َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

بیماریُای ضایع

بخص ايرشاوس

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

آپاوذیسیت
تعریف:
سایسُ ای وَچه ٍ ؽجیِ اًگؾت ثب ؼَلی حسٍز  10عبًت وِ زرعت زر سیز زریچِ ایلئَعىبل ثِ عىَم چغجیسُ
اعت .آپبًسیظ ثِ ؼَر هزتت ثب غذا پز ؽسُ ٍ عپظ ثِ زاذل عىَم ترلیِ هی ؽَز .اس آًزبیی وِ هززای آى وَچه
اعت ٍ هوىي اعت ثِ ذَثی ترلیِ ًؾَز ثغیبر هغتؼس ثزٍس اًغساز ٍ عپظ ػفًَت اعت.
تظاَرات بالیىی:
زرز هجْن زر ًبحیِ اپی گبعتز یب اؼزاف ًبف وِ ثتسریذ ثِ رثغ تحتبًی راعت هٌتمل هی ؽَز ،تت ذفیف ،تَْع،
اعتفزاؽ ،وبّؼ اؽتْب ،حغبعیت زر لوظ زر ًمؽِ ی هه ثزًی زر  %50هَارز ،حغبعیت زر لوظ ثزگؾتی ،عرتی
ػعلِ روتَط راعت ،زر صَرت پبرگی آپبًسیظ زرز هٌتؾزُ ً ،فد ؽىن ثِ زًجبل فلذ ایلئَط ،یجَعت.
بررسی ي یافتٍ َای تطخیصی:
افشایؼ گلجَل ّبی عفیس ذَى ٍ ًَتزٍفیل ،زر ػىظ ثززاری اس ؽىن ٍ اٍلتزاعًََگزافی ٍ اعىي ٍرَز یه تزاون زر
رثغ تحتبًی راعت.
تذابیر پرستاری:
 ؽزٍع هحلَلْبی ٍریسی ثزای حفظ ػولىزز وبفی ولیَی
 زرهبى آًتی ثیَتیه رْت پیؾگیزی اس ػفًَت
 زر صَرت ٍرَز ؽَاّسی زال ثز ٍرَز فلذ ایلئَط اعتفبزُ اس عًَس ثیٌی هؼسُ ای
 ارتٌبة اس تٌمیِ ثِ زلیل ذؽز ثزٍس پبرگی رٍزُ
 ثؼس اس رزاحی لزار زازى ثیوبر زر ٍظؼیت ًؾغتِ رْت وبّؼ فؾبر ثز هَظغ ٍ ون ؽسى زرز
 اعتفبزُ اس هرسر رْت تغىیي زرز
 زر صَرت تحول ؽزٍع هبیؼبت ذَراوی

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

 زر صَرت ثزگؾت صساّبی رٍزُ ؽزٍع رصین غذایی ثزای ثیوبر
 آهَسػ ثِ ثیوبر ثزای هزارؼِ رْت ثززاؽتي ثریِ زر فبصلِ رٍسّبی پٌزن تب ّفتن
 پزّیش اس فؼبلیت عٌگیي ٍ اس عز گزفتي آى ثیي  2تب ّ 4فتِ ثؼس اس ػول
 زر صَرت احتوبل پزیتًَیت لزار زازى زرى زر هحل رزاحی
 زر صَرت افشایؼ زررِ حزارت ٍ ًجط ّوزاُ ثب افشایؼ لىَعیت ّب ؽه ثِ ثِ ٍرَز آهسى آثغِ حبًَیِ زر ًبحیِ
لگي ،سیز زیبفزاگن یب زر وجس.
 آهَسػ هزالجت ٍ ؽغتؾَی سذن

آوصیه صذری واپایذار U/A
تعریف:
آًضیي صسری ثِ ػلت وبّؼ ػزظِ ذَى ثِ ػعلِ للت ٍ افشایؼ ًیبس ػعلِ للت ثِ ذَى ٍ اوغیضى ایزبز هی
گززز .زر ایي آًضیي الگَی زرز تغییز وززُ ٍ زر حبل ثستز ؽسى اعت .ثِ ؼَریىِ زر حبلت اعتزاحت ّن ایزبز هی
گززز .اس ایزبز ایي ًَع آًضیي ووتز اس  60رٍس گذؽتِ ٍ ثِ زلیل ایٌىِ ثِ زارٍزرهبًی رَاة ًوی زّس ًیبس ثِ
ثغتزی زر  CCUهی ثبؽس.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
ؽبیؼتزیي ػلت آى آتزٍاعىلزٍس هی ثبؽس.
تظاَرات بالیىی:
اٍلیي ػالهت ایغىوی زرز لفغِ عیٌِ اعت.
تذابیر پرستاری:
 آهَسػ ثیوبر زر هَرز حذف ػَاهل لبثل تؼسیل زر سًسگی ( عیگبر وؾیسى ٍ )....

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

 پزّیش اس پزذَری ،اعتزط ٍ فؼبلیت ثیؼ اس حس ٍ سٍر سزى ( هبًَر ٍالغبلَا ،پبرٍ سزى)
 ارتٌبة اس راُ رفتي زر همبثل عزهب ٍ پزیسى زر اعترز آة ید
 تؾَیك ثیوبر ثِ وبّؼ ٍسى
 ثزرعی ػَارض هْن ًیتزاتْب ًظیز ّیپَتبًغیَى ،تبویىبرزی ،فالؽیٌگ ٍ عززرزّب.
 عززرز زر ثیوبری وِ ًیتزاتْب را اعتفبزُ هی وٌٌس هَلتی اعت ٍ پظ اس هستی ثِ ایي ػبرظِ همبٍم هی
ؽَز.
 زر صَرت اعتفبزُ اس  TNGتشریمی ،زارٍ ثبیس زاذل  100عی عی عزم زر هیىزٍعت حل ؽسُ ٍ ثب
وٌتزل فؾبر ٍ هحبعجِ تؼساز لؽزات تزَیش ؽَز.
 زر صَرتی وِ فؾبر ثیوبر ووتز اس  10هیلی هتز ریَُ ثبؽس هصزف زارٍ لؽغ هی گززز.
 آهَسػ ثِ ثیوبر زر هَرز ػسم لؽغ زارٍّبی للجی ثسٍى اربسُ پشؽه ( ذؽز عىتِ للجی ٍرَز زارز)
 وٌتزل ػَارض ولغین وبًبل ثلَوزّب ًظیز یجَعتّ ،یپَتبًغیَى ،گیزی ،ازم ،اؽتْب  ،عززرز ٍ
ثزافزٍذتگی.

کًلٍ سیستیت
تعریف:
ػجبرت اعت اس ػفًَت یب التْبة ویغِ صفزا وِ هیتَاًس حبز یب هشهي ثَزُ ٍ هؼوَال تَعػ عٌگ ویغِ صفزا
هغتؼس هی ؽَز.پظ اساًغساز هغیز هززای عیغتیه ثب یه عٌگ ،التْبة حبز زیَارُ ویغِ صفزاٍی رخ هی
زّس.
تظاَرات بالیىی:
 هوىي اعت زر  %50عٌگ ّبی صفزاٍی ػالهتی ٍرَز ًساؽتِ ثبؽس.


زرز یب وَلیه صفزاٍی :اٍلیي ػالهت ثیوبریغت.وِ اس لغوت فَلبًی ذػ هیبًی ؽىن ؽزٍع هیؾَز ٍ
گبّی ثِ پؾت ٍ ؽبًِ راعت تیز هیىؾس.ثیوبر غبلجب ثیمزار ثَزُ ٍ ثب تغییز ٍظؼیت عؼی زر رفغ زرز زارز ٍ
زر احز لزسػ یب زر سهبى تٌفظ ػویك هوىي اعت ثیؾتز ؽَز.

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530



ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

تَْع ٍ اعتفزاؽ اس زیگز ػالئن ّغتٌس وِ اعتفزاؽ گبّی عجت ثْجَز ػالئن هی گززز ٍ .ثبػج ایزبز ػالئن
وبّؼ حزن ػزٍلی ٍ ذبرد ػزٍ لی هی ؽَز.



ثی اؽتْبیی



عبثمِ ًفد ،عَء ّبظوِ ،آرٍؽ سزى ،ػسم تحول غذاّبی چزة ٍ احغبط ًبراحتی هجْن زر لغوت فَلبًی
راعت ؽىن ٍ اپی گبعتز زیسُ هیؾَز.



زررِ حزارت ثسى ؼجیؼی اعت

تذابیر پرستاری:
 هسزرَ ًبؽتب لزار زازُ ؽَز ٍ اس ًظز ػالئن ون آثی ثزرعی ؽَز.
 ػالئن حیبتی را ّز  4عبػت ٍ زر صَرت ًیبس چه وٌیس.
 هبیؼبت پزًتزال ّوزاُ ثب الىتزٍلیت ّب ٍ ٍیتبهیي  ٍ Kآًتی ثیَتیه ثِ هسزرَ ثسّیس.
 لَلِ هؼسُ ٍ عبوؾي ثب فؾبر هتٌبٍة ٍ ؽغتؾَ ثب همسار ًزهبل عبلیي تؼییي ؽسُ ٍ ّز  4عبػت اعیسیتِ
هؼسُ پبیؼ ؽَز.
ّ ز  4عبػت صساّبی رٍزُ ای را عوغ وٌیس.
 ثْساؽت زّبى را زر صَرت ًیبس ارزا وٌیس.
 لخِ ّب ٍ هحل تشریك را اس ًظز ذًَزیشی ٍ اًغساز صفزاٍی ثزرعی وٌیس.
ّ ز  8عبػت رذة ٍ زفغ را اًساسُ گیزی وٌیس( .رًگ ٍ لَام ازرار ٍ هسفَع ٍ هحتَیبت هؼسُ ًَؽتِ ؽَز).
 الىتزٍلیت ّبی عزم را پبیؼ وٌیس.
 هسزرَ را اس ًظز یزلبى ،ذبرػ ،وبّؼ ٍیتبهیي وب ٍ سهبى پزٍتزٍثیي هؾبّسُ وٌیس.
ّ ز  8عبػت تَرگَر پَعتی را پبیؼ وٌیس.
 آًتی ولیٌزصیه ٍ ظس زرز تزَیش ؽسُ زازُ ؽَز.
 اس هصزف هزفیي ذَززاری وٌیس.
 هسزرَ زر ٍظؼیت هٌبعت عز را زر ساٍیِ  30-45زررِ لزار زّیس.
 پظ اس ثززاؽتي لَلِ هؼسُ رصین غذایی هبیؼبت صبف ؽسُ ؽزٍع ؽَز ٍ رصین ون چزثی ثبؽس.
 آلجَهیي ٍ است اٍرُ را پبیؼ وٌیس.

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

 تؾَیك ثِ زریبفت هبیؼبت  2500عی عی زر رٍس وٌیس هگز ایٌىِ هٌغ هصزف زاؽتِ ثبؽس.
ٍ سى رٍساًِ را وٌتزل وٌیس.
 ثِ ثیوبر آهَسػ زّیس ػالئوی اس لجیل تَْع ،اعتفزاؽ ،یزلبى ،ذبرػ ،ازرار تیزُ ،ذًَزیشی اس هربغ ٍ
ذَى زر ازرار ،هسفَع ثی رًگ.
 ذَززاری اس هصزف غذاّبی ًفبخ ٍ ازٍیِ ربت ،وبفئیي ،هَاز غذایی هحزن.
 هصزف رصین غذایی ثسٍى چزثی ٍ ػسم هصزف ثغتٌی ،وزُ ،ؽیز ،غذاّبی ذؾه ؽسُ چزة
 توزیٌبت ٍرسؽی ّز  4عبػت ( ٍرسػ ّبی فؼبل ٍ اًسام ّبی هرتلف ) اًزبم ؽَز.

تريما
ّز گًَِ آعیت یب صسهِ ای ثِ زًجبل ثزذَرز ػَاهل فیشیىی یب ؽیویبیی ثب ثبفتْب ثَرَز آیس را تزٍهب گَیٌس.
آسیب َای سر
توبم آعیت ّبی عز ثبلمَُ ذؽزًبن ّغتٌس ٍ ًیبس ثِ ارسیبثی هٌبعت زارًس ثِ ٍیضُ اگز ثیوبر اذتالل َّؽیبری
زارز.
تکان مغسی
ظزثِ ّبی ذفیف وِ عجت آعیت هَلتی ثِ هغش هی ؽَز وِ هْوتزیي ػالهت آى ثیَْؽی هَلتی اعت.
ضکستگی جمجمٍ
هوىي اعت اس گَؽْب  ،ثیٌی ثیوبر ذَى یب حتی یه هبیغ ؽفبف ٍ ثی رًگ وِ زر ٍالغ هبیغ هغشی ًربػی اعت .
عالئم ي وطاوٍ َا:
 ثیَْؽی هَلت یب ًغجی
 عزگیزِ یب اعتفزاؽ پظ اس ظزثِ

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :

تبرید آذزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبرید ثبسًگزی ثؼسی1394/7/30 :

 اس زعت زازى حبفظِ زر ٌّگبم ظزثِ
 عززرز ذفیف زر توبم عز
ٍ رَز ذَى زر عفیسی چؾن
 اس ثیي رفتي لزیٌگی صَرت
 ػسم پبعد گَیی لزًیِ ثِ ًَر
مراقبت َای پرستاری:
 ػالین حیبتی را ّز  10زلیمِ وٌتزل وٌیس.
 حتی زر صَرت ثْجَزی وبهل ثِ هصسٍم تَصیِ وٌیس وِ اگز عززرز ٍ احغبط وغبلت یب تَْع ٍ اعتفزاؽ
پظ اس حبزحِ زارز ثِ پشؽه هزارؼِ وٌس.
 هصسٍم ثِ زلت اس ًظز اهىبى آعیت ّبی ؽسیستز زر سیز سذن ثزرعی وٌیس .ثِ ٍیضُ اگز هصسٍم ؽوب پیز
اعت .اگز هؾىَن ثِ آعیت عز ّغتیس زعتَر الؼول ثزذَرز ثب یه ظزثِ هغشی را اًزبم زّیس.

سکتٍ قلبی MI
تعریف:
ٍظؼیت تْسیس وٌٌسُ سًسگی اعت وِ ثب تؾىیل ًَاحی ًغذ هززُ هَظؼی زر ػعلِ للت هؾرص هی ؽَز .عىتِ
للجی هؼوَال ثِ زًجبل اًغساز ًبگْبًی ؽزیبى وَرًٍز ٍ ایغت ًبگْبًی رزیبى ذَى ٍ اوغیضى ثِ ػعلِ للت رخ هی
زّس.
تظاَرات بالیىی:
زرز لفغِ عیٌِ ،وبّؼ فؾبر ذَى ،رًگ ذبوغتزی چْزُ ،ػزق عززً ،جط ظؼیف ،عیبًَس هحیؽی ،تَْع ٍ
اعتفزاؽ

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

زارای گَاّیٌبهِ اعتبًسارز ایشٍ 9001
زر هسیزیت ویفیت ٍ زررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبرید اثالؽ1393/7/30 :
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تذابیر پرستاری:
 ثیوبر را زر ٍظؼیت ًیوِ ًؾغتِ یب ًؾغتِ لزار زّیس.
 زر صَرت لشٍم پبّب را اس ترت آٍیشاى وٌیس.
 اعتزاحت رغوی ٍ رٍاًی ثیوبر را افشایؼ زّیس.
 ثیوبر را ثِ زریبفت هَاز غذایی ثِ همسار ون ٍ ثِ زفؼبت سیبز تؾَیك وٌیس.
 اوغیضى را ؼجك زعتَر پشؽه هصزف وٌیس.
 ثِ پشؽه زر صَرت ٍرَز ثیوبریْبی سهیٌِ ای ًظیز آًویّ ،بیپزتبًغیَىّ ،بیپزتیزٍئیسیغن ،ثیوبریْبی
اًغسازی هشهي ریِ اؼالع زّیس.
 ثیوبر را ثِ ػسم هصزف عیگبر تؾَیك وٌیس.
 افشایؼ فؼبلیت ثیوبر ثِ تسریذ ٍ ثب تَرِ ثِ عؽح تحول ثیوبر
 زر صَرت وبًفیَس ثَزى ثیوبر الساهبت حفبظتی ًظیز ثبال ثززى ًززُ ّبی وٌبر ترت را اًزبم زّیس.
 تزریحب ثیوبر را رْت وبّؼ ًیبس ثِ اوغیضى ٍ رلَگیزی اس عٌىَح اعتزاحت هؽلك وٌیس.
 رٍساًِ آًشیوْبی للجی را اًساسُ گیزی وٌیس .زر صَرت وبّؼ ؽسیس ثزٍى زُ للجی احتوبل آعیت ثِ ثبفت
هیَوبرز ٍرَز زارز.
 پَعت ،زّبى ،ثغتز ًبذي ّب ،لجْب ،اللِ گَػ ٍ اًساهْب را اس ًظز عیبًَس ثزرعی وٌیس.
 ػسم اًزبم هبًَر ٍالغبلَا ( ػسم سٍر سزى ٌّگبم زفغ هسفَعً ،گِ زاؽتي تٌفظ ٌّگبم حزوت )
 زریبفت هَاز غذایی ثِ همسار ون ٍ ثِ زفؼبت سیبز
 ػسم زریبفت هبیؼبت حبٍی وبفئیي ًظیز لَُْ ،چبی ،ؽىالت ٍ وَال.
 اعتزاحت زر فَاصل ثیي اًزبم فؼبلیت ٍ هزالجت اس ذَز.
 ػسم تغییز پَسیؾي ًبگْبًی اس حبلت ذَاثیسُ ثِ ًؾغتِ ٍ اس ًؾغتِ ثِ ایغتبزُ
 اعتفبزُ اس رٍؽْبی آرام عبسی رْت وبّؼ تزط ٍ اظؽزاة
 اس عجشیزبت ،آثلیوَ ،تزؽی ،هبعت رْت تحول رصین غذایی ون ًوه اعتفبزُ وٌیس.
 ثْجَز ٍظؼیت ذَاة ثیوبر ثب عبوت وززى هحیػ ،اربسُ ثِ اًزبم ػبزات هؼوَلی ذَاثیسى ،ثزًبهِ ریشی
رْت زاؽتي حسالل یه عیىل ذَاة  90تب  120زلیمِ
 ثیوبر را ثِ زریبفت  4تىِ هیَُ تبسُ ٍ همسار سیبزی عبالز تؾَیك وٌیس.
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 ثِ تسریذ زریبفت هَاز عجَط زار را افشایؼ زازُ ٍ ّوزاُ ثب زریبفت آى هبیؼبت زریبفت وٌیس.
 ثیوبر را ثِ زریبفت رٍساًِ حسالل  2لیتز هبیؼبت تؾَیك وٌیس هگز ایٌىِ هٌغ هصزف زاؽتِ ثبؽس.
 یه لیَاى آة گزم  30زلیمِ لجل اس صزف صجحبًِ ثٌَؽیس.
 زر صَرت اعتزاحت هؽلك ثَزى آهَسػ اًزبم ٍرسؽْبی زر ترت زر حس تحول ( زر ترت زراس ثىؾس ٍ
یه ساًَیؼ را ثِ عوت لفغِ عیٌِ ذن وٌس ٍ ّز ساًَ  10تب  20ثبر ثِ عوت لفغِ عیٌِ ذن ؽَز) ٍ ایي
وبر را  3یب  4ثبر زر رٍس اًزبم زّس.
 زر صَرت تٌگی ًفظ ٍ ارتَپٌِ اس ثبلؼ اظبفی ٍ لزار زازى ثیوبر زر ٍظؼیت ًیوِ ًؾغتِ اعتفبزُ وٌیس.
 پَؽیسى رَراثْبی االعتیه فؾبری ٍ رَراثْبی ظس آهجَلی ثزای رلَگیزی اس تزٍهجَس ٍریسّبی ػومی.
 ثِ ثیوبر رْت اًزبم فؼبلیت رٌغی زر صجح ٍ لجل اس ذبرد ؽسى اس ثغتز تَصیِ وٌیس.
 تَصیِ ثِ ػسم اًزبم همبرثت:
 ثسًجبل احغبط تٌگی ًفظ ،وَتبّی تٌفظ ،زرز لفغِ عیٌِ ،ذغتگی
 ثالفبصلِ ثؼس اس ذَرزى ٍ آؽبهیسى
 زر هحیػ ّبی ثب زررِ حزارت ثبال ٍ پبییي
 لؽغ فؼبلیت رٌغی ثِ زًجبل ثزٍس زرز لفغِ عیٌِ ،زیظ پٌِ ،ذغتگی.
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