
 قىاعد صحيح لىقايح الجهاز التنفسي
 

ٚضٔد عٍ غشٚق اندٓبص انتُفغٙ انز٘ تتى ْزِ انعًهٛخ ح اإلَغبٌ، ٔنهتُفظ أًْٛخ كجشٖ فٙ حٛب

ٔ ِٔخالٚب خغى اإلَغبٌ ثبألكغدٍٛ انعشٔس٘ ألَشطتٓب، ٔٚخهصٓب يٍ ثبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ، 

ٚش يٍ انعالج، ٔخت عهُٛب أٌ ٌ انٕقبٚخ خألٔ ،نتهفل يعشضاألخشٖ فٙ اندغى  كغبئش األخٓضح

. عهّٛعهٗ َتجع عذح قٕاعذ صحٛخ تًكُُب يٍ انحفبظ 

 

 لوحافظح على صحح الجهاز التنفسيقىاعد ل
. فنالب التنفستجنة  -

ٚعتجش األَف صًبو األيبٌ نهدٓبص انتُفغٙ ففّٛ تتى تُقٛخ ْٕاء انشٓٛق يٍ األتشثخ، ٔٚتى تشغٛت 

سئتٍٛ، ٔنٓزا ٚكٌٕ انتُفظ انصحٙ عٍ غشٚق األَف، ٔتذفئخ ْٕاء انشٓٛق قجم دخٕنّ إنٗ ال

 .ٔنٛظ عٍ غشٚق انفى كًب ٚفعم ثعط انُبط

 

 .رياضحال هوارسح -

ٚتُفظ اإلَغبٌ انز٘ ٚضأل أَشطخ سٚبظٛخ كًٛخ أكجش يٍ انٕٓاء ٔٚؤد٘ ْزا إنٗ تُشٛػ خٓبصِ 

. انتُفغٙ، ٔتدذٚذ ْٕائّ ثبعتًشاس

 
 

. ضراءكثار هن التجىل والتنسه في أهاكن خاإل -

فبنُجبد ٔاألشدبس ْٙ انتٙ . األيبكٍ انخعشاء ْٙ أكثش األيبكٍ انتٙ ٕٚخذ فٛٓب انٕٓاء انُقٙ

. تًذَب ثبألكغدٍٛ

 
 

 .هحارتح التدخين والوخدراخ -

ديش خٓبصِ انتُفغٙ عٍ غشٚق انتذخٍٛ أٔ تعبغٙ ٘عهٕكّ غٛش انغهٛى يٍ انُبط ل ثعط

إنٗ انتٓبة اندٓبص انتُفغٙ، يًب ٚدعهّ عشظخ انًخذساد ، فبنتذخٍٛ ٔتعبغٙ انًخذساد ٚؤدٚبٌ 

ٔكزنك . نإلصبثخ ثبنُضالد انشعجٛخ انًضيُخ، ٔيب ٚصبحت رنك يٍ ععبل ٔظٛق فٙ انتُفظ

. اإلصبثخ ثبنغشغبٌ

 



 .عند القيام تثعض األعوال التي تىجة ذلك أجهسج التنفساستعوال  -

تغتعًم أخٓضح انتُفظ انًختهفخ نتًكٍٛ انشخص انز٘ ٚشتذٚٓب يٍ انعًم فٙ أيبكٍ تكٌٕ َغجخ 

األٔكغدٍٛ فٛٓب غٛش كبفٛخ نعًهٛخ انتُفظ ٔتغجت خطش عهٙ انحٛبح ، أٔ أيبكٍ ثٓب غبصاد عبيخ 

أٔ أتشثخ تعش ثبنصحخ ، ٔٚتى اختٛبس أخٓضح انتُفظ انًُبعجخ نهعًم ثعذ انتعشف عهٙ غجٛعخ 

اد انتٙ ٚتعشض نٓب انعبيهٌٕ ٔدسخخ خطٕستٓب ٔثعذ إخشاء انقٛبعبد انالصيخ نُغجخ انًٕ

 .األٔكغدٍٛ

 
 

 لىقايح هن أهراض الجهاز التنفسيقىاعد ل

 
. انجعذ عٍ انتذخٍٛ ٔانًذخٍُٛ ٔتدُت اإلديبٌ ٔانًذيٍُٛ -

. انجعذ عٍ انًشظٗ ٔعذو اعتخذاو أدٔاتٓى -

. عطظ أٔ انغعبلتدُت انشرار انز٘ ٚتُبثش يُٓى أثُبء ال -

. انجعذ عٍ األيبكٍ انًضدحًخ سدٚئخ انتٕٓٚخ -

. تدُت األيبكٍ انتٙ تٕخذ ثٓب انعٕايم انًغججخ نهشثٕ -

 .عذو انتعشض انًجبشش نهجشد -

. عذو انخشٔج إنٗ اندٕ انجبسد يجبششح ثعذ االعتحًبو ثبنًبء انذافئ -

كبنغم ٔانضكبو  انتهقٛح ظذ األيشاض انتُفغٛخ -

 
عُذ انشعٕس ثعاليبد غٛش عبدٚخ فٙ اندٓبص انتُفغٙ نهكشف  إشعبعٙفحص  إخشاء -

 .انًجكش عٍ انًشض

 

 هن أهراض الجهاز التنفسيقىاعد عند اإلصاتح تورض 
 

: عُذ اإلصبثخ ثًشض يٍ أيشاض اندٓبص انتُفغٙ ٚدت

  انتجكٛش ثبنعالج ٔتعبغٙ األدٔٚخ انتٙ ُٚصح ثٓب انطجٛت -

 ٚذح ٔتُبٔل انغزاء اندٛذانشاحخ انتبيخ فٙ انغشٚش يع انتٕٓٚخ انح -

 .ثبنغم اإلصبثختدُت يخبنطخ انُبط فٙ حبنخ  -


