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الّتنفس
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 حشكاخ القفص الصذسي

حشمبد اىقفص اىصذسٛ اىزٛ ٝشتفع ْٗٝخفط : ْٕبك ظبٕشتبُ ىعَيٞخ اىتْفظ

 .ثبّتظبً ٗحشمبد اىٖ٘اء اىزٛ ٝذخو ٗٝخشج ٍِ اىحفشتِٞ األّفٞتِٞ
: ٗتشتجط ٕبتبُ اىظبٕشتبُ

. فعْذٍب ٝشتفع اىصذس ٝذخو اىٖ٘اء إىٚ اىَجبسٛ اىتْفغٞخ: ثحشمخ اىشٖٞق- 

 .أٛ عْذٕب ْٝخفط اىصذس ٝخشج اىٖ٘اء ٍِ اىَجبسٛ اىتْفغٞخ: ٗثحشمخ اىضفٞش- 

                                                           

                                                            الحركات التنفسية الطبيعية وآليتها

تحذث ّٖبسا مَب تحذث ىٞال ٗأثْبء اىًْ٘، . ٕٜ حشمبد تتٌ ثبعتَشاس دُٗ تفنٞش ٍْب

 .فٖٜ حشمبد ال إسادٝخ راتٞخ تخعع ىفعو اّعنبعٜ ٍشمضٓ اىجصيخ اىش٘مٞخ
َٝنِ أُ تخعع ٕزٓ األفعبه االّعنبعٞخ إلسادتْب إر ٝغتطٞع اىَشء ٍثال اإلٍغبك 

 .عِ اىتْفظ أٗ قطعٔ ٗتغشٝعٔ ىنِ ىفتشح صٍْٞخ ٍحذدح

 :آلية الشهيق
عٌذها ذرقلص الععالخ الوىجىدج تٍي األظالع ٌشذفع القفص الصذسي، وٌكثش 

حجوه وفً الىقد ًفسه ذرقلص تعط ععالخ الحجاب الحاجض ًحى ذجىٌف 

الثطي فٍضٌذ تزلك حجن القفص الصذسي وٌٌرج عي اذساع ذجىٌف الصذس ذوذد 

فً الشئرٍي، تفعل هشوًرها، فٍحصل اًخفاض فً العغط داخل الشئرٍي 

وهكزا . والشعة، هوا ٌجعل الهىاء الخاسجً ٌٌذفع إلى الشئرٍي، لولء الفشاغ

ٌذخل الهىاء هي األًف إلى الثلعىم، فالقصثح الهىائٍح، هٌها إلى الشعة، إلى أى 

                                                                  ٌوأل الفشاغ الجضئً، وذرن تزلك عولٍح الشهٍق
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 :آلية السفير

أها عولٍح الضفٍش فهً عكس عولٍح الشهٍق إر ذشذخً ععالخ الصذس فرهثط 

األظالع وذشذخً فً الىقد ًفسه ععالخ الحجاب الرً كاًد هرقلصح فٍأخز 

الحجاب شكل قثح، وٌٌرج عي رلك اًقثاض فً حجن ذجىٌف الصذس فرٌعغط 

الشئراى وكزلك الهىاء الزي فً داخلهوا فٍخشج الهىاء هي الشعة الشئرٍي ًحى 

 .القصثح الهىائٍح، فالثلعىم فاألًف أو الفن أحٍاًا
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 القىاعد الصحيت للتنفس
 

 

 

 

ىيتْفظ إَٔٞخ مجشٙ فٜ حٞبح اإلّغبُ، ٕٗزٓ اىعَيٞخ تتٌ عِ طشٝق اىجٖبص 

 اىتْفغٜ اىزٛ ٝضٗد خالٝب جغٌ اإلّغبُ ثبألمغجِٞ اىعشٗسٛ ألّشطتٖب،

ٗٝخيصٖب ٍِ ثبّٜ أمغٞذ اىنشثُ٘، ٕٗ٘ مغبئش األجٖضح األخشٙ فٜ 

اىجغٌ ٍعشض ىيتيف، ٗألُ اى٘قبٝخ خٞش ٍِ اىعالج، ٗجت عيْٞب أُ ّتجع 

 .عذح ق٘اعذ صحٞخ تَنْْب ٍِ اىحفبظ عيٚ عيٞٔ
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 قىاعد للمحافظة على صحة الجهاز التنفسي

 .تجنب التنفس بالفن- 

ٝعتجش األّف صَبً األٍبُ ىيجٖبص اىتْفغٜ ففٞٔ تتٌ تْقٞخ ٕ٘اء اىشٖٞق ٍِ األتشثخ، 

ٗٝتٌ تشطٞت ٗتذفئخ ٕ٘اء اىشٖٞق قجو دخ٘ىٔ إىٚ اىشئتِٞ، ٗىٖزا ٝنُ٘ اىتْفظ 

 .اىصحٜ عِ طشٝق األّف، ٗىٞظ عِ طشٝق اىفٌ مَب ٝفعو ثعط اىْبط
 

 .هوارست الرياظت- 
ٝتْفظ اإلّغبُ اىزٛ ٝضاٗه أّشطخ سٝبظٞخ مَٞخ أمجش ٍِ اىٖ٘اء ٗٝؤدٛ ٕزا إىٚ 

 .تْشٞط جٖبصٓ اىتْفغٜ، ٗتجذٝذ ٕ٘ائٔ ثبعتَشاس

 

 .اإلكثار هن التجىل والتنسه في أهاكن خعراء- 

فبىْجبد . األٍبمِ اىخعشاء ٕٜ أمثش األٍبمِ اىتٜ ٝ٘جذ فٖٞب اىٖ٘اء اىْقٜ

 .ٗاألشجبس ٕٜ اىتٜ تَذّب ثبألمغجِٞ
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 .هحاربت التدخين والوخدراث- 

ثعط ٍِ اىْبط ىغي٘مٔ غٞش اىغيٌٞ ٝذٍش جٖبصٓ اىتْفغٜ عِ طشٝق اىتذخِٞ أٗ 

تعبطٜ اىَخذساد ، فبىتذخِٞ ٗتعبطٜ اىَخذساد ٝؤدٝبُ إىٚ اىتٖبة اىجٖبص 

اىتْفغٜ، ٍَب ٝجعئ عشظخ ىإلصبثخ ثبىْضالد اىشعجٞخ اىَضٍْخ، ٍٗب ٝصبحت رىل 

 .ٗمزىل اإلصبثخ ثبىغشطبُ. ٍِ ععبه ٗظٞق فٜ اىتْفظ

 

 

 

استعوال أجهسة التنفس عند القيام ببعط األعوال التي - 

 .تىجب ذلك

تغتعَو أجٖضح اىتْفظ اىَختيفخ ىتَنِٞ اىشخص اىزٛ ٝشتذٖٝب ٍِ اىعَو 

فٜ أٍبمِ تنُ٘ ّغجخ األٗمغجِٞ فٖٞب غٞش مبفٞخ ىعَيٞخ اىتْفظ ٗتغجت 

خطش عيٜ اىحٞبح ، أٗ أٍبمِ ثٖب غبصاد عبٍخ أٗ أتشثخ تعش ثبىصحخ ، 

ٗٝتٌ اختٞبس أجٖضح اىتْفظ اىَْبعجخ ىيعَو ثعذ اىتعشف عيٜ طجٞعخ اىَ٘اد 

اىتٜ ٝتعشض ىٖب اىعبٍيُ٘ ٗدسجخ خط٘ستٖب ٗثعذ إجشاء اىقٞبعبد اىالصٍخ 

 .ىْغجخ األٗمغجِٞ
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 قىاعد للىقاية من أمراض الجهاز التنفسي

 . اىجعذ عِ اىتذخِٞ ٗاىَذخِْٞ ٗتجْت اإلدٍبُ ٗاىَذٍِْٞ-

 . اىجعذ عِ اىَشظٚ ٗعذً اعتخذاً أدٗاتٌٖ-

 .تجْت اىشرار اىزٛ ٝتْبثش ٌٍْٖ أثْبء اىعطظ أٗ اىغعبه -

 . اىجعذ عِ األٍبمِ اىَضدحَخ سدٝئخ اىتٖ٘ٝخ-

 . تجْت األٍبمِ اىتٜ ت٘جذ ثٖب اىع٘اٍو اىَغججخ ىيشث٘-

 . عذً اىتعشض اىَجبشش ىيجشد-

 . عذً اىخشٗج إىٚ اىج٘ اىجبسد ٍجبششح ثعذ االعتحَبً ثبىَبء اىذافئ-

 . اىتيقٞح ظذ األٍشاض اىتْفغٞخ مبىغو ٗاىضمبً-

 

إجشاء فحص إشعاعً عٌذ الشعىس تعالهاخ غٍش عادٌح فً الجهاص الرٌفسً  -

 .للكشف الوثكش عي الوشض
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 قىاعد عند اإلصابت بورض هن أهراض الجهاز التنفسي

 :عْذ اإلصبثخ ثَشض ٍِ أٍشاض اىجٖبص اىتْفغٜ ٝجت

  اىتجنٞش ثبىعالج ٗتعبطٜ األدٗٝخ اىتٜ ْٝصح ثٖب اىطجٞت -

  اىشاحخ اىتبٍخ فٜ اىغشٝش ٍع اىتٖ٘ٝخ اىجٞذح ٗتْبٗه اىغزاء اىجٞذ-

 . تجْت ٍخبىطخ اىْبط فٜ حبىخ اإلصبثخ ثبىغو-

 

 


