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 عملکرد سیستم تنفسی

ی کنند.این ی بدن انرژی مورد نیاز خود را از سوخت وساز کربوهیدرات ها ، چربی ها و پروتئین تأمین مسلول ها

. بافت های مهم و حیاتی بدن نظیر مغز و قلب نمی توانند مدت طوالنی  ترکیبات برای سوختن نیاز به اکسیژن دارند

بدون وجود جریان مداوم اکسیژن زنده بمانند. در نتیجه این سوخت و ساز ها در بدن ، دی اکسید کربن تولید می شود 

ازتولید اسیدهای زاید جلوگیری شود .این اعمال توسط سیستم تنفسی برای که باید از سلول های بدن خارج شود تا 

 آن می باشد. تسهیل ادامه حیات صورت می گیرد و حمل کردن اکسیژن ، تنفس ، تهویه و تبادل گازی از مراحل

 حمل اکسیژن 

. دیواره نازک عروق  دی اکسید کربن از آن به وسیله جریان خون صورت می گیرد نحمل اکسیژن به سلول و خارج شد

نشت اکسیژن از طریق موئینه باعث می شود که عبور یا تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن از طریق بهتر صورت گیرد.

و سپس اکسیژن موجود در فضای بینابینی از طریق دیواره سلولی  دیواره عروقی به طرف فضای بینابینی صورت می گیرد

استفاده قرار می گیرد و در این مرحله تنفس  در داخل میتوکندری سلولی مورداکسیژن  به داخل آن نشت می کند .

سلولی انجام می شود. حرکت دی اکسید کربن به وسیله خاصیت دفیوژن با نشت و به صورت برعکس جریان ورود 

 خون منتقل می شود. به فضای بینابینی و از آنجا به جریان اکسیژن صورت می گیرد، یعنی از سلول

 س تنف

گازی در عروق موئینه بافت ها صورت گرفت ، دی اکید کربن وارد عروق سیستمیک ) جریان خون  بعد از اینکه تبادل

وریدی ( می شود وبه طرف جریان خون ریوی گردش می کند.غلظت اکسیژن در جریان خون کمتر از کاپیلر های 

شت پذیری گاز اکسیژن از آلوئول ها که غلظت بیشتری موجود در اطراف آلوئولهای ریه می باشد.بنابراین طبق خاصیت ن

آن نفوذ می کند و دی اکسید کربن که غلظت بیشتری در جریان خون دارد به طرف  دارند به طرف کاپیالرهای اطراف

 آلوئول های ریه نشت می کند.

یه ها به خارج و وارد شدن حرکت هوا به داخل و خارج راه های هوایی ) تهویه ( باعث خارج شدن دی اکسید کربن از ر

اکسیژن به داخل ریه ها می شود. فرآیند تبادل گازی به طور کل بین جو ) اتمسفر ( و خون ، وبین خون و سلول های 

 بدن را تنفس می گویند.

 تهویه 

در جود می شود. در حین بازدم گازهای مو حین عمل دم هوا از محیط به تراشه ، برونش ، برونشیول و آلوئول ها وارد

 آلوئول عکس مسیر فوق را به طرف خارج از بدن سیر می کنند.

 تبادالت گازی بین خون و آلوئول های ریوی

تبادالت گازی در سطح آلوئول های ریوی بین خون موجود در کاپیلرهای ریوی و هوای داخل آلوئول ها بواسطه اختالف  

س قانون انتشار صورت می گیرد . میزان فشار نسبی اکسیژن در دو سوی غشاء تنفسی بر اسا co2فشار نسبی اکسیژن و 
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میلی متر جیوه 440( ودر هوای آلوئولی معادل Pao2=04 mmHgمیلی متر جیوه ) 04در کاپیلرهای ریوی معادل 

(Pao2=440 mmHg .است. نتیجه این اختالف فشار انتقال اکسیژن از هوای آلوئولی به داخل کاپیلرهای ریوی است )

( و در هوای آلوئولی Paco2=04 mmHgمیلی مترجیوه ) 04در کاپیلرهای ریوی معادل  co2، فشار نسبی برعکس 

از کاپیلرهای ریوی به  co2است که نتیجه این اختالف فشار انتقال   (Paco2=04 mmHgمیلی مترجیوه ) 04معادل 

 وریدی به خون شریانی است. داخل آلوئول های ریوی است. نتیجه تبادالت در سطح آلوئولی ، تبدیل خون

 تبادالت گازی در سطح سلول های بافتی

تبادالت گازی در سطح سلول های بافتی به معنای حرکت گازها از خالل مویرگ های بافتی به داخل سلول ها و یا 

 ر است.برعکس از داخل سلول ها به داخل مویرگ های بافتی است. تبادالت گازی در این سطح نیز تابع قانون انتشا

میلی متر جیوه  04میلی متر جیوه و داخل سلول در حدود  59فشار نسبی اکسیژن در مویرگهای بافتی در حدود 

است.این اختالف فشار موجب انتشار اکسیژن از گردش خون مویرگ های بافتی به داخل سلول می شود. از طرف دیگر 

میلی متر جیوه  04گردش خون مویرگی بافتی در حدود میلی متر جیوه و در  09در داخل سلول در حدود  co2فشار 

از داخل سلول به گردش خون مویرگ های بافتی  co2 در داخل گردش خون مویرگی  co2 ر است. به علت فشار کمت

 منتقل می شود.

 انتقال اکسیژن در خون

ترکیب شده ، به مویرگ های اکسیژن به محض انتشار از آلوئول ها به داخل مویرگ های ریوی عمدتاً با هموگلوبین 

 بافتی منتقل شده و در آنجا برای استفاده سلولها آزاد می شود.بطورکلی اکسیژن به دو صورت در خون حمل می شود: 

 ( po2بصورت محلول درپالسما ) .4

 (O2Sat بصورت ترکیب با هموگلوبین) .2

طریق ترکیب با هموگلوبین به بافت ها منتقل  اکسیژن دریافتی از ریه ها از %59در شرایط طبیعی فیزیولوژیکی تقریباً 

آن متناسب با فشار نسبی اکسیژن خون  می شود ، مقدار باقی مانده بصورت محلول در خون حمل می گردد که میزان

میلی لیتر  444میلی لیتر اکسیژن در هر  40440شریانی است .) به ازای هریک میلی متر جیوه فشار نسبی اکسیژن 

میلی لیتر  444حلول در می آید. بنابراین خون شریانی در حالت طبیعی با فشار نسبی اکسیژن برابر با خون به صورت م

میلی لیتر خون است.( گرچه تنها بخش کوچکی از کل اکسیژن حمل  444میلی لیتر اکسیژن در هر  400جیوه محتوی 

 شده در خون بصورت محلول در پالسما است.

لول نقش بسزایی در اکسیژناسیون سلولی دارد ، زیرا فشار اعمال شده توسط اکسیژن لیکن این بخش از اکسیژن مح 

  Pao2محلول در پالسما عامل موثر در ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و انتقال آن به بافت ها است. در جایی که میزان 

، برعکس در جایی که میزان شودباال باشد) مثالً در مویرگ های ریوی ( بالفاصله اکسیژن با هموگلوبین ترکیب می 

Pao2  پایین باشد ) مثالً در مویرگ های بافتی پس از تبادل با سلول ( ، اکسیژن از هموگلوبین جداشده و بواسطه ی
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شدن  از مویرگهای بافتی عبور کرده و به داخل سلول منتشر می شود. بنابراین برای شروع روند جدا اختالف فشار 

بیشتر از سطح فشار نسبی اکسیژن داخل  Pao2انتشار آن به داخل سلول بایستی میزان  اکسیژن از هموگلوبین و

سلولی باشد.افزایش درجه حرارت و انجام فعالیت های ماهیچه ای از عوامل مهم دیگر در افزایش آزاد شدن اکسیژن از 

آهن دار است که به پروتئین  هموگلوبین است.  هموگلوبین یک پروتئین مرکب است. قسمت هِم یک ترکیب پورفیرینی

گلوبولین که از چهار زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده متصل می گردد .بنابراین هرمولکول هموگلوبین دارای چهار 

م موجود در قسمت هِم زنجیره پپتیدی وهر زنجیره به یک ترکیب هِم متصل است . اکسیژن بطور اختصاصی با اتم هِ

اتم آهن در هر  0اتم اکسیژن است. در صورتیکه  0لکول هموگلوبین قادر به اتصال با ترکیب می شود.بنابراین هر مو

 مولکول هموگلوبین با اکسیژن باند شود، گفته می شود که مولکول هموگلوبین بطور کامل اشباع شده است.

وبین باندشده با منظور از اشباع ، درصد اشغال محل های اتصال اکسیژن به هموگلوبین توسیط اکسیژن است. هموگل

اکسیژن را هموگلوبین می نامند. زمانی که مولکول هموگلوبین با اکسیژن ترکیب نشده باشد ، به آن هموگلوبین احیا 

 ( اطالق می شود.Deoxyhemoglobinشده )

 در خون co2انتقال 

Co2 قادیر متنابهی تولید یکی از محصوالت نهایی متابولیسم هوازی داخل سلولی است که در جریان اعمال سلولی م

 شده و از سلول ها به داخل جریان خون انتشار می یابد. حمل آن در خون به سه شکل است: 

 (PaCO2 بصورت محلول در پالسما ) .4

 در پالسما محلول می باشد. CO2در خون حل می شود ، زیرا  به صورت محلول CO2 %44درحدود 

 بصورت یون بیکربنات .2

 (Carbominohemoglobin   (نبصورت ترکیب با هموگلوبی .0

 هیپوکسی و هیپوکسمی

هایپوکسمی عبارت است از کاهش میزان اکسیژن خون شریانی است و زمانی که این کاهش اکسیژن در سطح 

 کاهش اکسیژناسیون بافتی گردد اصطالحاً به آن هیپوکسی گفته می شود.سلولی منجر به 

 را در قسمت های مختلف بدن میزان آن بسیار متفاوت است.اندازه گیری هایپوکسی نسوج غیر ممکن است ، زی

 میلی متر جیوه است.  444 تا 04میزان طبیعی اکسیژن خون شریانی 

بدن نسبت به هیپوکسی بوسیله افزایش تعداد و عمق تنفس ، که تالشی جهت تهویه بیشتر آلوئولی است واکنش 

ده از عضالت کمک تنفسی ، تعریق و سیانوز ظاهر می نشان می دهد. در نتیجه عالئم تنگی نفس بصورت استفا

گردد. با افزایش تالش و تقالی تنفسی ، میزان مصرف اکسیژن نیز بیشتر شده ، منجر به ایجاد یک سیکل معیوب 

با رساندن اکسیژن به بیمار ، از میزان هیپوکسی کاسته شده  که نتیجه ی آن خستگی و احتماالً ایست تنفسی است.

  تنفس از سر گرفته می شود.کوشش برای تنفس برطرف می گردد و الگوی طبیعی نیاز به 
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در سیستم گردش خون زمانی که بدن دچار هیپوکسمی شود ، قلب جهت جبران کمبود اکسیژن ، برون ده خود را 

چار افزایش می دهد. بدلیل باال رفتن بار کاری قلب در ضمن هایپوکسمی ، تجویز اکسیژن در بیمارانی که د

هستند ضرورت دارد. بطور کلی نشانه های بالینی هایپوکسمی شامل تغییر  IHD  ،CHF  ،MIمشکالت قلبی نظیر 

در قضاوت ، خواب آلودگی شدید و کما( ، تنگی نفس ، افزایش فشار خون ، تغییر  در وضعیت ذهنی ) نظیر اختالل

  تعریق شدید و سردی انتهاهاست. در ضربان قلب ، آریتمی ، سیانوز ) ازنشانه های دیررس ( ، 

هایپوکسمی معموالً به هایپوکسی منتهی می شود ) کاهش تحویل اکسیژن به بافتها( ، نشانه ها و عالئم هایپوکسی 

همراه است ، زیرا مرکز  CNSبستگی به سرعت بروز هایپوکسمی دارد. هایپوکسمی ناگهانی با تغییر در عملکرد 

بدین ترتیب بیمار دچار ناهماهنگی حرکات و  نسبت به کاهش اکسیژن حساسیت دارند. عصبی بیشتراز سایر بافتها

 اختالل در قضاوت می شود. تابلوی بالینی بیمار مشابه یک فرد مست است.

( موجب خستگی و خواب آلودگی ، بی تفاوتی ، بی توجهی و تأخیر  CHF و  COPD هایپوکسمی مزمن ) مثالً در 

 و ارزیابی بالینی مورد بررسی قرار می گیرد. ABGآزمایش نیاز به تجویز اکسیژن ، با  در رفلکس ها می شود.

 انواع هایپوکسمی

عوامل متعددی می توانند منجر به هایپوکسمی و در نهایت هایپوکسی بافتی شوند. براین اساس می توان هایپوکسی 

 را به چند دسته تقسیم نمود:

 (Hypoxemic Hهایپوکسی هایپوکسمیک )

هایپوکسی هایپوکسمیک ایجاد خواهد شد. تنفس در  زمانی که به هر دلیل درصد اکسیژن هوای دمی کاهش یابد ،

ارتفاعات و کاهش اکسیژن تنفسی به هر دلیل می تواند عامل ایجاد این نوع هایپوکسی باشد. این حالت با افزایش 

 تهویه آلوئولی و تجویز اکسیژن برطرف می شود.

 (Stagnatic Hدی ) هایپوکسی رکو

این نوع هایپوکسی بدنبال رکود خون و یا کند شدن جریان خون در بیماریهایی نظیر آرتریواسکلروز ، آترواسکلروز ، 

، ایست قلبی ریوی و انواع شوک ها ایجاد می شود. این نوع هایپوکسی توسط اقداماتی نظیر MI  ،CHFترومبوز ، 

 محرک قلب و تنگ کننده عروق و احیاء قلبی ریوی قابل درمان است.اصالح حجم مایعات ، تجویز داروهای 

 (Anemic Hهایپوکسی آنمیک ) 

این نوع هایپوکسی بدلیل کاهش غلظت هموگلوبین ویا در نتیجه کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلوبین به 

ز عوامل بروز آن هستند. این نوع و مت هموگلوبینمی ا COبافتها ایجاد می شود. انواع آنمی ها ، مسمومیت با گاز 

 هایپوکسی توسط ترانسفوزیون خون و تجویز اکسیژن با فشار باال قابل درمان است.
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 (Histotoxic Hهایپوکسی سمی ) 

در در این نوع هایپوکسی ، اختالل در سطح سلولی و بصورت اشکال در انتقال اکسیژن به داخل سلول ها است. 

 ان شامل تجویز تیوسولفات سدیم و در اورمی ، شامل دیالیز است.مسمومیت با سیانور ، درم

 P05هایپوکسی ناشی از کاهش 

منجر به شیفت منحنی شکست اکسی هموگلوبین به سمت چپ و بروز آلکالوز می گردد و آلکالوز از  P94کاهش 

زمانی که اکسی بنابراین  مواردی است که سبب قوی تر شدن میل ترکیبی اکسیژن به هموگلوبین می شود.

هموگلوبین به سطح سلولی می رسد، اکسیژن خود را رها نمی کند واین مسئله منجر به بروز هایپوکسی در سطح 

 درمان شامل تصحیح آلکالوز است. بافتی می گردد.

 هایپوکسی ناشی از افزایش نیاز

 در بدن می شود بوجود می آید.این نوع هایپوکسی بدنبال وضعیت هایی که منجر به افزایش نیاز های متابولیک 

 شایع ترین علت آن سوختگی شدید و تیروتوکسیکوز است . درمان عبارت از رفع علت اولیه است.

 

 اکسیژن درمانی

ن را با فشار بیش از آنچه در اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار می رسانند) بیش از در اکسیژن درمانی ، گاز اکسیژ

درمانی درمان هایپوکسمی ، می توان از هایپوکسی بافتی جلوگیری کرد. هدف از اکسیژن ( با تجویز اکسیژن و 24%

رونده قلبی ، کسیژن به بافتها به عواملی نظیر پانتقال ا شامل کاهش کار تنفسی و برداشتن فشار از روی میوکارد است .

ی دارد که در هنگام تجویز اکسیژن باید اکسیژن موجود در خون شریانی ، غلظت هموگلوبین و نیاز های متابولیکی بستگ

متری و عالئم بالینی  ، پالس اکسی ABGتمام عوامل مذکور را در نظر داشت. میزان کاهش اکسیژن خون از طریق 

 مشخص می شود.

 مالحظات بالینی در اکسیژن درمانی 

یابی قرار گیرد. پیش از بکار گیری مورد ارز ایت احتیاط انجام شده و اثرات آن بر روی بدنتجویز اکسیژن باید با رع

اکسیژن عالئم حیاتی را کنترل کرده و در طول درمان ادامه دهید. برای کنترل سطوح اکسیژن الزم است به طور مداوم 

یا متناوب از پالس اکسی متر استفاده شود و اکسیژن را به صورت مرطوب بکار ببرید. اکسیژن یک داروست ، لذا جز در 

، مفید خواهد بود. در غیر  صحیح تجویز شود س باید با نظر پزشک استفاده شود ، اگر به موقع و به نحوموارد اورژان

اینصورت می تواند عوارضی را بدنبال داشته باشد. بیمار را از نظر سابقه بیماریهای مزمن ریوی مورد بررسی قرار دهید. 

میلی متر جیوه  44-04شریانی به میزان  Pao2ف رساندن در مبتالیان به بیماری های ریوی ، اکسیژن درمانی با هد

هموگلوبین از اکسیژن اشباع می شود.) با افزایش تجویز اکسیژن نمی توان درصد اشباع  % 04-54است . دراین محدوده 

 هموگلوبین را افزایش داد( . هنگام تجویز اکسیژن الزم است بیمار را از نظر نیاز به اکسیژن بررسی نمود.
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ئم مورد نظر شامل اختالالت ذهنی ، اختالل در سطح هوشیاری ، رنگ غیر طبیعی پوست و مخاط ها و تعریق شدید عال 

 ، تغییر در فشار خون ، تاکیکاردی و تاکی پنه است .

 بدلیل قابلیت احتراق اکسیژن هنگام استفاده همیشه باید خطر آتش سوزی را مد نظر قرار داد و از استعمال دخانیات در

 محیط اجتناب نمود.

 ن درمانیعوارض اکسیژ

 هیپوونتیالسیون ناشی از اکسیژن

صورت می گیرد . مراکز حساس به فشار اکسیژن خون شریانی   Pao2مهار مراکز تنفسی بطورطبیعی در اثر افزایش 

در بیمارانی که میلی متر جیوه (  44کمتر از  Pao2فعال می شود.)  Pao2موجود در آئورت و کاروتید بوسیله کاهش 

از بین   Paco2 تدرجاً حساسیت مراکز تنفسی به افزایش هستند  CO2دچار اختالالت مزمن ریوی همراه با احتباس 

صورت می گیرد . در چنین افرادی ، تجویز زیاد اکسیژن با  Pao2رفته ، تحریک تنفسی تنها به واسطه تغییر در سطح 

و متعاقباً کاهش تهویه آلوئولی می گردد و بدنبال آن بیمار دچار احتباس   Pao2مقدار کنترل نشده ، موجب افزایش 

co2  پنه می شود. کنترل پی درپی ومنظم آوABG  پرستار را از افزایشCO2 گاه می کند.آ 

 صدمات چشمی

ه بعضی از مدد جویانی که مبتال ب اتفاق میافتد. قرار می گیرند، % 444صدمات شبکیه در بالغین که در معرض اکسیژن 

اختالل بینایی نتیجه عوارض سمی  ، ادم ، اشک ریزش مستعدتر هستند. ، بیماری های شبکیه نظیر دکولمان میباشند

 ین است.ظت باال روی قرینه و عدسی در بالغا غلکسیژن با

به  آسیب ، زیاد اکسیژن در نوزادان نارس ممکن است موجب انقباض در عروق خونی نارس شبکیه یرتجویز مقاد

بنابر این توصیه  دارد، Pao2ه و بروز کوری شود. میزان صدمه بستگی به میزان شبکی دکولمان ، ندو تلیالسلولهای آ

 میلیمتر جیوه حفظ شود. 44در سطح  Pao2که در نوزادان میزان  شده است

 آتلکتازی جذبی

اد شود. بطور طبیعی هوای استنشاقی این عارضه ممکن استبعلت خارج کردن نیتروژن از آلوئولها توسط اکسیژن ایج

اکسیژن است. نیتروژن در حالت نرمال حجم باقیمانده را که موجب باز نگه داشتن %24نیتروژن و  %95حاوی حدوداً 

 آلوئولها می شود ، حفظ می کند. زیرا جذب نیتروژن از غشاء آلوئولی بسیار ضعیف است.

ژن ) که به راحتی از غشاء تنفسی قابل جذب است ( این گاز جایگزین زمانی که به دنبال تجویز مقادیر باالی اکسی 

وژن گردد ، حجم باقی مانده کاهش یافته ، کالپس آلوئولی ایجاد می شود. این وضعیت بخصوص در زمانی که بیمار نیتر

با غلظت های باال دریافت می دارد و یا دچار آمفیزم است و همراه با آن اکسیژن  sighحجم کم و یا حجم طبیعی بدون 

 دریافت می کند ، ایجاد می شود.
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 مسمومیت با اکسیژن 

ساعت پس  20-00این عارضه بروز می کند. تغییرات پاتولوژیک ریه ها  %44با غلظت بیش از درصورت مصرف اکسیژن  

منجربه تجمع از دادن اکسیژن با فشار باال رخ می دهد. تجویز اکسیژن موجب کاهش فعالیت مژکهای مخاطی شده ، 

ترشحات درراههای هوایی و نهایتاً پنومونی غیرعفونی می شود. نشانه های اولیه مسمومیت با اکسیژن شامل التهاب 

درد در پشت جناغ سینه ، احتقان بینی و درد در هنگام دم و سرفه است که  خفیف تراشه و برونش همراه با احساس 

بیشتر شده ، تنگی نفس بروز پیدا می کند. مسمومیت اکسیژن در نهایت به تدریجاً سرفه ها شدید تر و درد پشت جناغ 

تخریب غشاء تنفسی و کاهش تولید سورفکتانت ، آتلکتازی پیش رونده ، ادم غیر قلبی و سفت شدن و فیبروزیه می 

 انجامد.

چه درصدی از اکسیژن  را تحمل کنند. اگرچه هنوز دقیقاً مشخض نیست که%24ریه ها می توانند بطور طبیعی اکسیژن 

ساعت ، خطر  20برای مدت بیشتراز  %94باالی  Fio2می تواند موجب مسمومیت شود اما به احتمال قوی تر ، 

مسمومیت را افزایش می دهد. تصور می شود که عوامل ایجاد مسمومیت بااکسیژن ، محصوالت نهایی اکسیژن هستند 

د . این محصوالت نهایی که رادیکال های آزاد اکسیژن خوانده می که در طی واکنش های بیوشیمیایی تشکیل می شون

هستند. مصرف طوالنی غلظت های باالی ال سوپراکسید و رادیکال هیدروکسی ، رادیکشوند شامل پراکسید هیدروژن 

اکسیژن ممکن است موجب تشکیل رادیکال های آزاد شده به بافت ریه صدمه بزنند. شناسایی عالئم مسمومیت با 

زیرا عالئم آن درست مشابه عالئم بیماریهای وخیم تنفسی است که نیاز به تجویز  کسیژن ممکن است مشکل باشد،ا

پنه در استراحت ، درد پشت جناغ ، تهوع و استفراغ ، سردرد ، بی اشتهایی و پارستزی از  اکسیژن دارند. سرفه ، دیس

 عالئم شایع آن هستند.

 د دانست که اینها اکثراً بیمارانی هستند که دارای وضعیت خطیر بوده اینتوبه هستند.جهت شناسایی بهتر این افراد بای

ساعت ،  40درد تیز قفسه سینه و سرفه خشک ، بعداز  شامل %444ساعت از تجویز اکسیژن  4عالئم کلینیکی بعداز 

 است . ARDSساعت بروز عالئم  20-00کاهش عملکرد ریه و بعد از 

ABG هدف این است که  با اکسیژن است.عاتی برای جلوگیری از مسمومیت بهترین منبع اطالPao2   تا  44بیمار بین

باشد ، بیمار  % 04زیر   FIO2میلی متر جیوه و  54بیمار حدود Pao2میلی متر جیوه حفظ شود. درصورتی که  54

 کمتر در معرض خطر مسمومیت با اکسیژن قرار دارد.

 ا اکسیژن رعایت موارد زیر کمک کننده است :جهت جلوگیری از بروز مسمومیت ب

 ساعت (. 4-42به مدت های کوتاه ) حدود  %444محدود کردن دوره مصرف اکسیژن 

 میلی متر جیوه 44بیشتراز  Pao2به پایین ترین مقدار آن در اولین فرصت ممکن با حفظ  Fio2کاهش 

 باشد . ساعت بی خطر 20ممکن است برای  %94استفاده از اکسیژن باالی 

 روز بی خطر باشد. 2ممکن است برای مدت  %94اکسیژن باالی 
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Fio2  روز بالقوه سمی خواهد بود. 2بعداز  %04باالی 

 ندرتاً منجر به مسمومیت با اکسیژن خواهد بود. %04زیر  Fio2استفاده از 

 4برای مدت بیش از  %444ژن ساعت ، و اکسی 04برای مدت بیش از  %44بطور کلی استفاده از اکسیژن با غلظت باالی 

 20برای مدت  % 04 -444و کالپس آلوئولی می گردد. تنفس اکسیژن با غلظت ساعت منجر به بروز میکرو آتلکتازی 

 خواهد شد.  ARDSساعت یا بیشتر منجر به پیشرفت 

 روشهای تجویز اکسیژن

ختیار قرار می گیرد. قبل از تجویز اکسیزن باید جهت تجویز در ا اکسیژن معموالً از طریق سیلندر و یا به صورت سانترال

 آنرا مرطوب کرده و ازنظر فشار تعدیل نمود ) توسط مانومتر (.

 به دو گروه عمده تقسیم می شوند : ابزارهای الزم برای اکسیژن درمانی 

 (  High Flow Systemسیستم های با جریان باالی اکسیژن )  .4

 ( Low Flow Systemسیستم های با جریان کم اکسیژن ) .2

در سیستم های با جریان کم اکسیژن بیمار هوای اتاق را همراه با اکسیژن تنفس می کند برای استفاده از این نوع  

سیستم ها بیمار باید حجم جاری طبیعی و الگوی تنفسی منظم داشته باشد. از این نوع سیستم می توان از کانوالی 

( ، ماسک با استنشاق مجدد هوای Simple Oxigen Maskسیژن ) ( ، ماسک ساده اکNasal Canulaبینی ) 

 Nonبا کیسه ذخیره کننده و ماسک های بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی )  ( Rebreathing Maskبازدمی ) 

Rebreathing Mask  .با کیسه ذخیره کننده نام برد ) 

و ثابتی را یجاد می کنند که با تغییر در الگوی مشخص  Fio2سیستم های با جریان باالی اکسیژن ، معموالً درصد 

 تنفس بیمار ، در آنها تغییری ایجاد نمی شود. شایع ترین و متداولترین مثال آن ماسک ونچوری است.

 با جریان کم الف( سیستم های تجویز اکسیژن

. دراین سیستم ها درصد به بیمار تحویل می دهند  24-54این دستگاه ها اکسیژن رابا غلظت های متفاوتی از 

 ) درصد اکسیژن هوای دمی( تاثیر می گذارد، عبارتند از : Fio2متغیرهایی که روی 

 ظرفیت ذخیره ای آناتومیکی دستگاه تنفس ) حجم حلق بینی ، حلق دهانی و... (

 نوع سیستم تجویز اکسیژن ) سوند یا کانوالی بینی ، ماسک ، کیسه ذخیره ساز (

 لیتر در دقیقه (میزان جریان اکسیژن ) 

الگوی تهویه بیمار ) در بیمارانی که تنفس عمیق دارند ، درصد اکسیژن کمتری به بیمار می رسد ، زیرا مقدار زیادتری از 

 را پایین می آورد(. Fio2است با اکسیژن تجویز شده مخلوط می گردد و  %24برابر   Fio2هوای اتمسفر که دارای 
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  کانوالی بینی یا سوند بینی (Nasal Connula Or Catheter ) 

لیتر اکسیزن در دقیقه می توان  4-4ز اکسیژن است و بوسیله ی آنها با تجویز یاین وسیله متداولترین ابزار برای تجو

Fio2   باید سوراخ های بینی باز و تنفس از طریق درصد به بیمار برساند. هنگام استفاده از این ابزار  20-00به میزان

 هوای دمی به قرار زیر است:  Fio2پذیر باشد. برحسب سرعت تجویز اکسیژن ، مقدار تقریبی  بینی امکان

 4جدول شماره 

Fio2 مقدار اکسیژن 

 لیتر در دقیقه 2 20-20%

 لیتر در دقیقه 0 20-02%

 لیتر در دقیقه 0 02-04%

 لیتر در دقیقه 9 04-04%

 لیتر در دقیقه 4 04-00%

 

 مزایا

 صحبت کردن، چون سرفه، عدم قطع اکسیژن حین فعالیتهایی تحرک بیشتر، ط بیمار،خوب توس تحمل استفاده آسان،

 خوردن دارو و..... غذا خوردن،

 معایب

و بستگی به حجم جاری و ریت تنفسی دارد.میزان جریان  کنترل کرد غلظت اکسیژن داده شده را نمی توان دقیقاً

تجاوز نماید زیرا موجب تحریک ،خشکی و آزردگی مخاط بینی می  لیتردر دقیقه 4اکسیژن تجویز شده نبایداز

برای تجویز اکسیژن به مدت  شود.مقداری زیادی از اکسیژن از طریق بینی و دهان خارج می شود کاتترهای بینی ندرتاً

ستفاده از هنگام ا زیرا با این روش ممکن است مخاط حلق دهانی دچار تحریک و آزردگی شود طوالنی استفاده می شود.

کاتتر بینی ،درصد اکسیژنی که به ریه ها می رسد به عمق و سرعت تنفس بستگی دارد )بخصوص در حضور تورم مخاط 

  تنفس با دهان( بینی یا عادت به 

 ماسک ساده صورتSIMPLE MASK) ) 

با تجویز اکسیژن با لیتر در دقیقه(.  2-0برای غلظت های پایین تا متوسط اکسیژن از این وسیله استفاده نمی شود)

ایجاد کرد. در بیمارانی که با دهان تنفس می کنند تجویز  %04-44به میزان  FIO2 لیتر در دقیقه می توان 4-44سرعت

هوای دمی به  FIO2مقدار تقریبی  اکسیژن با این روش موثرتر از کانوالی بینی است. بر حسب سرعت تجویز اکسیژن،

 قرار زیر است.
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 2جدول شماره 

FiO2 مقدار اکسیژن 

 لیتر در دقیقه 9 04%

 لیتر در دقیقه 4 94-09%

 لیتر در دقیقه 0 44499%

 

لیکن نباید به صورت ، فشار وارد آورد و باعث قطع جریان خون شود.  این ماسکها باید کامالً با بینی دهان مماس شود،

تنظیم شود تا از تجمع هوای بازدمی در زیر ماسک و لیتر در دقیقه یا بیشتر  9جریان اکسیژن معموالً باید به میزان 

 که حاوی دی اکسیدکربن باالست اجتناب گردد.استنشاق مجدد آن 

 مزایا

 باال FIO2تجویز

 معایب

توسط بیماران تحمل نمی شود)بخصوص در افرادی که دچار دیسپنه شدید و صدمه و سوختگی در صورت هستند(.  غالباً

 خوردن ، سرفه، خروج خلط و .....جریان اکسیژن باید قطع شود. ظیردر هنگام بعضی فعالیتها ن

 ماسک ذخیره کننده اکسیژن 

 مانند ماسک ساده صورت هستند که یک کیسه ذخیره کننده اکسیژن دارند. دو نوع ماسک ذخیره کننده وجود دارد:

 (partial rebreathing maskماسکهای با استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی )

ی کنند. این نوع ماسک را ایجاد م %44-04در حدود  Fio2لیتر در دقیقه ، 4-44ین ماسکها با تجویز اکسیژن به میزانا

بیشتری به بیمار می  fio2ذخیره سازی بوده، ذخیره مصنوعی اکسیژن را افزایش می دهد و در نتیجه دارای کیسه 

یره کننده باز می گردد که در واقع حجم برگشتی از فضای مرده رساند. تقریباً یک سوم از هوای بازدمی نیز به کیسه ذخ

 ژن است، گرم و مرطوب بوده و حاوی مقدار کمی دی اکسید کربن است.آناتومیک است که هنوز غنی از اکسی

 لیتر 4باید جریان اکسیژن حداقل  جهت اطمینان از اینکه بیمار حجم زیادی از هوای بازدمی را مجدداً تنفس نمی کند،

هر دم بیش از یک سوم از حجم کیسه ذخیره ساز کاسته شود. در غیر اینصورت دی  در دقیقه باشد. به نحوی که با

 اکسید کربن نیز می تواند در کیسه ذخیره ساز تجمع یابد و موجب افت درصد اکسیژن داخل کیسه گردد.
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 (Non rebreathing maskماسکهای بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی ) 

این ماسک ها دارای کیسه ی ذخیره ساز با دریچه ی یک طرفه هستند که اجازه ورود هوای بازدمی به داخل کیسه  

 % 59-444به میزان  Fio2لیتر اکسیژن در دقیقه می توان  4-49بوسیله این ماسکها با تجویز ذخیره ساز را نمی دهد.

از  0/4ت دم مورد مشاهده قرار داد کیسه نباید با هربار تنفس بیشتراز ایجاد کرد . در این نوع ماسک باید کیسه را در مد

لیتر در دقیقه باشد می توان مطمئن بود که کیسه پر باقی  4-49گنجایش خود جمع شود. اگر سرعت جریان اکسیژن 

 می ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 ( چادر صورتFace Tent) 

کسیژن است. مزیت مهم این دستگاه آنست که می توان روش دیگری جهت تجویز اکسیژن در سیستم با جریان آهسته ا

را دقیقاً کنترل کرد. با این وسیله  Fio2  رطوبت زیادی را همراه با به مددجو رساند.از معایب آن نیز اینست که نمی توان

 فراهم می گردد.. %04در حدود  Fio2لیتر در دقیقه اکسیژن  0-0، با تجویز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( چادر اکسیژنOxygen Tent) 

این وسیله بیشتر در اطفال که قادر به تحمل ماسک و کانوالی بینی نیستند استفاده می شود. شرایط استفاده از چادر 

 اکسیژن عبارتند از : 
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  کنترل درجه حرارت چادر ) در صورتیکه اکسیژن گرم تجویز شود درجه حرارت چادر آنقدر باالمی رود که موجب

 یب مصرف اکسیزن بدن باال میرود(.بدین ترتتعریق می گردد

 کنترل رطوبت چادر 

 )کنترل از نظر افزایش دی اکسید کربن زیر چادر) چادر باید تهویه داشته باشد 

 ).استریلیتی چادر ) چادر باید بعد از هربار مصرف ضدعفونی شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T- Piece  یاT-Tube 

آن اکسیژن با فشار باال به بیمار داده می شود.این ابزار میتواند عالوه این وسیله روی لوله تراشه قرار می گیرد و از طریق 

شود  PEEPسانتی متر آب  9بر تجویز اکسیژن ، توسط مقاومتی که در سر راه بازدم ایجاد می کند ، سبب تولید حدود 

برابر حجم دقیقه  9/2باید  T- Pieceو اکسیژن درون جلوگیری نماید . میزان جریان مخلوط هوا  Paco2و از افزایش 

 ای باشد.

 

 

 

 

 

  تجویز اکسیژن از طریق ترانس تراکیال 

دراین روش از طریق جراحی یک کاتتر کوچک از محل غشاء کریکوتیروئید به داخل تراشه وارد و مستقیماً جریان 

مواردی می اکسیژن به داخل تراشه برقرار می گردد. استفاده از این روش موجب کاهش مصرف اکسیژن بخصوص در 

 وجود داشته باشد.شود که بطور مزمن نیاز به اکسیژن درمانی در منزل با کپسول یا بصورت پرتابل 

درصد افزایش داد. بایستی به بیمار و خانواده در مورد نحوه مراقبت  94تا  04بااین روش می توان را به میزان 

    کاتتر آموزش داده شود.   ازتراکوستومی وچگونه تعویض
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 ب( سیستمهای با جریان باالی اکسیژن 

 (Venturi maskماسک و نچوری ) 
سکها قابل اعتماد ترین و دقیق ترین جهت تجویز اکسیژن با جریان باال استفاده می شوند. این ماماسکهای ونچوری 

این وسایل طوری طراحی شده اند که هوای اتاق را با  روش برای تجویز غلظت صحیح و کنترل شده اکسیژن هستند.

، سپس به ریه ها می رساند. به علت سرعت باالی جریان گاز در این سیستم ریان ثابتی از اکسیژن مخلوط کرده ج

کسیژن در سیستم جریان داشته ، هوای اضافی همراه با دی اکسید کربن بوسیله این جریان میزان ثابتی از اهمواره 

 سریع از ماسک خارج می شود.

در این نوع ماسک انواع ماسک آداپتور های قابل تعویضی وجود دارد که مقدار ثابتی از اکسیژن را با حجم ثابتی از هوا 

 ه بیمار میرساند:مخلوط کرده ب

 0جدول شماره 

O2 FIO2 رنگ آداپتور 

 آبی %20 لیتر در دقیقه 0

 زرد %20 لیتر در دقیقه 0

 سفید %04 لیتر در دقیقه 4

 سبز %09 لیتر در دقیقه 0

 صورتی %04 لیتر در دقیقه 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. COPDمهم ترین مورد مصرف ماسک ونچوری در بیماری های مزمن انسدادی ریه 

 یستم های سریع تحویل اکسیژن نکات الزم در بکارگیری س

 درزمان صرف غذا آنها را به نازال کانوال تغییر دهید. .4

 در طی عمل دم و بازدم به پخش شدن آئروسل از دریچه های سیستم توجه کنید. .2

 به منظور تأمین اکسیژناسیون کافی باید رسوب از لوله ها زدوده شود. .0
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 صورت نیاز آب ظرف آئروسل ها را تعویض نمائید. از میزان آب کافی در ظرف اطمینان حاصل کنید.در .0

در غیر اینصورت احتمال خفگی  باز بگذارید .   T-pieceبخش بازدمی )سوراخ بازدمی ( را در زمان استفاده از  .9

 وجود دارد.

 تی پیس را تثبیت کنید که سبب کشیدگی لوله داخل تراشه به گونه ای  .4

ار کافی ایجاد میکند.در طی عمل دم و بازدم باید بخار مشاهده اطمینان حاصل نمایید که رطوبت موجود بخ .9

 گردد.

 

 خطرات اکسیژن درمانی
یا اشباع  یانییر قابل قبول برای فشار اکسیژن شراکسیژن درمانی بدون خطر نمی باشد.امروزه در رابطه با مقاد

ن تردید ها از آنجایی ناشی شده است هموگلوبین بخصوص در نوزادان بسیار نارس تردیدهای زیادی ایجاد شده است .ای

 که نقش مقادیر اضافی یا کم اکسیژن تجویز شده در اتیولوژی بیماری های زیادی در نوزادان مشخص شده است.

مقادیر خیلی کم اکسیژن با مرگ و میر نوزادی و عوارض دراز مدت نورولوژیک همراه است.از طرف دیگر مقادیر باالی 

ارسی، سمیت ریوی اکسیژن و اسیب های دستگاه عصبی مرکزی بخصوص لکوماالسی و اکسیژن با رتینوپاتی ن

انفارکتوس های هموراژیک و آسیب سایر ارگانها ناشی از مقادیر زیاد اکسیژن ارتباط دارند. پالس اکسی متری روند 

ان ناپذیر نقش برجسته ای اکسیژن درمانی را آسان ساخته و تعیین حدود ایمن در کاربالینی در پیشگیری از عوارض جبر

 داشته است. 

 نقش پرستاران 
بر روند اکسیژن درمانی داشته و بهترین کنترل میزان اکسیژناسیون و ثبت آن باعث می شود تا پرستاران نظارت دقیقی 

 تصمیمات را بگیرند . بدون آموزش ، همکاری و مشارکت پرستاران تالش های محتاط ترین و دقیق ترین پزشکان نیز

کم یا خیلی زیاد اکسیژن دچار آسیب دائمی گردد.  است از مقادیر خیلیبدون ثمر باقی می ماند. یک نوزاد ممکن 

کنترل مناسبی که منجر به ایمنی اکسیژن درمانی می گردد ، نیاز به توجه پرستار مسئولی دارد که دقت کافی برای 

پزشک  راساس دانش خود عمل کنند و درنهایت اقدامات آنها با تاییدارزیابی و مراقبت را داشته باشد. آنها باید بتوانند ب

 باشد.

 راهنمای عملی

میلیمتر جیوه نگه دارید.) توجه داشته باشید که خونگیری شریانی یک اقدام  94-94را بین  Pao2سعی کنید  .4

ن اضافی دریافت شده باشد و لذا اکسیژ Pao2دردناک است و ممکن است نوزاد به دلیل گریه زیاد دچار افت 

 نماید.(

  پالس اکسی متر را به همراه نمونه گیری شریانی بکار ببرید. .2
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 دستگاه پالس اکسی متر

پالس اکسی متر دستگاهی برای اندازه گیری میزان هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن در بافتهای محیطی می باشد.این 

می گیرد. در واقع پالس اکسیمتر سریع تر از ارزیابی فشارخون وسیله غیرتهاجمی بوده وبه سادگی مورد استفاده قرار 

 نبض و تنفس ،مشکالت موجود در اکسیژن رسانی را نشان می دهد.

 تأثیر هموگلوبین در انتقال خون

درصد باقیمانده  0با هموگلوبین است. از مقدار اکسیژنی که به بافت ها می رسد از طریق ترکیب شیمیایی آن %59تقریباً 

سست متصل می شود و قابلیت طریق حل شدن درآب پالسما انتقال پیدا می کند.اکسیژن به هموگلوبین به صورت از 

 بازگشت دارد.یعنی واکنش آن تعادلی بوده وبازگشت پذیر.

باال است ، مثالً در مویرگ های ریوی اکسیژن به هموگلوبین وصل شده و وقتی فشار کم است مثالً در  PO2زمانی که 

 گ های اطراف بافت اکسیژن از هموگلوبین آزاد می شود.مویر

استفاده از این دستگاه نسبت به وش های دیگر تعیین درصد اکسیژن خون به این ترتیب است که سزیع تر و راحت تر 

 نسبت به روش های دیگر از قبیل نمونه گیری خونی و... می توان کمبود یا ازدیاد اکسیژن ) هیپوکسی یا هیپر اکسی(

در خون را مشخص کرد و نتیجه اکسیژن درمانی را مشاهده نمود. البته الزم به ذکر است که عالوه بر نمایش درصد 

( Rateدرصد در یک انسان معمولی است این دستگاه می تواند ریت) 55تا  54اکسیژن در خون که میزانی در حدود 

 قلب را نیز تعیین کند.قلب یا همان میزان ضربان 

رل تعداد ضربان قلب با دستگاه پالس اکسی متر بهتر است ضمن استفاده از پالس اکسی متر انگشتان یا پالس برای کنت

بودن یا منظم و نامنظم اکسی متر ثابت حتماً نبض بیمار برای دریافت اطالعاتی در مورد کیفیت نبض ) قوی یا ضعیف 

کن است در اثر عواملی چون لرزش ، درجه حرارت بودن آن ( کنترل شود. ضمن اینکه دستگاه پالس اکسی متر مم

لمس نبض بیمار به کنترل دمای بدن  محیط و یا کاهش شارژدچار نوسان شود و تعداد نبض را غیر واقعی نشان دهد.

 بیمار و تشخیص هیپوترمی و هیپرترمی نیز کمک می کند.

نشان می دهد. مقدار طبیعی آن برای  spo2پالس اکسی متر درصد هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن را بصورت 

می تواند نشانه هیپوکسی بیمار باشد .  59می باشد .درصد کمتراز  % 59-55شاخصی که در هوای اتاق نفس می کشد 

 برای تعیین هیپوکسیک بودن یا نبودن بیمار باید عدد پالس اکسی متر را در کنار یافته های دیگر ارزیابی کرد. 

 س اکسی متر اندیکاسیون های پال
پالس اکسی متر را باید در تمام شرایطی که وضعیت اکسیژن بیمار نگران کننده است یا حتی به میزان کم مشکوک به 

هیپوکسی هستیم بکار گرفت . در بسیاری از سیستم های اورزانس در تمام شرایط اورژانسی برای بیماران پالس اکسی 

این امر نشان می  خوانده می شود .« ششمین عالمت حیاتی » اه به عنوان متر گذاشته می شود. عدد پالس اکسی متر گ

دهد که عدد پالس اکسی متر یک معیار استاندارد برای سنجش وضعیت بیمار در کنار تنفس ، نبض ، پوست، مردمک و 

 فشار خون است .
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      بررسی درصد اکسیژن اشباع شده شریانی ) بررسی درصد اشباع اکسیژن خون شریانی ( .4

 یک روش غیر تهاجمی جهت سنجش اشباع هموگلوبین ها از اکسیژن در بیماران با احتمال هیپوکسی  .2

 اختالالت تنفسی ذر بیماران.همراهی و حمایت از بیمار تا زمان رفع اشکاالت مربوط به  .0

 بررسی میزان اکسیژن خون در طی عمل جراحی در اتاق عمل. .0

دام در مانی در راه هوایی بیمار ، گذاشتن لوله ی تراشه و ساکشن کردن بررسی میزان اکسیژن خون در ضمن اق .9

 ترشحات و راه هوایی.

 بررسی میزان اکسیژن خون در ضمن انتقال بیمار. .4

 بررسی میزان اکسیژن خون در ضمن نقل و انتقال بیمارانی که اختالالت تنفسی دارند. .9

 ژن دریافت می کنند بررسی میزان افزایش اکسیژن خون در بیمارانی که اکسی .0

 همراهی با بیمار. .5

بررسی میزان اکسیژن خون شریانی در بیمارانی که از دستگاه تهویه ی مصنوعی جدا شده و تحت مراقبت های  .44

 جداسازی از دستگاه می باشند.

 قسمت های تشکیل دهنده پالس اکسی متر

 کابل بیمار  .1

 سوکت اتصال به دستگاه

 کابل

 گیره انگشتی

 LEDز از نوع منبع نور قرم

 IRمنبع 

 سنسور نوری

 کابل برق .2

 جهت تأمین الکتریسته مورد نیاز دستگاه از برق شهری

 صفحه نمایش .3

را نیز نمایش می  SPO2، تعداد ضربان قلب و منحنی  SPO2رنگی بوده وعالوه بر نمایش  LCDاغلب از نوع 

و نیز پیغام های گوناگون دستگاه را نمایش دهد.همچنین حد پایین  و باالی تنظیم شده برای آالرم های دستگاه 

می دهد.در بعضی از مدل ها این صفحه نمایش به صورت حساس به فشار انگشت بوده و از قسمتی تا تمام کار 

 صفحه کلید دستگاه به آن واگذار می شود.
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 صفحه کلید  .4

بازار این قسمت بسیار متنوع است . با توجه به تنوع تولیدکنندگان پالس اکسی متر و نیز تنوع محصوالت موجود در 

 ولی به طور کلی باید بتوان اعمال زیر را به وسیله آن انجام داد.

تنظیم حدود آالرم های دستگاه پالس اکسی متر تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش دستگاه پالس اکسی متر 

دستگاه  beezerتنظیم صدای کردن نمودار نمایش داده شده توسط دستگاه پالس اکسی متر  FREEZEقابلیت 

 پالس اکسی متر

 باطری .0

 می تواند یکی از دو نوع زیر باشد:

 NI-CDالف( باطری نیکل کادمیوم 

 SLAب( باطری طرب و اسیدی 

 . برد تغذیه6

تامین ولتاژ مورد نیاز قسمت های مختلف دستگاه پالس اکسی متر و نیز شارژ باطری دستگاه پالس اکسی متر به 

 مت است.عهده این قس

 سیستم پردازش اطالعات .8

وظیفه پردازش اطالعات خام گرفته شده از طریق پروب و آماده سازی و تبدیل آنها به پارامتر های قابل نمایش بر 

خون از  SPO2روی صفحه نمایش به عهده این قسمت استو موارد زیر قسمتی از وایف این قسمت است: محاسبه 

انگشتی و نمایش آن بر روی صفحه نمایش ایجادد منحنی قلبی بیمار و نمایش  طریق اطالعات بدست آمده از پروب

بر  آن برروی صفحه نمایش ، محاسبه تعداد ضربان قلب از طریق اطالعات بدست آمده از پروب انگشتی و نمایش آن

در زمان های روی صفحه نمایش دستگاه پالس اکسی متر ، حفظ تنظیمات آالرم های گوناگون و کنترل اعمال آنها 

 مناسب تنظیم ساعت ، تاریخ و....

 نحوه تست پروب بوسیله یک پالس اکسی متر سالم

دستگاه را روشن کرده و پروب را به آن وصل کنید.در این حالت باید نور قرمز رنگی در داخل پروب و در یک سمت 

پروب قطع شده است.) کمتر پیش می  آن دیده شود.اگر این نور را مشاهده نکردید به احتمال قوی یکی از سیم های

 نور بسوزد.( نآید که دیود نوری مولد ای

درصورتی که نور قرمز رنگ را مشاهده کردید ولی با این حال سیگنال مناسب توسط دستگاه نمایش داده نشد ، 

وب و یا نحوه پنبه آغشته به الکل سفید تمیز کنید و سپس از سالم بودن فنر پرآنگاه ابتدا داخل پروب را بایک 

 بستن صحیح آن اطمینان حاصل کنید . 
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اگر باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشد این بار باید سوکت انتهایی  پروب را به لحاظ داشتن قطعی یا اتصال بررسی 

کنید.در صورتیکه این سوکت هم سالم بود ، به احتمال زیاد اشکال از سنسور های پروب می باشد و این سنسورها 

 شوند.بایدعوض 

 نکاتی درمورد نگهداری دستگاه پالس اکسی متر

 .با توجه به اینکه در اکثر مدل ها از باطری سرب و اسید اسفاده می شود، هرگز نگذارید باطری آن دشارژه شود 

 .هرگز کابل بیمار را نکشید 

 .قسمت انگشتی کابل بیمار را بوسیله پنبه  و الکل تمیز نگه دارید 

 مار مراقب دستگاه باشید، همچنین دستگاه را جایی بگذارید که با تکان های ناگهانی بیمار به هنگام جابجایی بی

 به زمین نیفتد.

  در صورتی که برق محلی که در ان از این وسیله استفاده می کنید دارای نوسانات شدید است برای جلوگیری از

 استفاده کنید.USBیا  صدمات احتمالی به برد تغذیه دستگاه حتماً از استابیالیزر مناسب

 .دستگاه را متناسب با محلی که در آن باید کار کند انتخاب کنید 
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 روش استفاده  از دستگاه پالس اکسی متر

 استدالل عملکرد ردیف

توضیح روش اضطراب بیمار را ازبین می برد و  توضیح روش برای بیمار 4

 همکاری را بهتر می کند.

 جهت پیشگیری از انتشار میکروارگانیسم ها شستن دستها  2

  انتخاب محل گذاردن سنسور: 0

A استفاده از انگشت سبابه ، وسط یا انگشت :

 انگشتری بیمار

دش خون نا مناسب فشار اکسیزن خون طبیعی رگ

 را نشان نمی دهد. 

B کنترل نبض انتهایی و بازگشت خون مویرگی :

 در نبض نزدیک محل

ریع و نبض قوی نشان دهنده بازگشت خون س

 گردش خون کافی در محل مورد نظر است.

C اگر گردش خون در این محل مناسب نبود از :

 الله گوش یا پرده بینی می توان استفاده نمود.

اینها دیگر محل های مناسب دارای عروق زیاد 

 هستند.

D استفاده از انگشت پا چنانچه گردش خون اندام :

 داشت.تحتانی مشکلی ن

بیماریهای عروق محیطی در اندام های تحتانی 

 بیشتر دیده می شود.

  به کارگیری وسایل مناسب : 0

A اگر انگشت بیمار برای پروب بزرگ است از :

انگشت کوچکتر استفاده کنید.پروب کودکان را می 

توان برای یک بزرگسال با جثه کوچک استفاده 

 کرد.

اطالعات اگرسنسور بطور صحیح وصل نشود 

 صحیح نمی باشد.

B از پروب های مناسب با سن و سایز بیمار :

 استفاده کنید.

 

C از گیره : در صورتیکه بیمار آلرژی به چسب دارد

گشت بدون چسب یا گیره های انعکاسی نهای ا

 استفاده کنید.

د چسب داشته باشد اگر بیمار حساسیت به موا

 واکنش بروز خواهد کرد.

  محل کنترل : آماده کردن 9

A :چربی پوست ، آرایش و کثیفی روی محل مانع از  تمیز کردن محل و خشک نمودن آن

 عبور امواج نوری می شود

B کنترل محل از نظر الک ناخن ویا ناخن :

 مصنوعی

را بهتر  محکم کردن اتصاالت ، عملکرد وسایل

کرده و دقت خواندن اشباع اکسیژن را افزایش می 

 دهد.

ب را به پوست محکم کنید اطمینان پیدا کنید پرو 4

که چراغ پخش کننده نور و دریافت کننده نور 

بهترکرده محکم کردن اتصاالت عملکرد وسایل را 

 ن را افزایش می دهدو دقت خواند اشباع اکسیژ
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 روی هم قرار گرفته اند.

پروب را به اکسی متر وصل کنید و عملکرد  9

ای بوق و نوسان شعاع دستگاه را کنترل کنید ) صد

 نورانی چراغ و یا امواج روی صفحه ی اکسی متر.(

صدای بوق نشان دهنده ی نبض شریانی است و 

نوسان امواج نورانی نشان دهنده ی نبض قوی 

 است. 

تنظیم دستگاه را برای نبض باال وپایین تنظیم  0

 کنید .

زنگ محافظ ایمنی اضافی جهت بیمار است و 

در میزان باال و پایین به خوبی کار زمانی که عالئم 

 نکنند ،می باشد . 

کنترل میزان اشباع اکسیژن برحسب دستور  5

پزشک و ضرورت در فواصل متناوب کنترل میزان 

 هموگلوبین 

ضعیت بیمار کنترل میزان اشباع اکسیژن برروی و 

را ممکن می کند.میزان هموگلوبین پایین ، اشباع 

ی نیاز بیمار به مناسب را نشان می دهد ول

 اکسیژن کافی نیست. 

گیرنده را برداشته و پوست را ازنظر نشانه های  44

ساعت فراگیرنده 2التهاب یا فشار بررسی کنید) هر

ساعت جهت چسب انگشت یا گیرنده ی  0و هر

 انگشت شست پا(

فشار بر روی بافت ایجاد نکروز می  طوالنی شدن

 می آورد.کند وچسب نیز التهاب پوستی به وجود 

ارزیابی کردن هرگونه مشکل یا عملکرد غلط  44

 دستگاه :

 

A در صورت عدم وجود عالمت یا عالمت ضعیف :

،عالیم حیاتی بیمار را کنترل کنید،اگر طبیعی بود 

 اتصاالت و گردش خون محل را کنترل نمایید.

کاهش فشارخون ،درخواندن اشکال ایجاد می کند 

خون( باعث فشار روی و وجود وسایل ) کاف فشار

 گردش خون در محل و جواب غلط می شود.

B اگر جواب صحیح خوانده نمی شود،دستورات :

دارویی و سابقه ی بیماری های قلبی را در بیمار 

بررسی کنید . وسیله رابا فرد سالم کنترل کنید تا 

 مشخص شود مشکل از بیمار است یا وسایل.

ود،درخواندن دارویی که باعث انقباضات عروقی ش

 صحیح اکسیژن تاثیر می گذارد.

C اگر درخشش نور کم شده است ، پروب راخشک :

 کنید.

 درخشش نور ، در عملکرد سنسور موثر است.

میزان اکسیژن اشباع شده را به طور صحیح ثبت و  42

 گزارش نمایید.

 ایجاد می کند. ادامه مراقبت و تداوم پشت را
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 م در کار بادستگاه پالس اکسیمتراخطار و احتیاطات الز

 ( میدان های الکترومغناطیسی قوی مانند تجهیزات جراحی الکتریکیEiectro Surgeryع، ) ملکرد دستگاه پالس

 اکسی متر را تحت تاثیر قرار می دهند.

  در حضور تجهیزات تصویر برداری مانندMRI  وCT scan  و ... از دستگاه پالس اکسی متر استفاده نکنید . 

 ( پالس اکسی متر را اتوکالو نکنید و برای استریل کردن آن ، از گاز اتیلن اکسایدETO.استفاده نکنید ) 

 .پالس اکسی متر را در هیچ نوع مایعی غوطه ور نکنید 

 .اگر سنسور به دلیلی آسیب ببیند ، بالفاصله آن را از دستگاه جدا نمائید 

 جراحی د ، تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت لزوم سنسور را با دستمال ممکن است در نور محیطی زیا عملکرد دستگاه

(Surgical Towel.بپوشانید ) 

  ساعت سنسور را چک نماییدو محل آن را بطور متناوب تغییر دهید. 0هر 

  رنگ های داخل عروقی ممکن است با عملکردسنسور و مانیتور تداخل نموده و باعث اندازه گیری و سنجش نادرست

 .گردد

 .عملکردسنسور و مانیتور ممکن است با حرکت و تکان زیاد سازگاری داشته باشند 

  الک ناخن و یا ناخن مصنوعی می تواند باعث خواندن غلطSPO2 .گردد 

 داشته باشد تا عملکرد مناسبی ارائه کند. سنسور بایستی با مانیتور و مدل دستگاه پالس اکسی متر تطابق 

 موادی که در تماس با بیمار بکار رفته اند، تحت آزمایشات سازگاری زیستی شدید و سنسور فاقد التکس می باشد .

 گسترده ای قرار می گیرند.

 دستگاه پالس اکسیمتر ی غلطعلل محاسبه

 عبارتند از: دستگاه پالس اکسیمتر ی غلطعلل محاسبه

 رسانی ضعیف.شوک یا هیپوپرفیوژن مربوط به از دست دادن خون یا خون  .4

 کافی نبودن جریان خون درون بافت )هیپوولمی یا هیپوترمی(.   .2

 مطابقت نداشتن سرعت ضربان یا موج نبض پالس اکسیمتر با نبض واقعی بیمار.  .0

 برق قوی.  .0

 های خاص هموگلوبین.ناهنجاری  .9

 عدم وجود نبض در یک اندام.  .4

نرمال باشد، ولی مقدار کل هموگلوبین در  Sao2، ممکن است آنمی؛ اگرچه در بیمارانی که به شدت آنمیک هستند  .9

دسترس برای حمل اکسیژن، ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یافته باشد، به طوری که بیمار در سطح سلولی 

 دچار هیپوکسی شده باشد.

 ها بر اثر سرما(.انقباض عروق محیطی )سپسیس، هیپوترمی یا آسیب اندام  .0
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 )در صورت اتصال پروب به انگشت دست(. الک ناخن  .5

ی پالس اکسیمتر را به طرفین انگشت وصل کنید یا اینکه با استون، الک اگر بیمار به انگشتان خود الک زده است، گیره

 را پاک نمایید.

 رنگ حنا.  .44

سنسور را چک "اده و پیغام ها و پاهای خود را حنا کرده باشد، پالس اکسیمتر عددی را نشان نداگر بیمار انگشتان دست

  شود.ظاهر می "کنید

 دهد.عدم تطابق تعداد نبض واقعی بیمار با تعداد نبضی که پالس اکسیمتر نشان می  .44

دهند. اگر تعداد نبضی که توسط پالس اکسیمتر اکثر پالس اکسیمترها عالوه بر درصد اشباع، تعداد نبض را نیز نشان می

اد نبض واقعی بیمار برابر نباشد، احتمال اینکه پالس اکسیمتر، درصد اشباع اکسیژن و جریان شود با تعدنشان داده می

 احتماالً دقیق نیست. SPO2رود. بنابراین عدد خون را نیز به درستی نشان ندهد، باال می

 مسمومیت با مونوکسید کربن.  .42 

ی اشباع( به میزان بسیار زیادی باال خواهد بود رجهعدد پالس اکسیمتر )عدد د (،COدر مسمومیت با مونوکسید کربن )

های بیمار شدیداً ایسکمیک هستند و دهد، بافتنشان می %444را  spo2که کامال غیردقیق است. در حالیکه دستگاه، 

دهد، این بیمار ممکن است کامال هیپوکسیک باشد. در واقع چون پالس اکسیمتر درصد هموگلوبین اشباع را نشان می

تواند بین هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن یا مونوکسید کربن افتراق قائل دهد. پروب پالس اکسیمتر نمیاقعه رخ میو

دهد، در حالیکه هموگلوبین بیمار، به جای اکسیژن با مونوکسید کربن اشباع نشان می %444را  spo2 شود، لذا دستگاه، 

 شده است.

ی بار بیش از تمایل آن به اکسیژن است، بخش عمده 044تا  244نوکسید کربن، از آنجا که تمایل هموگلوبین به مو

شود، اما پالس شود. این امر باعث ایجاد وضعیت هیپوکسیک کشنده میهموگلوبین خون با مونوکسید کربن اشباع می

تنها یک  2SPOید. عدد دهد. در این وضعیت باید بیمار را به صورت کلی ارزیابی کنباال نشان می را 2SPOاکسیمتر، 

 ابزار در ارزیابی بیمار است.
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 ارزیابی سطح هوشیاری

     
 

       
 

         
                     

 تهیه و تنظیم : فاطمه میرزائی
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 مقدمه:
اندازه گیری و ثبت سطح هوشیاری بیماران بستری می  ICU "ازآنجا که یکی از وظایف پرستاران بخشهای ویژه خصوصا

ش شده  تا با بهره گیری از متون جدید علمی ؛ آموخته های همکاران محترم پرستار به روز باشد. در متن پیش رو تال

شده ، تا عالوه بر باال بردن توان علمی و مهارتی آنان ، در زمینه تکمیل چک لیستهای مربوط که د ر اعتبار بخشی 

  بیمارستان نیز مورد توجه قرار دارد ، آموزش مختصری ارائه شود.

 هنی عملکرد ذ

بیماران  %04عملکرد ذهنی غیر طبیعی یکی از شناخته شده ترین عالئم بیماری های خطرناک وشدید است . در بیش از 

برابرافزایش می دهد همچنین  0وابسته به ونتیالتور اختالل روانی ایجاد می شود این اختالالت ، مرگ ومیر بیماران را 

                                                                                    رانیز بیش تر می کند . و وابستگی به ونتیالتورICUمدت  اقامت در 
محیط را تشکیل می دهد،بخش ذهنی و روانی عملکردمغز است.اگر فرایندهای زیر سالم ل افراد با مچیزی که اساس تعا

                                                       باشند گفته می شود که عملکرد ذهنی فرد،نرمال است:

نسبت به خود و محیط اطراف                                                                                        .آگاهی 4  

                              .توانایی درک دقیق آنچه که اتفاق افتاده است)درک حسی و جهت یابی(                 2

. توانایی ذخیره و فراخوانی اطالعات)حافظه(                                                                                 0  

     .  توانایی پردازش داده های دریافت شده برای تولید اطالعات معنی دارتر)قضاوت و استدالل(                 0

ی شوند. اولین عملکرد ذهنی را هوشیاری می گویند درحالیکه سه عملکرد بعدی با عنوان عملکرد های ادراکی شناخته م

نمود .     بنابراین اختالالت عملکرد ذهنی مغز را می توان به دو گروه:اختالالت هوشیاری و اختالالت ادراکی طبقه بندی

                                                                                                              

 اختالالت هوشیاری                                                                                  

 .نشان دادن واکنش به محیط -2بیداری  -4هوشیاری دوجزء اصلی است : 

 شرایط نرمال و غیر نرمال  هوشیاری ، این شرایط به طور مختصر  در زیر مورد بحث قرار می گیرند:  به منظور شناسایی   

 .وضعیت نرمال  با بیداری یا قابلیت بیدار شدن فردمشخص می شود   

 ت به  محرک های محیطی دلیریوم ودمانس شرایطی است که در آن بیداری فرد با درجات مختلفی از حساسی

                                                                                                        همراه است .

 کند( اما عدم واکنش به محیط،مشخص می  )چشمها را باز می) زندگی نباتی (  وضعیت وجتاتیو با بیداری فرد

هدفمند نیستند. پس از یک ماه از  ، شود ممکنست حرکات خود بخودی وجود داشته باشد اما این حرکات

                                                                      وضعیت وجتاتیو مداوم می گویند. گذشت این شرایط آن را 

  وضعیتLocked-in state     .میتواند وضعیت وجتاتیو را تقلید کند اما واکنش فرد به محیط سالم است 
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یر از حرکات باال و ختالل آسیب دو طرفه مسیر های حرکتی در پل قدامی مغز است که تمام حرکات ارادی غعلت این ا

پلک زدن را مختل می کند عملکرد قشر مخ و سیستم مشبک فعال کننده،گرفتار نمی شود و  و هاپایین کردن چشم

                    بیمارکامالً بیدار و هوشیار است.                                  

  اغما با عدم بیداری و  واکنش به محیط،مشخص می گردد. دراین شرایط فرد نه هوشیار است و نه هیچ واکنشی

 به تحریک های محیطی نشان می دهد                                                                        

نه واکنش به محیط دارد.اما بر خالف کما،مرگ مغزی فرایند برگشت ناپذیری مرگ  مغزی همانند کما،فرد نه بیداری و 

 است و با قطع تمام عملکردهای مغزی و از جمله ساقه مغز،توام می باشد

وضعیت های هوشیاری -1جدول شماره   

 عدم بیداری و عدم آگاهی بیدار و عدم آ گاهی بیدار و آگاه

 اضطراب

 لتارژی

 دلیریوم

 دمانس

 سایکوز

 وضعیت نباتی

 خواب

 کما

 مرگ مغزی

 

 علل اختالل هوشیاری                                                                               

شایع ترین علل اختالل هوشیاری در بیماران بدون صدمه مغزی)غیر تروماتیک( را می توان جزوگروه انسفالوپاتی ها 

،ایجاد می CNSقع اختالالت کل بافت مغزی هستند که در اثر فاکتور های خارجی مؤثر بر  طبقه بندی نمود که در وا

سکته های  ،ICUشوند)مثل عفونتها،ایسکمی ها، داروها یا عوامل متابولیکی(. عوارض نورولوژیکی در یک بخش 

اتی سپتیک شایع ترین است. و انسفالوپ Icuایسکمیک مغزی ،شایع ترین علت اختالل هوشیاری در زمان پذیرش در 

 برای بیماران اتفاق می افتد.  Icuعلت اختالل هوشیاری است که پس از پذیرش در 

 انسفالوپاتی سپتیک

 Icuبیماران  %94-94منشا می گیرند. این عارضه در  CNSانسفالوپاتی سپتیک ،حاصل عفونت هایی است که از خارج 

 وص در بیماران سالمند یکی از عالئم اولیه سپسیس باشد.مبتال به سپسیس ،گزارش شده است و میتواند بخص

 انسفالوپاتی می تواند در اثر هر یک از فرایند های زیر اتفاق بیفتد: 

 عملکرد سد خونی مغزی غیر طبیعی است و می تواند موجب ادم مغزی شود.  .4

 غزی را مختل کنند.. مواد واسطه ای التهابی می توانند از سد خونی مغز عبور کرده و عملکرد م2
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. غلظت آمینواسیدهای آروماتیک و آمونیاک در مغز افزایش می یابد )مشابه انسفالوپاتی کبدی(و وقتی که مصرف 0

 آمینواسیدهای اروماتیک،کاهش داده شده یا حذف می شوند عملکرد مغزی بهبود می یابد.

این کمبود با هیپرونتیالسیون بیمار توام باشد)در  مقدار طبیعی کاهش می یابد و وقتی که% 44. جریان خون مغزی به 0

 پاسخ اسیدوز متابولیک(ممکنست ایسکمی مغزی ایجاد شود.

انسفالوپاتی سپتیک با مکانیسمی که روشن نیست بیشتر از خود عفونت،در اثر واکنش التهابی سیستمیک به سپسیس 

وعی آسیب منتشر چند عضوی همراه با سندرم ایجاد می گردد. در واقع انسفالوپاتی سپتیک می تواند نشانه ن

 واکنش التهابی سیتمیک باشد.

 Deliriumدلیریوم 

بیماران وابسته به ونتیالتور گزارش شده است . همچنین شایع  % 09است و درIcuدلیریوم،شایع ترین اختالل ذهنی در 

ین عارضه پس از عمل در ترین اختالل مغزی شایع در بیماران سالمند بستری در بیمارستان و شایع تر

برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند.  0سالمندان،دلیریوم می باشد. بیمارانی که دچار دلیریوم میشوند 

بیماران بستری مبتال به دلیریوم،نشانه های سایکوتیک دارند)شایع ترین آن توهم های بینایی  %04بیش از

اما واژه دقیق تر آن ))دلیریوم با عالئم سایکوتیک(( میباشد متاسفانه می نامند  Icuاست.( این شرایط را سایکوز 

 دو سوم  حمالت دلیریوم،نادیده گرفته می شوند.

 عالئم بالینی

دلیریوم یک اختالل ادراکی است که با کمبود، توجه اختالل تفکر . اختالل سطح هوشیاری همراه است. نشانه اصلی 

 دوره بالینی آن می باشد.دلیریوم ، شروع حاد آن یا نوسان 

 دلیریوم هیپواکتیو

معموال دلیریوم به عنوان یک وضعیت آژیتاسیون در نظر گرفته می شود )سندرم دلیریوم تره منس(. شکل هیپواکتیو 

دلیریوم نیز وجود دارد که بیش تر از آژیتاسیون با خواب آلودگی توام می باشد. در واقع ، دلیریوم هیپواکتیو 

شکل دلیریوم در سالمندان می باشد. در اکثر بیماران، یکی از علل تشخیص اشتباه همین مسئله می شایع ترین 

 باشد.

 دلیریوم در برابر دمانس

دلیریوم و دمانس اختالالت ذهنی متفاوتی هستند که به علت تشابه عالئم بالینی آن ها ، با هم اشتباه می شوند)عالئم 

ر طبیعی ، یکسان هستند( عالئم اصلی دلیریوم در دمانس وجود ندارند و آن بالینی مثل کمبود توجه و تفکر غی

شروع ناگهانی یا سیر نوسان دار بیماری می باشد.  بیش از دو سوم  بیماران بستری با دمانس ممکنست با عنوان 

 دید کند.دلیریوم تشخیص داده شوند و دلیریوم میتواند افت عملکردی و ذهنی بیمار مبتال به دمانس را تش
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خصوصیات بالینی دلیریوم -2جدول شماره   

 دلیریوم

 

 

 

 )و(

 

 

 

 )یا(

 

 

 

 اتیولوژی ها
متابولیک(می تواند موجب دلیریوم شود. در بیش از  انسفالوپاتی از هر نوعی که باشد)مثل عفونی،ایسمکیک،دارویی یا

 Icuایجاد می شود.داروهایی که در بیماران ورهای دخیل موارد دلیریوم در سالمندان،در اثر مصرف داروها یا فاکت 04%

باعث بروز دلیریوم می شوند شامل الکل)قطع مصرف الکل(، بنزودیازپیین های طویل االثر )لورازپام و دیازپام(و داروهای 

 اپیوئیدمی باشند.

 درمان

این، ممکنست معیار های زیر هم مفید درمان دلیریوم بر شناسایی و درمان علل زمینه ای آن تأکید می کند. عالوه بر 

 باشند:

تأمین اعتماد و اطمینان خاطر بیمار بررسی و درمان درد، حفظ دوره های نرمال خواب و اجتناب از گسستن زمان خواب 

بیمار، تشویق خانواده به مالقات بیمار، قرار دادن بیمار در تخت خاصی که پنجره داشته باشد اجتناب از عوامل محدود 

 نده فیزیکی و کاتترهای ادراری و تأمین عینک و وسایل کمک شنوایی مورد نیاز بیمار.کن

 

 اختالالت هوشیاری

هیپراکتیو و افزایش آگاهی-  

هیپواکتیو و کاهش آگاهی-  
 

 اختالالت تفکر

تفکر غیر منطقی،سازماندهی نشده-  

بی ربط یا نامشخص-  
 

 اشکال در تمرکز 

 یا

حفظ توجه   
 

 تغییر حاد وضعیت ذهنی

 یا

ساعت گذشته 24رفتار با نوسان در طی   
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 درمان دارویی

اگر آژیتاسیون و اختالل رفتاری وجود داشته باشد تجویز سداتیوها ممکنست مفید باشد. انتخاب نوع سداتیو بستگی به 

 علت دلیریوم داردکه در زیر توضیح داده شده است.

خوراکی یا وریدی هر / mg2- 9یا دلیریوم بعد از عمل، درمان انتخابی هالوپریدول است) Icuریوم اکتسابی.  برای دلی4

 ساعت بسته به نیاز(.بنزودیازپین ها در این موارد مصرفی ندارند زیرا ممکنست دلیریوم را تشدید کنند. 4-0

ه می شوند. در این موارد از هالوپریدول استفاده نمی . برای دلیریوم توام با قطع مصرف الکل،بنزودیازپین ها ترجیح داد2

 شوند زیرا ضمن تشدید دلیریوم، از تشنج هم جلوگیری نمی کند.

( میتواند اثرات a2شد،درمان همزمان با کلونیدین )یک آگونیست گیرندها. اگر دلیریوم تره منس با هیپرتانسیون توام ب0

و ر خون را کاهش دهد.کلونیدین از دلیریوم یا تشنج پیشگیری نمی کندسداتیو بنزودیازپین هارا تقویت کرده و فشا

ساعت است تا زمانیکه فشار خون  2-0خوراکی هر   4/4mgهمیشه باید با بنزودیازپین ها تجویز گردد.دوز کلونیدین 

 حاصل گردد  4/9mgکنترل شود یا دوز تجمعی 

م تره منس است. بنزودیازپیین ها ترجیح داده می شوند اما . درمان دلیریوم ناشی از کوکائین همان درمان دلیریو0

 هالوپریدول  توصیه نمی گردد.

 (comaاغما)

ساعت( می تواند موجب صدمات وسیع مغزی شود 4با توجه به ذخایر عظیم مغزی ، بیهوشی به مدت طوالنی )بیش تر از 

سکته مغزی یا خونریزی داخل  %04لبی تنفسی و ایست ق %04در یکی از مطالعات انجام شده ،شایعترین علل کم شما : 

 مغزی بیان شده است . 

 :مبنای آناتومیکی کما و یافته های توام با آن ،در زیر خالصه شده است 

 . آسیب منتشر و دو طرفه مغزی )ممکنست رفلکس های ساقه مغز،سالم باشند(4

 فشردگی نیمکره مغزی طرف مقابل می شوند. . آسیب های یک طرفه مغزی سبب شیفت مغز از خط مرکزی همراه با2

. ضایعات توده ای فوق چادرینه ای ، موجب فتق مغزی از خالل چادرینه و فشردگی ساقه مغز می شوند)فلج عصب 0

 سوم جمجمه ای در همان طرف همراه با مردمکهای گشاد و ثابت و همی پلژی در طرف مقابل بدن(

ردگی مستقیم ساقه مغز می شوند. )غالباً با رفلکس کوشینگ برادیکاردی و . ضایعات توده ای حفره خلفی سبب فش0

 هیپرتانسیون همراه است(.

 . اختالالت توکسیک یا متابولیک )مردمکهای کوچک و غیرقرینه با واکنش نسبت به نور(.9

ناتوانی های قابل توجه نمی بیمارانی که از اغما بر می گردند دچار  %44کما به ندرت طوالنی می شود اما  فقط کمتر از  

تمام Icu با کمای طوالنی پیش آگهی  بسیار ضعیف است. در یک مطالعه بر روی بیماران  Icuشوند برای بیماران 

 بیمارانی که از کما برنگشته اند، به طور متوسط پس از سه روز از شروع کما ، جان خود را از دست داده اند.



32 
 

تقسیم   light coma  ، Oma،Deep coma سطح ، 0به تحریک دردناک کما بهدرکل بسته به پاسخ حرکتی بیمار 

 میگردد.

 ارزیابی بالینی کما

 در ارزیابی بالینی کما،یک بررسی از رفلکس های ساقه مغز،صورت می گیرد و اطالعات زیر جمع آوری می شود.

 مردمک ها

عضالنی  -ا اینکه بیمار با عوامل بلوکه کننده عصبیدر صورت وجود کما ،اگر ضایعه مغزی در باالی مغز میانی باشد ی

-)غیر از سداتیوها( تحت درمان باشد،ممکنست عملکرد مردمکها نرمال باشد.اگر آسیب منتشر باشد)مثل ایسکمی

آنوکسی کلی بافت مغز( انرمالی مردمکها دوطرفه خواهد بود. وقتی که صدمه مغزی موجب ایسکمی و آنوکسی بافت مغز 

مثال در ایست قلبی( مردمکها هر دو طرف گشاد شده و به نور رفلکس نشان نمیدهند و احیاء سریع بیمار می می شود )

ریوی از دوزهای معمول آتروپین -تواند اندازه مردمکها و واکنش آنها را به نور نرمال کند. وقتی که در حین احیاء قلبی

برای  CPRبه نور واکنش نشان می دهند .اگر پس از عملیات استفاده می شود ، مردمکها گشاد می شوند اما معموالً 

ساعت طول بکشد ، معموالً پیش آگهی بهبودی نورولوژیک  4-0ایست قلبی عدم واکنش مردمکها به نور بیش تر از 

ضعیف خواهد بود.گشادی یک طرفه مردمک و عدم واکنش به نور وقتی که با همی پلژی طرف مقابل بدن توام باشد 

فتق یکطرفه مغزی همراه با فشردگی عصب سوم جمجمه ای و مغز میانی را پیشنهاد می کند. این یافته سریعاً   معموالً

باید از نظر وجود دیگر آنرمالی های قابل اصالح )مثل خونریزی( مورد برسی قرار بگیرد، زیرا فتق های یکطرفه مغز می 

 رود.تواند سریعاً به طرف آسیب برگشت ناپذیر مغزی پیش ب
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شرایط موثر بر مردمک ها-3جدول شماره   

 عدم واکنش به نور واکنش به نور اندازه مردمک ها

 ( dilatedمتسع)
آتروپین )دوز  -آمفتامین ها

 کم ( دوپامین

 فتق)یک طرفه( مغزی پس از

اقه احیاء قلبی ریوی ، آسیب س

 مغز،ترومای چشم، هیپوترمی

 

ر:دوز های باالی داروهای زی  

آمفتامین ها،آتروپین، 

دوپامین، فنیل افرین، ضد 

 افسردگی ها سه حلقه ای

 (mid positionوضعیت متوسط)

انسفالوپاتی 

 توکسیک/متابولیک

دوز بیش از حد آرامبخش ها 

(sedative) 

مرگ مغزی، ضایعات مغز 

میانی، دوز های باالی 

 باربیتورات ها

 (constrictedمنقبض) 

/ انسفالوپاتی توکسیک

 متابولیک

 آسیب پل مغزی،مخدر ها

دوزهای باالی مخدرها،قطره 

 چشمی پیلوکارپین

 

 حرکات چشم
حرکات خودبخودی چشم در بیماران کماتوز، عالئم غیر اختصاصی هستند و می توانند علل سمی یا متابولیک را برای 

م،به احتمال قوی یک ضایعه توده ای یا تشنج کما پیشنهاد کنند. اما تمایل به تثبیت اندازه مردمکها در یک یا هر دو چش

 را پیشنهاد می کند.

 رفلکس های چشمی
-برای ارزیابی تمامیت عملکردی قسمت تحتانی ساقه مغز،از رفلکسهای چشمی استفاده می شود.رفلکس چشمی

اختاللی در ( با چرخاندن ناگهانی سر از یک طرف به طرف دیگر آزمایش می شود. وقتی که oculo  cephalicمغزی)

نیمکره های مغزی ایجاد می شود اما قسمت تحتانی ساقه مغز سالم است،چشمها از خط چرخش سر منحرف می شوند 
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و نگاه خود را به طرف جلو حفظ می کنند. اما اگر قسمت تحتانی ساقه مغز آسیب دیده باشد یا بیمار بیدار باشد چشمها 

د. در بیمارانی که نخاع گردنی آن ها در وضعیت ناپایداری قراردارد از جهت حرکت سر در هنگام چرخش،تبعیت میکنن

سالین سرد در کانال  ml94با تزریق  (oculovestibular)دهلیزی _انجام این رفلکس،مجاز نیست. رفلکس چشمی

ود. قبل اینچی(انجام می ش 2و یک آنژیوکاتتر پالستیکی نرم  ml94گوش خارجی هر یک از گوشها )با استفاده از سرنگ 

از انجام تست اطمینان حاصل کنید که پرده صماخ گوش سالم است و هیچ انسدادی در کانال گوش وجود ندارد. در 

صورت سالم بودن عملکرد ساقه مغز،هر دو چشم به تدریج از گوش شسته شده منحرف می گردند. اما در صورت آسیب 

دقیقه صبر کنید  9شود. پس از انجام تست در یک طرف، دیدگی ساقه مغز این حرکات توام در چشمها مشاهده نمی 

 بعد تست را برای طرف دیگر انجام دهید

 اندام ها 

یکی از عالئم انسفالوپاتی متابولیک منتشر،حرکات غیر ارادی کلونیک است که به صورت فلکسیون )خمیده شدن( دستها 

ها )مثل همی پارزی یا عدم تقارن رفلکس ها(، گاهی  یا پاها ظاهر می شود و اختالل حسی یا حرکتی کانونی در اندام

اوقات در اثر انسفالوپاتی منتشر متابولیک ، ایجاد می شود. اما وجود نقایص نورولوژیک کانونی همیشه باید در ضایعات 

تناسب اسکن(. عموماً واکنش های حرکتی به صورت م CTساخمان مغز ، مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد)با استفاده از 

، وضعیت های خاص بدنی یا شلی اندام ها بیان می شوند . در کدورت خفیف ذهنی ، بیمار هیچ واکنشی به فرامین 

کالمی نشان نمی دهد اما با تحریک دردناک،واکنش هدفمندی را در جهت رد تحریک از خود بروز می دهد )اصطالحاً 

مار با تحریک دردناک فقط اندام خود را می کشد و از محرک درد را لوکالیزه میکند( . با پیشرفت اختالل مغزی بی

دردناک دور می کند. در صورت آسیب دیدگی تاالموس،تحریک دردناک باعث تشدید فلکسیون اندام فوقانی می شود که 

( می گویند.با صدمه مغز میانی و Decorticate posturingاین حالت را فلکسیون غیر عادی یا وضعیت دکورتیکه )

ل مغزی ، بازوها و پاها در واکنش به درد،دچار اکتسانسیون می شوند که این حالت را اکستانسیون غیر عادی یا وضعیت پ

( میگویند. در نهایت صدمه به قسمت تحتانی ساقه مغز )بصل النخاع(باعث شلی decerebrate posturingدسربره )

 .اندام ها می شود
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سطح هوشیاری )به ترتیب(بیان توصیفی  -4جدول شماره   

 توصیف واژه

Confuse(گیج) 
عدم آگاهی به زمان و مکان وجود دارد ودر اطاعت از دستور اشکال 

 وجود دارد.بیمار ممکن است توهم نیز داشته باشد.

Lethargic بیمار خواب آلود است و روند تکلم و سایر فرآیند ها کند می شود 

Obtundation 
می خوابد اما به تحریک جواب می دهد و میتواند بیمار تقریبا ثابت 

 دستورات ساده را اجرا کند.

Stupor 
بیمار فقط با تحرکات شدید و گاه دردناک جواب می دهد و واکنش کالمی 

 وی قابل درک نیست

Comatose بیمار به تحرکات محیطی پاسخ نمی دهد 

Light coma 
ریکات درد ناک دور می کند، بیمار حرکت بخودبخود ندارد و خود را از تح

 رفلکس های ساقه مغز سالم هستند.

Coma 

بیمار مقابل تحرکات درد ناک، بی هدف خود را حرکت می دهد و ممکن 

است وضعیت دسربره یا دکورتیکه داشته باشد و رفلکس ساقه مغز 

 ممکن است سالم باشد.

Deep coma 
مغز وجود ندارد و  بیمار به تحرکات جواب نمیدهد و رفلکس های ساقه

 وضعیت دسربره دیده میشود.
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 Glasgowمعیار درجه بندی کما 

(گالسکو ارزیابی می شود .  این سیستم درجه بندی سه قسمت GCSوشیاری غالباً با استفاده از معیار )شدت اختالل ه

 دارد:

 . باز کردن چشمها4

 . ارتباط کالمی2

 49تا  0قسمت است و از  0. امتیاز نهایی گالسگو ، جمع امتیازات این . واکنش حرکتی به تحریک کالمی یا دردناک0

 متغیر می باشد. 

 به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد: GCSمعیار 

4 .0  GCS <.نشان دهنده کماست 

 صدمه شدید.(>0صدمه متوسط و  5- 42صدمه خفیف ، 40-49. طبقه بندی شدت صدمات مغزی:)2

توانایی بازنگهداشتن راه هوایی خود را ندارند و نیاز به  GCS > 0ای انتوباسیون)معموالً بیماران با. شناسایی کاندیده0

 لوله گذاری نای دارند(.

چنانچه بیماری  با  . به عنوان یک معیار تعیین پیش آگهی در ارزیابی اولیه کمای غیرتروماتیک به کار می رود:0

4GCS>  کما باقی بماند ، امکان افرایش هوشیاری او  برابر است با  بیماری که  با بمدت دو هفته یا بیشتر در حالت

9GCS <  .بوده است 

مشکل ساز می شود زیرا این بیماران قادر به برقراری ارتباط  Icuاست در بیماران انتوبه  GCSارتباط کالمی که جزیی از 

 کالمی نیستند.

 ارزش پیش بینی

بر اساس شانس بهبودی نورولوژیک رضایت بخش بیمارانی که پس از احیا از ایست  GCSارزش پیش بینی کننده معیار 

قلبی در وضعیت کماتوز باقی مانده اند ، تعیین شده است. بیمارانی که یک ساعت پس از ایست قلبی هیچ واکنشی به 

به نخواهند آن ها بهبودی نورولوژیک رضایت بخش را تجر 94-%04تحریک کالمی یا دردناک نشان نمی دهند 

ساعت پس از ایست قلبی عدم رفلکس مردمک به نور و رفلکسهای قرنیه ای، احتمال برایند نامطلوب را به شکل 20کرد.

روز پس از ایست قلبی ادامه یابند شانس بهبودی تقریباً صفر  0قابل توجهی افزایش می دهد. اگر نقایص نورولوژیکی تا 

س از ایست قلبی از ارزش پیش بینی باالیی برخوردار نیست. بنابراین برای پیش در ساعات اول پ GCSخواهد بود.معیار 

 استفاده شود. GCSبینی احتمال بهبودی نورولوژیک در ساعات اولیه بعد از ایست قلبی، نبایداز 
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نحوه بررسی وضعیت هوشیاری در بیماران بزرگسال و کودکان باالی چهار سال-5جدول شماره   

(Glasgow coma scale)- GCS 

 بازکردن چشم ها-1

وضعیت غیر قابل بررسی مثل : ادم شدید دور چشم ها 

یا وجود بخیه در چشم ها برای محافظت قرنیه در این 

 داده شود. 1صورت، نمره 

 خود بخود-

 با محرک کالمی ) صدا کردن(-

فشار روی -با محرک دردناک )مثال : فشار بستر ناخن-

 استرنوم(

 بدون پاسخ -

 پاسخ حرکتی-2

 وضعیت غیر قابل بررسی: بی حرکتی درمانی انتها ها

 پارالیزی درمانی –آسیب شدید نخاعی  -

 اطاعت با محرکه کالمی )مثال: بلند کردن دو انگشت( -

 اطاعت با محرک دردناک )لوکالیزه کردن درد -

 شناختن محرک دردناک و تالش برای رهایی از آن( -

 د(خم کردن / پس کشیدن عضو ) با در -

 خم کردن غیر طبیعی اندام ها )با درد( -

 باز کردن غیر طبیعی اندام ها )بادرد( -

 بدون پاسخ -

 پاسخ کالمی

( یا Eدر صورت داشتن لوله داخل تراشه )

یا   E( نمره ا داده خواهد شد و عالمت Tتراکئوستومی)

T .ثبت میشود 

 –مکان  –آگاهی، صحبت میکند ) آگاهی به زمان  -

 اشخاص(

 صحبت میکندناآگاه ،  -

 استفاده از کلمات نامتناسب -

 صداهای نامفهوم -

 بدون پاسخ -

0جمع نمرات: کمتر از   DEEP COMA  

7-6جمع نمرات :   LIGHT COMA 
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نحوه بررسی وضعیت هوشیاری در کودکان زیر چهار سال -6جدول شماره   

 

(Glassgow coma scale)- G.C.S 

 بازکردن چشم ها -1

 خود بخود -

 دا کردن(با محرک کالمی)ص -

 با درد -

 بدون پاسخ -

 پاسخ حرکتی -2

 حرکت خود به خودی

 پس کشیدن با لمس

 پس کشیدن با درد

 خم کردن غیر طبیعی اندام ها

 بازکردن غیر طبیعی اندام ها

 بدون پاسخ

 پاسخ کالمی -3

 غر زدن ، ادا کردن کلمات یا حروف بی معنی -

 بد خلقی -گریه کردن -

 گریه با درد -

 دزاری و ناله کردن با در -

 بدون پاسخ -

 : FOURروش ارزیابی 
نمره  0این مقیاس شامل چهار عنصر بررسی)چشمی/حرکتی/ساقه مغزی/تنفس( می باشد که هرکدام حداکثر 

 ( غیر فعال بودن را نشان می دهد. 4( نشان دهنده ی فعالیت نرمال در هر دسته است،درحالی که نمره )0دارند:نمره)

س کمای گالسکو در ارزیابی بیماران اینتوبه و ارزیابی رفلکس های ساقه مغزی است. به مقیا FOURمزیت روش ارزیابی 

 نیست و از این رو در بیماران اینتوبه کاربرد بهتری دارد. FOUR، پاسخ کالمی ،جزئی از نمره  GCSدر مقایسه با 
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 :FOURمعیارهای مقیاس 
E(پاسخ چشمی:Eye Response ) 

M( پاسخ حرکتی :Motor Response) 

B( رفلکس های ساقه مغز :Brain Stem Response)       R   ( وضعیت تنفسی :Respiration) 

(E( پاسخ چشمی )Eye Response: ) 
(: پلکها باز است یا باز می شود، بیمار با چشمهایش قادر به دنبال کردن دستورات یا جهت حرکت دست ارزیاب 0نمرة )

 ال نگاه می کند و می تواند چشم هایش را ببندد(.است. )با دستورات به پایین و با

 (: پلکها باز است اما بیمار با چشم هایش قادر به دنبال کردن جهت حرکت دست ارزیاب نیست.0نمرة)

 (: پلکها بسته است اما با صدای بلند باز می شود.2نمرة)

 (: پکها بسته است اما با تحریک دردناک باز می شود.4نمرة)

 ها حتی با تحریک دردناک باز نمی شود.(: پلک4نمرة)

(M( پاسخ حرکتی )Motor Response:) 
 (: بیمار می تواند دستش را مشت کند ، شست خود را به باال حرکت دهد یا عالمت آزادی را نشان دهد.0نمرة)

 (: تحریک دردناک را لوکالیزه می کند.0نمرة)

 ود دارد.(:پاسخ فلکسیون نسبت به تحریک دردناک را وج2نمرة)

 (:پاسخ اکستانسیون نسبت به تحریک دردناک وجود دارد.4نمرة)

 (:پاسخی نسبت به تحریک دردناک وجود ندارد .4نمرة)

(B(رفلکس های ساقه مغز)Brain Stem Response:) 
 (:رفلکسهای مردمک و قرنیه وجود دارد.0)رةنم

 یک مردمک گشاد و فیکس است.(:0)نمرة

 یا قرنیه وجود ندارد.(:رفلکسهای مردمک 2نمرة)

 (:رفلکسهای مردمک و قرنیه وجود ندارد.4نمرة)

 (:رفلکسهای مردمک،قرنیه و رفلکس سرفه وجود ندارد.4نمرة)

(R( وضعیت تنفسی)Respiration:) 
 (:الگوی تنفس طبیعی و منظم است بیمار اینتوبه نیست.0نمرة)

 به نیست.(:الگوی تنفس به صورت شین استوک است بیمار اینتو0نمرة)

 (:نفس کشیدن نامنظم است بیمار اینتوبه نیست.2نمرة)

  (:نفس های بیمار بیش از ریت ونتیالتور است.4نمرة)

 (:نفس های بیمار در حدود ریت ونتیالتور است یا اپنه وجود دارد.4نمرة)



41 
 

 Avpuمعیار 

 زیر است: یک روش سریع ارزیابی سطح هوشیاری بیمار با استفاده از واژه های Avpuمعیار 

A(بیدار،هوشیار :ALERT) 

V( عکس العمل به محرک کالمی :Responsive to verbal stimulus) 

P( عکس العمل به محرک دردناک :Responsive to pain) 

U( بدون عکس العمل یا بیهوش:Unresponsive) 

 :در کودکان
A می کند.: کودک هوشیار و بیدار است و ارتباط با والدین و مراقبین برقرار 

V.زمانی که والدین و مراقبین با صدای بلند با او صحبت کنند ارتباط برقرار می کند : 

P.کودک فقط به تحریک دردناک پاسخ می دهد : 

U.کودک به هیچ تحریکی پاسخ نمی دهد : 

 مرگ مغزی
 مرگ مغزی عبارتست از قطع برگشت ناپذیر عملکرد در کل مغز و از جمله ساقه مغز.

 ، خونریزی یا انفارکتوس داخل مغزی یا تروما می باشد.صرف نظر از رویداد اولیه ، مغزی غالباً ایست قلبیعلت مرگ 

مرگ مغزی معموالً در اثر ادم منتشر مغزی، افزایش فشار داخل مغزی و قطع برگشت ناپذیر جریان خون مغز و ساقه مغز 

 ایجاد می شود.

 تشخیص
مغزی ، تنظیم معیار های مشترک تشخیصی را برای اثبات مرگ مغزی ، غیر عدم اتفاق نظر در مورد تشخیص مرگ 

ممکن ساخته است . درواقع هر کشور و حتی هر ایالتی ، معیار های تشخیصی مستقلی برای مرگ مغزی دارد و در این 

های محتمل الزم  باره نیاز به مشورت بیش تری وجود دارد . قبل از انجام معاینات مرگ مغزی ، رد کردن سایر تشخیص

 است . هدف از تشخیص مرگ مغزی ، تعیین و اثبات موارد زیر است:

 . کمای غیر قابل برگشت4

 . عدم رفلکسهای ساقه مغز2

 . عدم تنفس خودبخودی0

اگر علت کما نا معلوم باشد یا اینکه انجام قسمتی از معاینات بالینی امکانپذیر نباشد)مثل آسیب چشمی( ،یک تست 

 تواند به تشخیص قطعی کمک کند)مثل مطالعه جریان خون مغزی(.کمکی می 

 آزمایش آپنه
شریانی  pco2در معاینه برای مرگ مغزی ، مهمترین مسئله اثبات عدم هرگونه تالش تنفسی در صورت افزایش حاد 

لذا بهترین کار  می باشد. از آنجاکه تست آپنه می تواند باعث هیپوتانسیون ، هیپوکسمی و دیس ریتمی های قلبی شود
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این است که از این آزمایش به عنوان آخرین راه اثبات مرگ مغزی استفاده شود. قبل از انجام تست بیمار با 

نباشد( تنظیم می گردد .  04mmHgنرمال)کمتر از  pco2اکسیژنه می شود و تهویه مکانیکی روی  444اکسیژن%

در هر دقیقه  pco2ریق کانول نای برای او تجویز می گردد . بعد سپس بیمار از ونتیالتور جدا می شود و اکسیژن از ط

 افزایش داده می شود. 0mmHgبه اندازه 

خون را کند می کند لذا تست آپنه فقط  co2از آنجا که هیپوترمی ، سرعت متابولیسم را کاهش داده و روند افزایش 

دقیقه آپنه ، نمونه ای از خون شریانی تهیه می  0-44زمانی انجام می شود که درجه حرارت بدن نرمال باشد.پس از 

 شود و بیمار مجدداً هیپرونتیله شده و سپس به ونتیالتور از قبل تنظیم شده وصل می گردد . اگر علیرغم افزایش 

pco2 24شریانی به اندازه بیش ازmmHg  آپنه همچنان ادامه یابد . تست مثبت بوده و تشخیص مرگ مغزی محرز

عوارضی نظیر هیپوتانسیون عدم اشباع اکسیژن یا دیس ریتمی های خطرناک قلبی اتفاق بیفتند. تست می شود. اگر 

شریانی و رضایت بخش بودن تست،تهیه می  pco2آپنه متوقف می گردد و نمونه خون شریانی برای تعیین افزایش 

موجب افت عملکرد بطنی و اتساع شود.در صورتی که تون سمپاتیکی نرمال وجود نداشته باشد هیپرکاپنه می تواند 

عروق محیطی شود. بنابراین اصالً عجیب نیست که در شرایط اختالل همودینامیکی ایجاد شده در حین تست آپنه 

می باشد. بیماران با مرگ مغزی ممکنست حرکات  20شایع ترین عارضه مشاهده شده ، هیپوتانسیون با بروز %

ی را به صورت گذرا تجربه کنند این حرکات بخصوص پس از جدا شدن از خودبخودی سر،پاهایا اندام های فوقان

ونتیالتور دیده می شود وعلت آن تخلیه نرون های نخاع گردنی در واکنش به هیپوکسمی یا تحریک مکانیکی می 

 باشد. پس از توقف حرکات اندام ها دوباره شل می شوند.

 :* دهندة احتمالی اعضاء
 بدن، اقدامات زیر می تواند به زنده ماندن اعضاء کمک کند.در دهنده احتمالی اعضای 

 ( هودینامیک ها:4

a 4( افت فشار خون و یا کاهش برون ده ادراری )کمتر ازml/kg/hv باید به سرعت با دادن مایع جبران شود تا ) 

cvp 49-44بهmmHg .برسد 

b 49-9 ( استفاده از دوپامین با دوزmg/kg/minباض عروقی آدرنوژیک آلفا )که خونرسانی اعضای برای اجتناب از انق

 حیاتی را مختل می کند( می توان افت فشار خون مداوم را درمان نمود.

c.در موارد نا پایداری همودینامیک باید به سرعت از نظر نارسایی هیپوفیز ارزیابی شود ) 

 :( نارسانی هیپوفیز2
یز توأم با دیابت بیمزه و نارسایی ثانویه آدرنال می شوند. هر دوی بیماران مرگ مغزی دچار نارسایی هیپوف % 94بیش از

 این شرایط می تواند منجربه ناپایداری همودینامیک و اختالل خون رسانی اعضا شوند .

a.تشخیص و درمان دیابت بیمزه باید انجام شود ) 
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bتست تحریک  ( تشخیص نارسایی ثانویه آدرنال ممکن است دشوار باشد زیرا در چنین شرایطی ACTH برای نارسایی(

آدرنال اولیه( فایده ای ندارد. اگر در اثر افت فشار خون مداوم به نارسایی آدرنال مشکوک هستید هیدروکورتیزون وریدی 

94mg  ساعت توصیه می شود.4هر 

 * بررسی و معاینة فیزیکی بیماردچار اختالل سطح هوشیاری:

صلة زمانی مناسب در طول بستری بودن در بخش ویژه ،توسط پرستار بررسی شده بیمار در هنگام ورود و همچنین با فا

 و با اطالعات بدست آمده بهترین مراقبت و درمان برای بیمار طرح ریزی می شود.

 بررسی سطح هوشیاری بیمار: _

باس پوشیدن الف( وضعیت ذهنی: بررسی و شناخت وضعیت ذهنی با مشاهده رفتار و ظاهر وثبت مواردی چون نحوة ل

بیمار،حرکات سر و دست و وضعیت بدن صورت می گیرد. آیا بیمار می داند چه روز است ،چه سالی است، آیا می داند 

 کجاست؟ یا چه کسی وی را معاینه می کند؟

ا از ر 9به پائین را بشمارد یا عدد  444ب( کار کرد عقالنی: معاینه کننده می تواند از بیمار درخواست کند که از عدد 

کم کند و به همین ترتیب ادامه دهد. در این مرحله نحوه تفکر انتزاعی بیمار را از طریق پرسش مفهوم یک ضرب  444

 المثل یا قراردادن بیمار در موقعیت های مختلف و بررسی واکنش وی بررسی می نماید.

 ج( محتوای فکر : بررسی توهم و هذیان

 خوی طبیعی است؟ آیا ارتباط کالمی ، غیر کالمی بیمار با هم مطابقت دارند؟ د( وضعیت هیجانی : آیا تغییرات خلق و

 ر( ادراک : در این مرحله الزم است عملکرد قشر مغز در سطح عالی صورت پذیرد.

ز( آگنوزی : عدم توانایی شناخت یا تغییر اشیاء دیده شده از طریق حواس ویژه است ، یعنی بیمار قادر به دیدن مداد 

 ا نمیداند نام آن چیست و چه عملی را با آن انجام می دهند.هست ام

ص( توانایی حرکتی: بررسی و شناخت سالمت اعمال حرکتی قشر مغز با درخواست انجام یک عمل مهارتی )مثل پرت 

 کردن توپ( از بیمار صورت می گیرد.

 ت :  بیانی و حرکتیذ( توانایی سخن گفتن : از نظر آفازی بیمار بررسی می شود.آفازی دو نوع اس

 بررسی عالیم حیاتی بیمار:-
 عالئم حیاتی را کنترل کنید ممکن است دال بر افزایش فشار داخل جمجمه باشد.

 تنفس بیمار را بررسی کنید: _4

الف( شاین استوک : تنفس ریتمیک همراه با دوره هایی از آپنه می باشد. که دال بر اختالل در عملکرد نیمکره ها و 

 ون های قاعده است. ممکن است به دنبال اختالالت متابولیک نیز به وجود آید.گانگلی

ب( هیپرونتیالسیون نورولوژیک : تنفس های عمیق طوالنی و سریع منظم را شامل می شود که دال بر اختالالت عملکرد 

 مغز میانی و پل مغزی است.
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نشان دهندة وارد شدن آسیب به بخش میانی مغز و  ج( آپنئوستیک: از وقفه های طوالنی مدت دمی تشکیل می شود که

 پل مغزی است.

د( آتاکسیک : تنفس های عموماً نامنظم در ریتم و عمق محسوب می شوند . اختالل در عملکرد بصل النخاع این نوع 

 تنفس را به وجود می آورد.

 درجه حرارت را مورد بررسی قرار دهید : _2

ش میزان متابولیسم مغز می شود . افزایش درجه حرارت بدن می تواند دال بر افزایش درجه حرارت بدن سبب افزای

 اختالل در عملکرد هیپوتاالموس یا ساقة مغز باشد.افزایش درجه حرارت بدن به میزان کم دال بر وجود عفونت است .

 مردمک ها را از نظر موارد زیر بررسی قرار کنید: _0

 صورت تند ، آهسته یا فیکس طبقه بندی می شود.اندازة تساوی ، واکنش به نور که به 

(: مواد مخدر که یک مجموعه از سرکوب کننده های سیستم عصبی مرکزی هستند pin point)) مردمک ته سوزنی )

( باشند که به آن مردمک ته سوزنی گفته 4mmباعث می شوند حتی با تابش نور ، مردمک ها بسیار کوچک )کمتر از 

 می شود. ((

 کرد حرکتی را بررسی نمایید :عمل _0

 تون عضالت، قدرت، تساوی عضالت ، حرکات ارادی و غیر ارادی وجود حرکات هدفمند و غیر هدفمند

 وضعیت بدنی را بررسی کنید : _9

 وضعیت بدنی میزان اضمحالل عصبی را نشان می دهد :

 ز دارد.الف( وضعیت فلکسیون یا دکورتیکه : داللت بر اختالل در عملکرد قشر مغ

 ب(وضعیت اکتانسیون یا دسربره : داللت بر ضایعات ساقة مغز دارد.

 ج( وضعیت شل : داللت بر آسیب جدی مغز دارد.

 رفلکس ها را بررسی کنید :_4

 الف( رفلکس بابینسکی

 ب( رفلکس قرنیه

 ج(رفلکس گگ

 عالئم و نشانه های تحریک را بررسی کنید . _9

 ر قرار دهید .سیستم عصبی خودکار را مد نظ _0

الف( عملکرد های سمپاتیک یا واکنش های آدرنرژیک افزایش نبض و فشار خون ، مردمک های مستع ، افزایش تعداد 

 تنفس

ب( عملکرد های پاراسمپاتیک یا واکنش های کولینرژیک : کاهش نبض و فشار خون، مردمک های منقبض، افزایش 

 ه میزان بزاق ، اتساع عروق خون ، انقباض مثان

 ( عملکرد اعصاب حسی را مورد بررسی قرار دهید :5
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 الزم است موارد زیر بررسی گردند.

 الف(لمس         ب( فشار                  ج(درد         ج(درد            د(کنترل مثانه                و(کنترل روده

 تدابیر پرستاری* 
 ندارد لذا کلیة رفلکس های حفاظتی بیمار باید توسط پرستار انجام شود .از آنجا که بیمار بیهوش ارتباط با محیط و خود 

 حفظ راه هوایی و ساکشن ترشحات .4

 (Icpفیزیوتوراپی تنفسی و درناژ وضعیتی)با توجه به میزان  .2

 حفاظت از بیمار در برابر صدمه و آسیب ناشی از وسایل تهاجمی ،سقوط و غیره .0

 نبررسی بیمار از نظر وضعیت هیدراتاسیو .0

 مراقبت از دهان و انجام دهانشویه .9

 حفاظت از تمامیت پوست و جلوگیری از ایجاد زخم های فشاری با استفاده از تشک مواج و تغییر پوزیشن .4

 حفظ سالمت قرنیه از طریق تمیز کردن چشم ها با نرمال سالین و استفاده از اشک مصنوعی .9

رارت از طریق دهان انجام نمی شود. کنترل درجه حفظه درجه حرارت بدن در محدوده طبیعی ) کنترل درجه ح .0

 حرارت از طریق زیر بغل در بیماران بیهوش ترجیح داده می شود. (

 جلوگیری از احتباس ادرار از طریق گذاشتن کاتتر .5

تأمین عملکرد روده ای در بیماران بیهوش الزم است . گوش کردن به صداهای روده ای ،اندازه گیری محیط  .44

 از شیاف گلیسرینه و فراهم کردن فیبر در رژیم غذایی می تواند از برزو یبوست جلوگیری کند. شکم ، استفاده

 فراهم کردن تحریکات حسی ، برای کمک کردن به محرومیت حسی در بیماران بیهوش .44

انی بیماری که اختالل هوشیاری دارد و یا تهویه مکانیکی دریافت می کند. همیشه تحت فشار های بزرگ جسمانی و رو

است . در این بیماران کلیة اعمال حیاتی تحت دستکاری و تغییر قرار میگیرد. بیمار قادر به تکلم،خوردن و آشا میدن و یا 

تنفس به صورت طبیعی نبوده ، محرومیت حرکتی دارد . همچنین بیمار اغلب در میان شبکه ای از تیوبها و سیم ها و 

 ای ترس و اضطراب است . مرگ بسیار نزدیک و مملوس است . ماشین ها قرار می گیرد که خود عاملی بر

نقش عملی بیمار در خانواده و جامعه نیز دستخوش تغییر می گردد . ناتوانی در شرکت در جمع خانواده ممکن است 

 احساس بی کفایتی ، بی حمایتی و خنثی بودن را در بیمار ایجاد نماید.

می گردد. در صورت روشن  Icuوز عالئم کاهش یا افزایش تحریکات حسی در این مشکالت با هم جمع شده ، منجر به بر

ماندن مداوم چراغها، گذشت زمان حس نمی شود ، سیکل های خواب و بیداری برهم می خورد و مشکالت ناشی از 

شدن نیاز های در این میان مسئولیت پرستار است که از بر آورده  کمبود خواب نیز به استرسهای بیمار افزوده می گردد.

    بیمار اطمینان حاصل کند . پرستار باید قادر باشد کلید های رفتاری را که به شناسایی سازگار شدن بیمار با 
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موقعیت های پر استرس کمک می کند بیابد. درصورتیکه تطابق نا موفق باشد تیم بهداشتی باید با تغییر رفتار ، 

 حمایتهای خود را از بیمار بیشتر کند. 

یماری که به مدت طوالنی تحت تهویة مکانیکی است باید به مکانی منتقل شود که پنجره و نور کافی دریافت کند و ب

 تغییرات شب و روز را بفهمد اگر چه بیمار هوشیاری کامل ندارد، اما باید اطالعات کافی به وی داده شود.   

از همه باید توضیح دهد که هر کدام از لوله ها و ابزار های پرستار باید درمورد عالیق بیمار با او صحبت کند.و مهمتر 

اطراف بیمار چه هستند و چه کاری می کنند . باید با بیمار صادق بود و اجازه داد تا حد امکان در انجام کارهایش 

ه پوزیشنی تصمیم گیری کند .برای مثال چه موقع حمام شود ،از چه روشی برای چرخاندن بیمار استفاده شود و یا در چ

 باید به یاد داشته باشیم بیمار با اینکه هوشیاری کافی ندارد ، بسیاری از چیزهارا درک می کند. قرار گیرد .

 منابع مورد استفاده :
 4050مراقبت های ویژه پرستاری ) ویراست دوم ( ، تالیف : احمد علی اسدی نوقابی ، شیوا سادات بصام پور 

 4054ارینو  ، مترجم : دکتر امید مرادی مقدم م ICUاصول مراقبت های ویژه 

 4054ودیالیز ، تالیف : حسین شیری ، مالحت نیک روان مفرد ICU ،CCUکاملترین مرجع اصول مراقبت های ویژه در 

کتاب کامل پرستاری داخلی جراحی )برونر ، فیپس ، الکمن( ، مولفین :  منیر نوبهار ، محمر رضاعسگری ، حسن بابا 

 4005محمدی 

 4005 مترجم پوران سامی ICU،Paul  L. Marino کتاب کامل
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 پوزیشن مناسب بیماران

 

 
 تهیه و تنظیم : حمیده علی اکبری
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گاهی بیماران بسته به شرایط خاصی که در آن به سر می برند در معرض خطر عوارض زیادی هستند که قرار دادن بیمار 

به کاهش یافتن بعضی از این عوارض کمک می کند. پوزیشن این بیماران بسته به در وضعیت بدنی مناسب و صحیح 

شرایط فعلی و بیماری زمینه ایشان متفاوت می باشد که در اینجا به برخی از موارد مهم و پوزیشن های مناسب اشاره 

 خواهد شد.

  (Supine positionپوزیشن خوابیده به پشت یا طاق باز )

گیرد در حالی که کف باشد. بیمار به حالت صاف بر روی پشت قرار میت در اعمال جراحی میمتداول ترین وضعی

درجه باشد الزم به ذکر است که نقاط  54دستها با تخت نباید بیش از  ههای وی در طرفین قرار گرفته باشد. زاویدست

کی پر شود تا از وارد آمدن فشار به عروق و های کوچدارای انحناء ، مانند پشت زانو و پشت مچ پا باید بوسیله بالشتک

قراردادن یک بالش کوچک در زیر سر، امتداد ستون فقرات را  توان بااعصاب آن نواحی جلوگیری شود ، همچنین می

 حفظ نمود.

 

 

 

  
 :کاربرد پوزیشن خوابیده به پشت 

ه(، عمل قلب باز، عملهای چشمی و در عمل آپاندکتومی )برداشتن کامل آپاندیس(، ماستکتومی )برداشتن بافت سین

 .سینه بیشترین کاربرد را دارد عملهای جلوی قفسه

 :نقاط تحت فشار 

کنند. در های گردنی، ساکروم، دنبالچه ، پشت زانو و ناحیه پشتی مچ پا فشار زیادی را تحمل میها، مهرهسر، شانهپس 

های کوچک محافظت کنیم تا سطح تماس با تخت شتکصورت امکان باید نقاط تحت فشار را با یک پد مخصوص یا بال

 افزایش پیدا نکند.

 :توجهات فیزیولوژیکی 

حجم خون  شود چراکه حجم دم و بازدم کمتراز وضعیت ایستاده است.دراین وضعیت دستگاه تنفس دچار مشکل می

وضعیت در بیماران چاق و دارای شود بنابراین این در نتیجه حجم خروجی هم افزوده می  ، وارده به قلب افزایش یافته

 تواند باعث نارسایی قلبی شود.مشکل قلبی می

 

 (Prone positionپوزیشن خوابیده به شکم یا دمر)
بیمار بر روی شکم می خوابد دستها در حالی که از  باشد.ترین وضعیت در اعمال جراحی ستون مهره و نخاع میمتداول

ر داشته ساعد وکف دستها بطرف سر قرار گرفته اند سر به یک طرف چرخیده رنج خم شده است در دو طرف تنه قراآ

 شود .است و با یک پد از گونه و گوش بیمار محافظت می
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در خانمها  برای محافظت از بیمار از یک بالش در ناحیه ی دیافراگم استفاده می شود تا خمیدگی کمر را حفظ کند و 

ناتومی بدن بهتر حفظ می آا استفاده ی یک بالش در زیر شانه ها وضعیت ب برای کنترل وزن سینه ها موثر است.

های پنبه ای الزم  سیب ندیدن زانو استفاده از بالشتکآبرای  شود.یک بالش برای قسمت تحتانی وپایین پاها الزم است.

 شود .ه میها پماد مخصوصی مالیدها ، به آندر این پوزیشن برای جلوگیری از آسیب رسیدن به چشم است.

 

 

 

 

 

 :کاربرد پوزیشن خوابیده به شکم 

المینکتومی )کاهش فشار بر روی ریشه های عصبی ( ، عمل های جراحی پشت قفسه ی سینه و سینوس پایلونیدال)یک 

 کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پایین کمر است(ت کیس

 :نقاط تحت فشار 

توان با قرار دادن یک بالش در زیر پا از کشکک و انگشتان پا که میایلیاک پیشین ،  ها ، خارگونه ، قسمت جلویی دنده

 انگشتان محافظت نمود .

 :توجهات فیزیولوژیکی 

این پوزیشن پر مخاطره ترین وضعیت از نظر تنفسی است زیرا حرکات طبیعی دستگاه تنفسی و شکم را محدود میکند ، 

در این حالت لوله ی تراشه ، خطوط وریدی و  عی استفاده نمود .بنابراین در این وضعیت باید از دستگاه تهویه ی مصنو

 انیتورینگ باید مرتب بررسی شوند.وسایل م

 (Lateral positionپوزیشن خوابیده به پهلو یا لترال )
آید. باز بیهوش گردیده و سپس به کمک تیم جراحی به وضعیت لترال درمیدر اتاق عمل بیمار نخست در وضعیت طاق

این که بیمار به کدام  آن، مهم این است که بر روی تخت جراحی جادستی و پدهای مخصوص نصب شده باشد پیش از

چپ راست به پهلوی چپ و در لترال بیمار در پوزیشن لترال عمل بستگی دارد. پهلو بر روی تخت خوابانده شود به موضع

تخت و اطمینان بیشتر از این که وی در این وضعیت  جهت فیکس شدن بیمار بر روی شود.به پهلوی راست خوابانده می

آید، فضای بین لگن کمی خمیده شده و پای دیگر به حالت صاف در می های زانو و، پای زیرین وی در محل جابجا نشود

دست  مدن فشار بر روی عصب زانویی جلوگیری به عمل آید.آشود تا از وارد ها توسط بالش یا پد مخصوصی پر میآن

قوزک وپاشنه ی پای بیمار باید با  تا قفسه ی سینه  بهتر باز شود. یی با یک بالش تا سطح شانه باال نگهداشته می شودرو

 بالشتکهای پنبه ای محافظت شود. 

زیرین بیمار باید به آرامی به طرف جلوکشیده شده و یک پد محافظ در پشت و زیر بغل وی قرارگیرد تا از وارد  شانه

 هایهایی قرارگیرد تا مهرهزیر سروپهلوی بیمار باید بالش .ه اعصاب و عروق بازویی جلوگیری شودآمدن فشار ب

 



49 
 

های کناری  های نگه دارنده به صورت مناسب بسته شده و تکیه گاهباید دقت شود تسمه یک راستا باشد. فقرات درستون

 . کشیده شوند تخت نیز حتماً

 

 

 

 

 هلو:کاربرد پوزیشن خوابیده به پ 

 های پروتز رانهای حالب و جراحینفرکتومی، توراکوتومی، جراحی

 :نقاط در معرض فشار 

 ها، پهلوی زیرین، پاها )در محل تماس با تخت و نیز در محل تماس باهم(سر و گردن، شانه 

 :عوارض احتمالی 

 ودشمهمی محسوب می بر عروق و اعصاب بازویی و زانویی عارضه وارد آمدن فشار افزوده

 :توجهات فیزیولوژیکی 

 یابد.فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیمار کاهش می

 د.شوهای آن میباعث کاهش حرکت سینه واردآمدن فشار به قسمت زیرین قفسه

 (Lithotomy positionبرداری یا پوزیشن لیتاتومی )حالت سنگ
باشد ( تا درجه می 54م شده )زاویه ران با ناحیه لگن شکلی از وضعیت خوابیده به پشت است و با این تفاوت که زانوها خ

منظور خارج کردن برداری یا لیتاتومی به معنی برش یک عضو بهامکان دسترسی جراح به ناحیه پرینه فراهم شود. سنگ

که در دو  ، هر دو پای بیمار باید همزمان از ناحیه زانو خم گشته و به آرامی روی جاپایی سنگ از آن است. در این حالت

بر روی جاپایی جهت جلوگیری از  . گیرد. جاپایی ها باید ارتفاع یکسانی داشته باشندشود قرار میطرف تخت نصب می

، قرار گیرد.  اندها گذاشته شدهشود. لگن بیمار باید در لبه تخت و جایی که پایهفشار و یا کاهش آن باید پد گذاشته می

شود. در این حالت بیمار باید کامل پوشانده شود و بالش در زیر جادستی قرار داده می ها بر روی قفسه سینه و یادست

 سرش قرار گیرد.

 ایبرای این حالت سه نوع جاپایی وجود دارد : جاپایی زیر زانویی ، جاپایی عصایی و جاپایی چکمه

 :موارد استفاده 

م ادراری ، برش جراحی در ناحیه ی واژن ، کورتاژ ، های دستگاه تناسلی ، مقعدی)مانند بواسیر( ، سیستدر جراحی

 برداشتن رحم از راه واژن )هیسترکتومی واژینال ( ، خارج کردن کیست بارتولن ، سیتوسکوپی و الپاراسکوپی کاربرد دارد.
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 نقاط در معرض فشار:

 کنند.پا فشار زیادی را تحمل میها ، باسن و پشت ساقسر ، شانه ، آرنجپس

نی پشتی و شریان پشت های زیر زانویی ، درشتپایی زیر زانویی ، وزن ساق پا بر روی زانو اعمال شده و بر عصبدر جا

 کند .زانویی فشار وارد می

ابتوراتور و  های سیاتیک وپایی عصایی ، فشار بر عصب زیر زانویی، خطر خمیدگی بیش از حد و کشیدگی عصب در جا

 پا وجود دارد .فشار بر کف

 یابد.شود ، خطرات آن بسیار کاهش میای ، با حمایت بیشتری که از پا میدر جاپایی چکمه

 :عوارض 

گردد خون وریدی به راحتی به قلب بازنگردد و یا در این خون رسانی اختالل ایجاد بر اثر فشار بر ناحیه شکمی سبب می

 شود.

 ها( رانفشار بر وریدها در ناحیه کشاله ران به علت خمش )فلکسیون

 هاآسیب عصب رانی )فمورال( و مسدودگر )ابتوراتور( به علت خمش شدید ران

 آسیب به سراستخوان ران )هیپ( ناشی از دور شدن )آبداکسیون( پاها در این حالت

شود( به علت افزایش زنش )رگورژیتاسیون، که طی آن ماده خالف جهت حرکت اصلی آن جابجا میافزایش احتمال پس

 حاملگی اثر های خم شده و رحم بزرگ درالحظه فشار داخل شکم، ناشی از وضعیت رانقابل م

 گردد.های ایمنی، سبب کشیدگی شدید عضالت ناحیه پشت پا یا آسیب به لگن و مفاصل زانو میکوتاهی در بستن تسمه

 

 :توجهات فیزیولوژیکی 

 شود.با افزایش فشار داخل شکمی عملکرد تنفسی سخت تر می

میلی لیتر خون به کل جریان پاها اضافه میشود ، در  944ز پایان عمل، زمانی که پاها پایین قرار گیرند حدود پس ا

بیمار باید به آرامی صورت  کند بنابراین پایین آوردن پاهاینتیجه حجم گردش خون تغییر کرده و فشار بیمار افت می

 گیرد.

 (Trendelenburg position) ترندلنبرگ وضعیت
 زاین پوزیشن در بعضی از اعمال جراحی وگاهی خون ریزی وشوک استفاده می شود وشامل سه نوع است ا

درجه باال اورده 09بیمار در این حالت به پشت می خوابد تکیه گاهای پای تخت تا :مدیفاید برگوضعیت ترندلن-4

گیرهایی را نصب ز سقوط بیمار، از پیش، شانهمی شود به طوری که لگن و پاها باالتر از تنه قرار گیرند. جهت جلوگیری ا

تواند بر کنند ولی باید توجه نمود که این شانه گیرها بر قسمت انتهایی گردن فشار وارد نیاورند زیرا این فشار میمی

 اعصاب شبکه بازویی تاثیر گذاشته و فلج موقتی را به همراه داشته باشد.

 گیرند. ار قرار میها درکنار بیمدر این وضعیت معموال دست



51 
 

ه ی لگن یورده می شوند ولی بدن بیمار از ناحآدرجه باال 09پایه های تخت در حدود  :وضعیت ترندلنبرگ معمولی-2

 تفاده می شود.سخم نمی شود.گاهی در شوک ا

 در این ورده می شود.آدرجه باال 09بیمار به پشت خوابیده پایه های تخت حدود  رگ معکوس:بوضعیت ترندلن-0

حالت سر از بقیه سطوح بدن باالتر قرار می گیرد. پیش از آنکه بیمار به این حالت درآید، جاپایی مخصوص را در پایین 

سری مناسب  خوردن بیمار باشد.برای ثابت ماندن سر باید از پد یا جاتخت جراحی نصب می کنند تا مانعی جهت سر

زانویی ) پرونیال ( باید زیر زانو یک پد مناسب قرار داد و یا آن را با  برای پیشگیری از فشار به عصب زیر استفاده نمود .

 شان پوشاند.

 

 

 

 

 

 

 

 شود:هایی استفاده میدر چه عمل 

بینی شکم )حفره صفاق( ولگن نوعی تکنیک برای درون های مختلف لگنی ، جراحی مثانه ، الپاروسکوپیدیدن قسمت

 است(

 

 :نقاط در معرض فشار 

 ها ، گردن ، پاها و انحنای کمرهپس سر ، شان

 های مناسب محافظت کنیم .ها را با پدباید همه این قسمت

 در وضعیت ترندلنبرگ معکوس:

کنند. جهت اعمال جراحی در ناحیه سر و گردن بمانند ها و انحنای کمر، فشار زیادی را تحمل میزانو ، پا کف 

، با قرار گیری در این وضعیت کاهش  ه شدت جریان خون این نواحیگیرد چراکتیروئیدکتومی مورد استفاده قرار می

،  شودیابد.گاهی جهت اعمال مربوط به نواحی باالی شکمی مانند عمل در ناحیه معده از این پوزیشن بهره برده میمی

سمت فوقانی تری به قتر شده و جراح دسترسی آسانچراکه این حالت باعث هدایت احشای شکمی بیمار به قسمت پایین

 کند.شکم بیمار پیدا می

 های شانه ، ازوفاگوسکوپی ) دیدن و بررسی مری ( ، الپاروسکوپی )دیدن و بررسی شکم (جراحی

 :توجهات فیزیولوژیکی 

 یابد .شوند در نتیجه فشار خون افزایش میهای خونی قسمت باالیی تنه پر از خون میرگ
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شود ، در نتیجه حجم و ها میهای شکمی بر دیافراگم و قسمت زیرین ریهداموضعیت سر به پایین باعث فشار آوردن ان

 یابد .ها کاهش میظرفیت تنفسی ریه

 شود.دهانی تخلیه می-ها به راحتی از مجرای حلقیترشحات ریه

 د.بعد از عمل ، بیمار را به آرامی به حالت اولیه باز میگردانیم تا فشار خون بیمار ناگهان افت پیدا نکن

 در وضعیت ترندلنبرگ معکوس:

 کنیمهای کشی استفاده میهای االستیکی و یا جورابهای عمقی بیمار از بانداژبرای جلوگیری از ایجاد لخته در ورید

 (Fowler's position) پوزیشن فالرز یا نشسته 
 ی پشت و سر استفاده می شود.ه یسایش بیشتر از دو بالش در ناحآورده می شود برای آدرجه باال  09تکیه گاه پشت 

از بالش دوم برای محافظت سر وشانه استفاده  نقدر پایین قرار می دهیم که گودی پشت را بخوبی پر کند.آاولین بالش را 

در بیماران خیلی ضعیف از بالشهایی در طرفین جهت قرار  استفاده می شود. در بیماران ضعیف از سه بالش می شود.

 انهآزانوها کمی خمیده هستند وتکیه گاهی برای  برای حفظ وضعیت مناسب بدن استفاده می شود. دادن دستها وبازوها

در این وضعیت محافظت  استفاده از تکیه گاه برای جلوگیری از سر خوردن وافتادگی پا ضروری است. درست می شود.

)تکیه گاه  نیمه نشسته: ه دو صورتاین پوزیشن ب های پا وناحیه ی خاجی از نظر نقطه ی فشار ضروری است.ه پاشن

..) بیمار ابتدا به  کامل ونشسته ی درجه باال می اید بنابر این سر وشانه ها کمی باالتر از تنه قرار می گیرند.( 04پشت تا 

درجه نزدیک  54حالت خوابیده به پشت بر روی تخت قرار گرفته و سپس با زوایه دادن به تخت، آن را به 

روی  زانوهای بیمار بر روی تخت زاویه دار و یا صاف میباشد.برای راحتی بیمار می توان چندین بالش میکنند.قرارگیری

 کند.( ساستراحت بیشتری به عضالت پشت داده شود وبهتر تنفآن میز قرار داد تا با تکیه دادن سر خود بر روی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :موارد استفاده 

بوده و در برخی از جراحیهای مغز و اعصاب بمانند کرانیوتومی به این جهت انجام اعمال جراحی گوش و بینی مناسب 

باشد. برای بیماران قلبی وکسانی که مشکل تنفسی دارند استفاده می شود چون قفسه سینه در این  وضعیت نیاز می

 حالت بهتر منبسط می شود.

 :عوارض 

 ر این وضعیت، فشار زیاد و زمانداری را تحمل می کنند.ها ، پشت ران و پاشنه پا در اث ساکروم ، دنبالچه و ستون مهره •
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 .خون درنواحی پایین تربدن فرد، تجمع پیدا میکند•

 ((semiproneپوزیشن یکطرفه
مشابه وضعیت به پهلو خوابیده است با این تفاوت که وزن قدامی بدن بر روی شانه و لگن تحمل می شود.در این حالت 

ه بدارد و دست رویی از ناحه ی شانه و ارنج خم می شود.پای رویی به شدت در ناح دست زیرین بیمار بطرف پشت قرار

پای زیرین به مقدار کمتری در ناحه لگن و زانو خم می شود.با قرار دادن  ید.آی لگن و زانو خم شده تا خط کمر باال می 

دادن بالش در زیر دست وپای  با قرار یک بالش کوچک در زیر شکم بیمار به محافظت وضعیت بیمار کمک می کنیم.

زیر سر بیمار از چرخش سر  با قرار دادن بالش رویی از نزدیک شدن این اندام ها به خط میانی بدن جلوگیری می کنیم.

به پهلو جلوگیری می کنیم.در بیماران بیهوش گذاشتن بالش ممنوعیت دارد زیرا مانع خروج ترشحات می شود.تغییر این 

 لزامی است.ساعت ا 2پوزیشن هر 

 :توجهات 

 نقاط فشاری بررسی شوند و این وضعیت برای بیماران بیهوش و یا کسانی که قادر به بلع نیستند مفید می باشد.

معاینه واژن و این یک وضعیت راحت برای خوابیدن است چون استراحت کامل می دهد.می توان از این وضعیت برای 

 مقعد استفاده کرد.

 

 :(knee-chest position) وی سینه وشکمپوزیشن خوابیده به ر
 بیمار روی تخت زانو می زند سر وقسمت فوقانی سینه خود را طوری روی تخت قرار می دهد که باسن باال قرار بگیرد.

بیمار باید به خوبی پوشانیده  در معاینه راست روده استفاده می شود. بازو ها دراین حالت در باالی سر بهم می رسند.

 گرم بماند و خجالت نکشد.شود تا 

 

 

  

 

 

 پوزیشن بیماران برحسب نوع بیماری

 ICPپوزیشن بیماران در موارد افزایش 

کمک می کند. سر بیمار در وضعیت خنثی )خط  ICPقرار دادن بیمار در وضعیت بدنی مناسب و صحیح به کاهش یافتن 

ا استفاده از گردن بند طبی ثبت نگه داشت وحفظ میانی( نگه داشته می شود. در صورت لزوم می توان وضعیت سر را ب

درجه قرار  04-09نمود تا بدین وسیله درناژ وریدی نیز بهبود یابد. برای کمک به درناژ وریدی می توان سر را در زاویه 

راف یا داد مگر اینکه برای بیمار ممنوع باشد. از چرخش بیش از حد گردن و نیز خمیدگی آن باید اجتناب ورزید زیرا انح
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را افزایش می دهد. از خمیدگی بیش از حد مفصل  هیپ نیز خودداری شود   ICPفشردگی وریدهای ژوگوالر میزان 

را باال می برد . حتی تغییرات اندک در  ICPچون موجب افزایش  فشار داخل شکمی و داخل قفسه سینه ای شده و

گذارد. اگر شاخص های کنترل بیمار نشان دهند که  باقی  ICPوضعیت بدنی می تواند تاثیر قابل مالحظه ای بر 

می شود در این صورت می توان از تخت های چرخشی و یا صفحات مخصوص  ICPچرخاندن وی سبب باال رفتن 

چرخاندن بیمار استفاده کرد. پرستار نیز می تواند هنگام چرخاندن بدن بیمار سر وی را در دست نگه دارد تا بدین ترتیب 

 به حداقل برسد. ICPخطرافزایش 

 پوزیشن بیماران جهت پیشگیری از پنومونی همراه با ونتیالتور:

بیمارانی که نیازمند تهویه مکانیکی هستند یا آنهایی که بدلیل شرایط زمینه ای شان ونیاز به مصرف سداتیو ها قادر به 

 VAP = Ventilator – associated)بلند شدن از تخت شان نیستند در معرض خطر پنومونی همراه با ونتیالتور

pneumonia)  .هستندVAP  به علت کلونیزاسیون اوروفارنکس و راه هوایی تراشه با باکتری و آسپیراسیون ترشحات

روز  44تا 0از بیماران تحت تهویه مکانیکی  %29در  VAPاوروفارنکس به قسمت های پایین تر راه هوایی بوجود می آید. 

شایع ترین عفونت بیمارستانی در بخش های  VAPد می آید .این آمار نگران کننده است زیرا پس از اینتوباسیون بوجو

ویژه می باشد. یکی از روش های بسیار کم هزینه جهت پیشگیری از این عارضه مهم قرار دادن بیمار در پوزیشن هایی 

  بیده (درجه قرار گیرد . )پوزیشن نیمه خوا 04-09است که سر بیمار حداقل در زاویه 

 این پوزیشن به شکل زیر تعریف می شود: 

درجه همانند اینکه بیمار روی صندلی نشسته باشد با  -99درجه و قرار دادن پاها در زاویه  94باال قرار دادن سر بیمار تا 

به خارج  ( ، بیمارانی که قادر position  Beach chair)  BCPاستفاده از فریم تخت برای قرار دادن بیمار درپوزیشن 

شدن از تخت نمی باشند به طور ایمن در یک پوزیشن نشسته قرارمی گیرند .این روش در بیمارانی که داروهای سداتیو 

 دریافت می کنند یا از نظر همودینامیک ناپایدار هستند قابل استفاده است.
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 پوزیشن بیماران بعد از جراحی پنومونکتومی :

درجه باال برده می شود .دقت در وضعیت قرار  04-09ت و عالئم حیاتی ثابت است، سر تخت وقتیکه بیمار هوشیار اس

گیری بیمار بسیار اهمیت دارد . بدنبال انجام پنومونکتومی بیمار باید هر یک ساعت از پشت به طرف قسمت جراحی 

جمع مایع عضالنی در طرف عمل شده قرار گیرد و نباید به صورت کامل به طرف قسمت سالم بچرخد این مسئله باعث ت

شده می گردد. و از چرخش مدیاستن پیشگیری می کند. بیماری که تحت لوبکتومی قرار گرفته ممکن است به هر دو 

طرف قرار بگیرد و بیماری که رزکسیون سگمنتال شده ، نباید به طرف جراحی شده بچرخد تا زمانی که جراح این 

 پوزیشن را تجویز کند.

( دارد بیماررا تشویق کنید در وضعیت راحتی قرار گیرد، از او بخواهید در chest tubeبیمار لوله سینه ای )درصورتیکه 

هر وضعیتی از خم کردن بیش از حد قسمت های مختلف بدن خودداری نماید. اطمینان حاصل کنید که در وضعیت 

ساعت تشویق کنید. وضعیت بیمار  9/4 – 2ت مکرر هر پهلو ، بدن بیمار به لوله فشار نمی آورد. بیمار را به تغییر وضعی

باید بطور مرتب تغییر کند تا باعث خروج ترشحات گردد و باید در امتداد صحیح باشد تا از بروز تغییر شکل پیشگیری 

 شود. تغییر وضعیت به بهبود تنفس و تبادل گازی کمک می کند. مسکن ها هم باعث آرامش بیمار می شوند.

 اران بعد از تراکئوستومی :پوزیشن بیم

بعد از تثبیت عالئم حیاتی ، جهت تسهیل تهویه ، تخلیه ترشحات ، کاهش ادم و پیشگیری از فشار روی محل بخیه ، 

 بیمار را در وضعیت نیمه نشسته قرار می دهند.

 پوزیشن بیماران در سکته های مغزی :

عضالت ارادی کنترلی وجود نداشته باشد ، عضالت خم  در بیمار همی پلژی یک نیمه بدن فلج است . وقتی بر روی

کننده ی قوی ، نیروی خود را صرف کنترل بر عضالت باز کننده می نمایند. بازو تمایل دارد به بدن نزدیک شود ) 

عضالت نزدیک کننده  قوی تر از عضالت دور کننده هستند( و به طرف داخل چرخش پیدا می نماید. آرنج و مچ نیز 

به خمیدگی دارند ، گرایش ساق و ران پای آسیب دیده در چرخش به طرف خارج در ناحیه مفصل هیپ و تمایل 

خمیدگی در ناحیه ی زانو وجود دارد در حالی که مچ پا در ناحیه ی قوزک تمایل به گردش به خارج دارد و پا نیز به 

 طرف کف،خمیدگی پیدا می کند.

قرار دادن بدن در وضعیت صحیح از اهمیت خاصی برخوردار است . اقدامات برای برای پیشگیری از بروز کنتراکتور ها ، 

برطرف کردن فشار باید صورت گیرد، اعضای خارجی بدن باید در امتداد هم قرار گیرند و از بروز آسیب دیدگی اعصاب 

جا که عضالت خم کننده قوی در اثر وارد آمدن فشار بخصوص در مورد اعصاب اولنار و پروتئال باید پیشگیری شود. از آن

تر از عضالت باز کننده هستند ، بهتر است در طول شب برای اندام های انتهایی آسیب دیده از یک آتل خلفی استفاده 

 شود تا از خمیدگی آنها پیشگیری به عمل آمده ووضعیت صحیح بدن طی خواب حفظ گردد.
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ی از نزدیک شدن شانه آسیب دیده به بدن بالشی زیر بغل به منظور جلوگیر جلوگیری از نزدیک شدن شانه به بدن :

قرار داده می شود. این عمل سبب می شود تا بازو از سینه فاصله بگیرد. بالشی نیز در زیر بازو گذاشته می شود و بازو نیز 

ل واقع می در وضعیت خنثی ) اندکی خمیده ( قرار می گیرد ، درحالی که مفاصل دیستال باالتر از مفاصل پروگزیما

شوند بنابراین آرنج باالتر از شانه و مچ نیز باالتر از آرنج قرار می گیرد. این اقدام به پیشگیری از بروز ادم و نیز فیبروز 

حاصله که می توانند  در صورت برقراری مجدد کنترل دست توسط بیمار از حرکت آن در محدوده طبیعی حرکتی 

 .جلوگیری بعمل آورند ، کمک می نماید

انگشتان باید در وضعیت خمیده باشد .از مچ دست به بعد کمی به  قرار دادن دست و انگشتان در وضعیت مناسب :

طرف خارج بچرخد ) کف دست رو به باال( که در این حالت بیشترین کارکرد را دارد .در صورتیکه اندام های انتهایی 

دون حرکت مخصوص کف دست استفاده می شود تا به مچ باالیی حالت شل و سست داشته باشد .از یک آتل ثابت و ب

 دست و ناحیه ی مچ به پایین کمک نماید که وضعیت کاربردی خود را حفظ کند. 

اگر اندام های انتهایی فوقانی حالت سخت شدگی و اسپاسم داشته باشند از رول مخصوص دست استفاده نمی کنند چون 

ین موارد استفاده از آتل مچی دورسال ، مفید واقع می شود ، چراکه مانع باعث تحریک رفلکس چنگ زدن می شود . در ا

از وارد آمدن فشار بر کف دست می شود .تمامی تالش های بعمل آمده باید در جهت پیشگیری از بروز ادم در دست 

 باشد.

ر در وضعیت خوابیده به وضعیت بدن را باید هر دو ساعت یکبار تغییر داد. برای قرار دادن بیما تغییر وضعیت بدن :

پهلو قبل از چرخاندن وی می بایست بالشی مابین پاهایش قرار دهیم . برای جلوگیری از بروز ادم و بهبود جریان 

برگشتی خون وریدی ، نباید ران را خیلی خم کرد . بیمار را می توان از یک پهلو به پهلوی دیگر خواباند اما مدت زمانی 

سیب دیده بدن می خوابد ، باید محدود باشد چراکه سبب اختالالت حسی می گردد.درصورت که بیمار بر روی نیمه آ

دقیقه در وضعیت دمر خوابانده شود. بالش کوچکی زیر لگن گذارده  49 -04امکان بیمار در روز چند بار و هربار به مدت 

عمل به کشش بیش از حد مفاصل هیپ  می شود به طوری که از حد ناف تا یک سوم فوقانی ران ادامه داشته باشد. این

که برای راه رفتن ضروری می باشد کمک می نماید و موجب پیشگیری از بروز کنتراکتورهایی می گردد که مفصل هیپ 

و زانو را خم می نماید. وضعیت دمر به درناژ ترشحات برونشی کمک کرده و از بروز بدشکلی های ناشی از کنتراکتورها در 

 وگیری بعمل می آورد.شانه و زانو جل

  پوزیشن بیماران مبتال به آنوریسم :

و خونریزی بیشتر بیمار باید بالفاصله در یک محیط آرام و بدون استرس تحت استراحت  ICP جهت پیشگیری از افزایش 

یابد. برخی کاهش  ICPدرجه باال برده شود تا درناژ عروقی بهبود یافته و میزان  49 -04مطلق قرار گیرد. سرتخت باید 

از متخصصین اعصاب ترجیح می دهند بیمار در وضعیت کامالً صاف قرار بگیرد تا خون رسانی به مغز افزایش یابد. خم 
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کردن یا چرخش شدید سروگردن به علت به مخاطره انداختن وریدهای ژیگوالر منع می شود و هرگونه فعالیتی که 

 نیازمند تالش و کاربدنی سخت باشد ممنوع است.

 پوزیشن بیماران در جراحی های جمجمه ای :

در جراحی فوق چادرینه ای : بعد از جراحی فوق چادرینه ای ، بیمار باید به پشت و یا به پهلو ) اگر ضایعه برداشته شده 

خت بزرگ باشد رو به پهلویی که تحت عمل قرار نگرفته قرار گیرد( خوابانده شود و بالشی نیز زیر سر او قرار گیرد. سرت

 درجه باال آورده می شود. 04و تشخیص جراح اعصاب ، در حدود  ICP مطابق با میزان 

(: بعد از انجام جراحی در ناحیه تحت چادرینه ای بدن بیمار باید صاف Sub arachnoidدر جراحی تحت چادرینه ای )

کمی نیز زیر سر وی گذارده شود. و رو به یک پهلو قرار گیرد ) طوری که کمی دورتر از پشت باشد(و بالش کوچک و مح

بیمار را می توان به هردو پهلو چرخاند ، گردن وی باید صاف و بدون تمایل به راست و چپ باشد. در حین چرخاندن 

بیمار ، باید کل بدن به طور همزمان به طرف جهت مورد نظر چرخانده شود تا بدین ترتیب از کشیدگی انسزیون و 

 گیری شود. سرتخت را بسته به میزان تحمل بیمار ، می توان به آرامی باال برد . احتمال پارگی بخیه هاجلو

وضعیت بدنی بیمار هردو ساعت یکبار تغییر داده می شود. یک ملحفه تا زده شده که از ناحیه سر تا قسمت میانی ران 

 بیمار امتداد یافته ، جابجایی و چرخاندن بیمار را آسان تر می کند.

در جراحی ترانس اسفنوئیدی : برای کاهش فشار وارد آمده بر زین ترکی ، همچنین پیشبرد درناژ طبیعی  پوزیشن بیمار

 هفته بعد از جراحی باال باشد. 2سرتخت را باال می آورند. سر تخت باید حداقل برای 

 پوزیشن بیمار بعد از جراحی های وسیع گردن :

عمل در وضعیت نشسته قرار گیرد ، در حالیکه گردن بیمار توسط  برای خروج بهتر ترشحات بیمار الزم است بعد از

 پرستار حمایت شده است.

 پوزیشن بیماران در فتق هیاتال : 

ساعت پس از خوردن غذا از دراز کشیدن خودداری نماید تا از رفالکس یا حرکت فتق  4به بیمار توصیه می شود که تا 

سانتی متر باال آورده شوند تا از لغزش رو به باالی فتق  24تا  44د حدود پیشگیری شود. به عالوه پایه های سرتخت بای

 جلوگیری شود.

 پوزیشن بیماران بعد از جراحی های مری :

بعد از کسب هوشیاری بیمار در وضعیت نیمه نشسته قرار داد می شود و سپس در وضعیت نشسته تا از رفالکس 

از نظر برگشت محتویات معده به دهان و تنگی نفس مورد مشاهده قرار ترشحات معده پیشگیری شود .بیمار باید بدقت 

 گیرد.
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 توصیه های الزم پرستاری در انوا  پوزیشنهای مورد استفاده در اتاق عمل 

 

 از ناشی عوارض بروز درصورت و دارد مستقیم دخالت بیمار برای مناسب پوزیشن حفظ و ایجاد در کاردان یا کارشناس بیهوشی 

.    است مسئول نامناسب پوزیشن

. دارد محیطی اعصاب و تنفسی 0 عروقی قلبی سیستمهای بر را تاثیر بیشترین بیهوشی حین تغییرپوزیشن و پوزیشن 

 
 پرسنل اتاق عمل بایستی میزان دانش خود رادررابطه باموارد زیر ارتقابخشند:

   تشخیص عوارض احتمالی مربوط به وضعیت دادن

  قراردادن مددجودروضعیت های مختلف

 انتخاب ابزاروتجهیزات مناسب براساس نیازمددجو 

  آماده کردن تخت دروضعیت های مختلف 

  استفاده ازابزاروضعیت دهی باتوجه به توصیه های عملی وکارخانه سازنده

   قراردادن مددجوروی تخت جراحی

  شناسایی نواحی مستعد زخم بستر

  حفظ امنیت مددجو

  بررسی پرونده بیمارقبل ازپوزیشن 

  قراردادن موضع عمل درمعرض دیدودردسترس جراح

  حداقل خونریزی

  کمک به متخصص بیهوشی جهت حفظ اعمال تنفسی وگردش خون

   کمک به شروع تزریق مایعات داخل وریدقل تتتمدرجریان خون مددو

  حفظ حالت فیزیولوژیک مددجو

  حفظ راحتی وسالمتی مددجو

 

 مددجویان آسیب پذیر:

  سالمندان به دلیل داشتن پوست نازک

  کودکان

  مادران باردار

  مددجویانی که دچارسوءتغذیه هستند:مبتالیان به آنمی ،چاقی ،هیپوولمی،فلج،آترواسکلروز،دیابت ویامصرف استروئیدباال

  مددجویان بامحدودیت حرکتی مثل آنومالی های مادرزادی ،آرتریت وپروتز

  مددجویان مبتالبه ادم ،عفونت ،سرطان ،نارسایی قلبی ومشکالت تنفسی

  مددجویان باوضعیت دمینرالیزاسیون استخوانی 

 

 نکات مراقبتی وایمنی:

الف :نکات مراقبتی  

  هم راستابودن سر ،تنه وپاهای مددجو

  روی هم نبودن پاهای مددجو

  بستن تسمه محافظ

   یکسان بودن اندازه تشک وتخت

  دردسترس بودن افرادکافی جهت پوزیشن

  توجه به درجه حرارت اتاق عمل
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 Thomas ST LI & et al , semi- recumbent position in ICU , , crit care & shok 0222 . 

voll 00 , no.0 
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 زخم فشاری

              

         

                

       

 تهیه و تنظیم: فاطمه محمدزاده
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میت پوستی یکی از وظایف مراقبتی  و آموزشی  پرستاران ، بویژه در بخشهای ویژه ، اقداماتی است که در حفظ تما

 بیماران و جلوگیری از بروز زخم فشاری صورت می گیرد.

متن حاضر ضمن مروری بر آناتومی و فیزیولوژی پوست  ، به انواع زخمها اشاره شده و  به مراقبتهای پرستاری و در 

هارتی همکاران ؛ در پیشگیری از بروز صدمات پوستی در بیماران بستری  ، پرداخته  که عالوه بر باال بردن توان علمی و م

زمینه  تکمیل چک لیستهای مهارتی مربوط نیز  راه گشا خواهد بود.

آناتومی وفیزیولوژی پوست

اینکه اولین الیه حمایت کننده ویک سطح تماس با اهمیت می باشد،تغییر در پوست،بزرگترین ارگان بدن است وبه علت

 : وست از چندین الیه تشکیل شده استفرد باشد پ می تواند خطر بالقوه ای برای تهدید زندگی آنتداوم 

 یل شده که سراسر بدن را جهت حمایت می پوشاند.کازاپیتلیوم سنگفرشی مطبق تش:این الیه اپیدرم-1

:درم به تغذیه کمک می کند واز دوالیه تشکیل شده است:الف(الیه پاپیالری که از فیبرهای کالژن نازک،مواد درم -2 

ها تشکیل شده است .ب(الیه رتیکوالر عمیق تر که از کالژن سفت ،فولیکول های مو،غددسبابه وعرق زمینه ای ومویرگ 

 تشکیل شده است.

:این الیه زیر درم قرار گرفته که شامل چربی وعروق تغذیه کننده است ومی تواند فولیکول مو هیپودرم )زیرجلد(-3

غدد عرق را نیز شامل شود.

 
ارتند از :محافظت،تعادل آب والکترولیت ها،تنظیم درجه حرارت بدن ،شرکت در سنتز فعالیت های عمده پوست عب

 واد زاید و جذب برخی داروهاو....اعمال دیگر پوست :حسی،دفع م ویتامین

 عریف زخم:ت

 راحت یا زخم عبارت است از اختالل در یکپارچگی طبیعی پوست یا سایر بافت ها که به دنبال صدمه یا جراحی ایجادج

تمیز یا آلوده باشد.زخم های روی سطح بدن )جراحت های خارجی(از این نظر ، می شود ممکن است عمیق یا سطحی 

 مشکل آفرین هستند که میکروارگانسیم ها می توانند از این راه وارد بدن شده وتولید عفونت نمایند
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 طبقه بندی زخم ها:

 زخمهای جراحی  -2      زخم های ناشی ازحوادث -4         :    .بر اساس نحوه ایجاد زخم -الف

بریده باز)زخمهایزخمهای   -2    زخم ها ی بسته )کوفتگی(  -4 .بر اساس پیوستگی پوست -ب

                     شدگی،پارگی وزخم های مزمن( شده،خراشیدگی،سوراخ

ه،خراشیدگی،سوراخ شدگی،پارگی،کوفتگی(زخم های حاد)بریده شد-4    م.براساس طول مدت التیا -ج  

 وعروقی(                      زخم های مزمن)زخم دیابتی، فشاری   -2                                                   

 نوا  زخم های باز:ا

د می معموال بر اثر ساییده شدن یا سر خوردن روی سطح زبر به وجو(:،خراشیدگی ) ساییدگی  -4

این نوع آسیب با درد همراه است چون از بین می رود.  آید.الیه سطحی پوست برداشته شده ویک ناحیه پوست

   پایانه های عصبی اغلب در این ناحیه از پوست قرار دارند.اگر سطح آسیب دیده وسیع وبا مواد خارجی آلوده شود

 می تواند خطرناک باشدوبه سادگی عفونی گردد. 

(:معموال به وسیله اشیاءتیز مانند چاقو یا لبه کاغذ ایجاد میگردد.خون ریزی این نوع زخم ها بریدگی) -2

 بستگی به عمق بریدگی واندازه زخم دارد.

وبه صورت غیر منظم بر  شدهدر این وضعیت پوست با اجسام خارجی که تیز نیست بریده :پارگی) - 0

ردار،ماشین آالت یا چنگال حیوانات باز می شود شدت خونریزی در این نوع جراحت اثر تماس با موادی مثل سیم خا

 کمتر از بریدگی است ولی این جراحت ها معموال آلوده هستند.

چنگال،خار گیاه  ، (:این نوع آسیب عمیق وهمراه با زخم های باریک است.ناخن،سوزنسوراخ شدگی)-4

نین جراحتی بشود.اگر زخم عمیق باشد به علت نفوذ غبار یا ذرات آلوده امکان وحتی دندان می تواند سبب ایجاد چ

در چنین مواردی هرگز این  عفونت زیاد است بعضی مواقع ممکن است عامل سوراخ شدگی در محل زخم باقی بماند

له بانداژ در محل اجسام را از محل خود خارج نکنید به خصوص اگر عمیقا در بدن فرو رفته باشدعامل ضربه را به وسی

 ثابت نگه دارید

سنگین بر روی عضو ایجاد می شود که اغلب باعث  ء:این نوع جراحت بر اثر مواد منفجره یا افتادن اشیاله شدگی -9

در این موارد احتمال خون ریزی شدید داخلی یا خارجی ،از بین رفتن  صدمه شدید پوست ماهیچه واستخوان می گردد

جود دارد عضو له شده ممکن است بی حس یا دچار خارش وسوزش شود همچنین بافت های بافت وشوک وشکستگی و

 اطراف عضو مجروح متورم وسفت شده و ضربه دیدگی وتاول در محل زخم دیده می شود.
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گلوله  اصابتگلوله می توانند سبب جراحت های عمیق داخلی شوند .هنگام  اصابت:زخم های ناشی از  تیر خوردگی -4

 .ممکن است اندام های داخلی وبافت ها و کش یک زخم در ناحیه ورود ویک زخم در ناحیه خروج به وجود می آیدیا تر

عالوه بر خون ریزی بیرونی،خونریزی داخلی هم وجود  و رگ های خونی در مسیر گذر گلوله به شدت مجروح شده باشند

 داشته باشد.

رگ های آسیب دیده ای که از میان بافت ها می گذرند که به عبارت است از خونریزی داخلی از  :ضربه دیدگی-9

صورت کبودی در زیر پوست مشاهده می شود.این جراحت به وسیله افتادن یا ضربه یک جسم سنگین به وجود می آید 

 در این گونه موارد احتمال آسیب دیدگی اندام های زیرین )مثال شکستگی(را نباید از نظر دور داشت. 

(:قطعه ای از پوست که به طور کامل یا ناقص از قسمت اصلی جدا شده است.این نوع زخم می کندگی)-0

تواند همراه با خون ریزی بسیار شدید باشد.این عارضه بیشتر الله گوش،انگشتان ودستها را گرفتار می کند .در صورت 

 امکان تکه جدا شده را در جای خود قرار دهید.

انگشتان  ساق پا، دست، شدنمعموال همراه با بریدگی کامل یک عضو است مانند قطع  :قطع عضو) -5

جداشدن  برنده یا فشار های شدید خارجی مانند تصادفات وانفجار ایجاد می گردند. وسیله اجسام تیز وبکه  دست وپا 

ساعت احتمال زنده  4تر از  قسمتی از بدن نیاز به رسیدگی فوری دارد .قسمت جدا شده در شرایط بدون سرما بیش

ساعت تحمل کند.در هنگام وقوع قطع عضو ابتدا باید از  4الی 0ماندن ندارد وعضله نمی تواند فقدان خون را بیشتر از 

طریق فشار مستقیم وقرار دادن عضو باالتر از سطح قلب وفشار بر روی نقاط فشار خونریزی را کنترل نمود برای محافظت 

ن را داخل گاز استریل یا پارچه سفید کامال تمیز وخشک پیچیده وداخل کیسه پالستیکی تمیز قرار از عضو قطع شده آ

دهید وسپس کیسه حاوی عضو قطع شده را داخل کیسه دیگری که حاوی یخ است قرار دهید عضو قطع شده نباید در 

ه بیمار سریعا به مراکز درمانی منتقل یخ غوطه ور باشد بلکه باید روی بستری از یخ خرد شده قرار گیرد عضو را همرا

 نمایید.

 زخم های بسته :

صدمه ای است که به سلول ها وعروق خونی موجود در داخل درم وارد شده،موجب نشت  :کوفتگی یا ضرب دیدگی-1

خون به داخل بافت می گردد.این نوع آسیب باعث تورم ودرد موضعی در محل صدمه شده ممکن است منجر به تغییر 

به دلیل نشت خون از عروق صدمه دیده وتجمع آن در بافت های اطراف گردد.این تغییر رنگ سیاه وبنفش را  رنگ

اکیموز می نامند.این نوع صدمه اغلب در ترومای غیر نفوذی دیده می شود مداخالت درمانی شامل افزودن کیف یخ 

 وجود ندارد. وتجویز مسکن در صورت لزوم است.در این نوع صدمه نیازی به پانسمان

بزرگتر ومقدار بافت بیشتر است.هماتوم به  شبیه به کوفتگی است با این تفاوت که عروق خونی آسیب دیده، : هماتوم-2

  واسطه تجمع زیاد خون در زیر پوست،به صورت یک توده بزرگ آبی رنگ زیر پوستی دیده می شود.
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هماتومی که به اندازه مشت دست بیمار باشد  ر شود.این خون جمع شده ممکن است باعث جداشدن بافتها از یکدیگ

حجم خون بدن بوده می تواند منجر به بروز عالئم خفیف شوک گردد.بنابراین باید این بیماران %44نمایانگر اتالف حدود 

 را از نظر شوک هموراژیک مورد بررسی ودرمان قرار داد.

سیب های غیر نفوذی است.این صدمه معموال با له شدگی صدمه له شدگی شدید بافت نرم جزو آ صدمات له کننده:-0

وسیع ناشی از فشارهمراه است.مصدومین دچار صدمه دارای کوفتگی وکبودی وسیع وتورم ناحیه له شده هستند صدمه 

معموال در زیر الیه پوست است.می تواند عوارض خطرناکی را برای اندام های مصدوم وسیستم کلیوی به دنبال داشته 

 .باشد

 بررسی وارزیابی زخم:

الزم است که جهت بررسی نوع وتاثیر درمان،کفایت برداشت بافت وتعداد پانسمان ها،زخم ارزیابی شود.ارزیابی اولیه راه 

   کند. درمان وکیفیت ترمیم زخم راپیش بینی می

 :بخش های اختصاصی بررسی وشناخت زخم عبارتست از

 تاریخچه قبلی بیماری که شامل:-الف

 بیمار نژاد -سن –نس ج-4

 . بوده است چگونه  آن کجا وچگونه به وجود آمده است وتا کنون روند بهبودی،  کی زخم  اینکه-2

 خون باال ونارسایی وریدیرنارسایی مزمن قلب فشا محیطی، ومانند دیابت ،عروق کرونریمزمنهایبیماری-0

آنژیوپالستی بانداژ وریدی،جراحی بای پس عروق  تاریخچه جراحی که مربوط به اختالل گردش خون است مثل-0

 محیطی یاقلب

 داروهای مورد استفاده وحساسیت های دارویی و.....-9

 عوامل خطری که ممکن است وضعیت زخم را بدتر کنند:-ب

 سابقه عدم همکاری بیمار -0 تغذیهء سو-0 عوامل فشاریا  نوع تشک -2 انقباض فلکسیونی اندام ها-4

 :م وجود عوامل زیروجود یاعد -ج

             اگزودا-0 رنگ زخم-9 عفونت زخم-4 اندازه زخم -9 شکل زخم-0 هیپر گرانوالسیون-0 بافت نکروزه-2 چرک-4

 بررسی آزمایشگاهی-42طول مدت زخم-44وضعیت پوست اطراف زخم-44لبه زخم-5

 انوا  روش های التیام زخم 

برش مستقیم مانند برش های جراحی که بافت بسیارکمی رااز دست داده :در زخم های تمیز با خط  الف(بهبودی اولیه

لبه های زخم جدا نبوده وحداقل  زخم به سرعت بهبود یافته، ایجاد می شود.بهبودی از لبه زخم شروع شده، اند،

 اسکار را بر جای می گذارد.
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د که لبه های زخم نمی توانند به طور (:معموال در جراحت های بزرگی اتفاق می افتب(بهبودی ثانویه )گرانوله شدن

مستقیم به هم نزدیک شده ویا عفونت سبب شکست در بخیه زخم می شود.در این نوع بهبودی فرآیند التهاب 

طوالنی تر بوده وشکاف بزرگ موجود در بافت به وسیله بافت گرانوله از پایین به سمت باال پر می شود.در نتیجه 

 به جای می گذارد.یک اسکارنامنظم،وسیع وضعیف 

این التیام زمانی انجام می گیرد که فاصله بین لبه های زخم زیاد ج(بهبودی سه مرحله ای )بستن اولیه تاخیری(:

کشش متوسط وبر جای  قدرتباشد.زخم از طریق جمع شدگی،گرانوله شدن وترمیم بافت های همبند همراه با 

گذاشتن اسکار بهبود می یابد.

 مراحل التیام زخم:

روز ادمه دارد. بند آمدن خون )هموستاز   0-9 واین مرحله با صدمه شروع می شود مرحله یک )مرحله التهاب(:

(وفاگوسیتوز که دوعامل مهم فیزیولوژیک فعال هستند.در این مرحله وجود دارد انقباض عروق،تجمع 

به ناحیه وفاگوسیتوز در  پالکتی،ایجاد لخته توسط ترومبوپالستین وسپس گشادن عروق افزایش جریان خون

 این مرحله اتفاق می افتد.گرما،قرمزی،تورم،دردوکاهش عملکردازعالئم این مرحله می باشد.

روز ادامه دارد. در این  24تقریبا در سومین روز پس از شروع زخم ایجاد وحدود مرحله دو)مرحله تکثیر سلولی(:

رده ومویرگ های جدیدراتولید می کنندو بافت گرانوله مرحله فیبروپالست ها کالژن را ساخته ونقایص را پر ک

تشکیل می شود.لبه های زخم جهت کاهش نقص به طرف هم کشیده می شوند.در این مرحله عالئم عمومی از 

 بین رفته وبیمار روبه بهبودی می رود.

سال  4-2تر از  روز ویا ممکن است حتی طوالنی 24آخرین مرحله التیام زخم است که مرحله سوم)مرحله رشد(:

ادامه داشته باشد در این مرحله کالژن جدید جهت افزایش قدرت کشش زخم تشکیل می شود.همچنین افزایش 

 تراکم کالژن وکاهش تشکیل عروق باعث ایجاد بافت اسکار در محدوده زخم می شود.

توصیف اختالل در تمامیت  یا دکوبیتوس نیز گفته می شود،زخمی است که برای که به آن زخم بسترزخم های فشاری:

میلیمترجیوه( به مدت طوالنی بر سطح پوست ایجاد 02بیش از فشار طبیعی مویرگها) بافتی که در اثر وارد شدن فشار

این زخم فقط در بیمارانی که به مدت محدودی از بافتهای نرم می شود  ناحیهکه موجب نکروز  شده به کار می رود

  د نمی شود.بلکه احتمال تشکیل آن در کوتاه مدت هم وجود دارد.طوالنی بستری بوده اند،ایجا

از بین رفتن ساختمان آناتومیک و عملکرد نرمال پوست که در نتیجه فشار خارجی وارد بر برجستگی های و همچنین 

  .بهبود نمی یابد مشخصاستخوانی ایجاد می شود وطبق قاعده ای منظم و در یک زمان 

:شاریپاتولوژی ایجاد زخم ف

نکروز یا مرگ سلولی به طور اولیه  وزن بدن می باشد. سانی است که معموال ناشی از فشارتغییرات ناشی از قطع خون ر

 .دو مکانیسم به گسترش وایجاد زخم فشاری کمک می کند منجر به ایجاد زخم مشخص می گردد. و اتفاق می افتد
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بیشتر زخم های فشاری بر روی  .از میان مناطق مستعد،فشار خارجی که عروق خونی را تحت فشار قرار می دهد -4

وساق پا رخ می  پشت، سر، ، ران لگن)ساکروم (، برجستگی های استخوانی به ترتیب شیوع درنواحی پاشنه پا،

 . هفته پس از بستری شدن در مراکز تسهیالت مراقبتی رخ می دهند 2دهد بیشتر زخم های فشاری در طی 

جاد زخم های فشاری نیروهای مالشی وکششی است.اصطکاک در هنگامی که سطح بدن بر کی دیگر از دالیل ایی -2

روی پوشش های چین دار کشیده می شود رخ می دهد.

در معرض خطری مختلف و عضو  پوزیشن ها

 (وضعیت خوابیده به پشت )   -4

 ( ،ساکروم، دنبالچه ،پاشنه پاآرنج ) ( ،ستون مهره ها) ( ،استخوان پس سری)

 (وضعیت خوابیده به شکم )   -2

 ( ،استرنوم، زانو، برجستگی های لگن، انگشتان پااستخوان پیشانی )

 (وضعیت خوابیده به پهلو )   -0

 قوزک های پااستخوان کتف ،ایلیاک کرست، برجستگی بزرگ استخوان ران ،

 (وضعیت نشسته )   -0

 ساکروم و برجستگی های استخوان عانه

 به طور کلی شایع ترین محل زخمهای فشاری ،استخوان ساکروم و دنبالچه می باشد. -

درصد در اندام 25درصد اطراف ناحیه لگن  و  49، این زخمها در زیر سطح ناف  %54در یک بررسی مشخص شد که 

. تانی می باشدتح

 :خطرزاعوامل 

عالوه بر عوامل خارجی  ، عوامل فردی )داخلی (  مانند سن ، وضعیت تغذیه و خصوصیات فیزیکی بدن زیر می توانند 

 خطر ابتالء به زخم فشاری را تشدید کنند که به بعضی ازآنها اشاره میشود: 

 ( نیروهای برنده و مالشی4 

شیدگی پوست و گرفتگی در جریان خون پوستی می گردد و نهایتاً منجر به گردش خون نیروهای برنده و مالشی باعث ک

ضعیف پوستی می گردد. در یک فرد بستری در تختخواب به علت کشیده شدن برروی تخت این نیروهای برنده و مالشی 

خ می دهد.این فشارها درجه باال بیاید نیز ر 04باعث تخریب پوستی می شود. این شرایط هنگامی که سرتخت بیش از 

 بیشتر بر نواحی تحتانی کمر و انتهای بدن اعمال می گردد.

مدفوع پوست را نازک و مستعد صدمات ناشی از فشار می نماید. به این علت،  و (رطوبت :رطوبت ناشی از تعریق،ادرار2

 افرادی که مبتال به بی اختیاری هستند مستعد زخم بستر پیشرونده می باشند.
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حرکات :افرادی که خود را بدون کمک حرکت می دهند در خطر کمتری برای ایجاد زخم بستر قرار دارند زیرا  ( کاهش0

 خود را تغییر می دهند.  به صورت دوره ای نیروی وزن

 ،  نقاهت طوالنی بعد از جراحی، درمان طوالنی مدت در بخش مراقبت های ویژهوران د مبتال به فلج عضالنی، دافرا

 (روزیس)لسکته یامشکل عصبی نظیرمولتیپل اسک دراثرالتهاب مفاصل،ناتوانی 

در کسانی که به صدمات طناب نخاعی و دیگر مشکالت عصبی منجر به کاهش حس درد مبتال  کاهش حس : ( 0

 جریان خون پوستی حتی قبل از فشار پوستی مختل می باشد. ،هستند

ه زخم بستر می باشد و حتی در صورت سالم بودن جریان خون پوست فرد مبتال به کم خونی در معرض خطر ابتال ب ( 9

 نمی باشد. تحمل اکسیژن کافی به سلولهای پوس قادر به

احتمال زخم  ،کلسیم وروی دریافت نمی کنندو (سوء تغذیه :در افرادی که روزانه به میزان کافی پروتئین ،ویتامین 4

 بستر بیشتر است.

 سال و به علت نازک شدن پوست، احتمال ابتال به زخم بستر بیشتر می شود. 09(سن:در سنین باالتر از 9

با افزایش سن چربی زیر پوستی به سمت مناطق عمقی انتقال می یابد. چربی زیر پوستی نقش محافظتی را در پوست 

 ایفا می نماید.

 مشکل شایع می باشد.در افرادی که در بیمارستان و یا افردای که در خانه بستری هستند زخم بستر یک 

زخم بستر منجر به عوارض طبی شدیدی نظیر عفونت خونی و استخوان،التهاب عفونی مفاصل و کارسینوما می گردد

مرحله بندی ایجادزخم فشاری بر اساس عمق بافت تخریب شده انجام می شود: مراحل زخم های فشاری:

 
:1مرحله 

می شودکه این حالت پیش در آمد ایجاد زخم پوستی است.در افراد سفید  اریتمی که با فشار آوردن به پوست سالم محو

پوست یا رنگ پریده یک لکه قرمز پوستی ایجاد می گردد که با فشار انگشت محو نمی شود. در ابتدا زخم بستر مانند 

قرمز، ارغوانی یک افتاب سوختگی خفیف یا سوختگی درجه یک است. در افراد با پوست تیره تر لکه پوستی ممکن است 

  یا آبی باشد. پوست ممکن است دردناک یا خارش دار شود و یا به نظر گرم،سردیا سفت برسد.
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علت زخم و چگونگی کاستن فشار از روی  ،  عوامل کلیدی که در زخم بستر درجه یک باید مورد توجه قرار گیرداز 

هشدار زود هنگام است تا از یک ، خم درجه یک زخم است تا مانع از وخیم تر شدن زخم بستر شود. پیدایش مجدد ز

 مشکل جلوگیری کنیم و پیشگیری های الزم صورت گیرد.

درمان شامل تغییر وضعیت در بعضی حاالت و یا اجتناب از عوامل اسیب زا شامل پوشاندن حفاظت و گذاشتن بالش 

ایش مصرف ویتامین ث پروتئین و مایعات است. پد های محافظ نرم و بالش اغلب برای این منظور استفاده میشود. افز

توصیه میشود. بهبود تغذیه جزئی از پیشگیری است.

 
:2مرحله 

از دست رفتن قسمتی از ضخامت پوست شامل درم ویا اپیدرم.که در این مرحله زخم سطحی بوده واز نظر بالینی به 

ارغوانی وهمراه باکمی تورم می  قرمزصورت یک خراشیدگی،تاول ویازخم کم عمق ظاهر می شود.مناطق اطراف آن 

جذب  -مراقبت در این مرحله شامل پوشاندن محافظت و تمیزی سطح است. پوششهائی برای عایق بندی زخم باشند.

ترشحات و همچنین محافظت زخم طراحی شده اند . طیف وسیعی از این نوع پوشش ها برای این منظور در دسترس 

 آنننده ها جهت مرطوب کردن بافتهای اطراف زخم و جلوگیری از بدتر شدن ظاهر است. لوسیون های پوستی و نرم ک

نرم برای کاستن از فشار روی زخم مهم هستند. همچنین توجه  اشیاءاستفاده میشود. گذاشتن بالشتک های اضافی و 

دو میتواند بسیار  تغذیه و حفظ مایعات بدن مهم است. با توجهات به موقع زخم درجه ، محافظت ،ویژه به پیشگیری

سریع التیام یابد. ممکن است در ارزیابی های اولیه زخم به عنوان زخم درجه یک محسوب شود اما عمال در طی دوره 

درمان به زخم درجه دو تبدیل شود. توجه سریع به زخم درجه یک میتواند از تبدیل ان به زخم درجه سه جلوگیری 

یک اولین عالئم را بروز میدهد با نبود مداخله موثر میتواند به سرعت به مراحل کند. عموما هنگامی که زخم بستر درجه 

 باالتر از دو تبدیل شود.

:3مرحله 

از دست رفتن ضخامت کامل پوست شامل آسیب یا نکروز بافت های زیر جلدی که ممکن است تا حد فاشیا نیز گسترده 

ه زخم بصورت یک آسیب عمیق با دست اندازی به بافت های شده باشد ولی خود فاشیا را در گیر نمی کند این مرحل

این نوع زخم محلی مناسب برای بوجود امدن عفونت است. در این نوع زخم برداشتن فشار از روی  اطراف تظاهر می یابد.

 زخم و پوشاندن و حفاظت ان به اندازه بهبود تغذیه و هیدراتاسیون اهمیت دارد. 
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به التیام زخم و درمان و جلوگیری از عفونت ضروری است این نوع زخم اگر به حال خود مراقبتهای پزشکی برای کمک 

 رها شود بسیار سریع پیشرفت میکند. به هر صورت همیشه عفونت موجب نگرانی شدید است.

 :4مرحله 

حمایت کننده از دست رفتن کامل پوست به همراه تخریب وسیع ونکروز بافتی یا آسیب به عضله،استخوان یاساختارهای 

 مانند تاندون،کپسول مفصلی وغیره می باشد.

 سیر مورد انتظار بیماری ●

فاکتورهای زیادی سیر بیماری راتحت تأثیر قرار می دهند.این فاکتورها عبارتند از: شدت زخم، نوع درمان، سن بیمار، 

 حال عمومی بیمار،وضعیت تغذیه وتوانایی حرکت بیمار.

نسبتاً سالم،با وضعیت تغذیه مناسب و دارای توانایی حرکت احتمال بهبود زخم بستری مرحله برای مثال در یک فرد پیر

 هفته زیاد است. 4-4در مدت  2

. از زخم % 94،  2از زخم های درجه  %04ماه بهبود می یابند.  0هفته تا  4بعد از  0تا درجه  2زخم های عمیق درجه 

 ماه نیازمند می باشند. 4بهبود به زمانی بیشتر از  برای 0. از زخم های مرحله % 94و  0های مرحله 

عدم توانایی حرکت دادن بدن و مشکالت  بی اختیاری مدفوع وادرار، : فاکتورهای خطر برای ایجاد زخم بستر عبارتنداز

مدت می باشد. یسیستم گردش خون،دراین گروه ازبیماران درمان طوالن

 درمان زخم بستر 

ر از درمان است و در اینجا نیز توجه ویژه به بیماران بی حرکت و تغییر وضعیت بدنی و استفاده از .پیشگیری همواره بهت

 تشکهای مخصوص اهمیتی حیاتی دارد.و  تجهیزات کم کننده فشار

درمان به عوارض ایجاده شده  بادر درمان زخمها زمانی موفق هستیم که عامل ایجاد کننده را برطرف ساخته و همزمان 

 ازیم.بپرد

 .در درمان مؤثر زخم، انتخاب پانسمان مناسب در کنار سایر درمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 پیشگیری ●

درصد از زخم های بستراز طریق کاهش فشار موجوددر پوست وصدمات پوستی قابل 94متخصصین سالمتی معتقدند که

اشتن زخم  التیام زخم ها در محیط مرطوب بسیار برخالف عقیده رایج در خصوص خشک نگه د پیشگیری می باشند

 سریعتر از زمانی است که زخم در معرض هوا خشک شود.

مکانیسمهای زیادی در این میان دخیل هستند که ازآن جمله می توان به تسهیل مهاجرت سلولی،تحریک فیبروبالستها 

ا مانند هورمون رشد، تحریک ماکروفاژها ، تسهیل برای ترشح کالژن،تشکیل بستر مناسب برای انتقال آنزیمها و هورمونه

 دبریدمان اتولییتیک ، .... اشاره نمود.
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 مراقبت از زخم های مزمن:

گستردگی بافت آسیب دیده در داخل زخم بیشترازخارج آن است بهبودزخم نیز گاهی اوقات بادشواری صورت می 

 پذیرد.مراقبت اززخم مزمن عبارت است از:

داخل آن هم مواد  ولب در زخم های مزمن مواد حاصل از باکتری ها که با بافت آمیخته هستند :اغشستشوی زخم-1

زنده وهم غیر زنده وجود دارد بافت زمینه ای باکتریهارااز فاگوسیته شدن وکشته شدن توسط آنتی بیوتیک ها محافظت 

ین مساله بافت مرده کامال شسته شود می کند که نتیجه آن جلوگیری از بهبود زخم است وباید برای پیش گیری ازا

محلول شستشو بایستی استریل،فیزیولوژیک،غیر قابل جذب،بدون رنگ وحساسیت ودارای گرمای مناسب باشد که 

 شرایط را دارند.  این  محلول رینگر ونرمال سالین 

فراهم  را ابتال به عفونتبه برداشتن بافت مرده یک زخم اطالق می گردد.بافت مرده محیط مناسبی جهت  دبریدمان:-2

سبب بروز واکنش های التهابی شده وروند بهبود زخم راآهسته می نمایدوازآنجا که فاقد عروق خونی است و آورده 

بنابراین استفاده ازآنتی بیوتیک دررابطه باآن ازارزش چندانی برخوردار نیست.دبریدمان زخم های مزمن به چندین روش 

 از دبریدمان جراحی،دبریدمان از طریق آنزیم،دبریدمان از طریق اتولیز....صورت می گیرد که عبارتند 

هدف حفظ رطوبت بستر زخم به طور مداوم است به طوری که پوست اطراف ناحیه  :مرطوب کردن محیط زخم-3

 خشک باقی بماند.پانسمان زخم باید ترشحات راکنترل نماید بدون آنکه منجر به خشک شدن بستر زخم گردد.زخم

فضای مرده باید پر شود وپانسمان به عنوان سدی عمل نمایدکه ازورود باکتریهای خارجی به داخل زخم جلوگیری به 

عمل می آورد.امروزه فرآورده های زیادی در بازار وجود دارندکه اهداف فوق را تامین می نماینداز جمله فوایداین فرآورده 

ت که درهربارتمیزکردن زخم،بسترآن به دلیل کاهش ناگهانی دما،در معرض ها،عدم نیاز به تعویض روزانه آنهاست.مهم اس

شوک حرارتی قرار می گیرد.سه ساعت طول می کشد تا بسترزخم به دمای معمول خود باز گردد.درنتیجه فرآیند ترمیم 

 زخم نیز سه ساعت به تعویق می افتد.

 نکات اختصاصی زخم های مزمن

هفته میزانی ازبهبودی رانشان 0-2اری تمیز شده وعاری ازعفونت گرددبایدبعدازوقتی زخم فش :زخم های فشاری( 1

دهد.زمانی که زخم فشاری تمیز میشود.بایداز وسیله مناسب استفاده شود تا حداقل آسیب به زخم وارد شود.ازموادتمیز 

اعث تخریب سلول هایی که کننده مضر وموادآنتی سپتیک)بطورمثال پرووایدآیودین ویاآب اکسیژنه (اجتناب شودزیراب

برای شستشو وتمیز کردن بیشتر زخم های فشاری استفاده %5درحال التیام هستند می شوند.از سدیم کلراید 

شود.ازپانسمان هایی استفاده شود که به طوردایم زخم رامرطوب نگاه دارد.پوست اطراف زخم راکه سالم باقیمانده،خشک 

یدگی است.مواد پانسمانی نباید به طور متراکم وحجیم دردرون حفره زخم نگاه داشته شود چراکه مستعد آسیب د

انباشته شود.پر کردن بیش از حد زخم سبب افزایش فشار شده ومانع ازالتیام بافت می گردد.برای پوست اطراف زخم 

ازحائل های پوشاننده پوست یا پمادهای مخصوص ضد رطوبت استفاده شود.      
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زخم های عروقی:(2

 
:همانند زخم های فشاری درمان می شود.اما ازآنجاکه علت اصلی این نوع زخم ها خون رسانی زخم های شریانی( 3

ضعیف شریانی است،لذامشکالت منحصر به فردی هم دررابطه باآنهاوجود دارد،زخم های شریانی معموال بسیار خشک 

ع شود.متاسفانه بیشتر بیماران برای درمان علت میتواندبرای حفظ رطوبت بسترزخم،مفیدواق هستنداستفاده ازژل ها

اصلی، نیاز به جراحی پیدا می کنند.به علت اختالل درجریان خون ناحیه زخم،بهبودی بسیار کندصورت می گیرد.باید 

 خاطر نشان کرد که زخم های شریانی نسبت به زخم های وریدی کمتر دیده می شود.

کوچک بالبه های  گرد، دارای حالتی نرم، اهری لکه دار،سفید،بی مو،:زخم های شریانی ظعالیم زخم های شریانی

 کامال مشخص دارند.زمینه زخم رنگ پریده وگرانوله نیست. ممکن است به صورت گانگرن خشک ویامرطوب دیده شود.

ز برقراری جریان خون مناسب وکافی عضو است ا هدف عمده درنارسایی های شریانی وزخم های حاصل شده، :درمان

 زخم های ایجاد شده به عنوان یکی دیگراز اهداف عمده مد نظراست. طرفی دیگر حمایت های الزم از

:آنتی بیوتیک زمانی آغاز می شود که زخم های عفونی گسترش پیداکرده باشند.تجویز پروفیالکسی در برابر کزاز دارویی

 شح چرکی می باشد.نیز ضروی است.نشانه های عفونت زخم شامل اریتم، سلولیت،تورم وتر

دبریدمان بافت نکروز،کمپرس اکسیژن بافشارباال،پانسمان های مخصوص وبازسازی عروقی ازدیگردرمان های زخم های 

 شریانی می باشند.

مراقبت این نوع زخم هاازهمان اصول اولیه کنترل زخم های فشاری تبعیت مینماید.دارای  :زخم های وریدی( 4

 نیاز دارند.بیماران اغلب استراحت دربسترداشته اند قابلیت جذب باال ابراین به پانسمانی بابن ترشحات فراوانی هستند.

ادم ناشی از احتقان وریدی بر طرف گردد.امااین نوع درمان ها  وبرایشان داروهای دیورتیک وآلبومین تجویز می شودتا

 هم همیشه موثر واقع نمی شوند.نمیکند.درمان های موضعی نفی  علت زیر بنایی واصلی زخم های وریدی را

 درمان های جدید :

تولیدنموده که به بهبود جریان خون  ، فشارخارجی موادی را بانداژچهارالیه طریق بانداژ: استفاده ازسیستم فشاراز-4

هفته ترمیم می گردد.برای ایجاد چنین فشاری می توان ازکمپرس سفت)کفش  42تا 0زخم طی  و وریدی می انجامد

 مپرس االستیک وباال بردن پااستفاده کرد.آنا(وک
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 ضدعفونی کننده هاازدیگر درمان ها می باشد.-0فاکتوررشد-0معادل های پوست بیولوژیک، -2

متورم شدن اندام است که به خاطر کاهش درانتقال لنف ودرنتیجه تجمع لنف  ادم لنفاوی، :زخم های لنفاوی( 0

مشکل ممکن است به خاطر مشکالت آناتومیکی مثل هیپوپالزی لنفاوی به درداخل فضای بینابینی ایجاد می شود.این 

 نارسایی عملکردی یا غیاب دریچه های لنفاوی به وجود می آید.

 ماساژ لنفاوی،آنتی بیوتیک تراپی وجراحی می باشند. ، باال بردن پا و استراحت دربستر پوشش های فشاری، :درمان

 شریانی است.چون درافراد دیابتی نیز خونرسانی به ناحیه زخم مناسب نیست وزخمهای   مشابه زخم های دیابتی:( 6

به همین  دیابتی واکنش محدودی نسبت به عفونت ازخودنشان می دهند زآنجا که افرادروند بهبود زخم را کند می کند. ا

،به قطع عضو نیاز پیدا درصورت موثر نبودن آنتی بیوتیکها و دلیل تشخیص عفونت درزخم های دیابتی دشوار می باشد

قارچ ناخن وعفونت پوستی دارندکه میتواند به پوست آسیب رسانده  مانند بیماران دیابتی مشکالت دیگری را می کند

به آسانی گسترش می یابدزیراساختمانی است که  هاپا واجازه ورود باکتریهارا به بدن بدهد.عفونت در

گاهی استئومیلیت استخوان های مجاور زخم  و . وآسیب بیشترپامیشودسریعادچارکمپارتمان میشودومنجر به ایسکمی 

 نیز شرایط زخم وبهبود آن رابدتر می کند.

 تقسم بندی زخم پای دیابتی:

 تقسم بندی واگنر)براساس عمق زخم،وجود عفونت یا نکروز( -4

 توصیف درجه

 پوست دست نخورده 4

 زخم سطحی 4

 نفوذ زخم به تاندون واستخوان 2

 زخم وآبسه واستئومیلیت 0

 گانگرن انگشتان 0

 گانگرن قسمت وسیعی از پا 9
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 تقسیم بندی زخم پای دیابتیک دانشگاه تگزاس-2

 0درجه 2درجه 4درجه  4درجه  

مرحله قبل زخم مرحله 

یادرمعرض 

 خطرتشکیل زخم

زخم سطحی بدون 

درگیری تاندون 

 کپسول یا استخوان

زخم نافذ در تاندون 

 یا کپسول مفاصل

زخم نافذ در 

 استخوان

 وجود عفونت وجود عفونت وجود عفونت وجود عفونتمرحله

 وجود ایسکمی وجود ایسکمی وجود ایسکمی وجود ایسکمیمرحله

وجودعفونت مرحله

 وایسکمی

وجودعفونت 

 وایسکمی

وجودعفونت 

 وایسکمی

وجودعفونت 

 وایسکمی

کردن بافت نکروزه در زخم،کنترل قندخون،تجویزآنتی بیوتیک سیستمیک ومراقبت درمان این نوع عفونت ازطریق دبرید

مناسب موضعی اززخم امکان پذیراست.درصورتیکه بیمار گرفتاری عروق محیطی داشته باشددستیابی به سطح آنتی 

ورتیکه بیوتیک مناسب در محل بافت آسیب دیده ممکن است بسیار مشکل باشدزیراخونرسانی بافتی کم است در ص

 بیمار استئومیلیت داشته باشد رژیم درمانی طوالنی می باشد وگاهی برداشتن استخوان تنهاراه حذف عفونت است.

 سایر درمان های جدید:

 پا می باشد،  بر کفش های مخصوص که بهترین روش برای دستیابی به هدف رفع مناطق فشارگچ گیری اسپیلنیت ها:

ست که درمراکز فیزیوتراپی دردسترس بوده ودرکمک به فرآیند ترمیم زخم بسیار یک روش دیگرا : تحریک الکتریکی

 موثر است

این مداخالت دربرگیرنده روش های جدید دبریدمان بافت نکروزه ومرتب کردن ناخن ها واستئوتومی :روش های جراحی

 می باشد.

فت است.فرآیند التهابی شامل تخریب،تضعیف پاسخ دفاعی بدن نسبت به صدمه یا تخریب با التهاب، فرآیند التیام زخم:

بافت صدمه دیده می باشد وزمانی اتفاق می افتد که بافت های صدمه دیده،هیستامین راازسلول های تخریبی آزاد کرده 

وباعث گشاد شدن رگ های کوچک درناحیه ودرنتیجه سبب افزایش جریان خون به آن منطقه می شود

ملکردازعالئم موضعی کالسیک التهاب می باشد.فرآیند التیام زخم یک ترمیم نسج می درد،گرمی،قرمزی،تورم وکاهش ع

باشد که به وسیله عکس العمل های بافت صدمه دیده مشخص می شود.همه زخم ها مراحل یکسانی برای التیام 

 انوله وجوددارد.دارند.اگر چه تفاوت درطول مدت بازسازی برای هر مرحله از فرآیندالتیام وتوسعه وتشکیل نسج گر

 :  زخم های با شرایط خاص

 تاتو وگانگرن گازی. فرورفتن ناخن در پا،

امری اجتناب ناپذیراست درد به علت آسیب اعصاب حسی موجوددر  درحین بهبودی زخم ها احساس درد: کنترل درد

 درم رخ می دهد.درد به چند شکل توسط بیمار بیان می شود.
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ممکن است تا هفته ها وحتی تازمان بهبودیافتن زخم ادامه  و ساعته ادامه دارد 20رت دردی که به صو :زمینه ای درد

 یابد.

دراثرتمیزکردن تعویض پانسمان زخم ویاتمرینات دامنه حرکتی ایجاد میشودکه برای  :ناشی ازانجام اقدامات درمانی درد

 ردانجام شود.کنترل آن باید مسکن زده شود.اقدام درمانی درزمان اوج اثر داروی ضد د

 شکل دارویی وغیر دارویی انجام می شود.2کنترل درد به 

تغذیه مناسب یکی ازمهم ترین جنبه های التیام زخم است که متاسفانه توجه زیادی به آن  نقش تغذیه درالتیام درد:

یا ایجاد وتوسعه نشده است واغلب عامل فراموش شده ای می باشد.سوءتغذیه مانع التیام زخم های حاد ومزمن می شودو

زخم های فشاری ودرمان ناموفق زخم ها می تواند نشانه سوتغذیه باشدبه منظور اجرای مراقبت ایده آل از زخم بررسی 

 مناسب وضعیت تغذیه ای بیمار برای برنامه ریزی صحیح واصولی الزم است.

رفته بدن تجویز می شودانواع پروتئین شدن توده بدون چربی ازدست  باهدف جایگزین :نقش پروتئین ها درترمیم زخمها

 بیش از بقیه توصیه شده اند. های غذایی میتوانداستفاده شوند ولی پروتئین های شیر،آلبومین تخم مرغ وآب پنیر

 منبع اولیه انرژی هستند که با هدف حفظ ذخایر پروتئین وبازگشت به وزن طبیعی تجویز می شوند. : کربوهیدرات ها

 افزایش حساسیت به عفونت شود.تری گلیسرید ها و االی چربی ممکن است باعث پاسخ ایمنی زیان آورمیزان ب چربی ها:

 منبع خوب انرژی هستند. 0 واسید چرب امگا

 آب با هدف جایگزین کردن مایعات از دست رفته وحفظ هموستاز بدن تجویز می شود. :مایعات

 سنتزکالژن، ، مس به عنوان یک آنتی اکسیدان و  روی ک اسید،آهن فولی 42ویتامین  : ویتامین ها وامالح

 باعث بهبودی زخم ها می شوند.  جبران گلبول قرمز از دست رفته وعمل انعقاد

 مراقبت از زخم یک دانش ویک هنر است ودر همه بیماران باید بر پایه وضعیت آنها،نیازهایشان وشکل زخم باشد.

 پانسمان ها:

پانسمان به روش امروزی همچنین استفاده ازگاز به عنوان وسیله ای  و ح وعلمی مراقبت اززخم هابه کارگیری روش صحی

هدف اصلی ازپانسمان ایجاد بهترین محیط برای بدن جهت ترمیم خودش  برای پانسمان به قرن نوزدهم بر می گردد.

 است.

ایده آل آن است که پانسمان،زخم  ن است.مرطوب نگه داشتن بافت زخم وخشک نگه داشتن بافت اطراف آ :قانون اصلی

مدت کوتاه تری انجام می  را مرطوب نگه داشته)در محیط مرطوب سلول های اپیدرم سریع تر حرکت کرده والتیام در

شود(ترشحات یادبریدهاراجذب کند)ترشحات زیادمحیط رابرای رشدباکتری ها فراهم کرده وپوست اطراف زخم رادچار 

 از در عین حال به راحتی باز شود و د التیام راکند می سازد(به پوست اطراف به خوبی بچسبدسائیدگی می کندورون

 راحت باشد.و برای بیمار مقرون به صرفه  نظرهزینه نیز
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 پانسمان ایده آل: یک  شرایط

 .بهترین شرایط را برای التیام زخم فراهم سازد -4

وا قرار میگیرد دهیدراته و خشک می گردد و برروی آن پوسته و شرایط مناسب التیام زخم :  زخمی که در مجاورت ه

 دلمه تشکیل شده در نهایت بافت جوشگاه ایجاد میشود وجای زخم باقی می ماند و بهبود آن به تاخیر می افتد.

م هدایت پوسته روی زخم عالوه بر اینکه یک سد مکانیکی در برابر مهاجرت سلولهای اپیتلیال بوده و آنها را به عمق زخ

برای شروع می کند،محل مناسبی برای رشد میکروارگانیسمها نیز می باشد.برداشتن بافتهای مرده و نکروتیک اولین قدم 

 است. التیام

  ( محیط مرطوب بهترین محیط برای ترمیم زخم است)    زیر پانسمان محیط مرطوب حفظ شود.  -2

 .کربن و بخار آب را بدهداجازه تبادل گازهایی مانند اکسیژن،دی اکسید  -0

نقش اکسیژن در فرایند ترمیم زخم مورد بحث پژوهشگران است.سلولهای اپتلیال برای تقسیم و حرکت نیاز به اکسیژن 

 دارند.

 اکسیژن به التیام زخم کمک می کند.  

 التیام می گردد.افزایش اکسیژن موضعی در ترمیم انواع زخمها تاثیر مثبت داشته و کاهش آن سبب تاخیر در روند  

 حرارت مناسب را حفظ نماید. -0

 پانسمانها با جلوگیری از تبخیر ترشحات،زخم را از سرد شدن محافظت می کنند  

 درجه سانتی گراد بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است   09درجه حرارت 

 .نسبت به میگروارگانیسم ها نفوذ ناپذیرباشد -9

 لتیام نیافته و مرحله التهابی درآنها طوالنی میشود. زخمهای که عفونت شدید دارند ا

  پانسمان باید هم از سمت بستر زخم و هم از خارج نسبت به میکرو ارگانیسم ها نفوذناپذیر باشد.

 . در زخم ذرات ریز و باقیمانده به جای نگذارد -4

گذارند که این ذرات بعنوان جسم خارجی  بعضی از پانسمانها مانند گاز و پنبه در زخم ذرات و الیاف ریزی به جای می

 محسوب شده و ممکن است باعث بروز عفونت و یا واکنش بافتی گردند. 

 به زخم نچسبند.  -9

پانسمانهایی که به زخم می چسبند اغلب در هنگان برداشتن درد زیادی ایجاد کرده و ممکن است قسمتی از بافت جدید 

 را از زخم جدا کنند.

 االیی داشته باشدظرفیت جذب ب -0

پانسمان باید ترشحات اضافی و مضر،میگروارگنیسم ها و سلولهای مرده را بخوبی جذب نماید.در مراحل ابتدایی ترمیم 

 زخم و درفاز التهابی ترشحات زخم زیاد است و پانسمان باید بدون نشت و اشباع سریع،ترشحات را کنترل کند.

 .زخم را از آسیب مکانیکی محافظت کند -5
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 یک پانسمان ایده آل باید زخم را از تروما، باکتری ،اشعه فوق بنفش و سایر عوامل آزارنده حفظ نماید.

  نیاز به تعویض مکرر نداشته باشد. -44

رفه جویی و تغییرات دمای زخم کمتر می شود. اگر چه صبا تعویض کمتر امکان بروز عفونت ثانویه کمتر شده ، در زمان 

ندن پانسمان بر روی زخم بستگی به میزان ترشحات دارد ولی اگر این زمان طوالنی شود بعضی از مدت زمان باقی ما

 پانسمان های نچسب هم ممکن است به زخم بچسبند.

 :انواع پانسمان ها

  پانسمان های سنتی 

بسیاری از ویژگیهای یک پانسمان ایده آل را د  ا ن پانسمان های سنتی مانند گاز وپنبه که در کشور ما نیز خیلی رایج

بر والیاف خود را در زخم به جای می گذارند. این پانسمان ها به بستر زخم چسبیده وآنرا یندارند. آنها ذرات وباقیمانده ف

 خشک ودهیدراته می کنند و نیاز به تعویض مکرر ومراقبت پرستاری ماهرانه دارند.

ماروی سطح مرطوب زخم گذاشته شوند واستفاده از آنها محدود به شرایطی  است که این پانسمان ها نبایستی مستقی

زخم خشک وتمیز بوده ویا فقط بعنوان پانسمان  ثانویه استفاده شوند )برای جذب اگزودا ویا برای محافظت وجدا سازی 

 زخم (.

سختی   به پارافین سطح زخم را پوشانده و وازلینه از یک الیه گاز آغشته به پارافین زرد یا سفید ساخته شده است. گاز

از روی زخم پاک می شود این پانسمان ها قدرت جذب ترشحات را نداشته ونسبت به گازها نفوذ پذیری کمی دارند 

 سوختگی های سطحی کاربرد داشته ونیاز به یک پانسمان ثانویه دارند.  و ارزان هستند وفقط برای زخم ها

بصورت آغشته به دارو مثال یک پماد آنتی بیوتیک عرضه شوند. جذب آنتی بیوتیک دراین  گازهای پانسمان ممکن است

حالت کنترل نشده است ومی تواند مسمومیت دارویی ایجاد کند. بطورکلی آنتی بیوتیک های موضعی برای درمان 

 عفونت زخم توصیه نمی شوند  . 

را مثال زد که به همراه یک پانسمان جاذب استفاده می شود  سولفادیازین از مواد آنتی باکتریال می توان کرم سیلور

 وبرروی سودومونا بسیار موثر است. 

دربین متخصصین درمان زخم عقیده ای رایج است که می گوید: )) آنچه را در چشم خود نمی ریزید بر روی زخم نیز 

 نریزید((.

رد رنگ  وجود دارد موادی همچون پراکسید مواد مختلفی برای تمیزکردن بافت نکروز و بافتهای فیبرینی وز

 درصد پماد های حاوی استرپتو کیناز مانند فبیرینولزین)االیز(وخمیرهای هیدروکلوئید.44هیدروژن

اگردبریدمان جراحی مقدور نباشد بهترین انتخاب می تواند استفاده از هیدروژل ها مانند ژل کامفیل باشد که عالوه بر 

 دبریدمان اتولیتیک رانیز تسهیل می کند. فراهم آوردن محیط مرطوب

مواد وترکیبات دیگری نیزبرای درمان زخم استفاده شده اند که بعضی نسبتا موثر وبعضی غیر موثر وحتی گاهی مضر می 

 ترکیبات حاوی فنی توئین و حتی شربت آلومینوم و... -باشند. موادی مانند محلول پرمنگنات،  عسل
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پانسمهایی نیز استفاده شده است اما استفاده از آن با فرم  م زخم تاثیر مثبت دارد ودراگر چه آلومینوم درالتیا

 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی جای تعجب دارد. 

بعضی ازاین فرآورده ها فقط در مراحل خاصی از التیام زخم ممکن است موثر باشند اما بطور کلی درخصوص اثر آنها 

 می ندارند.اغلب اغراق شده وپایه واساس عل

فنی توئین از ترکیباتی است که بطور سیستمیک در بیماران مبتال به عوارض سیستم عصبی مرکزی استفاده می شود 

 ویکی ازعوارض آن ایجاد هیپرپالزی خصوصا درلثه این بیماران است.

نکرده  یام زخم ایجادتجویز موضعی آن درد وسوزش ایجاد می کند.  طبیعی است که این فرآورده محیط مرطوب برای الت

 ش شده است.رازوتشکیل بافت کلوئید واسکار هیپرتروفیک دربیمارانی که با این محصول مداوا شده اند گ

 پانسمان های مدرن   

 :فیلم یاپانسمان های شفاف

ضخامت های متفاوتی  و دون حساسیت چسبنده ودارای اندازه هاب تراوا، هنیم پلی اورتان،ء  فیلم های شفاف ازجنس غشا

هستند.تبادل اکسیژن بین زخم ومحیط اطراف رامیسر می کند.خطرانتقال عفونت راکاهش می دهد.زخم قابل رویت 

است واطراف زخم را مرطوب نگه می دارد.ازاین نوع پانسمان در زخم های با ترشح کم وپوست های سالم در معرض 

خم بستر درجه یک ،زخم های با بافت چرک در محل تزریق های وریدی، سوختگی های سطحی وزخم های بخیه خطر،ز

شده استفاده می شود.

 
    ضخامت  شفاف که برای پوشاندن زخم های تمیز با :یکی ازانواع پانسمان های سنتیتک می باشدالیه ای نازک ،اپ سیت

 تفاده قرار می گیرد. نا کامل ومحل های دهنده پیوند مورد اس

: ترشح رابه خودجذب کرده وباتشکیل یک توده ژالتینی رطوبت اطراف زخم راتامین می سازد.وتا  پانسمان های جاذب

 ساعت می توانندروی زخم باقی بمانند.ودرزمان تعویض پانسمان باید زخم شستشو داده شود. 20

ترتیب درزخم هایی که ترشحات وعفونت کم ،متوسط :به  پانسمان های نچسب ،چند الیه وپدهای کتانی جاذب

 وزیاددارندبه کار می روند.
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:هیدرو کلوئیدها

 اکثر ویژگی های یک پانسمان ایده آل رادارندونیازی به پانسمان ثانویه ندارند.

 آلژینات سدیم وکلسیم و ... -پکتین وژالتین -ترکیباتی مانند: کربوکسی متیل سلولز

واع ورقه ای آنها مانند پانسمان های شفاف نسبت به آب میکروارگانیسم ها نفوذ ناپذیرند اما گازها وبخار آب راازخود ان

عبورمی دهند. درتماس با ترشحات زخم درزیر پانسمان ژلی تشکیل می شود که شیری رنگ بوده ظاهری شبیه چرک با 

  بگیرند.گاه باشند چرا که ممکن است آنرا با عفونت اشتباه بویی قوی دارد. پرستار وبیمار باید ازاین مسئله آ

این ژل با ایجاد محیط مرطوب و پیشگیری از خشک شدن زخم و همچنین حمایت از رشته های آزاد اعصاب درد را نیز 

موده نیاز تسکین می دهد و بعالوه از چسبیدن پانسمان به زخم جلوگیری می کند.تا زمانیکه این ژل پانسمان را اشباع نن

 به تعویض پانسمان نیست که این زمان می تواند از سه تا هفت روز ادامه یابد.

بهتر است این پانسمان ها را در زخمهایی که ترشح متوسط تا کم دارند استفاده نمود.از نوع خمیری پانسمان ها مانند 

طر افتادن لبه ها به داخل زخم وجود خمیر کامفیل در زخمهای حفره ای علی الخصوص اگر به شکل سینوسی بوده و خ

داشته باشد می توان بهره برد. به همراه پانسمان های هیدروکلوئید و در زخمهایی که ترشح بیشتری دارند می توان از 

 پودر برای افزایش ظرفیت جذب و به تعویق انداختن زمان اشباع استفاده نمود.

وکلویید، متاسفانه مصرف آنها بویژه در کشورهای جهان سوم فراگیر علیرغم ویژگیهای مثبت فراوان پانسمان های هیدر

نشده ، علت آن شاید ترس از عفونت و یا قیمت باالتر آنها نسبت به پانسمان های سنتی باشد. در خصوص این موارد 

 پژوهشهای زیادی صورت گرفته است.

 مزایای ذیل برای پانسمانهای هیدروکلویید ذکر شده : 

 حمام بیمار بدون نیاز به تعویض پانسمانامکان است •

 سهولت پاک کردن پانسمان از آلودگی •

 کم هزینه تر بودن نسبی این روش پانسمان با توجه به تعداد تعویض کمتر و سرعت التیام بیشتر •

 بدون درد بودن تعویض پانسمان •

فونت راکاهش می دهند.باعث می کنندوخطرعاین نوع پانسمان عالوه برجذب ترشح، سطح زخم رانیزمرطوب

به عنوان پانسمان اولیه ویا ثانویه برای زخم  اتولیتیک درزخم های نکروزه می شود. دبرید و زخم تمیز گرانوالسیون در

 های بسته، با ضخامت کامل ونسبی، نکروزه وچرک دار وترشح دار استفاده میشود.
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 ها: نمونه فرآورده

 )دئودرم،تگاسرب،ریستور،کامفل(

 
 :فوم ها

بهترین گزینه هستند.زخم  دارند فوق العاده جاذب وگلیسیرین هستند وبرای زخم هایی که ترشحات زیاد دارای مواد

نیز به کارمی زخم های وریدی و قرمز و بستر درجه سوم وچهارم،زخم های باضخامت کامل ونسبی،زخم های زرد

رده این نوع پانسمان ها پانسمان اسفنجی میباشدروند.که مهم ترین فرآو

. 
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 :  هیدروژلها

ژل بدون شکل موجود هستند. این پانسمان ها درخود مقدار زیادی آب دارند که به  هیدروژل ها به دو شکل صفحه ای و

 درصد آب دارد.54همراه شبکه پلیمری تشکیل ژل می دهند. مثال ژل کامفیل درخود

نسمان ها می توانند به زخم رطوبت داده ودرصورت زیاد بودن ترشحات زخم حتی رطوبت گیری کنند. معموال در این پا

لمس خنک هستند ومیتوانند درد بیمار را کاهش دهند. این پانسمان ها چون سطح زخم را خنک می کنند ایزوالسیون 

 حرارتی را انجام نمی دهند.  

 ویه مانند یک پانسمان شفاف یا گاز دارند.هیدروژل ها نیاز به پانسمان ثان

گازهای همراه بامواد،ورقه های پانسمانی وژل های نامنظمی بااساس آب یاگلیسیرین هستندو به دلیل نداشتن آب زیاد 

م باقی می ساعت روی زخ 00تا 0و یا دانه دار می باشند و به شکل پودر، خمیر جذب کنند. نمی توانند ترشح چندانی را

 برای زخم الکتروتراپی نیز انجام می دهند. هان.تعدادی از آمانند

خصوصیت دیگر :

 نیزهستندیکاهش درد،تحصیل دبریدمان اتولیتی،پرکردن فضای مرده وقابل استفاده درزخمهای عفون

 وی جی کون( نوژن، کلیرسیت، بیولس، اکوسرب، )فراورده ها:

ان زخم می شود.در زخم های با بافت نکروزه ودرجه سوم سوختگی دبریدم و باعث تحریک تکامل بافت جدید :کالژن ها

 استفاده نمی شود.

 مواددیگر وگاز های ساده می باشند. و  وازلین شامل آغشته با آب،نرمال سالین، :گازها

برای بندآوردن خون ریزی  و باشند :از جلبک های دریایی گرفته می شوند.می توانند جاذب اگزوداالجنیت ها

 بسیار خوبی برای زخم های ترشح دارمی باشد. جاذب  تفاده قرار می گیرند.مورداس

غشته به مواددارویی هستند که درزخمهای عفونی وآلوده به خصوص پسودومونا کاربرد آ: پانسمانهای دارویی نچسب 

 دارند.

 به صورت خمیری می باشد.وترشحات زخم راجذب می کنند. :پانسمان های سنتیک بامیر

تکثیر  و رشد استفاده ازفشار منفی است که سلولهای اپی تلیال سریعا :با سیستم بسته کمک کننده تخلیهدرمان 

 می یابند.

آمادگی جهت پیوندهای پوستی استفاده  جهت تسریع فرآیند التیام ویاها :برای پوشاندن زخمپانسمان های بیولوژیک

واکنش ایمنی بدن دفع  نهایت دراثر در و به کار می روند می شوند.به عنوان پانسمان های موقت درزخم های سوختگی

 می شوند.
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پیوندهای ناهمگون یازنو گرافت یا -2پیوندهای همگون هموگرافتیا الوگرافت-4:انوا  پانسمان های بیولوژیک

 الودرم -0هتروگرافت 

ب نمودکه جستجو :مشکالتی چون دردسترس بودن، استریل بودن وهزینه ایجاپانسمان های بیوسنتیک وسنتیک

برای جانشین های بیوسنتیک وسنتیک پوست انجام گردداینها ممکن است سرانجام جای پانسمان های بیولوژیک را به 

-4ترمنیس–ان-9تگادرم-0اپ سیت-0ماتریکس بی سی جی-2بیوبران -4عنوان پوشش های موقت پوست بگیرند.

لپانسمان عس -5اینتگرا)پوست مصنوعی(-0ترانسسیت-9دئودرم

 
زخم به طوروسیعی درطب بعضی کشورها رایج بوده است.خواص ضد التهابی وآنتی  بهبود استفاده سنتی ازعسل در

باکتریال آن نقش مهمی دربهبود زخم دارد.منظوراز پانسمان عسل استفاده ازعسل طبیعی نیست وعسلی که درپانسمان 

 ازاثر بیولوژیکی وباعنوان عسل پزشکی ساخته شده است.استفاده می شودبرای بهبودزخم بارعایت خالصی اطمینان  ها

مزایای پانسمان عسل

اثر ضدباکتریایی -9تحریک رشد بافت-0ایجاد محیط اسیدی-0بر طرف کردن بوی زخم-2آماده کردن محیط مرطوب-4

 پیش گیری از تورم -9اثر تمیز کنندگی زخم-4

زخم های حفره -بریدگی هاوسوختگی ها-خم های نکروزیز-:زخم های تازه ومزمنحیطه کاربردهای پانسمان عسل

 زخم های جراحی. -زخم های عفونی-زخم های پیوندی-زخم های سطحی وعمیق-زخم های با بوی نامطبوع-ای
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زخم است.دبرید کردن برداشتن بافت های نکروزه ومرده است ویک قسمت  :یک فرآیند طبیعی درروندترمیمدبریدمان

در زخم هاست.بافت نکروتیک ممکن است به صورت بافتی مرطوب خاکستری یا زرد که ازبافت  بحرانی از مراقبت خوب

زنده جداست خودرا نشان دهداگراین بافت نکروتیک مرطوب خشک شود به شکل یک اسکار سیاه چرمین،سفت وکلفت 

گام مرطوب نگه داشتن نشان می دهد.سطوح بافت نکروتیک ممکن است آبسه یا تجمع مایع داشته باشد.به هن را خود

زخم، بافت غیر زنده نرم بوده وممکن است به زنگ قهوه ای،زردیاخاکستری باشدوچرک نامیده می شود.اگر چه دبریدمان 

گام دبریدمان نیاز به هن می تواند دردناک باشد ولی برای پیش گیری از عفونت وپیشرفت بهبودزخم هاضروری است،درد

قرار گرفتن در معرض هوا  در حین دبریدمان، حفظ رطوبت زخم ضروری است زیرا وثردارد.گیری ودرمان مشبه ارزیابی،پی

باعث دهیدره شدن چرک وبرگشت سفتی وحالت چرم مانندمیشود.روش دبریدمان وابسته به اهداف مراقبت ومتناسب 

 باوضعیت بیماراست .

 :روش های دبریدمان

 دبریدمان مکانیکی-4

می باشدکه  زیاد فشار شستشو با و درمان باوان، شستشوی ضربان دار ،هیدروتراپی یامرطوب–که شامل:پانسمان خشک

 پانسمان مرطوب وخشک بیشترمورداستفاده قرارمی گیرد.

استفاده از مکانیزم های خودبدن جهت پاکسازی بافت های نکروزه ومرده به عبارت دیگر یک دبریدمان اتولیتیک :-2

 .عروقی ومرطوب به صورت طبیعی اتفاق می افتد روند فیزیولوژیک بوده که درمحل

:عباتست ازبه کار بردن آنزیم های تجاری موضعی،محلول هیپوکلریت سدیم یامحلول دبریدمان شیمیایی یاآنزیمی-0

 استریل حشره بر روی سطح بافت نکروتیک الرو داکین وماگوت یا

 دبریدمان تیز:-4

 دبریدمان تیز محافظه کارانه زخم الف(

 بریدمان تیز جراحی یا دبریدمان جراحیب(د 

 عوارض زخم:

 معموال عوارض زخم به دودسته کلی عفونت واختالالت مربوط به التیام زخم جای می گیرد.

باعث تاخیردر التیام زخم،گسیختگی قدرت کشش زخم،درد،افزایش طول  و :مشگل عمده التیام زخم استعفونت زخم

ی مضاعف مراقبت ازبیمار می شود.عفونت خطر باکتریمی،سپسیس، نارسایی چند مدت بستری در بیمارستان وهزینه ها

سپسیس و  بروز ر محل زخم عفونی دنا مهمترین عامل ایجاد ضایعه وافزایش می دهد.پسودوم سیستم ومرگ را

یشتری داشته تک کانونی، چند کانونی یاژنرالیزه باشد.از نظربالینی،هنگامی که زخم وسعت ب است.عفونت زخم می تواند

سطح بدن تهاجم ژنرالیژه  %24مثال درزخم به وسعت بیش از  باشد،احتمال ایجاد سپتی سمی هم افزایش می یابد.

است. واحتمال سپتی سمی بیشتر
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:باگرفتن تاریخچه،معاینه فیزیکی وانجام آزمایشات میسراست ودیدکاملی رانسبت به بیمارفراهم می  تشخیص عفونت

 کند.

بایستی به  روز طول بکشد 9التهاب به مدت  زیکی :فرآیندالتهابی طبیعی وموردانتظارمی باشدبااین وصف اگرمعاینه فی

 عفونت مشکوک شد.اطالعات جمع آوری شده براساس نوع زخم سطحی وعمقی واحشایی بایستی دسته بندی شود.

 اختالالت مربوط به التیام زخم:

 بهبودی غیر طبیعی یا تشکیل ناکافی بافت جدید می باشد. این اختالالت در بیماران زخمی ناشی از 

 یکی ازمخرب ترین نتایج ناشی اززخم ها به خصوص زخم های سوختگی می باشد.اسکارهیپرتروفیک:

متحرک شایع تر می باشد.پاتوفیزیولوژی اسکار هنوز کامال  که درکودکان،افراد سیاه پوست ودرمناطق تحت کشش و

 ماتریکس فراوان وکالژن مخصوص مورد تایید همگان می باشد. مشخص نیست اما تشکیل

اسکارهیپرتروفیک وچروکیدگی زخم درزخم هایی که به سطوح پایین تر درم نفوذ کرده باشنداحتمال بیشتری دارند به 

ال بوده این دلیل که بهبود چنین زخم هایی منجر به جایگزین شدن پوست سالم با بافتی که ازنظر متابولیکی بسیار فع

 وفاقد خصوصیات طبیعی پوست است می گردد.

روی زیبایی وتمامیت پوست باعث کشیدگی شدید روی مفاصل مبتال به زخم  بر بد برتاثیراسکارهایی عالوهایجادچنین

اس راه پیشگیری ازآن استفاده از لب و بنابراین پیشگیری ازچنین اسکارهایی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. ها می شود

 یا پوشش فشارنده در مرحله نوتوانی می باشد.

:ضعیف ونازک وشبیه تحت کشش بودن می باشد ودالیل کمی برای توضیح این پدیده وجود داردودر اسکارآتروفیک

 بعضی افراد نسبت به افراددیگر بسیار شایع تر است.

فاق می افتدکه پوست به فاشیای عمقی یا کنتراکچور مفاصل:زمانیکه انقباض شدیددر زخم اتفاق می افتد وزمانی ات-4

 دیگر ساختمان ها دوخته نشده است.

 عدم بهبودی زخم درطول مدت زمان موردانتظار می باشد. عدم بهبودی:یکی دیگر از عوارض زخم ها -2

 چروکیدگی وکشیدگی-0

ر جهت داشتن قدرت کافی فتق برشی)انسیزیونال(:اغلب درزخم های عفونی وافراد چاق دیده می شود.قسمتی ازاسکا-0

 ناتوان است.
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به اطراف سطح زخم گسترش پیدا می کند.درمان به دلیل عود که کلوئید:توده برجسته وبزرگی ازبافت اسکار است  -9

 شامل اکسزیون کلوئید وبستن زخم می باشد. واست. مشکلفراوان بسیار 

 9-44د بر آن را ندارد اتفاق می افتد.به طور شایع جداشدن زخم:زمانی که زخم قدرت کافی در مقابل نیروهای وار -4

روز بعد از عمل اتفاق می افتد ولی حتی تا یک ماه بعد از عمل هم دیده می شود. بیمار دارای تب وترشح سروزی از 

 زخم است خطر جداشدن زخم با عفونت موضعی زخم وتشکیل هماتوم ناشی از فشار هنگام سرفه زدن بیشتر می شود

 منابع

-زخم فشاری پیش گیری،مراقبت ودرمان-حسین رفیعی ،دکتر مسعود امیری،علی اسماعیلی 4

  4050وردنجانی

 4005شریف نیا ،حمید/تهران/حکیم هیدجی–-مراقبت از زخم 2

 4005-اصول مراقبت از زخم وتکنیک های بخیه-راد،مصطفی/تهران/خسروی:دیباج0

 4054-2-اصول پرستاری تایلور-مفاهیم پرستاری بخش 0

-اصول وروش های ترمیم ومراقبت از زخم-تروت،الگزاندر/اصفهان/کنکاش:دانشگاه علوم پزشکی 9

 4009اصفهان

-زخم های فشاری آنچه شما باید بدانید؟راهنمایی برای افراد با آسیب حاد وطناب نخاعی /ترجمه دکتر 4

دکتر فرشته-راهداری-عسل درخشان /مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی-نخاعی –هوشنگ صابری 

 2442دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 4009-مراقبت از زخم-غالم ناوی ،مریم/مشهد نیکبخت/9

کتابچه آموزش برای اعضای خانواده فردی که مشکل –-آموزش در جامعه برای کمک به افراد معلول 0

حرکتی دارد اموزش نحوه پیشگیری ومراقبت از زخم های ناشی از فشار بر روی پوست-سازمان بهداشت 

  چاپ پنجم 4000جهانی /ستاد توانبخشی مبتنی برجامعه 

 4054مهشید فر ،بابک/تهران آرتین طب –-زخم 5
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 و داروهای مسکن تسکین درد

 
                          

 تهیه و تنظیم : فاطمه محمد زاده
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 مقدمه:
درد تاریخچه ای به قدمت وجود انسان دارد. پاسخ به این سوال که درد چیست در وهله اول بسیار روشن به نظر می 

ز تجربه کامال شخصی صحبت میکند. ولی مشکل واقعی زمانی آغاز می شود که در رسد و هر فرد برای جواب به آن ا

صدد گنجانیدن این تجربه در قالب این کلمات برآیند.معموال بیماران در هنگام بیان و تشریح نوع درد خود با این مشکل 

آید.یکی از گرفتاریهای بشر  مواجه اند. درد یک پدیده بی اهمیت نیست بلکه یک مسئله و مشکل بهداشتی به شمار می

است که از بدو تولد تا آخرین مرحله حیات وجود دارد یا ترس از آن انسان را رنج می دهد . یکی از عواملی که باعث 

مراجعه بیماران به درمانگاها و مراکز درمانی می شود درد آن هاست. همچنین یکی از شکایت های اصلی بیماران بستری 

آنان است که در واقع یکی از عمده ترین ناراحتی های جسمی آنان محسوب می شود و بیماران این در بیمارستان درد 

مشکل خود را با پزشک و پرستار در میان گذاشته، درخواست رفع  آنها را دارند و بخصوص شب ها که درد به صورت 

ن وضعیت پرستاران با اطالع از پاتوفیزیولوژی حادتری نمودار میگردد از پرستاران درخواست تدابیر درمانی را دارند.در ای

باید در صدد رفع این مشکل بیماران برایند. الزم به ذکر  -درد و شناخت روشهای درمانی آن با توجه به فرایند پرستاری

درد  است که تنها راه عالج و تسکین درد  استفاده از دارو نیست بلکه راههای دیگر با توجه به علل ایجاد کننده و نوع

وجود دارد که پرستاران باید از آنها مطلع باشند. و این فکر را که درمان هر دردی داروی مسکن است از ذهن خویش 

 (.400و  400، ص40خارج کنند)

  تعریف درد:

،ص  49درد یک احساس ناگوار است که به وسیله محرک زیان آور ایجاد می شود و هدف آن اساساً دفاع و حفاظت است

 (.044و  040

  :تعریف دیگر درد

به معنای   Poinیا لغت یونانی پویین Poenاز لغت التین پوئن  Painدرد یک تجربه کامال ذهنی است. درد یا پین 

 (.409،ص40تاوان و مجازات مشتق شده است)

 آن شاهد پزشکی دانش روزافزون توسعه با که است جدیدی های رشته آن وتسکین کنترل های روش و درد بحث

 و روحی فشار بر عالوه که دردی هم آن. کنند تحمل را درد دلیل بدون بیماران نیست نیازی دیگر روش این در. ستیمه

 عمده چالشهای از یکی درد کنترل روش. کند می رو روبه بسیاری مشکالت با نیز را جسمشان اغلب آنها، بر وارد روانی

 .میباشد بیهوشی و جراحی متخصصین
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 و بیماران به بیشتر درمانی های هزینه تحمیل و بیماران بستری زمان شدن طوالنی باعث درد بمناس کنترل عدم 

 به مکرر مراجعات باعث و پزشک درمان نحوه از بیماران در نارضایتی ایجاد و شده گر بیمه شرکتهای و ها بیمارستان

 .    دهد قرار تاثیر تحت را بیماریها  درمان وندر میتواند موارد این همه که شود می...  و درد کنترل جهت مختلف پزشکان

 فیزیولوژی درد:

درد اغلب ناشی از تخریب بالفعل یا بالقوه آسیب بافتی ناشی از محرکهای شیمیایی، حرارتی، مکانیکی و الکتریکی است..  

م های شیمیایی درجه تولید کند دردناک خواهد بود.مکانیس 09محرک حرارتی در صورتی که اشعه گرمایی بیش از 

عمومی ترین محرکهای بوده که تولید احساس دردناک کرده و شامل موارد خارجی مانند اسیدها، بازها و دیگر مواد 

داخلی آزاد شده از سلولهای تخریب شده است. مواد داخلی که  باعث بروز درد میشود شامل هیستامین، سروتونین، 

 (.40 ص40استیل کولین، پروستوگالندین ها است. )

  انوا  درد:

 سه گروه اصلی از انواع درد شناخته شده اند:

 درد حاد ، درد مزمن) غیر بدخیم(  و درد ناشی از کانسر 

  درد حاد:

ماه و معموال ظرف کمتر از یک  4معموالً به تازگی شروع شده و با آسیب خاصی توأم می باشد . به مرور زمان و کمتر از 

 ماه بهبود می یابند. 

 : مزمن درد

 عکس درد ثابت یا متناوبی است و به دشواری میتوان آن را حل کرد. دردی که بیش از شش ماه یا بیشتر طول می کشد.

 سر و درد کمر آرتریت، درد مثل. باشد شده شناخته نیز ان علت است ممکن هرچند و  است محدود درمان به آن العمل

 است  کننده عود درد

 درد رشته دیدگاه از جامعه، برای آن اقتصادی خسارات نیز و انسانی رنج و مزمن های درد نپنها اپیدمی اهمیت گرچه

 اطالعات ها کشور درمانی ریزان برنامه و پزشکی جامعه ، مردم متاسفانه ولی است روشن بسیار آن متخصصین و شناسی

 :  کرد توجه ذیل اردمو به باید نقیصه این جبران برای نتیجه در ، ندارند رابطه این در مناسبی

 .  گیرد قرار بازنگری مورد مزمن های درد خصوصا درد موضوع مورد در پزشکی جامعه اطالعات  -0

 .  گردد یادآوری پزشکی جامعه به موجود درد کنترل های روش  -2

 .  شود داده آموزش پزشکی پرسنل به مزمن های درد کردن اداره های راه  -5
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  درد وابسته به کانسر:

این  درد ممکن است حاد یا مزمن باشد . درد ناشی از کانسر که همیشه و همه جا وجود دارد به علت ترس از مرگ 

 (.0، 0، ص 49است)

 ایجاد عضو یک قطع بدنبال درد این است آزاردهنده بسیار حال عین در و عجیب های درد از فانتوم درد دردفانتوم:

 نکته و کند می بروز پا یا دست اندام قطع جراحی عمل از پس فانتوم درد مواقع راکث در. میابد ادامه مدتها تا و شده

 دارد شکایت شده قطع ناحیه در درد از بیمار اینکه عجیب

  اهمیت بررسی و اداره درد:

 یا بالقوه آسیب با که است ذهنی تجربه و ناخوشایند احساس یک درد درد، مطالعه المللی بین انجمن تعریف اساس بر

 تمیز مزمن، و حاد نوع یعنی درد اصلی نوع دو بین تواند می فرد تعریف، این اساس بر. کند می پیدا ارتباط بافتی واقعی

 کیفیت شامل که ذهنی های داده به باید آنها تمام در حال این با است، متفاوت درد شناخت و بررسی روشهای .دهد

 . شود توجه است غیره و درد تسکین راههای درد، کننده جادای عوامل درد، مدت طول درد، شدت درد، محل درد،

 عالئم و خوابیدن، خاص شکل بیمار، رفتارهای ،)صدا سرو نور،( محیطی وضعیت شامل که عینی های داده این بر عالوه

 است گیری اندازه قابل فیزیولوژیک

را برای تأکید بر اهمیت  "ین عالمت حیاتیدرد: پنجم "چنان جزو مهمی از مراقبت تلقی می شود که انجمن درد آمریکا

آن و افزایش آگاهی اعضای تیم بهداشتی در مورد کنترل درد رواج داده است.تاکنون کالیفرنیا تنها ایالتی است که الیحه 

تا  2444ی حقوق بیماران در زمینه کنترل درد را تصویب کرده است. عالوه بر این کنگره ی ایاالت متحده آمریکا دهه 

 (.49و  44ص 40را به عنوان دهه کنترل و تحقیق در زمینه درد معرفی کرد) 2444

  ابزارهای بررسی درد:

تنها خود بیمار می تواند دردش را به نحو دقیق بررسی و تشریح کند. نارسایی موجود در کنترل درد ناشی از عدم درک 

 (.4صحیح درد بیماران می باشد)

 (.04ص40یک بیمار ابزارهای مختلفی برای بررسی درد الزم هستند) بنابراین برای بررسی حس درد در

 بازنگری: ها چهره درد بندی درجه مقیاس
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  مقیاس دیگر سنجش درد:

 

 

 
 

 

 

 

 

همانطور که گفتیم : درد همواره به عنوان عمده ترین علل مواجهه بیماران به واحدهای درمانی به ویژه بخش اورژانس 

 این رو مطالعه و بررسی در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.  مطرح بوده است و از

پرستاران  به عنوان خط مقدم تیم درمانی  وظیفه مسئولیت خطیر مقابله با درد بیماران و تالش برای تسکین درد و 

اهی آنان در ارتباط کاهش درد را به عهده دارد. لذا ضروری است که در جهت ارتقا سطح دانش پرستاران  ابتدا سطح آگ

با موضوع تعیین شده و سپس موانع و مشکالت موجود را شناسایی نموده و با استفاده از منابع و امکانات در دسترس به 

رفع موانع اقدام شود تا در نهایت پرستاران با علم و آگاهی بیشتری و یا بهره گیری از تمام وجدیدترین امکانات و 

 (9بیر برای ارزیابی و شناخت بیماران و کنترل کاهش درد آنان در پیش گیرند)روشهای درمانی بتواند تدا

پزشکان و پرستاران مسئول کنترل درد بیماران هستند.پرستاران به دلیل ارتباط نزدیکتر و بیشتر با بیمار نسبت به سایر 

ش بیماران به درد وابسته به عوامل اعضای تیم درمانی نقش کلیدی تری در کنترل درد بیماران ایفا میکند. چرا که واکن

متعدد است و کنترل ناموفق آن منجر به عدم رضایت بیمار از درمان خواهد شد.صحت برآورد درد و درمان مناسب آن 

 (.24چالش و مشکل بالینی بخصوص در بخش اورژانس است)

بیماران از چالشهای عمده پرستارن  در ضمن راحتی جسمی و روانی از جمله نیازهای پایه انسان و حفظ و ایجاد آن در

 (.4است. چرا که این مهم منجر به  افزایش امیدواری و کاهش رنج در بیماران می شود)

عدم کنترل درد بیمار موجب ارتباط نامناسب بیمار با پزشک ،پرستار و پرسنل درمانی و افزایش هزینه های 

 (4عوارض بر جسم و روان بیمار می شود)-هبودیدرمانی،اقامت طوالنی تر بیمار در بیمارستان،تاخیر ب

 بیمار نمی تواند نقش خود را به خوبی در خانواده و جامعه ایفا کند .



91 
 

امروزه تعیین رضایت بیماران یکی از استانداردهای تعیین کننده عملکرد بیمارستانها می باشد. جلب رضایت بیمار هدف 

 (4در بیمارستان گنجانده شده است)غایی تیم مراقبتی که در برنامه ارتقا کیفیت 

 پس کنترل نشدن درد بیمار به موقع و در اسرع وقت،باعث نارضایتی از بیمارستان،پزشک،پرستار و ......می شود

طبق آمار در بیمارستانهایی که سرویس کنترل درد حاد در آنها فعال است در شرایط مشابه نسبت به بیمارستانهایی که 

 (APSند درجه رضایتمندی بیماران بطور قابل توجی باالتر است.)فاقد این سرویس هست

 (5درد شایع ترین دلیل مشورت پزشکی در ایاالت متحده است )

در بسیاری از شرایط پزشکی درد عالمت مهمی است و به میزان قابل توجهی با کیفیت زندگی یک فرد و عملکرد کلی او 

 (5در ارتباط است)

 (24الیل مراجعه بیماران به بخش اورژانس است)درد یکی از شایع ترین د

بیماران بستری بیمارستان از درد شدید تا متوسط %29به طوریکه یک سوم بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس و 

 (24شکایت دارند)

 می باشد. شایع ترین شکایت که موجب ناراحتی و ارجاع مددجویان به مراکز بهداشتی در نهایت درد و عدم کنترل درد

همانطور که گفتیم درد یک پدیده بی اهمیت نیست بلکه یک مسله و مشکل بهداشتی به شمار می آید.یکی از 

گرفتاریهای بشر است که از بدو تولد تا آخرین مرحله حیات وجود دارد و یا ترس از آن انسان را رنج می 

 (400ص40دهد.)

ود در درمان درد بیماران بستری در بیمارستان هنوز از شناسایی و مطالعات نشان میدهد که با وجود پیشرفت های موج

 (4تسکین ناکافی درد رنج میبرند)

عوارض بیماری و عوارض درمان و کاهش تمرکز، -تداوم این مشکل باعث مشکالت دیگری چون افزایش طول درمان

زندگی به طور معنی داری در افرادی که  اشتها،فعالیتهای جسمی و ارتباطات اجتماعی و اختالالت خواب و کیفیت پایین

 درد آنان کنترل نمی شود باالتر است.

مشکالت آموزشی -موانع مشکل در بکارگیری روش های کنترل درد شامل مشکالت مربوط به محیط و کمبود تجهیزات

یریت و نداشتن شامل نداشتن آموزش در زمان تحصیل و دوره باز آموزی مشکالت مدیریتی شامل مشکالت مربوط به مد

مقاومت -کمبود وقت-بار کاری-حقوق پایین-مشکالت پرسنلی شامل مشکالت شغلی،زیاد بودن شیفت ها –انگیزه آنان 

 (0پزشکان و پرستاران می باشد)

عواملی مثل عوارض داروها ،فرهنگ،تداخل دارویی،تحمل و اعتیاد عدم مهارت ارتباطی و کتمان درد توسط بیمار و 

 موانع دیگر مشکل می باشد.کمبود پرسنل 
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شاید به جرات بتوان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل های الزم نسبت 

به آن به عمل آمده باشد.به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و 

اصالح آنها را پیدا میکند. در هر رشته تخصص به منظور یکنواخت و علمی نمودن موضوع قدرت پیگیری و سنجش و 

مجامع حرفه ای مربوطه استانداردهای خاص حرفه را تدوین و به صورت دستورالعمل و چهارچوب کار مجریان ابالغ می 

نکه هیچ معیار و استانداردی در این کند. با توجه به اهمیت کنترل خصوصا در مدیریت نظام های بهداشتی و یا نظر به ای

 (44زمینه وجود ندارد)

افزایش سطح آگاهی های حرفه ای و عمومی از جمله ایجاد برنامه های مدیریت درد و بیمار است که باعث کاهش بروز و 

 مقاله(0شدت درد است)

 درد بر مؤثر عوامل

 می احساس خفیف را درد هستند آرام که خاصیاش و کنند می احساس شدیدتر را درد معموال عصبی افراد: شخصیت•

 .کنند

گذشته :غالبا هر چه فرد سابقه وتجربه ی بیشتری از درد داشته باشدبه خصوص در افرادی که قبال دردشان به  تجارب

خوبی تسکین داده نشده است بیشتراز وقایع دردناک بعدی می ترسد برعکس کسی که هرگز دچار درد شدید نشده 

 ست هیچ ترسی از چنین دردی نداشته باشد.است ممکن ا

 تصور روی بر درد. کند می تحمل بهتر را درد معموال باشد داشته آگاهی خود بدنی وضعیت از که کسی: بدنی تصور• 

 .گذارند می اثر هم بر متقابال دو این. شود می احساس بدن از جدا و سنگینتر دردناک عضو. دارد اثر بدنی

ضطراب ناشی از درد می تواند موجب افزایش ادراک درد در بیمار شود اما اضطرابی که با درد :ا اضطراب وافسردگی

 مرتبط نیست ممکن است موجب انحراف فکر بیمار از درد وحتی کاهش درد شود .

باورهای مربوط به درد وچگونگی پاسخ به آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است.واکنش فرد به درد فرهنگ:

است به صورت گریه وزاری شکایت از درد باشد ویا به جای اظهار درد با سر وصدا به روش آرام وبا کنترل بر روی ممکن 

 خود رفتار نماید.

 در و اعصاب سیستم تکامل عدم دلیل به کودکان در .است کمتر انها در درد درک سالمند افراد و کودکان :سن•

 .است کمتر آنها در درد درک اعصاب شدن دژنره علت به سالمندان

 .دهند می نشان درد به نسبت بیشتری احساسات زنان :جنس•

 آنها در درد تحمل کودکی در درد به نسبت والدین برخورد دلیل به هستند خانواده اول بچه که افرادی: تولد ترتیب•

 است کمتر
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 همین و دارد وجود درد عمل از بعد که کند می بینی پیش قبل از کرده جراحی عمل که فردی: شده بینی پیش درد•

 .کند می بیشتر را درد تحمل عامل

 انتظارات بیمار :انتظار مثبت بیمار درباره درمان می توانداثر بخشی داروها یا سایر اقدامات را افزایش دهد

 صدمه لفوتبا زمین در فردی اگر مثال برای. است مؤثر درد تحمل در افتد می اتفاق درد که زمانی و مکان :محیط•

 می ادامه را دفاع کرده، تحمل را درد شود زخمی جبهه در فردی اگر یا دهد می ادامه را بازی کرده تحمل را درد ببیند،

 در مهمی عامل همین که دارد وجود ببیشتری وتمرکز سکوت شب در.روز در تا است کمتر شب در درد تحمل. دهد

 .است بیشتر درد احساس

 .  شود می بیشتر آنها در درد تحمل شوند تر آگاه درد مورد در راداف هرچه :اگاهی و شناخت•

 .شود می محسوب درد تحمل در مهمی عامل دینی ارزشهای و اعتقادات: مذهب•

  پرستاری اهداف

  دردناک محرک کاهش یا حذف. 4

  نکند درد اظهار بیمار که طوری به درد تسکین. 2

 کمتر درد تصور منظور به بیمار به کمک. 0

 درد: کنترل روشهای
 ترس درد، مورد در بحث با. شود سازگار خود درد با تا کند می آماده را فرد که است راههایی از درد علت مورد در بحث

 دادن وسیله به تغذیه متخصصین یابد می کاهش او نگرانی و اضطراب نتیجه در و شود می کم بیمار در ها ناشناخته از

 برای الهی لطف یک که درد مورد در بحث با روحانیون.باشند مؤثر بیمار درد تسکین در ندتوان می مناسب غذایی رژیم

 کریم قرآن آوای تأثیر میزان مورد در تحقیقاتی اخیر سالهای در.باشند می مؤثر درد تسکین در است بیماری به بردن پی

 آوای شنیدن زمان که مواردی در حتی که داد نشان تحقیقات این. است آمده دست به جراحی عمل از بعد درد میزان بر

 آوای از توان می تحقیقات گونه این به توجه با. است بوده آسا معجزه درد تسکین در آن آثار بود، کوتاه بسیار کریم قرآن

 . کرد استفاده درد تسکین برای بیمار اعتقادات اساس بر دعا و کریم قرآن

 : موزیک درمانی

 در عصبی سیستم در جدا محرک دو ان است که جهت کاهش درد واضطراب به کار می رودیک درمان موثر ونسبتا ارز

 متمرکز موسیقی دادن گوش به را خود حواس که فردی ترتیب این به و کنند خنثی را یکدیگر اثر توانند می زمان یک

ا آوای قرآن می تواند در شنیدن موسیقی ی.سازد خنثی عصبی سیستم در را درد نظیر دیگر محرکهای تواند می کند می

 هنگام درد شرایط مطلوبی ایجاد کند.
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 عضالنی: آرامسازی

اعتقاد بر این است که آرامش عضالت اسکلتی با شل کردن عضالت سخت وکشیده شده که به ایجاد درد کمک می کنند 

است.بیمار می موجب تسکین درد می شودیک تکنیک ساده آرام سازی شامل تنفس شکمی به صورت آرام وریتمیک 

تواند چشم ها را بسته وبه راحتی وآرامی تنفس کند تقریبا تمام افراد مبتال به درد های مزمن از برخی روش های آرام 

 سازی سود می برند.

 هیپنوتیزم :

این روش به دانش ومهارت نیاز دارد.باعث آرامش جسمی وفکری،افزایش تمرکز وحتی ایجاد توانایی در کنترل درد می 

 قوه عمل این با. شود می مشخص القائات به نسبت بسیار انفعال با که است هوشیاری در تغییر از ناشی هیپنوتیزم د.شو

 کاهش سبب هیپنوتیزم. گیرد می قرار دیگر اشخاص تلقین تأثیر تحت راحتی به و شود می تضعیف فرد تحلیل و قضاوت

 هیپنوتیزم واقعی مکانیزم درباره. است موثر دارد روحی و روانی جنبه آنها در درد که کسانی در شود می اضطراب و ترس

 دیگر موضوع به درد از فرد توجه عطف موجب و است حواس زننده برهم یک این واقع در. نیست دست در کافی اطالعات

 .گردد می

 دارونما:

 مانند ندارد، دارویی تخاصی هیچ که است شده گرفته شدن خشنود معنی به پالسر التین واژه از پالسبو اصطالح

 میزان به باشد، شده پذیرفته قوی مسکن داروی مانند که دارونمایی. فیزیولوژیک نمکی محلولهای مقطر، آب ویتامین،

 درد اظهار حسی، تصمیمی تئوری طبق.  کاهد می دردناک حرارتی محرک به حساسیت از برده باال را درد آستانه زیادی

 استنباط رو این از. حرارتی محرک تمییز قدرت کاهش دلیل به نه است، ضوابط و مالک در تغییر دلیل به بیمار کمتر

 اگرچه. ندارد ارتباط حسی فعالیت در تغییر به و است تجربی موقعیت به روانی پاسخ یک پالسبو از ناشی درد تسکین

 به منجر و است نزولی سیستم هکنند فعال پالسیبو که معتقدند برخی ولی نیست مشخص پالسبو تاثیر دقیق مکانیسم

. شد خواهد درد تسکین از مددجو اطمینان موجب شود، ارائه صحیح طور به اگر دارونما. شود می آندورفین رهاسازی

 و رود کار به بیمار درد بودن واهی اثبات برای نباید دارونما ولی دارد پزشک دستور به نیاز ان تجویز برای پرستار البته

 . شود رعایت کامال باید دارونما تجویز رد اخالقی اصول

 لمس:

برای شل کردن عضالت وافزایش جریان خون موضعی مفید است.نوازش اطمینان بخش ودوستانه قسمت گونه ها وموها 

 .،در آغوش گرفتن ،ماساژ کمر وسایر قسمت های بدن می تواند موجب کاهش درد شود
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 : درد تسکین در مراقبتی روشهای

 طب فشاری، طب الکتریکی، آب درمانی ،رایحه درمانی تحریک سرما، گرما، قطور فیبرهای کننده تحریک از ادهاستف•

 . شود می درد کاهش سبب دریچه شدن بسته دلیل به قطور فیبرهای عصبی فعالیت ماساژ و سوزنی،

 ،لمس هیپنوتیزم مومسیقی،. رتکسکو به ها تکانه رسیدن از پیشگیری منظور به حواس تمرکز زننده برهم از استفاده•

   تصویرپردازی درمانی،

اطالعات،آگاهی وشناخت،تصورات  دادن بیوفیدبک، .آرامسازی، آموزشی استراتژیهای طریق از احساسات و افکار تغییر•

 هدایت شده،انحراف فکر ولبخند وخنده درمانی

 درد: کنترل برای درمانی اقدامات

 : خوراکی

 ضد داروهای یا نسخه بدون داروهای از خوراکی استفاده راه از بیمار خود توسط درد کنترل شکل رایجترین و بیشترین

 به نیاز و شودنمی درمان مسکن داروهای از کوچک خوراکی دوز یک از استفاده با سردرد مثال برای. باشدمی درد

 قسمت کاهش معنای به درد کنترل ،است حسی حالت و بافتی آسیب از ترکیبی درد. است بیشتری داروی از استفاده

 .است درد حسی

 :  عضالنی تزریق 

 دردناک تزریق مانند، فراوانی ناخواسته عوارض دارای ولی بوده عمل از بعد دردهای کنترل برای روش شایعترین

 باشد می غیره و دارو تأثیر و تجویز در تأخیر و ناکافی بیدردی ،)اطفال در بخصوص(

  :عروقی داخل

 شودمی گفته الکترونیکی تزریق پمپ به Patient Controlled Analgesia (PCA) دستگاه بیمارستانی ستمسی در

 دستگاه. کندمی تزریق عروقی داخل صورت به درد ضد داروی مقداری بیمار توسط مخصوص کلید فشردن هنگام در که

PCA بیماران درد مدیریت و کاهش برای معموالً ستگاهد این از. شود استفاده حاد و مزمن درد نوع هردو برای تواندمی 

 مورد درد ضد داروهای شایعترین مخدر داروهای. شودمی استفاده سرطان نهایی مراحل در بیماران و جراحی عمل از بعد

 زا تا کرده مانیتور ساعت 20 تا 2 را بیمار کنندگان، مراقبت که دارد اهمیت نظر این از. باشندمی PCA در استفاده

 .شوند مطمئن دستگاه این از درست استفاده

 از بیماران مسکن داروی تحویل میزان شدن تنظیم و درمانی بخش پرسنل توسط PCA دستگاه ریزیبرنامه دلیل به 

 دهد فشار را موعد از پیش تزریق دکمه شده تعیین تعداد از بیش بیمار درصورتیکه. بود خواهند مصون شدن اوردوز

 .کرد واهدنخ کار دستگاه
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 :اپیدورال

 اپیدورال فضای طریق از مسکن داروی آن طریق از که است روشی PCEA اختصار به یا اپیدورال طریق از درد کنترل

 هنگام در زنان درد کاهش برای توانمی وسیله این از. کندمی دردیبی ایجاد بیمار برای مداوم یا یکجا تزریق وسیله به

 . کرد استفاده جراحی عمل از بعد درد کنترل و مدیریت یا سرطان انتهایی مراحل در بیماران زایمان،

 :استنشاقی

 اجازه که استنشاقی وسیله داد، گسترش را استنشاقی درد ضد نوعی ابوت آزمایشگاه در وکسلر رابرت 4540 سال در

 این. کند استفاده خود برای کننده دردبی عنوان به استنشاقی صورت به فلوران متوکسی داروی از بتواند فرد هر دادمی

 .بود شده تشکیل اینچ 4 اندازه به دهانی قطعه یک و اینچ 4 قطر و اینچ 9 طول به اتیلنپلی سیلند یک از دستگاه

 فلوران متوکسی لیتر میلی 49 به که( polypropylene: انگلیسی به) پروپیلن پلی جنس از نمد یک از دستگاه این 

 بیمار برای راحتی به دستگاه این فلوران، متوکسی داروی هایویژگی و دستگاه از استفاده سادگی دلیل به. است آغشته

 متوکسی مقدار این. کندمی پیدا دست دارو از ناشی دردی بی سطح به سرعت به بیمار نهایت در و بوده استفاده قابل

 .کرد پر مجدداً را دستگاه توانمی نیاز صورت در و کرده ایجاد را الزم دردیبی ساعت سه الی دو برای تواندمی فلوران

 برای همچنین و زایمان زمان در باردار زنان مانند بیمارانی برای استفاده سادگی همچنین و بودن مؤثر و بودن امن 

 ربسیا را دستگاه این سوختگی بیماران پانسمان و لباس تعویض برای نیز و دررفتگی و استخوان شکستگی با بیماران

 ایجاد زایمان روند برای مشکلی زایمان هنگام در دردیبی ایجاد جهت دستگاه این از استفاده. بود کرده پراستفاده

 مامایی، بیماران در دستگاه این از استفاده هنگام در حیاتی عالئم. ندارد نوزاد آپگار نمره در منفی اثر هیچگونه و کندنمی

 .ماندمی باقی النرم کامالً زخمی بیماران و نوزادان

 از 4590 سال در دستگاه این. شدمی استفاده بیماران بخشیآرام برای ایگسترده طور به 4594 سال تا دستگاه این از 

: انگلیسی به) غالب در نیوزلند و استرالیا کشورهای در درد ضد و بخشآرام داروی عنوان به هم هنوز اما شد خارج رده

Penthrox )دشومی استفاده. 

 :بینی راه از

 ابداع بینی اسپری شکل به که است PCA دستگاه از شکلی PCINA اختصار به یا بینی راه از بیمار توسط درد کنترل

 .کند کم مختلف زمانی هایدوره در را درد تواندمی و دارد وجود مختلف انواع در و شده

 کنندهحسبی یا فنتانیل مانند مخدری ایداروه حاوی که است خاص برچسب نوعی شامل روش پوست:این راه از

 .شودمی استفاده گسترده صورت به که است لیدوکائین شامل سطحی
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  درمانی لیزر

. دارد کاربرد درد تسکین و کنترل تا گرفته ها جراحی از پزشکی مختلف های شاخه در امروز که است ابزارهایی جمله از

 به درد ضد ابزارهای از یکی عنوان به لیزر است، گرفته صورت زمینه این در که هایی پیشرفت و تحوالت با امروز واقع در

 روی تبخیر و سوزش برش، باعث و دارد حرارتی اثر بافت روی که است لیزرهایی پرتوان لیزرهای. آید می بیماران کمک

 با بیشتر مردم دلیل همین هب و شود می استفاده لیزر نوع این از چشم های جراحی و زیبایی لیزرهای در. شود می آن

 این بر. دارد کمتری توان و شدت که است ترمیمی لیزرهای یا توان کم لیزرهای لیزرها، دوم دسته اما هستند، آشنا آن

 ها زیرشاخه از بسیاری در درمانی لیزر. هاست زخم درمان و تسکین درد، کنترل لیزرها این کاربرد ترین ،اصلی اساس

 توان می که موردی ترین مهم بنابراین. نشود توصیه درمان قطعی روش یک عنوان به هنوز است مکنم اما دارد، کاربرد

 ضد ابزارهای از یکی لیزر. دارد زیادی کاربرد که است زخم و درد کنترل در آن از استفاده گفت، ترمیمی لیزرهای درباره

 داروها مصرف میزان و شود همراه مفاصل های یماریب در درد کنترل های شیوه از یکی عنوان به تواند می که است درد

 توسط بیمار شرایط به توجه با درمان های دوره:. شود تجویز پزشک توسط باید لیزر از استفاده حتما البته دهد؛ کاهش را

 .دارد اثر ماندگاری ماه 5 تا 5 بین دردی بی زمان مدت نیز آن از پس و شود می تعیین پزشک

 درد: کنترل برای درمان های تکمیلی

Aromatherapy (:)استفاده از روغن های مخصوص مانند :بابونه،پونه،مریم گلی برای تقویت سالمت آروماتراپى

 وافزایش آرامش وکاهش اضطراب موثر است.طریقه مصرف این مواد عبارتند از :بخور یا بوکردن،ماساژ با روغن ها و.....

 یوگا:

روانی -است که از طریق ارتباط میان بدن،ذهن وتنفس باعث ایجاد آسایش جسمی  مجموعه ای از اصول وتمرین هایی

واجتماعی فرد می شود.عناصر اصلی آن شامل فرم های بدن،کنترل تنفس ومراقبه ساده به شکل نیایش یا خیره شدن به 

 می شود.  شمع است.برای کاهش استرس،بهبودآسیب دیدگی ها ویا افزایش انعطاف پذیری مفصل ها استفاده

  گیاهى درمان

 هاى درمان در اما. شود مى استخراج بید پوست از که آسپرین مانند هستند؛ گیاهان عصاره حاوى داروها از بسیارى:

 جانبى عوارض ندرت به رو این از شوند، مى استفاده دیگر هاى افزودنى بدون و خود طبیعى شکل به ها ،عصاره گیاهى

 مى که است) Parthenolide( پارتنولید نام به ای ماده حاوی بابونه گیاه میگرنى، دهاىسردر در. داشت خواهند دربر

 کند. دفع را میگرن حمالت تواند
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  :درمانی دارو•

 مثل التهاب ضد ،داروهای نیتروگلیسیرین مثل عروقی های کنننده ،گشاد پروبانتین مثل عضالنی های کننده شل

،مورفین  دمورال مثل مخدر دردهای ضد آسپیرین، مثل مخدر غیر دردهای وضد یالتسالیس مثل پمادها ، ایندومتایسین

 ومتادون و....

 کاهش برای است ممکن نیز صرع ضد داروهای و ضدافسردگی داروهای برخی بلکه نیستند، مفید ضددرد داروهای تنها

 مسکن هایقرص از زیاد که باشید داشته یاد به هم را این ولی. بخورید دارو پزشک مشورت با باید البته. باشند مفید درد

 داروخانه از را آنها توانیدمی هم پزشک نسخه بدون که هستند هاییمسکن بروفن و ژلوفن استامینوفن،.نکنید استفاده

 . داشت خواهند شما برای عوارضی کنید، مصرف طوالنی مدت برای و زیاد مقدار به را داروها این اگر اما. بخرید

 (TENS) تنس مثل الکتریکی عصب از طریق پوست اتتحریک•

یکی از روش های ساده وغیر تهاجمی کنترل درد می باشد.دستگاهی است که با باتری کار می کند.الکترودهایی که روی 

پوست قرار داده می شود ویک حس ارتعاش یا خارش یا گزگز در ناحیه دردناک ایجاد می کند.انجام می گیرد.هم برای 

 درد حاد وهم مزمن کاربرد دارد. تسکین

 سمپاتکتومی نوروکتومی، مثل نوروسرجری پروسیجرهای •

 کوردوتومی )قطع یکی از راه های عصبی نخاع(

 ریزوتومی)قطع ریشه اعصاب نخاعی(

 عصبی بلوک یا عصبی مهار •

 کس هیچ است؟ ندهکن کمک طب، این چرا دانیدمی آیا اما. است مفید مزمن دردهای برخی برای سوزنی: طب •

 انتقال یا و شوند بدن در طبیعی درد ضد شدن آزاد باعث هاسوزن است ممکن اما داند،نمی را سوال این جواب دقیقا

 .کنند مسدود مغز به را درد هایپیام
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 درد:پرستاری تشخیص

 آن درد کاهش یا درد تسکین: هدف

 برآیند های مورد انتظار دلیل مداخالت پرستاری

بیمار را مطمئن سازید که میدانید درد او -4

واقعی است و او را کمک میکنید تا درد خود 

 را کاهش دهد

برای شناخت شدت درد ، از درجه بندی  -2

 بررسی درد استفاده کنید.

درد و خصوصیات آن را بررسی و ثبت  -0

 تکرر و طول مدت-کیفیت-کنید:موضع

 مسکن های متعادل را همانطور که تجویز -0

شده برای تامین حداکثر تسکین درد بکار 

 برید

دوباره با استفاده ار درجه بندی درد میزان  -9

 آن را بررسی کنید.

 شدت درد را روی چارت ثبت کنید. -4

در صورت نیاز استفاده ار نشخه های  -9

 دیگری جست و جو کنید.

اقدامات موفق در درمان دردهای قبلی را  -0

را به استفاه آن تشویق شناسایی کرده و بیمار 

 کنید.

سایر اقدامات برای تسکین درد را به بیمار  -5

ریالکس کردن و -آموزش دهید:انحراف حواس

 تحریک جلدی.

اثرات جانبی احتمالی مسکن ها و راه  -44

پیشگیری و درمان آنها را به بیمار و خانواده 

 اش آموزش دهید. 

ترس از اینکه درد بیمار واقعی تلقی -4

د،استرس و اضطراب را افزایش و تحمل نشو

 درد را کاهش میدهد.

مبنایی برای بررسی تغییرات سطح درد  -2

 و ارزیابی مداخالت،تامین میکند.

این اطالعات به ارزیابی درد،تکسن درد و  -0

شناخت منابع متعدد و انواع درد کمک 

 میکند.

اگر تجویز مسکن ها در سیکل درد  -0

تر خواهد بود.استفاده  زودتر انجام شود موثر

همزمان از مسکن هایی که روی قسمت 

های مختلف سیستم گیرنده درد عمل 

میکند،با ایجاد عوارض جانبی کمتر درد را 

 بهتر تسکین میدهد.

موجب بررسی تاثیر مسکن میشود و در  -9

صورت عدم تاثیر آن نیاز به اقدام بیشتر را 

 نشان میدهد.

اضافی یا روش در اثبات نیاز به مسکن  -4

 دیگری جهت تسکین درد کمک میکند.

تسکین ناکافی درد سب افزایش استرس  -9

و رنج بیمار و طوالنی شدن دوران اقامت در 

 بیمارستان می شود.

استفاده از استراتژی های آشنا و قابل  -0

 قبول برای تسکین درد تشویق میشود.

استفاده از این اقدامات همراه با  -5

 بهتر تسکین می بخشد. مسکن،درد را

پیش بینی و پیش گیری از اثزات  -44

جانبی بیمار را قادر می سازد تا بدون وقفه 

 به درمان ضد درد ادامه دهد.

تسکین درد در حد قابل قبول را گزارش -

میدهد و اظهار میدارد که  در تسکین درد 

 یاری می شود.

پس از ارجاع مداخالت ،شدت کمتری از  -

 تی را گزارش میکند.درد و ناراح

پس از استفاده از مداخالت،آشفتگی  -

ناشی از درد و ناراحتی را کمتر گزارش 

 میکند.

 اقدامات موثر در تسکین درد را میشناسد. -

استفاده از اقدامات جدید برای تسکین  -

درد را نشان میدهد و تاثیر آنها گزارش 

 میکند.

 

حداقل عوارض جانبی را بدون قطع درمان -

 ه علت این عوارض گزارش میکند.ب

تعامل با خانواده و دوستان را افزایش  -

 میدهد.
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 درد: شناخت و بررسی

 درد، کیفیت شامل که ذهنی های داده به باید آنها تمام در حال این با است، متفاوت درد شناخت و بررسی روشهای

 . شود توجه است غیره و درد تسکین ایراهه درد، کننده ایجاد عوامل درد، مدت طول درد، شدت درد، محل

 عالئم و خوابیدن، خاص شکل بیمار، رفتارهای ،)صدا سرو نور،( محیطی وضعیت شامل که عینی های داده این بر عالوه

 .است گیری اندازه قابل فیزیولوژیک
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 تعدادی از مسکنهای پر مصرف در مراکز درمانی

 

 /DICLOFENAC  دیکلوفناک

 عضالنی و مفصلی دردهای برای تسکینی

. شود می استفاده قاعدگی دردهای یا عضالنی های اسپاسم درد کاهش برای که است داروهایی جمله از دیکلوفناک

 بیمارستان در تنها بدن عصبی سیستم در اشکال ایجاد و یبجان عوارض خاطر به گذشته های سال در که دارو این تزریق

 .دارد وجود دارو بازار در آن تهیه فرمول در تغییر با تازگی به بوده مجاز ها

 دارویی عوارض گذشته سال چند در چون اما شود می استفاده ها اسپاسم و عضالنی دردهای تسکین برای دیکلوفناک از

 غیر های مسکن گروه در که کتورالک مسکن از آن جای به و شد نمی عرضه ها نهداروخا در مدتی شد دیده دارو برای

 میگرنی سردردهای همینطور و عضالنی های اسپاسم و دردها تسکین برای هم دارو این. شود می استفاده است، مخدر

 از دارد وجود ها خانهدارو در دوباره امروزه که دیکلوفناک درحالیکه است دوز تک داروهای جزء و است کارآمد بسیار

 .شود مشخص دارو اثر تا شود تزریق باید آن از دوز 2 که است داروهایی جمله

 گرفت جدی باید که هشداری

 گرفتن نظر در با و متخصص پزشک نظارت تحت و بیمارستان که شرایطی در تنها دارو و غذا سازمان اطالعیه اساس بر

 .است آن از استفاده به مجاز بیمار شود، تجویز اریبیم برای دارو این دارو، مصرف منع موارد

 فارغ یابد، تسکین دردشان شاید تا باشند دارو این دنبال به روز هر بیماران که شده سبب ما کشور در هامسکن داغ بازار

 این متاسفانه و باشد ترآسان قبلی درد تحمل شاید که شودمی عوارضی بروز سبب آنها بسته چشم مصرف که این از

 به هامسکن ترینقوی جزو ناپروکسن بین این در. گیردمی قرار بیماران اختیار در براحتی پزشک تجویز بدون داروها

 .دارد کنندگانشمصرف برای بسیاری عوارض که رودمی شمار

 

 همه بدانید است بهتر و شناسندمی... و پرانوکسن نیکوپرن، الرافلکس، آرتروسین، همچون متفاوتی هاینام با را دارو این

 از چیزی باز کنندمی یاد جدید ترکیب عنوان به آن از گرمی بازار برای هاداروخانه برخی اگر و هستند ناپروکسن آنها

 عضالنی، روماتیسمی، دردهای و است غیراستروئیدی ضدالتهابی داروهای جزو ناپروکسن. کندنمی کم آن عوارض

 entric coated عنوان با که کنید استفاده دارو این روکشدار هایفرم از است بهتر. دهدمی تسکین را... و کمردردها

 همراه که شودمی توصیه دارد، خورندگی خاصیت و است مضر بسیار معده مخاط برای دارو این که آنجا از. شودمی عرضه

 اثر. شود میل اسیدآنتی شربت مقداری با دهدمی آزار را شما معده هایزخم قبیل از مشکالتی هم اگر و شود میل غذا

 تسکین در خوراکی داروهای موثرترین جزو رواین از ماند،می خون در روز چند تا و است تدریجی معده در دارو این

 .است عضالنی و روماتیسمی مفصلی دردهای
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 با تجویز پزشک فقط ناپروکسن،

 جویز این دارو پرهیز شود .ازت انعقادی و خونی هایبیماری به ابتال صورت در ـ 4

 که است شدید ایروده و معده ای مشکالت بروز ناپروکسن به آن توجه نمود ؛ مصرف باید در که موضوعی بیشترین ـ 2

 کنند. مصرف را دارو این احتیاط با باید افراد از دسته این رواین از رودمی پیش هم معده هایخونریزی حد تا

 نیاز که هاییفعالیت و کارها انجام از باید بنابراین شود،می فرد در آلودگی خواب و رختیک سبب ناپروکسن مصرف ـ 0

 .شود پرهیز برنده، ابزارهای با کار یا رانندگی نظیر دارند دقت به

 متابولیزه کبد طریق از که... و k ویتامین وارفارین، کتوکونازول؛ مانند داروهایی با ناپروکسن همزمان مصرف از ـ 0

 .شود پرهیز باید شود،می

 .کنند خودداری الکلی هاینوشیدنی مصرف از باید حتی کنندمی مصرف ناپروکسن که کسانی ـ 9

به پزشک معالج اطالع رسانی  "باید سریعا  معده شدید سوزش همچنین و تیز و کشنده تیر دردهای بروز صورت در ـ 4

 شود. 

 تزریقی استامینوفنAPOTEL / آپوتل

 برای وریدی تزریق صورت به که دارو این. دارد شهرت هم تزریقی استامینوفن به تزریقی است که های مسکن از یکی

 زیادی حرارت بیمار بدن که شرایطی در هیپوتاالموس دمای کنترل در زیادی شود و تأثیر می تجویز درد و تب کنترل

 دارد ایجاد میکند. 

 برویم؟ تزریقی استامینوفن سراغ زمانی چه

 این به کند، مصرف را دارو خوراکی شکل به نتواند بیمار اگر» شود، می تجویز بیمار به تزریقی مسکن خاص شرایطی در

 در باشد گذاشته سر پشت را سختی تصادف یا باشد تهوع حالت دچار یا باشد داشته مشکل او گوارش دستگاه که معنی

 . است ناممکن اهیگ و دشوار بیمار برای خوراکی مصرف امکان شرایط این

 تجویز تزریقی استامینوفن یا تزریقی مسکن او برای بیمار درد تسکین و تأثیرگذاری برای پزشک شرایط این در بنابراین

 کند. می صدق تزریقی مسکن داروهای تمام مورد در مسئله این و کند می

شود؛ از طرفی این دارو باعث هش تب میاستامینوفن از داروهای مصرفی است که با اثر بر مرکز تب در مغز باعث کا

شود. این دارو اثراتی مشابه با آسپیرین دارد با این تفاوت که اثر ضدالتهابی نداشته لذا در کاهش احساس درد نیز می

 .های التهابی همچون روماتیسم قلبی کاربرد نداردبیماری
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از طریق مقعد متغیر است. دارو در کبد دچار تغییر و  شود، اما جذب آناستامینوفن به خوبی از طریق خوراکی جذب می

شود، اما میزان اندکی از آن در شیر شود. استامینوفن براحتی وارد بدن جنین میدگرگونی شده و از راه ادرار دفع می

 آید.شود؛ در مجموع در دوران بارداری و شیردهی دارویی امن به حساب میترشح می

 

 مسمومیت

استامینوفن را باید در هر نوع مسمومیت دارویی مدنظر داشت و نمونه خون برای سنجش سطح خونی دارو مسمومیت با 

دسته تقسیم کرد، دسته اول مسمومیت حاد است که به طور قراردادی  2توان به فرستاد. مسمومیت با استامینوفن را می

دسته دوم مسمومیت مزمن است که به مواردی شود. ساعت اطالق می 0به مصرف یکباره استامینوفن در کمتر از 

ساعت  0همچون مصرف مقادیر زیاد از حد درمانی، به صورت اتفاقی و تکرارشونده یا مصرف عمدی اما در مدت بیش از 

توان با سنجش سطح سرمی یا میزان مصرف دهد میای از مصرف حاد میشود. در بیماری که تاریخچهاطالق می

 وز مسمومیت را برآورد کرد. استامینوفن، خطر بر

 نکات الزم جهت بیماران

روز در کودکان، بدون نظر پزشک استفاده کرد.  9سال و برای مدت بیش از  0ـ این دارو را نباید در سنین کمتر از 

زشک روز نیاز به دستور پ 0روز و برای کنترل تب بیش از  44مصرف استامینوفن در بیماران بالغ برای رفع درد بیش از 

 دارد.

شوند احتمال آسیب کبدی توئین و کاربامازپین زمانی که همزمان با استامینوفن استفاده میـ داروهایی همچون فنی

 کنند.دهند و همزمان اثرات دارویی استامینوفن را کم میناشی از استامینوفن را افزایش می

، دیکلوفناک با استامینوفن خطر بروز نارسایی کلیه را ـ مصرف همزمان آسپیرین، ایبوپروفن، پیروکسیکام، ایندومتاسین

مدت یا در معرض مسمومیت با مقادیر باالی دارو قرار دارد، به همراه دارد. این خطر زمانی که فرد روی مصرف طوالنی

 .یابدافزایش می

 HYOSIDIC  هیوسین

 شکمی های انقباض و ها اسپاسم برای دارویی

 برای ها آن مصرف مورد بیشترین و گیرد می قرار ها موسکارین آنتی گروه در که است هایی مسکن جمله از هیوسین

 به که دارو این. است استفاده مورد عضالنی شدید های انقباض و کلیوی دردهای قولنج، گوارشی، های اسپاسم و دردها

 کلیوی کولیک از ناشی شکمی و ای روده دردهای که شرایطی در گیرد می قرار استفاده مورد تزریقی و خوراکی صورت

 .باشد بخش تسکین و مؤثر بسیار تواند می آید می بیمار سراغ

 کنیم؟ آرام چگونه را رحمی های انقباض
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 هیوسین قرص مصرف با توانند می هم شوند می دل پیچه و شکم ی ناحیه درد رحم، انقباضی دردهای دچار که افراید

 کاهش و اعصاب بر زیادی اثربخشی اما گیرد نمی قرار ها مسکن گروه در نهیوسی. کنند آرام را ناحیه این دردهای

 کوتاه عصبی های رشته بر تواند می هیوسین مصرف» دارد دل پیچه بهبود و شکمی های اسپاسم رحم، انقباضی دردهای

 به تواند می هم کنار در اسید مفنامیک و هیوسین مصرف آنکه ضمن. شود بیمار درد کاهش موجب و بگذارد اثر شده

 .کند برطرف را قاعدگی دوران از ناشی دردهای خوبی

 

 TRAMADOL  ترامادول

 کلیه سنگ تا زایمان درد تسکین

 تجویز با آید می بیمار سراغ مفصلی دردهای و سزارین عمل حتی و ارتوپدی های جراحی از پس که دردهایی از بسیاری

 از ناشی دردهای تسکین برای آن از متخصصان برخی که است درد ضد داروی یک ترامادول. است تسکین قابل ترامادول

 آن تزریقی نوع و شود می مصرف تزریقی و خوراکی صورت به ترامادول. کنند می استفاده آن از نیز مثانه و کلیه سنگ

 .شود می تجویز پزشک توسط گذاشته سر پشت را بزرگی جراحی عمل یا دارد زیادی درد بیمار که شرایطی در

  : مصرف موارد

  استخوانی دردهای و مفاصل ، زایمان ، جراحی اعمال از پس تاشدید متوسط های درد

  : مصرف منع موارد

 مجاز تروپیک سایکو های دارو و ها اپوئید دردها ضد ، آورها خواب ، الکل با همزمان مصرف موارد در دارو این مصرف

  . نیست

  : ها هشدار

  . باشد نمی مجاز کلیه و کبدی اختالالت به مبتال افراد تشنج و صرع به مبتال رانبیما در ترامادول مصرف

  . شود انجام پزشک نظر تحت باید ، شیردهی ، حاملگی و تنفسی ضعف باریسک افراد در دارو این مصرف

  . گردد می اعتیاد و وابستگی سبب دارو این مصرف

  : جانبی عوارض

 ، خواب اختالالت ، عصبی حاالت ، تعادلی اختالالت ، گیجی ، نگرانی ، ها رگ نشد گشاد ، عمومی ضعف و خستگی

 ... ، ادرار تکرر ، بینائی اختالالت ، جلدی راش ، یبوست یا ها روده حرکت افزایش ، اشتهائی بی ، شکمی درد

 نکند اثر او بر ساده ینوفناستام دیکلوفناک، بروفن، مانند مخدر غیر های مسکن و باشد داشته بسیاری درد بیمار وقتی

 سختی جراحی بیمار که شرایطی در. »کند می تجویز را ترامادول مانند مخدر حاوی های مسکن مصرف او برای پزشک

 معتاد فرد که دردی مثل دارد شدیدی استخوانی درد یا آمده سراغش سخت خیلی سردردهای گذاشته، سر پشت را

 باشد داشته را خوراکی مصرف شرایط بیمار اگر. شود می استفاده ترامادول از کند؛ می تجربه مخدر مواد ترک هنگام

 برای تزریقی صورت به ترامادول نباشد خوراکی مصرف امکان و باشد شدید درد که شرایطی در و کند می مصرف قرص
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 تر سریع او درد تا شود می تجویز بیمار برای مورفین فرساست طاقت بسیار درد که مواردی در حتی. شود می تجویز او

 .کند پیدا تسکین

 بگیرید جدی کامالً را هشدار این

 مصرف دلیل همین به. شود می دارو به بیمار وابستگی موجب ترامادول آمپول یا قرص نشده کنترل و قاعده بی مصرف

 .شود نمی توصیه مردم به وجه هیچ به دارو این مجوز بدون

 مدت طوالنی تاثیر با مسکن داروهای

 تاثیر با مسکن داروهای مصرف طریق از کنترل این. است آن کنترل  مزمن و شدید دردهای درمان برای روش هترینب

 .شود می حاصل مدت طوالنی

شکل خوراکی و تزریقی دارد. در شکل خوراکی  2شود، ترامادول از خانواده مورفین است که به صورت صنعتی ساخته می

شود. شروع اثر دارو دارو در کبد دچار تغییرات و دگرگونی شده و از طریق ادرار دفع می شود.تقریبا تمام دارو جذب می

ساعت در بدن  4رسد. اثر دارو برای حدود اثر خود می پیکساعت به 2ـ 0در کمتر از یک ساعت بروز کرده و در ظرف 

 .برقرار است

که بتوان از داروهای شیردهی مشخص نیست و تا زمانیاثرات آن در دوران  تجویز نمیشود و دارو در دوران بارداریاین 

 .ننمودتواند اندکی در شیر ترشح شود استفاده دیگر بهره برد بهتر است از این دارو که می

دارو در بیماران با مشکل کبدی یا نارسایی شدید کلیوی منع مصرف دارد. در افرادی که داروهای آرامبخش همچون 

 باید استفاده شود.اند ندیازپام مصرف کرده

 عوارض

تواند مرگبار باشد. عوارض شایع و غیرخطرناک شامل احساس نارسایی تنفسی و افت فشار خون از عوارضی است که می

 خوابی، یبوست و تهوع است.گیجی، سردرد، بی

 مسمومیت:

نند. افرادی که به دیگر مواد کدهد که دارو را به منظور حس بهتر مصرف میمسمومیت این دارو عموما در افرادی رخ می

ای از افراد مسموم از ترکیب مواد مخدر یا ترکیبی از گیرند. عدهمخدر اعتیاد دارند از این دارو به عنوان جایگزین بهره می

 کنند.الکل و ترامادول استفاده می

گ است. عموما افراد مسموم با های تنترین نشانه در مسمومیت با مصرف مقادیر فراوان و یکباره دارو بروز مردمکمهم

مقادیر باالی دارو دچار افت هوشیاری شده و حین مراجعه به اورژانس، وجود این نشانه، پزشک را از خطر احتمالی 

خودی بوده یا افت شدید در فشارخون داشته کند. بیماران ممکن است فاقد تنفس خودبهمصرف این مواد مطلع می

شود که در ننده حیات تشنج است. حرکاتی مشابه با تشنج در تعدادی از بیماران دیده میباشند. یکی از عوارض تهدیدک

 آورد.این حال بیمار وقایع پیرامون را به یاد می
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با مصرف چندین گرم از این دارو خطر مرگ وجود دارد، اما این جمله به این معنا نیست که با مصرف مقادیر کمتر دارو 

 کند. خطری فرد را تهدید نمی

 نکات کاربردی در بیماران

کند؛ بنابراین باید از انجام کارهای دقیق و خطرناک  آلودگیکه دارو ممکن است ایجاد گیجی یا خواب  ردـ باید توجه ک

 شود.همچون کار با وسایل برش، کار در ارتفاعات، رانندگی و... تا اطمینان از وضعیت هوشیاری اجتناب 

خون با تغییر در وضعیت، الزم است بیماران برای تغییر در وضعیت از حالت خوابیده به ـ به دلیل امکان افت فشار

 ایستاده، این کار را به تدریج و ابتدا با نشستن برای لحظاتی و سپس ایستادن انجام دهند.

 آور و الکل به دلیل تداخل با هم اجتناب کنند.بیماران باید از مصرف داروهای آرام بخش، خواب ـ

 تواند باعث وابستگی و اعتیاد به دارو شود.مصرف طوالنی دارو میـ 

آلودگی بیش از حد، ضعف عضالنی، یبوست شدید، لرزش در در صورت بروز درد قفسه سینه، مشکل در تنفس، خواب ـ

 .ها و تشنج حتما به پزشک خود مراجعه کنیددست و اندام

 :از عبارتند شود ینم توصیه آنها مصرف که مسکنی داروهای جمله از

 جراحی عمل از بعد حاد دردهای درمان برای اصوال دارو این  :(Demerol,Meperidine)مپردین یا دمورال    -4

 تشنج و ماللت ایجاد و نیست موثر چندان خوراکی روش به آن جذب. نیست مفید مزمن دردهای برای و شود می تجویز

 .کند می مدت طوالنی مصرف صورت در

 همزمان مصرف. شود نمی توصیه مزمن دردهای برای نیز دارو این (Talwin,Pentazocine)پنتازوسین یا تالوین    -2

 .کند می پذیر برگشت عالئم بروز به منجر مسکن داروهای سایر با آن

 دتم طوالنی مصرف اما است مفید موقت درمان برای داروها این : NSAID سایر یا استامینوفن مسکن داروی    -0

 غیر مسکن داروهای از بسیاری مدت طوالنی مصرف کلی طور به. باشد سمی تواند می کبد و کلیه برای استامینوفن

 .است مضر معده و کلیه برای NSAID  استروئیدی

 مسکن داروهای مصرف عوارض

 برطرف مصرف از روز چند از بعد استفراغ و تهوع کلی طور به. است شایع مصرف شروع در عارضه این: استفراغ و تهوع

 .شود می

 و مسکن داروهای مصرف صورت در که شود می توصیه خاطر همین به.  آلودگی خواب احساس و سرگیجه:  سرگیجه

 .کنید اجتناب ها دستگاه با کردن کار یا و الکل مصرف رانندگی، از عوارض این بروز

 Docusate یا و  Senna نظیر داروهایی. داشت خواهند همراه به را ای عارضه چنین اصوال مسکن داروهای: یبوست

 .باشد مفید تواند می وضعیت این درمان برای
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 مزمن دردهای به مبتال بیماران همچنین.هستند نگران داروها این به کردن پیدا اعتیاد مورد در آسایشگاه بیماران: اعتیاد

 .کنند می مالحظه را تهدیدی چنین نیز

 از رفتاری چنین داروها این کنندگان مصرف %4 از کمتر زیرا نیست تامل جای چندان زمینه این در نگرانی که گفت باید

 .دهند می نشان خود

     مخدر داروهاى

 :از عبارتند دسته این در غیرمجاز مواد

Alphaprodine, Anileridine, Buprenorphine, Dextromoranide, Diamorphine (heroin), 

Dipipaone, Ethoheptazine, Hydrocodone, Levorphanol, Methadone, Morphine, 

Nalbuphine, Pentazocine, Pethidine, Phenazocine, Trimeperedine and related 

substances. 
 :توجه

 ،(Dextropropoxyphene) فندکستروپروپوکسى ،(Dextrometorphan) دکسترومتورفان ،(Codeine) کدئین

 ،(Ethylmorphine) مورفین اتیل ،(Diphenoxylate) دیفنوکسیالت ،(Dihydrocodeine) هیدروکدئین دى

 .هستند مجاز (Tramadol) ترامادول و (Propoxyphene) فنپروپوکسى ،(Pholcodine) کدینفل

  داروشناسى 

 شوندمى نهاآ صناعى و صناعىنیمه هاىفرآورده ،(Opiates) خشخاش ٔشیره طبیعى مشتقات شامل معموالً داروها این

 هاىزیرگروه داراى اپیوئیدها. شودمى گفته (Opioids) تریاکشبه ترکیبات آنها به و دارند مُرفین به شبیه عملکردى که

 هابنزومورفان ها،مُرفین ها،پیپریدین فنیل ها،آمین هپتیل فنیل ها،فنانترن از عبارت که هستند متعددى شیمیائى

 .باشندمى

 که دارند جنین بر اثراتى و کنندمى عبور جفت از اپیوئید داروهاى. شوندمى جذب خوبىبه دسته این داروهاى اغلب

 در کلیوى جذب از قبل دارو این. گردندمى جنین در فیزیکى وابستگى( مصرف تداوم صورت در و) تنفسى ضعف موجب

 اثر طول دارو، نوع به بسته. شوندمى تبدیل گلوکورونیدى هاىکونژوگه به و گرفته قرار آنزیمى متابولیسم تحت کبد

 هاىمتابولیت از برخى. شودمى بیشتر کبد بیمارى به مبتال افراد در مدت این. باشدمى ساعت 9 تا 2 داروها این مخدر

 در است ممکن بلندمدت مخدرى اثر(. گلوکورونید -4 مورفین مثل) کنندمى حفظ را مخدرى عملکرد داروها، این خاص

  شود دیده فعال هاىمتابولیت تجمع خاطر به کلیوى سائىنار

 اثر مکانیسم 

 هاىبافت و مرکزى اعصاب سیستم در اختصاصى هاىگیرنده بر آنها تأثیر از ناشى معموالً مخدر اپیوئیدهاى اثرات

 و( صعودی مسیرهاى) نخاع درد انتقال هاىنورون و اصلى آوراناعصاب در اپیوئیدى هاىگیرنده از برخى. است محیطى

 درد حس تغییر و اصالح هاگیرنده این عملکرد. اندگرفته قرار( نزولی مسیرهاى) النخاعبصل و میانى مغز هاىنورون در
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 هاىعقده هاىنورون در باشند، داشته دخالت درد حس تغییر در است ممکن که اپیوئیدى هاىگیرنده سایر. است

 .دارند قرار مغز قشر و لیمبیک دستگاه تاالموس،هیپو ،(Basal ganglia) اىقاعده

  اثرات 

 .کنندمى بندىتقسیم بلندمدت اثرات و فورى اثرات ٔدسته دو در را مخدر داروهاى اثرات

 :فورى اثرات -

 .هستند درد بردن بین از براى موجود داروهاى ترینقوى داروها این(: تخدیری اثر) درد حس بردن بین از .4

 (Euphoria) نشئگى و بخشىآرام .2

 اکسید دى افزایش به مرکز این پاسخ کاهش و تنفسى مرکز مهار به النخاعبصل در داروها این اثرات: تنفسی تضعیف .0

 .شودمى منتهى کربن

 ناشناخته مکانیسم با سرفه رفلکس مهار: سرفه ضد اثرات .0

 استفراغ و تهوع .9

 روده( دودی) پریستالتیک حرکات کاهش از ناشى یبوست: گوارش دستگاه حرکات بر اثر .4

 تون افزایش ،(شود صفراوى کولیک سبب است ممکن که) صفراوى مجارى صاف عضالت انقباض: صاف عضالت بر اثر .9

 .(کند زیاد را زایمانى دردهاى مدت است ممکن که) رحم تون کاهش و حالب و مثانه اسفنکتر

 (مردمک تنگى) میوز .0

 :مدتبلند اثرات -

 .باشد توجه قابل است ممکن یبوست و میوز استثناء به فوق اثرات به نسبت تحمل(: تولرانس) تحمل .4

 وابستگى. است گروه این داروهاى بسیارى از نابجا ٔاستفاده مهم دالیل از یکى جسمى و روانى وابستگى: وابستگی .2

 عبارتند آن عالئم که کندمى تظاهر (Abstinence Syn) اعتیاد ترک سندرم صورتبه دارو ناگهانى قطع پى در جسمى

 .تهاجمی حالت و اضطراب اسهال، عضالنی، دردهاى موها، شدنسیخ لرز، ریزش،اشک بینی، آبریزش: از

  بالینى کاربردهاى  

 رکتوسانفا صفراوی، یا کلیوى کولیک جملهمن مزمن و حاد اختالالت برخى از ناشى شدید تا متوسط دردهاى تسکین -

 پیشرفته سرطان و جراحى عمل از بعد درد حاد، تروماى میوکارد،

 (دکسترومتورفان و کدئین) خشک هاىسرفه مهار

 (لوپرامید و دیفنوکسیالت) اسهال درمان

 (پتیدین و مورفین) ریوى حاد ادم درمان 

 (فنتانیل و مورفین) بیهوشى در کاربرد 

 (متادون) اپیوئیدى وابستگى ترک به کمک 

  ورزشکاران در مصرف سوء 
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 ورزش در. دهندمى کاهش را بیمارى یا جراحت از ناشى درد احساس میزان مغز، روى بر اثر با مخدر دردهاى ضد

 این. نماید فعالیت درد طبیعى ٔآستانه از فراتر تا سازد قادر را ورزشکار است ممکن قوى درد ضد داروهاى از استفاده

 ادامه تمرین یا رقابت به جدى آسیب یک علیرغم که فردى. داشت خواهد پى در ورزشکار براى را زیادى خطرات حالت

 به نسبت است ممکن شخص این دیگر سوى از. گردد دائمى معلولیت پیدایش یا آسیب تشدید دچار است ممکن دهد،

 .کند پیدا جسمى وابستگى و دارو

 مخدر مواد به نشئگى و سرخوشى حالت ایجاد یا و اضطراب رفع مسابقات، شدید استرس بر غلبه براى ورزشکاران گاهى

 فرد مشکالت بار بر روانى وابستگى و اعتیاد ایجاد با بلکه نیستند، سازچاره چندان زمینه این در تنها نه که آورندمى روى

 .افزود خواهند

 مواد این که دارند وجود نیز ائىهگزارش برعکس. ندارد وجود مخدر داروهاى نیروزائى اثرات بر دال قاطعى مدرک هیچ

 را وى کارآئى و گذارندمى جابه منفى اثرات ورزشکار شخص جسمانى آمادگى وضعیت بر ورزشى هاىفعالیت برخى در

 .است نیافته قطعیت هنوز مورد این که هرچند دهند،مى کاهش

 شدید کنترل تحت جهان کشورهاى راکث در جهت همین به و هستند قوى اعتیادآور ویژگى داراى مخدر دردهاى ضد

 و پتیدین هروئین، مورفین، شامل تریاک از مشتق دردهاى ضد مورد در خصوصاً IOC قوانین. باشندمى

 و کدین فل دکسترومتوفان، است، شده مجاز مواد به اىویژه توجه IOC قوانین در. اندشده وضع فن دکستروپروپوکسى

 بندىطبقه غیرمجاز داروهاى جزو سابقاً باشدمى مخدر داروهاى ترمالیم الاشک از یکى که کدئین. دیفنوکسیالت

 بدون سرماخوردگى داروهاى و سینه هاىشربت اسهال، ٔمهارکننده ضدّدرد، داروهاى از بسیارى در ماده این. گردیدمى

 سایر جدى جانبى خواص بروز باعث که است کم قدرى به داروها این در کدئین سطح. باشدمى دسترس در نسخه

 از استفاده که نمود ذکر و کرد حذف غیرمجاز داروهاى لیست از را کدئین آسان دسترسى ولى شود،نمى مخدر داروهاى

 کدئین بدن در که چرا شود،مى دوپینگ آزمون در مشکالتى بروز باعث مسئله این. است بالمانع درمانى مصارف براى آن

 مانند) غیراستروئیدى ضدّالتهاب و غیرمخدر ضدّدرد داروهاى از ورزشکاران است بهتر هنتیج در. شودمى تبدیل مُرفین به

 .کنند استفاده( استامینوفن و آسپیرین

  جانبى عوارض 

 :تنفسى دستگاه -

 قلبى ایست و شوک ایستاده، حالت در فشارخون کاهش کمتر میزان به و تنفسى ایست نفس، تنگى

 :مرکزى عصبى دستگاه -

 آشفتگی، غش، ضعف، پریشانی، احساس اغماء، آلودگی،خواب افسردگی، شعور، اغتشاش بینائی، اختالالت سرگیجه،

 خوابىبى و دلیریوم ندرتبه و تشنجى حمالت شبانه، کابوس عصبانیت، قراری،بى

 :گوارش دستگاه -
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 (صفراوى کولیک) صفراوى مجارى فشار افزایش یبوست، استفراغ، تهوع،

 :ىداروئ تحمل -

 فیزیکى و روانى وابستگى

 :متفرقه

 خارش و کهیر ادرار، دردناک یا مشکل دفع ادرار، مقدار کاهش تعریق، غیرعادى افزایش صورت، برافروختگى یا سرخى

  تشخیص 

 شناسائى قابل ادرار ٔنمونه در جرمى سنجىطیف - گازى کروماتوگرافى هاىتکنیک انجام طریق از مخدر داروهاى

 .هستند

 دردهاى ضدّ مصرف از ناشى بالقوه هاىزیان به نسبت ورزشکاران آگاهى آن تبع به و عمومى دانش روزافزون یشافزا

  .است کرده محدود بسیار را داروها این نابجاى مصرف امروزه مخدر

چیست؟ منع مصرف و تداخل  (Pethidine HCl (Meperidine HCl)) عوارض مصرف پتیدینمواردو

 ست؟دارویی پتیدین چی

 موارد مصرف

پتیدین در کنترل دردهای متوسط تا شدید ، تسکین درد در موقع زایمان و عمل جراحی، به عنوان داروی پیش بیهوشی 

 .شودو به منظور افزایش اثر داروهای هوشبر استفاده می

 مکانیسم اثر

 فارماکوکینتیک

ها بوده و نیمه عمر می آن است. دفع دارو از طریق کلیهشود که نورمپریدین متابولیت فعال و سدارو در کبد متابولیزه می

دقیقه و از راه  44-49بسیار زیاد است. زمان شروع اثر دارو از راه عضالنی  ساعت است. پیوند دارو به پروتئین 0آن حدود 

 .ساعت است 2-0باشد. طول مدت اثر دارو وریدی یک دقیقه می

 موارد منع مصرف

ها ، سیلینها و پنیپسودوممبران ناشی از مصرف سفالوسپورینجود اسهال شدید همراه با کولیت این دارو در صورت و

 .اسهال ناشی از مسمومیت و ضعف حاد تنفسی نباید مصرف شود

 هشدارها

  :این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود .

  .حمله حاد آسم، بیماری تنفسی، بیماری التهاب روده

  .های شدید مداوم مناسب نیستپتیدین برای کنترل درد 2٫

  .با مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است تشنج رخ دهد 0٫
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 .گرددمصرف مکرر این دراو باعث ایجاد وابستگی و تحمل به اثرات دارو می 0٫

 عوارض جانبی

خون و تضعیف مرکز تنفس با مقادیر آلودگی، کمی فشار تهوع و استفراغ )بخصوص در شروع مصرف( یبوست، خواب

تپش مصرف زیاد، مشکل در ادرار کردن، خشکی دهان، تعریق ، سردرد، گرگرفتگی صورت، سرگیجه، کاهش ضربان قلب،

قلب، افت فشارخون وضعیتی، افزایش فشار خون ریوی، کاهش دمای بدن، توهم ، حالت خماری، تغییر خلق و خو، 

 .ثورات جلدی، کهیر و خارشو تشنج از عوارض جانبی این دارو هستندوابستگی ، تنگی مردمک چشم، ب

 تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو با داروهای ضدافسردگی مهار کننده مونوآمینواکسیداز ممکن است موجب تحریک یا تضعیف 

 ن با سایر داروهای مضعفکند.اگر به طور همزماسیستم اعصاب مرکزی شود. سایمتیدین متابولیسم این دارو را مهار می

CNS مصرف شود، باعث تشدید تضعیف CNS تواند موجب ایجاد ضعف تنفسی و کاهش فشار خون شود . شده و می

آتروپین نیز موجب تشدید احتباس ادرار و یبوست شده و ممکن است انسداد فلجی روده مصرف همزمان با داروهای شبه

 .ایجاد نماید

 نکات قابل توصیه

  .شده مصرف شوددارو نباید بیش از مقدار توصیهاین  4٫

اگر پس از چند هفته مصرف دارو ، پاسخ مطلوب حاصل نشد، بدون مشورت با پزشک مقدار مصرف دارو نباید افزایش  2٫

  .یابد

 در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریبا 0٫

  .زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد.مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر شود

  .با این دارو باید خودداری شود CNS های حاوی الکل و سایر داروهای مضعفاز مصرف فرآورده 0٫

  .در صورت بروز سرگیجه، خواب آلودگی، منگی و احساس کاذب سرخوشی باید احتیاط نمود 9٫

  .رخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمودهنگام ب 4٫

قبل ازقطع مصرف دارو پس از مصرف طوالنی مدت، باید با پزشک مشورت شود. قطع تدریجی مصرف دارو ممکن  9٫

 است ضروری باشد

 مقدار مصرف

ساعت در صورت نیاز تزریق  0-0هر  گرممیلی 94-494مقدار بزرگساالن: به عنوان ضد درد، از راه عضالنی و زیر جلدی 

شود. به عنوان داروی کمکی در بیهوشی، پیش از عمل تزریق می mg/hr09-49می شود. از راه انفوزیون وریدی 

شود. از راه وریدی دقیقه قبل از بیهوشی تزریق می 04-54گرم میلی 94-444جراحی از راه عضالنی یا زیرجلدی 

 94-444شود. در جراحی زایمان ،مقدار قادیر منقسم و با سرعت آهسته تزریق میدر م mg/ml44 محلول رقیق شده

  .شودشوند، تزریق میگرم از راه عضالنی یا زیرجلدی ، هنگامی که انقباضات منظم میمیلی
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ق گرم( از راه عضالنی یا زیرجلدی تزریمیلی444ساعت)حداکثر  0-0هر  mg/kg4/94-4/4کودکان: به عنوان ضد درد، 

گرم( تزریق عضالنی یا میلی 444دقیقه قبل از بیهوشی)حداکثر  mg/kg2/2-4  ،54-04شود. پیش از عمل جراحی می

 .شودزیرجلدی می

 اشکال دارویی

Injection:94mg/ml 

 عوارض و عالئم مصرف مرفین را با چند کلمه به خاطر بسپارید )از تصویر کمک بگیرید(

 :است عوارض اصلی مصرف مرفین شامل می باشد همانطوریکه از شکل زیر معلوم 

 ICP افزایش –آزاد شدن هیستامین  –وابستگی فیزیکی  –دپرسیون تنفسی  –کاهش فشار خون وضعیتی  –میوزیس 

 سدیشن –اوفوریا  –تهوع  –

 
 PCA ؟ چیست  

PCA  یا (Patient-Controlled Analgesia) پمپ یک از تفادهاس طریق از بیمار درد کنترل برای است روشی 

 دارای پمپ این که( است حمل قابل بیمار برای آسانی به بودن سبک و بودن جور و جمع خاطر به یعنی) پرتابل تزریق

  .باشد می بیمار اختیار در دکمه این و است( بلوس دکمه) دکمه یک
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 تزریق را دارو( سی سی 404 مثل کم ربسیا مقادیر با حتی) تدریجی و پیوسته طور به تواند می که این بر عالوه پمپ این

( مقدار) دوز یک پمپ و دهد فشار را دکمه آن کرد پیدا جدیدی درد احساس بیمار که موقعی که دارد را قابلیت این کند

 .کند تزریق بیمار به را پزشک توسط شده تعیین پیش از اضافه

 که معنی بدین.  دقیقه 44 و 04 و 49 مثل هایی زمان روی است تنظیم قابل که دارد قفل زمان یک دکمه این ضمن در

 این. کند نمی عمل دکمه بعد دقیقه 49 تا دهد می فشار را دکمه بیمار که وقتی باشد دقیقه 49 دکمه قفل زمان اگر

( روانشناسی) Psychology لحاظ از چند هر. است شده طراحی بیمار شدن  Overdose از جلوگیری برای قفل زمان

 داشت درد احساس موقع هر که شود گفته فقط بیمار به است بهتر و نیست بیمار به دستگاه قفل زمان وضیحت به نیازی

 .کند استفاده دکمه آن از

 سال 49 حدود. باشد داشته پرستاری خاص مراقبت به نیاز اینکه بدون دارد کنترل تحت را خود درد بیمار ترتیب بدین

 .شود می استفاده بیماران درد کنترل برای روش این از ادنی سراسر های بیمارستان در که است

 :است بهتر درد درمان دیگر روشهای از PCA چرا

 درد و کرده اثر سریعاً و کند می استفاده ازآن درد احساس شروع با است، بیمار اختیار در درد ضد داروی بالفاصله چون

 .باشد نمی ولآمپ مکرر های بهتزریق نیازی دیگر. کند می سرکوب را خود

 بستری زمان و شود می بلند بیماری بستر از افتاده، راه باشد،سریعتر شده کنترل دردش خوب که بیماری ترتیب بدین

 .شود می کوتاهتر بیمارستان در آن شدن

 کاربرد موارد

 PCA وریدی و النیمکررعض تزریق یا خوراکی مثل دیگر روشهای که رود می بکار شدید تا متوسط دردهای درمان برای 

 .است نبوده کافی و مؤثر

 بعد بالفاصله اگر لحاظ بدین. است درد شروع از بعد آن کنترل از تر راحت بیمار درد ازشروع قبل درد کنترل کلی بطور

 دردهای کنترل برای پیشرفته جوامع در امروزه. خواهدبود تر مؤثر بسیار شود گذاشته بیمار برای PCA جراحی عمل از

 .باشد می اپیدورال کاتترهای با همراه یا وریدی بصورت PCA تزریق پمپهای از استفاده به توصیه عمل از بعد

      دارد؟ عوارض PCAآیا 

 از ناشی  احتمالی عوارض. ندارد عوارضی اساسا پس باشد می دارو تجویز روش یک صرفا ای سی پی PCA کلی طور به 

 ولی. دانست داروها خاصیت از ناشی باید را روند می کار به درد کنترل برای روش این در که مخدر غیر و مخدر داروهای

 باید ها دستگاه صحیح عملکرد ایمنی منظور به هستند دستگاه کنترل تحت0تزریق برای مخدر داروهای اینکه به توجه با

 پی روش اجرای از نتیجه   بهترین کسب برای ضمن در. کرد حاصل اطمینان ها آن معتبر فنی های تاییدیه و کیفیت از

 .باشند دیده آن تجهیزات و روش ی درباره را الزم های آموزش درد کنترل سرویس متخصص تیم بایستی ای سی
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 :ای سی پی پمپ اجرایی و دارویی پروتوکل

 در گرم میلی 24 مثال. )باشد می وریدی PCA  در استفاده برای فرد به منحصر و طالیی داروی مورفین خالصه طور به

 400 بین بنابراین...  دقیقه 49 هر در لیتر میلی 4 بلوس و ساعت در سی سی 0 تزریق سرعت با سی سی 444 پمپ یک

 .(شود می تزریق ساعت در مورفین گرم میلی 404 تا

 :باشد می زیر راههای از PCA پمپ توسط درد ضد داروی تجویز های روش انواع

 (IV) وریدی    

 (Epidural) اپیدورال    

 ( (Subcutaneousجلدی زیر    

 (Regional) ای منطقه    

 درد کنترل پمپ در استفاده مورد داروهای

 به خاصی توجه باید حال، این با. هستند درد کنترل پمپ در استفاده قابل بوده، وریدی بصورت که مخدرهایی تمام

 وجود آن از سواستفاده خطر و بوده مرفین برابر 04 ات 94 آن قدرت که است مخدری فنتانیل. داشت مپریدین و فنتانیل

 عمومی پزشکی موارد در آن کاربرد فنتانیل، با پزشکان از بسیاری آشنایی عدم و اثر سریع شروع بدلیل همچنین،. دارد

 .باشد داشته وجود دارو با مناسب آشنایی اینکه مگر گردد، نمی توصیه

 ویژه مراقبت های بخش در و رود می بکار بیهوشی متخصین توسط عمل های اقات در شایع بطور فنتانیل دیگر، سوی از

 ممکن فنتانیل عمل، از پس مراقبت واحدهای از برخی در همچنین،. شود می استفاده مدوام پایش تحت بیماران برای

 بوده آن ناچیز فعال های متابولیت و سریع اثر شروع شامل فنتانیل فواید. شود گزفته نظر در انتخابی داروی بعنوان است

 .شوند می دفع کلیه طریق از که

 بیمارستان از بسیاری در امروزه. نمیکند پیدا تجمع کلیوی نارسایی با فنتانیل باشد، طبیعی کبد عملکرد صورتیکه در

 ورمپریدینن یعنی آن، متابولیت با بالقوه مسمومیت زیرا است، شده گرفته نظر در رده از خارج مپریدین آکادمیک، های

 حتی نورمپریدین. نماید پیدا تجمع پالسما در تواند می کلیه، عملکرد بودن طبیعی صورت در حتی دارد، کلیوی دفع که

 تصویر حال،علیرغم این با. شود میوکلونوس ایجاد و تشنج آستانه کاهش باعث تواند می مپریدین درمانی مقادیر بدنبال

 .شود می دیده درمانی مراکز از بسیاری در گسترده بطور هنوز آن از فادهاست مپریدین، از بد و نامطلوب ذهنی

 مرفین، مانند)مرفین گروه ترکیبات با تهوع حالت دچار که باشد مناسب بیمارانی برای است ممکن مپریدین چه اگر

 بعنوان مدت رازد بطور نباید ولی دارند، مرفین مشتقات به واقعی حساسیت یا بوده،(هیدرومورفون و کودون، اکسی

 روز در گرم میلی 444 از بالتر مقادیر با بزرگساالن برای نباید را مپریدین حال، هر در. شود گرفته نظر در اول خط داروی

 . گردد تجویز ساعت 00 از بیشتر نباید مرکزی، عصبی دستگاه و کلیه فعالیت بودن طبیعی صورت در حتی و داد،
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 کنترل را خود مخدر تزریق دفعات تا میدهد اجازه بیمار به که است این در درد نترلک پمپ با برجسته مزایای از یکی

 .دهد روی تاخیر(دردی بی دیگر مقدار برای)پزشکی و پرستاری کادر از درخواست بدلیل اینکه بدون کند

 باید درد کنترل پمپ در استفاده برای آل ایده داروی. دارد وجود درد کنترل پمپ در استفاده برای گوناگونی مخدرهای

 اجزای یا کرده پیدا تجمع بدن در نباید آل ایده داروی. باشد متوسط اثر طول و سریع، اثر شروع باال، کارآیی دارای

 باشد داشته باالیی درمانی پنجره باید و یابد، تغییر مکرر تجویزهای با آن فارماکوکینتیک

 که داشت نظر در باید  حال، این با. میرود بکار منظور این برای یعیوس بطور ولی نبوده، آلی ایده داروی اگرچه مرفین

 هستند، مرفین پمپ دارای که بیمارانی. باشند می جانبی عوارض دارای مخدرها تمام و ندارد وجود آلی ایده مخدر هیچ

 جانبی ناچیز اثرات و ددر قبول قابل میزان بین تعادلی باید ولی برسند مناسبی بیدردی میزان به براحتی دارند تمایل

 غلظت حدود به را پالسما در مخدر غلظت تواند می بیمار درد، کنترل های پمپ اینگونه از استفاده با. گردد ایجاد

 .باشد می گیرنده در مخدر غلظت با معادل تقریباً این که نموده نزدیک موثر بیدردی کمترین

 بطور وریدی، مرفین از مقداریکجایی یک با شروع حاد، برای درد رلکنت پمپ از استفاده برای درمانی برنامه موثرترین

 تا آهستگی به وریدی مرفین کافی تنظیم سپس و گرم میلی 0 با شروع بیدار، کیلوگرمی 94 بزرگساالن برای مثال

 از گونه هر برای و بوده نظر تحت بدقت باید بیماران. باشد می دقیقه 04 تا 24 عرض در راحت وضعیت به بیمار رسیدن

 تزریق عمل از بعد های مراقبت واحد در اولیه بارگیری این موارد، اغلب در. شوند دیده دارویی مسمومیت یا تجمع عالیم

 گرم میلی 2 تا4 از یکجایی مقدار تزریق برای: شوند می تنظیم پمپ پارامترهای است، راحت بیمار زمانیکه. شود می

 دقیقه 49 تا 9 شدن قفل زمان و( عمل از بعد درد شدت و جراحی نوع بیمار، سن براساس)بیمار درخواست هر با مرفین

 تجویز خطر کاهش باعث و کرده جلوگیری خود اثر به دارو رسیدن از قبل دارو مجدد مقدار تجویز از شدن قفل زمان. ای

 .گردد می مخدر حد از بیش

 درد کنترل پمپ از صحیح استفاده

 سوی از. باشد می انسانی خطای یا دستگاه مکانیکی اشتباهات از ناشی اولیه بطور درد نترلک پمپ با کار مشکالت برخی

 کنترل پمپ مفهوم درک به قادر باید لذا باشند، داشته موثری نقش درد کنترل در باید خودشان بیماران چون دیگر،

 از درد کنترل پمپ با کار مورد در بیمار مناسب آموزش. باشند خود درمانی طرح در دخالت و آن، کردن فعال درد،

 از بسیاری. داد یاد بیمارن به ریکاوری دیده آموزش پرستاران توسط را آن توان می که بوده، برخوردار ای ویژه اهمیت

 دارویی، تداخالت بدلیل معموال است شده دیده بیماران در درد کنترل پمپ کاربرد نامطلوب نتایج مورد در که گزارشاتی

 .است بوده بیماران توسط پمپ نامتناسب کاربرد و پزشک، یا پرستار کنترل با بیدردی ایجاد مخدر، اوممد تزریق

 بیماران درد تسکین در درد کنترل پمپ

 برای توانمندی احساس بیمار به و نموده برطرف را بستری بیماران ناکافی بیدردی مشکل تواند می درد کنترل پمپ

 . بدهد را بعدی درد وزبر از ترس عدم و درد، کنترل
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 بیدردی ایجاد باعث بیمار، نیاز براساس دارو تجویز شکل به بیدردی سنتی های روش با مقایسه در درد کنترل پمپ

 بیمار فیزیکی فعالیت به سریعتر برگشت و کمتر، شبانه خواب اختالالت کمتر، آرامبخشی دارو، از کمتری مصرف با کافی

 با دارو تجویز برای پرستاران وقت صرف کاهش با مقابل، در ولی بوده، هزینه دارای درد کنترل پمپ چند هر. شود می

 .نمود جبران توان می را هزینه این سنتی، معمول های روش

 هزینه و وقت صرف کاهش به و بوده عمل از پس عوارض از جلوگیری در مهم عامل یک موثر بیدردی به دستیابی

 بشمار بیمارستانی خدمات برای ارزشمندی امتیاز بعنوان بیمار رضایت دیگر، سوی از. دمینمای شایانی کمک بیمارستان

 عمل از بعد حاد درد کنترل در عالی راه یک بعنوان بیمارستانها از بسیاری در امروزه درد کنترل پمپ از استفاده. مییاید

 مانند حاد عود با مزمن دردهای به مبتال انبیمار سرطانی، بیمارانی برای همچنین درد کنترل پمپ. است شده پذیرفته

 یک درد کنترل پمپ. شود نمی محدود عمل از بعد حاد درد به مبتال بیماران به فقط آن کاربرد و بوده مطلوب پانکراتیت

 باشد می گسترش حال در سرعت به آن از استفاده که بوده فروان های قابلیت با مفید بسیار ابزار

 ر پمپ وریدی کنترل دردترکیبات مسکن شایع د

 

 

 

 مقدار پایه مداوم قفل دستگاه)دقیقه( مقدار درخواستی مخدر

 2-4 مرفین

 میلی گرم

4-44 4-2 

 میلی گرم در ساعت

 0/4-2/4 هیدرومورفن

 میلی گرم

4-44 4-0/4 

 میلی گرم در ساعت

 94-24 فنتانیل

 میکروگرم

9-44 4-44 

 میکروگرم در ساعت

 4-0 سوفنتانیل

 میکروگرم

9-44 4-0 

 میکروگرم در ساعت

 24-44 میریدین

 میلی گرم

4-44 4-24 

 میلی گرم در ساعت

 24-44 ترامادول

 میلی گرم

4-44 4-24 

 میلی گرم در ساعت
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 روش های تزریق دارو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: زهراطوقانی
 

 

 
 



129 
 

 ودار حجم و سرسوزن اندازه نظر از تزریق راهنمای

 

 سرسوزن اندازه
 (ml) تزریق قابل حجم

 محدود متوسط

 (ID)اینترادرمال
 29یا24شماره

cm 59/4 
4/4 4-444/4 

 (sc)پوستی زیر
 29یا29شماره

Cm 4/4 – 29/4 
9/4 9/4-9/4 

 (IM) عضالنی

 میانی سرینی

 20 تا 24 شماره

cm 9 /9-99/0 
0-0 9-4 

 کوچک سرینی
 20 تا 24 شماره

cm 9 /9-99/0 
0-4 9-4 

 خارجی واستوس
 29 تا 22 شماره

cm 9 /2-4/4 
0-4 9-4 

 دلتویید
 29 تا 20 شماره

cm 9 /2-4/4 
9/4 2-9/4 

 (IV)وریدی
 20 تا 40 شماره

Cm99 /0-9/2 
44-4 

9/4-9/4 

 انفوزیون صورت بیشتردر یا)

 (وریدی مداوم

 

  .داد انجام متر سانتی 4/4-29/4 سوزن سر با راSC تزریق درجه  54 زاویه با توان می متوسط جثه با فردی در: توجه

 )منبع : ایران فارما(

 زیرپوستی تزریق روش (SC): 

 داروی مورد نظر را در داخل سرنگی با سرسوزن مناسب آماده کنید. .4

 محل مناسبی را برای تزریق انتخاب کنید. درمورد تزریق های پشت سر هم هر بار محل جدیدی را انتخاب کنید. .2

 ن را بردارید.درپوش سوز .0

وارد کنید.در فرد الغر پوست را درمحل تزریق با 54در مورد فردی با جثه متوسط می توانید سوزن را با زاویه  .0

 وارد کنید. 09دوانگشت خود باال بیاورید و سوزن را سریعا و با زاویه 
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 .قبل از تزریق ابتدا اقدام به آسپیراسیون کنید تا از نبود خون در محل مطمئن شوید .9

 سر سوزن را سریع خارج کنید. .4

 محل تزریق را با استفاده از پنبه ضد عفونی شده به آرامی ماساژدهید. .9

 هپارین زیرپوستی تزریق: 

 .بکشیدcm 4/4-29/4 اندازه و 29-29 شماره سوزن سر با سرنگی داخل به را هپارین .4

 انجام جهت شایعی میزان به ناف از ترم سانتی 9 حداقل فاصله با و ایلیاک های کرست بین شکم تحتانی قسمت از .2

 . کنید عوض را تزریق محل بار هر.شود می استفاده تزریق

 .کنید تمیز شده عفونی ضد پنبه با را تزریق محل ای دایره روش به .0

 .بردارید را سوزن درپوش .0

 .گیرد قرار کمش سطح از باالتر متر سانتی 29/4 اندازه به که دارید نگه خود انگشتان با طوری را محل بافت .9

 . کنید وارد درجه 54 زاویه با را سوزن سر .4

 .کنید خون آسپیراسیون به اقدام ابتدا تزریق از قبل .9

 .سازید خارج سریعا را سوزن سر کرده تزریق آرامی به را هپارین .0

 .دهید ماساژ هرگز دهید، فشار تزریق محل روی بر آرامی به را شده ضدعفونی پنبه .5

 عضالنی تزریق  (IM): 

 .بکشید مناسب سرسوزن با سرنگی داخل به را دارو .4

 .کنید انتخاب را تزریق آناتومیک محل .2

 .دهید قرار مناسب وضعیتی در را بیمار .0

 .کنید تمیز شده عفونی ضد پنبه با را تزریق محل ای دایره روش به .0

 .بردارید را سوزن درپوش .9

 .بکشید انگشت دو بین محکم نسبتا را تزریق محل روی پوست .4

 . کنید وارد درجه 54 زاویه با را سوزن سر .9

 .کنید خون آسپیراسیون به اقدام ابتدا تزریق از قبل .0

 .کنید خارج سریع را سوزن سر .5

 .دهید ماساژ آرامی به را تزریق محل ، شده ضدعفونی پنبه از استفاده با .44

 مسیر با  عضالنی تزریق Z: 

A-مسیر با  عضالنی تزریق در Z گردد می انجام تزریق شود،سپس می کشیده سمت یک به پوست ،ابتدا. 
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B- گردد می دارو نشت از مانع روش این.شود می ازاد ،پوست سوزن کردن خارج از پس. 

 وریدی راه ایجاد: 

A-کنید شود،لمس استفاده انفوزیون برای است قرار که ببندید،وریدی مناسب محل در را تورنیکه ابتدا. 

B- کنید عفونی ضد ای دایره روش به را پوست الکل پنبه از استفاده با. 

C-آرامی به.کنید داخل ورید به پوست ازطریق را سوزن ، دارد 09 زاویه پوست با سوزن درحالیکه و مایل صورت به 

 تورنیکه. برانید( ورید داخل)جلو به را سوزن کردید، مشاهده سرنگ داخل در را خون اینکه محض به و کرده کم را زاویه

 .کنید ثابت محل در را سوزن سر و کرده باز را

 وریدی تزریق محل عوارض: 

 فلبیت انفیلتراسیون ارزیابی

 قرمز بیرنگ رنگ

 داغ تا گرم سرد تا خنک دما

 شکل طنابی ورید ای دایره تورم

 بله معموال ، بله درد

 کند مختصر یا تغییر بدون شده متوقف یا کند انفوزیون سرعت

 پرستاری های فعالیت

 محل به پروکسیمال تورنیکه بستن*  

 انفوزیون جریان ادامه درصورت) تزریق

 (است انفیلتراسیون دهنده نشان

 محلول حاوی ظرف آوردن * پایین

 به خون برگشت درصورت) انفوزیون

 (ست داخل

 IV تزریق * قطع

 IV تزریق مسئول گروه به * اطالع

 عضو نگهداشتن باال و گرم * کمپرس

 گروه به اطالع و IV تزریق * قطع

 محلول به توجهIV تزریق مسئول

 ، دیازپام نظیر) کننده تحریک های

 (KCL کفلین،

 حرکت بی و ،باال گرم * کمپرس

 عضو نگهداشتن

 

 (محیطی ورید) وریدی( PUSH) سریع تزریق

 .بکشید سرنگ داخل به را دارو -4

 .دهید انجام شده تعیین باسرعت راIV تزریق -2
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 سالین نرمال4ML حاوی که سرنگی با تزریق از بعد و قبل.است متناوب انفوزیون ست ایدار بیمار که درصورتی -0

 ست شوی و شست ، منابع از بعضی در ، شوید مطمئن مسیر بودن باز از و دهید شو و شست را تزریق مسیر ، است

 ات وریدی تزریق اماتم از پس( سالین نرمال ML یک در هپارین واحد 44 -444 حاوی)هپارین محلول4ML با تزریق

 .است شده توصیه

 :(دار یاتونل زیرپوستی کاتتر با مرکزی ورید ازطریق) داروها وریدی سریع تزریق*

 ورید مورد در که آنچه همانند دارو تزریق نحوه ، است متصل وریدی مداوم انفوزیون محلول بیمار به که درصورتی

 صورت همان به مرکزی ورید طریق از داروها متناوب تجویز روش نیز صورت این غیر در. باشد می شده ذکر محیطی

 :شود رعایت زیر نکات است الزم فقط ، است

 محیط طریق از مرکزی ورید کاتتر که درصورتی.دهید شو و شست سالین نرمال 9ML-2 با را انفوزیون ست ابتدا -4

 احتمال و کند می وارد بیشتری فشار ترکوچک سرنگ  زیرا دهید انجام44ML-9 باسرنگ را کار این باشد، شده گذاشته

 .دارد وجود کاتتر آسیب

 .کنید تزریق تعیین شده مدت در را دارو -2

 .دهید شو شست سالین نرمال9ML-2 با را انفوزیون ست مجددا ، دارو تزریق اتمام از پس -0

کنید نانفوزیو ست وارد(  سالین نرمال ML هر در هپارین واحد 444 حاوی)هپارین محلول 9ML-2 سپس -0

 محل در ست جاگذاری با مرکزی ورید طریق از) داروها وریدی سریع تزریق*  

 : (مرکزی ورید

 سایر یا محیطی ورید همانند دارو تزریق نحوه ، است شده متصل وریدی مداوم انفوزیون محلول بیمار به که صورتی در

 :  نیست وریدی مداوم انفوزیون محلول واجد بیمار که مواردی و در است مرکزی ورید های ست

 .کنید استفاده است وصل ای لوله به که( Huber) قائمه زاویه با سوزن سر از -4

 .دهید شستشو(9ml/min) آرامی به سالین نرمال 44mlبا را ست -2

 .کنید تزریق را دارو -0

 .دهید شستشو سالین نرمال 44ml با را انفوزیون ست ، دارو تزریق اتمام از پس -0

 .دهید شستشو(سالین نرمال ml هر در هپارین واحد 444 حاوی) هپارین محلول 44ml-9 با را انفوزیون ست -9
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 :صحیح دارو دهی
 : فرمایید رعایت را زیر اقدامات بیمار به صحیح داروی دادن منظور به

/  دارویی کارت در مندرج داروی صحت از اطمینان کسب منظور به بیمار به جدید داروی دوز اولین دادن هنگام در -4

 .کنید کنترل بیمار دارویی دستور با را دارو الزامیست ، دارویی اردکسک

 .نمایید کنترل دارویی کارت ، کاردکس در مندرج بیمار دارویی دستور با زیر مرحله سه در را دارویی برچسب -2

 دارو نمودن آماده و چیدن و دارویی قفسه از دارو برداشتن زمان در 

 بیمار به دارو دادن از قبل 

 بیمار به دارو هنگام دادن در و بیمار الینب در  

 :نمایید شناسایی را صحیح ، بیمارزیر  دو روش حداقل از استفاده با -0

 بیمار از خانوادگی نام و نام پرسش  

 بیماران شناسایی باند 

 درمانی کادر توسط شناسایی 

 .نشود ادهاستف بیمار شناسایی برای اتاق شماره و تخت شماره از هیچگاه شود می یادآوری -0

 :است ضروری بیمار به صحیح داروی تجویز از اطمینان منظور به زیر  های استاندارد رعایت -9

 تزریق برای داروی نمودن آماده 

 نمایید کنترل بیمار مشخصات با را دارویی نسخه. 

 نمایید آماده ، است مزاحمت بدون و خلوت و تمیز که بخش درمان اتاق در دارورا. 

 94الکل به آغشته پنبه سوآپ استریل، حالل ، ها سرنگ ، تزریق ویال/ آمپول عفونت کنترل وازینم رعایت منظور به% 

 .دهید قرار دارو مخصوص و تمیز سینی یک در را

 شرایط آنها بندی بسته و دارو آمپول/  ویال جداره به آسیب هرگونه یا و کریستال وجود ، شفافیت دارو، انقضاء تاریخ، 

 .نمایید کنترل را( یخچال از خارج مثال برای) ودار قبلی نگهداری

 شود پیشگیری مشابه داروهای در اشتباه از تا کنید مطالعه دقت با داروهارا برچسب. 

 ویال برچسب روی بر مندرج اطالعات با را تجویز سرعت و انفوزیون مایع استریل، حالل نوع ، دوز ، فرموالسیون  /

 .نمایید کنترل یمغایرت هرگونه وجود جهت به آمپول

 نمایید سوال دارویی شده شناخته حساسیت و آلرژی هرگونه وجود لحاظ به بیمار از. 



134 
 

 تجویزی دوز جهت دارو محلول حجم دارد قرار بیمارستان پرخطر داروهای لیست در تجویز مورد داروی که صورتی در 

 را آن که نمایید درخواست خود شرایط واجد ارانهمک از دیگر یکی از و نوشته را شده محاسبه مورد.  نمایید محاسبه را

 .نماید محاسبه

 نمایید تهیه برچسب دارو برای. 

 است ذیل مشخصات شامل دارو  برچسب: 

 دارو نام 

 دارو دوز 

 تجویز راه 

 نهایی حجم و حالل 

 بیمار نام 

 انقضاء زمان و تاریخ 

 روش با یا و شسته را ها دست hand rub  نمایید تمیز. 

 نمایید دست به را مصرف یکبار دستکش. 

 نمایید تمیز را سینی سطح %94 الکل به آغشته پنبه سوآپ از استفاده با  

 استفاده نیاز مورد اندازه به مقطر آب از حالل عنوان به باشد می پودر صورت به دارویی ویال محتوی که صورتی در 

 .پرهیز کنید حالل انعنو به لیتری یک یا نیم فیزیولوژی های سرم از استفاده از و کنید

 محتوی کشیدن از قبل ، کامل شدن مخلوط جهت است سوسپانسیون صورت به دارویی آمپول/  ویال که صورتی در 

 .بدهید تکان آرامی به را ویال/ آمپول سرنگ داخل به آن

 کنید عوض را سرسوزن؛  سرنگ هواگیری از بعد بیمار به تزریق جهت. 

 بیش شود می اضافه سرم به که دارویی حجم و شود اضافه سرم به دارو است نیاز ماربی به تزریق برای که صورتی در 

 لیتری یک سرم یک لیتردرمورد میلی 444 و لیتری نیم سرم مورد در لیتر میلی 94) است سرم مایع اولیه مقدار %44 از

 از مایع استریل سرسوزن و رنگس یک توسط نظر مورد داروی باحجم مطابق ضروریست سرم به دارو نمودن اضافه از قبل

 .(شود تخلیه سرم

 دارویی سرم محلول یا و سرنگ در شده کشیده داروی هیچگاه)  .بچسبانید را دارویی سرم یا  و دارو شده تهیه برچسب

 .(ننمایید رها صحیح دارویی برچسب بدون را انفوزیون برای آماده

 به بار 9 حداقل را سرم ظرف سوزن سر خروج از پس.  ماییدن تزریق آن داخل بهنقطه مرکزی سر سرم  از را دارو 

 .شوید مطمئن دارو کامل شدن مخلوط تااز نمایید معکوس آرامی
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 مجاز دارو تزریق و نمودن آماده بین زمانی فاصله باشد، می تزریق آماده دارو چندین که صورتی در شود می آور یاد 

  باشند مناسب برچسب دارای دارویی محلول حاوی های سرنگ و یونانفوز های محلول ضروریست باشد، موجود که است

 نموده قطع را سرم جریان ، نمایید اضافه انفوزیون حال در ای شیشه های سرم به را دارویی دارید قصد که صورتی در 

 لحاظ از را ولمحل ، شده مخلوط آن با دارو کامال تا دهید تکان مالیمت با را سرم دارو، ظرف نمودن اضافه از پس و

 .بزنید را دارو برچسب آن روی بر نموده، بررسی الزم ذرات وجود و مرتبط غیر رنگ تغییر ، کدورت هرگونه

 نمایید کنترل را زیر موارد بیمار به دارو تجویز از قبل: 

 معالج پزشک امضاء  

 دارو ژنریک نام 

 دارو تجویز دفعات و دوز 

 آلرژی وجود نظر از بیمار بررسی 

 نمایید کنترل نیز را زیر موارد نیاز تصور در : 

 دارو فرموالسیون و تجاری نام 

 بیمار برای انفوزیون آماده نهایی دارویی محلول یا و سرنگ در دارو کلی میزان و غلظت 

 انفوزیون محلول و حالل حجم و نام 

 تجویز مدت طول و میزان 

 نهایی محلول انقضاء زمان 

 سال 44 از کمتر بیماران وزن و سن 

 دارویی دستور بازنگری تاریخ  

 مقطر آب نیاز صورت در جملهاز) دهید قرار دردسترس را نیاز مورد موارد و وسایل کلیه بیمار به دارو تجویز از قبل 

 (تزریق محل عروقی داخل شوی و شست برای

 و قبل فورا و یدنمای حاصل اطمینان عروقی داخل وسیله مناسب کارایی و سالمت از وریدی داروی تجویر درهنگام 

 .نمایید مقطر آب از استفاده با رگ شوی و شست به اقدام وریدی داروی  دو تزریق مابین یا  دارو وریدی تزریق از بعد

 کنید ثبت بیمار پرونده در را دارویی ناخواسته واکنش هرگونه بروز. 

 یا و آمپول یک از هرگز شود می ریآو یاد .کنید دفع  مناسب صورت به را شده مصرف  وسایل تزریق اتمام از بعد  

 .باشد شده قید دارو سازنده کارخانه برچسب در که صورتی در ننماییدمگر استفاده دوبار ویال
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 را بیمار شده قطع یا  و قبلی سرم.  نمایید بررسی التهاب و عفونت ، نشت عالئم وجود نظر از را آنژیوکت ورود موضع 

  .نمایید قطره تنظیم پزشک دستور اساس بر و وصل مجددا

 :روش های محاسبه کلینیکی داروها در بخش های ویژه

 دارد قرار پرستار دسترس در که داروهایی دوزاژ با است شده تجویز پزشک توسط که دارویی موارد،مقدار از بسیاری در

 روش.  نماید گیری اندازه و محاسبه را بیمار نیار مورد داروی مقدار پرستار که است الزم بنابراین.  باشد نمی  مطابق

 .بگیرد قرار استفاده مورد دارو مقدار محاسبه برای تواند می مختلفی های

 . باشد یکسان دارو مقدار و دارو دوز برای رفته کار به گیری اندازه های واحد باید دارویی محاسبات در

 و دارو غلظت ، مشخصات تجویزی، رویدا حجم باید پرستار ، شوند می تجویز تزریقی صورت به داروها که زمانی

 .باشد شده آماده سرنگ یا ویال ، آمپول شکل به است ممکن تزریقی داروی. بشناسد را تزریق محل آناتومیکی ساختمان

 فرمول تنظیم قطرات سرم:*
 دقیقهسرم در = تعداد قطرات  

 :تسمیکروفرمول تنظیم قطرات *
 در دقیقهقطرات = تعداد  

 اندازه و محاسبه را دارو مقدار باید پرستار و باشد نمی آماده لزوم مورد داروی ، دارویی دستور برحسب موارد برخی در

 دارو مقدار سپس و گردیده رقیق پرستار توسط تزریقی داروی ، محاسبه از قبل است ممکن اوقات گاهی.  نماید گیری

 .برسد بیمار به باید دارو مقدار چه شود مشخص تا ، گردد محاسبه

 پزشک توسط که نیاز مورد داروی مقدار تواند می باشد، می دسترس در که دارویی مقدار از استفاده با پرستار معموال

 .است قرار بدین تناسب این. نماید مشخص را گردد می تجویز

  

 موجود دوز شده داده دستور دوز

 دسترس در ردارویمقدا X=نظر مورد داروی مقدار

 

                 است شده تجویز وریدی داخل صورت به ساعت 4 هر واحد4444 مقدار به هپارین بیمار یک برای: مثال

 هر باید هپارین لیتر میلی چند باشد، داشته وجود لیتر میلی هر در واحد هزار ده مقدار به هپارین آمپول که صورتی در

 شود؟ تزریق ساعت 4

4444 44444 

X=./4 4 
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 ساعت 4 هر در لیتر میلی/.4: محاسبه جواب

 موجودmg94/4ml صورت به پتیدین آمپول.  است شده تجویز گرم میلی  04 پتیدین آمپول بیمار یک برای:مثال

 به را ان حجم و باشیم کرده حل مقطر آب لیتر میلی 5 با سرنگ یک در را پتیدین آمپول یک که صورتی در.  میباشد

 شود؟ تزریق بیمار به باید محلول از لیتر میلی چند ، باشیم رسانده لیتر میلی 44

 

 گرم میلی 94 گرم میلی04

X=4 44 

 

 .است لیتر میلی 4 محاسبه جواب

 می بیان درصد صورت به...( و گلوکزهیپرتونیک منیزیوم، ، کلسیم لیدوکایین، مانند) دارویی های فراورده از بعضینکته: 

 .شوند

 از گرمX ، محلول لیتر میلی 444 در که باشد می موضوع این بیانگر ، شود می بیان دارو یک برای درصد عنوان وقتی

 .  باشد می موجود دارو آن

 . میباشد موجود لیدوکائین گرم 2 آن لیتر میلی 444 هر در که است معنی بدین %2 لیدوکائین محلول: مثال

 (2gr=2444mg.)دارد وجود لیدوکائین گرم میلی چند لیتر میلی ره در که کنیم می محاسبه زیر تناسب با

 

X=24 2444گرم میلی 

4ML 444ML 

 

 گرم میلی 24 محاسبه جواب

 گلوکونات کلسیم آمپول که صورتی در.  است شده تجویز گرم 4 مقدار به گلوکونات کلسیم آمپول بیمار یک برای:  مثال

 شود؟ تزریق بیمار به باید گلوکونات کلسیم لیتر میلی چند باشد، دسترس در(44ML)%44 صورت به

 

 

.  دارد وجود کلسیم گرم 44 مقدار ،( %44 غلظت با) کلسیم گلوکونات محلول لیتر میلی 444 هر در ، باال توضیح طبق

 : کنیم می استفاده زیر تناسب از بنابراین

 

4G 44G 

X=44ML 444ML 
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 .است لیتر میلی 44 محاسبه جواب

هایی که غلظت آن ها با درصد وجهت محاسبه دار  SRF2اده از فرمولاستف*

  مشخص شده است:

 آن عدد جلوی صفر عدد گذاشتن و)%( درصد عالمت حذف با فقط ، باشد شده مشخص درصد با دارویی غلظت هرگاه

 (SRF2 فرمول.)آید می دست به گرم میلی حسب بر لیتر میلی یک در دارو آن مقدار ، دارو

  دارد دارو گرم میلی 24 آن سی سی یک:  یعنی 2%  

 بر گرم میلی یا( µg/ min) دقیقه در میکروگرم صورت به که داروهایی*محاسبه 

 می شوند:  تجویز(mg/min) دقیقه

 . است شده تجویز دقیقه در میکروگرم 9 دوز با نیتروگلیسیرین سرم بیمار یک برای: مثال

 باشند، کرده رقیق %9قندی سرم لیتر میلی 444 در را(گرم میلی 9حاوی) یننیتروگلیسیر آمپول یک که صورتی در

 .  نمایید محاسبه را دقیقه در قطرات تعداد

 واحد کردن تبدیل( الف

 یکسان شده تجویز ی دارو دوز واحد با آن واحد اینکه برای.باشد می دارو میلی گرم 9 حاوی نیتروگلیسیرین آمپول هر

 .  کنیم می ضرب 4444 در را آن شود

9mg×4444= 9444µg 

 .  باشد می میکروگرم هزار 9 حاوی آمپول هر دیگر عبارت به

 ؟ شود انفوزیون بیمار به دقیقه 4 در باید میکروست محلول از لیتر میلی چند (ب

 میلی چند از میکروگرم 9 که بدانیم باید نماییم، تزریق دقیقه یک در را محلول این از میکروگرم 9 بتوانیم اینکه برای

 4 مدت در نیتروگلیسیرین میکروگرم 9 تزریق برای که مایعی حجم تناسب این از استفاده با. است شده تشکیل لیتر

 .گردد می مشخص. گردد انفوزیون باید دقیقه

 

9µg 9444µg 

X=./4 444ML 

 .شود انفوزیون دقیقه هر در مایع لیتر میلی/.4باید ، دقیقه هر در نیتروگلیسیرین میکروگرم 9 تزریق برای بنابراین

 . کنید مشخص را دقیقه هر در قطرات تعداد (ج

 . است قطره 65 معادل لیتر میلی هر دیگر عبارت به باشد می 65 برابر ، میکروست در قطره فاکتور
 

X=4 44 

4./ 4 
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 به را تزریق سرعت بایستی نماییم نانفوزیو دقیقه در میکروگرم 9 مقدار به را نیتروگلیسیرین بخواهیم چنانچه بنابراین

 . باشد داشته جریان قطره 4 دقیقه هر در که نماییم تنظیم ای گونه

 0) نیتروگلیسیرین آمپول یک که باشد می میکروگرم 0 حاوی صورتی در( دقیقه در قطره 6) قطره تعداد این

 هر گردد، رقیق لیتر میلی 05 در ارود مقدار همین اگر مثال عنوان به گردد، رقیق لیتر میلی155 در(میلی گرم

 . باشد می نیتروگلیسیرین میکروگرم 0 حاوی آن قطره 3

 :پیشنهادی فرمول

 نیتروگلیسیرین.  دارد اختصاص روند می کار به(µg / min)دقیقه در میکروگرم صورت به که داروهاییجهت  زیر فرمول

 میلی صورت به آمید پروکائین و لیدوکائین مانند هایی دارو و(µg/min) دقیقه در میکروگرم برحسب که است دارویی

 .گیرند می قرار استفاده مورد( mg/min) دقیقه در گرم

 

 = تعداد قطرات در دقیقه 

 مانند) دقیقه در گرم میلی یا و(نیتروگلیسرین مانند) دقیقه در میکروگرم برحسب باید شده تجویز داروی دوز-4

 .باشد (لیدوکائین

 واحد که نیتروگلیسیرین مورد مثالدر.  باشد شده تجویز دوزداروی واحد با متناسب باید حالل در دارو مقدار واحد -2

 میکروگرم به بایستی هم حالل در دارو مقدار و شده تجویز داروی دوز واحد ، باشد می میکروگرم حسب بر دارو دوز

 به بایستی حالل در دارو مقدار و  شده تجویز داروی دوز آمید ئینپروکا و لیدوکائین مورد در همچنین.  گردد تبدیل

 .گردند محاسبه گرم میلی

 قطره 4 شود ریخته میکروست سی سی 444 در میزانی هر با دارویی هر هرگاه : SRF1استفاده از فرمول*

 .کوچکتر واحد یک با شده ریخته که است دارو مقدار همان حاوی آن

 :اگر یعنی

TNG mg 9 دارد نیترو گلیسیرین میکروگرم 9 آن قطره 4 ، کردید حل میکروست سی سی-444 در. 

 دقیقه در بیمار وزن کیلوگرم ازای به میکروگرم صورت به که *محاسبه ی داروهایی

µg/kg/min شوند می تجویز: 

.  است شده تجویز44µg/kg/min مقدار به دوپامین داروی  ، باشد می وزن کیلوگرم 94 دارای که بیمار یک برای: مثال

 چند ، باشیم کرده رقیق %9 قندی سرم لیتر میلی 444 در را( گرم میلی 244 معادل) دوپامین آمپول یک که صورتی در

 شود؟ انفوزیون بیمار به باید دقیقه در قطره

 واحد کردن تبدیل(  الف
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 شود یکسان شده تجویز داروی دوز واحد با آن واحد اینکه برای.  باشد می دارو گرم میلی 244 حاوی دوپامین آمپول هر

 . کنیم می ضرب 4444 در را آن ،

244×4444=244444 µg  

  دقیقه 4 در دریافتی داروی مقدار تعیین( ب

 محاسبات تمامی در ، است شده تجویز دقیقه در بدن وزن هرکیلوگرم ازای به میکروگرم 44 در دارو دوز اینکه به باتوجه

 .است دقیقه 4 در دریافتی داروی مقدار کردن مشخص مرحله اولین دارویی

 .دارد نیاز دقیقه هر در دوپامین میکروگرم944 به بیمار این ترتیب این به

44×94=944 µg 

 

 شود؟  یونانفوز یماربه ب یقهدق یکدر  یدبا یکروستاز محلول م یترل یلیچند م ( ج

 یروجود دارد ، با استفاده از تناسب ز یندوپام یکروگرمم244444 مقدار ، میکروست لیتر میلی 444 در اینکه به باتوجه

 از محلول وجود دارد؟( یترل یلیآن ، ) چند م یکروگرمم 944که  یگرددمشخص م

 

X=./09 444 

944 244444 

 

 (شدبا می دوپامین حاوی)که  مایع لیتر میلی/. 09.باید ، دقیقه هر در دوپامین میکروگرم 944 تزریق برای بنابراین

 گردد. انفوزیون

 .کنید مشخص را دقیقه در قطرات تعداد(  د

 تبدیل قطره تعداد به را مایع مقدار که است الزم ، گردید مشخص دقیقه در( لیتر میلی به) مایع حجم که این به توجه با

 : کنیم می استفاده زیر تناسب از کار این برای.  نماییم

 

 

X=24 44 

09./ 4 

 

 می دوپامین میکروگرم 944 دقیقه هر در بیمار باشد دقیقه در قطره 24 میکروست قطرات تعداد که تیصور در بنابراین

 .گیرد

 

 



141 
 

 پیشنهادی فرمول: 

 تجویز g/kg/min   دقیقه هر در بیمار وزن کیلوگرم هر ازای به میکروگرم صورت به که داروهایی جهت زیر فرمول

 .باشد می نیتروپروساید و دوپامین بوتامین،دو داروها این مهمترین. دارد اختصاص شوند می

 وزن 

 . باشد  کیلوگرم برحسب باید بیمار وزن -4

 . باشد دقیقه در بیمار وزن کیلوگرم ازای به میکروگرم برحسب باید( دارو دوز)  شده تجویز داروی مقدار -2

  (باشد می میکروگرم سبح بر دارو دوز زیرا) باشد میکروگرم حسب بر باید حالل در دارو مقدار -0

 منبع:) نکات کاربردی داروهای ژنریک ایران(

 ساعت در گرم میلی یا( u/h) ساعت در واحد صورت به که هایی محاسبه دارو*

(mg/h)شوند می تجویز: 

 در را هپارین واحد44444 که صورتی در. است شده تجویز4444u/h مقدار به هپارین انفوزیون بیمار یک برای:  مثال

 انفوزیون بیمار به باید دقیقه در قطره چند. باشد 44gtt/cc قطره فاکتور و باشیم کرده رقیق %9 دکستروز لیتر میلی 444

 شود؟

 واحد کردن تبدیل( الف 

 .ندارد ضرورت واحد تبدیل ، باشد می یکسان شدده تجویز داروی دوز با استفاده مورد داروی واحد اینکه به توجه با

  دقیقه یک در دریافتی داروی ارمقد تعیین(  ب 

 چه دقیقه هر در که شود محاسبه باید قسمت این در شود، انفوزیون ساعت 4 در هپارین واحد 4444 باید دستور طبق

  شود انفوزیون باید دارو مقدار

 

X=44/44 4444 

4 44min 

 

 . دگرد تزریق بیمار به هپارین واحد 44/44 مقدار باید دقیقه هر در این بنابر

 شود؟ انفوزیون بیمار به دقیقه 4 در باید میکروست محلول از لیتر میلی چند(  ج

 وجود محلول از لیتر میلی چند در هپارین44/44 ، دارد وجود هپارین واحد44444 مقدار ، میکروست لیتر میلی 444 در

 دارد؟
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X=./44 444 

44/44 44444 

 

 .شود انفوزیون دقیقه 4 در(هپارین حاوی) سرم لیتر میلی/. 44 باید ، دقیقه 4 رد هپارین واحد 44/44 تزریق برای این بنابر

 . کنید مشخص را دقیقه هر در قطرات تعداد( د 

 

X=44 44 

4/44 4 

 

 میلی44 هرساعت در صورت این در.  نماییم تنظیم قطره  44 دقیقه هر رادر میکروست قطرات تعداد اگر بنابراین

 . باشد می هپارین واحد 4444 حاوی که شد هدخوا تزریق مایع لیتر

 :پیشنهادی فرمول

 و هپارین.  دارد اختصاص ، گردند می تجویز ساعت در گرم میلی یا ساعت در واحد صورت به که داروهایی به زیر فرمول

 ساعت در گرم میلی برحسب دارون آمیو و شوند می تجویز ساعت در واحد حسب بر که هستند داروهایی کیناز استرپتو

 شود. می تجویز

 = تعداد قطرات در دقیقه

.(  دارون آمیو مانند) ساعت در گرم میلی یا و( هپارین مانند) ساعت در واحد برحسب باید شده تجویز داروی دوز -4

 باشد

 .باشد آمیودارون مانند گرم میلی یا و(هپارین) واحدمانند برحسب باید درحالل دارو مقدار -2

 

 قطرات در دقیقه = تعداد 

 

سی سی میکروست 155واحد از آن را به 15555برای انفوزیون هپارین نکته :)جهت محاسبه آسان تر(

اگر اضافه کنید ودستور پزشک برحسب ساعت باشد تنها اگر دو رقم سمت راست  دوز دستوری حذف شود 

 تعداد قطره در دقیقه بدست می آید

 واحد درساعت است ده قطره در دقیقه تنظیم می شود 1555مثال :اگر دستور 

 )نکات کاربردی داروهای ژنریک(:منبع 
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 به گرم : تبدیل اکی واالن*

 :آید می دست به زیر رابطه طبق مختلف مواد گرم مقدار

 گرم=  =  

 :باشد می ذیل شرح به مختلف مواد برای(ظرفیت)n و مولوکولی جرمMآن در که

 : از عبارتند دارویی محاسبات در استفاده مورد اتمی جرم و شایع امالح ظرفیت  

 2= سولفات منیزیوم ، 4=کلرید سدیم ، 4=کلرید پتاسیم

 

K CL S MG NA O C 
 اتمی جرم

05 9/09 02 20 20 44 42 

 

 :مثال

 دارد؟ KCL واالن اکی میلی چند آن سی سی یک در ، باشد می %49 بازار در موجود KCL  ینکها به باتوجه

 KCL واالن اکی یک=05+9/09=گرم9/90

 .بود خواهد4444meq=90944mg پس است واالن اکی یک= 90944mg که آنجا از

 . بود خواهد گرم میلی90/9برابرKCL واالن اکی میلی یک نتیجه اینکه 

 میلی 2 حاوی آن سی سی یک هر پس دارد  KCL گرم میلی 494 آن سی سی 4 یعنی %49 تعریف قطب طرفی از

 .باشد می  KCL واالن اکی

 :اورژانسو ویژه  بخش داروهای
 (Epinephrine)نفرین اپی
 هگیرند اگونیست پایین های دوز ودر میباشد عروق کننده منقبض های دارو جز نفرین اپی: مکانیسم و دارویی دسته 

 خون فشار افزایش به منجر میتواند دارو این وازوپرسوری وتاثیر میباشد الفا ی گیرنده اگونیسته باال های دوز در و بتا

 .شود کرونری رسانی

 آسیستول از ناشی قلبی ایست در :مصرف موارد ، PEA ، به که نبض بدون کاردی تاکی و بطنی فیبرالسیون در 

 تزریق صورت به آنافیالکسی شوک درمان انفوزیون، صورت به دار عالمت برادیکاری در ، اند نداده جواب CPR و شوک

 . وریدی و عضالنی

 4-4/9:ریوی – ءقلب احیا در :مصرف طریق و مقدارmg  صورت به4:44444  محلول ازIV نیاز صورت در و 

 پس. شود می تکرار یکبار دقیقه 9 هر بنابراین دارد کوتاهی عمر طول(  نفرین اپی) آدرنالین ، دقیقه 0 -9 هر آن تکرار

 نرمال cc 24 با وریدی داخل مسیر سیستمیک خون جریان به فراورده شدن وارد از اطمینان منظور به دوز هر تجویز از
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 44 تا 4 بیمار دهی جواب با متناسب عروق کننده تنگ عنوان به دارو انفوزیون به نیاز صورت در.  میگردد فالش سالین

  شود می انفوزیون دقیقه در گرم میکرو

  44-2 انفوزیونmg تزریق لیتر میلی/. 0 -/.9 و دار عالمت برادیکاری درمان در IM آنافیالکسی شوک برای 

 . دقیقه 49-24 هر آن تکرار نیاز صورت در و بزرگساالن

 شوک جز به}  شوک. ایسکمیک های بیماری. کاردیوژنیک شوک.  عروقی – قلبی بیماریهای در:مصرف منع 

 {انافیالکتیک

  بطنی فیبریالسیون و باال خون فشار قلبی ایست مغزی خونریزی: عوارض*

 :هشدار
 احتمال و عروق کردن تنگ در نفرین اپی توانایی به توجه با و شود  انجام مانیتورینگ با حتما وریدی داخل تزریق و 

 .شود انجام تزریق مرکزی ورید طریق از بایستی تزریق محل بافت نکروز

 آتروپین:
 .  است کولینرژیک آنتی یا و پاراسمپاتیک آنتی داروهای جزء اتروپین:  مصرف موارد و دارویی دسته

 گره تحریک آتروپین ها می باشد ارگانوفسفات با مسمومیت دار، عالمت و حاد  برایکاردی درمان مصرف آن در  و موارد

 . دهد می افزایش را یبطن دهلیزی گره هدایت قابلیت و دهلیزی سینوسی

 

 :مصرف طریقه و مقدار

 4 تهاجمی دوز قلبی ایست در mg صورت به IV 40/4 حداکثر دقیقه0-9 هر mg/kg شود می داده. 

 کودکان درmg/kg 4/42 9/4 دوز اکثر حد تا نیاز صورت در دقیقه 49 هر دوز تکرار و mg 

 کاردی تاکی - مردمک گشادی -دهان خشکی: عوارض

 پروستات هیپرتروفی گلوکوم، در :مصرف منع

 . شود مصرف احتیاط با قلبی نارسایی های بیماری و مسن افراد در 

 می تر شدید برادیکاردی و دارد عکس اثر شود تزریق گرم میلی409 از کمتر سال بزرگ افراد در آتروپین که صورتی در

 .شود

 :آمیودارون
 را  AVگره در هدایت که میباشد بطنی فوق و بطنی اریتمی ضد داروی یک امیودارون مکانیسم و دارویی دسته

 .  کند می طوالنی

 مصرف: موارد
 شود می مصرف بطنی فوق و بطنی کاردی تاکی درمان در آمیودارون . 
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 داشته مصرف منع یا و نبوده موثر داروها سایر که زمانی ، قلبی های آریتمی درمان در فقط است ممکن دارو این 

 و ، دهلیزی فلوتر ، دهلیزی ،فیبریالسیون ای گره و بطنی کاردی تاکی ، بطنی فوق کاردی تاکی هجمل از ، باشند

 . رود می کار به بطنی فیبریالسیون

 سندروم به مبتال بیماران در WpW )و کرده طوالنی را فرعی مسیر بافت پذیری تحریک  )ولف پارکینسون وایت 

 .  دکن می کند ها بافت این در را هدایت سرعت

 :مصرف طریق و مقدار
 سپس ، نآ تکرار نیاز صورت در و دقیقه 44 مدت به( Dw 9% محلولmL 444 در) شده رقیق داروی  mg  494  دوز

 ساعت 40 طی دارو mg  904  انفوزیون  سپس(  ساعته4) mg/min4 /4  سرعت با دارو mg044 بعدی ساعت 4 در

./9mg/min                    

 66- 48 مدت به /.mg/min 0 سرعت با فراورده شده رقیق محلول انفوزیون تجویز اول ساعت 24 از بعد

    . شود طرف بر اریتمی که این تا میابد ادامه نیاز صورت در ساعت

 شدید بیماری از ناشی برادیکاردی ، مصنوعی ساز ضربان دارای بیماران در جز به 0 یا 2 درجه بلوک: مصرفموارد منع 

 ( وریدی آمیودارون) سینوسی کاردیوژنیک،برادیکاردی وسی،شوکسین گره

 قلبی خون،ایست فشار افت، ریوی شدید قلبی،مسمومیت اریتمی،نارسایی: عوارض

 :(Lidocaine)لیدوکائین
 و VF درمان در که باشد می آمیدی مشتقات از و آریتمی ضد داروهای جزء لیدوکائین: مصرف موارد و دارویی دسته  

VTدرمان – نبض ونبد VTامیو از کمتر ان تاثیر. باشد می مصرف مورد بطنی فوق های کاردی تاکی انواع و ضرباندار 

  رود می کار به دارون امیو به دسترسی عدم واردم ودر باشد می دارون

 4/9-4گرم میلی 94-444 تهاجمی دوز درابتدا:  مصرف طریقه و مقدارmg/kg) )عتسر با جا یک وریدی صورت به 

mg/min 29-24 دوز همین دیگر بار 4-2 ساعت 4 طی توان می نشد دیده اثری دقیقه  44-9 از بعد که صورتی ودر 

 20 مدت به  دقیقه در گرم میلی 4-0 نگهدارنده دوز.شود بیشتر ونباید mg/kg0 سقف تا دوز حداکثر کرد تکرار را

 .شود انفوزیون ساعت

 دپرسیون ؛  تنفسی ضعف -آلودگی خواب -جهسرگی -تشنجشایع عبارتند از:  عوارض CNS 

 با کبد خون جریان کاهش و قلب احتقانی نارسایی در و دهلیزی -سینوسی اختالالت -شدید ضعف: مصرف منع 

 .شود مصرف احتیاط

 :(Verapamil)وراپامیل
 مصرف موارد اثرو سمیمکان : 

  PSVT، VT stableکنترل در و یباشدمⅣ  کالس اریتمی ضد و کلسیم کانال ی کننده مسدود  وراپامیل 

 میشود مصرف باریک باکمپلکس
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 مصرف طریق و مقدار: 

 44-9 دیگر گرم میلی 9 پاسخگویی عدم صورت در و تزریق می شود دقیقه 2 خالل در وریدی صورت به گرم میلی 

 درmcg/kg 9     نگهدارنده انفوزیون کافی نا پاسخ ایجاد صورت در دقیقه 04 از بعد گرم میلی 44 یا دقیقه 44 از پس

 .دقیقه

  :مصرف منع

 یا کاردیوژنیک،فیبریالسیون سازمصنوعی،شوک ضربان وجود صورت در جز به 0 یا 2 درجه AV حساسیت،بلوک

    فلوتردهلیزی

 بطنی،سرگیجه بطنی،فیبریالسیون ،اسیستول ،بریکاردی قلبی نارسایی:عوارض

 :دوبوتامین
 مصرف موارد و اثر مکانیسم:  

 ß  1ی گیرنده تحریک و باشد می ß 2 گیرنده ضعیف اگونیست وß 1 ی گیرنده قوی اگونیست یک وبوتامیند

 شود می محیطی عروق اتسا  باعث ß 2ی گیرنده تحریک و دارد مثبت کرونوتروپ و اینوتروپ اثرات

 .باشد می ادرار جریان و خون فشار افزایش قلب ده برون افزایش برای شوک در کمکی درمان یک دوبوتامین

  مصرفطریق  مقدار: 

 04 تا44 فواصل با مناسب درمانی پاسخ به رسیدن زمان تا و شروع وریدی انفوزیون راه از9mcg/kg/min بالغین در 

 می  mcg/kg/min  24- 9دارو این معمول دوز ی محدوده. شود می افزوده فوق دوز به mcg/kg/min 9-0   دقیقه

  شود می تجویز هم mcg/kg/min  29تا کاردیوژنیک شوک و مقاوم CHF در و باشد

 مصرف منع  : 

  تیآئور تحت  ایدیوپاتیک هیپرتروفیک تنگی ،وجود دارو به حساسیت 

 عوارض: 

 .است دارو حد از بیش مصرف  ی نشانه ، خون فشار افزایش کاردی، تاکی و سردرد، ، تهوع 

   :دوپامین
  اینوتروپیک و سمپاتومیمتیک است،دوپامین قویتر اما دوبوتامین شبیه   ندوپامی: مصرف موارد و اثر مکانیسم 

 از ناشی کاردیوژنیک شوک درمان برای دوپامین. میکند تحریک را محیطی α و قلبی ß هگیرند هردو و است قلبی

 .شود می استفاده  کلیه نارسایی و قلب جراحی یا سکته

 9_49 دوز با دوپامین تزریق:  مصرف طریقه و مقدار mcg/kg/min ایجاد و قلبی ده برون بهبود باعث میتواند 

 44_24 و قلبی ده برون افزایش برای mcg/kg/min 0_44 معمول دوز ی محدوده شود سیستمیک عروقی انقباض

mcg/kg/min سرعت با دوپامین باشد می خون فشار فزایش برای mcg/kg/min0 های گیرنده انتخابی طور به 
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 مهم نکته میدهد افزایش را مناطق این به خون جریان و کند می فعال را احشایی عروق و کلیه در یندوپام اختصاصی

  کند ایجاد بافتی نکروز میتواند عروقی نشت زیرا گیرد صورت مرکزی بزرگ عروق از باید دارو انفوزیون:

 :عوارض 

 آسمی حمله تشدید تهوع،  کاردی تاکی ، خون فشار افزایش

 رفمص منع موارد : 

   نشده درمان اریتمی تاکی به مبتالیان و.بطن فیبریالسیون های بیماری در

 :دیگوکسین
  مصرف مواد و اثر مکانیسم  : 

 داروهای ترین قدیمی از و  میشود قلبی ده برون افزایش سبب و دهد می افزایش را قلب انقباضی قدرت دیگوکسین

  شود می AV در هدایت سرعت کاهش سبب دیگوکسین. باشد می قلب بر موثر

   است موثر  PSVT  و دهلیزی فلوتر و فیبریالسیون چون هایی ریتمی دیس و قلبی نارسایی دردرمان ان مصرف و

 نارسایی در وmcg/kg  44_49 دهلیزی فیبریالسیون یا فلوتر در بطنی ضربان کنترل جهت:  مصرف طریقه و مقدار

 در دیگوکسین ی ذخیره پیشنهادی میزان اساس بر: بارگیری دوز تعیین و باشد می mcg/kg 4_44 تر پایین دوز کلیه

 توتال دوز نصف اول دوز که طوری به خوراکی یا IV طریق از قسمت چنذ در ان تجویز و است(  0mcg/kg_42)  بدن

  باشد می ساعت 4_0 ها دوز تجویز فواصل و دوز چهارم یک بعدی های دوز و

  :عوارض

   PVC برادیکاری، مثل تر جدی عوارض و ؛ هذیان ، توهم ، استفراغ تهوع، اشتهایی، بی

 :  مصرف منع موارد 

 نارسایی از ناشی که زمانی جز به بطنی تاکیکاردی WPW سندروم از ناشی بطنی فوق آریتمی.  مسمومیت عالئم وجود

 باشد قلبی

 :(ایندرال)پروپرانولول

 : مصرف موارد و اثر مکانیسم 
 دهد می کاهش را قلب انقباضی نیروی که بتا کننده لوکب داروهای جزء . 

  آن مصرف موارد 

 کنترلو باال خون فشار در و. شود نمی کنترل آدنوزین و واگ تحریک با که از ناشی باریک کمپلکس با کاردی تاکی 

  دارد کاربرد دهلیزی فلوتر و دهلیزی فیبریالسیون حضور در قلبی ریت

 مصرف طریقه و مقدار:kg 4/4 شود می تزریق بیمار برای دقیقه 0 تا 2 هر مساوی دوز 0 در  وریدی آهسته صورت  .

 . شود تکرار دودقیقه طی مقدار همین است ممکن. باشد4mg/min از بیش نباید تزریق سرعت
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 44_04 دوز با اریتمی مزمن و نگهدارنده درمان mg 024 نگهدارنده دوز حداکثر و خوراکی ساعت 4_0 هرmg در 

  باشد می ساعت 20

 :عوارض

  خون فشار کاهش یا افزایش و قلبی بلوک ، سینه قفسه ،درد کاردیوژنیک شوک قلبی، آریتمی 

 مصرف: منع موارد
 قلبی بلوک.  قلبی نارسایی. آسم در

  : در درمان کریز هیپرتانسیون معموال از پروپرانولول استفاده نمی شود. نکته

 :هیدروکورتیزون
 : مصرف موارد واثر مکانیسم

 (ها گلووککورتیکوئید جزء)نفوذ و اتساع  که باشد می ایمنی سیستم ی کننده سرکوب و التهاب ضد اثر که باشد می 

 می افزایش خون جریان در های آمین کاتکول به را عروقی قلبی سیستم دهی پاسخ و میدهد کاهش را مویرگی پذیری

 . دهد

 : آن مصرف موارد
 باشد می  سپتیک شوک و حاد آسم – آدیسون بیماری در

 444:  مصرف طریق  و مقدار mg  ارامی به ویال و مادهنرمال سالین ، آ یا مقطر اب سی سی 2 با(  ویال 4) دارو از 

 از دارو انفوزیون به نیاز صوزت در شود تجویز مستقیم وریدی داخل صورت به تواند می فراورده شود می داده تکان

 ی شده رقیق ی فراورده غلظت معمول طور به و  شود می استفاده دکستروسالین یا نرمال مانند سازگار های محلول

   باشد می  mg/ml  4_404 انفوزیون مخصوص

  CHF و اریتمی/  تشنج/  خون قند افزایش: عوارض

 .  شیردهی و حاد گلومورولونفریت -کوشینگ سندروم – دارو به حساسیت:مصرف منع
 (:TNG)نیتروگلیسیرین

 ها ورید و ها شریان در دوز به وابسته دیالتاسیون که است الی نیترات نیتروگلیسیرین :مصرف موارد و اثر مکانیسم

 کاربرد قلب نارسایی بیماران در قلبی ده برون تقویت برای/ صدری انژین درمان در  آن مصرف موارد و کند می ایجاد

  .دارد

 :   مصرف طریق و مقدار
 دقیقه 9 هر 44mcg/min_9 با تواند می که شود می تنطیم mcg/min 44_9معمول طور به ابتدایی انفوزیون سرعت

   mcg/minباالی و باشد می   mcg/min 444_9    موثر دوز موارد بیشتر در یابد افزایش مطلوب اثر کسب زمان تا

 . شود می استفاده ندرت به 244
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 . خون فشار  کاهش/ سرگیجه/ دهکوبن سردرد  جمجمه داخل فشار افزیش: عوارض

 . مغزی خونریزی/ آئورت تنگی/خون فشار حجم کاهش: مصرف منع موارد 

 وریدی/ زبانی زیر/پوستی :تجویز های راه

 (:الزیکس)فوروزماید
 شدید کاهش در  مصرف آن موارد که باشد کلیه می  برلوپ موثر دیورتیک یک الزیکس: مصرف موارد و مکانیسم

  می باشد.  CHF از ناشی ادم و شدید، خون فشار افزایش ، کلیه  مزمن ایینارس ، ادرار

  :مصرف طریق و مقدار 
 ساعت 2 از پس شده ایجاد دیورز اگر است  iv صورت به  04mg اولیه دوز کلیه طبیعی عملکرد دارای بیماران در -4

 می دیورتیک به نسبت مقاومت    04mg وزد به دهی جواب عدم صورت  در یابد می افزایش  04mg تا دوز نبود کافی

 قوی دیورز لبغا که الزیکس مداوم انفوزیون ، کرد استفاده توان می متوالزوم مانند تیازیدی دیورتیک یک از که باشد

 باشد می کلیه عملکرد تاثیر تحت مداوم انفوزیون دوز تنظیم و کند می ایجاد بلوس تزریق به نسبت تری

  

 انفوژیون شروع سرعت اولیه دوز نکراتینی کلیرانس

99ml/min 444mg 44mg/hr 

29_99ml/min 444_244mg 44_24mg/hr 

29ml/min 244mg 24_04mg /hr 

 

 در -2 باشد می  175mg/hr سالمند انبیمار و در mg/hr  365_245پیشنهادی انفوزیون سرعت حداکثر

       باشد می  iv صورت به  155mg اول دوز کلیه اختالل دچار بیماران

 . جلدی بثورات ، کری ، ضعف وزوزگوش، ، اورتواستاتیک فشار کاهش ، تهوع: عوارض

 شدید یراولیگو و شیردهی ، دارو به حساسیت ، کبدی سیروز ، :مصرف منع موارد 

 عضالنی/وریدی: تجویز های راه

 2440و پل مارین  ICU: منبع

 : کربنات بی سدیم

   باشد می سیستمیک بافر یک کربنات بی سدیم:   رفمص موارد و اثر مکانیسم

 همچنین و(  دیابتی کتواسیدوز ، شوک ، قلبی ایست نظیر.) مختلف علل از ناشی شدید متابولیک  اسیدوز درمان در و

   دارد کاربرد  قلیایی دیورز برقراری جهت
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 مورد تجویز سرعت و دوز با متناسب ددگر تجویز سپس و شده رقیق ابتدا تواند می فراورده :مصرف طریق و مقدار

 .نمود رقیق(404 نسبت) مقطر آب از معادلی حجم با میتوان را%000 و %909 های محلول نظر

 غلظت با هایی محلول از که شود می داده ترجیح شیرخواران و کودکان در. نمود استفاده هم کردن رقیق بدون توان می

 می محاسبه زیر فرمول با کربنات بی الزم دوز  ی محاسبه 9024از کمتر   PH رتصو در. شود استفاده تر رقیق یا % 002

 و کربنات بی تزریق از پس GAB  تکرار    weight (kg)    ×   BE × 5.0     =کربنات بی دوز            شود

 بعدی های دوز ارتکر و وریدی ، یکجا صورت به  4mEq/kg تزریق ABG نبودن پذیر امکان صورت در و درمان ادامه

 انفوزیون ابتدا از اسیدوز میزان بودن تر خفیف موارد در و دقیقه 44 فواصل به و  409mEq/kg میزان به

2_9mEq/kg  ساعت 0_0 طی  

متابولیک ، هیپوکالمی ، ادم ریوی ناشی از احتباس سدیم ، خونریزی داخل جمجمه ای )در اثر تزریق زآلکالو :عوارض

 ان زیر دوسال(سریع دارو در کودک

فشار خون باال و بیمارانی که در اثر استفراغ یا ساکشن کلر از دست   CHFبیماران تشنجی ،   : مصرف منع موارد

 داده اند 

  سدیم: هپارین

هپارین دارویی با عملکرد غیر مستقیم است که برای داشتن اثر ضد انعقادی باید : مکانیسم دارو و موارد مصرف 

آنتی قادر به غیر فعال کردن فاکتور های انعقادی  _متصل شود کمپلکس هپارین   III)آنتی ترومبین  به یک کوفاکتو

ریه، انژین   متعدد می باشد و موارد مصرف هپارین جهت پروفیالکسی لخته شدن خون در جراحی قلب باز ، امبولی

، اریتمی  CHFه در بیماران پر خطر ) شوک ، و به ویژ حاد  MIصدری ناپایدار ، درمان کمکی انسداد شریان کرونر در 

 می باشد (  AFبه خصوص 

 مقدار و طریقه مصرف :

 ، انفوزیون آهسته وریدی 044IU/KG-494: در بزرگساالن :  جراحی قلب باز*

حفظ  حد  کنترل )در هفته اول ( 409_2را  APTTدوزاژ هپارین طوری تنظیم می شود که   آنژین صدری ناپایدار

  .گردد

در     U/KG/Hواحد 42روز و بعد از ان  0_9در زمان حمله ی انژین و به مدت   44IU/KGتجویز هپارین وریدی 

 با همان برنامه فوق تجویز می گردد.94IU/KG-29مورد کودکان دوز 

 PE *وDVT: 44444 – 9444در بزرگساالنUد دوز های بعد بر اساس ، به صورت پوش وریدی تجویز می شو

،APTT یین می گردد. تع 

MI * ساعت 20ساعت پس از ترومبولیتیک )استرپتوکیناز ( حد اقل به مدت  2_0تجویز هپارین وریدی  :حاد 

 ساعت از راه وریدی است. 0هر 444U/KG-94دوز اولیه  
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 :  مصرف منع موارد
وفیلی،  زخم گوارشی ، بعد ، همCحساسیت شدید، زخم باز ، خونریزی فعال ، ترومبوسیتوپنی  شدید ،  کمبود ویتامین 

شدید، تهدید به سقط ، کانسرهای احشایی ، ترومبوفلبیت چرکی ، ضایعات داخل جمجمه ، HTNاز جراحی اعصاب، 

 آنوریسم عروقی ،

 بارداری ، شیر دهی  احتیاطات :

 : جانبی عوارض

، ترومبوسیتوپنی ، تحریک ، خونریزی خود به خودی، واکنشهای آلرژیک ، واکنش های موضعی محل تزریق ، هماتوم 

 هماتوم و افزایش زمان کلی انعقاد درد خفیف،

 : سولفات پروتامین
،مانع از فعالیت ضد  IIIآنتی ترومین _پروتامین با جلوگیری از تشکیل کمپلکس هپارین  :مصرف موارد و اثر مکانیسم

ر دوزهای باالتر از حد الزم برای خنثی کردن انعقادی هپارین می شود . پروتامین در غیاب هپارین و در صورت تجویز د

هپارین به نوبه خود دارای فعالیت ضد انعقادی است. این اثر ممکن است به دلیل آثار آنتی ترومبو پالستین پروتامین 

 2دارو  دقیقه است. طول مدت اثر 4ثانیه تا  04باشد . البته پروتامین به عنوان ضد انعقاد به کار نمی رود. شروع اثر دارو 

 ساعت بر حسب درجه حرارت بدن است.

 :  مصرف طریق و مقدار

 خنثی کردن اثر هپارین در صورت مصرف بیش از حد هپارین 
 54واحد )از نوع فراورده های روده ای (یا  449: هریک میلی گرم پروتامین قادر به خنثی کردن  بزرگساالن و کودکان

یشترین استفاده این دارو ،در دیالیز یا حین جراحی به ویژه جراحی قلب )بای واحد)از نوع فراورده های کبدی ( است. ب

 پس کرونر( است.

)اگر حدس زده شود که حین جراحی بای پس کرونر ،خونریزی به علت دوز باالی هپارین است ،دوز هپارین را حساب  

دقیقه تجویز می کنیم (توجه  44تا  04 دوز محاسبه شده پروتامین سولفات برای خنثی کردن هپارین را هر 0/4کرده و 

ساعت که از زمان  4باشد. هر  94mgداشته باشید که تزریق وریدی پروتامین سولفات باید اهسته و با میزان کمتر از 

 تجویز هپارین بگذرد ،دوز محاسبه شده پروتامین سولفات نصف می شود .

ه جز مسمومیت با هپارین باشد ، در بیماران دیابتی که : حساسیت به دارو ، خونریزی به علتی ب موارد منع مصرف

 انسولین حاوی پروتامین مصرف کرده اند و در بیماران قلبی عروقی با احتیاط مصرف می شود 

 : جانبی عوارض
 (، آنافیالکسی،هپارین، تنگی نفس ،خونریزی شدید)به علت دوزهای باالی خود دارو یا  برادیکاردیهیپوتانسیون شدید، 

 نژیوادم و ادم حاد ریوی.آ
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 : منیزیم سولفات

 : مصرف موارد و اثر مکانیسم
عضله ، انقباضات عضالت مخطط را کاهش می دهد.  -ین دارو با مهار آزاد سازی استیل کولین در محل اتصال عصبا

جاد می شا سلول ایغاست که اختالف الکتریکی در   K+_NAشامل عملکرد پمپ جابجایی  منیزیومنقش اختصاصی  

کند منیزیم نقش مهمی را در فعالیت الکتریکی بافت های تحریک پذیر ایجاد می کند  نمک های منیزیم در درمان 

در درمان تاکیکاردی بطنی به کار می رود و موارد دیگر استفاده ی ان  منیزیومخون و حاالت کمبود  یوم منیز کاهش

 ، اریتمی ها  می باشد . دیورتیک درمانی، دیابت ملیتوس حاد میوکارد ، هایپوکالمی،انفارکتوس  ،پلی مورف

 منیزیم دارد.  0042mEq(  0mmol ) هر یک گرم سولفات منیزیم  توجه:

 :  مصرف طریق و مقدار
 تزریق از استفاده با باید را بیماران این: قلبی جدی های ریتمیآ با همراه دار عالمت شدید هیپومنیزیمی -1

 از منیزیوم سولفات گرم 4-2 توان می کار این برای(. است دردناک عضالنی تزریق)کرد درمان ممنیزیو سولفات وریدی

 کرد انفویون ساعت 4 طی و افزوده سالین نرمال  294cc به را آن گرم 9 سپس و دقیقه  2_9 مدت در را( %94) محلول

  داد ادامه روز 9 برای ساعت 42 هر را منیزیم ت  سولفا گرم 9 سپس و

 سالین  294cc به را مومنیزی سولفات گرم4 الکترولیت اختالالت با همراه پایین منیزیم در:  متوس هیپومنیزیمی -2

 و کرده اضافه سالین نرمال  294cc به را مومنیزی سولفات گرم 9 سپس نموده انفوزیون ساعت 0 طی و افزوده ایزوتونیک

 . شود می.  مداوم اینفیوژن روز 9 برای ساعت 42 هر را منیزیم تسولفا گرم 9 ان از پس و نموده اینفیوژن ساعت 4 طی

 به را منیزیم سولفات توان می  نشدن کنترل صورت در و تزریق iv گرم 2:مورف پلی بطنی کاردی تاکی درمان -3

 .کرد انفوزیون mg/min 0-24 میزان

 تر سریع چه هر و وریدی صورت به منیزیم سولفات که صورتی در: حاد MI از پس زودرس میر و مرگ کاهش 4

 بلوک صورت در قلبی انفارکتوس در.باشد مؤثر تواند می ، یابد ادامه ساعت 00 الی 20 تا و شود تجویز MI از پس

 .  کرد استفاده دارو این از نباید جیوه متر میلی 54 از کمتر سیستولیک فشار یا AV  پیشرفته

 سرعت با و شود می ریخته درصد 9 دکستروز محلول لیتر یک در22gr (494mEq  ) ابتدا: آن از استفاده میزان

54cc/h 22  بعد ساعت 24 طی انفوزیون سرعت.  شود می انفوزیون ساعت 0 طیcc/h 24 از بعد ساعت 20 طی و 

       .است 44cc/hr ، اول ساعت

 : احتیاط و مصرف منع موارد
 به که هایی خانم برای دارو این. دارد مصرف منع میوکارد آسیب یا قلبی بلوک به مبتالیان برای منیزیم سولفات تزریق

 با هستند، زایمان نزدیک که زنانی و کلیوی نارسایی به مبتالیان برای. شود نمی توصیه دهند، می شیر خود نوزادان

 .کنید تجویز احتیاط

 



153 
 

 :جانبی عوارض
  عروقی ،بلوک قلبی ، فلج تنفسی. کالپس

 : مرفین

 موارد مصرف : مکانیسم اثر و
و الندا( آثار  kو کمی  نوع گیرنده )اکثراً  0مرفین اگونیست قوی گیرنده های اوپیوئید است. این دارو با اثر بر روی 

خود را در سطح سوپرا اسپاینال به صورت سر خوشی، سرکوب تنفسی و وابستگی فیزیکی، در سطح نخاعی به صورت 

و عضالت صاف اثر   CNSآثار قلبی اعمال می کند. مرفین به طور عمده روی  ون ویخواب آلودگی، میوز و هالوسیناس

و مجاری صفراوی می شود. روش های تزریق  GIکرده و بیشتر سبب افزایش توان عضالت صاف به ویژه اسفنگتر های 

 این دارو به شکل زیر پوستی، عضالنی، وریدی و داخل نخائی است.

 موارد مصرف آن:

 کتوس میوکارد، ادم حاد ریه، درد های خفیف تا شدید و القای بی هوشی می باشد.کنترل درد انفار

جذب می شود ، اما فراهمی زیستی ان در پی مصرف خوراکی ضعیف است  GIنمک مرفین به خوبی از طریق :  نکته

میلی  44ثری معادل میلی گرم مرفین خوراکی ا 44زیرا به مقدار زیادی در گذر اول کبدی متابولیزه می شود . تجویز 

 مرفین دارد. IMگرم تزریق 

 SCدقیقه و در تزریق  49-44 اینتراتکالدقیقه ، IM 04-44تزریق  ،دقیقه 49-44در تزریق اپی دورال  شروع اثر دارو

ساعت  4-2و IVدقیقه پس از تزریق  IM،24دقیقه پس از تزریق  04-44دقیقه طول می کشد و پیک اثر آن  04-44

 IMساعت پس از تزریق  0-9ساعت پس از تزریق اپی دورال و  20خوراکی است. طول مدت اثر مرفین تا پس از مصرف 

و همین طور خوراکی است . این دارو در تمام بدن توزیع می شود و از جفت می گذرد .به مقدارکمتری از  IVو

ساعت  9/4می شود. نیمه عمر مرفین دارو به پروتئین ها متصل %09مخدرهای محلول در چربی از سد مغزی می گذرد . 

آن از طریق صفرا و مدفوع از  %44ساعت از طریق ادرار دفع شده و حدود  20مرفین و متابولیت هایش طی  %54است. 

 بدن خارج می شود.

 :قدار و طریق مصرفم
 درد های خفیف تا شدید:

ساعت از راه خوراکی جهت  0هر  SC   ،mg 04-44یا  IMاز طریق تزریق PRN ساعت  0هر mg 44االن در بزرگس

دقیقه تزریق شود و در صورت نیاز  9تا  0آب مقطر در طی  ml 0-9از دارو در  MG 2/9-49تزریق وریدی رقیق کردن 

 0/4-0درد با سرعت  9ترزو در محلول دکس mg/ml 4/4-4به انفوزیون مداوم وریدی مورفین رقیق شده با غلظت 
mg/h 

 میوکارد*کنترل درد انفارکتوس 

دقیقه . در صورت لزوم می توان دوزهای باالتری را با تزریق  9و تکرار آن  هر  IVمیلی گرم تزریق  2-0بزرگساالن:  *

SC  تجویز کرد ولی به دلیل میزان جذب غیر قابل پیش بینی ، این راه کمتر استفاده می شود . عوارض ناشی از مهار
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میلی گرم آتروپین  9/4ر خون و کاهش برون ده قلبی ( با تزریق وریدی سمپاتیک به وسیله مرفین )نظیر افت فشا

 معموال بر طرف می شود.

  ادم حاد ریه*

دقیقه تکرار کرد. در  49بار به فاصله  0تا  2دقیقه و در صورت نیاز می توان  0طی  IVتزریق  mg 0-9* بزرگساالن:

ساعت به صورت نیاز تکرار شود. مرفین  0-0بعد هر و  SC یا IMتزریق  mg 0-49صورتی که ادم خفیف تر باشد 

 سبب کاهش اضطراب و نیز کاهش اثر انقباضی آدرنرژیک روی آرتریول ها و بستر وریدی می شود.

 *کنترل درد بر اساس نیاز بیمار

 دقیقه. 9-44میلی گرم تزریق وریدی و تکرار آن با فواصل حد اقل  4* بزرگساالن: 

 :اطموارد منع مصرف و احتی
 :به طور کلی در سرکوب تنفسی و بیماری های انسدادی راه های هوایی و حساسیت به مخدر ها منع  اوپیوئید ها

و افزایش فشار داخل مغزی منع مصرف داشته و یا با احتیاط  مصرف دارند. در الکسیم حاد،اختالالت تشنجی،ضربات سر

در هیپوتیروئیدها ،نارسایی آدرنوکورتیکال، آسم،نارسایی کلیه یا  زیاد تجویز شوند. در افراد کومایی نباید تجویز شود .

کبد،هیپرپالزی پروستات،هیپوتانسیون،شوک،بیماری های انسدادی یا التهابی روده و بیماری های حاد شکم،میاستنی 

 گراویس و آریتمی های قلبی با احتیاط و با اصالح دوز تجویز شوند. 

 :عوارض جانبی
افت یا ایست تنفسی ،ایست قلبی،واکنش آنافیالکسی،شوک،کوماوتشنج به خصوص در  : ند ازعوارض مهم عبارت*

 شیرخواران و بچه ها.

 :نالوکسان
 :اثر و موارد مصرف مکانیسم

خالص است و در تشخیص و درمان مسمومیت های اوپیوئیدی به کار می  آنتا گونیست اوپیوئید هاست.نالوکسان یک 

که هر یک آثار درمانی و عوارض جانبی  موجود اند CNSدی از گیرنده های اوپیوئیدی در زیر گروه های متعدرود. 

مسئول بی دردی، سرخوشی و دپرسیون  µمختلف داروهای اوپیوئیدی را واسطه گری می کنند. مثال گیرنده های 

ن مانع اثر داروی ادخیل هستند و نالوکس psychotomimetic در ایجاد آثارΣکه در آنالژزی و  Κوتنفسی هستند 

ان معتاد ایجاد عالیم ترک می کند و در بلوک این اوپیوئیدی بر روی این گیرنده هاست. ایجاد آثار آنتاگونیستی در بیمار

 40ن به خودی خود فاقد آثار آگونیستی است. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر آن انالوکس گیرنده ها موثر است.

دقیقه  9-49زمان رسیدن به حداکثر اثربعد از  دقیقه است. IM 9-2دقیقه و در  IV،2-4رو در شروع اثر دا دقیقه است.

 است.
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 :مصرف طریق مقدار و 
  :مصرف بر حسب اندیکاسیون

 *درمان مسمومیت شناخته شده یا مشکوک با ترکیبات اپیوییدی

دقیقه تکرار می شود. اگر با  0 تا 2وریدی یک جا تزریق می شود و در صورت لزوم هر  mg 0/4-2بزرگساالن:*

توجه داشته باشید که در برگرداندن  اپیویید نیست.اوردوز احتماال  علت، پاسخی مشاهده نشود، mg 44مجموع دوز 

مالیم ناشی از برخی مسمومیت ها نظیر پنتازوسین ،متادون،فنتانیل،دکسترومتورفان،دیفنوکسیالت و پروپوکسی فن ، 

امتحان شده و مشکلی در  loading به شکل دوز 9mg/kgوکسون نیاز است. حتی دوز های دوز های بیشتری از نال

ن با ا. اگر به علت کالپس عروق محیطی تزریق وریدی نالوکسن بسیار بد بوده ایجاد نکرده استبیمارانی که حالشا

 له توصیه می شود.مشکلی مواجه بود تزریق داخل عضله زبان یا تزریق دارو زیر زبان یا پوست یا داخل عض

 است. mg 2حداکثر دوز آن –دقیقه تا ایجاد پاسخ مناسب  0تا  2وریدی و تکرار هر  mg/kg  4/4:کودکان*

همین علت  است و بیمار حتما باید پایش شود و به ان گاهی اوقات طول آثار اپیوییدی بیش از طول اثر نالوکس:توجه

 انفوزیون است. ،بهترین راه تجویز دارو

ساخته می شود و با دوز  DW %9با سالین نرمال یا  mcg/ml 0محلول  :بزرگساالن و کودکان انفوزیون درروش 

mg/hr 0/4-0/4  .قابل تجویز است 

 برگرداندن دپرسیون مرکزی ناشی از تزریق اوپیوید ها بعد از جراحی بزرگساالن و کودکان:*

0-9/4 mcg/kg  یم دوز بر اساس پاسخ دهی و ممانعت از دپرسیون تنفسی دقیقه ای و تنظ 0تا  2وریدی با فواصل 

 : احتیاط و مصرف منع موارد
این دارو در بیمارانی که وابستگی فیزیکی به اپیوئید ها دارند باید با احتیاط مصرف شود. نالوکسون باید با احتیاط در 

مادران معتاد که مصرف مرتب دارو های اپیویید  افرادی که دوز های باالی اپیویید مصرف کرده اند به کار برود.در نوزادان

دارند،این دارو می تواند عالیم سندرم قطع را ایجاد کند. این دارو در بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی یا آنهایی که 

 داروهای کاردیوتوکسیک مصرف کرده اند باید با احتیاط به کار برود.

 :عوارض جانبی
آریتمی های قلبی و ادم حاد ریوی بخصوص در بیمارانی که جراحی شده اند  هیپرتانسیون، ،هیپوتانسیون: مهم ترین

 دیده می شود. تشنج به شکل گزارش دیده شده که شیوع چندانی ندارد.

 : میدازوالم
 اثر و موارد مصرف: مکانیسم

سترده ای به پروتئین های پالسما متصل میدازوالم بنزودیازپین کوتاه اثربامکانیسم مشابه دیازپام است. این دارو به طور گ

ساعت است اما در بعضی از بیماران  2نیمه عمر میدازوالم در حدود  می شود. میدازوالم می تواند از سد جفتی عبور کند.

ساعت نیز گزارش شده است. نیمه عمر میدازوالم در نوزادان،سالخوردگان و مبتالیان به نارسایی  9نیمه عمرهای بیش از 
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هیدروکسی متیل میدازوالم است -4ی افزایش می یابد.میدازوالم در کبد متابولیزه می شود و متابولیت عمده ی آن کبد

که فعالیت آن از میدازوالم کمتر است. متابولیت های میدازوالم بیشتر به صورت کنژوگه با گلوکورونید از راه ادرار دفع 

 می شوند.

  :مصرف بر حسب اندیکاسیون
را به . بنابراین در تمام افرادی که این دارو ب و ایست تنفسی را به همراه داردمیدازوالم خطر سرکو IVیق : تزرنکته

 مراقبت دقیق ضرورت دارد. ،صورت وریدی دریافت می کنند

*sedation تزریق(فراموشی و کاهش اضطراب قبل از عمل ،IM): 

دقیقه و  49شروع اثر آن بعد از  .عضالنی تزریق می شودقبل از عمل  تا یک ساعت mg/kg 4/49-4/40: بزرگساالن* 

مبتال به بیماری مزمن یا کسانی که  ،سال، ناتوان 44در بیماران باالی . دقیقه دیده می شود 04-44ر آن طی حد اکثر اث

می برای این افراد کافی است.  mg 4، دوز دارو باید کاهش داده شود و گاهی دوز مصرف می کنند CNS سرکوبگر 

نظیر آتروپین ،اسکوپوالمین،مپریدین یا   premedicationتوان میدازوالم را همراه با یکی از داروهای مورد استفاده در 

 مرفین سولفات از طریق یک سرنگ مشترک تزریق کرد .

میلی گرم است در  44معموال موثر است. حداکثر  دوز  mg/kg 49/4-4/4دوز  کودکان)به استثنای نوزادان(:*

 صورتی که به همراه یک داروی مخدر تجویز شود ،دوز هر یک از آن ها کاهش داده می شود.

 و در یک عضله بزرگ انجام گیرد.  میدازوالم باید به صورت عمیق IM: تزریق توجه

 

*sedation تزریق(فراموشی و کاهش اضطراب در طی جراحی ،IV:) 

بیماری که از لوله داخل تراشه دارد و از تهویه  sedation   ، وپیآندوسک ،رودر حین جراحی تشخیصی یا درمانیاین دا

مادر و نیز طی انجام اقدامات  sedationدر زمان سزارین بعد از خارج کردن نوزاد جهت  مکانیکی استفاده می کند،

 درمانی در موارد اورژانسی استفاده می شود.

ید به تدریج و به آرامی تجویز شود. هر دوز را در مدت حداقل دو با توجه: دوز دارو بسته به وضعیت هر فرد متفاوت است.

و اگر به دوز باالتری نیاز بود  دقیقه تزریق کرده و سپس دو دقیقه دیگر صبر کنید تا اثر سداتیو دارو کامال ارزیابی شود.

د به دارو با توجه به سن و . پاسخ هر فردقیقه دیگر صبر کنید 2یز کرده و دقیقه تجو 2مقدار کمی دارو را باز هم طی 

 وضعیت بدنی وی متفاوت است.

 سال یا باالتر از آن،ناتوان یا دچار بیماری سیستمیک پیشرفته: 65*بیماران با 

خطر آپنه و سرکوب تنفسی در این افراد بیشتر است و حداکثر اثر دارو ممکن است درمدت زمان بیشتری به دست 

نیز پاسخ می  mg 4م کرده و سرعت تجویز آنها را کاهش دهید.بعضی بیماران به دوز آید.مقادیر دوز را در این افراد ک

دقیقه تجویز نکنید .در صورتی که اثر الزم در بیمار  2میلی گرم را در مدت کمتر از  9/4دهند. دوز برابر یا بیشتر از 

 2و همان طور که قبال توضیح داده شد  دقیقه تجویز کرده 2میلی گرم را بار دیگر طی  4می توانید تا حد  ایجاد نشد،

میلی گرم است. در صورت  9/0دقیقه صبر کنید تا اثر دارو کامال ارزیابی شود.معموال کل دوز دارو مورد نیاز تا حداکثر 
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دوز میدازوالم را نسبت به افراد جوان بدون   %94باید حداقل  ،در این بیماران premedicationاستفاده از 

premedication .کاهش داد 

استفاده شده بود و با احتیاط  sedationدوز اولیه ای که برای ایجاد  %29دارو با مقادیری برابر با  :دوز نگهدارنده*

با فاصله  ،نیاز به داروی بیشتری داشته باشدالزم به ویژه در افراد پیر و ناتوان تجویز می شود و تنها در صورتی که بیمار 

 تجویز کنید. دوزهای بعدی را الزم،

 

 ناشی از میدازوالم Alertness/sedationارزیابی مشاهده ای 

 رتبه ها چشم ظاهری وضعیت صحبت دهی پاسخ

به صدا زدن به راحتی پاسخ 

می دهد با تون طبیعی 

 صحبت می کند.

 9 (alert) طبیعی،بدون پتوز طبیعی طبیعی

پاسخ لتارژیک به صدا زدن 

ت می با تون طبیعی صحب

 کند

سنگین و کمی 

آهسته صحبت 

 می کند

relaxation 

 خفیف
پتوز خفیف )کمتر از 

 نصف چشم بسته است(
0 

فقط به صدای بلند یا تکرار 

 آن پاسخ می دهد.

لکنت یا 

آهستگی واضح 

 صحبت

relaxation 
 واضح

پتوز واضح)بیش از نصف 

 چشم بسته است(
0 

فقط با تکان دادن آرم 

 وی،پاسخ می دهد

چند کلمه فقط 

 واضح می گوید.
- - 2 

با تکان دادن آرم وی،پاسخی 

 نمی دهد
 4)خواب عمیق( - - -

 (2440مارینو  ICU ) منبع : 

 

 :احتیاط و مصرف منع موارد *

مسمومیت حاد با الکل  شوک،کوما، در صورت وجود حساسیت مفرط نسبت به بنزودیازپین ها،گلوکوم زاویه باریک،

است. بی خطر بودن تجویز میدازوالم در کودکان،زایمان،شیردهی و بارداری ثابت نشده  مصرف این دارو ممنوع

در فرد مبتال به نارسایی احتقانی قلب از آنجا که نیمه عمر حذف  است.تزریق داخل شریانی میدازوالم ممنوع است.

ممنوع است.در نارسایی کبد یا تجویز آن  ،افزایش پیدا می کند %04توزیع آن برابر می شود و حجم  2-0میدازوالم 

نارسایی حاد تنفسی و افراد پیر و ناتوان مصرف این  ،چاقی بیش از حد ،میاستنی گراویس،COPDکلیه،افراد مبتال به 

در طی جراحی های چشم به ویژه جراحی باز چشم برای درمان کاتاراکت و مواردی که حرکت  دارو با احتیاط انجام شود.
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ت خطر ساز باشد،از میدازوالم با احتیاط استفاده شود زیرا ممکن است بیمار در حین به هوش کردن بیمار ممکن اس

 آمدن دچار کانفیوژن باشد و نسبت به محیط اطراف خود آگاهی نداشته باشد.

 :جانبی عوارض*

هم زمان از سایر  مهم ترین:عوارض قلبی ریوی خصوصا در افراد پیر و ناتوان ،مبتال به بیماری های مزمن و افرادی که

به ویژه در صورت  IVداروهای سرکوب کننده قلب و ریه استفاده می کنند،سرکوب یا ایست تنفسی به هنگام تزریق 

تجویز هم زمان آنالژزیک های اوپیوییدی یا به هنگام تزریق سریع و هیپوتانسیون از عوارض مهم و شایع تر این دارو 

ضربان قلب  هیپرونتیالسیون، ،دلیریوم در هنگام به هوش آمدن یدازوالم عبارتند ازهستند.سایر عوارض مهم ولی نادرتر م

 معمول،هیجان غیر راش یا تاول پوستی، خارش، حرکات پرشی و غیر قابل کنترل بدن، فلبیت، ترمور، تند یا منظم،

 الرنگواسپاسم . ویزینگ یا برونکواسپاسم، بی قراری، تحریک پذیری،

 اینتگریلین:

 فیباتاید اپتی :نریکژ نام

 پالکتی تجمع مهارکننده :دارویی دسته

 لیتر میلی هر در گرم میلی 2 و 99/4 تزریقی محلول :دارویی شکل

 ودیگر ویلبراند ،فاکتورون فیبرنیوژن اتصال از جلوگیری مکانیسم با پالکت تجمع برگشتی ی مهارکننده :اثر مکانیسم

 .باشد می انعقادی عناصر

 دارویی تحت که بیمارانی و( ST افزایش بدون MIناپایدار، آنژین) کرونر حاد سندرم با بیماران درمان : مصرف موارد

 کاهش باعث که کنند می استفاده درمان برای STENT از که کسانی و PCIبا درمان تحت بیماران درمان در و هستند

 .شود می مجدد MI بروز

  بیعیط عملکرد با حاد کرونری سندرم در :مصرف دوز

 از ترخیص هنگام تا  2µg/kg/min آن دنبال به و وریدی صورت به سریع و بالفاصله 404mg/kg بارگیری دوز :کلیه

 ساعت 92 مدت به CABG، جراحی عمل شروع یا بیمارستان

 وریدی صورت به PCI شروع از قبل g/kg µ 404 بارگیری دوز کلیه طبیعی عملکرد با PCI با درمان تحت افراد در*

 g/kg µ میزان به بارگیری اولین از بعد دقیقه 44 مجدد بارگیری دوز سپس µg/kg/min 2دوز با انفوزیون ی ادامه و

 مدت به انفوزیون ی ادامه حداقل و یابد ادامه ساعت 40-20 مدت به بیمارستان از ترخیص زمان تا باید انفوزیون و 404

 .است ساعت 42

 حاد خون فشار افزایش گذشته، روز 04 در عادی غیر خونریزی ی سابقه یتی،حساس خونریزی ی سابقه :مصرف منع

 کنترل خون فشار داروی با که mmHg  444 باالی دیاستول خون فشار یا 244mmHg باالی سیستول خون فشار)

 .نشود

 دیالیز درمان تحت بیماران و هفته 4 عرض در بزرگ جراحی عمل سابقه*
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 چوری ،هما لیتر دسی در گرم 9 از بیش Hb کاهش داخلی خونریزی ای، جمجمه داخل خونریزی :جانبی عوارض

  خون فشار افت ترومبوستوپنی، فمورال، شریان از ،خونریزی

 .است تزریق قابل غیر وریدی مسیر یک در فروزماید با دارو این :مهم نکته
 باربیتال: فنو

 موارد مصرف : اثر و مکانیسم
 .نماید می ساپرس را تاالموس و کورتکس در صرعی کانون از ناشی تحریکی موج خود اثر اعمال برای فنوباربیتال

 یکاسیونآن بر حسب اند وموارد مصرف

 یحس کننده ها یب یق، تتانوس، تزریاکالمپس یرنظ یو تشنج حاد در موارد یاستاتوس و انواع اختالالت تشنج درصرع

 .اشدب میقبل از عمل  Sedationو  ی، آرام بخشیموضع

  mcg/ml 04-49 یدرمان یبه سطح سرم یدنتا رس یدیور یون، انفوزیقهدق 44-04 یط mg/kg 24-49 : بزرگساالن

کردن محلول  یق، رقmg/ml 444 یدیور یق، حداکثر سرعت تزراستاتوس صرع فوری کنترل جهت

 IV یقجهت تزر 4/4تا غلظت  یتالفنوربارب

. ) یازساعت در صورت ن 4دوز هر  ین، تکرار اIV یا IM(،  mg 944ا ت یا)  mg 024-244کنترل تشنج حاد،  جهت

 mg/kg یاروز  9-44به مدت  mg/kg/day 4-0 یه، دوز اولیاختالالت تشنج یفور یر(. درمان غ mg 444حداکثر دوز 

49-44 

 .یبه سطح ثابت درمان یتالفنوبارب یدنتا رس IV یا IMدوز،  تک

 :دارنده نگه دوز
، به طور یسطح سرم یزانتک دوز با توجه به م یاو منقسم در دوز  یخوراک یا IVدر روز،  mg/kg 0-4 بزرگساالن

 به صورت تک دوز شبانه یخوراک mg 444-44معمول دوز نگه دارنده 

 :(Sedation) یبخش آرام
mg 424-04 یدر روز خوراک ،IM یا IV  حداکثر دوز تام  یتک دوز خوراک یادوز  2-0منقسم در (mg 044 ) 

Sedation قبل از عمل 

mg 244-444  ،54-44 قبل از عمل،  یقهدقIM 

 منع مصرف : موارد

 یتنفس یدشد یماری، بیه(، اختالل واضح عملکرد کل یریسابقه پورف یا) حاد  یریها، پورف یتوراتبه بارب یتحساس سابقه

  یپنوتیکـ ه یوسدات یبه داروها یاد، سابقه اعتیت، نفریانسداد مجار یانفس  یبه همراه تنگ
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 :جانبی عوارض

 سر  ی، احساس سبکسرگیجه، عدم تعادل، ی: خواب آلودگ ینتر شایع

 توئین: فنی

 :مصرف موارد و اثر مکانیسم

نماید  می اعمال اسید بوتیریک آمینو گابا میتور نوروترنس تقویت و سدیم کانالهای بلوک طریق از را خود اثر توئین فنی

 های آریتمی مقاوم، سکسکه صرعی، غیر های تشنج منتشر، کلونیک تونیک صرع پایدار، صرع در آن مصرف و موارد

 گلیکوزیدها از ناشی ویژه به بطنی

 :بارگیری دوز
  mg/min 94 یا mg/kg/min 0-4 یق، حداکثر سرعت تزرIV یق، تزر mg/kg 40-49از نوزادان ( :  یرو کودکان ) به غ بزرگساالن

  :یتشنج یها بیماری

  یکوزیدهااز گل یناش یها یتمیآر یژهبه و یبطن یها آریتمی

 mg 94حداکثر  یونآهسته سرعت انفوز IVبه صورت  mg/kg 49، حداکثر  یقهدق 44-49هر  mg 444-94:  بزرگساالن

 یقهدر دق

 : مصرف منع موارد

 سندرم یا سه و و دو درجه لوکب دهلیزی، ـ سینوسی بلوک سینوسی، کاردی برادی ها، هیدانتوبین به مفرط حساسیت

 .استوکس ـ آدامز

 ی، تکلم مبهم، اغتشاش ذهنیآرتر یس، دی، آتاکسیستاگموس، نCNS:  ینتر شایع :جانبی عوارض

 یدیور یعسر یقاز تزر یناش یپوتانسیون، هCNS، سرکوب یـ عروق ی: کالپس قلب ینتر مهم

 :( دپریوان)  پروپوفول

 : اثر و موارد مصرف مکانیسم

کند و  ی( اعمال م یداس یریکبوت ینو) گاما آم GABA یها یرندهکه اثراتش را با باند شدن به گ یبخش قدرتمند رامآ

 یهوشیالقاء ب یعالوه بر آن برا شود. یمد نظر است استفاده م یعسر یداریکه ب یکوتاه مدت زمان یآرام بخش یبرا

 شود. یاستفاده م یعموم
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 مصرف: طریق  و مقدار

 : عمومی بیهوشی

)  یهوش یب یبار تا زمان شروع القا یک یهثان 44هر  یدیاز راه ور mg 04سال :  99سالم با سن کمتر از  بزرگساالن

 ( mg/kg 9/2-2معادل 

)  یهوشیب یبار تا زمان شروع القا یک یهثان 44هر  یدیاز راه ور mg 24سال :  99از  یشتربا سن ب یاناتوان  بزرگساالن

 ( mg/kg 9/4-4معادل 

  : ویژه های مراقبت بخش در بستری مکانیکی تهویه تحت بیماران در آلودگی خواب القای

 mcg/kg/minute یش، افزایدیور یوستهپ یون( به صورت انفوز mcg/kg/hour 0/4 یا)  mcg/kg/minute 9شروع با 

مطلوب حاصل شود. دوز معمول  یگکه سطح خواب آلود یتا زمان یهثان 9-44( هر  mcg/kg/hour 4/4-0/4 یا)  44-9

 ( mcg/kg/hour 0-0/4 یا)  mcg/kg/minute 94-9نگه دارنده 

 منع مصرف : موارد

 ECT، منع مصرف در استفاده همزمان با حساسیت

 :  جانبی عوارض

  یقلب یستها، ا یتمی: آپنه، آر ینتر مهم

  یقسوزش محل تزر یا: افت فشار خون، درد  ینتر شایع

 از:استرپتوکین

 : مصرف موارد و اثر مکانیسم

حاد ترانس مورال،  MIباشد و در  یم یبافت ینوژنباشد که فعال کننده پالسم یم یتیکترومبول یدارو یک استرپتوکیناز

 مورد استفاده است. یژهو ی، در بخش هایانیشر یآمبول یا، ترومبوز یهحاد ر یآمبول

MI :حاد ترانس مورال 

با دوز  یکرونر یانداخل شر یق، تزریدیور یونساعت به صورت انفوز یک یط ینازاسترپتوک IU 4944444:  بزرگساالن

 .IU 404444ساعت، دوز توتال  یکبه مدت  یونانفوز IU/min 2444جا و سپس  یک یدیور یقتزر IU 24444 یهاول

 یانیحاد شر یآمبول یاحاد ، ترومبوز  DVT،  یهحاد ر آمبولی

 IU/h یزانبه م یدیور یون، سپس انفوز IV یق، تزر یقهدق 04 یط IU 294444 یزانبه م یریرگ: ابتدا دوز با بزرگساالن

. انجام یانیشر یساعت در ترومبوآمبول 20-92حاد و  DVTساعت در  92، یهر یساعت در آمبول 20به مدت  444444

 .یماریب یجادروز پس از ا 9 یط یحاًتر و ترج یعدرمان هرچه سر
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و  ینازاسترپتوک یالبه و %9دکستروز  یا یننرمال سال ml 9: افزودن  ینازاسترپتوک یقیمحلول تزر یه: روش ته توجه

 یز. پرهیازدر صورت ن ml 944، رساندن کل حجم محلول به یبه آن و چرخاندن آن به آرام یگرد ml 09سپس افزودن 

 محلول. ینبه ا یگرد یاز افزودن هر دارو

 : یجانب عوارض

 ، تب  پوتانسیونی: ه ینتر شایع

 آنافیالکسی ریوی، ادم برونکواسپاسم، خونریزی، آریتمی،:  ترین مهم

 : تیوپنتال

و بحران صرع  یعموم یهوشیباشد که در ب یکوتاه اثر م یاربس یتوراتبارب یوپنتالت : مصرف موارد و اثر مکانیسم

 کاربرد دارد. یگرهر عامل د یا یهوش یبه دنبال ب یدارپا

 :مصرف  قهیو طر مقدار

 بیهوشی: نگهداری و القا

به فواصل  mg99-94 یزانتا م یقدر بزرگساالن سالم، تزر mg/kg 9/09-9/2معموالً  یهوشیب ی: دوز القا بزرگساالن

 .mg 294آهسته، حداکثر دوز دارو  یقو تزر یماربر اساس پاسخ ب یهثان 04-24

Test dose: 
 اندازه به فرد عروقی ـ قلبی وضعیت و تنفس هوشیاری، سطح وضعیت اهدهمش و شده محاسبه دوز درصد 29 تزریق ابتدا

 .ثانیه 44

 دیگر عامل هر یا هوشی بی دنبال به پایدار صرع بحران

 .یقهدق 44 یط mg 294، گاه تا حد یدیور یقبه محض شروع تشنج، تزر mg 429-99 بزرگساالن

 :مصرف منع موارد
 داخل فشار افزایش،  یـ عروق یقلب یدشد یماریها ب یتوراتبه بارب یتاسحس یشعالمتدار، افزا یا یمخف پورفیری

 .ای جمجمه

 : جانبی عوارض

 نفس (  ی) آپنه و تنگ یتنفس یستم) کاهش برون ده و فشار خون ( و س یـ عروق یقلب یستمس یف: تضع ینتر مهم

 جراحی از بعد تهوع:  ترین شایع
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 : دیازپام

 یآرام بخش یلبه دل یازپامتفاوت که د ینباشد. با ا یها م یازپیناز دسته بنزود یازپامد : مصرف موارد و اثر مکانیسم

 ی، اسپاسم عضالنیرود و در درمان کوتاه مدت اختالالت اضطراب یمدت به کار م یبه استفاده طوالن یازدر موارد ن یدشد

 باشد. یم یکننده عضالت اسکلتو عالوه بر آن، ضد تشنج و شل  یو فلج مغز ی، پاراپلژMS یها یماریدر ب

 گذرا: اضطرابی عالئم و اضطرابی اختالالت مدت کوتاه درمان

 یا IMرا  یازپامد mg 44-2توان  یاوقات م یبار در روز. گاه 2-0 یخوراک mg 44-2: بسته به شدت عالئم :  بزرگساالن

IV ساعت بعد. 0-0دوز  ینکرد و در صورت لزوم تکرار ا یقتزر 

 .یدر روز خوراک mg 04:  یکاسپاست یددر اختالالت شد دوز حداکثر

شود. حداکثر دوز  یم یونساعت انفوز 20در  mg/kg 44-0 یا IVساعت  4-0هر  mg/kg 0/4-4/4: بزرگساالن  تتانوس

 :mg 294 خوراند. یمارلوله معده به ب یقتوان دوز را کاهش داده و آن را از طر یدر روز. به محض کاهش اسپاسم م 

در روز در  mg 04-24با دوز  یخوراک یازپاماز د یبه عنوان درمان کمک : استاتوس صرع و تشنجی های یماریب

 شود. یدر روز در کودکان استفاده م mg 44-2بزرگساالن ) کاهش دوز در سالمندان ( و 

Sedation  : بزرگساالن :mg 44-2 ،IV یا IM ورت استفاده از فرم ساعت. در ص 0-0تکرار آن هر  یازو در صورت ن

 بار در روز.  mg 44-2 ،0-0:  یخوراک

 به آپنه هنگام خواب. یانبسته حاد ، مبتال یه، گلوکوم زاو ییدارو یتحساس : مصرف منع موارد

 ، افت فشار خونی، سرکوب تنفسی، عروقی، سر درد، کالپس قلبیخواب آلودگ : عوارض

 :( لئوفد)  نفرین نوراپی
 د مصرف :اثر و موار مکانیسم

باشد و در  یباشد و تنگ کننده عروق م یم یکاست که آلفا و بتا آدرنرژ یمتیکسمپاتوم یدارو یک یننفر نوراپی

 کاربرد دارد. یقلب یستو ا MI، یقلب ییاز شوک، نارسا یحاد ناش یپوتانسیونه

تا  یندکستروز سال یا %9وز از محلول دکستر ml 444در  یننفر ینوراپ mg/ml 4 یالاز و mcg/min 0محلول :  تهیه

  mcg/ml 0به غلظت  یدنرس

و رساندن  یننفر یشده نوراپ یهمحلول ته یدیور یون، انفوزml/min 4-9/4 یا mcg/min 0-2 یه: دوز اول بزرگساالن

 mcg/min 0-2فشار خون به حد مطلوب، ادامه با دوز نگه دارنده  یدن، به محض رسmcg/min 42-0به  یجیتدر

  mcg/min 24وز د حداکثر
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 قلبی: ایست

و  ml 99/4-9/4 یزانبه م mcg/min 444محلول  یقحاد، معموالً تزر یپوتانسیونو کودکان : مشابه دوزاژ ه بزرگساالن

 یازتکرار دوز در صورت ن

 منع مصرف : موارد

 محیطی عروق ترومبوز و خون حجم کاهش از ناشی خون فشار افت شدید، هیپوکسی

 : عوارض

 یکاروی، برادی، حمالت آسمیتمی، آریدشد یپوتانسیون، هسردرد

 

 (4050-زهره قمری زارع–نکات کاربردی داروهای ژنریک ایران      )مولفین مرجان رسولی  

 (4050-دکتر طاهره غازیانی   -ایران فارما       )  ویراست سوم  (         )دکتر سعید شهراز

ICU                 (2440-ترجمه پریسا مرادی  )               پل مارینو 

 )     دکترفرید قره داغی ) AHA-2442برگرفته از استاندارد های   پایه وپیشرفته CPRکتاب 
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 مدیریت حل مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: سمیرا هاشم پور
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 :تعریف

ی برای رویدادها و موضوعاتی که تهدیدکننده انجام کارا یا اثربخش یک کسب و کار هایحلسازی راهیافتن و پیاده 

 هستند.

بدون مسئله، زندگی مفهومی ندارد. دوست داریم همیشه از وضع موجود به وضعیت مطلوب برسیم و برای این منظور  

ئل، احساس ارزشمندی و اعتماد به ناچاریم مسائل را حل کنیم. با کسب مهارت، تجربه و توانمندی برای حل درست مسا

نفس در ما بیشتر خواهد شد. در صورتی که نتوانیم مسائل و مشکالت زندگی را به روش مناسب و درستی حل کنیم، 

مان دشوار خواهد شد. حل مسئله مهارتی است که می توان آن را آموخت و به کار بست و به دیگران نیز یزندگی برا

 آیند یادگیری حل مسئله، درونی شدن روند و گام های حل مسئله است. آموخت. مهم ترین نکته فر

 فرق میان مسئله و مشکل

ها و مشکل، مسئله ای است که تمام عوامل و متغیرهای مؤثر در آن برای ما مشخص نیست. وقتی اطالعات، دانسته

ا مشکل روبه رو هستیم. مسئله یک گام از آگاهی ما از عوامل ایجاد کننده، مؤثر و غیرمؤثر در یک مسئله کافی نباشد، ب

مشکل جلوتر است. وقتی می دانیم مشکل چیست و ریشه های آن کدام است ما با مسئله روبه رو هستیم. مسئله به 

شود که باید باشد ولی نیست و یا نباید باشد ولی هست. مسئله مشکل تعریف شده است. مشکالت موضوعی گفته می

 دا به مسئله تبدیل می شوند و بعد مسئله حل می شود.حل نمی شوند بلکه ابت

 حل مسئله

فرآیندی است که نیاز به تجربه های عملی و توانمندی های ذهنی دارد. که با شناخت و رفتار هدایت شده و با کمک راه 

اه حل مسئله، حل های مؤثر یا سازگارانه به نتیجه مطلوب می رسد. هر مسئله، نوعی استرس به فرد وارد می کند و ر

با استرس است. استرس یعنی وارد شدن فشار بر یک سیستم، بدون آمادگی قبلی برای پذیرش آن « رویارویی»یک نوع 

 فشار. 

 نکاتی هنگام حل مسئله

 پذیری نسبت به مسئله: وجود آنرا انکار نکنیم.مسئولیت*

 ل. آنچه را که اتفاق افتاده است به شکل یک مسئله ببنیم، نه یک مشک*

 تالش برای حل مسئله برای سالمت روانی و رفاه اجتماعی ما اهمیت دارد. *

 به این باور برسیم که می توانیم مسئله را حل کنیم. *

ویژگی های الزم برای توانمندی در حل مسئله: احساس ها و افکار منفی خود را کنترل کنید. و در لحظه های تصمیم *

 نید. گیری، خود را سرزنش و مالمت نک

وجود مسئله یا مشکل، دلیل بر ضعف، بی کفایتی، بی لیاقتی، بی استعدادی و نادانی یا ناتوانی و ... نیست؛ بنابراین *

 نباید احساس درماندگی و ناامیدی نمود.
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 انواع مشکل: آنی، جاری، آتی و نهفته. به مشکل فکر کنیم یا به راه حل آن؟ *

 گام های حل مسئله: 

 طرح مسئلهشناسایی یا -4

 شناسایی علت یا دلیل بوجود آمدن مسئله-2

 انتخاب چند راه حل برای حل مسئله-0

 . گزینش بهترین راه حل از میان راه حل ها با استفاده از روش حذف منفی0

 به اجرا گذاشتن راه حل-9

 ارزیابی اثربخشی راه حل-4

 تدوین روش کاری که پس از این، چنین مشکالتی پیش نیاید.

 ل های اصلی شکست حل مسئلهدلی

 ناتوانی در تعقیب مسئله و حل آن

 ناتوانی در فهم دقیق و درست مسئله-4

 ناتوانی در دریافت اطالعات الزم برای حل مسئله-2

 ناتوانی در پیش بینی ناشناخته ها-0

 انتخاب راه حل ضعیف یا غلط از ابتدای کار-0

 ط شود)برخورد هیجان مدار( که منجر به راه حل غل-9

 کار کردن بر اساس اطالعات نادرست-4

 ناتوانی در استفاده از تجربه های دیگران-9

 ناتوانی در خالقیت و نوآوری در روش های حل مسئله-0

 هایی برای درنگ، تأمل و استراحت بجااستفاده نکردن از فرصت-5

 یند حل خالق مسئلهفرا

است. هر بار که مدیر یا رهبر افراد را در تولید یک محصول یا ارائه یک حل مسئله بخش جدایی ناپذیر زندگی سازمانی 

از سازمان به   حل مسئله روی میدهد و تصمیم گیری صورت می گیرد. و هر بار که عضوی  خدمت راهبری می کند

 روش جدیدی می اندیشد حل مسئله روی میدهد. 

 

سی دارد. برای افراد توسعه مهارت حل مسئله یک ضرورت است اما اینکه این حل مسئله امر واقعا خالقی است جای برر

نه یک امر تشریفاتی و برای سازمانها نیز توسعه این مهارت در افرادشان یک ضرورت است و نواورترین افراد و سازمانها 

 اند.  حفظکرده باالیی اطمینان کسانی هستند که ماندگاری و کامیابی خود را بادرجه
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ها به صورت ثما نشان خواهیم داد که چگونه حل مسئله به صورت خالق ار آغاز کنید. یا از فرصدر این بخش به ش

 در کار و چه در زندگی شخصیتان.  خالقانه استفاده کنید چه

   حل خالق مسئله

لیل به تا چند سال اخیر حل خالق مسئله را یک امر استداللی و عقالیی تعریف می کردند و دانشمندان برای تجزیه و تح

در   عوامل کیفی توجه داشتند. اما اکنون پی بردند که یک یک روش کامال استداللی و عقالیی تمام ابعاد حل مسئله را

(نام  CPSضروری است. بنابرای از این فرایند به عنوان فرایند حل خالق مسئله  )  بر نمی گیرد و خالقیت در این فرایند

 بردند. 

هشت مرحله وجود دارد که عبارتند از تحلیل محیط، تشخیص مسئله، شناخت مسئله، در فرایند حل خالق مسئله 

 نشان داده شده است.  4-2برشماره فرضیه سازی، ارائه راهکارها، انتخاب راهکار، اجرای راهکار و کنترل. این فرایند در نما

 ( تحلیل محیط1

 ست که آیا این مسائل وجود دارد یا نه؟اگر پیوسته در جست و جوی مسائل نباشید پس چگونه خواهید دان

میلیون ها دالر ساالنه صرف پیگیری مسائل مربوط به رقابت و اقتصاد و کسب  Royal Dutch/shell  شرکت نفت

اطالعات  اطالعات درباره مشتریان خود می کند و این هزینه صرفاً برای یک نوع سیستم اطالعاتی، یعنی سیستم

 راهبردی صورت می گیرد. 

 ( تشخیص مسئله2

 پیش از آنکه بتوانید مسئله ای را حل کنید یا از فرصتی استفاده کنید باید از وجود آن مسئله یا فرصت با خبر شوید. 

اقدام به تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به هزینه تولید در  4554برای مثال هنگامی که میکیوکیتا نو در اوایل دهه 

کرد یک جای کار خراب است. مشکل این بود که پس انداز الزمی را که می بایست از شرکت نمود در نهایت، احساس 

 ست به دست آورد، به دست نمی آوردبابت اتوماسیون و روباتی کردن کارخانه که به تازگی آن را تکمیل کرده ا

 ( شناخت مسئله3

 ک فرآیند عقالیی و استداللی است. تفکر استداللی و شهودی هر دو در این مرحله صورت می گیرد. اما شناسایی ی

 سئواالت اصلی مطرح شده در شناخت مسئله:

 چه اتفاقی افتاد، یا خواهد افتاد؟ -4

 روی چه کسی تأثیر گذاشت یا خواهد گذاشت؟ -2

 چه زمانی اتفاق افتاد یا خواهد افتاد؟ -0

 ا خواهد افتاد؟یچگونه اتفاق افتاد  -0

 تاد؟چرا اتفاق افتاد یا خواهد اف -9

 چه باید بکنیم تا موفق باشیم -4
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 ( فرضیه سازی4

 فرضیه سازی درباره وضعیت عوامل آینده در شرایط حل مسئله، امری ضروری است. . 

 -0تعریف مسئله  -0جمع آوری اطالعات  -2  یافتن مسئله -4برنامه حل خالق مسئله هست مرحله انجام می شود: 

قبوالندن نظریه  -9تدوین یک برنامه عملی  -4ارزیابی و انتخاب بهترین نظریه ها  -9نظریه پردازی برای یافتن راه حل 

   عملی کردن راه حل -0و   به مدیریت ارشد

 ( خلق راه کارهای گوناگون0

خلق راه کارهای مختلف مستلزم فهرست بندی راه کارهای شناخته شده و ایجاد راه کارهای اضافی می باشد. خلق راه 

 لف تا حدودی یک امر عقالیی و استداللی و تا حدودی شهودی و غیر استداللی است. کارهای مخت

 ( انتخاب از بین راه کارهای مختلف6

کارهای   مایل در هر گالن مصرف داشت، راه 99هنگامی که مهندسان هوندا برای اولین بار موتوری را طراحی کردند که 

ر فن آوری جدید بر هزینه تولید، سازگاری با سیستم های انتقال نیرو و مختلفی برای انتخاب در اختیار داشتند. تأثی

سیاری داشت. هر یک از فن آوری های ممکن می بایست به د بغیره برای تصمیم گیری آنان در انتخاب فن آوری، اهمیت

 مل، مورد ارزیابی قرار می گرفت. لحاظ تأثیر آنها بر این عوا

 ( اجرا7

نی نسبت به کاری که می خواهید انجام بدهید پیدا کرده و برنامه ای برای انجام آن داشتید پس از آنکه دیدگاه روش

پیش بینی ه دایم است. این امر یعنی دقیق شدن در جزئیات و جآنگاه می توانید عمالً دست به کار شوید. اجرا مستلزم تو

 موانع و غلبه بر آنها.

 ( کنترل8

حل خالق مسئله است که اغلب نادیده گرفته می شود. این مرحله مستقیماً به مرحله  ارزیابی نتایج آخرین مرحله فرآیند

ص در این نقای  تجزیه و تحلیل محیط راه پیدا می کند و چرخه جدیدی از حل خالق مسئله آغاز می شود. تشخیص

 مرحله حایز اهمیت است. 

 کسب و کار( تکنیک حل خالق مسئله، )راهنمای اندیشه نو برای 444کتاب  منبع:

 تالیف : جیمز هیگینز، ترجمه : محمود احمدپور داریانی

یافته ؛ خالقیت اختراعی ؛ فناوری خالقیت و نوآوری ؛ حل مسئله ؛ خالقیت ؛ نوآوری ؛ نوآوری نظامکلیدواژه : 

ابداعانه مساله ؛  شناسی حل ابتکاری وهای ابداعی ؛ روششناسی حل مسالهشناسی اختراع ؛ الگوریتم اختراع ؛ روشروش

 شناسی فناوریشناسی اختراع ؛ خالقیتشناسی خالقیت ؛ خالقیتمهندسی خالقیت و نوآوری ؛ روش
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 مغزی ریوی قلبی احیای

 پیشرفته و پایه
 

 

 

 

 
 تهیه و تنظیم: قاسم زارعی
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 : تعریف

 آن مدت طوالنی نوع ودر ریه قلب حیاتی عضو دو بازگرداندن برای درصحنه وحاضر آگاه افراد توسط که اعمالی سلسله

 .گیرد می صورت مغزی ردکعمل دننبازگردا رظومن به

 : تاریخچه

 افرادی حیات به بازگشت و مرگ به مشرف اشخاص احیاء برای جالبی و مختلف های روش متمادی، قرون پی در انسان

 دم از استفادهه ک بود کسی اولین (Paracelsus) پاراسلسوس .است برده بکار اند شده ناگهانی های مرگ دچار که

  .برد بکار بودند شده ناگهانی مرگ دچار که اشخاصی ریه در دمیدن برای را آهنگری

 عروقی قلبی حیات وحمایت (BLS=Basic life support)  حیات مقدماتی حمایت قسمت دو به تعریف در احیا

 احیا از منظور امروزه شودکه می تقسیم  ( Advanced cardiovascular life support= ACLS )پیشرفته

 می خاص های تکنیک و داروها کاربرد شامل اطفال و بالغین در پیشرفته عروقی قلبی احیای و است BLS کاربرد همان

 . باشد

 که بیمارستان داخل در حیات حمایت ولی است شده داده توضیح مقاالت اکثر در خوبی به بیمارستان از خارج احیای

 American)  آمریکا قلب انجمن 4504 سال در . شد توصیف موارد برخی در فقط گردد می نیز احیا موارد شامل

heart association=AHA) به مربوط های بارالگوریتم اولین برای ACLS نمود منتشر را . 

 فراگیر های دستورالعمل تدوین برای را احیا المللی بین کنفرانس اولین احیا، ارتباط المللی بین مجمع 2444 سال در

 و پزشکی های تیم افراد همه دنیا سراسر در تا داد تشکیل قلبی اورژانس مراقبتهای و ریوی قلبی احیای جهانی

 یکبار سال هرچند ها دستورالعمل این . کنند پیروی احیا عملیات انجام برای واحدی های دستورالعمل از امدادگران

 آخرین شوند می رسانی روز به و بازنگری گرفته صورت تحقیقات و مطالعات یدترینجد براساس و خبرگان توسط

 .گردد می اجرا دنیا سراسر در اکنون هم که بوده 2449  سال به مربوط ها دستورالعمل

 : مقدمه

 یستا آن ومتعاقب) موثر و خودبخود قلبی ده برون ناگهانی توقف( قلبی ایست است ممکن تیومتفا وقایع دنبال به

 : نمود اشاره زیر موارد به توان می وقایع این جمله از ، گردد ایجاد تنفسی

 برق( الکتریکی شوک شدگی، غرق ،هیپوترمی، قلبی سکته و نارسایی ، مغزی های سکته مانند عروقی قلبی حوادث

 ظرف در قلبی ده ونبر توقف دنبال به خفگی و زدگی سرما ، ها مسمومیت در قلبی های اورژانس ،)صاعقه و گرفتگی

 مهم مراکز ایسکمی اثر در سپس ، افتد می اتفاق هوشیاری عدم و شود می مختل مغز به خونرسانی ثانیه 49 مدت

 روی قلبی حوادث از پس بالغین در بیشتر توالی این البته دهد می روی تنفسی ،ایست بعدی ثانیه 44 تا 04 در تنفسی

 یا خارجی جسم با خفگی مثل تنفسی حادثه یک دنبال به معموال ها بچه در قلبی ایست الگوی ولی دهد می

 .افتد می اتفاق ...و مواد آسپیراسیون
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 سریعا باید آن نجات برای و است قلب ؛ایسکمی به نسبت ارگان ترین حساس بدانیم که ستا این اهمیت حائز نکته اما

 ان از پس و سینه قفسه خارجی فشردن با اول وهله در ارک این که نمود ایجاد قلب کرونر عروق در کافی خونرسانی فشار

 سریع شروع خاطر همین به گردد حفظ مغز یعنی خلقت شاهکار حیات تا گیرد می صورت خاص تکنیکهای و داروها با

-0 مغزحدود نجات طالیی دوره زیرا گردد می ضروری قلب حیات حفظ و قلب مجدد انداختن کار به برای احیا عملیات

 .گردید خواهد جدی صدمات باعث بکشد طول زمان این از بیش مغز سلولهای هیپوکسی اگر و باشد می قهدقی 4

 در عروقی قلبی حمایت یشرفتهپ عملیات و دقیقه 9 ظرف در حداکثر احیا مقدماتی عملیات گردد می توصیه بنابراین

 اولین که است مغز احیای ریوی قلبی احیای هدف مهمترین(. شود شروع قلبی ایست از بعد اول دقیقه 44-0 ظرف

 ).است قلب مجدد انداختن کار به هدف، این به رسیدن برای مرحله

 :بالینی مرگ

 

 در و ندارد وجود وی در حیاتی های نشانه و است تنفس و نبض فاقد شده ریوی قلبی ایست دچار فرد که صفر زمان در

 است برگشت قابل اغلب مرحله این

 :)مغزی رگم( فیزیولوژیک مرگ

انجامد   طول به دقیقه 4-0 از ترشبی خون گردش و اکسیژناسیون کمبود و افتاده تاخیر به دالیلی به احیاء که زمانی

 .گردد می فیزیولوژیک مرگ به منجر شده ایجاد مغز در ناپذیری جبران های آسیب

 : ریوی قلبی احیای مراحل

 

 از که نمود تقسیم ADVANCED یا پیشرفته و BASIC یا اتیمقدم مرحله دو به توان می را ریوی قلبی احیای

 .باشد می خاص وسایل و داروها حضور یا و عدم درصورت خاص عملیات سری یک انجام واقع در عملی لحاظ

 می BLS را میگیرد صورت اولیه سطح در خون گردش برقراری و اکسیژناسیون و هوایی راه کردن باز منظور به اقدامات

 ایجاد عامل آنها توسط توان می که هایی تکنیک و اقدامات سایر و داروها قبیل از امکانات و وسایل بارسیدن ولی گویند

 .گردد می شروع ACLS یا پیشرفته حمایت نمودعملیات درمان را ریوی قلبی توقف

 : BASIC LIFE SUPPORT :مقدماتی احیای مراحل

 : است زیر ترتیب به اقدامات نمهمتری شده قلبی توقف دچار که بیماری هر برای

 - )هوشیاری وضعیت( پاسخ عدم یا وجود فوری تشخیص  -1

 غیرطبیعی تنفس وجود یا و تنفس عدم تشخیص لحاظ از تنفس وضعیت بررسی  -2

 (AEDخودکار اتوماتیک دفیبریالتور درخواست و اورژانس سیستم کردن فعال  -3

  ) شود تلف وقت نبض یجستجو در نباید ثانیه 44 از بیش ( نبض وجود سیربر  -4

  مصنوعی تنفس دوبار آن دنبال به و سینه قفسه فشردن بار  04 بر مشتمل سیکلهایی شروع  -0
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 (:RESPONSIVENESS ) پاسخ بررسی
 

 در ( شود مطمئن احیا نیازمند فرد و خود ایمنی از باید احیا نیازمند فرد وضعیت به پرداختن از قبل احیاگر فرد

 باید .....و تصادف ، سوزی آتش ، زلزله ، سیل مثل طبیعث بالیای بروز صورت در یا و بیمارستان از رجخا مکانهایی

 حالت( کرد بررسی او های شانه مالیم دادن تکان یا و کردن سئوال با را فرد پاسخ سپس .)دورشد خطر صحنه از درابتدا

 در و کرد بررسی طبیعی تنفس عدم یا و وجود لحاظ از را بیمار تنفس پاسخ، بررسی با همزمان طور به و ) خوبه؟

 خبرکنید را اورژانس سیستم سریعا آن بودن طبیعی غیر ویا تنفس عدم یا و دهی پاسخ عدم یعنی اختالل وجود صورت

 ) فرستاد اینکار برای اورا توان می دارد وجود صحنه در دومی شخص اگر (کنید خودکار دفیبریالتور تقاضای و

 
 (: CIRCULATION )ونخ گردش 

 بسیار تواند می نبض ارزیابی انجائیکه از اما پردازند می نبض کردن چک به خون گردش وضعیت رسی بر برای معموال

 از بیش نباید دیده دوره احیاگر و داده قرار نظر مد را حرکت یا خودبخودی تنفس وجود مثل نخها سر سایر باشد مشکل

 به فقط و نمود حذف را نبض چک توان می عادی گران احیا برای.  بدهد دست از را وقت نبض، چک برای ثانیه 44

 نبض فقدان درصورت .شود می استفاده نبض کردن چک برای کاروتید نبض از بزرگساالن در. کرد بسنده شده یاد عالئم

 ماساژ اصطالحا یا سینه قفسه فشردن ، نبض وجود یا عدم تشخیص لحاظ از احیاگر بودن مردد یا ، حیاتی عالئم عدم ،

 .شود شروع فورا باید قلبی

 می وصل هم به را ها سینه نوک دو که خطی بین استرنوم تحتانی نیمه در ماساژ، شروع برای دستها قرارگیری محل

 . گیرد قرار سینه قفسه بر عمود ای زاویه هیچ بدون و کشیده کامال باید دستها گیرد قرارمی کند

 ماساژ یک در .گیرد انجام کافی دقت و سرعت با ،عملیات آگاهی و دانش بر عالوه باید کیفیت با یاحیا یک انجام برای

  .کند می کار خود ظرفیت درصد 29 با قلب خوب

 بالغ فرد در باید و دارد اهمیت فشردن وسرعت سینه قفسه فشردن تعداد و ،عمق صحیح محل در دستها قراردادن از بعد

 هر از بعد . شود فشرده دقیقه در بار 444 حداقل سرعت با ) اینچ 2 ( متر سانتی 9 حداقل یا سینه قفسه قطر سوم یک
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 خون تا برگردد عادی حالت به سینه قفسه داد اجازه فشار قطع با باید سینه قفسه روی از دستها برداشتن بدون فشار

 .برگردد قلب به بتواند وریدی

 و گویند می احیا سیکل یک آن به که باشد می تنفس بار 2 و قلبی اساژم بار 04 صورت به فشردن الگوی بنابراین

 می انجام سیکل   9 ویا دقیقه 2 مدت به الگو این گیرد می صورت تنفس و ماساژ تعداد این ثانیه 20 عرض در احدود

 عمق و سرعت با فشردن تداوم حدی به طرفی از ، گردد می بررسی احیا نیازمند فرد وضعیت مجددا آن از بعد و شود

 جلوگیری برای فشردن وظیفه مرتبا صحنه در احیاگر 4 از بیش وجود صورت در شود می توصیه که دارد اهمیت کافی

 به ارتباطی بالغین  در تنفس به قلبی ماساژ نسبت . یابد تغییر ، صحیح فشردن اعمال در احیاگر فرد خستگی تاثیر از

 .باشد می 2 به 04 تنسب حالت هر در و ندارد احیاگر تعداد

 :( Airway ) هوایی راه

 مدت به است داده قرار اهمیت دوم مرحله در را هوایی راه ،اداره 2449 سال در مقدماتی احیای جدید های دستورالعمل

 =A هوایی راه بازکردن شامل ABCD معروف اقدامات صورت به را BLS اقدامات ، مدرسین سال 04 از بیش

airway ، تنفس  B=brearhing ، خون گردش حفظ  C=circulation دفیبریالتور کاربرد D=defibrilator را 

 در اما ، داشت قرار اهمیت اول درجه در و بود هوایی راه کردن ،باز پاسخ بررسی از پس اقدام اولین که دادند می آموزش

 .تاس شده تعریفC-A-B   صورت به اقدامات توالی 2449 سال در دستورالعمل آخرین

 تاخیر سینه قفسه فشردن شروع تا هوایی راه بررسی آغاز از که بود این بر ،نظر شواهد و مقاالت به توجه با متفقا زیرا 

 خون انداختن جریان به واقع در امر این که دهد می روی شرایط سریعترین و بهترین در ثانیه 04 حدود در توجهی قابل

 .کند می تاخیر دچار را است شده متوقف قلبی ستای متعاقب که را بدن در موجود اکسیژنه

 باید بیمار تنفس ارزیابی برای  .کند می تسریع را خون گردش خودبخودی برگشت قلبی ماساژ سریع شروع بنابراین 

 را سینه قفسه حرکت و تنفس صدای تنفس، حرارت بتوان همزمان تا کنیم نزدیک مصدوم دهان به را خود صورت

 با همراه باید کارآمد و سریع انجام درعین اما گیرد می صورت هم هنوز هوایی راه بازکردن نورهایما .کرد ارزیابی

 زبان افتادن عقب نیست هوشیار که مصدومی در هوایی راه انسداد عامل شایعترین . باشد ماساژ توقف زمان کمترین

 کار به هوایی راه کردن باز برای  head tilt – chin lift  چانه کشیدن باال و عقب به سر کردن خم ساده تکنیک .است

 خم بدون تحتانی فک راندن جلو به" مانور از باید دارد وجود گردن های مهره آسیب احتمال که صورتی در. رود می

 . نمود استفاده " jaw thrust عقب به سر کردن

 است نشده باز هوایی ،راه چانه کشیدن باال ساده مانور با و دارد وجود گردنی مهره صدمه احتمال که مواردی در البته 

 .گویند می  head tilt-jaw turust  آن به و رود می کار به عقب به سر کردن خم با مانور این

 جابجایی به برای   nasal and oral airway  دهان و بینی طریق از هوایی راه های بازکننده مانند ای ساده وسایل زا

 . کرد استفاده توان می ، خلفی اروفارنکس ازمقابل زبان

 :ایروی گذاری جای روش

 بیمار هوایی راه مناسب ایروی .کنیم می پاک متفرقه مواد و خون ترشحات از ساکشن سوند توسط را بیمار حلق و دهان

 وارد لوله از نیمی آنکه از پس کنید وارد دهان کنار یا باال از زبان انحنای عکس جهت در را ایروی .کنیم می انتخاب را
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 به دهید فشار دهان داخل به را لوله دقت با سپس کنید جهت هم زبان انحنای با .خانیدربچ درجه 404 را آن شد دهان

 .باشد داشته لبها با تماس آن برجسته سر که طوری

 .شود ایترع نفس 2 و ماساژ 04 چرخه باید ماسک و آمبوبگ با تهویه هنگام در. کنید تهویه را بیمار آمبوبگ توسط
head tilt – chin lift  

 
 
 

jaw thrust 

 

 
 

 تنفس
: Breathing 

 فقط ریوی قلبی احیای( CPR chest –compression  ) یا hand only CPR مورد در وسیع مطالعه چندین

 هنوز یول ندارد متداول احیای از کمتر ،اثری که است داده نشان مصنوعی تنفس بردن کار به بدون و ماساژ بوسیله
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 بیش ونتیالسیون زیرا کرد اجتناب سریع و پرفشار های تنفس دادن از باید. دارد وجود کمکی تنفس انجام برای تمایل

 داخل فشار افزایش طرفی از و معده محتویات آسپیراسیون خطر افزایش و قلبی ده برون کاهش به منجر تواند می حد از

 . گردد فرد رولوژیکون وضعیت شدن دترب و قلب و مغز به خونرسانی کاهش و توراکس

 قفسه آمدن باال موجب هوایی راه صحیح بودن باز صورت در که شود انجام ثانیه یک ظرف در باید شده داده تنفس هر

 .گردد می سینه
 

 دفیبریالسیون
  Defibrilation  

 دستگاه الکترودهای ایگذاریج . شود وصل بیمار به سریعتر هرچه باید دارد امکان که آنجایی تا دفیبریالتور

 سمت در و کالویکول میانی قسمت زیر در استرنوم فوقانی لبه ،باالی راست طرف در یعنی ، صحیح محل در دفیبریالتور

 محل ،نمودارهای جدید پدهای اغلب . شود می داده قرار سینه نوک چپ سمت در میانی آگزیالری خط اتوازم به چپ

 . است شده پیشنهاد دفیبریالتور پدهای نصب برای دیگر قبول قابل محلهای . است شده داده نمایش پدها صحیح نصب

 
 

 

 : دفیبریالتور انوا 

 

 وجود هوشمند و معمولی نوع دو در دفیبریالتورها ، گیرد می صورت دفیبریالتور نام به دستگاهی با دفیبریالسیون انجام

 قدامی وضعیت در معموال دفیبریالتور ،پدالهای احیاگر فرد وسطت VF/VT ریتم تشخیص از بعد معمولی نوع دارند؛در

 که ای تکمه فشردن با و شوند می فشرده سینه قفسه بر پدالها لوگرمکی 44 فشار با و شود می داده قرار جانبی

 است فمعرو AED  به که هوشمند نوع در . کنند می تخلیه را دادن شوک برای الزم انرژی دارد قرار پدال معموالروی

 AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILATOR  می بخصوصی الکترودهای پد دارای پدال جای به 

 را بیمار ریتم موجود میکروپروسسورهای توسط دستگاه و شود می چسبانده شده ذکر محلهای از یکی در که باشد

 مخصوص تکمه فقط احیاگر ردف و شود داده شوک که کند می اعالم صوتی فرمان یک با نیاز صورت ودر کند می تفسیر

 این راحت و سریع کاربرد خاطر به . دهد می را احیا ادامه فرمان نیاز عدم صورت در و دهد می فشار را انرژی تخلیه

 تفریحی ومراکز بزرگ های فرروشکاه ، ها فرودگاه ، ورزشی مراکز ، شنا استخرهای( نقاط اکثر در امروزه ، دستگاه
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 در کافی تبحر آن پرسنل که هایی بخش در شود می توصیه حتی و دارد وجود اولیه کمکهای جعبه کنار در )......و

 است سالگی یک کرد استفاده دستگاه این از میتوان که سنی حداقل . شود استفاده وسیله این از ندارند ریتم تفسیر

 از عمده نوع دو حاضر حال در . رددا شده استفاده دفیبریالتور نوع به بستگی ژول حسب بر شده تحویل انرژی میزان

 VAWE  موج شکل(  انرژی تخلیه نوع در ها آن تفاوت که دارد وجود فازیک بای و فازیک منو شامل دفیبریالتورها

FORM (فاز تک موج شکل با دفیبریالتورهای در . است شده گرفته کار به انرژی میزان و  Mono phasic vawe 

form  ، هایی سری صورت به انرژی تخلیه ، فازی دو یا فازیک بای نوع در ولی است طرفه یک تصور به انرژی تخلیه 

  بطنی های تاکیکاردی خاتمه در احتماال فازیک بای دفیبریالتورهای شواهد مبنای بر و باشد می دوطرفه های ازجریان

VT بطنی فیبریالسیون و  VF  صدمه فازیک، بای موج باشکل ایشوکه در کمتر انرژی به نیاز خاطر به و ترند موفق 

 معمولی دفیبریالتورهایک(. منوفازی نوع در ژول 044 ژول مقابل درژول  244-424 ) شود می وارد میوکارد به کمتری

 حال در معمولی دفیبریالتورهای تمام ، فازیک بای انواع ورود با 4554 سال از که هستند فازیک بای و منوفازیک ازنوع

 . هستند ها فازیک بای با جایگزینی
 

 :دفیبریالتور سریع گیری کار به اهمیت
 

 و بطنی دفیبریالسیون ، قلبی ایسکمیک حوادث از پس قلبی ایست منجربه ریتم شایعترین اینکه به توجه با

 وسیله این کارگیری به اهمیت ، دفیبریالتوراست کاربرد ها آریتمی این موثر درمان تنها و باشد می بطنی تاکیکاردی

 در هد،ی دم کاهش % 44 تا 9 را بقا شانس دفیبریالتور گیری کار به در تاخیر دقیقه هر طرفی از ، شود می معلوم

 به % 0-0 به بقا کاهش دفیبریالسیون انجام در تاخیر دقیقه هر با شود انجام کافی میزان به قلبی ماساژ که صورتی

 نیروی یا شود خسته کامال احیاگر که زمانی تا و شده شروع سریعا ایدب قلبی احیای .یابد می تقلیل تاخیر دقیقه هر ازای

 .یابد ادامه وقفه بی کند تنفس به شروع بیمار یا و برسد کمکی

 

 پیشرفته ریوی قلبی احیای

 Advanced cardiovascular life support : 

 

 از اما  C-A-B-D کند می تبعیت اتیمقدم احیای اصول همان از اقدامات برقراری ترتیب ، احیا از مرحله این در

 گردش مجدد برقراری یا C مرحله انجام برای مثال طور به ، شود می استفاده تر پیشرفته تجهیزات و وسایل داروها،

 ایست به ،منجر عوامل سایر اثر در یا قلبی حمله از بعد که هایی آریتمی درمان برای قلبی ماساژ انجام با همزمان خون

 . گردد می استفاده داروها از ندا شده قلبی

 هوایی راه وسایل از معده محتویات آسپیراسیون از وجلوگیری بهتر ونتیالسیون برقراری و هوایی ه را کردن باز برای

 laryngeal mask  الرنژیال ماسک از توان می مواردی در یا و گردد می استفاده نای داخل لوله نظیر پیشرفته

airway=LMA  حرف . نمود استفاده D خاص موارد درمان برای داروها کاربرد شامل مرحله این در ( drug) و 
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 definitive الزم های تکنیک و اقدامات کاربردن وبه  Diagnosis قلبی ایست به منجر اولیه علل تشخیص

technique است قلبی ایست به منجر علل رفع برای . 

 

 یم؟کن استفاده پیشرفته هوایی راه از موقع چه
 

 مثل گلوت فوق ییهوا راه یا نای داخل لوله پیشرفته هوایی راه طریق از ونتیالسیون و ماسک و بگ طریق از ونتیالسیون

 گذاری لوله حین در چون ،اما باشند می احیا عملیات حین در ونتیالسیون برای قبولی قابل های روش الرنژیال ماسک

 هوایی راه تعبیه به نیاز با را سینه قفسه فشردن به نیاز باید احیاگر ردف شود می متوقف سینه قفسه فشردن نای داخل

 و CPR سیکل چند انجام از بعد به را پیشرفته هوایی راه است بهتر بسنجد را اولویت و کند ارزیابی خاص

 در مثال ددار بیمار وضعیت به بستگی و نیست درست همیشه مطلق طور به تصمیم این ،اما کرد موکول دفیبریالسیون

 . است بیمار نفع به سریعتر گذاری لوله معده محتویات آسپیراسیون خطر یا شدید ریه ادم به مبتال بیمار

 مشاهده و ریوی صداهای سمع با کار این که شود می ارزیابی مجددا ونتیالسیون ،کفایت قطعی هوایی راه تعبیه از بعد

 شود تائید ثانویه تست یک با باید ، تراشه لوله قطعی قرارگیری محل نبرای ،عالوه گیرد می صورت سینه قفسه آمدن باال

 محل تائید برای روش ترین آل ایده و رود می کار به بازدم انتهای کربن اکسید دی گیری اندازه برای کاپنوگرافی.

 از اطمینان برای ای وسیله تواند می طرفی از. است شده فراوانی توصیه آن کاربرد وبر است نای داخل لوله قرارگیری

 .باشد ریوی خون گردش کفایت

-0 شود می داده تنفس یک ثانیه 0-4 هر آن کردن فیکس و نای داخل لوله قرارگیری صحیح محل از اطمینان از بعد

 مسئول- فرد که صورت این به باشد نمی تهویه با ونتیالسیون هماهنگی به نیازی دیگر و) دقیقه هر در تنفس 44

 حداقل سرعت- با سینه قفسه فشردن مسئول فرد و کند می ونتیله را فرد دقیقه در تنفس44-0 سرعت با ونتیالسیون

 . دهد می ادامه را قلبی ماساژ دردقیقه بار 444
 

  MEDICATION : احیا حین در دارودرمانی

 

 از وریدی راه یک معموال دباش داشته تداخل دفیبریالسیون و احیا عملیات با نباید اما است مهم وریدی راه قراری بر

 ورید اگر و شوند می تزریق بولوس صورت به داروها است کافی 44 تا 40 آنژیوکت یک با محیطی وریدهای طریق

 وجود وریدی راه برقراری امکان علتی هر اگربه . گردد می تزریق مایع سی سی 24 تزریق هر از پس است محیطی

 اپی( نمود  تجویز نای داخل لوله راه از توان می را احیا داروهای اغلب شود شکالا دچار قبلی وریدی راه یا باشد نداشته

 داروی دوز برابر 44-2 باید شده تجویز داروی دوز اینصورت در.) نالوکسان ، اتروپین ، وازوپرسین ، لیدوکائین ، نفرین

 روش intra osseus  تخوانیاس داخل راه از تزریق .باشد شده رقیق مقطر آب سی سی 44-9 با و باشد وریدی

 کلی طور به احیا طول در ای زمینه عوامل برگشت قابل علل. ندارد دوز افزایش به نیازی که باشد می جایگزین ترجیحی
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 (4H,4T)  به و باشند می زیر موارد شامل که نمود درمان و شناسایی را رفع قابل علل باید احیا عملیات طول در

 .است معروف

4H :هیپوترمی هیپرکالمی،هیپوگلیسمی، و هیپو ،)اسیدوز(یون هیپوکسی،هیدروژن ، هیپوولمی 

4T :به منجر(  تروما کرونری، عروق ترومبوز ، ریوی وریدهای ترومبوز پنوموتوراکس، تنشن قلبی، تامپوناد ، ها توکسین 

 )شود می شوک و خونریزی یا و مغزی داخل فشار افزایش
 

 : قلبی های آریتمی

 

 : دارند درمان به نیاز احیا عملیات از پس یا و حین در ریتمی دیس نوع چند
 

 یا و کاهش ، شوک وجود(  عالمت دارای از منظور عالمت دارای تاکیکاردی و برادیکاردی : نبض دارای های ریتم -4

 ).....و ریه ادم ، قلبی جلوی درد ، هوشیاری وضعیت تغییر

 

 VT نبض بدون بطنی تاکیکاردی : کنند می نبض بدون قلبی ایست ایجاد که قلبی های ریتمی دیس -2

  ASYSTOL  آسیستول و ) PEA نبض بدون الکتریکی فعالیت ،) VF ( بطنی فیبریالسیون(،

 

 :پیشرفته عروقی قلبی احیای در دارودرمانی
 

 و دارد داروها سایر بین در را استفاده بیشترین لیدوکایین کمتر مقدار به و آمیودارون وازوپرسین، ، نفرین اپی داروی سه

 . نمود آنها به بیشتری توجه باید

 : نفرین اپی

 و قلب ضربان دادن افزایش با را میوکارد اکسیژن مصرف و است آدرنرژیک بتا و آلفا رسپتور آگونیست یک دارو این

 مطالعات ودر دارد را یوکاردم به خونرسانی متعاقبا و کرونری پرفیوژن فشار افزایش باعث دارو این . برد می باال افترلود

 .کرد استفاده دارو این از توان می دقیقه 9 تا 0 هر . دارد را خون جریان خودبخود برگشت توانایی حیوانی

 :وازوپرسین

 غیرآدرنرژیک- زوکنستریکتوراو یک و دارد دقیقه24-44  حدود عمری نیمه که است طبیعی دیورتیک آنتی هورمون یک

 باعث و کند می عمل اسکلتی عضالت روی بر4 وازوپرسین رسپتورهای روی بر مستقیم اثر اب که است محیطی عروق

 وازودیالتاسیون باعث حیوانات در . شود می چربی و ها روده ، اسکلتی عضالت ، پوست عروق در شدید عروقی انقباض

 کرونرها خونرسانی و دیاستولیک فشار افزایش باعث نیز دارو این.شود می ریه عروقی بستر کرونرها، ، مغز عروق انتخابی

 در پذیرش میزان ، اند کرده دریافت وازوپرسین که آسیستول دچار بیماران در شود می میوکارد خون جریان حفظ و

 در .نداشت نفرین اپی با تفاوتی نرولوژیک عالئم بهبود میزان در ولی بوده بیشتر بیمارستان از ترخیض و بیمارستان

 ندارد افزایش نفرین اپی به نسبت بیمارستان در بستری تعداد ، نفرین اپی به وازوپرسین کردن اضافه با اخیر، مطالعات
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 جای به وازوپرسین دوز یک از توان می ندارد بارزی تفاوت قلبی ایست در نفرین اپی و وازوپرسین تاثیر اینکه خاطر به

 )میباشد ( IU 04 ) وازوپرسن دوز تک (. کرد هاستفاد نبض بدون قلبی ارست در نفرین اپی دوم یا اول دوز
 

 : آمیودارون

 به آن آریتمی آنتی خواص و دارد تاثیر آدرنرژیک بتا و آلفا رسپتورهای و پتاسیم و سدیم های کانال برروی دارو این

 : است زیر عمل واسطه

 .پورکنژ فیبرهای هدایت تمسیس و بطن و دهلیز میوکارد ، بطنی سینوسی، گره در رپوالریزاسیون کردن طوالنی

 ، توئین فنی مثل داروها بعضی با و شود آریتمی تولید یا و تشدید باعث تواند می اینکه وجود با آمیودارون

 در که شده داده نشان ولی شود می آنها اثر افزایش باعث و دارد تداخل خوراکی ضدانعقادهای و دیلتیازم ، دیگوکسین

 در بستری برای بقا بهبود باعث ، بیمارستان از خارج VF/VT قلبی ایست در لیدوکائین و )پالسبو(  دارونما با مقایسه

 .شود می بیمارستان

  شود می تکرار گرم میلی 494 دوز با ، آریتمی تداوم صورت در و VF/VT برای وریدی گرم میلی 044 شده توصیه دوز
 

 :لیدوکایین

 و پورکنژ فیبرهای مؤثر پذیری تحریک مرحله کردن کوتاه همچنین و بیقل سلولهای اتوماتیسیته کاهش باعث دارو این

  بطنی سلولهای خودبخودی دپوالریزاسیون کاهش

 . رود می بکار بطنی فیبریالسیون و بطنی تاکیکاردی درمان در و است یک کالس آریتمی آنتی.شود می

 شدن پهن و PR فاصله افزایش هیپوتانسیون، ، فسینت ،دپرسیون تشنج ( مسمومیت عالئم و انفوزیون انزمی مواظب

 آسیستول در آن مصرف .گردد قطع دارو انفوزیون بالفاصله مسمومیت عالئم بروز درصورت . باشید) QRS کمپلکس

 یکبار 44min-9 هر اولیه دوز نصف تکرار و وریدی بولوس  409mg/kg-4. ندارد ارزشی

 

  POST RESUCITATION CARE : احیا از بعد مراقبتهای

 بخش به قطعی و حمایتی های درمان برای باید بیمار ، تنفس بخودی خود برگشت با آمیز موفقیت ی احیا از بعد

 به ریوی قلبی عملکرد رساندن اعال حد به روی بر باید قلبی ایست از بعد های مراقبت.شود منتقل ویژه مراقبتهای

 . شود متمرکز ها ارگان خونرسانی کفایت از اطمینان منظور

 تجویز مختلف درمانهای همزمان و گردد اعمال مختلف های گروه مهارت از استفاده با و ،جامع مداوم باید مراقبتها این

 تعویق به دیگری خاطر به کدام هر نباید هیپوترمی ایجاد و پوست راه از کرونری مداخالت مثال طور به مثال .شود

 .شوند انجام هم با همزمان و فتندابی

 اینوتروپ و وازوپرسور داروهای باید همودینامیک وضعف همودینامیک پایداری نا وجود خاطر به احیا از بعد اصلهبالف

 شدن آسانتر برای شریانی داخل کاتتر وتعبیه داروها تجویز برای مرکزی ورید تعبیه است ممکن . شود شروع
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 باید و دارد حیاتی اهمیت نیز رولوژیکون احیای ، قلبی احیای برای تالش بر عالوه. شود الزم ، همودینامیک نیتورینگام

 باشد شده تثبیت امری ویژه بخشهای در باید هیپوترمی ایجاد پروتکل. شود شروع احیا از بعد فاز در بالفاصله
 . 

  MILD HYPOTHERMIA :خفیف هیپوترمی

 قلبی ایست از بعد خفیف، هیپوترمی . شود اجتناب هیپرترمی از حالتی هر در و شود نیتورام دقت به باید حرارت درجه

 وضعیت احیای در است ممکن ، احیا از بعد اول ساعت 00-20 مدت به ، بیمارستان از خارج در VF/VT از ناشی

 از که) نیستند کالمی دستورات دهی پاسخ به قادر ( کما درحالت بیماران تمام برای .باشد سودمند بیمار نرولوژیک

 ، احیا از بعد اول ساعت 20-42 برای اند شده احیا موفقیت با ، بیمارستان از خارج در  VF/VT از ناشی قلبی ایست

 و آسیستول دنبال به قلبی ایست در هیپوترمی اثر. شود رسانده سانتیگراد درجه 00-02 به بدنشان حرارت درجه

 و سریع کردن سرد در اخیر های ژیتکنولو پیشرفت با امروزه. است نشده تحقیق PEA  نبض بدون الکتریکی فعالیت

 ریتم به توجه بدون ، تنفس بخودی خود بازگشت با کما حالت در بیماران تمام برای خفیف هیپوترمی ، بیماران آسان

 .رود می کار به بیمارستان داخل یا خارج در وقوع محل و قلبی ایست کننده شروع نبض بدون

 : GLOCOSE LEVEL  گلوکز سطح

 بهبود ، مطالعات که هرچند گردد می تر ضعیف رولوژیکون پیامد باعث قلبی ایست احیای از بعد گلوکز غلظت افزایش

 یا هیپو از و شود نیتورام دقیق طور به باید قندخون . اند نداده نشان خون قند دقیق درکنترل را بیشتری رولوژیکون

 .شود اجتناب گلیسمی هیپر

 : نورموکاپنی

 ایجاد واقع در. کند نمی محافظت را حیاتی ی ها ارگان سایر و مغز ، قلبی ایست احیای از بعد هیپرونتیالسیون ایجاد

 : شود زیر اثرات باعث تواند می ونتیالسیون هیپر

 هوایی راه فشار افزایش

 توراکس داخل فشار افزایش

 بازدم پایان مثبت فشار ایجاد

 مغزی داخل فشار افزایش

 از میزانی حاضر حال در .کند بدتر را نرولوژیک پیامد وضعیت تواند می هیپرونتیالسیون ، مغزی صدمات دچار دربیماران

  شود می توصیه نورموکاپنی ایجاد برای ونتیالسیون

 :پردازیم می احیا در رایج اشتباهات از بخشی به  زیر  در

  نمی شود و  به محض پی بردن به عدم پاسخ بیمار و بدون نبض بودن بیمار،فشردن قفسه سینه شرو

منتظر جمع شدن تیم احیا می شوند تا با دستور پزشک شرو  به احیا کنند.این کار بسیار نادرست 

درصد احتمال بقا را  16تا CPR  هر یک دقیقه تاخیر در است و به قیمت جان بیمار تمام می شود،

 .کاهش می دهد
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 ر و همچنین عدم وارد آمدن هنگام احیاگ عدم تسلط کامل بر بیمار.این عامل باعث خستگی زود

از طرفی فشارهای خیلی شدید بر قفسه سینه هم بافت  فشار کافی بر قفسه سینه بیمار می شود.

 قلب را تخریب می کند و هم عملکرد ریه ها را مختل.

  گره نکردن دستان بر روی هم و متعاقب آن فشار انگشتان بر دنده های مجاور وشکستگی آن

اجتناب ناپذیر است،اما باید تا حد امکان از شدت آن کم  CPR در هنگام ها.هرچند شکستن دنده

کرد.دست ها باید گره کرده روی هم باشد و دست غالب زیرین ،همچنین با سینه کف دست بر موضع 

 .فشار وارد کنیم

  بعد از هر فشار روی قلب کامال فشار از قلب برداشته شود تا قلب و ریه فرصت باز شدن و پر خون

 دن و برقراری سیرکولیشن را داشته باشد. ش

 با  کردن بیمار.گاها و یا اکثرا می بینیم شخصی که با آمبوبگ ونتیله می کند،به سرعت و هایپرونتیله

حجم زیاد ونتیله می نماید و غافل از اینکه این کار نتیجه عکس دارد،زیرا باعث باروترومای ریه می 

.در صورتی که  نگامی که بیمار اینتوبه شده است اجرا می کنندرا در ه 35:2شود و یا اینکه سیکل 

 .ثانیه یک بار ونتیله کرد 8الی  6بیمار ،لوله گذاری داخل تراشه شده است،باید هر 

  شوک:سه شوک پشت سر هم یا وقتی شوک را وارد می نمایند،ریتم را بالفاصه پایش می کنند.سه

بود و تحقیقات نشان داد که شوک های دو م و سوم شوک پشت سر هم برای گایدالین های گذشته 

هیچ تاثیری ندارند.همچنین هیچ گزارشی از تاثیر بالفاصه شوک مبنی بر نبض دار شدن بیمار یا 

برگشت حداقل ریتم مناسب برای بقا وجود ندارد.اصول کار به این صورت است،پس از شوک،بالفاصه 

انجام شود و بعد از آن  CPR دقیقه 2مدت زمان یا 35:2سیکل  0فشردن قفسه سینه شرو  شودو

ثانیه ریتم چک شود و درصورت شوک ایبل بودن ریتم،شوک داده شود در غیر  15به مدت حداکثر 

 .ادامه می یابد CPR این صورت سیکل های

 تزریق می شود.در صورتی که  آسیستول در آریتمی نفرین اپی م همراه باه که هنوز آتروپین داروی

 در احیاها ن ها حذف گردیده است،زیرا آتروپیناز گایدالی 2515اصال نتیجه بخش نیست و از سال 

 .زمانی موثر خواهد بود که فعالیت الکتریکی قلب وجود داشته باشد

 عدم توجه به اسیدوز متابولیک و شدت آن 

  عدم وجود یک الین وریدی خوب و عدم آگاهی پرسنل از آن 

  عدم ادامه دادن و عدم جدیت درCPR و عدم استفاده صحیح از داروها 

 سی سی سرم نمکی داده می شود  25.به دنبال هر تزریق …جویز سرم به بیمار به صورت شوتت

ممنو  است زیرا قلب  Free قطره اما باید توجه کرد در احیای قلبی، سرم بصورت 355یعنی معادل 

http://fouriyat.ir/453/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86.html
http://fouriyat.ir/453/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86.html
http://fouriyat.ir/1241/%D8%A7%D9%BE%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-epinephrine.html
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 کرونر پرفیوژن توانایی پمپاژ ندارد لذا حجم زیاد در داخل دهلیز راست جمع می شود و به دنبال آن

 .ها کم می شود

 

 
 

Cardio Pulmonary Resuscitation  

for children 

 زنجیره یا چرخه حیات 

به منظور برخورداری از باالترین میزان بقاء و بهبود کیفیت زندگی ، احیای کودکان جزیی از یک تالش اجتماعی 

سترسی سریع به سیستم پاسخگویی . د0. عملیات احیای پایه  2. پیشگیری   4محسوب می شود . این تالش شامل : 

 بعداز ایست قلبی .  . مراقبتهای جامع9. احیأءپیشرفته   0اورژانس    
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C  A  B 

C : CIRCULATION OR CHEST            A :  Air Way            B :  Breathings    
 شروع ماساژ قلبی: 

درصورتیکه حیاتی می شود ری جریان خون به ارگانهای در ایست قلبی، فشردن موثر و مطلوب قفسه سینه موجب برقرا

موارد ذیل خصوصیات یک  ماساژ قلبی به او بدهید . 04شیرخوار یا کودک به تحریکات پاسخ نمی دهد و تنفس ندارد، 

سریع فشار  فشردن قفسه سینه با سرعت و تعداد مناسب و عمق کافی.  عملیات احیا با کیفیت باال و مطلوب است:

محکم و قوی فشار بدهید :آن اندازه نیرو وارد کنید که حداقل  بار در دقیقه ماساژ بدهید. 444 : با سرعت حداقلبدهید

 -2سانتیمترفشرده شود.9ودر کودکان  مترسانتی 0قسمت قدامی خلفی قفسه سینه در شیرخواران تقریبا  یک سوم قطر

 .یا غیر موثر حتی در بین احیاگران حرفه ای نیز متداول استقلبی ناکافی و  نکته مهم را باید به یاد داشت که ماساژ

 

اجازه دهید قفسه سینه در فاصله بین دو ماساژ کامال 

برگشت نماید. این کار کمک می کند که فشار ماساژ 

از روی قلب فشرده شده برداشته شود و قلب فرصت 

از وقفه در روند  داشته باشد تامجددا از خون پر شود

از تنفس  لبی به هر دلیلی اجتناب کنیدماساژهای ق

برای دستیابی به بهترین  بپرهیزید کمکی بیش از حد

 .نتیجه، ماساژ قلبی را بر روی سطح سخت)غیر قابل ارتجاع(انجام دهید

هیچ گونه اطالعاتی مبنی بر مزیت هریک از روش های ماساژ یک دستی و یا 

با توجه به اینکه  می باشد .دو دستی و نتیجه بهتر یکی از آن هادر دسترس ن

کودکان مصدوم و احیاگران بسته به احیا ممکن است اندازه های متفاوتی 

داشته باشند. بنابراین نکته مهم این است که هر روشی را که بکار می بندید، 

اطمینان حاصل نمایید که ماساژ با عمق کافی داده شده و برگشت قفسه سینه 

 باشدبعد از هر فشردگی کامل می 

بعد از هر ماساژ، اجازه دهید قفسه سینه کامال برگشت نماید؛ چرا که برگشت 

عملیات  کامل آن موجب بهبودی جریان خون بازگشتی به قلب و در نتیجه بهبود جریان خون توزیع شده در بدن، طی

قفسه صدری بیانجامد. خستگی احیاگر می تواند به کم شدن سرعت ماساژ قلبی، عمق ماساژ و برگشت  احیا می شود .

حتی زمانی که احیاگر خستگی را انکار می کند، کیفیت ماساژ قلبی ممکن است ظرف دقایقی تحلیل پیدا کند؛ بنابراین 

وقتی که دو یا بیشتر احیاگر وجو دارد، احیاگران بایستی هر دو دقیقه نقش خود را بصورت چرخشی تعویض نموده تا از 
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ر نتیجه تحلیل در کیفیت و تعداد ماساژ جلوگیری شود. . جابجایی بین نفرات بایستی در خستگی فرد ماساژ دهنده و د

 ثانیه ( انجام گیرد تا حداقل وقفه در ماساژ قلبی ایجاد شود. 9)کمتر از  حداقل زمان ممکن

یجه حاصل خواهد در احیا شیرخواران و کودکان در صورتی که ماساژ قلبی با تهویه)تنفس کمکی( همراه باشد، بهترین نت

شد، ولی در صورتی که یک احیاگر برای تنفس کمکی آموزش ندیده باشد و یا قادر به انجام آن نباشد،بایستی به ماساژ 

برای احیا کننده تنها نسبت ماساژ  باز کردن راه هوایی و تهویه)تنفس کمکی( دادن. قلبی ادامه دهد تا افرادکمکی برسند

تنفس کمکی به کودک داده شود.  2ماساژ با کیفیت و موثر باید  04یعنی به ازای هر  ددتوصیه می گر 04:2به تهویه 

بار تنفس بدهید. در شیرخوار یا کودکی که پاسخی  2ماساژ اولیه، راه هوایی را باز کرده و  04برای این کار پس از اعمال 

تهویه گردد. راه هوایی را می توان با استفاده به تحریکات نمی دهد، زبان ممکن است راه هوایی را مسدود کرده و مانع 

 هم بیماران غیر مصدوم انجام داد. ازمانورعقب بردن سر و باال بردن چانه هم برای مصدومین و

دهان –به  -بینی و در کودکان از تکنیک دهان -و -دهان -به  -برای تنفس دادن به یک شیرخوار از تکنیک دهان

اید(. هر تنفس بایستی حدود که تنفسها موثرند)قفسه سینه همزمان با تنفس کمکی باال بیاستفاده نمایید. مطمئن شوید 

یک ثانیه طول بکشد. در صورتیکه قفسه سینه باال نیاید، دوباره به سر وضعیت داده، مراقب نشت هوا باشیدو دوباره تالش 

در پی داشته و تنفس  باز بودن راه هوایی را برای برقراری بهترین موقعیت و وضعیتی که حداکثر کنید .شاید الزم باشد

موثری ایجاد نماید، سر کودک را در وضعیتهای مختلف قرار دهید. البته برای این کار حتماباید از عدم صدمه به نخاع 

  گردنی اطمینان حاصل کنید

 

کمکی را با  اکافی است، تنفسبار در دقیقه است تنفس ن 44اگربا وجود این که نبض قابل لمس بوده و تعداد آن بیش از 

ثانیه، یک نفس( و این کار را تا زمانی که تنفس خودبخودی برگردد،  9تا  0در دقیقه شروع کنید)هر  24تا  42سرعت 

ثانیه برای انجام این کار صرف 44دقیقه ارزیابی کنید. توجه داشته باشید که هر بار بیش از  2پالس را هر  ادامه دهید

 نکنید

تا در دقیقه کمتر است و علیرغم فراهم کردن اکسیژناسیون و تهویه،  44ز اگر نبض ا

کماکان عالئمی از گردش خون ناچیز) مثل رنگ پریدگی، سیانوز( وجود دارد؛ باید 

ماساژ قلبی را شروع کرد. با توجه به اینکه برون ده قلبی در کودکان و شیرخواران 

د برادیکاردی شدیدکه همراه پرفیوژن وابسته به ضربان قلب می باشد، در صورت وجو

ناچیزباشد، باید به کودک ماساژ قلبی داد؛ زیرا ایست قلبی قریب الوقوع بوده و شروع احیا قبل ازایست قلبی کامل منجر 

 به بقای عمر بهتری خواهد بود.
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عدد مشخصی برای تعداد ضربان قلب که تعیین کننده شروع ماساژ قلبی 

توصیه به شروع ماساژقلبی برای ضربانهای کمتر  باشد، مشخص نشده است.

در صورت وجود پرفیوژن ناچیز تنها بر اساس سادگی آموزش، و  44از 

 سهولت به خاطرسپاری آن می باشد

در صورتی که شیرخوار یا کودک پاسخ نمی دهد، تنفس ندارد و هیچ 

ا شروع نبضی ندارد )یا اطمینان ندارید که نبضی وجود دارد(، ماساژ قلبی ر

کنید) این کار را همانگونه که برای افراد غیر حرفه ای گفته شده است، شروع کنید(. تنها تفاوت در ماساژ قلبی ای که 

احیا گر حرفه ای برای شیرخواران باید از . انجام خواهد شد، تفاوت در ماساژ شیرخواران است توسط افراد حرفه ای

 تکنیک دو انگشتی استفاده کند

 

ماساژراه هوایی را با مانور باز کنید و دو  )در  04بعد از دادن  تهویه

ماساژ(، تنفس بدهید. اگر شواهدی از ضربه وجود  49احیای دو نفره، 

  Jaw thrust  دارد که امکان آسیب نخاعی مطرح است، از تکنیک

استفاده کنید. از آنجایی که باز نگهداشتن راه هوایی و برقراری تهویه 

قادر به باز کردن راه هوایی    Head tilt از بدون استفاده تنفسی کافی

نبود از مانورباال بردن چانه در احیای اطفال مهم است، در صورتی که 

 Head tilt- chin liftاسفاده کنید.  تکنیک

که یک احیا  استفاده می کند. برای احیای دو نفره کودکان و شیرخواران در حالی 2به  04یک احیا کننده تنها از نسبت 

می دهد. تنفس 2به  49کننده ماساژ قلبی می دهد، احیا کننده دیگر راه هوایی را باز نگه می دارد و تنفس را به نسبت 

)لوله گذاری شده بود(،  کمکی باید با کمترین وقفه ممکن در ماساژ، انجام گیرد. اگر بیمار راه هوایی پیشرفته داشت

دی نخواهد اداشت و بدون اینکه برای تنفس کمکی وقفه ای صورت گیرد، ماساژدهنده توالی تهویه و ماساژ دیگرکاربر

تنفس در دقیقه) یک نفس  44تا 0ماساژ در دقیقه بطور مداوم می دهد. فردی که تنفس کمکی می دهد،  444حداقل 

دچار ایست قلبی است، ثانیه( می دهد. باید از دادن تنقس کمکی بیش ازحد در شرایط پراسترسی که کودک  0تا  4هر 

 اجتناب شود

 منابع : 

 در نوزادان و کودکان  CPR*  کتاب جامع 

 پایه  (CPR )*  کتاب اصول  احیای قلبی ریوی 

 (4052*  جزوه  احیای پایه کودکان و شیرخواران )کمیته کشوری احیای کودکان 
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*basic of anesthesia : miller –stoelting 2102. 

*adult basic life support :2102 american heart association guidline. 

*adult advanced cardiovascular life support 2101 guidlines for cardiopulmonary 

resuscitation.  

*wenzel v, krismer ac , arntz hr et al : a comparison of vasopressin and epinephrine for 

out of hospital cardiopulmonary resuscitation. 

*Perberdy M,callaway CW,Neumar RW,et al: post cardiac arrest care: 2121 heart 

association guidelines for cardiopulmonary r 

esuscitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 

 

مراقبت از بیما ران در مراحل آخر 

  زندگی

 )احتضار (
 

 

 

 طمه محمد زادهتهیه و تنظیم: فا

 

 

 

 

 



191 
 

 مقدمه:

 می قبض را روحش خواب حال در نیز نرسیده فرا مرگش هنوز راکه وآن گیرد رامی خلق مرگ،ارواح وقت که خداست

 وقت تا فرستد می بدنش به نکرده حکم که را آن و دارد می نگاه را جانش کرده مرگش به حکم که را آن سپس ، کند

 خدایی واوست:»فرماید می دیگر آیه در(02زمر،«.) پدیداراست متفکران برای الهی تقدر نیزادله کار مرگ،دراین معین

 ازآن داندوپس می روز کردارشمارادر و میراند می را شما و برده خود نزد را شما جان روید می خواب به شب چون که

 باز او سوی به مرگ هنگام سپس ، برسید است معین او قدر و قضا در که اجلی تابه انگیزاند می شمارا(خواب)موقت مرگ

 (29)44 انعام،.«)گرداند آگاه را شما اید کرده آنچه نتیجه به تا گردید می

 عالم این در انسان بدن خواب و مرگ حال در که است این بیانگر و دارد مرگ و خواب بین مجانست بر داللت آیات این

:  شد سؤال( ع) العابدین زین امام از:  فرمودند که است شده نقل( ع) جواد امام از.  رود می دیگر عالم به روح و است

 تبدیل و سنگین بندهای و غلها کردن باز و چرکین لباسهای کندن مانند مؤمن برای مرگ: »  فرمودند ؟ چیست مرگ

 کافر برای و ، باشد می منزلها ترین شایسته در رفتن و مرکبها بهترین بر شدن سوار و لباسها فاخرترین به انها کردن

 امام نیز و. «  است منزله ترین وحشتناک در شدن وارد و خشن و چرک لباسهای پوشیدن و فاخر لباسهای کندن مانند

 با ، آید می شما سراغ به شب هر که ست ا خوابی همین مرک: »  فرمایند می مرگ حقیقت از سرال پاشخ در( ع) جواد

 خواب عالم در که همانطور و است قیامت در فقط خواب آن از انسان نشد بیدار و است طوالنی مدتش که اختالف این

«  است گونه همین نیز آن در انسان احواالت و مرگ ، بیند می وحشتناک یا و کننده خوشحال های منظره گاهی انسان

 از تر گینسن و تر عمیق قدری مرگ منتهی ، است یکی مرگ و خواب که شود می استفاده آن امثال و روایات این از

 (29). است خواب

 میل بی دنیا به و زداید می را گناهان زیرا کنید؛ یاد زیاد را مرگ: »فرمایند می(سلّم و آله و علیه اهلل صلّی)اسالم پیامبر

 می رهایی طلبی فزون و حرص از باشد مرگ یاد در زیاد که کسی: »فرمایند می( السّالم علیه)علی امام   .«گرداند می

 (44). «شود می راضی دارد دنیا زندگی در چه آن از کمی مقدار به و یابد،

 ای کردند عرض ؛«کنید یاد رازیاد ها لذّت کننده ویران: »فرمایند می( وسلّم علیه وآله اهلل صلّی)اسالم گرامی رسول

 فراخی در اگر هک این جز کند نمی یاد را آن راستی به ای بنده هیچ. است مرگ آن: »فرمود چیست؟ آن! خدا پیامبر

 (44).«شود می فراخ او بر دنیا است سختی شدّت در اگر و تنگ او بر دنیا است

 خداوند جز که شده نوشته معینی زمان و مشخص وقت در کسی هر مرگ که شود می روشن هم نکته این جا همین از

 .  یابد می در را او مقرر قتو در و دهد نمی روی آن در تأخیری و تقدیم گونه هیچ و نیست دار خبر آن از کسی
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 اشاره اجل تأخیر عدمم و مرگ بودن حتمی به صریح و روشن بسیار( ع) معصومین روایات و کریم قرآن مورد این در

 می جلوتر ساعتی نه و افتد می عقب ساعتی نه رسید آنها مرگ زمان که وقتی ، است اجلی امتی هر برای: »  اند کرده

 ، است معنا همین بر دال همگی که دارد وجود مجید رقرآن د فراوان بسیار آیات قبیل این از و(  05 ، یونس. « )  آید

 (29اند) دانسته تقدیم و تأخیر قابل غیر امری را اجل و پرداخته مسئله این به شد اشاره که همانطور هم اسالمی روایات

 :(death) تعریف مرگ

 ٔ مجموعه شناسی،جمعیت در و انسانى حیات یافتن پایان عادی، کاربرد در آن از منظور و است جمعیتى حرکات از یکى 

 افتدمى اتفاق معین سال یک در اجتماعى گروه یا جامعه یک در که است هائىمرگ

  مغز عملکردهای درهمه برگشت قابل غیر توقف-شد تعریف چنین4504 ل سا در مرگ

 میداند صاف لوگرام وآنسفا رفلکسها– وتنفس حرکت– واکنش وعدم پذیرش قدرت فقدان در را مرگ هاروارد دانشگاه

 رو او( mortability) میرائى قابلیت زمان، گذشت با و شودمى شروع آن از پیش حتى و تولد ٔ  لحظه از هاانسان مرگ

 بر گىسال یک از پس و ماه برحسب سالگى یک تا روز، حساب به ماهگى یک تا معموالً میر و مرگ. گذاردمى افزایش به

 .  گیردمى قرار محاسبه مورد سال مبناى

 هر در و غیرعادی؛ و نابهنگام یا و است عادى و بهنگام یا معین ٔ  جامعه هر در متوسط عمر نظر از مرگ کلى، طوربه

 .اجتماعی یا و است طبیعى یا اجتماعی، تکامل شرایط به توجه با صورت

 اطالعات مطابق. ایران در هزار در 0 تا سیرالئون در هزار در 04 از: است متفاوت مختلف جوامع در نیز مرگ هاىنرخ

 هزار در 44 به نرخ این 4090 سال در ارج، طرح مطالعات براساس. بود هزار در 42 حدود در ایران مرگ نرخ ،04 ٔ دهه

 کرده داپی کاهش هزار در 0 به 4092 سال در پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت هاىداده طبق و رسیده

 (42است)

 dying and death تفاوت 

Dying:(سرطان به مبتال بیمار)کند می مردن احساس فرد فرایند این طی در و است زندگی از بخشی و دارد فرایندی 

Death :مردن فرایند پایان 

 است نگرانی و اضطراب آن و دارند واحد جنبه یک دو هر
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 تعاریف  دیگر مرگ 

 مرگ توقف زندگی است 

 گ توقف غیر قابل برگشت اعمال حیاتی استمر

هرگاه بدن نتواند خود را با شرایط جدید وقف دهد وفعالیت های  حیاتی امکان پذیر نباشد مرگ فرا می رسد 

 (245ص4)

 وقو  زمان نظر از مرگ انوا 

 (:  prenatal) زادىپیش -

 'جنینی مرگ' را زادىپیش مرگ. افتدمى اتفاق تولد ٔ  لحظه تا جنین تشکیل زمان از که شودمى اطالق هائىمرگ به

(genital )بیرون از قبل که شودمى هائىمرگ شامل جنینى مرگ جهانی، بهداشت سازمان ٔ  توصیه به. گویندمى نیز 

 نیز را( uterine) 'زهدانی مرگ' ٔ  واژه مورد این در. پیونددمى وقوع به بارداری، ٔ  دوره طول از نظرصرف نوزاد، آمدن

  گیردبرمى در هم را هازائىمرده و غیرعمدى و عمدى( abortion) هاىجنین سقط جنینى مرگ. برد کاربه توانمى

 (:  postnatal) زادىپس -

 تقسیم فرعى نوع چند به توانمى را زادىپس هاىمرگ. گیردمى صورت نوزاد ٔ  زنده تولد از پس که گویند را هائىمرگ

 :  کرد

 .  افتدمى اتفاق زندگى اول سال در که هائىمرگ(: infant mortality) نوزادان مرگ. 4

 .  شودمى مشاهده سالگى 5 یا 9 ،0 تا معموالً و سالگى یک از پس که هائىمرگ(: child mortality) کودکان مرگ. 2

   .هستند زادىپس هاىمرگ دیگر اشکال از سالخوردگان و بزرگساالن جوانان، نوجوانان، مرگ. 0

 .  شودمى جامعه جمعیت ٔ  کلیه شامل که عمومى میر و مرگ. 0

 'زادرون' ٔ جنبه یا میرها مرگ: کرد تقسیم گروه دو به توانمى را آنها مرگ، در مؤثر عوامل و هاعلت نظر از 

(endogen )زابرون' یا و دارند طبیعى و' (exogen )کنواختی کشورها اغلب در زادرون عوامل. هستند اجتماعى و 
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 مختلف کشورها اجتماعى و اقتصادى شرایط و رسوم و عادات به زابرون عوامل اما دارند نوسان معینى حدود در و هستند

 .  است بیشتر دیگر کشور به آنها هاىنوسان جهت این به و دارند بستگى

 به توجه با. نامندمى نیز( perinatal) 'پیرازادی مرگ' را آن از پس هفته چند و تولد از پیش هفته چند هاىمرگ

 اوان نوزادان مرگ همچنین و تولد از پیش آخر ٔ  هفته به مربوط هاىجنین سقط و هازائىمرده مرگ، نوع این مفهوم

 .  کرد بندىطبقه پیرازادى هاىمرگ ردیف در توانمى را تولد

 ( 42نامند)مى 'ثابت رمی و مرگ' را ثابت جمعیت مرگ و 'طبیعی میر و مرگ' را طبیعى جمعیت مرگ

 تقسیم بندی دیگر انوا  مرگ

مرگ سلولی یا نکروز بافتی:که در آن اعمال حیاتی در سطح سلولی متوقف می شود وممکن است به بدن آسیب -4

 برساند

 مرگ جسمی )بدنی(که در آناعمال حیاتی )تپش قلب وتنفس(متوقف می شود -2

 آسیب مرحله، این در. گویند  را( فشارخون تنفس، نبض،)  حیاتی الئمع برگشت قابل توقف( : ظاهری)بالینی مرگ-0

 .نمود احیاء توان می را مرده ظاهر به فرد و بوده برگشت قابل وارده های

 فقدان ، احیاء درآغاز تاخیر علت به آن در که گویند را حیاتی اعمال تمام دائم توقف :(حقیقی)  فیزیولوژیک مرگ-0

 در. نیست برگشت و احیا قابل فرد و شده ها ارگان سایر پس و مغز ناپذیر جبران های آسیب هب منجر رسانی اکسیژن

 (245ص4گردد) می فیزیولوژیک  مرگ به منجر دقیقه 0-4 از بیش هیپوکسی و خون جریان کاهش  واقع

 اطالعات مرگ تئوری

 دگرگونی بدانیم خاموش و مرده را وجودم یک توانیممی زمانی چه در که بحث این پزشکی دانش پیشرفتهای با همراه

 استآمده وجود به اطالعات مرگ تئوری نام به مرگ نقطه کردن متمایز برای دیگری مفهوم رو این از. استآمده پیش

 دست از را آن شده ذخیره اطالعات نتیجه در و خود مغز سلولی آرایش فرد که زمان از اینقطه در دهدمی توضیح که

 (24).گردید خواهد بازگشت قابل غیر مرگ دچار دهدمی

 ضربان نداشتن صورت در حتی... و CPR مانند پزشکی هایتکنیک کمک به ویژه نقطه این از پیش تا فرد این، غیر در

 (24).گشت بازخواهد زندگی به خون گردش نداشتن جریان و قلب
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 مرگ و طبیعی انتخاب

 برای باالتری شانس دارای0 باشندمی بیشتری هایزاده ولی کوتاه عمری دارای که موجوداتی0 فرگشت و داروین تئوری در

 (24). باشدمی ژن برای بقا مهم های ویژگی از یکی خود0 مرگ وجود رو همین از. باشندمی بقا

 نظری صورت به. است نشده مشخص قطعی صورت به هنوز زنده موجودات مرگ نهایت در و شدن پیر سیر چگونگی

 که دارد وجود تلومر نام به هاییزائده( DNA)ای ان دی در اما. باشندمی دارا را نامیرا و بینهایت تا تقسیم اییتوان سلولها

 این. گرددمی متوقف سلولی تقسیم آن رسیدن پایان به از پس نهایت در و شده کوتاهتر آنها اندازه سلولی تقسیم هر در

 (24).دارد ادامه زنده موجود مرگ پایان تا و گرددمی زآغا تخم سلول و جنین گیری شکل ابتدای از سیر

 جهش دچار فرد ای ان دی که مواقع از بعضی در. است متفاوت اش ژنتیکی ساختار به بسته فرد هر تلومر اندازه 

 به و مانده ثابت تلومر اندازه0 آنها سلولی تقسیم در که گیرندمی شکل سرطانی سلولهای یا نامیرا سلولهای0 گرددمی

 از پس. گردندمی زنده موجود مرگ باعث0 ویژگی همین خاطر به نهایت در و باشندمی نامیرایی ویژگی دارای عبارتی

 گفته نعشی جمود شدن سفت این به که کندمی شدن سفت به شروع مرگ از پس ایماهیچه های بافت مرگ

 (24شود)می

 :  فیزیولوژیک و بالینی مرگ مشترک عالئم

 فشارخون تنفس، نبض، فقدان - 4

  رفلکس اختالل حسی، بی ، حرکتی بی هوشی، بی: مرکزی عصبی سیستم اختالل - 2

 : فیزیولوژیک و بالینی مرگ ویژه عالئم

 تابع بدن حرارت بالینی مرگ در ولی است سرد و محیط دمای با برابر بدن حرارت حقیقی، مرگ در: بدن حرارت -4

 است گرم و نبوده محیط

 .دارند طبیعی قوام عضالت بالینی مرگ در ولی شده سفت عضالت حقیقی، مرگ در: عضالت قوام -2

 بالینی مرگ در ولی دهند نمی نشان واکنشی نور مقابل در و گشاد ها مردمک حقیقی، مرگ در: مردمک رفلکس -0

 (Death) شود مرگ می تنگ نور مقابل در های مردمک

Kass 45(کندمی تعریف را برداشت یا تعبیر چهار گمر مورد در وقار با مرگ نقد در) 
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 .شودمی شدن نیست یا مردن به منجر که اسرارآمیزی اتفاق: نیستی عنوان به مرگ تعبیر.   4

 نیستی سوی به هستی از حرکت: انتقالی دوره یک عنوان به مرگ تغییر.  2

 هدایت مرگ سمت به را فرد زمان از مدتی لطو در که فرآیندی(: Process) فرآیند یک عنوان به مرگ از برداشت. 0

 مدت به عمل در اما شود،می شروع تولد لحظه از مرگ فرآیند شود گفته شاید. نیست ساده زیاد مفهوم این. کندمی

 .ایمشده مطلع شد خواهد فرد زندگی پایان به منجر که باریمرگ بیماری از که شودمی گفته زمانی

 .      نیست گریزی آن از و داریم رو درپیش ما همه که واقعیتی: واقعیت یک عنوان به مرگ تعبیر. 0

 گوییممی سخن مرگ از که هرگاه ولی نیستند، هم کننده نقض و دارند یکدیگر در آمیخته مفاهیم تعابیر، این هرچند

 .است مفاهیم این از کدامیک ما منظور که باشد روشن بایستی

Kass با رابطه در که ایگونه به عبارت این. کندمی تعریف باوقار مردن سیر را مرگ هوممف باوقار مرگ از صحبت در 

 دیدگاه از Ramseyمعناست این دارای شود،می مطرح بیماران مراقبت اندرکاراندست سایر نیز و طبیب

 افراد همه مرگ ندفرآی که گیردمی نتیجه و داندمی زندگی به حرمتیبی ترینبزرگ را مرگ خود، اگزیستانسیالیستی

 (45).است انسانی شان به حرمتیبی با توام

Allmark گیرینتیجه و بحث Ramsey آنکه اول خطای: داندمی خطا دو دارای را آن و نقد را Ramsey تعریف در 

( Kass اول تعریف با مطابق) پدیده یک تعبیر با را مرگ ابتدا او. است شده سردرگمی دچار وقار با مرگ عبارت در مرگ

 مردن فرآیند و گرفته کار به را مرگ از سوم تعریف خود استنتاج در سپس است، دانسته زنده انسان هر شان از دور

 خود اول تعریف در او اگر. رسدنمی منطقی نظر به گیرینتیجه این. است دانسته "شان فاقد" نیز را( سوم تعریف با مرگ)

 به و بوده زندگی از جزیی باشد، نشده محقق اول تعریف به مرگ که وقتی تا مردن فرآیند اساساً ماند،می باقی "مرگ" از

 به خود بحث در که است این دیگر نظرانصاحب از بسیاری و Ramsey دوم خطای. باشد شان دارای بایستی او تعبیر

 مورد این در که دهدمی هشکا را او انسانی شان فرد یک "گرفتن قرار حرمتیبی مورد" که اندکرده فرض چنین اشتباه

 (45).گفت خواهیم سخن بیشتر بعداً

 روند، یک کامل نابودی به است ممکن ها،رشته دیگر هایمتن در و. استزنده موجودات زندگی پایان شناسیزیست در

 .کند اشاره پدیده یک یا وسیله یک
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 سوء پیری، زیستگاه، نابودی بیماری، شکار، جمله از بی انجامند هاسازواره مرگ به توانندمی گوناگونی وشرایط عوامل

 . است کهولت به مربوط هایبیماری و پیری ها،انسان مرگ اصلی عامل پیشرفته، کشورهای در. تصادفات و تغذیه

 ادیان دیدگاه ضمناً. شودمی محسوب هاانسان فرهنگ هایقسمت ترینمهم از یکی مرگ، با رابطه در اعتقادات و سنتها

 .گرددمی تلقی اهمیت با بسیار نیز مرگ مورد در

 واقعی، مرگ درک همچنین و مرگ لحظه جزئیات مرگ، پدیده: توضیح پزشکی، علم روزافزون پشرفتهای به توجه با

 است کرده پیدا بیشتری پیچیدگیهای

 راس کوبلر نظر از مردن و مرگ به واکنش  

 الیزابت. است متفاوت هایشانواکنش باشند،می کشنده بیماری یک هب مبتال که گویدمی بیمارانی به پزشک کههنگامی

 4است) کرده توصیف مرحله چند در را هاواکنش این ،(thanatologist) شناسمرگ ،(Kbler Ross) راس کوبلر

 (2ص

 : از عبارتند مراحل  این

 denial تکذیب یا انکار-4

 Anger خشم-2

 bargaining معامله یا زدن چانه-0

 Depression افسردگی -0

 Acceptance پذیرش-9

 :پذیرش عدم شوک یا  انکار، مرحله-4

 است بدن دفاعی وانش یک انکار. است همه چیز دروغ است  شده شده اشتباهی مطمئنا  نداده رخ آنها برای واقعه این

 بعضی. بدهد دیگر راحلم به زودی به را خود جای است ممکن. شود می داده نشان منتظره غیر خبر یک مقابل در که

 آتی های برنامه مورد در بینانه خوش کردن صحبت وبه شوند نمی خارج انکار مرحله از مرگ وقوع هنگام تا بیماران

 به را مرگ وقوع زمان پذیرش حقیقت در رفتار این.میدهند ادامه رساند خواهند انجام به بهبودی از پس که وکارهایی

 .کند می تر دشوار مراتب
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 : خشم رحلهم -2

 نزدیکترین به بیمار اغلب مرحله این شده؟در عقوبت این مستوجب که کرده است؟چه داده رخ او برای اتفاق این چرا

 جنبه بیمار توهین که بداند باید پرستار اما.کند می توهین خود وخانواده پزشکان،پزستاران یعنی خود به نسبت افراد

 این.دارند عهده بر اورا از که مراقبت کسانی به نسبت نه است سرنوشت به تنسب وی خشم واقع در بلکه نداشته فردی

 طبیعی واکنش این باشد داشته خاطر به باید پرستار.میگردد بیمار رفتار وتحمل دادن خرج به وبردباری صبر باعث امر

 باید پرستار.نشود فراموش اهدخو می. شود طور این باید چرا.نماید برخورد آن با تدافعی حالت یا خشونت با ونباید است

 اعمال و اشتباهات مجازات، در این مرحله درمان مشگل است معتقدند.است مهم او برای بیمار سرنوشت که دهد نشان

 .باعث این امر  شده است آنها نادرست

 :زدن یا معامله  چانه مرحله-0

 را بیمار اظهارات است ممکن پرستار.اندازد می تعویق به را مرگ شدن خوبی انسان به متعهد که کند می تصور فرد

 وخطاهای گناهان.بکنم هرکاری نکشم درد روز یک حتی با کنم زندگی بیشتر کمی اینکه برای گوید می که بشنود

 می خود به آرام حالت.یابد تقلیل مسائلش که کند می آرزو بیمار مرحله این در.کرد خواهم جبران را گذشته

 سعی.کند می مالیمی گناه احساس.شود می خسته بیمارستان محیط در زند نمی حرف باکسیخوابد، می گیردوساعتها

 برانگیزد را والدین تحسین کند می سعی خوب رفتار با کودک که همچنان کند دریافت پاداش پسندیده رفتار با کند می

 که وقتی.بماند زنده بیشتری تمد خواهد می عوض در.زند می نذروخیرات به دست مرحله این در فرد.بگیرد جایزه یا

 .شود می افسرده رسید نخواهد دلخواه نتیجه به زدن چانه یابدبا می در بیمار

 : افسردگی مرحله-0

 است مضطرب خود باقیمانده کارهای رساندن انجام به مورد ودر است خود از پس خانواده آینده نگران بیمار مرحله دراین

 شدید واکنشی مرگ به نسبت وی خانواده اعضای چون است دشوار بیمار برای انوادهخ با مشکالت این بیان اوقات بعضی

 قابل کمک نزدیک دوست یک یا مددکاراجتماعی -کشیش مانند دیگری شخص مواقع این در دهد می نشان عاطفی

 افکار تماالًاح و ناامیدی خواب، اختالالت حرکتی، - روانی کندی گیری،گوشه صورتافسردگی به .باشند می توجهی

 .خودکشی

 وعزیزترین نزدیکترین مالقات به عالقه نداردوتنها کردن صحبت به چندانی عالقه بیمار افسردگی از مرحله این در

 .بگذارد بودن تنها به تمایل حساب به را بیمار  Withdrawalگزینی دوری نباید پرستار.باشد می دوستانش
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 اقوام خواست بیمار وقت تاهر کرد فراهم امکاناتی باید.است اهمیت حائز شدبا داشته فکری هم بابیمار که فردی حضور

 .میسریاشد ببیند را خویش ودوستان

 : پذیرش مرحله -9

 مردن وآماده مرد خواهد زودی به پذیرد می افتدمی اتفاق همه برای و است اجتناب غیرقابل مرگ که یابددرمی فرد

 بیمارانی خانواده.دارند نیاز را وحمایت مراقبت بیشترین وی وخانواده است آرامش در اما خسته بیمار زمان این در.است

 توسط مرگ انکار.کنند عمل وچگونه بگویند باید چه که دانند نمی اغلب گذرانند می را خود زندگی پایانی مراحل که

 می دریافت را ممکن تمراقب بهترین کنندبیمار احساس که است مهم خانواده برای.نیست نیزغیرمعمول خانواده

 بیمار آسایش تامین به منجر که است مواردی ترین ارزش ازبا وراحت آرام ای شیوه به بیماردرمردن پرستاربه کمک.دارد

 ان است شیوه بهترین.»است پرستار برعهد وی خانواده بیماربه فوت دادن اطالع موارد بسیاری در.شود می وی وخانواده

 بداند باید پرستار.« شود رسانده آنها اطالع به درخلوت مسئله این که

 جسد بار آخرین برای خواهند می خانواده افراد اغلب.دارند وی از دوستانه حمایت وانتظار شده ناراحت بیمار خانواده که

 باشیون( نزدیک اقوام)اقوام بعضی.شود داده آنها به اجازه این باید بزنند وی با را خود وحرفهای کرده مالقات را بیمار

 گریستن فرهنگی زمینه از نظر صرفه چند هر.دهند می نشان خود از تری آرام رفتار وسایرین پرداخته عزاداری به وزاری

 4)باشد می Grieving processاندوه فرایند طی در مؤثری کمک بلکه است مجاز تنها نه نزدیکان از یکی مرگ در

 (2ص

 واکنش در( مرگ از پس زندگی و خدا به اعتقاد) مذهبی اعتقادات و کنندمین تجربه را شده ذکر موارد تمام افراد همه

 دیدگاه و... (  ، تصادف ، بیماری) مرگ عوامل ، فرد گذشته نوع نظیر دیگر عواملی عامل این کنار در. گذاردمی تاثیر افراد

 نوینی مسائل به زیر در. هستند هتوج خور در مرگ به نسبت اطرافیان بیرونی و درونی واکنش و مرگ به نسبت اجتماع

 پردازیممی مرگ پیرامون

. دهد رخ دیگر مرحله به مرحله یک از جائیجابه است ممکن. افتندنمی اتفاق ترتیب به همواره مراحل این که بدانید .

 و 9 بین. کنندیم نگاه خواب، مانند جدائی، یک شکل به آن به آنها کنند؛نمی درک را مرگ سال 9 زیر کودکان عالوه،به

 درک افتدمی والدین خصوصبه دیگران برای که اتفاقی عنوانبه را آن و شوندمی آگاه بیشتر مرگ از تدریجبه سالگی 44

 کنندمی درک بیفتد، خودشان برای تواندمی که اتفاقی عنوانبه را مرگ مفهوم کودکان سالگی 44 از پس. کنندمی
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 درمورد خواهندکه ومی توانند می برند می سر به عمر انتهای مرحله در که یمارانیب که ساخت روشن کوبلرروس کار

 است ممکن که دلیل این به مراقبت دهندگان ارائه وسیله به مرگ کردن  پنهان با کنندو بحث باز طور به خود تجربیات

 باشند ودقیق حساس وهم کافی یاگاه فرهنگی نظر از هم پرستاران است والزم.نمود مخالفت کند وارد لطمه بیمار به

 ایران در بیمار  حقوق منشور

 زهر و شرنگ ،0 به مرگ رو بیماران درماندگی و عجز احساس پزشکی، خدمات نیاز به و ناتوانی و بیماری عرصه ی در اما

 عیتی،وض در چنین هستند ناتوان آنان عالج و شفا از پزشکان و دانش پزشکی که میریزد بیمارانی کام به هالهل

 بیمار حقوق از حتی قسمتی بلکه میگردد توصیه تنها نه و مییابد معنا اخالق پزشکی عرصهی در حیات پایان مراقبتهای

 اعالء حد در بیمار عمر فانی ایام واپسین پزشکی، مراقبتهای سایه در تا میشود پزشکی تلقی کادر وظایف از آن تبع به و

 گردد کاسته بیمار آالم تاز شد و شود سپری الوصول قابل آرامش

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت: اول محور

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات: دوم محور

 شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیریتصمیم و انتخاب حق: سوم محور

 باشد رازداری اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ائهار: چهارم محور

 . است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی: پنجم محور

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت: اول محور

 و انصاف،ادب  صداقت، یپایه باشد بر مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها،ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شایسته  

 اساس بر. باشد جنسیتی و بیماری نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ.  باشد مهربانی با همراه

 بیماران انیدرم های اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع.  باشد بیمار منافع برتری بر مبتنی. باشد روز دانش

 .  باشد

 امکانات کلیه تامین همراه به.باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیری، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی

 حقوق به ایویژه توجه.  باشد ضروری غیر های محدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروری و پایه رفاهی

 و جسمی و ذهنی معلوالن زندانیان، روانی، بیماران سالمندان، باردار، کودکان،زنان جمله از جامعه پذیرآسیب هایگروه

 .  باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان سریعترین در. باشد داشته سرپرست بدون افراد
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 ،(ورژانسا) فوری و ضروری هایمراقبت در.باشد خدمت گیرندگان  جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با

 . باشد شده تعریف ضوابط اساس بر( الکتیو)غیرفوری موارد در. گیرد صورت آن یهزینه تأمین به توجه بدون

 یارائه از پس است الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ،( اورژانس) فوری و ضروری هایمراقبت در

 . گردد فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروری خدمات

 آسایش حفظ هدف با میباشد الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماری وضعیت که حیات پایانی مراحل در  

 و وی عاطفی و معنوی اجتماعی، روانی، نیازهای به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از منظور. گردد ارائه وی

 که فردی با خویش زندگی لحظات آخرین در دارد حق احتضار حال بیماردر. باشدمی راحتضا زمان در اشخانواده

 . گردد همراه خواهدمی

 است ناپذیراجتناب الوقوعقریب مرگ که شودمی اطالق برگشت قابل غیر و عالج قابل غیر بیماری وضعیت به احتضار -

 اسالم نظر از مرگ

 مرحله مرگ. است شده توصیف اضطراب و ناشناخته های سختی با زندگی یانپا ها، فرهنگ ی همه در و دینی متون در

 می گام اسرارآمیز عالمی در و گسلد می خود مانوس جهان با را خود پیوندهای انسان که است ای نشده تجربه انتقالی ی

 ( 0) .دارد وجود هایی توصیه مرحله این از گذر برای اسالمی فرهنگ در که گذارد

 در که روزه چند زندگى همین تنها را انسان زندگى و کندمى فرض وى نابودى را انسان سطحى،مرگ نظر کهاین عین در

 دیگرى مرحله به زندگى مرحله یک از انسان انتقال را مرگ پندارد،اسالمباشد،مىمى گذشت،محدود در وزایش میان

 بدن از روح جدایى که مرگ و نیست آن براى پایانى که دارد جاویدانى زندگانى اسالم،انسان نظر به.نمایدمى تفسیر

 مرحله در کارى بد و نیکوکارى پایه بر آن در ناکامى و کامروایى که کندمى حیات از دیگرى مرحله وارد را باشد،وىمى

 نابود دنمر با که مبرید گمان:»فرمایدمى سلم و آله و علیه اهلل صلى اکرم پیغمبر. باشدمى استوار مرگ از پیش زندگى

 شویدمى منتقل دیگرى خانه به اىخانه از بلکه شویدمى

 یوتنازی یا مرگ از روی ترحم

یوتنازی را به دو نوع فعال وانفعالی تقسیم کرده اند در نوع فعال پزشک با تقاضای بیمار واطرافیانش یا حتی بدون 

خاتمه می دهد اما در نوع انفعالی پزشک از ادامه تقاضای آنان از روی ترحم ویا تجویز داروهای کشنده به حیات بیمار 

 مداوای بی فایده وتالش برای زنده نگه داشتن بیمار غیر قابل عالج با وسایل مصنوعی خودداری می کند
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 برای پزشک تعمدی تالش به ترحم روی از :کشتنEuthanasia ترحم روی از یاکشتن  پزشک کمک به خودکشی و 

 عمل این. گویندمی Mercy killing را آن گاهی دیگر ییماده یا دارو یک یکشنده دوز یممستق تجویز با بیمار مرگ

 الزم وسایل تأمین یا بیمار به اطالعات دادن از است عبارت پزشک کمک به خودکشی. است اخالقی غیر و غیرقانونی

 دهد خاتمه خویش زندگی به خود یاراده به بتواند بیمار که طوری به وی برای

  اخالقی هاینبهج

 در. اندکرده مخالفت پزشک کمک به خودکشی و راحت مرگ با آمریکا روانپزشکی انجمن و آمریکا پزشکی انجمن

 وقار با مرگ قانون) کنند تجویز آور مرگ داروهای انتهایی، مراحل در بیماران به مجازند قانونی نظر از پزشکان «اورگان»

 (20(  ) 4550 اورگان

 متفاوت غیرفعال و فعال اوتانازی با کامل طور به احتضار حال در بیماران از مراقبت موضوع اینکه بر کیدتأ با حجازی

 گاه اما است راحت مرگی نیازمند انسانی کرامت لحاظ به فرارسیده، او عمر پایانی لحظات که بیماری: داشت اظهار است،

 دانیم می که حالی در شویم می وی جسم آزار به منجر مشابه موارد یا و ریوی یا قلبی احیا نظیر پزشکی اقدامات با

 ندارد وجود او برای بازگشتی و است بیمار عمر پایانی لحظات

 رفتار عقاید، پرستاران این منظور، به. باشد می پرستاری حرفه در اخالق استانداردهای نمودن رعایت ای، حرفه اخالقیات

 های مراقبت اجرای واقع، در.بخشند می ارتقاء حفظ و اخالقی، و ای حرفه یاستانداردها اساس بر را خود باورهای و

 رعایت با که چرا. شود می مددجو رضایتمندی رفاه و شاخص افزایش به منجر ای، حرفه اخالق بر مبتنی پرستاری

 مد را او حرمت و گذاشته، احترام مددجو های خواسته به که می دهد نشان پرستار ای، حرفه اخالق به مربوط کدهای

 یک در همکاران، سایر و مددجو با خود ارتباط در ای حرفه اخالق استانداردهای با رعایت پرستار. دهد می قرار نظر

 نظر مد بالینی خود عملکردهای در را....(  ادب، صداقت،) ارتباط صحیح اصول و نموده، عمل تخصصی و چارچوب علمی

 .دهد می قرار

 میداند حرام شکل هر به را یوتنازی  اسالم

 به نفسونیل تکامل و علودرجات باعث درد تحمل باشد دیندار فرد گر است ساز سرنوشت و ارزشمند فرد عمر باقیمانده

 فردی صورت به و شده توبه باعث و شود می او گناهان تخفیف باعث باشد گناهکار فرد اگر شودو می اخروی ثوابهای

  برود دنیا از صالح

 است شده افریده عالی و باالتر هدفی برای بلکه نشده افریده جویی ذتل برای انسان
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 ومراقبت از بیمار در مرحله انتهایی نکات پرستاری

 تسکین و کنترل های پروتکل ولی است، موت به مشرف بیمار زندگی کیفیت افزایش حیات، پایان های مراقبت مفهوم

 توجه مفهوم ها پروتکل این اجرای. نیستند یکسان جوامع ی همه در رداستاندا مراقبت کیفیت و بالینی های برنامه درد،

 خود در را مرسوم محوری بیماری فرهنگ جای به محوری بیمار فرهنگ جایگزینی و بیمار هویتی و جسمانی تمامیت به

 دارد

 بیمارستان یک در خدمات ارائه کیفیت کننده تعیین فاکتور یک عنوان به عمر پایان در بیماران از مراقبت امروزه

 رفتار میشوند،بنابراین تلقی بیماران به عمر پایان های مراقبت دهنده ارائه اصلی افراد عنوان به پرستاران.میشود محسوب

 به دستیابی برای همچنین.باشد گذار تاثیر آنها کار کیفیت و میزان در میتواند بیماران این به خدمات ارائه هنگام به آنها

 در پرستاران رفتاری های فاکتور به ای ویژه و خاص توجه عمر پایان در بیماران از مراقبت در مرغوب و مطلوب کیفیت

 میشود مراقبت ارائه حین

 تکنولوژی، وپیشرفت عمر طول افزایش با امروزه و است موجودات تمامی برای اجتناب قابل غیر ای پدیده مردن و مرگ.

 های نگرانی جزء حیات) آخر مرحله بیماران از مراقبت ارائه و کرده پیدا نیاز عمر پایان های مراقبت به زیادی افراد

 در که دانسته بشر زندگی گذر از بخشی عنوان به را عمر پایان(  2449)  همکاران و باشدلورنز می(  بهداشتی سیستم

 سرطان، قلبی، بیماری جمله از مختلف شرایط از وضعیت این. کنند می تقال حیات ادامه برای مراقبین و بیمار زمان آن

 عنوان به را عمر پایان مراقبت نیز(2444)  همکاران و روس. شود می ایجاد همزمان متعدد و مزمن های بیماری سکته،

 لذا  کنند می فوت آن بدلیل و کرده زندگی شرایط آن با افراد که دانند می زندگی کننده تهدید شرایط در مراقبت

 رود می کار به مرگ از قبل ها هفته حتی و مختلف،روزها شرایط از ای دامنه با بیمارانی ایبر عمر پایان مراقبت

 و آخرحیات مرحله بیماران از مراقبت در اساسی نقش مراقبت کننده فراهم تیم اعضای از یکی عنوان به پرستاران

 برای آنان های وخانواده حیات آخر لهمرح بیماران از مراقبت که است درحالی این.  کنند می ایفا آنان های خانواده

 است دردناک و آور استرس هستند، تماس در بیماران این با دائمی طور به که پرستارانی

– خانوادگی های وابستگی  مذهبی اعتقادات- فرهنگ رامثل مسائلی باید پرستار مرگ حال در بیماران از مراقبت در.

 گیردب نظر در...و واقتصادی اجتماعی موقعیتهای
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 ارتباط

 آغازی سر و اجتماعی های فعالیت ساز زمینه و بشر دستاوردهای ترین عالی حال عین در و ترین قدیمی از یکی ارتباط

 و ابداع جهت در پیوسته انسان که است حدی به ارتباط برقراری اهمیت حاضر عصر در اما. است بوده اجتماعی زندگی بر

 %99 حدود انسان. است کوشیده فردی بین و جمعی ارتباط کارآمدتر های شیوه و ها روش ابزارها، وسایل، انواع ساخت

 کسب تأثیرگذاری، برای آن از که هاست انسان بین پویا فرایندی ارتباط. پردازد می ارتباط به را خود بیداری ساعات از

 از است عبارت ارتباط . شود می استفاده است ضروری بقا و رشد تندرستی، جهت که آنچه کسب و متقابل حمایت

 گرفته نظر در هنر یک عنوان به امروزه ارتباط ایجاد. ها پیام تفسیر و فرستادن ساختن، برای رفتارها و کلمات از استفاده

 است. شده

 مداخالت صحیح اجرای که معنی این به گیرد، می شکل ارتباط طریق از آن در نقش ایفای که است ای حرفه پرستاری

 نیاز اینکه بر عالوه صحیح ارتباط زیرا. است بیمار و پرستار میان صحیح و مناسب ارتباطی برقراری ستلزمم پرستاری،

 ارتباط یک برقراری در توانی نا. شود می محسوب بیماران از مراقبت در پرستاران کار اساس باشد، می بیمار مهم

 فقدان از بیمارستان، در بستری بیماران. گرفت نادیده را آن آسانی به توان نمی که است مشکلی بیمار با بخش اطمینان

 مدت که معتقدند و شوند می آزرده پرستاران طرف از دوستانه ارتباط و همدلی و توجه عدم احساس مناسب، ارتباط

 بسیار بیماران با پرستاران گفتگوی و است کوتاه بسیار کنند می بیمار با ارتباط برقراری صرف پرستاران که زمانی

 ارتباط به توجه با پرستاران که است حالی در این. اند ناراضی دهند نمی گوش آنها به پرستاران اینکه از و است سطحی

 بیمار با مناسب ارتباطی برقراری طریق از توانند می پزشکی عملی و علمی معلومات و ها مهارت داشتن و بیمار با نزدیک

 نشان مطالعات. کنند ایفا خود از مراقبت و بیماری به نسبت بیماران های دیدگاه تغییر در مهمی نقش اش، خانواده و

 از بسیاری باشند، ارتباط برقراری های مهارت دارای بهداشتی امور اندرکاران دست وقتی که است مطلب این دهنده

 بیماری، یرشپذ خاطر، رضایت افزایش بیماری، عالئم و درد گناه، احساس اضطراب، کاهش نظیر مثبت های واکنش

 های آموزش تأثیر افزایش و عملکردی و فیزیولوژیکی شرایط بهبود درمانی، تیم با همکاری و مشارکت بیماری، با تطابق

 . کرد مشاهده توان می را بیماران به شده داده

 و کرده کسب را ارتباطی های مهارت پرستاران که شود می حاصل زمانی مؤثر ارتباط برقراری دهد، می نشان ها بررسی

 اساس بر باشند. داشته را ارتباط برقراری چگونگی دانش فقط نه گیرند کار به عمل در را ها مهارت این آن از مهمتر

 مورد عمل در را آنها توانند نمی اما هستند آشنا ارتباطی های مهارت با پرستاران از بسیاری همکارانش هیون و مطالعه

 آموزش پرستاران به آموزشی های محیط در ارتباطی های مهارت که دهد می نشان راخی مطالعات. دهند قرار استفاده
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 اینکه وجود با. کنند نمی استفاده بالین در مژثر و همیشگی صورت به ها مهارت این از پرستاران اما شود می داده

 شود، می شامل را اشتیبهد های حرفه آموختگان دانش آموزشی های برنامه از مهمی بخش ارتباطی های مهارت آموزش

 که طوری به دارد وجود ارتباطی های مهارت گیری کار به در نقص و ارتباطی ضعف مورد در زیادی های نگرانی اما

 بهداشتی مراکز به مربوط شکایات در اساسی موارد از یکی پرستاران جمله از درمانی تیم کارکنان سوی از ضعیف ارتباط

 که آنچه) شایستگی و صالحیت بین شکاف وجود را تعارضات این علت بتوان شاید. است انگلستان نظیر هایی کشور در

 اساس بر زیرا. دانست( دهد می انجام واقعا شخص که آنچه) عملکرد و( است آن انجام با قادر یا تواند می شخص

 پرستار یک که است سطحی در ارتباطی های مهارت زمینه در پرستاران به شده ارائه های آموزش شده، انجام مطالعات

 از پرستاری واقعیت از ناپذیری اجتناب جنبه ارتباط برقراری. کند. می تربیت کارا و مؤثر ارتباط یک برقراری جهت را

 شواهد و دهد قرار تأثیر تحت را ارتباط فرآیند این تواند می مختلفی  ارتباطی موانع حال عین در. است بیماران تمام

 (40دارد) وجود بیماران و پرستاران بین مهمی ارتباطی موانع دهد، می نشان زیادی

 را خود شخصی تجربه اول باید پرستاران انها وخانواده یاخطرناک انتهایی مرحله در بیمار با ارتباط برقراری برای

 ایدوعق مرگ درمورد دیگران های واگاهی ها ارزش به باید پرستاران.قراردهند توجه مورد ومرگ درموردبیماری

 (44).باشد بحث خودوشروع کشف برای شروعی نقطه تواند می باشندواین اگاه ومردن مرگ درمورد ها سایرفرهنگ

 خطرناک های بیماری به مبتال بابیمار ارتباط برقراری های مهارت

 پرستاری میعمو رهنمودهای باشدولی ها ان های وارزش فهم سطح در باید اش وخانواده بیمار با ارتباط برقراری اگرچه

 :زیرند قرار به

 .دارید را راحتی حداقل شما که باشد وقتی زمان این است ممکن گفتکوبابیمار،حتی برای زمان بهترین کردن فراهم   

 عمیق وبحث گفتگو طراحی برای بیماروخانواده به فرصت دادن  

 پرستاران اخالقی و ای حرفه رفتار و ارتباطات ارزیابی چک لیست

 خیر       بلی           یست:ل چک موارد

 : ارتباط برقراری. 4

 : پرستار
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 .  کند می برقرار جو مدد با را اولیه ارتباط کردن سالم با(  4

 . کند می معرفی مددجو به را خود(  4

 . کند می صدا خانوادگی صحیح نام و نام با را مددجو(  4

 .  کند می برخورد خوشرویی با مددجو با(  4

 .  کند می برخورد احترام با وبامددج( 4

 (: مراقبتی/  درمانی) خدمات ارائه از بیمار آگاهانه رضایت جلب. 2

 . کند می کسب را بیمار رضایت مراقبتی هر انجام از قبل( 2

 . دهد می توضیح مراقبتها انجام مورد در مددجو به( 2

 (  بیمار 2 از سوال. ) ندک می حاصل اطمینان نامه رضایت اخذ مورد در مددجو آگاهی از(  2

 (  بیمار 2 از سوال. )دهد می پاسخ درمان روند مورد در مددجو سواالت به(  2

 ( بیمار 2 از سوال...( )و غذایی رژیم ، دارو ، فعالیت) آموزش می دهد مددجو به خود از مراقبت مورد در(  2

 : بیمار محرمانه اطالعات از حفاظت. 0

 . دهد نمی قرار(  بهداشتی تیم از خارج)  مسئول غیر دسترس افراد در را جومدد پرونده اطالعات(  0

 . کند فاش  نمی را مددجو محرمانه اسرار(  0

 . نماید می محافظت مددجو مدارک سایر و پرونده از(  0) 

 : بهداشتی تیم سایراعضای با همکاری. 0

  .کند می برخورد احترام با بهداشتی تیم اعضای سایر با(  0

 . گوید می پاسخ همکاران سواالت به(  0

 .  نماید می صدا خانوادگی نام با را همکاران(  0
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 : ای حرفه اصول رعایت. 9

 :پرستار

 ( . پرستار 2 از سوال)  دارد کافی اطالع(  درمانی روند/  روانی/ جسمی)  مددجو وضعیت از(  9

 . دهد می تحویل بعد شیفت پرستار به بالینی بطور را مددجو(  9

 .... (  موبایل از استفاده اصول رعایت کاهش سروصدا،)  نماید می اقدام آرامش مددجو جهت(  9

 .  نماید می همراهی را پزشک ویزیت، هنگام(  9

همراهی می نماید)  مددجویان برای کار انجام هنگام در را...(  و رادیولوژی فیزیوتراپ،)  پزشکی تیم اعضا سایر(  9

 (49ص49

  امیدوحمایت ایجاد برای پرستاری داماتاق

 باتوجه دادن گوش

 احساسات بیان به بیمار تشویق

 صحیح اطالعات کردن فراهم

 اش زندگی کردن دار معنی برای راههایی کشف در بیمار به کمک

 گرایانه واقع اهداف تشویق

 خانواده موثردر ارتباط تسهیل

 .کنند می دریافت ربداخبا اش بیماروخانواده وقتی پرستاری اقدامات

 ترین مهم.باشد می اش بیماروخانواده به گذاشتن واحترام مراقبتی تیم موقع وبه همیشگی است،حضور مهم بسیار انچه

 :مواردزیراست موثرشامل کردن گوش کلید.است همدردی با توأم کردن دهد،گوش انجام تواند می پرستار که ای مداخله

 گفتگوها بین یخال فاصله کردن پر توانایی  
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 کردن نصیحت از پرهیز   

 سوال یک بعدازپرسیدن تفکرودانش جهت وخانواده بیمار به فرصت دادن

 دارید احساسی چه شما فهمم می من: ای کلیشه های پاسخ ازارائه پرهیز

 از اش بیماروخانواده وتجربه وروانی بایدابعادروحی بلکه باشد وی مشکالت جسمی شامل فقط بیمارنباید دقیق ارزیابی

 .شود راشامل خطرناک بیماری

  بد خبر گفتن: بالینی نکات

 هدایت را شما بیمار که دهید اجازه...  که گویممی بیمار به همیشه من مثالً) باشید داشته ناپذیری انعطاف نگرش نباید•

 که را آنچه. نیستند چنین آنها از عضیب که درحالی باشند، داشته اطالع تشخیص از که مایلند بیماران از بسیاری. کند

 .کنید معلوم داندمی خود بیماری آگهی پیش یدرباره قبل از بیمار

 به قادر که وقتی تا و است بیمار دفاعی روش ترینعمده انکار چون ننمائید، مقابله وی انکار با و نکنید مأیوس را بیمار•

 .کندمی استفاده آن از است نشده کمک ضرورت پذیرش و بیماری قبول

 .شد خواهد مراقبت او از رفتارش از نظر صرف که بدهید اطمینان بیمار به•

. شود شوک دچار مدتی تا بیمار است ممکن. بمانید او کنار در مدتی وی، مشکل یا تشخیص از بیمار کردن آگاه از پیش•

 یا بیمار است ممکن که سواالتی تمام پاسخ به. بدهید وی به ییصادقانه جوابهای و کند سوال تا کنید تشویق را بیمار

 .کند اشاره باشند داشته وی یخانواده

 اضطراب دچار بیمار اگر. نمائید بررسی را وی واکنش تا کنید مالقات بیمار با مجدداً ساعت چند از پس امکان صورت در•

 .کنید تجویز وی به دیازپام گرممیلی 9 ساعت 00 تا 20  برای ضرورت برحسب توانیدمی باشد شده

 از که دهند اجازه وی وبه بروند بیمار مالقات به که کنید تشویق را آنها. کنید آگاه طبی حقایق از را خانواده اعضای•

 .کند صحبت خود هایترس

 دهندمی حترجی اشخانواده و او اینکه یا و است زندگی یادامه به مایل بیمار آیا که کنید توجه نکته این به باید همواره4

 هایروش یدرباره را آنها تمایالت کنید سعی. نشود انجام احیاء عملیات بیمار برای حیاتی، فعالیتهای توقف صورت در

 .کنید بینیپیش حیات یکننده طوالنی درمانی
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 بیمار یک وابستگی از ترس علت به نارکوتیکها مصرف از اجتناب برای دلیلی. کنید برطرف را بیمار رنجش و درد•

 شود انجام قاطعیت با باید درد درمان و کنترل ندارد وجود آنها به محتضر

 اجتماعی- روانی های زمینه 

 .هستند بیماری به  مربوط ذاتی واحتماالت امکانات زمینه در بیماران اموزش مسئول پرستاران

 درمورد خواهندکه ومی توانند می برند می سر به عمر انتهای مرحله در که بیمارانی که ساخت روشن کوبلرروس کار

 است ممکن که دلیل این به مراقبت دهندگان ارائه وسیله به مرگ کردن  پنهان با کنندو بحث باز طور به خود تجربیات

 .باشند ودقیق حساس وهم کافی اگاهی فرهنگی نظر از هم پرستاران است والزم.نمود مخالفت کند وارد لطمه بیمار به

 Spiritual needsمعنوی نیازهای

 به بیمار نیاز.دارد وجسمی عاطفی،روحی زمینه در بسیاری نیازهای.گذراند می را خود زندگی پایانی مراحل بیماریکه  

 که است کسی اولین پرستار غالبا.پرستارباشد راهنمای تواند می که است نیازی بهترین است نیازی بهترین مردن راحت

 عمل وکشیش بیمار بین رابط عنوان به تا شود می خواست در وی واز داده تشخیص را بیمار روحی نیازهای که

 این در.بگذارند میان در شخصی با را مرگ حال در وبیمار مردن مورد در خود احساسات تا دارند نیاز نیز پرستاران.نماید

 .نماید می توجهی قابل کمک کشیش مواقع

 ،خانواده ها وکارکنان مسلم می باشد نقش روحانی در بیمارستان برای خدمت به بیماران

  مذهب

 اعتدال سوی به میکندو هدفمند را انسان و دهد می جهت انسان های حرکت به ارزشی سیستم یک عنوان به عمالً

 به امید. شود می شمرده درمان در مؤثر عوامل از یکی مذهبی اعمال انجام.سازد می رهنمود تکامل و انسانی روانی،

 زندگی در اساسی تحوالت و مثبت نتایج اغلب مذهب از پیروی و اند شده گزارش مناجات نتایج از آرامش و صلح زندگی،

 معنوی، مراقبت و است متفاوت معنوی مراقبت با مذهبی مراقبت که شد یادآور باید البته است آورده وجود به اشخاص

 اساسی، و بنیادی انسانیِ سؤاالت به معنوی مراقبت .نیست اجتماعی _روانی مراقبت یا مذهبی مراقبت با جایگزینی قابل

 هر به نسبت تری بیش اهمیت بیماری زمان در مذهبی اعتقادات یدهد م پاسخ مرگ، و رنج زندگی،درد، معنای نظیر

 ایجاد و مذهبی اصول حفظ بنابراین،. بپذیرد را بیماری فرد یکندکه م وکمک یکند م پیدا شخص زندگی از دیگر زمان

 بیمارستان بیماردر که مواقعی در بیماران مذهبی نیازهای ساختن وبرطرف مذهبی اعمال انجام جهت الزم ناتامکا
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 بعضی است ضروری و الزم امری باشد، نمی هم خود اعمال ترین حیاتی انجام به قادر تنهایی به خود و باشد می بستری

 دیگر بعضی.یابند می نجات باشد قوی نها آ ایمان اگر معتقدند و نگرند می الهی امتحان یک دید از بیماری به بیماران از

 دعا، که افرادمعتقدند این. اند شده تنبیه سبحان خداوند سوی از گذشته غیراخالقی رفتارهای خاطر به که یکنند م تصور

 کریم قرآن»  نگامیدهده می افزایش آن از ناشی مشکالت و بیماری برابر در انسانرا تحمل و مقاومت صدقه، و توبه نذر،

 اعمال انجام هنگام این در به و خواند می را خود پروردگار برسد زیانی انسان به که فرماید می 0 ی آیه زُمَر ی سوره در

 امید و لیاقت احساس که است شایع سازگار مکانیسم یک کردن، دعا و خواندن نماز گرددمثل می باز او سوی.«  مذهبی

 سرعت افزایش باعث که است بیماران برای بخش قدرت منبعی دینی، احکام انجام کلی رطو به یدهد م افزایش را

 و خدا به نسبت اش وظیفه انجام در قصورفرد و دینی، ی جامعه از فرد شدن جدا از ناشی اضطراب.شود می فرد بهبودی

 های هزینه رفتن باال و رستانبیما در اقامت شدن طوالنی موجب بیماری، بهبودی سیر بر تأثیرمنفی بر عالوه مردم،

. شوند جویا را بیماران معنوی و مذهبی پزشکان،گرایش که یکند م توصیه آمریکا روانپزشکی انجمن.شود می درمانی

 مختلف نیازهای ی دربرگیرنده و است بیمار درمان از فراتر بسیار بیمار از مراقبت که است این ها توصیه این زیربنای

 هستند خود مذهبی و معنوی نیازهای شدن برآورده و رسیدگی خواهان بیماران اکثر. است

 :گذراند می را خود زندگی پایانی مراحل که بیماری جسمی نیازهای

 می رخ ناگهانی بطور مرگ که مواقعی بجز است خطرناک بیماری به مبتال فرد مشابه مرگ حال در جسمی نیازهای

 که پیوندد می وقوع به بدن هموستاتیک های مکانیسم در ای پیشرونده نارسایی فرد شدن تر ضعیف با معموال.دهد

 :از عبارتند

 عضالنی تونوس رفتن بین از-4

 دودی حرکات پیشرونده کندی-2

 خون جریان کاهش-0

 (Labored)دشوار تنفس-0

 ( 4حواس)  رفتن بین از-9
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 فرهنگی

 را کارهای الزم تمام آیا که کردند می فکر آن به مراقبت هاز ارائ بعد پرستاران آن در که است احساسی دین باقی نماندن

 انجام بیمار اما برای توانستند می که است داشته وجود موردی آیا و اینکه اند داده انجام حیات آخر مرحله بیمار برای

 سایر در معمول یمارانب مراقبت از و روزمره زندگی در احساس این که کرد نیز اشاره مساله این به باید البته. اند نداده

 آنها ناتوانی و مرگ به حیات آخر بیماران مرحله بودن نزدیک به توجه با اما باشد داشته است وجود ممکن نیز ها بخش

 و مراقبت در

 در احساس این حال به هر اما. است کرده پیدا بیشتری نمود ویژه مراقبت بخش های پرستاران برای خود حقوق از دفاع

 برابر در پاسخگوئی از درونی یک حس اساس بر شده بیمار به کامل مراقبت ارائه طرف موجب یک از اندتو می افراد

 را کامل مراقبت کنند احساس آنها که صورتی یادر و باشد آنها گردن بر بیمار حق نماندن باقی و جهان آخرت در خداوند

 .نماید ایجاد آنها برای را بدهکاری و گناه مانند حسیتواند  می برود دنیا از بیمار و اند نداده انجام برای بیمار

 از مراقبت. آیدمی حساببه پرستاران برای تجارب دشوارترین از و دردناک رویدادهای جزء بیماران احتضار یمرحله

 تجارب تبیین و شناخت و است پرستاران ایحرفه وظایف از یکی خانواده، و او فرهنگی موازین رعایت با محتضر بیماران

 کنندهکمک مربوطه مراقبتی استانداردهای تعریف و تعیین در محتضر بیماران از فرهنگی مراقبت در پرستاران یروزمره

 یمواجهه یمایهدرون. شدند بندیدسته فرهنگی مهارت و فرهنگی یمواجهه یمایهدرون دو در .بود خواهد مفید و

 فرهنگی مهارت یمایهدرون. است سوگواری فرهنگ درک و خانواده ضورح درک فرعی یمایهدرون دو دارای فرهنگی

 از پرستاران است خانواده به تسلی و مرگ با مواجهه تسهیل دادن، اطالع برای سازیزمینه فرعی یدرونمایه 0 دارای

 را آنان انتظارات دبتوانن تا باشند داشته حساسیت آن به نسبت و اطالع او یخانواده و محتضر بیمار فرهنگی موازین

 ایحرفه یتوسعه و پرستاران عملکرد ارتقاء و اصالح در مهمی گام خود این که کنند برآورده آمیزیاحترام نحوبه

 باشدمی

 انسانی وقار و شان

 نکته این به توجه شوندمی سفارش آن به همیشه درمانی امور اندرکاراندست سایر نیز و اطباء که هاییمقوله از یکی

 و شانرعایت. بمیرند( Dignity) انسانی شان و وقار حفظ با العالج و پیشرونده بیماری انتهایی مراحل در افراد که است

 است. مهم بسیار بیماران از مراقبت اخالقی مباحث در انسانی احترام
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 "وقار و شان" تعریف از ودخ نقد در Coope. است گردیده تعریف و تعبیر مختلفی هایگونه به نیز "انسانی شان" مفهوم

 زندگی در انسان شان و حرمت و زندگی که همانگونه دارد، متفاوتی معانی مختلف افراد برای مفهوم این که است معتقد

 مرگ است ممکن. دارد افراد بینش و تفکر طرز و مذهب فرهنگ، به بستگی معنا این. ندارد یکسانی معنای همه برای نیز

 انسانی شان از دور به دیگری افراد دیدگاه از رسدمی آمیزتوهین برخی نظر به که وضعیتی در و عریان نیمه حالتی در

 در یا. نیست انسانی شان از دور تولدش زمان در فرد بودن برهنه مانند مسئله این که باشند داشته باور آنان و نباشد

 از دور دیگران به وابسته شدیداً یا اختیاریبی شیاری،هو عدم گیجی، حالت در مردن که دارد اعتقاد فردی اگر دیگر مثال

 از( subjective) "فردی" کامالً تعبیر یک این. بود خواهد انسانی شان فاقد او برای مرگ نحوه این است، انسانی شان

 افراد خیبر که است "باوقار مرگ" و "وقار با زندگی" از فرد هر شخصی برداشت به بخشیدن اصالت با. است وقار و شان

 هر برای را مردن برای اقدام و انددانسته توجیه قابل را( assisted suicide) طبیب توسط شده کمک هایخودکشی

 (45)!!اندداده جلوه معقول کند،نمی تامین را وی انسانی شان او خود دیدگاه از اشفعلی موقعیت کندمی فکر که فردی

Coope عینی مفهومی ارائه (Objective )و غیرضروری را "وقار با مرگ" برای مرز یک تعیین و "شان" از غیرفردی و 

 درمانده و شان فاقد وضعیتی که کنیم قضاوت فردی درباره اینکه حتی گوید می او. داندمی غیراخالقی حتی

(helpless )و درمانده عیف،ض افراد که تفکری داند،می اینیچه تحقیر نوعی را قضاوت این او. است غیرمحترمانه دارد 

 و پیشرفته بیماری دارای افراد دیدگاه از Toombs داندمی انسانی شان فاقد یا و انسانی شان زیر را دیگران به وابسته

 احترام و شان شخصی احساس نوعی او کند.می بیان را دیگری مفهوم( Dignity) انسانی شان و وقار با رابطه در مرگبار

(Personal dignity )آن معنای "وقار" مفهوم درباره فلسفی تردیدهای همه رغمعلی دارد اعتقاد و سازدمی رحمط را 

 احترام با توام درمانی معنای به را "باوقار" درمان او. است( Self-worth) خود برای ارزش احساس یک روزمره زندگی در

 به را وی دیگران که است این( Dignity) فرد شان و وقار رفتن بین از او دیدگاه از. داندمی او شمردن ارزش با و فرد به

 روی گذاریارزش معیارهای جوامع امروزه فرهنگ در او. نکنند تلقی "اجتماع معمول هایارزش دارای" انسان یک عنوان

 و داندمی آن مشابه معیارهای و "ظاهری زیبایی" ،"استقالل و خود به اتکا" ،"دیگران به وابستگی عدم" ،"سالمتی" را افراد

 حرمت این رفتن بین از او. داندمی او اجتماعی شان و احترام و فرد ارزش کاهش معنی به را اینها از هریک دادن دست از

 این با رسدمی نظر به. داندمی فرد "وقار و شان" کاهش و "خود برای ارزش" درونی احساس کاهش مسبب را اجتماع در

. داد خواهد دست از را خود "وقار و شان" ناپذیریاجتناب طور به بارمرگ نهایت در و پیشرونده بیماری دارای فرد تعبیر

 از ناچار که افرادی در فردی ارزش احساس حفظ راه در بزرگ مانع را جامعه هایگذاریارزش و فرهنگی هایدیدگاه او

 تغییر با تواننمی آیا باشد، درست Toombs نظر اگر حتی. داند می هستند، "دیگران از متفاوت و وابسته" زندگی یک

 گردید؟ او "وقار و شان" رفتن دست از مانع و نمود تقویت و حفظ وی در را "خود برای ارزش" درونی احساس فرد نگرش
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 همین بر. است گرفته قرار بحث مورد روانپزشکی در( Dignity therapy) "درمانی وقار" عنوان تحت مداخله نحوه این

 با مرگ" برای آنان به کمک هدف با مرگ به رو بیماران در( Dignity Model) درمانی روان مداخالت از مدلی اساس

 برای و رودمی کار به زیاد مردم عموم بین در "وقار با مرگ" عبارت هابحث این همه رغمعلی. است گردیده مطرح "وقار

 اینیچه عینی تعاریف نیز و فردی تعاریف از بایستی که معتقدند نیز متفکرین بیشتر. معناست دارای مردم از بسیاری

 چگونگی زمینه در زیادی چیز فلسفی هایبحث که رسدمی نظر به. کرد اجتناب "افراد شان به حرمتیبی" مرز درباره

 (45). کندنمی اضافه هستند، پایین کیفیت با زندگی ادامه از ناچار مزمن طور به که کسانی و مرگ به رو افراد درمان

 مردن" از "وقار با مرگ "عبارت جای به است بهتر گویدمی او. دهدمی ارائه ترعلمی تعاریفی Allmark زمینه این در

 مردن فرآیند طول در که معنا این به. کنیم استفاده( Death without indignity) "انسانی شان به احترامیبی بدون

 شامل سادگی به که است "انسانی شان" برای تعریفی جستجوی در او. کنیم یخوددار او انسانی شان به حرمتیبی از فرد

 که است اساسی و فرد به منحصر خصوصیت انسان شان تعبیری به. شود بودنشان انسان خاطر به فقط و هاانسان تمامی

 خصوصیت این چنانچه. است آن اساس بر کردن عمل و شناخت توانایی و تعقل آن و کندمی جدا حیوانات بقیه از را او

 گیریتصمیم در را فردی که باشد این تواندمی انسانی شان و وقار به حرمتیبی شود محسوب انسانی مرتبه و شان معیار

 کار این. دهیم قرار درمانی تصمیمات و مراقبت مورد حیوان یا شئ یک عنوان به را او و بگیریم نادیده خودش برای

 (45).  است "حیوان" یک حد در انسان یک مرتبه آوردنپایین

 او از را پایانی مرحله و بیماری بودن العالج حقیقت نکنیم ناراحت را فردی اینکه برای که باشد این تواندمی دیگر مثال

 در مشارکت و خودش وضعیت دانستن از را متعقل انسان یک که ایمداده اجازه خود به ما حالت این در. بداریم پنهان

 (45.  ) .بگیریم نادیده خودش حقوق اصلی صاحب عنوان به را فرد و کنیم محروم خودش برای تصمیم

Allmark توانایی بیماری که آنگاه گیرد، صورت "بیماری" توسط تواندمی انسانی شان به حرمتیبی این است معتقد 

 آن مسیر در که است مرگی "حرمتیبی بدون مرگ" او دیدگاه از. کندمی زائل را آن یا و دهدمی کاهش را فرد عقالنی

 سطح یک. دانست طیف یک صورت به را انسانی شان بتوان شاید که دارد اعتقاد او. نشود هاییحرمتیبی چنین دچار فرد

 را خود هایتوانایی که هاییانسان. دارند عاقل گونه یک از عضوی عنوان به بشر آحاد همه را شان این از حداقل و پایه

 داردمی بیان احتیاط، با خیلی البته او، اینجا در. یابندمی دست خرد از باالتری درجات به گیرندمی کار به گراندی از بیش

 (45! .  )باشند باالتری انسانی "شان" دارای و بوده طیف دیگر سوی در افراد این شاید که

 کاهش یا بودن شان بدون یا وقاریبی معنای هب فرد به نسبت حرمتیبی که دارد وجود خطا این "وقار با مرگ "عبارت در

 صحیح "فرد به حرمتی بی بدون مرگ" عبارت ارجحیت درباره Allmark تعبیر رسدمی نظر به و شود تعبیر وی شان
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 قرار حرمتیبی مورد که را فردی شان دیگران گناه و خطا این اما. است اخالقی خطای یک دیگران به حرمتیبی. ترباشد

 (45. .  )باشد ممکن شکل ترینکلی در چه و جزیی خطا این چه برد،می بین از نه و کندمی کم نه گرفته

 هایاحترامیبی مورد تاریخ شهدای. داشتند وقار با مرگی همه ولی اندبرده رنج بزرگی هایحرمتیبی از پیروانش و مسیح

 اتانازی سمت به فردی اگر. است نمرده "منزلت و وقار" با آنان چون کسی هرگز که پیداست پر ولی اندگرفته قرار زیادی

 این رغمعلی ولی است شده احترامیبی او به شود گفته دروغ اشبیماری حقیقت مورد در او به یا و شود برده غیرارادی

 هایفیتکی علت به هاانسان. مرد خواهد و کرد خواهد زندگی شان این با و است "انسانی شان" دارای فرد این موضوع

 به که آید پیش هاییموقعیت مرگشان زمان در اگر حتی داشت خواهند شان و وقار با مرگی هایشانفضیلت و شخصی

 (45. .  )است شده احترامیبی آنها به برسد نظر

 دکن زندگی خوب که کسی. "کردنی ایجاد" نه است "آوردنی دست به" چیزی "موقرانه مرگ" رسدمی نظر به تعبیر این با

 از. کند کسب را آن تواند می فرد هر که است چیزی "باوقار زندگی" مانند "وقار با مرگ". مرد خواهد نیز صورت همان به

 یک که باشند مطمئن توانندنمی هرگز بیماران مراقبت اندرکاراندست و طبیب که رسدمی نظر به Allmark دیدگاه

 که. نیست آنها کنترل حیطه در و آنها به مربوط اساساً مقوله این فوق تفاسیر با چون مرد خواهد "وقار با" حتماً فرد

 ما. کنند مشارکت "حرمتیبی بدون مرگ" یک ایجاد در توانندمی تنها بیماران مراقبت کاران اندر دست و طبیب

 راه در موجود موانع هامراقبت مسیر در و بگذاریم احترام بیمار "اختیار و تعقل" به است ممکن که جایی تا توانیممی

 Allmark نظریه رسدمی نظر به مجموعاً. فرد شدید دردهای کنترل مانند کنیم حذف امکان حد تا را فرد "انسانی شان"

 حدود و وظایف و است برخوردار بیشتری وضوح از عمل در کارگیری به برای "حرمتیبی بدون مرگ" تعریف ارائه با

 حرمتیبی چگونگی مورد در ،"انسانی شان" عنوان به "تعقل" قراردادن با نیز او هرچند. دسازمی ترروشن را ما هایدخالت

(indignity )که انسانی آیا. کندمی اختیار سکوت است شده زائل یا مختل تعقلشان که افرادی مورد در آن از اجتناب و 

 دیگری عینی تعاریف نیازمند نقطه این در رسدمی نظر به نیست؟ "حرمتی و شان" صاحب داده دست از را خود تعقل

 (45.  )هستیم "فرد انسانی شان" برای

 سکرات در بهتر تعبیر به یا مرگ لحظات در. فرو میبرد وحشتآوری سرگردانی و حیرانی به را انسانها مرگ عموم واقع، در

 اختیار و عقل بر ختههاناشنا مرگ، سکرات در. دست میدهد بیهوشی و مدهوشی و مستی شبیه حالتی به انسان مرگ

 سکرات درباره ی قرآن که به نحوی میگردد، و مضطرب ناآرام شدیدی تالطم و اضطراب در او و میشوند انسان چیره

 میرسد فرا حق به مرگ، سکرات سرانجام و] تحید کنت منه ما ذلک بالحق الموت سکره جاءت و: میفرماید مرگ چنین

 فرارمی کرد آن از که است چیزی همان این(:میشود گفته به انسان و)
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 کنترل پاسخ های فیزیولوژیک به بیماری انتهایی

 :درد

  نوروپاتیک و سوماتیک درد مختصات

  سوماتیک درد

 .دارند وجود درد ییگیرنده محرک عوامل معموالً

 .باشد ارجاعی است ممکن احشایی درد است مشخص کامالً آن محل معموالً

 .است کرده تجربه بیمار که دردهایی سایر مشابه

 .شودمی درد تسکین باعث ضدالتهابی یا و مخدر دردهای ضد

  نوروپاتیک درد

 .ندارد وجود درد هایگیرنده برای مشخص محرک

 .نیست مشخص خوبی به آن محل معموالً

 .نیست سوماتیک درد شبیه و است معمول غیر

 (20)شوندمی درد تسکین باعث حدی تا تنها مخدر دردهای ضد

  درد کنترل

 را درد بدون مرگی هم ترسندنمی مرگ از که آنان حتی دارند، وحشت درد از اکثراً ترسندمی مرگ از که بیمارانی

 رژیم یک. است ضروری حد چه تا درد کنترل که نیست گفتن به الزم بنابراین( آرامش در مرگ یعنی) خواهندمی

 برای. باشد شکل چندین وبه راه چندین از دارو یک تجویز یا دارو چندین شامل است ممکن درد ضد مناسب دارویی

 هایغلظت است ممکن پوستی هایپچ. شود تکمیل وریدی ییکباره دوزهای تجویز با است ممکن وریدی مرفین مثال

 (20)کنند تأمین است دشوار آنها به خوراکی یا وریدی تجویز که بیمارانی برای را ییپایه
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 مداوم راحتی کردن فراهم جهت را خانواده بایداعضای شودپرستاران می نزدیک خویش عمر پایان به بیمار که زمانی

 قادر بیمار که صورتی نمایددر یاداوری انها به راهها وسایر روتین راههای از را ضددردها تجویز چگونگی داده اموزش بیمار

 ورکتال دهانی ضددردهای اثرات که انجایی دهداز اموزش نوادهخا به نیز را درد ارزیابی چگونگی نباشد،باید درد کنترل به

 کرد تنظیم ساعت0-0 فواصل رادر درمانی برنامه باید است مدت کوتاه

  بیحسی  -

 تریاک از مشتق داروهای) هستند مخدر هاکنندهحسبی مؤثرترین. شودمی اطالق درد فقدان یا رفتن بین از به بیحسی

. دارند مقاومت یا وابستگی ایجاد احتمال و شده رفتار و خلق تغییر و درد تسکین باعث داروها این (افیونی مشابه مواد یا

 اثرات و شده متصل اپیوییدی هایگیرنده به که است داروهایی یبرگیرنده در و است ژنریک اصطالح یک اوپیویید

 .کنندمی ایجاد تخدیری

 حدیبه درد کاهش باید اهداف از یکی. است حاد و شدید جدی، دردهای مدت کوتاه درمان داروها این کاربرد بیشترین

 در که بیمارانی در درد کنترل مؤثر و جدید روشهای از یکی. بخوابد و خورده غذا ناراحتی حداقل با بتواند بیمار که باشد

 از ییشده تعیین یرمقاد خودش بتواند وریدی داخل پمپ یک طریق از بیمار که است این هستند بستری بیمارستان

 اکسی لوورنانول، متادون، هیدرومرفین، مرفین، از عبارتند اصلی اوپیوییدی دردهای ضد. کند تزریق خودش به را مخدرها

 (20).کدوناکسی مپریدین،کدئین، هروئین، مورفون،

A- غیرمخدر دردهای ضد: 

. گذارندمی اثر مرکزی اعصاب مسیست روی مخدر دردهای ضد برخالف. است آسپیرین گروه این معروف داروی

 مصرف باید بار یک ساعت 2 هر معموالً و کرده اثر( درد منشاء موضع) موضعی یا محیطی سطح در هاسالیسیالت

 .شوند

. کشدمی طول ساعت 0 تا 0 آنها درد ضد تأثیرات و رسندمی پالسما غلظت حداکثربه دقیقه 09 طی ضددردها اغلب

 تا 244) کرد استفاده نیز( NSAIDs) غیراستروئیدی التهابی ضد داروهای سایر از توانیم درد بردن بین از برای

 گرممیلی 02 آسپیرین، گرممیلی 494 با است برابر ایبوپروفن مقدار این( ساعت 0 هر ایبوپروفن گرممیلی 044

 (20)(.Talwin) خوراکی پنتازوسین گرممیلی  Darvon)،94 فن پروپوکسی گرممیلی 49 کدئین،
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B -  دارونماها:  

 داشته شناسی زیست فعالیت آنکه از پیش و ندارند ییشده شناخته دارویی خاصیت هیچ که هستند موادی دارونماها

 Narcan نالوکسان که است شده مشخص تازگی به حالاین با. دارند تلفیقی اثرات باشند

 یکنندهمطرح مسأله این. بگیرد را دارونما  درد ضد اتتأثیر جلوی است ممکن است اوپیویید آنتاگونیست یک که

 .شوند زادرون اوپیوییدهای شدن آزاد باعث استممکن دارونماها که است احتمال این

 این از طوالنی مدت به نباید هرگز باشد داشته اعتراض دارونما با گرفتن قرار درمان تحت به بیمارعلناً کهصورتی در

 جدی طور به را پزشک به بیمار اطمینان دارونما کمک به فریبکارانه درمان براین عالوه. کرد استفاده درمانی روش

 استفاده دارونما از نباید هرگز باشند دسترس در بخش اثر درمانهای که صورتی در همچنین. کندمی دارخدشه

 (20کرد)

 نفس تنگی

 دیده معمول طور به  مرگ به مشرف ارانبیم  در که است تنفس انجام از ناخوشایند ،اگاهی تنفس تنگی

 مثال برای.است وابسته مرگ زمان بودن ونزدیک بیمار وعمومی جسمی وضعیت به نفس تنگی درمان نحوه.میشود

 بیمار در دهد،ولی می تسکین را عالئم موقت طور به بیمار در بیماری آنمی فرایند ابتدای در خون ترانسفوزیون

 (000ص2).اثراست فاقد یا کم ان اثرات مرگ به مشرف

 عمر درپایان وهیدراسیون تغذیه �

 .است جدی بیمارهای مفرط مشکالت از(الغری) وکاشکسی اشتهایی بی

        پرستاری اقدامات  

 وخانواده بیمار آموزش  

 طکنیدمحی سعی.شوند می اشتهایی وبی واستفراغ تهوع باعث که وپز،بوهای پخت به مربوگ های بو کاهش یا حذف

  سروصداو راحت باشد تمییز،بی بیمار

 .شود داده قرار باالتر بیمار تخت سر– خوردن غذا هنگام نشسته پوزیشن به تشویق
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 کاغذی دستمال)شود می واستفراغ تهوع باعث که فاکتورهای ناخوشایندوسایر نظربوهای از محیط وتعدیل بررسی

  های ،لگن ،لگن

 استفراغ،شلوغی

 کند می راتسهیل همعد تخلیه که پوزیشنی

 اشتهااور داروهای از استفاده 

 .رود می کار به اشتها بی اشتهای تحریک برای مشترک طور به دارویی ترکیبات از زیادی تعداد معمول طور به  

 .باشند می ودرونابینول استات ،مگسترول متازون دگزا روندشامل می کار به اشتها تحریک معموالبرای که داروهایی

 یومدلیر  �

 .دارد اشاره وبیداری خواب وسیکل هوشیاری،حافظه،تفکر،توجه سطح در اختالالت به دلیریوم

 مبتالبه بابیمار بخش اطمینان برخورد چگونگی مورد در خانواده به دادن اموزش پرستاری مداخالت از هدف

 (000ص2)هذیان

 افسردگی�

 پیش.شدیدهستند واضطراب ،افسردگی،افکارخودکشی نهذیا اصلی ازکاندیدهای سرطان پیشرفته مبتالبه بیماران  

 باشد شدیدتر افسردگی وعالئم درد دارند،میزان شدیدتری ناتوانی که شوددرکسانی می بینی

 عالئم تسکین موثرشامل رویکردترکیبی.کنند راتحمل نشده درمان مجبورنیستندافسردگی مرگ به مشرف بیماران

 .است ای حلقه سه های وضدافسردگی محرک باداروهای مداخالتو وروانی روحی مشکالت به ،توجه جسمی

 عمر پایان تسکینی درمانی دارو �

 تسکینی درمان دهد نمی دارویی وغیر دارویی درمان به پاسخی وهیچ است ونزدیک بیمارحتمی مرگ که درمواردی

  تسکینی درمان.شود می داده

 مراقبت به باید شودپرستار می داده تسکینی داروهای که التیح در.هاست وباربیتورات ها تجویزبنزودیازپین ازطریق

 نماید حمایت ساعات اخرین تا را وخانواده دهدوبیمار ادامه کننده ارام های
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 مرگ به مشرف بیمار از پرستاری های مراقبت    

 انجام تواند یم پرستار یک که است کارهایی ترین ارزش با از یکی مرگ درحال یا مرگ به مشرف ازبیمار مراقبت

 است درانتظارشان چیزی بدانندچه وخانواده انداگربیمار زده وحشت ها ناشناخته از شدت به اش وخانواده بیمار.دهد

 خواهندداشت مرگ با رویارویی درلحظات را کمتری هراس

 در و داده مانجا را خود ویزیت که تیم مراقبت اعضای سایر برخالف پرستاران که است آن این مهم دالئل از یکی

 درارتقاء مهمی نقش پرستاران باشند لذا می آخرحیات مرحله بیماران با دائمی تماس در مانند، بیمار نمی کنار

 طرفی دارنداز سیاست گذاری و مدیریت آموزش، تحقیق، بالین، در متعددخود های نقش طریق از عمر پایان مراقبت

 آنها نگرش درک و تاثیر تحت کنند می تجربه مرگ حال در و یاتآخرح مرحله بیماران برای پرستاران که مراقبتی

 روحی های به آسیب خود تجربه بیان در پژوهش مورد های واحد روحی اکثریت آسیب. می قرار مرگ به نسبت

 عنوان تحت ای درونمایه درنهایت که کردند می اشاره حیات آخر مرحله به بیماران مراقبت ارائه و تماس از ناشی

 خانواده واکنش بودن دردناک و درمراقبت روحی فشار عناوین با طبقه زیر سه شامل که بدست آمد روحی آسیب

 مراقبت بود تجربه بر بیمار تاثیرشرایط و بیمار

 در بیماران از کننده مراقبت پرستاران با مرتبط رفتاری های فاکتور که میدهد نشان ایی مطالعه از حاصل نتایج .

 عوامل به مطالعه این در میشوند تقسیم محیطی و تکنولوژیکی شخصی،موثر عوامل اصلی گروه سه به عمر پایان

 شامل پرستار شخصی عوامل.است شده تاکید مرگ به مشرف بیماران از پرستاران رفتاری های مراقبت به مربوط

 پرستار،سطح خود ادهخانو در مرگ به مشرف بیمار از مراقبت در مستقیم آموزشی،تجربه کاری،تجربه سن،سوابق

 مراقبت به مربوط عوامل که است محیطی عوامل و تکنولوژیکی موثر اخالالقی،عوامل ضعف و تحصیالالت،خودآگاهی

 (22میباشد) عمر پایان در بیماران برای مراقبت کردن فراهم در پرستاران رفتاری های

 منابع وجود غمعلیر باشد ترسناک حتی هیگا و باشد دردناک یاتجربه پرستار یابر اندتومی بیمار مرگ با اجههمو

 تجربه به که ارندد وجود اندکی مطالعات عمر یانتها یاقبتهامر کیفیت و بیمار پرستار تعامل مورد در اناوفر

 آمدن کنار در انپرستار این به کمک یابر ار اهر تجربه این انستند حالیکه در باشند اختهپرد زمینه این در انپرستار

 گشایدمی خود احساسات با

 عاطفی لحاظ به مرگ حال در فرد با باید چگونه که کنیم می تصور کنیم می نظاره را مرگ حال در فرد که هنگامی

 دارند نیاز افراد بعضی. کند می ربهتج متفاوت را مرگ شخصی هر که بسپارید خاطر به است مهم. کرد رفتار روحی و

 دهند می ترجیح افراد بعضی. ندارند را نیاز این بعضی و بشنوند مرگ از قبل دیگری شخص از یا خداحافظ بگویند
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 سکوت در را اتاق فردی هر و بمانند ساکت انتها تا است ممکن دیگران که حالی در کنند اجرا را مذهبی مراسمی تا

 خاطر به کنند می عزیزان زندگی پایان های مراقبت برای هایی توصیه دیگر ای حرفه افراد و دکترها. کند ترک

 که دارند اصرار آنها. کنید پرهیز فرد به خود نیازهای یا ها خواسته طرح از و دارند مرگ حال در فرد که هایی نشانه

 از یکی است ممکن شنیدن که چرا دهید ادامه مرگ هنگام به تا دارید دوستش که فردی دلداری و صحبت به

 دست می دهد از که باشد چیزهایی آخرین

. شد تصویب 2449 جوالی 40 در آمریکا پزشکان انجمن وسیله به زندگی پایانی مراحل های مراقبت مشی خطی

 مراقبت کیفیت پیشرفت در پیشگامان از یکی که پزشکی انیستیتو نظر اساس بر افراد زندگی پایانی های مراقبت

 در پزشکان به بتوانند ها مشی خط این که است امیدوار انیستیتو این. است شده مشخص است، بهداشتی ایه

 .کنند کمک بیماری مزمن شرایط دارای یا عالج قابل غیر بیماران از مراقبت چگونگی

 آمریکا شکیپز انجمن دپارتمان مراقبت کیفیت و بالینی های برنامه ارشد عضو قاسم امیر دکتر گفته اساس بر

 خانواده بین این در و هستند مبتال جدی های بیماری به خویش زندگی پایانی مراحل در ها آمریکایی از بسیاری

 .نیستند مستثنی آمده وجود به گرفتاری و درگیری این از نیز بیماران های

 تسکین و بیماران این درمان توسعه و پیشرفت در موجود شواهد و امکانات بهترین از تا آنیم خواهان ما: »گفت او

 مطلب این نشانگر آمده دست به مدارک بر مروری. کنیم استفاده ها آن زندگی پایانی مراحل در بیماران های نشانه

 مشی خط رو این از هستند افسردگی و تنفسی مشکالت درد، شامل بیماران این در معمول نشانه سه که است

 سازد می معطوف مساله سه این ویر بر را خود تمرکز و توجه شده تدوین

 اساس بر آمریکا پزشکان انجمن مشی خط در شده ارائه های توصیه بستن کار به اهمیت و چگونگی بندی درجه

 جزو افراد زندگی پایانی مراحل خصوص در ACP های توصیه تمام. است شده ریزی پایه استاندارد های بندی درجه

 و ها توصیه این بستن کار به که معناست آن به بندی درجه این و شود یم بندی درجه قوی و اکید های توصیه

 .دارد برتری شده ایجاد احتمالی خطرات بر ها آن از حاصله مزایای

 آمده دست به شواهد بیشتر زیرا شود می بندی طبقه متوسط کیفیت با شواهد اساس بر EOL های توصیه تمام

 .است زندگی پایانی راحلم در سرطانی بیماران زندگی از برگرفته

 

 



221 
 

 است زیر شرح به آمریکا پزشکان انجمن های مشی خط از ایی خالصه ●

 :4 توصیه

 نفس تنگی درد، همانند هایی نشانه نظر از زندگیشان پایانی مراحل در را جدی امراض به مبتال بیماران باید پزشکان

 (. آمده دست به شواهد در متوسط کیفیت اکید، هتوصی: بندی درجه)  کنند کنترل و ارزیابی دائماً افسردگی و

 : 2 توصیه ▪

 منظور به شده تایید مناسب های درمان از زندگی پایانی مراحل در جدی امراض به مبتال بیماران برای باید پزشکان

 روئیدی،است غیر التهاب ضد داروهای شامل سرطان به مبتال بیماران برای ها درمان این. گیرند بهره دردشان کنترل

 .آمده دست به شواهد در متوسط کیفیت اکید، توصیه: بندی درجه) است ها فسفونات بیس و اوپیوئیدها

 : 0 توصیه ▪

 به ای شده تایید های درمان از زندگی پایانی مراحل در جدی های بیماری به مبتال بیماران برای باید پزشکان

 از استفاده شامل تسکین قابل غیر نفس تنگی به مبتال بیماران برای ها درمان این. کنند استفاده نفس تنگی منظور

 کیفیت اکید، توصیه: بندی درجه)  است اکسیژن از گیری بهره مدت کوتاه هیپوکسی با بیماران برای و اوپیوئیدها

 (. آمده دست به شواهد در متوسط

 : 0 توصیه ▪

 درمان از باید زندگی پایانی مراحل در جدی های اریبیم و عوارض به مبتال بیماران افسردگی کنترل برای پزشکان

 افسردگی ضد داروهای از استفاده شامل سرطان به مبتال بیماران برای ها درمان این. کنند استفاده شده تایید های

 اکید، توصیه: بندی درجه)  است روانی گرهای مداخله یا سروتونین مجدد بازجذب کنندگان مهار ای، حلقه سه

 (. آمده دست به شواهد در توسطم کیفیت

 : 9 توصیه ▪

 می گرفته کار به جدی های بیماری به مبتال بیماران تمام برای هایی درمان چنین که باشند مطمئن باید پزشکان

  (49)( آمده دست به شواهد در ضعیف کیفیت اکید، توصیه: بندی درجه)  شود
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 پرستاری کنند،مراقبتهای می رفتن تحلیل به شروع بدن های شودوسیستم می روبرو بیماربامرگ اینکه محض به

  ازجمله:یابد ادامه بیمار،باید به بخشیدن آرامش باهدف

 در اختیاری بی نتیجه در شود می شروع ورکتوم مثانه اسفنکتر ناتوانی با معموال ها ماهیچه تونوسیته دادن دست از

 .آید می پیش ومدفوع ادرار دفع

 دئودورانت از کنیم استفاده پد از بیمار نگاهداشتن وراحت خشک وبرای برد بکار سوند توان یم بیماران این برای -

 .شود استفاده نامطبوع بوهای بردن بین واز بیمار اتاق هوای کردن خوشبو برای توان می(ها کننده خوشبو)

 .دهد می ارقر decubitus ulcer بستر زخم به ابتال درمعرض را ومدفوع،بیمار ادرار کنترل عدم

 .کند پیشگیری عوارض بروز از تواند می پرستار پوزیشن وتغیر بیمار داشتن نگه وتمیز خشک با -

  است دشوار کمک دریافت بدون تخت در وضعیت یک حفظ  عضالنی تونوس پیشرونده رفتن بین از علت به

 . کند تنفس بتواند بهتر تا شود می داده ترجیح بیمار برای  Fowlers position است هوشیار بیمار اگر -

 .شود می بیمار دهان از ترشحات تخلیه باعث Semiprone position  وضعیت باشد بیهوش اگر -

 . است ضروری وضعیت این حفظ برای بالش مثل حمایتی وسایل از استفاده

 .شود گیریجلو آنها در خون تجمع از تا باشند داشته تکیه جایی به نباید بیمار بدن مختلف های قسمت

 . است مرگ حال در بیمار در عضالنی تونوس رفتن بین از عالئم از نیز(دیسفاژی) بلع در توانی نا

 . گردد می خرخر صدای ایجاد به منجر آن میان از هوا عبور و شده جمع بیمار  گلوی در مخاطی ترشحات

 .کند می کمک هوایی مجاری داشتن نگه باز به گلو ترشحات ساکشن -

 بیمار اشتهای و خورد می چشم به مرگ به مشرف یبمار در گوارش دستگاه دودی حرکات رونده پیش کاهش

  Dehydration  آبی کم آن علت که شود می خشک بیمار دهان. میکند تشنگی احساس مرتبا اما یابد می کاهش

 .است ضروری دهان مناسب بهداشت رعایت. است مرگ آگهی پیش که است خفیف وتب

 . شود می تهوع و شکم نفخ به منجر اغلب و شده  جمع گاز وروده معده در دودی حرکات کاهش علت به

 . ندارد منع اوقات برخی بجز آب ونوشیدن شوند می تغذیه وریدی طریق از معموال مرگ حال در بیماران 
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 هر. گردد می لمس در ها اندام شدن مرطوب و سرد و رنگی های لکه بروز یا شدن سیانوزه سبب خون جریان کاهش

 . است طبیعی حد از باالتر وی بدن حرارت درجه و کند می گرما احساس بیمار چند

 بیمار نتیجه در شود می کاسته جلدی زیر یا عضالنی طریق از مسکن تجویز اثر از خون جریان توجه قابل کاهش با

 . کند پیدا وریدی طریق از مسکن به نیاز است ممکن

 در بیمار حواس. گردد می تعدیل اکسیژن تجویز و(نشسته) مناسب ،وضعیت گلو ترشحات شنساک با تنفس اختالل

 . کند می تغییر مرگ حال

 پیدا ویژه مراقبت به نیاز وی چشمان است ممکن کند اقامت روشنی اطاق در دهد می ترجیح و تارشده بیمار دید

 . کند

 و داده شستشو سالین نرمال با را بیمار های چشم مکرر رطو به است بهتر بیمار های چشم روی بر  ترشحات علت به

 قطره یک به است ممکن علت این به شود می خشک ها چشم اوقات اغلب.کرد پاک را ترشحات استریل پنبه با

 .شود نیاز ها چشم کردن مرطوب جهت چشمی پماد یا استریل چشمی

 کالمی پاسخگویی به قادر اغلب که  بیماری ابراینبن رود می بین از که است حسی آخرین شنوایی رسد می نظر به

 و واضح طور به باید شود می صحبت مرگ حال در فرد با که هنگامی. شنود می را اطرافیان های گفته نیست

 درک به قادر اما داده تشخیص را مکالمه بیمار چون ورزید اجتناب باید کردن نجوا از. شود گفته سخن طبیعی

 باشد پاکیزه و تمیز  مرگ حال در بیمار اطاق وی خانواده و مرگ حال در بیمار آرامش ظحف برای. نیست مطلب

 . باشند داشته مطلوبی خلوت اش خانواده و خود تا باشند داشته خصوصی اطاق است بهتر.

 تجویز مسکن بیمار درد کاهش برای پزشک موارد این در دارند درد خود سخت بیماری حین در بیماران از بعضی

 تشدید زمان در آنکه جای به ها مسکن است بهتر. شود می داده بیمار به بار یک ساعت چهار هر معموال که کند می

 گیرند قرار استفاده مورد منظم طور به بار یک ساعت چهار هر شوند تجویز درد شدن تحمل قابل غیر و

 حیات ی کننده طوالنی های شیوه اخالقی مسائل .

 ی زمینه در بیمار اطرافیان و پزشکی کادر بین عقیده اختالف و تضاد وجود زمینه، این در عمده چالش یک

 و دارند را آنها درخواست وی اطرافیان یا بیمار ولی است فایده کم یا بیفایده پزشکی کادر نظر از که است درمانهایی

 یا بیمار ولی میداند مفید ار آنها درمانی کادر که است درمانهایی و پزشکی توصیههای موضوع، عکس ی درجنبه
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 وقتی قانونی و اخالقی چالشهای مواردی درچنین. نمیکنند قبول را آنها درمانی، های هزینه خاطر به بیمار اطرافیان

 انجام یا اقدامات این قبول از بیمار اطرافیان ولی باشد، اقدامات این انجام به مایل خود بیمار که میگردد بیشتر

 فشارها از حاکی که باشد داشته وجود قرائنی احیاناً یا نمایند مضایقه اقدامات این ظاهری قبول از بعد عملی اقدامات

 داشته وجود زندگی شدن طوالنی از وپرهیز مرگ پذیرش برای اطرافیان طرف از بیمار به ناپیدا و پیدا های توصیه و

 احساس درمانی، ای هزینهه در جویی هبیمه،صرف حق دریافت و ارث به رسیدن بهخاطر مواردی چنین که باشد

 علت به اطرافیان در خستگی حتی یا بیمار ناراحتیهای به نسبت نامعقول ترحم احساس بیمار، درمقابل درماندگی

 و فرهنگها دارای جوامع در مسائل این ابعاد و باشد وی از طوالنی مراقبت و بیمار - ماهیت البته که شدن گیر زمین

 مراقبتهای برای مختلف جوامع در پزشکی کادر که است روشن نیز، مبنا این بر و بود خواهد فاوتمت مختلف باورهای

 به Boston، پزشکی اخالق کمیسیون توجه که همچنان میشوند؛ روبه رو متفاوتی چهارچوبهای با حیات پایان

 مشرف بیماران برای شکانپز قانونی مسؤولیتهای چهارچوب مورد در آمریکا جمهوری ریاست پژوهشی گروه نظرات

 درباره کانادا پزشکی انجمن ی بیانیه و اظهارنظرانگلستان  آمریکا سنای ویژه ی( NHS) در کمیتهی نظرات موت، به

 مواردند این از هایی نمونه آمریکا پزشکی جوامع نظرات و احیا اقدامات ی

  زندگی پایان به مربوط تصمیمات

 زندگی دهندهادامه درمان درباره بیمار تصمیم به پزشکان که کندمی حکم بیمار( autonomy) خودمختاری اصل

 مشکل برگرداندن بدون که شودمی گفته طبی هایدرمان از کدام هر به زندگی دهندهادامه درمان. بگذارند احترام

 خون، زریقت کلیوی، دیالیز مکانیکی، تنفس شامل درمان این. کنندمی ترطوالنی را زندگی ای،زمینه طبی

 در که را بیمارانی. نیست محدود آنها به ولی. باشدمی مصنوعی هیدراسیون و تغذیه و ها،بیوتیکآنتی درمانی،شیمی

 زندگی کردن طوالنی برای تحملی غیرقابل طوالنی رنج کردن تحمل به مجبور نباید هرگز هستند، زندگی انتهاء

 (40نمود)

 (بودن مرگ به مشرف عالئم)الوقو  قریب مرگ عالئم

 نوع به و شده مشکل بیمار تنفس. دهند می دست از را خود حرکت توانایی و رفته بین از تدریجا بیمار های رفلکس

 پوست در خونی سیانوز و رفته هم در بیمار چهره تیپیک صورت به cheyne stokes شود می تبدیل استوک شین

 . خورد می چشم به وی صورت
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 و گشاد ها مردمک اکسیژن کمبود افزایش با و شود می ضعیف و تند وی ،نبض شده وبمرط و سرد بیمار پوست

 به اغلب تنفس تعداد افزایش و حرارت درجه ،افزایش خون فشار کاهش. شود می Dilated and Fixed ثابت

 می خورد چشم

  مرگ عالئم

 متوقف تنفس ابتدا معموال گردد متوقف دقیقه چند مدت به بیمار قلب وضربان تنفس که میدهد رخ زمانی مرگ

 برگه در را قلب وضربان تنفس توقف دقیق زمان باید پرستاری پرسنل افتد می کار از قلب بعد دقیقه چند و شده

 . میدهد اطالع را بیمار مرگ پزشک کنند قید بیمار طبی وضعیت

 ضربان و تنفس توقف به نسبت ریت دقیق تعریف مرگ قطعی عالئم تعیین برای انسانی های پیوند انجام منظور به

 .میشود گیری اندازه الکتروانسفالوگرام توسط مغز موج فعالیت ،فقدان مرگ قطعی تعیین برای. است ضروری قلب

 ناحیه در پد و پرینه ناحیه در پد دادن قرار بر است مشتمل رسد می انجام پرستاربه توسط که جسد سازی آماده

 مرده پرسنل داشتن صورت در و خدمات کادر  توسط کار این و یافته ضرورت جسد نداد حمام ندرتا. واژن و رکتوم

 . است ضروری مرگ از پس شده جمع خون یا ترشحات گونه هر از بدن کردن تمیز اما. شود می انجام به شوی

 دیگر چسببر و پاها قوزک دور به برچسب یک  شود می زده اطالعات برچسب بار دو اجساد به بیمارستان اکثر در

 به شود بسته هم به باید ها دست مچ و ها قوزک که صورتی در. است شده داده قرار آن در جسد که کفنی روی بر

 اشیاء و البسه امکان صورت در. شود داده قرار پد کافی میزان به آنها فاصل حد در باید ساییدگی از جلوگیری منظور

 زمان در و شود داری نگه بیمارستان در امنی محل در ویا شود هفرستاد منزل به بستگانش توسط بیمار گرانبهای

 اتوپسی انجام اجازه برگه که نماید درخواست بیمار اقوام از پزشک است ممکن گیرد قرار بستگان دسترس در مناسب

 . است ضروری قانونی نظر از autopsy اتوپسی موارد بعضی در نمایند امضاء را

 براثر یا گوید می وداع را فانی دار بیمارستان در شدن بستری از پس ساعت 20 ماربی که مواقعی در مثال برای

 بهداشتی مراقبت مؤسسات یا ها کشور بعضی نظر از اتوپسی انجام دهد می دست از را خود جان صدمه و تصادف

 درخواست وی از است ممکن چند هر نیست پرستار های مسئولیت از اتوپسی برای اجازه کسب. یابد می ضرورت

 . دهد توضیح بیمار خانواده برای را اتوپسی انجام دالیل شود

 پارچه یک در را او سپس بندیم می باند یک با را او پای شست انگشت دو و داده قرار کنارش در را جسد دستهای

 خانوادگی ونام نام شامل که بیمار مشخصات  با برچسب یک و زنیم می گره را آن انتهای دو و داده قرار سفید
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 نحو این به را جسد که وقتی میکنیم نصب  سفید پارچه روی را باشد می مرگ زمان و مرگ ،علت پرونده ،شماره

 ( 4 دهیم) می انتقال بیمارستان سردخانه به را آن کردیم آماده

 اسالمی های توصیه .

 مرگ. است شده توصیف طراباض و ناشناخته های سختی با زندگی پایان ها، فرهنگ ی همه در و دینی متون در

 عالمی در و گسلد می خود مانوس جهان با را خود پیوندهای انسان که است ای نشده تجربه انتقالی ی مرحله

 دارد وجود هایی توصیه مرحله این از گذر برای اسالمی فرهنگ در که گذارد می گام اسرارآمیز

 دنیا از کسی میخواهد که جایی در(: ص) پیامبر حضرت یگرام خاندان پیروان دیدگاه از اسالمی های توصیه بنابر

 ارواح و فرشتگان نزول محل میت، دادن جان محل زیرا شود جلوگیری مالئکه نزول از که نگردد ایجاد شرایطی برود،

 و مردم واجبهی حقوق ادای او، لطف به ایمان خدا، به توجه توبه، به را محتضر.است السالم علیه معصومین مقدس

 الکرسی، آیه احزاب، صافات، یس، سورههای، که است مستحب و کنند قرائت قرآن محتضر بر. دهند تذکر اوندخد

. برسد آرامش به زودتر تا شود خوانده محتضر بالین بر بقره آخر آیهی سه و اعراف سورهی چهارم و پنجاه آیهی

 السالم علیهم عشر اثنی ائمه امامت به اراقر و شهادتین احتضار، حال در و نمایند شهادتین تلقین است مستحب

 مس محتضر بدن کندن، جان حال در که دارد کراهت بشنود محتضر که بخوانند محتضر برای طوری را فرج وکلمات

 بدن و سینه روی سنگین چیز. نمایند دراز قبله سمت به را محتضر پای. است مکروه محتضر گذاشتن تنها. شود

 مکروه محتضر نزد در زنان گذاشتن تنها.است مکروه محتضر نزد کردن گریه و یادز زدن حرف.نگذارند محتضر

 میشوند، وارد محتضر فرد بر که افرادی است بهتر.نباشند محتضر نزد در کودکان.است مکروه محتضر نزد جدال.است

 که صورتی در.دارد کراهت است، احتضار حال در که کسی بالین بر حائض و جنب شخص شدن حاضر و باشند باوضو

 در همواره که دهند انتقال بهجایی را او بستر نشود، اذیت که درصورتی است، بهتر باشد، دشوار محتضر کندن جان

 و نهاده هم روی را دهانش و لب و ببندند را میت چشمهای مرگ از بعد که است مستحب.است میخوانده نماز جا آن

 مستحب.بکشند پهلویش دو طرف به را میت دست دو مرگ، از بعد هک است بهتر. ببندند دستمالی با را او فک دو

 مؤمنین که است مستحب.بیندازند او روی پارچهای و گیرد قرار تاراست بکشند را میت پاهای مرگ، از بعد که است

 غسل یعنی میت، تجهیز در که است مستحب.شوند حاضر او جنازهی تشییع برای تا کنند خبردار میت مرگ از را

 که باشد مشتبه مرگ مصادیق از او ووضع باشند داشته شک او مردن در که آن مگر کنند، عجله او ودفن کفن دن،دا

 در است مرده شب در میت اگر که است مستحب.نمایند حاصل یقین او مرگ به تا کنند، صبر صورت این در باید

 کنند روشن چراغی دادنش جان محل
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 مرگ از پس مراقبت

. آیدمی وجودبه محبوب و عزیز یک رفتن بین از اثر در که هستند سندرمی توصیف برای مترادفی عموماً هایواژه

 اندشده داده نمایش داغدیدگی و سوگ جدول در سوگ مراحل کردن مشخص برای آمده عملبه هایتالش

 افسردگی با مقایسه در سوگ جدول

                                                                                                                                                                                              سوگ   

           متوفی به نسبت کم دوسوگرائی. متوفی با طبیعی همانندسازی

              تمرکز و توجه کاهش پذیری،تحریک خوابی،بی گیری،گوشه جنسی، میل کاهش وزن، کاهش کردن، گریه

                                                                          میل به خود کشی نادر است.

                      .  است شده انجام متوفی با که رفتاری درباره خود سرزنش

                .  انگیزدبرمی را دردیهم و حسیهم. ندارد وجود ارزشیبی کلی احساس

   هستند    خودمحدود. یابندمی کاهش زمان گذشت با عالیم

                        .روندمی بین از سال یک تا ماه 4 عرض در معموالً

                                          . است پذیرآسیب جسمی بیماری به نسبت

  دهدمی پاسخ اجتماعی هایتماس و بخشیاطمینان به

                                              .کندنمی کمک آن به ضدافسردگی داروی

  افسردگی

  متوفی به نسبت ناخودآگاه خشم و زیاد دوسوگرائی. متوفی با حد از بیش غیرطبیعی همانندسازی

  تمرکز و توجه کاهش پذیری،تحریک خوابی،بی گیری،گوشه ،جنسی میل کاهش وزن، کاهش کردن، گریه 

 است شایع خودکشی به میل
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 است ارزشبی یا بد کالً کندمی فکر فرد. است کلی خود سرزنش

 .  شودمی فردیبین هایارتباط در آزردگی یا دلخوری باعث معموالً

 . شوند بدتر است ممکن و یابندنمی کاهش عالیم

 .  باشد داشته وجود هنوز است مکنم هاسال از پس

 . است پذیرآسیب جسمی بیماری به نسبت

 .کندمی طرد را اجتماعی هایتماس و دهدنمی پاسخ بخشیاطمینان به

 .کندمی کمک آن به ضدافسردگی داروی

  آن درمان و سوگ با برخورد در نبایدها و بایدها 

. کند صحبت خود محبوب افراد و عزیزان درباره بدهید اجازه بیمار به. کنید تشویق را احساسات ریزیبرون -

 باشد مفید تواندمی خوب خاطرات یادآوری

 .نشود خشمگین یا نکند گریه نگوئید سوگوار فرد به -

 او درباره سوگوار فرد حضور در تا آورید گرد اند،شناختهمی را متوفی فرد که افرادی از کوچکی گروه کنید سعی -

 .کنند صحبت

 بهتر شود، آژیته حاد طوربه بیمار کهصورتی در. نکنید تجویز ضدافسردگی یا ضداضطراب داروی معمول طوربه -

 در( دیازپام گرممیلی 9) دارو از کمی دوز البته،. قرص راه از نه شود، داده آرامش وی به کالم راه از که است

 .باشد کنندهکمک است ممکن مدتکوتاه

 .باشندمی طوالنی و کم هایویزیت از بهتر کوتاه متعدد هاییزیتو که کنید توجه -

 تغییرات با است ممکن و افتدمی اتفاق مرگ از پس مدتی که باشید، آگاه تأخیری سوگ واکنش وقوع به نسبت -

 سالگرد نزدیک است ممکن هائیواکنش چنین. شود مشخص مواد سوءمصرف و خلق ثباتیبی آژیتاسیون، رفتاری،

 (.سالگرد واکنش) افتد اتفاق تفو
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 واقعی زمان در تواندمی و آیدمی وجودبه فرد دادن دست از از قبل انتظار سوگ واکنش یک که باشید داشته توجه -

 فرآیند تواندمی شود، داده تشخیص وقوع از قبل اگر مسئله این. دهد کاهش را حاد سوگ واکنش دادن، دست از

 .باشد مفیدی

 است ممکن کند،می سوگواری است کرده فوت خودکشی اثر در که خانواده از عضوی برای که فردی ،باشید آگاه -

 کند صحبت شدن بدنام مورد در احساساتش درباره نباشد مایل

 سوگواری و اطرافیان سوگ

. است بیمار مرگ جریان ی ادامه نیز، خود عزیز مرگ با آنان آمدن کنار و وی مرگ از پس بیمار اطرافیان داغدیدگی

 تجربه داغدیدگی،. است عمرمان طول در ما وجود از بخشی شدن مفقود ی منزله به واقع در عزیزان، دادن دست از

 آن دنبال به و آورد می دنبال به عاطفی و روحی تالطمی که است مرگ اثر در عزیز فردی دادن دست از ی

 شدید پریشانی سوگ، از منظور. دهد می نشان کنشوا سوگ با است، داده دست از را عزیزی فرد که خانوادهای

 گوناگون های فرهنگ و جوامع باشد، جانفرسا و گزنده و کاه توان تواند می سوگ چون و است روانی و جسمانی

 مرگ که زندگی تغییرات به و گذاشته سر پشت را سوگ کنند کمک خود اعضای به تا اند کرده ابداع را هایی روش

 . بگیرند خو و نمایند عادت میکند ایجاد و یجابا را آن عزیز فرد

 دارد تفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از که است داغدیده فرد احساسات و افکار ابراز نحوه ی سوگواری واقع، در

 های العمل عکس مرحله هر در که گیرد می صورت سازگاری و مواجهه اجتناب، ی مرحله سه در معموالً سوگ

 دچار بعد و ناباوری دچار سپس و زده شوک خود عزیز مرگ خبر شنیدن با داغدیده فرد معموالً .دارد وجود متفاوتی

 و مینماید آغاز را خود عزیز فقدان واقعیت با مواجهه سوگوار هیجانی بیحسی فرد مواجهه، ی مرحله در و شود می

 هیجانی های واکنش است ممکن داغدیده فرد و شود می تجربه شدیدتری نحو به مرحله این در سوگ نتیجه، در

 برای کشیدن حسرت و فعالیت از کشیدن دست ناکامی، درماندگی، خشم، اعتراض، غم، اضطراب، جمله از متفاوتی،

 تمرکز قدرت و شده پرتی حواس و سردرگمی دچار سوگوار فرد دارد امکان این، بر عالوه. دهد نشان را عزیز فرد

 پناه خودکشی، مانند رفتارهایی گاهی مرحله این در سوگوار افراد. دهد دست از وفیمت به مداوم اندیشیدن با را افکار

 اشتهایی بی و بیخوابی و دهند می نشان... و شتابان کردن رانندگی آرامبخش، داروهای مصرف مخدر، مواد به بردن

 .هستند شایعی متظاهر موارد
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 فرد فقدان و مرگ با مواجهه مرحلهی گرچه ستنده سوگ ثابت جزء و افسردگی های نشانه ها پاسخ این اغلب

 پیوستن امکان عدم از ناشی اندوه فشار ولی سختتر، داغدیدگی و سوگ دیگر مراحل از سوگوار افراد برای متوفی،

 از بعد و است رفته دست از وی عزیز که کند می نزدیکتر واقعیت این به را سوگوار فرد متوفی، شخص به دوباره

 که کنند می درک وی اطرافیان سایر و داغدیده ی خانواده افراد نوع، این از دردناک ی لحظه هزاران دشای یا صدها،

 . بردارند دست است، داشته متوفی با که یادماندنی به روابط از باید

 هیجانی انرژی. میگردد بر پیرامون دنیای به داغدار افراد توجه و کند می فروکش سوگ سازگاری، ی مرحله در

 درونی بازنمایی به فیزیکی حضور از متوفی، با داغدار افراد ی رابطه و شود می ای تازه اهداف و ها فعالیت رفص

 چند تا حتی سوگ شاید و ندارد وجود سوگوار فرد سوگ ادامه مدت مورد در قاطعی پاسخ البته ولی مییابد تغییر

 میدهد        روی سازگاری ی مرحله در که غدار،دا افراد در سوگ بیگاه و گاه غلیان حتی و یابد ادامه ماه

 مراقبت از بدن بعداز مرگ:

 عمل به موسسه مقررات طبق بدن از مراقبت کرد ثبت پرونده در را ان و  تایید را بیمار مرگ پزشک اینکه از پس

 (090ص0).اید می

 :اهداف

  رنگ غییرت یا و پوستی صدمات از پیشگیری وسیله به ممکن ظاهر بهترین برقراری

 نقل و حمل و مراقبت در قانونی و شرعی اخالقی اصول کلیه رعایت وسیله به شده فوت فرد شان و احترام حفظ

  بیمار

 : کار روش

 : کنید مشخص زیر موارد با رابطه در را موسسه مقررات_4

 بدن شناسایی نحوه-الف

 ( ها لوله و ها درن) بدن از اضافی وسایل کردن خارج-ب

  ها بافت و ها اندام اهداء اجازه-ج

 شکافی کالبد انجام اجازه-د
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  فوت گواهی-ه

 برداشتن یا و مصنوعی دندان کردن ؛خارج بیمار بدن به دادن وضعیت مورد در موسسه مقررات و مذهبی آداب-و

  بدن پوشاندن و گیس؛ کاله

 ازانتشار پیشگیری برای الزم احتیاطی اقداات باشد داده روی عفونی بیماری یک علت به مرگ که صورتی در-ز

 دیگران به عفونت

 : آورید فراهم را شده فوت شخص خلوت_2

 .بکشید را تخت اطراف های پرده یا و ببندید را اتاق درب -الف

 .کنید مطلع صادقانه توضیحی با را اتاق در حاضر بیماران ،دیگر ضرورت صورت در-ب

 .نمایید مطلع وی مرگ از را شده فوت شخص ،اقوام بیمارستان مقررات برابر-ج

 مربوطه محل به کرده خارج اتاق از را.....و ساکشن ،دستگاه اکسیژن کپسول قبیل از ضروری غیر وسایل تمامی_0

 .گردند تمیز بعدا تا برگردانید

 .میشود برده اخر مرحله در برانکار.ببرید مربوطه اتاق به کرده اماده را نیاز مورد وسایل تمامی_0

 .بپوشید دستکش و گان زده، ماسک لزوم رتصو در_9

 :دهید قرار مناسب وضعیت در را شده فوت شخص_4

 به ها دست کف و بدن طرفین در ها دست که طوری به. دهید قرار خوابیده پشت وبه صاف وضعیت در را بدن-الف

 .باشد پایین طرف

 .شود جلوگیری آن در خون رکود نتیجه در تصور رنگ تغییر از ا دهید قرار بیمار های شانه و سر زیر بالش یک-ب

 باقی بسته تا دارید نگه ها چشم روی را خود دست ثانیه چند و بسته خود انگشتان نوک با ارامی به را ها چشم-ج

 .دهید قرار ها چشم روی لحظه چند برای کرده مرطوب را چشمی پد قطعه نماند،یک بسته چنانچه.بماند

 .دارید نگه بسته را دهان کنید سعی بیمار چانه زیر در شده لوله حوله دادن قرار با-د
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 مطمئن ای گوشه در و کرده خارج بدن از را ها ان ، است بیمار همراه زینتی وسایل دیگر یا النگو حلقه، چنانچه_9

 .کنید تهیه ها ان از کاملی لیست و دهید قرار

 .دهید قرار مخصوص کیسه در کرده لیست را بیمار البسه_0

 پانسمان لزوم صورت در را لوله خروج محل کرده جدا را ها کیسه و ها لوله نظیر بیمار به متصل اضافی وسایل_5

 محل از ها لوله از یک هیچ که نماید می ایجاب موسسات برخی شکافی،مقررات کالبد انجام به نیاز صورت در.کنید

 انجام تا را لوله باقیمانده و چیده بدن متری سانتی9/2 فاصله از را ها لوله دیگر موسسات برخی در.نشوند خارج خود

 .کنند می ثابت بدن به محل در شکافی کابد

 :کنید تمیز را بیمار بدن لزوم صورت در_44

 و خون از را بدن های قسمت دیگر سپس و صورت ابتدا کرده مرطوب را ریخته،لیف گرم اب نیمه تا لگن در-الف

 .نیست کامل دادن حمام هب نیازی.کنید پاک اضافی ترشحات

 بی اثر در که ادراری و مدفوع تا دهید قرار شده فوت شخص باسن زیر و پرینه روی را گاز یا پد ای قطعه-ب

 .گردد جذب شود می خارج اسفنکترها شدن شل از ناشی اختیاری

 .کنید پانسمان را محل باز زخم وجود صورت در-ج

 .کنید مرتب کرده شانه را شده فوت شخص موهای-د

 :هستند شده فوت شخص دیدن به مجاز بیمار اقوام که صورتی در-ه

 .کنید تعویض را زیرین مالفه نیاز صورت در(4    

 .بکشید باال ها شانه روی تا و کنید مرتب و صاف کامال را ان و کرده پهن شده فوت شخص روی تمیزی مالفه(2    

 معالج  پزشک نام و پرونده خانوادگی،شماره نام و نام شامل که را بچس نوار و باند از شده تهیه بند مج عدد دو_44

 .ببندید شده فوت شخص پای مچ و دست مچ به باشد می

 ببندید شده فوت شخص بستگان با مالقات جهت را الزم  امکانت_42

 .کنید مرتب را اتاق کرده، اوری جمع را اتاق اضافی وسایل-الف
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 .کنید ایجاد تاقا در مالیمی نور امکان حد تا-ب

 .کنید ایجاد شده فوت فرد اقوام نشستن برای مناسبی جایگاه-ج

 .بگذارید تنها شده فوت شخص با را ها ان سپس بمانید اتاق در بیمار بستگان کنار در ابتدا در-د

  بستگان اینکه از پس یا و کنند مالقات را وی شده فوت شخص اقوام دهد نمی اجازه بیمارستان مقررات چنانچه_40

 :بپیچید زیر روش به را بدن کردند، ترک را او شده فوت شخص

 .دهید قرار است گرفته قرار شما اختیار در بیمارستان توسط که مخصوص پارچه یک روی را شده فوت شخص-الف

 .ببندید یکدیگر به باند یک کمک با را شده فوت شخص پاهای مچ-ب

 باند از لزوم صورت در. دهید قرار هم روی را پارچه طرفین کرده، تا بیمار بدن روی را مخصوص پارچه پایین و باال-ج

 .کنید استفاده پارچه کردن ثابت برای چسب یا

 .بچسبانید پارچه این روی بر بودید کرده اماده قبال که را شده فوت شخص مشخصات دهنده نشان چسب قطعه-د

 .کنید خارج را خود گان و دستکش_40

 اشیاء ثبت مخصوص برگه همراه به را وی البسه حاوی کیسه چنین هم و بیمار از مانده باقی یمتیق اشیاء تمامی_49

 صندوق در ان نگهداری یا بیمار بستگان به ان تحویل ترتیب تا دهید تحویل بخش سرپرستار به البسه و  قیمتی

 .شود داده بیمارستان امانات

 : بدهید انبیمارست سردخانه به را بیمار انتقال ترتیب_44

 .کنید اتاق وارد را برانکار -الف

 حفظ بدن طبیعی ،راستای کنید دقت. کنید منتقل برانکار روی دیگربر افراد یا فرد کمک با ارامی به را جسد-ب

 . باشد شده

 .کنید پهن شده فوت شخص روی ای مالفه-ج

 مخصوص که اسانسوری وسیله به را جسد االمکان حتی و  بسته را  بیماران سایر های اتاق درب امکان صورت در-د

 .کنید متقل بیمارستان سردخانه به بخش بیماربر کمک به است خدماتی امور
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 عمل به ها ان از را الزم ،توجه برگردانیده مربوطه محل به را شده فوت شخص اتاق در موجود اضافی وسایل_49

 .اورید

 :املش کنید یادداشت بیمار پرونده در را خود اطالعات_40

 از بیمار،مراقبت متعلقات و قیمتی اشیاء از نگهداری نحوه پزشک، کردن مطلع مرگ،ساعت زمان و مرگ،تاریخ علت

 بستگان به شده داده ،اطالعات مشخصات حاوی بند مچ کردن متصل ، بستگان توسط شده امضا های فرم بدن،

 (094-090ص0ها) آن واکنش و شده فوت شخص

 حتضارا حال در بیمار فرآیند

 خواهدگرفت انجام وی جهت ذیل اقدامات درمان تیم توسط احتضار حال در بیمار شناسایی از پس

 مرگ تازمان زنده فرد یک همچون احتضار حال در بیمار برای تشخیصی،درمانی،بهداشتی اقدامات کلیه انجام

 گیرد می قرار مداوا ،تحت بیماران سایر از مجزا فضائی در وی ، بیمار خصوصی حریم حفظ جهت

 گردد می حفظ پرستاری کادر و انتظامات توسط بخش نظم

 . کند بیان را خود احتیاجات و نظرات ، عقاید بتواند وی که گردد می فراهم شرایطی باشد هوشیار بیمار که صورتی در

 می فراهم یمارستانب امکانات حد در بیمار(وصی یا وکیل) همراهان نظر طبق شرایط نباشد هوشیار بیمار که صورتی در

 گردد

 بالین بر حاضر فرد ارشدترین) معالج درمانی تیم توسط شده انجام درمانی و تشخیصی اقدامات وروند بیمار وضعیت

 شود می داده توضیح(وصی یا وکیل) همراهان جهت(بیمار

 انجام...( و قبله سمت هب بیمار قراردادن مانند) محتضر فرد مذهب با متناسب مذهبی مناسک که شرایطی نمودن فراهم

 می

 باشد می بیمارستان عهده به گیرد

 یا بیمار ی ها نیاز ورفع ،رفاهی پرستاری ،خدمات درمانی ، تشخیصی خدمات ارائه زمینه در بیمارستان که صورتی در

 همراهان
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( وصی یا وکیل)یاهمراهان بیمار پذیرباشدوبااطالع توجیه بیماروجامعه ومصالح منافع زمینه در باشد،باید داشته محدودیت

 باشد

 صورت در مرکز روحانی با وارتباط بیمارستان مهردر نسیم دفتر حضور مورد در وی وهمراهان بیمار به رسانی اطالع

 تمایل

 (وی وصی یا وکیل)همراهان بیماریا

 معالج پزشک یمارتوسطب مرگ گزارش برگة و شود داده اطالع وی همراهان به درمان تیم توسط بالفاصله باید بیمار فوت

 گردد صادر

 عقاید و واصول برسد خانواده رؤیت به متوفی جسد امکان صورت در بیمار همراهان غم و اندوه بار از کاستن جهت

 مذهبی

 گردد فراهم بیمارستانی شرایط و امکانات حد در متوفی مورد در

 شده فوت بیماران برای قانونی مراحل اجرای

 رخی بلی: لیست چک موارد

 . شود می ثبت و تایید پزشک توسط متوفی فوت -4

 زهرا بهشت یا قانونی پزشکی به آمبوالنس توسط شده، فوت بیماران کلیه انتقال -2

 .شود می انجام

 .شود می انجام پزشک توسط فوت تأیید -0

 . شود می داده اطالع همراهان به -0

 .شود می انجام سردخانه به جسد انتقال -9

 .شود می انجام پزشک توسط قانونی پزشکی به جسد ارجاع فرم یا دفن زجوا صدور -4

 .شود می ترخیصانجام واحد به ارسال و بیمار پرونده تکمیل -9
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 تعاریف

در روند  .همانطور که کار برای سالمت و احساس راحتی مفید است در شرایطی نیز می تواند بر سالمتی اثر سوء داشته باشد

افراد در معرض  ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محیط بیمارستان بدلیل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محیطی و حرفه ای

بیماریهای متعدد قرار دارند در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا ممکن است بیمار شوند از طرف دیگر  حوادث و

وضعیت سالمت پرسنل نیز می تواند بر کمیت و کیفیت خدمات آنها نیز تأثیر گذارد . افراد دچار اختالل سالمتی نه تنها بازده 

تأثیر عوامل وه بر به خطر انداختن خود سایر همکاران یا افراد جامعه را نیز در معرض خطر قرار میدهند.کمتری دارند بلکه عال

زیان آور محیطی و شغلی بر روی سالمت دهندگان و گیرندگان خدمت در واحد بهداشتی درمانی بدون شک دارای اثرات 

را عامل صدمات و بیماری ها در این محیطها قابل پیش اقتصادی منفی است اما نکته اساسی توانایی در پیشگیری است زی

 بینی ، شناسایی ، اندازه گیری و کنترل است که به چهار دسته تقسیم می گردد:

 و عفونت های بیمارستانیHBV,HIV,HCV,TB,Bacالف( عوامل بیولوژیک: نظیر

داروها،گازهای بیهوشی،محرک ها ،حساسیت عوامل ضد عفونی کننده ،استریل کننده ،عوامل آزمایشگاهی،ب(عوامل شیمیایی:

 زاها،سرطانزاها و زباله هاو...

 ج(عوامل فیزیکی: اشعه های یونساز و غیر یونساز،رطوبت،گرما،صدا،روشنایی و...

د(عوامل مکانیکی: جابجا کردن بار، انجام حرکات تکراری،مؤقعیت ها و شرایط نامناسب ، حاالت بدنی نامناسب هنگام کار، 

 ه از ابزار نامناسب و...استفاد

 ه(عوامل روانی:شیفت کاری ، عدم استراحت کاری ، استرس های محیط کار و...

برای دستیابی به کنترل این عوامل باید اصول و استانداردهایی در زمینه های مختلف از جمله ایمنی ،بهداشت محیط و  

ظور تأمین اهداف مورد نظر عالوه بر ارائه خدمات مطلوب بهداشت حرفه ای رعایت شود لذا جامعت بخشیدن به خدمات به من

 درمانی باید سیاست ها و برنامه های مرتبط با سالمت محیط و کار در بیمارستان روشن باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بیماریهای رایج در بیمارستان                                                                                             

AIDS / HIV 

از مشکالت پزشکی در سراسر جهان با پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخالقی و  HIV / AIDSعفونت با 

و یا یک عامل موثر درمانی، تنها سالح موجود برای مبارزه با این عفونت  در فقدان یک واکسن حقوقی گسترده ای است. . 

بیشتر از میان آسیب  شده بودند HIVس که آلوده به ویرو چند صد نفری از کارکنان مراقبت های بهداشتی .پیشگیری است

به همین لحاظ باید علی رغم محافظت  . HIVتا خون بیماران آلوده به ویروس  بودند needleدیدگان از طریق تماس با 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.health.am/aids/&usg=ALkJrhjVZTCyNO6fQm5ygvnd11Wzas6Uig
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 برای جلوگیری از گسترش اچ آی وی، شخصی از ابتال به این ویروس خطرناک از گسترش آن نیز جلوگیری به عمل آوریم.

 بالقوه عفونی نظر گرفته شده است:  عامل تمام خون و مایعات بدن به عنوان

 ه ظروف ویژه دفع. فقط یک بار استفاده می شود و ب سرنگ و سوزن نوک 

  .ابزار قابل استفاده مجدد پس از هر بار استفاده تمیز و استریلیزه است  

   پوشیدن لباس های حفاظتی از جمله روپوش مخصوص، دستکش و عینک هنگام انجام مراحل مربوط به خون و مایعات

 ف دور انداخته شوند. پس از مصر باید موارد بسیاری از آنها والزامی است کارگران بهداشت و درمان برای  بدن

  Spilt و استریل گردد تمیز بله خوبی ،خون و مایعات بدن با توجه به مراحل . 

   و استریل شوند ده با توجه به روش های دقیق کنترل عفونت تمیزلباس های شسته شباید . 

  Bهپاتیت 

های مختلفی ایجاد سازد. این بیماری به علتهپاتیت یک بیماری است که کبد را متورم کرده، و فعالیت آن را مختل می    

از طریق تماس با سر سوزن   Bپاتیت ریسک انتقال ویروس هاست.  Bها آلودگی به ویروس هپاتیتشود. یکی از این علتمی

ریسک ، توسط واکسیناسیون در .البته این ( است AIDS) ویروس عامل بیماری HIVاز ویروس  بیشتربطور قابل مالحظه ای 

به کارکنان  این ویروس درصد در پیشگیری از ریسک انتقال 59تا  54که این هم ،  کاهش پیدا کرده است Bبرابر هپاتیت 

 .موثر بوده است سر سوزن  بهداشتی در معرض آسیب های ناشی از مراقبت های

می  HBVبر روی سطوح محیط تا بیش از یک هفته باقی بماند ، تماس غیر مستقیم با  قادر است HBVبه این علت که 

حدهای همو در میان بیماران و شاغالن وا HBV و فاکتورهائی از شیوع تواند از طریق سرایت توسط اجسام بی جان رخ دهد

بنابراین، بهترین روش تشخیص بیماری، آزمایش خون  بدون نشانه است؛ Bبیشتر موارد آلودگی به هپاتیت دیالیز پدیدار سازد.

این  از  بهترین راه پیشگیری که در سه نوبت تزریق می شود،  واکسن هپاتیت ب.می باشد باز نظر وجود ویروس هپاتیت

ه ی کامل واکسیناسون آزمایشی صورت می گیرد تا میزان حفاظت ایجاد شده بر علیه بیماری بیماری است. پس از انجام دور

 باشد. داشته بررسی شود زیرا ممکن است ایمنی فرد پاسخ کافی نداده و برای ایمن شدن به واکسن بیشتری نیاز

  Cهپاتیت 

و از طریق تماس با خون افراد آلوده  (HCV( یک بیماری واگیر کبدی است که توسط ویروس هپاتیت )Cهپاتیت سی ) 

شوند ویروس را تا آخر عمر به همراه دارند. بعضی از این افراد ( آلوده میCشود.بیشتر افرادی که به هپاتیت سی ) منتقل می
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ت کنند و بعضی دچار صدمه کبدی، هپاتیت مزمن، اختالالکنند و بعضی از این افراد احساس بیماری نمیاحساس بیماری نمی

 شوند.کبدی و سرطان کبد می

یکسان است اما عمدتاً در افرادی که در معرض خطر  Bانتقال پیشگیری و درمان و سیر بیماری تقریباً با هپاتیت  هایراه

 که از جمله راههای انتقال این ویروسشود.تماس خونی هستند دیده می

 های خونی آلوده تزریق خون یا فرآورده -4

 آلودهتماس با خون افراد  -2

 (needleآسیب های ناشی از تماس با  )استفاده از سرنگ و تیغ مشترک  -0

  استفاده از وسایل آلوده در خالکوبی و ختنه -0

 .باشدمی  آمیزش جنسی با افراد آلوده -9

 برای پیشگیری از این بیماری باید: 

 اعتیاد دراید، برای ترک اعتیاد اقدام کنید. تزریقی که به مخدردر صورتی-

 از سرنگ مشترک استفاده نکنید. هرگز -

 از مسواک، تیغ و وسایل برنده یا وسایلی که امکان آلودگی به خون دارند به طور مشترک استفاده ننمایید. -

همیشه احتیاطات همه جانبه، از قبیل استفاده از دستکش و پیشگیری از تماس با نوک سوزن  بایدپرسنل بهداشتی درمانی  -

 رعایت نمایید. و وسایل نوک تیز را

استفاده از کاندوم در تماس با افراد آلوده یا مشکوک باعث محافظت از کلیه عفونتهای تناسلی به خصوص آلودگی با ویروس  -

 .شودهپاتیت سی می

غذا یا آب  ،استفاده از ظروف و لیوان مشترک ،عطسه، سرفه، در آغوش گرفتن البته الزم به ذکر است که ای ویروس از طریق 

 .آلوده وتماس معمولی در خانه و جامعه باعث انتقال نمی شود

 عوامل فیزیکی محیط کار:

 اشعه های یونیزان

 اشعه(الکترومگنتیکx) 

 ) پارتیکل ها)مثال گاما آلفا بتا 
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 که دارای طول موج کوتاه و انرژی باالیی هستند.تماس کوتاه مدت با این اشعه ها باعث برهم زدن ترکیب شیمیایی سلولها

 شده و انواع سرطانها و بیماریهای العالج را ایجاد می نماید.

 اشعه های غیر یونیزان

 امواج ماکرو ویو 

 ( امواج میدان های مغناطیسی استاتیکMRI) 

 لیزر 

 امواج التراسوندUV,IR 

اس طوالنی این اشعه این امواج دارای طول موج بلند و انرژی کم هستند.در تماسهای کوتاه مدت بیماریزا نمی باشند.اما در تم

 ها نیز می توانند خطرناک باشند.مانند اشعه ماورابنفش که می تواند سرطان پوست ایجاد نماید.

  :کنترل دستورالعمل ورود به ناحیه تحت

  .شده باشد عالمت خطر تشعشع ناحیه تحت کنترل برروی درب اتاق مربوطه نصب. 4

  .از ورود افراد غیرکارآزموده ممانعت شود . 2

  .ناحیه تحت کنترل از آوردن و صحت کارکرد دزیمتری جیبی خود مطمئن شوید قبل از ورود به .0

  .فیلم بج خود را همراه داشته باشید حتماً . 0

  .که چه کاری قرار است انجام دهید قبل از ورود به ناحیه تحت کنترل بدانید. 9

د را در ناحیه تحت کنترل کوتاه نمائید و بیهوده در آن ناحیه توقف بودن خو سرعت عمل مهم است لذا تا حد امکان زمان. 4

  .ننمائید

 .موسسه خود کمک بخواهید چنانچه با مشکلی روبرو شدید از پزشک مسئول فنی و یا مسئول فیزیک بهداشت .9

 رایج در بیمارستانها عضالنی  -مخاطرات اسکلتی 

آسیب و بیماری اسکلتی عضالنی مرتبط با کار در پرستاران ثبت میشود. هزار مورد  244براساس آمارهای ساالنه بیش از 

بسیاری از این موارد شامل آسیبهای شدید هستند و بیش از نیمی از این آسیبها نیاز به استراحت پزشکی دارند و ساالنه 

بخاطر آسیبهای اسکلتی  نزدیک به یک میلیارد دالر خسارت ناشی از پرداخت غرامت دستمزد روزهای استراحت پزشکی فقط

 .                   وارد میشود درمانیبه سیستم های  ،عضالنی در پرستاران

 عضالنی –برابر بیشتراز سایر پرستاران در معرض آسیبهای اسکلتی  2برآورد میشود پرستارانی که از بیماران مراقبت میکنند  

در صورت عدم  و جابجائی بیماران را برعهده دارند این فعالیتها.پرستاران و کمک پرستارانی که وظیفه حمل  باشند  می
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 ،کشیدگی تاندونها ،کشیدگی عضالنیی مثل ،ممکن است دچار عوارض عضالنی میشود. –کنترل منجر به آسیبهای اسکلتی 

مثل افتادن و  این افراد حتی ممکن است دچار حوادثی شوند. دیسک کمری و فتق ،دردهای عصبی ،التهاب تاندونها و مفاصل

عضالنی گردد. همچنین پوسچرهای نادرستی که خواسته یا  –شوند که خود منجر به بروز آسیبهای اسکلتی   لیز خوردن

ناخواسته متحمل میگردند حتی در برخی گزارش ها و مطالعات استرس های روحی و نوبت کار ی نیز میتواند دردهای 

 .      عضالنی را افزایش دهد –اسکلتی 

 مخاطرات رایج در روش حمل دستی بیمار :      

 حمل تکراری) چندین بار در یک شیفت انجام شود (  (4

 حمل در وضعیت نامناسب )مثال بمنظور دسترسی به بیمار برای کمک به بلند کردن وی از عرض تخت استفاده شود ( (2

 و...(از ی چرخدار در حین باال و پائین رفتن اعمال نیرو و فشار بیش از حدو غیر ضروری ) مثال هل دادن صندل  (0

 بلند کردن بارهای سنگین )مثل بیمار بی تحرک ( به تنهایی   (0

 آموزش نادرست و غیر موثر تکنیکهای حمل صحیح و نحوه بکارگیری لوازم کمکی   (9

 حمل بیمار در وضعیت کشیدگی بیش از حد عضالت   (4

 ل افتادن است سرپا نگهداشتن بیماری که در حا ( 9

 بلند کردن بیمار افتاده از روی زمین یا تخت  (0

 بار حمل در هر شیفت 24بیش از   (5

 حمل به تنهایی و بدون کمک دیگران  (44

 بلند کردن بیمارانی که قادر به حفظ تعادل خود نیستند  (44

 حمل بیماران سنگین وزن   (42

 م کارهایی بیش از حد توانائی توقع افراد از خود یا دیگران برای انجا  (40

 فاصله زیاد بین بیمار و پرستار در هنگام حمل و جابجائی  (40

 پوسچرهای نادرست در حین انجام کار ) مثل خم شدن و چرخش کمر(  (49

 چند نکته مهم در حمل و جابجائی بیمار:

 نکنید.بیماران در حالت نا متوازن قراردارند هرگز آنها را جابجا   زمانی که  (4

 بیمار را در نزدیکی بدن حمل کنید.  (2

بیمار را به تنهائی جابجا نکنید بویژه بیماری که روی زمین افتاده . برای بلند کردن بیماران از روی زمین حتما از چند نفر   (0

 کمک بگیرید یا از وسایل مکانیکی استفاده نمائید.

 ه حداقل ممکن کاهش دهید ) قابل توجه سرپرستان و مدیران (تعداد دفعات حمل را در روز به ازای هر نفر ب( 0

 ازحمل بار سنگین بویژه در هنگام چرخش کمر پرهیز کنید.( 9
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 قبل از استفاده از هرنوع وسیله مکانیکی آموزش الزم را ببینید.  (4

 پوسچرهای نادرست:

خم شدن به جلو و عقب با زوایای  –ل چرخیدن . حرکاتی مث به وضعیت و حالت بدن در حین کار کردن پوسچر گفته میشود 

باز در حین کار کردن وحمل بارپوسچر های نادرستی است زیرا به مفاصل بدن بخصوص کمر فشار بیش ازحد وارد کرده و 

تحت  دیسک بین مهره ای میشود. پوسچر های نادرست باعث میشود تا عضالت بیشتری ،موجب بروز کمر درد و حتی فتق

                           به مدت طوالنی موجب خستگی و فرسودگی عضالت و تاندونها میشوند باض باشند . و فشار و انق

 انوا  پوسچرهای نادرست رایج در بیمارستان : -

 چرخیدن در حین بلندکردن بار    (4

 خم شدن روی بار     (2

 خم شدن بیش از حد به جلو یا عقب    (0

 فخم شدن به اطرا    (0

 یا حمل کردن بار  پائین آوردن -خم کردن و فشار آوردن به کمر هنگام بلند کردن     (9

 باال نگهداشتن بازوها به مدت چند دقیقه    (4

 پوسچرهای نادرستی که در طول یک شیفت یک ساعت یا بیشتر بطول می انجامند    (9

 از پشت و کمک به راه رفتن اوچرخیدن یا خم شدن به جلو برای نگهداری تعادل بیمار     (0

  تاسیسات و انجام –رختشویخانه  –در تمامی بخشهای بیمارستان بخصوص در واحد های پشتیبانی از جمله : آشپزخانه  

افراد درگیر فعالیتهایی هستند که آنان را درمعرض انواع مخاطرات ارگونومیکی قرار میدهد .در حین انجام   نظافت عمومی

جابجا   یا  خالی کردن ظروف سنگین محتوی مایعات  -چرخ دستی های سنگین  –جمله جابجائی وسایل کار  فعالیتهایی از

بکاربردن انواع  –حجیم   جعبه های  یا  خم شدن بمنظوردسترسی یافتن به سینک های عمیق –کردن جعبه های سنگین 

واسته انواع پوسچر های نادرست و آسیب زننده را بخود ابزارآالت دستی و باالخره امور نظافت عمومی افراد خواسته یا ناخ

                       میگیرند .

 جابجائی اشیاء : روشهای حذف مخاطرات ارگونومیکی در هنگام 

 اشیائی را که حمل میکنید حتما باید مجهز به دسته باشند    (4

 دید کافی شما میشود حتما کمک بخواهید . برای حمل اشیای سنگین و حجیم که بلند کردن آنها مانع از    (2

هرگز در یک زمان چند چیز را باهم جابجا نکنید . مثال حرکت دادن صندلی چرخدار بیمار به همراه پایه سرم متصل به   (0

  آن.
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 توقع انجام کارهایی بیش از حد توانائی تان نداشته باشید.  (0

ای دسترسی آسان به سینک ها ی عمیق کف سینک را با قرار دادن یک شیئ برای خم نشدن و فشار نیاوردن به کمر و بر  (9

 پالستیکی مناسب باال بیاورید .

 تشت جداگانه بشوئید.  بجای شستن ظرف یا لباس داخل سینک عمیق آنرا درون یک  (4

خالی کردن آنها نیاز به  مجهز به درب تخلیه کناری بطوری که برای  استفاده از سطل های زباله و سبدهای البسه بزرگ  (9

 .بلند کردن نباشد

 برای حمل راحت تر  نصب دسته برروی سطل ها و سبدها  (0

عدم استفاده از کیسه زباله بدون قرار دادن درون سطل . برای جلوگیری از مخاطراتی مثل پاره شدن کیسه زباله و تماس   (5

    را داخل سطل قرار دهیدتر حتما کیسه ها  ونی و برای حمل راحتفبا زباله های ع

 حمل چرخ دستی ها : روشهای حذف مخاطرات ارگونومیکی در هنگام 

 سایز چرخ دستی ها و وزن آنها را به کمترین حد ممکن تقلیل دهید .( 4

 که بسختی قابل دسترسی هستند قرار ندهید.  ظروف و اشیا را در جایگاههای بسته( 2

 ا در پائین ترین سطح دسترسی قرار دهید.ظروف زباله و مواد دورریختنی ر( 0

لوازم  –البسه  –سنگین محتوی غذای بیماران   چرخ دستی های  هل دادن و حمل –برای محدود کردن دفعات کشیدن ( 0

 نظافت و ... :

 وزن و ابعاد چرخ دستی ها را به کمترین حد ممکن تقلیل دهیدبطوریکه که با کمترین نیرو به حرکت درآیند.( 9

روی موانع   از چرخ دستی هایی مجهز به چرخهای بزرگ که اصطکاک کمتری ایجاد میکنند استفاده کنید این نوع چرخها( 4

 به راحتی حرکت می نمایند.

 در هنگام هل دادن چرخ دستی ها دسته آنرا در ارتفاع سینه نگهدارید( 9

شدن ضربه و آسیب به دستها بخصوص انگشتها جلوگیری  دسته آنرا نگهدارید تا از وارد  در هنگام هل دادن چرخ دستی( 0

 شود.

 کف باید همیشه تمیز و عاری از مانع باشد( 5

 چرخ دستی را هل بدهید آنرا نکشید( 44

 حمل بارهای حجیم و سنگین و...( –استفاده های نابجا از چرخ دستی را ممنوع کنید) مثل سواری گرفتن افراد ( 44

 م و یا سنگین حتما کمک بگیریدبرای حمل اشیای حجی( 42

 ابزار دستی : روشهای حذف مخاطرات ارگونومیکی هنگام کار با 

 بازو و شانه ها فشار بیش از حد وارد نکنید . –در زمان کار با ابزاردستی به مچ دست ( 4
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 از ابزار آالت مناسب که بخوبی طراحی وساخته شده باشند استفاده کنید( 2

 لیز و لغزنده باشد بلکه باید بخوبی در دست جای گرفته و حمایت شود. دسته ابزار نباید( 0

در هنگام کار با انگشتان دست مچ دست نباید در حالت خمیده باشد بدین منظور باید دسته ابزار حالت خمیده داشته ( 0

 باشند مثل دم باریک و انبر دستی و نظایر اینها

 ده کنید.از ابزارهایی با حداقل وزن ممکن استفا( 9

از ابزارهایی با حداقل میزان ارتعاش استفاده کنید یا ارتعاش وارده به دستها را با بکار بردن دسته ها یا دستکش های عایق ( 4

 به حداقل برسانید.

 از دریل هایی با دسته خمیده بجای دسته مستقیم استفاده کنید.( 9

 وازم نظافت عمومی :روشهای حذف مخاطرات ارگونومیکی در هنگام استفاده ازل

 اشیا را محکم و با اعمال فشار در چنگ نگیرید ( 4

 نباید لیز و لغزنده باشد بلکه باید بخوبی در دست جای گرفته و حمایت شود دسته جارو و تی ( 2

ز کردن هنگام تمیز کردن اشیاء بهتر است سطح کار در ارتفاع کمرباشد. هرگز روی سطح کار خم نشوید .)مثال برای تمی (0

 یک صندلی چرخدار آنرا روی یک سطح شیب دار قرار دهید و یا برای مرتب کردن تخت ارتفاع آنرا باال بیاورید(

 هنگام زانو زدن زانو بند بپوشید یا قطعه ای پارچه ضخیم و نرم زیر زانوان خود قرار دهید. ( 0

 ا قابلیت چرخش دارند بکار برید با دسته هایی که در تمام جهات و زوای  حتی االمکان جاروهایی( 9

 برای دسترسی به اشیای باالی سر از نردبان یا چهارپایه استفاده کنید( 4

 –جارو زدن یا تی کشیدن را اگر به این روش انجام دهیدکمتر خسته میشوید : به سمت سطح بزرگتر جارو فشاردهید ( 9

 انباشته کنید و در همانجا جمع آوری نمائید . خاکروبه را از تمام سطوح به یک سمت هدایت و در یک نقطه

 در صورت امکان از زمین شوی برقی برای نظافت کف سالنها و راهروها و فضاهای بزرگ استفاده کنید .( 0

 روش جارو کردن را تغییر دهید  هرگز به روش تکراری کار نکنید .هرچند وقت یکباربرای کاهش فشارهای وارده بر عضالت( 5

 خاک اندازها و سایر ابزارهای نظافت را به چرخ ترمز دار مجهز نمائید. –ورن امکان سطلها در ص( 44

یا وظایف افراد را بصورت دوره ای عوض کنید یا افراد را بصورت چرخشی در مشاغل   برای کاهش فشارهای ارگونومیکی( 44

 مختلف بگمارید.

 یدن و خم شدن پرهیز کنید.در حین انجام نظافت از پوسچرهای نادرست مثل چرخ( 42

 وسایل کار را بجای حمل با دست با چرخ دستی حمل کنید.( 40

 بطری های اسپری برای پاک کردن شیشه و ... مجهز به دسته خمیده ارجحیت دارند.( 40
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   ایمنی استفاده از مواد شیمیایی رایج در بیمارستان

آنها   باشند،تعداد زیادی از مواد شیمیایی موجود در بیمارستان ها ممکن است سمی و یا تحریک کننده سیستم های بدن  

ممکن است داروها و مواد دیگر برای یا  د ونممکن است به عنوان گرد و غبار، بخارات یا گازها یا مایعات وجود داشته باش

د بدن را از طریق غذای آلوده یا سیگار، جذب از طریق نمواد شیمیایی می توان  .قرار گیرنداستفاده  مورد اهداف درمانی

 یمسیرهای اصلی ورود از طریق استنشاق یا جذب پوست  .آلوده کنندتصادفی سوزن برخورد پوست، استنشاق و یا با 

  می شود. عوارض نامطلوب بهداشتی به طور مداوم منجر به بروز این مواد قرار گرفتن در معرضهستند.

  .مواجهه با آنها می باشندکارکنان بیمارستان معموال در معرض  که لیست تعدادی از مواد شیمیایی سمی 

 در محیط بیمارستان

  مواد شیمیایی  به طور بالقوه  ضکارکنان در معر 

  تمیز کردن و استریل عوامل   کارگران تامین مرکزی ................ 

ه داری رژیم غذایی و کارکنان خان 

..........  

  حشره کش ها، مواد شوینده، ضد عفونی کننده، حاللها 

  بافت و معرف fixatives   تکنسین آزمایشگاه ................ 

  حالل ها، حشره کش ها   نگهداری و امکانات کارگران ...... 

  مواد ضد عفونی کننده ها، حالل ها، عوامل ضد سرطانداروها،    پرستاران ................................ 

  عوامل بیهوشی   کارکنان اتاق عمل .................. 

  عوامل ضد سرطان، ضد عفونی کننده   پزشکان ............................ 

  sterilantsضد عفونی کننده،    کارگران در اتاق روش تخصص .. 

  محلول اتانل  

 الکل غالت و..... -اتیل هیدروکساید -اتیل هیدرات –رایج : الکل  اسامی

 درصد 94میائی : اتیل الکل نام شی
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 حالل و رقیق کننده  –گند زدائی   موارد استفاده :

 :حفاظت فردی

در محل استفاده یا نگهداری این ماده باید سیستم تهویه موضعی و عمومی ) اگزوزفن( همچنین سیستم  :حفاظت مهندسی

 چشم شوی و دوش ایمنی موجود باشد.

 ناسب و مقاوم در برابر الکلاستفاده از دستکش م :حفاظت از دستها

 از لباس کار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مایعات استفاده کنید. :حفاظت از پوست

درصورتی که غلظت بخارات آن در محیط بحدی است که تنفس ممکن نیست باید از رسپیراتورهای  :حفاظت تنفسی

 استاندارد برای تامین اکسیژن مورد نیاز استفاده نمود.

   استفاده از عینک ایمنی معمولی یا داری قاب محافظ دورچشم :از چشم هاحفاظت 

 مخاطرات:

بشدت برای چشم محرک بوده  -حالت تخدیر و خواب آلودگی در سیستم اعصاب مرکزی میکند   ایجاد :اثر برسالمتی انسان 

رات و ناهنجاری در جنین انسان برای پوست نسبتا محرک است و باعث بروز تغیی -و موجب تحریک دستگاه تنفسی میشود

 کبد و کلیه ها آسیب جدی وارد میکند. –قلب  –میگردد. در تماسهای مزمن به سیستم اعصاب مرکزی 

 شدیدا قابل اشتعال است  :اثر بر محیط کار

 بهداشتی: -احتیاطهای ایمنی 

 دقیقه بشوئید . 49ی آب به مدت حداقل پلکها را کامال از هم باز نگهداشته و چشمها را با مقادیر زیاد :تماس با چشم

 49بمدت حداقل   فورا لباسها ی آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادیر زیادی آب و صابون :تماس با پوست

 دقیقه بشوئید قبل از استفاده مجدد از لباسها آنها را آبکشی نمائید .

فنجام آب یا شیر بنوشانید . اگر فرد بیهوش  2اگر هوشیار است به او  –اغ نکنیدفرد مسموم را وادار به استفر :بلعیدن و خوردن

 است به او چیزی نخورانید . درصورتی که بدحال است اورابه پزشک برسانید.

فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کرده. در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهید) دهان به دهان باعث  :تنفس

کمک دهنده میشود( درصورتی که تنفس با مشکل انجام میشود به او اکسیژن وصل کرده و اگر بهتر نشد او را  مسمومیت فرد

 به اورژانس برسانید.

ظروف نگهداری آن باید در برابر حرارت دارای مقاومت کافی باشد. در مواقع آتش سوزی باید از حفاظت کامل فردی و  :حریق

با هوا مخلوط قابل اشتعال تولید   اده نمود. بخارات آن حتی در دمای کمتر از نقطه اشتعال همرسپیراتورتنفسی استاندارد استف

 از سمت ظروف نگهداری میتواند به سمت منبع حرارت حرکت کرده و موجب اتش سوزی در ظروف شوند.  میکند. بخارات آن



249 
 

گاز  -ریقهای کوچک از مواد شیمیایی خشکدر هنگام وقوع حریق برروی ظروف محتوی آن آب سرد بپاشید.برای اطفاء ح

CO2-  اسپری آی و فوم های مقاوم در برابر الکل استفاده نموده اما در آتش سوزی های بزرگ و وسیع از جریان آب بصورت

 مستقیم استفاده نکنید. ظروف محتوی آن در هنگام آتش سوزی ممکن است منفجر شوند.

 جابجائی ) دستی(و انبارداری :

د در محیطی با تهویه مناسب صورت گیرد.درهنگام جابجائی ظروف محتوی مایع را در جای خود محکم مهار کرده حمل بای

باقیمانده انرا چه  –پوست و لباس جلوگیری کرده  –از تماس ان با چشم  –بطوریکه امکان سقوط و ریزش نداشته باشند 

از تماس ظروف پر ویا خالی  -مایع کامال و محکم بسته باشددرب ظروف محتوی  -بصورت مایع چه بخار از ظروف خالی کنید

چکش کاری  -لحیم کاری -جوشکاری -برش -ظروف محتوی مایع را تحت فشار-جرقه و حرارت ممانعت کنید –با شعله   آن

 و سوراخ کردن قرارندهید

دور از  -ی تهویه مناسب انبارنمائیددر محیطی خنک و خشک و دارا –حرارت و جرقه نگهداری کنید  -دور از شعله :انبارداری

اسیدکرومیک و اسیدنیتریک نگهداری کنید. درب  -پراکسیدها -پرکلراتها –ترکیبات ناسازگاری شامل مواد اکسیدکننده 

 ظروف محتوی مایع باید همیشه کامال بسته باشد.

 دکونکس

 ضدعفونی کننده و گند زدائی   موارد استفاده :

 مخاطرات:

 :انساناثر برسالمتی 

باعث تحریک چشم شده و امکان آسیب و تخریب بافت قرنیه وجود دارد. در تماس با پوست باعث درد و قرمزی پوست و در  

 مواردی امکان سوختگی وجود دارد. بلعیدن آن خطرناک و باعث تحریک بافت مخاطی میشود. 

 اثر بر محیط کار

 صنوعی در محل کار میشودبرخی از ترکیبات الستیکی و روکشهای م  باعث تخریب

 بهداشتی: -احتیاطهای ایمنی 

دقیقه بشوئید در هنگام شستن چشمها پلکها را  49و به مدت حداقل   به سرعت چشمها را با مقادیر زیادی آب :تماس با چشم

 باال نگهدارید در صورت ادامه یافتن تحریک و سوزش چشمها به پزشک مراجعه نمائید.

لباسهای آلوده به مایع را از تن خارج کرده و   پوست آلوده را با آب بشوئید. سریعا  و بطور کاملبسرعت  :تماس با پوست

 پوست راکامالبا آب بشوئید . در صورت ادامه داشتن تحریک و سوزش پوست به پزشک مراجعه نمائید.

هرگز فرد زشک یا اورژانس رسانده و بالفاصله به فرد مسموم مقادیر زیادی آب بنوشانید سپس او را به پ :بلعیدن و خوردن

 .مسموم را مجبور به استفراغ یا نوشیدن مایعات دیگری بجز آب نکنید
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 نگهدارید.  فرد مسموم را فورا به هوای آزاد برده و او را بیحرکت و گرم :تنفس

این ماده در حال   در صورت امکان ظروف حاوی محلول را از محیط در حال حریق خارج کرده و از تنفس بخارات :حریق

 سوختن پرهیز نمائید.

 احتیاط در زمان وقو  حادثه:

ماسک  –پیشبند  –لباس  –از تجهیزات حفاظتی مناسب ) دستکش   در صورت تماس با مقادیر زیاد این ماده :حفاظت فردی

 و...( استفاده کنید.

آن تهویه مناسب داشته باشید . بطور از ریخت و پاش آن جلوگیری کرده در محل نگهداری  :و نظافت  حفاظت محیطی

مستقیم آنرا بداخل مجرای فاضالب جاری نکنید .در کنار مواد جاذب نگهداری کرده و جنس ظروف نگهداری آن از مواد غیر 

 قابل اشتعال نظیر شیشه باشد.

ذشته این ماده باید توسط محل استفاده کنید. دفع مقادیر زائد یا تاریخ گ  برای پاکسازی  در صورت ریزش آن از فشار آب

 مهندس محیط زیست و بر اساس قوانین و مقررات رایج کشور باشد.

 جابجائی ) دستی(و انبارداری :

با احتیاط حمل شود و از ریزش آن به محیط و تماس با چشم و پوست جلوگیری کنید. جزو مواد خورنده  :جابجائی ) دستی(

 برچسپ گذاری شود.

و خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنید. درب ظروف محتوی این محلول باید همیشه کامال  در محل خشک :انبارداری

 بسته باشد.

پالستیکی را  روکش و پوششهای مصنوعی ورنگهای -رزین –کائوچوی مصنوعی  -برخی ترکیبات پالستیکی از جمله الستیک

                                                                                                     تخریب میکند.

 حفاظت فردی:

 در هنگام کار با آن دستکش الستیکی یا پالستیکی ) مخصوص مواد شیمیایی( بپوشید. :حفاظت از دستها

 از عینک محافظ مقاوم یا حفاظ صورت )شیلد( استفاده کنید. :حفاظت از چشم ها

 شید که پوست را در برابر پاشش آن محافظت نماید.لباس کاری بپو :حفاظت از پوست

 گازهای بیهوشی

گازهای بیهوشی زائد بخش کوچکی از گازهای بیهوشی می باشد که از چرخه تنفسی بیماران بیهوش ، در طول انجام عمل 

از حالت  بیهوشی به داخل فضای اتاق عمل تراوش می کند . این گازها همچنین ممکن است در هنگام برگشت بیماران

بیهوشی ، توسط عمل دم به فضا ی اتاق منتقل شود .گازهای بیهوشی شامل دو نوع نیتروز اکساید و گازهای بیهوشی هالوژن 

دار همچون هالوتان ، ان فلوران ، ایزو فلوران ، دس فلوران ، سوو فلوران و متوکسی فلوران می باشد . گازهای بیهوشی هالوژن 
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ا نیتروز اکساید تهیه می شوند . نیتروز اکساید و بعضی از گازهای بیهوشی هالوژن دار میتوانند دار اغلب بصورت مخلوط ب

                                                                                                                    موجب ایجاد مخاطراتی در کارکنان بیمارستان شوند .

 سانی با گازهای بیهوشی زائد در تماس هستند ؟ چه ک

   :کارکنان بیمارستانی زیر ممکن است در تماس با گازهای بیهوشی زائد باشند

دیگر پرسنل ،متخصص های بیهوشی ، تکنیسین های بیهوشی،  تکنیسین های اتاق عمل ،پرستاران اتاق عمل،دندانپزشک ها 

 حانجرا ،پرستاران اتاق ریکاوری ،اتاق عمل

  تماس با گازهای بیهوشی زائد چه اثرات بهداشتی را بهمراه دارد ؟

 اثرات تماس با غلظت های باال 

 :اثرات بهداشتی زیر را بهمراه دارد –حتی برای زمانی کوتاه  –تماس با غلظت های باال ی گازهای بیهوشی زائد 

 بیماریهای کبدو ،و هماهنگی خصوص دستورات شکالتی درم ،خواب آلودگی ،حالت تهوع ،تحریک پذیری خستگی،سردرد

 کلیه

 اثرات تماس با غلظت های کم 

هرچند بعضی از مطالهات ، گزارشی در خصوص اثرات بهداشتی نامطلوب تماس طوالنی مدت با غلظت های کم ، نداده است ، 

کارکنان اتاق عمل گزارشاتی مطالعات زیادی نیز در خصوص وقوع سقط خودبخودی ، آسیب های ژنتیکی و سرطان در میان 

ارائه نمودند . همچنین مطالعاتی دیگر در زمینه سقط خودبخودی در زوجهای کارمند در معرض و نقص های مادرزادی در 

فرزندانشان ، گزارش کردند . بنابراین نگرانی هائی در خصوص کارکنان در معرض با اینگونه گازها وجود داشته و پیشنهادهائی 

 .             گیری و کنترل تماس ارائه گردیده استدر خصوص پیش

 عوامل روانی

 استرس شغلی

استرس شغلی یکی از نگرانی های دائم در مراکز مراقبت های بهداشتی است . مطالعات نشان میدهد که پرسنل مراقبت های 

ردگی و اضطراب ناشی از استرس بهداشتی بیش از دیگر مشاغل در معرض مخاطرات سایکولوژیک بوده و نرخ باالئی از افس

شغلی را دارا می باشند . عالوه بر روان پریشی ، دیگر پیامد های استرس شغلی شامل خستگی ، غیبت ، اقدام به ترک کار ، 

مشاغل  در پی دارد. حال با عنایت به این موضوع می توان گفتکاهش رضایت بیماران و بروز خطا در تشخیص و معالجه 

داشتی باید آگاهی کافی و باالئی از استرس و ارتباط آن با میزان باالی اضطراب روانی ، نسبت به دیگر مشاغل مراقبت های به

داشته باشند .کارکنان مراقبت های بهداشتی در معرض تعدادی از استرسورها ، از بار کاری باال ، فشارهای زمانی و فقدان 

و سخت و کمک به بیماران می باشند . همچنین استرسورها می توانند وضوح نقش گرفته تا معامله با بیماریهای عفونی 
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که این موضوع بخودی خود می تواند اهمیت  موجب بروز عالئم جسمی و روانی ، غیبت ، جابجائی و اختالالت پزشکی شود .

  آن را مشخص نماید.

 علل استرس شغلی چیست ؟

پاسخ های حسی و جسمی :» استرس شغلی عبارتست از  NIOSH ریکاطبق تعریف انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای آم

فاکتورهای محیط کار ) استرسور « . مضر در زمانی که نیازهای شغلی با توانائی ها ، منابع یا نیازهای کارمند مطابقت ندارد 

 های شغلی ( که می توانند موجب استرس شوند عبارتند از :

  فردی ضعیف ، شیوه های مدیریتی غیر منصفانه (فاکتورهای سازمانی ) ارتباط میان 

 یفاکتورهای اقتصادی و مال

 تضاد بین کار ، نقش و مسئولیت ها نسبت به خانواده 

 پی آمد های پیشرفت شغلی و آموزشی ) فقدان فرصت برای رشد و ترقی (

 جو سازمانی فقیر ) عدم الزام مدیریت به ارزشهای درونی ، روش های ارتباطی غلط (

 استرسورهای رایج در مراکز مراقبت های بهداشتی شامل موارد زیر می باشد :

 میزان ناکافی شمار کارکنان 

 ساعت کاری طوالنی 

 نوبت کاری 

 ابهام نقش 

 تماس با مواد عفونی و خطرناک 

 جام یافته است. تنوع استرسورها در میان مشاغل مراقبت های بهداشتی و حتی در درون مشاغل وابسته به نوع وظیفه ان

 باشند ، یافت شده است : بطور کلی ، طی مطالعات انجام شده بر روی پرستاران ، فاکتورهای زیر که مرتبط با استرس می

 بار کاری باال 

 فشار زمانی ) کوتاه بودن زمان برای به پایان رساندن مطلوب وظیفه (

 ا ، سرپرستارها و باالترین مقام مدیریتی (فقدان حمایت اجتماعی در کار ) خصوصاً از سوی سوپروایزره

 تماس با بیماریهای عفونی 

 آسیب های ناشی از مجروح شدن توسط سوزن سرنگ

 تماس با خشونتها و تهدید های مرتبط با کار

 فقدان خواب کافی 

 ناسازگاری و ابهام نقش 

 کمبود پرسنل
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 پیامدهای پیشرفت شغلی 

 جسروکار داشتن با بیماران صعب العال

 فاکتورهای مرتبط با استرس در میان پزشکان عبارتند از :

 ساعت کاری طوالنی 

 حجم کار ی زیاد

 سروکار داشتن با مرگ و افراد در حال فوت

 تضاد میان فردی با دیگر پرسنل 

 تهدید ناشی از دادخواست به علت معالجه غلط

ان نیز در ایجاد استرس بر روی کارکنان مراقبت های کیفیت خدمات ارائه شده از سوی بیمارستان جهت مراقبت از بیمار

بهداشتی موثر است . عقیده بر این است که سازمان ارائه کننده خدمات مراقبتی با کیفیت باال ممکن است در درک استرس 

ابع و حمایتها ی کاری باال اثر بگذارد ، به این خاطر که اینگونه خدمات احتماالً در دسترسی به من ناشی از فشار شغلی و بار

 بیشتر انعکاس میابد .

 مضرات بالقوه تاثیر بهداشتی استرس شغلی چیست ؟

 استرس ممکن است با انواع عکس العمل های زیر همراه باشد :

 روانشناختی ) تحریک پذیری ، نارضایتی شغلی ، افسردگی (

 رفتاری ) مشکالت خواب ، غیبت (

 فشار خون (جسمی ) سردرد ، آشفتگی معده ، تغیرات 

هرچند فاکتورهای شخصی ) استراتژی های تسلط به کار ( و منابع اجتماعی می توانند عکس العمل استرسورهای شغلی را تا 

چند درجه بهبود بخشند ، شرایط کاری می تواند نقش بزرگی را در قرار گرفتن کارکنان در ریسک پیشرفت مشکالت 

  .بهداشتی ، بازی نماید

 استرس را در محیط کار کنترل نمود ؟چگونه می توان 

ست . ا راه بسیار موثر برای کاهش استرس شغلی ، رفع استرسورها بوسیله طراحی مجدد مشاغل و ایجاد تغییرات سازمانی

 سازمانها باید اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهند :

 ان است .مطمئن شوید که بار کاری متناسب با کارکنان ، توانائی ها و مقدوراتش

 نقش و وظایف کارکنان بطور وضوح تعریف شود .

 فرصتی به کارکنان داده شود تا در تصمیم گیری ها و امور موثر در شغلشان سهیم باشند .

 بهبود روابط .

 کاهش ابهام در پیشرفت و چشم انداز آینده شغلی .
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 مهیا نمودن فرصتی برای تعامل اجتماعی در میان کارکنان .

تیم های ، سازمانی بسیار رایج که در مراکز مراقبت های بهداشتی اجرا شده است شامل : فرایندهای تیمی مداخله های

 مراقبت های بهداشتی چند منظوره و مداخله های چند جزئی می باشد .

ر موثر در ، فرصتی به پرسنل می دهد تا در تصمیم گیری ها و امو فرآیند تیمی یا روش های مشارکتی کارکنانالف( 

شغلشان مشارکت نمایند . خط مشی تیمی با طراحی مجدد سیستم های عرضه خدمات مراقبتی به بیماران یا آماده نمودن 

 شغلی موفق بوده است . اینگونه خدمات ) مانند تیم پرستاری ( ، در بهبود رضایت شغلی و کاهش خطا ، غیبت و استرس

) مانند ترکیبی از پزشکان ، پرستاران ، مدیران ، دارو سازها ، روانشناس ها و  تیم مراقبت های بهداشتی چند منظورهب( 

.... ( بطور فزاینده در مراکز مراقبت های ابتدائی ، طوالنی مدت و اورژانس رایج شده است . تیم ها باید موارد زیر را به انجام 

 برسانند :

 یفیت ارائه شود .اجازه دهند تا خدمات بطور کارآمد و موثر و بدون کاهش ک

ذخیره نمودن زمان ) یک تیم می تواند فعالیت هایش را بطور همزمان اجرا نماید ، بدین صورت که یک کارمند نیاز دارد بطور 

 متوالی آماده باشد (

 ترویج نوآوری از طریق تبادل نظرات .

 جمع آوری و تبادل اطالعات از طریق روشهائی که بصورت فردی ممکن نیست .

 مبنای گسترده ای داشته و ممکن است شامل موارد زیر باشد :داخله های چند جزئی مج( 

 ارزیابی ریسک .

 تکنیک های مداخله ای .

 آموزش .

 مداخالت استرس سازمانی موفق ، در چندین مورد اشتراک دارند :

 درگیر بودن کارکنان در کلیه مراحل مداخله .

 عه ، اجرا و ارزیابی مداخالت .آماده نمودن کارکنان با صالحیت جهت توس

 تعهد قابل توجه از سوی مدیریت ارشد و تهیه نمودن توسط مدیریت میانی .

 یک فرهنگ سازمانی که مداخالت استرس را حمایت کند .

 ارزیابی دوره ای مداخالت استرس .

 بدون این اجزاء ) خصوصاً حمایت مدیریت ( احتمال موفقیت این مداخله وجود ندارد .

 داخله مدیریت استرسم

مداخالت استرس شغلی می تواند بر روی هر یک از تغیرات سازمانی یا کارمند ، تمرکز نماید . مداخالت متمرکز شده بر روی 

 کارمند اغلب شامل تکنیکهای مدیریت استرس ، به شرح زیر می باشد :
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 آموزش در خصوص استراتژی های تسلط بر کار .

 آرامش پیشرو .

 ان .مدیریت زم

 مهارتهای میان فردی .

، عبارتست از : تسلط  شودکاهش استرس در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی  می تواند باعثاز دیگر انواع مداخله که 

  ابتکاری ، یا توسعه و کاربرد استراتژیهائی مانند تغییر در روش های کار یا پیشرفت مهارت توسط کارکنان

ست . مداخله های متمرکز در محیط های کاری ا شغلی های ارکنان در مواجه موثرتر با استرسهدف این تکنیکها کمک به ک

شکل های مختلفی از کاهش استرس را به همراه داشته است . هرچند مداخله های کارکنان می تواند به پرسنل در مواجهه 

ط کار دوری نمایند و بدین گونه ممکن است زمان موثرتر با استرس کمک کند ، اما آنها نمی توانند از منابع استرس زای محی

زیادی را تلف کنند مداخله حمایتی بهداشت روانی نیز می تواند در رخدادهای مهم در یک موسسه مراقبت های بهداشتی 

ن . به هرحال نکات علمی هر دو مداخله سازمانی و تمرکز بر روی کارمند ، در کاهش استرس میان کارکنا بسیار موثر باشد

مراقبت های بهداشتی می تواند موفقیت آمیز باشد . اگرچه مداخله سازمانی ) به این خاطر که آدرس منابع استرس زا را در 

اختیار می گذارد ( مقدم است ، مداخالتی که ترکیبی از اجزاء سازمانی و کارکنان باشد ممکن است گسترده ترین پژوهش را 

 بهبود بلند مدت و معالجه کوتاه مدت را ایجاد نماید . فراهم نموده و ترکیبی از هردو مورد

 . مروری بر مخاطرات بیمارستان1

 4جدول شماره 

 اشعه یونیزان، اشعه ماوراء بنفش، اشعه مادون قرمز، لیزر، ارتعاش، صدا، سرما، گرما، نورنامناسب. مخاطرات فیزیکی

اتیلناکسید،حالل،التکس،گازبیهوشی)اکسیدنیتروژن،   داروهایستوتوکسیک،فرمالدئید،متاکریالت، مخاطرات شیمیایی

 ایزوفلوران ، هالوتان(،فیوم جوشکاری،گرد و غبار، بخارات و ذرات ناشی از کوتر ولیزر.

 حرکات نامناسب کمر،حرکات مکررکمر،ایستادن طوالنی،نشستن طوالنی،بلندکردن، مخاطرات ارگونیک

 ام،هل دادن، کشیدن.حرکات نامناسب و مکرراندام فوقانی،حمل اجس

 پاتوژن های منتقله از راه خون و هوا)باکتری،ویروس،انگل(. مخاطرات بیولوژیک

 شیفت کاری)چرخشی،ثابت،نامنظم(،خشونت،استرس. مخاطرات سایکولوژیک

 شرایط غیرایمن در محیط کار)سرخوردن، افتادن، سطوح ناهموار، ابزار نامناسب(. مخاطرات محیطی

 



256 
 

  CCU. بخش 2

دهند. هایی است که خدمات مراقبتی و درمانی ویژه ارائه میهای تخصصی در بیمارستاناز بخش های ویژهخش مراقبتب

روز تحت ای و شبانه، بیماران بطور لحظهباشد مخفف بخش مراقبت های قلبی می که   (CCU) بخشسی سی یودر 

تجهیزات کامال این بخش با  شود.انجام می ترل ویژهمنظم و با کنها بصورت پایش )مراقبت( قرار داشته و درمان

پیشرفته و مانیتورینگ کامل سیستم قلب و عروق و تنفس توسط کادر مجرب و کارآزموده اداره می شود . بیماران 

از  و نیز بیماران نیازمند مراقبت بعد نیازمند به مراقبت های ویژه مانیتورینگ ، نظیر آنژین صدری ، انفارکتوس میوکارد

 .آنژیوپالستی در این بخش بستری می گردند و تحت مداوا و جدیدترین     پروتکل های درمانی قرار میگیرند

 یکیزیف کار

 کردن بلند ، سقوط.شوندی م شامل رای مارستانیب کارکنان نیب غرامت مشمول اختالالت ازی مین ها،ی خودگ چیپ

 در پا نامناسبی ها پوشش و نیسنگ لیوسا دادن هل مبلمان، و بخوا تخت کردن جا به جا ، نیسنگ لیوسا و مارانیب

 .باشندی م موثر اختالالت نیای فراوان

 :باشدی م انجام قابل اختالالت نیا ازی ریشگیپی برا ریزی کنترل اقدامات

 و آمد و رفتی ها محل. باشدی کافی فضای دارا دیبا افراد آمد و رفت لیوسا انتقالی برا  آمد و رفتی راهروها 

 . رودی م کار به لیوسا کردن انباری  برایی فضا عنوان به دینبا راهروها

 استفادهشود لغزنده ریغ مواد از ساختمان کفی رو بر . 

 شود پاک بالفاصله کف بر شده ختهیر مواد . 

 شود داده آموزش کارکنان به اجسام کردن بلند درستی ها کیتکنی اسکلت ،یعضالنی ها بیآس ازی ریشگیپی برا  

 که شود داده قراری صورت به ماریب از مراقبت زاتیتجه ونویزیتلو و،یراد ،ییروشنا به مربوطی موقتی کیالکتری کابلها 

 . شوند دهیپوش مخصوص مواد با ای شده متصل کف به مذکوری کابلها.دینمای ریشگیآمدپ و رفت مخاطرات از

 جعبه ای یصندل ه،یپا چهار از.شود استفاده منیا نردبان از اند گرفته قرار باال سطح در کهی لیوسا بهی دسترسی برا 

 . نشود استفاده نردبان نیگزیجا عنوان به

  شکستهی ایاش و موانع

 اقدامات باشندی م مارانیب مراقبتی ها بخش از شده گزارش عیشای ها بیآس از زینی پارگ وی خراش،کوفتگ 

 : باشدی م ریز برموارد لمشتم بهایآس گونه نیا ازی ریشگیپی برای کنترل

 اتاقی فضا در آزادانه حرکتی برا مبلمان کردن مرتب 
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 استفاده عدم صورت در وکشوها درها داشتن نگه بسته 

 تخت ریز ای درون تخت میتنظی ها دسته دادن قرار 

 باشد داشته صاف و گردی ها لبهی پرستاری ها ستگاهیا زیم. 

 با را شکستهی ها شهیش دینبا ،کارکنان شودی آور جمع و شده اروجی خوب به بالفاصله دیبا شکستهی ها شهیش 

 .ندینمای آور جمع دست

 یکیالکتر زاتیتجه

 : رندیگ شیپ در را ریز اطاتیاحت نندویبب آموزشی کیالکتر زاتیتجه از استفاده مورد در دیبا پرسنل

 نشود استفاده آن از گرید که ندینمای ارگذ عالمت را  وبیمع لهیووس داده گزارش فوراً را زاتیتجه کارکرد اختالل 

 . شود انداخته دور به ای شده ریتعم کهی تازمان

 ،جوش، قهوه مانند زمان به رمتصلیغی کیالکتر لیوسا بردن کار به از افراد ریسا و کنندگان مالقات ماران،یب پرسنل 

 .  شوند منع رهیغ و ویراد حمل، قابلی ترهایه پنکه،

 جهت کوچکی ها آشپزخانه وی پرستاری ستگاههایا همه دری کیالکتر زاتیتجه چکی برا مدونی ا برنامه 

 . گرددیی اجرا و نیتدو نیزم به متصل ریغی کیالکتر زاتیتجه و دهید بیآسی کابلهایی شناسا

 رندیگ قرار تخت ریز در ها کابل و شده متصل نیزم بهی کیالکتر لیوسای دارای ها تخت . 

 مارستانیب به مارانیب توسط که رهیغ و موی ها کن خشک مانندی کیالکتر لیوسا همه ظممن چکی برای ا برنامه 

 .گرددیی اجرا و نیشود،تدوی م آورده

 نانیاطم آنان در کامل شدن بسته و شدن محکم از و شدهی نیب بازی ا دوره و منظم  صورت به ویکرویما محفظه 

 .شود حاصل

  مخاطرات ریسا

 : شودی م افتی مارانیب از  مراقبتی ها مکان در که استی مخاطرات ریسا تجه ریزی ها العمل دستور

 شوندی گذار عالمتی خوب به رایی ایمیش مواد ریسا و دهایاس . 
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 شود استفادهی محافظت اقدامات وی فرد محافظت لیازوسا . 

 مورد نیا در موجودی اه العمل ازدستوری عفون مارانیب از پزشکان و پرسنل توسط مارانیب از مراقبت هنگام در 

 .شود استفاده

 شود گرفته نظر در مواجهه مجاز محدوده و ناشی از اشعه دستگاه های پرتابل گرافی موردتابش در . 

 وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

 ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

 (احتیاطات استاندارد . شستن دست )مطابق با 4

 . پوشیدن گان2

 ای سرھحافظت مو. پوشیدن کاله یا م0

 . ماسک0

 . محافظ صورت یا عینک .9

 دستکش.4

 توصیه هایی در مورد استفاده از دستکش

 تماس با ترشحات و مواد دفعی بدن 

 تماس با پوست آسیب دیده و غشای مخاطی 

 وجود زخم یا ترک در پوست فرد مراقبت کننده 

 : دستکش باید 

  آستین گان را بپوشاند. مچ 

  گردد.فقط یکبار استفاده 

  ده تعویض گردد. ھصورت پارگی و آلودگی قابل مشادر 

  هر بار انجام مراقبت از بیماری که حامل میکروارگانیسم هاست تعویض شود.بین 
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  ا شسته شود تا از انتقال میکرو ھاز استفاده و پیش از ارائه مراقبت به بیمار دیگر، بایدخارج و بالفاصله دستپس

 .یر بیماران جلوگیری شودارگانیسم ها به محیط یا سا

 توصیه هایی در مورد استفاده از گان

 جهت پیشگیری از آلودگی لباس کارکنان با خون و مایعات بدن بیمار 

    حفاظتی فراهم می کند و باید قبل از ورود به اتاق بیمار پوشیده شودسد 

  .گان باید، یکبار مصرف و یا از جنس قابل شستشو باشد 

 ند ومچ آن کش دار باشد آستین گان باید بل. 

  فت نباشدھگان باید یقه بسته باشد ) یقه باز و یقه( 

 تا زیرزانو باشد. اندازه گان باید مناسب باشد و نواحی مورد نیاز بدن را بپوشاند.)بلندی گان باید 

 .گان باید ضد آب باشد و در غیر اینصورت باید یک پیش بند پالستیکی روی ان پوشیده شود 

  ده بالفاصله تعویض شود. ھآلودگی قابل مشادر صورت 

  بهتر است بعد از استفاده گان را معدوم نمود . و یا اگر قابل شستشو است به طریق مناسبی بدون پراکنده شدن آلودگی، به

 ا شسته شوند.ھرختشویخانه فرستاده شده و سپس دست

 توصیه هایی در مورد استفاده از ماسک

  ذرات بزرگ معلق در هوا که معموال از فواصل کوتاه انتقال می یابند یا ذرات کوچک که می برای جلوگیری از استنشاق

 توانند در هوا معلق مانده و از فواصل طوالنی به آسانی منتقل شوند به کار می رود. 

  .تماس میکروب ها را با غشای مخاطی دهان و بینی کم میکند 

  .یک ماسک فقط یکبار  استفاده می شود 

  ماسک با اطراف گردن تماس یابد. هرگز نباید برای استفاده مجدد آن را روی دهان و بینی آورد.اگر  

  .ماسک های جراحی ساخته شده از پارچه یا کاغذ برای محافظت از پاشیدن و ریختن ترشحات به کار می روند 

 کروارگانیسم ها هستندماسک های کاغذی با ماده مصنوعی جهت فیلتراسیون، یک مانع یا سد موثر علیه می. 
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 چشمی توصیه هایی در مورد استفاده از محافظهای

در مواقعی که خطر آلودگی غشاهای مخاطی چشمها وجود دارد مثل ساکشن ترشحات حلق و تراشه و یا در کارهای تهاجمی 

این منظور به حساب می که امکان پاشیدن ترشحات وجود دارد به کار می روند. شیلد های تمام صورت بهترین وسایل برای 

 آیند.

 کفش و  توصیه هایی در مورد استفاده از کاله

موها را  "در بخش های ویژه که روشهای تهاجمی انتخابی انجام می شوند پرسنل باید کاله یا روسری هایی بپوشند که کامال

 بپوشاند.

 پرسنل باید کفش های اختصاصی بپوشند که به راحتی قابل تمیز کردن باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 
 

 

 بهداشت محیط

 

 

 

 تهیه و تنظیم : بهداشت بیمارستان
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 تعاریف: 

Disinfection  به معنای گندزدایی یا ضد عفونی کردن بوده و منظور از آن فرایندی است که طی آن با استفاده از روش :

 ی ماند. های فیزیکی یا شیمیایی میکروب ها را از بین می بریم ولی اسپور )هاگ( باکتری ها باقی م

اصطالح گندزدایی برای کانون های بی جان مثل سطوح و اشیاء بکار می رود و اصطالح ضد عفونی جهت کانون های جان دار 

 مثل پوست به کار می رود. 

Sterilization  به معنای سترون سازی می باشد و منظور از آن فرایندی است که طی آن با استفاده از روش های فیزیکی و :

 میایی کلیه اشکال زنده میکروبی از جمله اسپور باکتریها را از بین می بریم.یا شی

Disinfectant )یعنی ماده گندزدا )در مورد کانون های بیجان مثل سطوح : 

Antiseptic)یعنی ماده ضد عفونی کننده )در مورد کانون های جاندار مثل پوست : 

Germicide جاندار و هم بیجان(. : به معنای میکروب کش )هم کانون های 

Bacteriocide  .منظور از این اصطالح باکتری کش می باشد : 

Fungicide.یعنی قارچ کش : 

Viricide .یعنی ویروس کش : 

Bacterisratic  .منظور ماده است که متوقف کننده فعالیت باکتری بوده نه از بین برنده آن : 

Detergentکه خاصیت تمیز کنندگی دارد(.  : به معنای ماده پاک کننده )ماده ای 

Decontamination  .به معنای عمل آلودگی زدائی بوده و منظور زدودن آلودگی های میکروبی از سطوح می باشد : 

 گویند.  Decontaminantماده آلودگی زا را 

Ppm = part per million  در یک لیتر حجم یعنی یک قست در یک میلیون قسمت که معادل یک میلیگرم از ماده اصلی

 با یک گرم در یک متر مکعب مایع است. 

Cleaning  به عمل نظافت )پاک کردن یا تمیز کردن( اجرام قابل رؤیت از سطوح ، شامل گرد و غبار، مواد آلی مثل خون و :

 ترشحات بدن و حجم بسیاری از میکروارگانیسم ها گویند. 
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 تعریف بهداشت:

اعث می شود تا سالمتی انسانها و جامعه حفظ شود، بهداشت می گویند. یکی از اصول اولیه به هر نوع کار و اقدامی که ب

بهداشت، پیشگیری از بیماری هاست یعنی کاری بکنیم که به بیماری دچار نشویم و جلوی ورود میکروبها به بدن را بگیریم. 

ید کاری بکنیم که مرض نیاید نه اینکه منتظر با»پیشگیری همیشه مقدم بر درمان است و به قول حضرت امام خمینی )ره( 

قبل از هرچیز باید بدانیم که اگر قرار باشد در یک مرکز درمانی به کار «. باشیم که مرض بیاید و بعد بخواهیم رفعش کنیم

به عنوان مشغول شویم بایستی یک قوانین و اصول اولیه را به عنوان اصول پیشگیری رعایت کنیم. اولین قدم این است که ما 

یک نیروی کمک درمانی باید خودمان را از انتقال بیماری و آلودگی ها حفظ کنیم. با رعایت بهداشت فردی، واکسیناسیون، 

 استفاده از وسایل حفاظتی و رعایت اصول بهداشتی در کار می توان به این هدف رسید. 

 رعایت بهداشت فردی:

ام دنیا و بر اساس آخرین منابع کنترل عفونت، یکی از راه های اساسی انتقال و آیا می دانید طی بررسی های بعمل آمده در تم

گسترش عفونت های بیمارستانی، دست کارکنان مراکز درمانی، از پزشک گرفته تا خدمه می باشد. بنابراین بهداشت دست از 

 پوشیدن دستکش در انجام کلیه مهمترین راه های پیشگیری از عفونت ها به شمار می رود. در رعایت بهداشت دست اوالً

تماسهای درمانی با بیمار و نیز دست زدن به هرچه که با او و ترشحات بدنش تماس داشته است، توصیه می شود. ثانیاً به کادر 

ین درمانی توصیه می گردد اکیداً از استفاده از زیورآالت مثل انگشتر و النگو و حتی ساعت در حین کار خودداری کنند. زیرا ا

وسائل می توانند آلوده شده و میکروب ها را همراه خود جابه جا کنند. باید بدانیم که هر شخصی خودش مسئول حفظ 

بهداشت و سالمت خود و سپس خانواده و اطرافیانش می باشد. استحمام به موقع قبل و بعد از کار، شستشوی دستها پس از 

ط های آلوده و نیز قبل از خوردن هر ماده غذایی و پس از رفتن به دستشویی و تماس با هر بیمار یا وسائل مربوط به او و محی

اجابت مزاج، بوسیله آب و مواد شوینده الزامی است. کوتاه کردن ناخن ها، موی سر و صورت و موهای زائد بدن نیز می تواند 

باشد. شستشو و ضد عفونی کردن  در کم کردن محیط های رشد و تکثیر میکروب و نیز شستشوی راحت تر و مؤثرتر مفید

 دست ها، روش های علمی دارد که در زیر به سه روش مختلف اشاره می کنیم:

شستشوی عمومی: شستشوی عمومی شامل شستن ساده دستها بوسیله آب و یک ماده شوینده )صابون غیر طبی(  -4

اگر از صابون جامد استفاده می شود در زیر آب  می باشد که در روز بارها پس از تماس دست با هر وسیله ای انجام می پذیرد.

آبکشی شده و در ظرف سوراخ داری قرار گیرد که خشک شود. بهتر است از قطعات کوچک صابون استفاده شود تا زودتر تمام 

شک شود. اگر از صابون مایع استفاده می گردد بهتر است پس از اتمام محتویات، ظرف آن با آب داغ شستشو شده و پس از خ

شدن مجدداً پر گردد )مایع جدید بر روی محتویات قبلی ریخته نشود(. با رعایت این توصیه ها رشد میکروب ها را بر روی 
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ثانیه  49تا  44صابون کنترل کنید. برای شستن دستها ابتدا آنها را خیس کنید و به مایع شوینده کامالً آغشته کنید، بمدت 

دستها و انگشتانتان، پشت دست و زیر ناخن ها تمیز شوند و پس از اتمام شستشو آبکشی طوری به هم بمالید که تمام سطوح 

نمائید. پس از آبکشی بمنظور پیشگیری از آلودگی مجدد در صورت پدالی نبودن شیر دستشویی می توانید با دستمال کاغذی 

. استفاده از خشک کن برقی بعلت ایجاد تمیزی دست خود را خشک نموده و با آن شیر آب را ببندید و سپس دور بیندازید

 جریان هوا و احتمال نشستن میکروبهای معلق در هوا بر روی دست توصیه نمی گردد. 

شستشوی بهداشتی: پس از تماس با بیماران و در صورت آلودگی دستها، این روش که شامل یک مرحله استفاده  -2

نی کننده )مثل بتادین، کلرهگزیدین و ...( و سپس آبکشی می باشد، ازماده شوینده و یک مرحله استفاده از یک ماده ضد عفو

انجام می شود. قبل از شستشوی دست باید انگشتر و ملزومات دیگر از دست خارج گردد. بهتر است ناخنها کوتاه بوده، زیر و 

ا غوطه ور نگردد. استفاده اطراف آن حین شستشو با برس نرمی تمیز گردد. برسها باید خشک نگهداری شده و در مواد گندزد

زیاد از این روش و در موارد غیر لزوم سبب خشکی و حساسیت پوست می گردد. می توانید در پایان شیفت کار در بیمارستان 

 و قبل از رفتن به منزل دست های خود را به روش بهداشتی شستشو کنید. 

به هر دلیلی نبوده یا به منظور اطمینان از عاری مالش بهداشتی: گاهی در مراکز درمانی امکان شستشوی مکرر دست  -0

بودن دست از میکروب ها قبل از اعمال درمانی با سرعت عمل بیشتر و یا زمانی که دست ها به خون و ترشحات عفونی آلوده 

روی شده است، از این روش استفاده می شود. اساس این روش به کار بردن یک ماده ضد عفونی کننده سریع مثل الکل بر 

پوست دست و مالیدن بر روی تمامی سطوح پوست و ناخنها به مدت نیم تا یک دقیقه می باشد. باید توجه داشت که این 

 روش هرگز جایگزین شستشو نمی شود اما در نابودی سریع میکروب ها بسیار مؤثر است.

 9تا  0مناسبی از مایع )به طور معمول  مراحل مختلف ضد عفونی دست را بوسیله محلول های الکلی مشاهده می کنید، مقدار

 سی سی( را بر کف دست خشک بریزید. 
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 کف دو دست را کامالً به هم بمالید.  -4

کف هر دست را بر پشت دست دیگر کامالً مالش دهید. بطوری که الی انگشتان نیز مرطوب  -2

 گردد. 

ای بین انگشتان هر دو دست را در بین همدیگر بکشید بصورتی که تمام شیاره -0

 انگشتان با مایع مرطوب گردند. 

انتهای بیرونی انگشتان هر دست را در دست دیگر حالت قالب کردن قرار داده و به  -0

 شدت مالش دهید. 

هر انگشت شست را در در مشت شست دیگر بپرخانید تا این انگشت نیز کامالً  -9

 ضدعفونی گردد. 

را به دقت بر کف دست دیگر سرانگشتان هر دست مخصوصاً ناخن ها و اطراف آنها  -4

 بکشید. 

 در هنگام ضد عفونی چنانچه محلول کافی نبود مقدار بیشتری بریزید.  -9

روز مایع  9مخازن مایع دستشویی باید طوری از مایع پر شوند که در ظرف  تذکر مهم:

آنها خالی شده و بتوان آن را با آب داغ شستشو کرد و پس از خشک شدن مجدداً مایع 

داخل آنها ریخت. زیرا بسیار مشاهده شده است که خود مخازن مایع صابون به تازه در 

علت ماندن بیش از حد مایع در آن و ریختن مایع تازه بر روی قدیمی تر، فرصت رشد 

میکروب در آن ایجاد شده است و مخزن مایع صابون به محل رشد و تکثیر میکروب ها و 

 انتقال آلودگی به دست پرسنل تبدیل شده

 –است. برای پیش گیری از این مسئله هرگز مایع جدید را بر روی مایع قدیمی نریزیم  

ظرف را به موقع تخلیه و شستشو کنیم و از مایع صابون  –مقدار زیاد ظرفمان را پر نکنیم 

اشد که امکان ورود مطمئن و مورد تأیید بهداشت استفاده کنیم و آن را رقیق نکنیم. ضمناً درب مخازن باید به صورتی بسته ب

 آلودگی به داخل آن نباشد. 
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 :فردی حفاظت وسائل از استفاده

همان طور که هر کاری ابزار و وسائل مخصوص به خود را نیاز دارد و معموالً در هر شغلی لباس کار مشخص  لباس کار: -4

را بپوشند. پوشیدن لباس کار اوالً و مخصوصی تعریف شده است، کارکنان مراکز درمانی نیز باید لباس کار مخصوص به خود 

نشان دهنده نوع وظیفه و اختیارات فرد است و این امر باعث می شود که فرد تا وقتی لباس کار به تن دارد نسبت به انجام کار 

خود احساس وظیفه کرده و حرمت کاری خود را حفظ کند و نیز از دخالت کردن دراموری که به او مربوط نمی شود 

ند. ثانیاً از انتقال آلودگی ها به بدن و لباس شخصی خود جلوگیری کرده و بدین طریق خود را در برابر بیماریها خودداری ک

 حفظ کند. 

پوشیدن دستکش در حین کار دو فایده مهم دارد : یکی اینکه از انتقال میکروب ها و آلودگی ها به خودمان  دستکش: -2

ما می شود و دیگر اینکه از انتقال آلودگی به دیگران و محل های دیگر  جلوگیری می کند و در واقع سبب حفظ سالمتی

جلوگیری می کند به شرط آنکه وقتی دستکش در دست داریم دستمان را به هر جائی نزنیم و در صورت آلوده شدن و سوراخ 

 یا پاره شدن دستکش ها آنها را به موقع تعویض نمائیم .

رو کردن که امکان ورود گرد و غبار که می تواند حاوی انواع میکروب ها باشد و زدن ماسک مخصوصاً هنگام جا ماسک : -0

نیز در هنگام کار با مواد شیمیایی و نیز در مواقعی که خودمان بیمار هستیم و یا با بیماران دیگر در تماس هستیم الزامی 

روب ها از دهان و گلوی ما به دیگران سیستم است. چون می دانیم یکی از راه های ورود میکروب به بدن ما و یا انتقال میک

 تنفسی بیرونی )دهان و بینی( است. 

: در مواقعی که ما کاری انجام می دهیم که احتمال پاشیدن شدن خون و یا عینک محافظ یا شیلد محافظ صورت -0

 حافظ استفاده کنیم. سایر ترشحات آلوده به چشم و صورت ما وجود دارد بایستی از شیلد محافظ صورت یا حداقل عینک م

کفش کار: با توجه به اینکه در موارد زیادی ریختن مواد خطرناک و آلوده بر روی پاها و یا افتادن اجسام تیز و برنده بر روی آن 

سبب آسیب رساندن و بروز عفونت برای افراد گردیده است استفاده از کفش کار برای محافظت از پاها الزامی می باشد. در 

 تشو که رطوبت و آلودگی ها به پاها سرایت می کند باید از چکمه های الستیکی مطمئن استفاده کرد.هنگام شس

 بیمارستان محیط بهداشت خصوص در نکاتی

بیمارستانها تاسیس نامه آیین طبق بیمارستان تعریف 

 منظور به وتحقیقی شیآموز ، درمانی بهداشتی ، تشخیصی امکانات از استفاده با که است پزشکی مؤسسه بیمارستان

 . نماید می تأمین را خود کارکنان و بیماران ایمنی و آسایش و آید می به وجود بستری و سرپائی بیماران بهبودی
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بیمارستان در محیط بهداشت اصول : 

 اجزاء شامل بیمارستان محیط میکند. بازی مرتبط بیمارستانی های عفونت ایجاد در مهمی نقش بیمارستان محیط

 نیسم ارگا میکرو انتقال کاهش ،جهت دارند بیمارستانی عفونتهای در تاثیرمستقیم اجزاء این از بسیاری باشد؟ می یادیز

و  باشد.سیاستها می نیاز مورد استریلیزاسیون مناسب و عفونی ضد ، نظافت متدهای ، اطراف محیط و وسایل ها از

 . تدوین شوند باید رسدست در تسهیالت و امکانات به توجه با جدید روشهای

 در اثرمهمی ها، میکروارگانیسم مخازن قوی کردن کم بر عالوه بیمارستان در بهسازی و محیط بهداشت اصول رعایت

 . خواهد داشت بیماران اعتماد جلب و محیط زیبایی

محیطی سطوح ضدعفونی و نظافت اصول: 

 بعضی و دیگر وسایل« چرخ » ها  کفش تماس با طریق زا هوا در معلق های میکروارگانیسم بوسیله بیمارستان کف -1

 درمراکز عفونت کنترل و بهداشت از جزئی ها میکروارگانیسم این بردن بین از . شود آلوده می،ترشحات بوسیله مواقع

 یسممیکروارگان از % 04 کاهش باعث یا صابون و تاید و آب از استفاده که داده نشان تحقیقات. است درمانی و بهداشتی

 .میشوند بیمارستانها کف سطوح های

 گردد می آلودگی گسترش باعث و شده شدت کثیف به نظافت حین در راهروها کف شستشوی در استفاده مورد آب -2

 است. الزم صابون و آب با شستشو از پس کننده ماده ضدعفونی یک از استفاده بنابراین

 ، تخت کنار میزهای تخت محافظ های نرده )شامل سطوح و تخت کنار تجهیزات ضدعفونی انجام نظافت، بر عالوه -3

 .است مناسب بسیار نیز آب شیر و درب های دستگیره،  پاراوانها،  ها کمد ، ها ترالی

 . شوند ضدعفونی و شستشو منظم زمانبندی برنامه یک اساس بر ... و ها دیوار کف محیطی، سطوح است بهتر -4

 .الزامی است بیماران ترشحات و خون به آلوده حسطو ضدعفونی و آلودگی رفع-0

خدماتی سطوح نظافت:  

 :شوند می تقسیم دسته دو به سطوح خدماتی .دارند منظم بصورت گردگیری و نظافت انجام به نیاز خدماتی سطوح

 سقف. و کف مثل دارد، وجود آنها با دست تماس کمترین که سطوحی (4

 دیوارهای -برق های پریز و کلید -تخت های نرده -ها درب دستگیره مثل دارندسطوحی که بیشترین تماس با دست  (2

 . الزم به ذکر است شوند ضدعفونی و نظافت بیشتر بایستی سطوح این که ها پاراوان حاشیه و بیمار اتاق در دستشویی
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 درمانی مراکز در خاک و گرد شدن پخش از و کنند می ایجاد ذرات را و غبار و گرد کمترین که نظافتی های روش که

 . دارند ارجحیت کنند جلوگیری می

بیمارستان محیط نظافت:  

 های جرم در میکروارگانیسمها %  54وغبار باشد گرد از وعاری تمیز محیط بصورتیکه بیمارستان روزانه و مرتب نظافت

 باید توجه . باشد می ها جرم نای کاهش یا کنی ریشه بیمارستان، روزانه نظافت هدف از و دارند وجود مشاهده قابل

 را خود میکروبی ضد فعالیت توانند نمی عفونی کننده ضد مواد و ها دترجنت مکانیکی، زدایی جرم عدم صورت در داشت

 . نماید اعمال مناسب بطور

 ها،کفدیوار نظافت جهت استاندارد فواصل زمانی با مناسب روشهای بکارگیری با ارتباط در خاصی سیاستهای است الزم

 جهت باید روشها . شود گرفته بکار استفاده مورد وسایل کلیه و توالتها اثاثیه،حمامها، ، ها پرده رختخوابها، پوشها،

 اختصاصی گردد. ضدعفونی نوع با و متناسب آلودگی احتمال

شوند می تقسیم منطقه چهار به بیمارستانها اساس این بر : 

 نظافت ، ) وکتابخانه مثل پذیرش،پاویونها ( ندارند بیمار با ه هیچگونه تماسیک ها بیمارستان از مناطقی A : منطقه

 . میشود توصیه عادی

 این نظافت جهت روشهایی است باالیی ندارند،الزم حساسیت یا نبوده عفونی که بیمارانی نگهداری های مکان B :منطقه

 شود توصیه نمی مناطق این در معمولی یا برقی های جارو از استفاده . نکند ایجاد گردوغبار که شود گرفته کار به مکانها

 . گیرد انجام نظافت سپس شده و ضدعفونی بدن دیگر ومایعات خون با آلودگی هرگونه باید ابتدا .

 ضدعفونی محلولهای وسپس های مناسب دترجنت با نظافت ، شده عفونی بیماران یا ایزوله های بخش C : منطقه

 . شود نظافت جداگانه وسایل با باید اتاق هر عفونت انتشار انتقال و از جلوگیری جهت . است الزم کننده

 اتاق قبیل از شده محافظت مکانهای یاسایر ) ایزوالسیون صورت به حفاظت ( باال بسیار حساسیت با بیماران : D منطقه

 به استفاده نیاز که دیالیز بخش و نارس نوزادان نگهداری بخش ، ویژه های بخش مراقبت ، زایمان های اتاق عمل، های

 . شود استفاده مجزا نظافت ازوسایل مکانها این در است الزم دارد، کننده ضدعفونی ومحلولهای دترجنت محلولهای از

 "سریعا آلوده محل باید آلودگی رویت صورت در گردند. نظافت روزانه باید B ، C ، D مناطق در توالتها و سطوح تمام

 گردد. نیاز گندزدایی رتصو ودر نظافت
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 هوا ضدعفونی: 

 جلوگیری برای کلی بطور باشد. می ...و ویروس -باکتری مثل هوا در ومعلق جامد ،ذرات خاک و گرد شامل هوا آلودگی

خودداری  شود می هوا های آلودگی سایر و غبار و گرد ایجاد باعث که است اقداماتی بهتر بیمارستان در هوا آلودگی از

 های فیلتر از استفاده بیمارستان آلودگی هوای کنترل برای روش بهترین بنابراین ) دستی جاروی از استفاده ثلم( شود

 نصب تهویه های سیستم ورودی های دریچه مسیر در ها فیلتر این اگر باشد. می مثبت یا منفی فشار ایجاد همراه به هپا

 اتاق یا بخش داخل خارج به هوای ورود از هوای تصفیه ضمن تا باشد مثبت فشار دارای باید ورودی شوند هوای

 : از عبارتند شوند ایجاد مثبت فشار آنها در است الزم بیمارستان در که فضاهایی . کند جلوگیری

 آزمایش محل داروخانه شیرخوارگاه، زایمان،ق اتا تروما، اتاق ریکاوری، اتاق ویژه، های مراقبت بخش عمل، های اتاق

 ایجادشوند منفی فشار آنها در بایستی که فضاهایی ضمناً .تمیز می باشد ملحفه و استریل نگهداری وسایل ارانب ها، کشت

 ، توالت کننده، استریل ،دستگاههای استقرار اتاق ها، بخش کریدور ، راهرو ایزوله ، عفونی بیماران های اتاق از عبارتند

 بودن آلوده دلیل به که اند فضاهایی جمله از فلورسکوپی واتاق  لندری واحد آزمایشگاه، عمومی ،فضای رختکن ، حمام

 . باشد منفی آنها هوای فشار بایستی

 منفی هوای فشار دارای که اتاق خصوصی در بایستی هوا راه از منتقله بیماریهای و تنفسی های عفونت به مبتال بیماران

 بیمارنباید از اتاق خارج گردد. "ضمنا ودش تعویض مرتبه 52تا  4 ساعت هر در هوا و باشند بستری است

 بیمارستانها تاسیس نامه آیین براساس ها بخش بهداشتی شرایط 

 . باشد خوردگی ترک وبدون آب به نفوذ غیرقابل و شستشو قابل ، سالم بایستی ها قسمت کلیه کف  (4

 . ذیردانجام پ براحتی نظافت تا بوده زاویه بدون بصورت کف و دیوار اتصال محل (2

 متر 4/ 5ارتفاع  تا و بوده روشن رنگ به تمیزو ، خوردگی ترک و شکستگی فاقد ، سالم بایستی ها قسمت کلیه دیوار (0

 . باشد شستشو قابل

 تمیز همیشه و شده آمیزی رنگ روشن بهرنگ و خوردگی ترک بدون صاف، ، سالم بایستی قسمتها کلیه در سقف (0

 . باشد

 سقف و دیوارها کف    نظروضعیت از بهداشتی یط شرا دارای یستی با ها حمام و یی دستشو ، توالت (9

 تاسقف ودیوارها مشابه های پوشش و، مخصوص کاشی سنگ، حمام موزائیک، و دستشویی و توالت محوطه کف ( 

 های اتاق در (4 باشند مناسب تهویه و تانک فالش هادارای توالت و بوده ) باشد شستشو قابل حمام سقف و کاری کاشی
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 آن فاضالب اتصال و متر یک در متر یک به ابعاد شده کاری کاشی دیواری با دستشویی نصب تخت بستری، دو از بیش

 . است ضروری فاضالب بیمارستان سیستم به

 پرکلرین و وایتکس. مثل کننده هایی ضدعفونی با راهروها و آشپزخانه -توالت -حمام -اتاقها (گندزدایی9

 .باشد درصد 44 تا 94 نوزادان و زایمان عمل، اتاق نسبی رطوبت (0

 کندل باشد. فوت 59 حداقل آشپزخانه نور (5

 مربع می باشد. متر 0 تخت هر نیاز مورد مساحت (44

 یک حمام. تخت 44 هر ازای به و دستشویی یک و توالت یک تخت 4 هر ازای به (44

 فوالدی صفحه به مجهز طرف 2 از هر پایین قسمت در و باشد متر 4 عرض دارای حمام توالت و به ورود درب (42

 .باشد طرف 2 هر از شدن باز دستگیره و نمود باز ها را آن پا ضربه با بتوان که باشد مخصوص

 گراد باشد. سانتی درجه 24 نوزادان اتاق (دمای40

 . است شده برآورد مترمربع 5 تخت هر ازای به دستشویی و کمد،حمام با بیمار اتاق مفید مساحت (40

 . است الزامی توالت از بیمار استفاده جهت دستگیره نصب (49

 ). کلیدمخصوص با باشد) بیرون از شدن باز قابل بایستی ها بخش حمام و توالت (قفل44

 . باشند زنگ ضد سیمی توری به مجهز بایستی اتاق شونده باز های پنجره کلیه (49

 باشد. مناسب باید بیمار بستری های اتاق در مصنوعی و طبیعی نور (میزان40

 ندارند. آمیزی رنگ نیازیبه استیل های تختخواب باشد) شده آمیزی رنگ و سالم تختهای بستری کلیه (45

 نحوی که به گردد، تعویض مرتب بطور روتختی باید و ها ملحفه ، بالش ، پتو ، تشک قبیل از بیمار تخت وسایل (کلیه24

 . باشد ازآلودگی عاری و زتمی ، سالم پیوسته

  جداره باشد. دو شیشه دارای باید پرسروصدا های خیابان به مشرف های پنجره (کلیه24

 و میزها(باشند تیز لبه های فاقد و تمیز شده ، آمیزی رنگ ، سالم بایستی تخت کنار کمدهای و غذا مخصوص (میز22

 ندارند(. آمیزی به رنگ نیازی استیل کمدهای

 روزانه نظافت گردد. بطور آن در موجود تجهیزات و وسایل کلیه و ها اتاق (20

 این غیر در و استفاده مطبوع تهویه سیستم از ترجیحاً بایستی ها اتاق در الزم برودت و حرارت ایجاد منظور به (20

 . شود استفاده ) کولر و شوفاژ ( مرکزی حرارت ازسیستم حداقل صورت
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 شود انجام بهداشتی و مناسب نحو به ستیبای ها اتاق کلیه تهویه (29

 بوده زباله کیسه به مجهز و ضدزنگ ، شستشو قابل ، سطل زباله با درب پدالی دارای بایستی بستری های اتاق (کلیه24

 . شود عفونی ضد و شستشو و سطل زباله تخلیه ها زباله مرتباً و

 گردد. خودداری انبیمار های اتاق کلیه در دار خاک های گلدان استقرار (از29

 گردد ضدعفونی مناسب محلول با نیاز درصورت و نظافت مرتب بطور بایستی ها بخش در راهروها و ها اتاق کلیه (کف20

. 

 . گردد ضدعفونی و تمیز و روزانه مرتب بطور بایستی ها بخش های حمام و ها دستشویی ، ها توالت کلیه (25

از پیروی نیازمند جدید تجهیزات ونصب ها ساختمان احداث و توسعه،تعمیر فعالیت گونه هر باشیم داشته خاطر به 

 . است بهداشتی مقررات

بیمارستانها و درمانی بهداشتی مراکز در محیط های آلودگی رفع 

 همچنین اثاثیه، سایر و کمدها ، تختها ، ها ،شیشه سقفها ، دیوارها ، زمین کف یعنی بیمارستان محیط نمودن تمیز

 گیرد. صورت خدمات پرسنل توسط روزانه طور به باید وسینک ،حمامها توالتها نظافت

 بخشها شستشوی دستورالعمل

 می وخشک تمیز ظاهر به که سایر وسایل و مبلمان ، دیوارها ، اتاق کف شامل بیمارستان بخشهای به مربوط سطوح

 برای را تری مناسب محیط مرطوب وسایل و سطوح . باشند می پائین دارای ریسک عفونت انتقال خطر نظر از باشند،

  آورند. بوجود می ها میکروارگانیسم رشد و پاتوژنهای احتمالی انتقال

 باشند شده آلوده باکتریها با شدیداً است ، ممکن شوند می استفاده نظافت جهت که وسایلی و کننده پاک محلولهای 

 دور شوند. غذایی مواد تهیه یا و یمارانب درمان محیط از نظافت سریعاً اتمام از پس بایستی که

 گرداند ایمن نقل و حمل نظر از و کرده پاک انتقال عفونت خطر از نسبی بطور را لوازم بیشتر تواند می معمولی نظافت 

. 

  خاصی سیاست و تحت شده کنترل بصورت تنها و نبوده الزم عمومی و کلی بطور عفونی کننده ضد مواداستفاده از 

 .گیرند قرار داستفادهمور بایستی

 تازه بصورت استفاده بار هر برای و شده صحیح رقیق بصورت حتماً بایستی عفونی کننده ضد مواد از استفاده صورت در 

 . شود تهیه
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 هماهنگی با حتماً بایستی به آن رقت سازی مربوط دستورالعمل و آن نوع ، کننده عفونی ضد مواد از استفاده 

 . صورت پذیرد یمارستانب کارشناس بهداشت محیط

 به نیاز که لوازمی کلیه مشخص برنامه طبق بایستی بر و بوده خدمات پرسنل عهده به بخشها در نظافت مراحل انجام 

 کامل هربخش بصورت برای ضدعفونی مواد از استفاده نظر از آن نوع و نظافت این گردیده وتناوب مشخص داشته نظافت

 گردد. مشخص

  انتقال عفونت افزایش می یابد از قبیل وجود بیمار با خطرات باال در بخش، ریختن خون یا خون در مواردی که خطر

)ایدز( نظافت و ضد عفونی حتما بایستی بانظارت پرستار مسئول بخش  HIV( یا B)هپاتیت  HBVآلوده به ویروس 

 صورت گیرد.

زمین کف:  

 بجای کننده ضدعفونی مواد از بااستفاده عفونت انتقال میزان که باشد می توجه قابل نکته این زمین نظافت با رابطه در

 کافی طبیعی بطور نظافت جهت معمولی کننده پاک مواد از استفاده نکرده و پیدا توجه قابل تغییر دترجنت مواد

 مشابه یالباکتر آلودگی گندزدا میزان ماده بدون یا گندزدا ماده با زمین کردن پاک از پس دوساعت طی ( بنظرمی رسد،

انتقال  احتمال ویا شده شناخته موارد جهت تنها کننده عفونی ضد مواد از استفاده) شد خواهد کردن پاک از قبل زمان

 سایر، و زمین نمودن عفونی گیردضد انجام بایستی(  HBS , HIV  به آلوده عفونی ترشحات آوری جمع ( عفونت

 ولی . گیرد انجام بایستی شوند، می داده اشت و کنترل عفونت تشخیصبهد توسط که ای منطقه هر یا و ایزوله اتاقهای

 پائین شده محیطی ذکر موارد سایر یا و زمین طریق از عفونت به ابتالء خطر که است نکتهالزم این تاکید حال هر به

 و بیمار مجاورتشود،در می انجام خشک بصورت نظافت که مواردی در کفایت می کند. معموالً تنهایی به نظافت و بوده

  نمود. استفاده نباید دستی جاروی از نظافت برای غذا تهیه یامحلهای

کننده پاک مواد از استفاده با زمین کردن پاک:  

است الزم دترجنت ماده یک از استفاده گیری جرم و گیری لکه برای . 

دترجنت ماده یک . شوند شسته دهپاک کنن مواد با بار یک روزی حداقل بایستی مرطوب نواحی سایر و توالتها 

 . تهیه شود تازه باید به صورت  و است کافی معموال

گردند. وخشک تخلیه مناسب جای در و شده تمیز و پاک وسایل شستشو کف باید و شوی زمین  

ی زباله بایستی پس از تخلیه شستشو و ضدعفونی و به صورت وارونه نگهداری شوند سطلها . 
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ستفاده شود ا سطل دو از دترجنت ماده با زمین کف کردن تمیزبرای  است بهتر .  

جداگانه پدهای بایستی از شود می استفاده) محل ( قسمت یک از بیش کردن پاک برای ساب کف دستگاه از اگر 

 ، شود نمیتخلیه  کامال آن مخزن که دستگاهی از ، ) بیمار از مراقبت و درمان ( استقرار بیمار محل در . استفاده گردد

 . نگردد استفاده

گردد وخشک تخلیه روزانه کامالً کار انتهای در باید ، باشد سازی ذخیره مخزن دارای دستگاه اگر . 

ها دترجنت از استفاده بدون زمین کردن پاک:  

 دراین نمود. فادهاست نباید دستی ازجاروهای آنها از مراقبت و درمان اتاق ، بیماران به خدمات ارائه ، غذا تهیه محل در

 .است مناسبی روش غبار و گرد جاذب زمین شوی یا برقی جاروی از استفاده مورد

 : توجه**

 کردن پاک برای است بهتر . شوند دور ریخته روزانه نظافت اتمام از وپس شده تعویض مرتبا باید کننده پاک محلولهای

 زمین شوی استفاده مورد آب نمودن خالی جهت طلهاس از یکی( شود استفاده دوسطل از دترجنت ماده با زمین کف

 شود. داده اختصاص

مرطوب نظافت:  

 استفاده مورد قبیل این از آلودگیهای رنگها و ، رسوبات نمودن برطرف جهت مشخص زمانی فواصل با مرطوب نظافت

 . گیرد می قرار

بخشها در نظافت این زمانی فواصل . دارند نظافتبه  نیاز دو بار روزانه مشابه،حداقل مرطوب مناطق سایر و ها توالت 

 . گیرد می انجام خدمات پرسنل توسط و مسئول بخش صالحدید براساس

خشک بصورت و تمیز بایستی سطوح وسایر زمین کننده تمیز وسایل ها، سطل قبیل از نظافت این به مربوط وسایل 

 . گردند تخلیه مناسب محل در شده و نگهداری

از قبل یا و ایزوله اتاقهای عفونی، اتاق بیماران در استفاده از پس تمیزکننده وسایل که است ضروری تهنک این ذکر 

 . شوند عفونی ضد بایستی ، دارند ایمنی سیستم نقص که اتاق بیمارانی در استفاده

4پوکلریت سدیم هیمحلول  در سپس و انجام گرفته شستشو  ابتدا کامال روش ضدعفونی به این ترتیب می باشد که% 

(PPM 944 و مجددا بطور کامل شستشو وخشک می 04 کلر قابل دسترس( غوطه ور شده )حداکثر به مدت )دقیقه

 گردد.
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وسایل و گرفته وارونه قرار بصورت شستشو و ضدعفونی، از پس ی زباله بایستی ها سطل سریعتر شدن خشک جهت 

 . شوند داده قرار آویزان نیز زمین نظافت

تکثیر از جلوگیری به سطوح، سریعتر چه هر خشک نمودن مرطوب، نظافت از پس که ضروری است نیز نکته این ذکر 

 . نماید می کمک عفونت وانتشار میکروارگانیسم ها

محیط در بدن آلوده مواد و خون شدن پاشیده:  

 ترشحات اگر ولی است کافی عموالم دترجنت ماده و یک آب با محل آن کردن پاک ، مانند موادی شدن ریخته دنبال به

 . کرد استفاده زدا گند ماده یک از باید باشند خطرناک های بالقوه ارگانیسم حاوی ،

 خطر اگر پوشید. و مصرف بار یک همیشه دستکش باید هستیم مطمئن آنهای آلودگی از که ترشحاتی کردن پاک برای

 . گردد استفاده ) بارمصرف یک( یپالستیک آپرون از بایستی دارد وجود نیز لباس آلودگی

ی  زا بیماری باعوامل آلودگی دلیل احتمال به محیط در عفونت به آلوده ومایعات خون شدن پاشیده صورت در**

 : که شود می توصیه …) و HIV مانند ( خون و ترشحات راه از منتقله

شود پوشیده ها محافظ سایر لزوم صورت در و دستکش . 

شود پاک و آوری جمع  %44مصرف آغشته به وایتکس  بار یک حوله با آلوده ومواد خون 

 قرار استفاده مورد بار یک فقط که میشود گفته پنبه الیاف از شده ساخته یا و کاغذی دستمال به مصرف بار حوله یک ( 

 ) . رود می بین از زباله ها دیگر همانند سپس و گرفته

شود شسته ) صابون ( دترجنت و آب با نظر مورد محل . 

از ، باشد صاف شده آلوده سطح شود اگر گندزدایی ) وایتکس ، خانگی ژاول آب ( سدیم هیپوکلریت محلول با 

 %4سدیم هیپوکلریت از فرج و خلل داشتن صورت در و ) دسترس قابل کلر PPM  294) /. درصد9سدیم هیپوکلریت

(PPM 944  می سطوح به رساندن آسیب موجب سدیم زهیپوکلریتا استفاده که مواردی در ) دسترس قابل کلر 

سایاسپت و ...(  –سورفانیوس  -AF 94مواد ضدعفونی مورد تایید مثل دکونکس  مانند ( جایگزین ازماده استفاده گردند،

شود و بهتر  رقیق دقیق و صحیح بطور کننده بایستی ضدعفونی مایع که است ضروری نکته این ذکر . باشد می مناسب

 محلول رقیق شده برای هر بار استفاده به صورت تازه تهیه شود.است 

و خون اگر یا سی سی(04از بیشتر ( شده محیط ریخته در خون به آلوده مایعات یا خون زیاد مقدار که صورتی در 

 : باید باشند تیز نوک ء اشیا با شکسته شیشه ،محتوی مایعات سایر
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 . پوشاند را موضع و نمود پهن آن روی مصرف بار یک حوله .4

 کرد/ دقیقه صبر 44 حداقل و ریخت%44 رقت با سدیم هیپوکلیریت محلول آن روی .2

 . کرد جمع را آن مصرف بار یک حوله با .0

 . نمود تمیز و پاک را محل دترجنت و آب با .0

 ) .شرح قبلی مانند (  شود انجام گندزدایی ) ژاول آب ( سدیم هیپوکلریت محلول با .9

سقف و دیوارها افتنظ:  

باشد می پایین بسیار احتمال خطرعفونت باشند، سالم و ،خشک صاف تمیز، سطوح، این صورتیکه در . 

صورت کافی حد در و منظم فواصل بایستی در ظاهری کثیفی و آلودگی از جلوگیری جهت سقف و دیوارها نظافت 

 های بخش جهت ماه 20 تا 42 از معمول نباید بطور فاصله ینا . نشود آنها مشاهده روی بر لکه و تا گرد و خاک گیرد

 بخش توسط مسئول بایستی مطلوب زمانی فاصله است ذکر به الزم . نماید تجاوز اتاقهای عمل برای ماه 4 از و معمولی

 گردد. ریزی برنامه

آلوده مایع یا ادرار ، خون لشده مث آلودگی شناخته مشاهده صورت در مگر باشد نمی نیاز مورد قسمتها این گندزدایی 

 . شود داشته نگه خشک حتی المقدور باید آنها ،سطوح دیوارها کردن درزمان پاک . شود پاک بایستی که کننده

طور به شده ریخته وخون شده آن گچ زیر شدن مشخص باعث آنها وروی  رنگ رفتن بین از و دیوارها دیدن آسیب 

 باید گونه دیوارها این بنابراین . نماید می پیدا آلودگی باکتری با شدت به ، شدن دنبال مرطوب به گردد که پاک کامل

 . عمل( اتاق در بویژه شوند.) ترمیم سرعت به

سطوح سایر:  

 گردد ک پا مصرف یک بار دستمال و شده باشد( تهیه تازه دترجنت) محلول یک با روزانه باید کمدهاو سایر سطوح روی

 بادستمال مرتب طور به بایستی ها طاقچه و ها قفسه . شوند روش پاک همین به نیز اثاثیه سایر بایستی لزوم درصورت .

 . نزدیکترشود زمان نظافت مدت است الزم یابد می تجمع آن روی خاک و گرد اگر و مرطوب گردگیری

عفونی بدن و سایر مواد  سطوح ذکر شده باال نیازی به ضدعفونی ندارند، مگر اینکه این سطوح  با مایعات : توجه **

 یا تماس بیمار آلوده شده باشند. بالقوه عفونی
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توالتها:  

باید شوند آلوده رؤیت قابل صورت و به وضوح به اگر همچنین شوند، نظافت بایستی دوبار روزانه حداقل ها توالت 

 . است کافی دترجنت محلول از روتین استفاده نظافت جهت پاکسازی شوند.

ضدعفونی باشند می گوارش دستگاه عفونت به مبتال که بیمارانی استفاده از بعد مشترک، فرنگی توالت مورد در 

محل  آن ازاستفاده از پس و بوده درصد 9/0 سدیم هیپوکلریت استفاده مورد کننده ضد عفونی مایع . الزامیست نمودن

 . خشک  گردد استفاده از قبل و شده شستشو آب با بایستی

کم را خطر عفونت فاضالب، یا توالت دهانه داخل به گندزدا ماده ریختن است ذکر به الزم 

مانند  گندزدا ماده یک از است بهتر توالت، از استفاده بیمار میتال از پس روده ای بیماریهای اپیدمی درزمان کند نمی 

 . گردد استفاده فاضالب گندزدایی جهت وایتکس یا پرکلرین

شوند ضدعفونی یکبار روزی حداقل باید برق های کلید و ها دستگیره . 

دست شستن محل و سینکها: 

 برای دترجنت مواد از استفاده . تمیز گردد خدمات پرسنل توسط روزانه بصورت حداقل بایستی دستها شستشوی محل

های  بررسی طبق.( شود شستشو بایستی نیز اتصاالت و آالت شیر کلیه هنگام شستشو ضمناًدر کافیست. روتین نظافت

 یا عفونی بیمار که مواردی در  ) سودومونا داشته است به رانسبت آلودگی بیشترین شیر از آب خروج محل شده انجام

 همان مناسب عفونی ماده ضد ، شود استفاده کننده ضدعفونی ازماده بایستی باشد، و مقاوم های ارگانیسم به مبتال

 باشد. می % 9/ سدیم هیپوکلریت

 بامشورت توان می دارد، وجود هیپوکلریت سدیم از استفاده اثر در سطوح به رساندن آسیب احتمال که ردیموا در

 . نمود انتخاب کننده جایگزین ضدعفونی مایع بهداشت،

 . بسته شوند درپوش با آنها دهانه فاضالب روی  نباید دست شستشوی مخصوص های سینک در

مایع صابون از استفاده دستورالعمل:  

و تمیز روزانه بایستی گردید، صابون به قطرات آلوده دستشویی ظرف اطراف مایع صابون از استفاده هنگام درصورتیکه 

 . گردد پاک اضافی های صابون

خشک و ازشستشو پس حتماً و کرده آن خودداری مجدد پرکردن از مایع، صابون ظرف در موجود صابون اتمام از پس 

 . نمایید آن کردنبه پر اقدام ظرف، کردن
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رشد باعث نمودن، خشک و بدون شستشو آن، مجدد پرکردن یا و مذبور ظرف اطراف در آلودگیها ماندن باقی 

 . شود مایع می صابون در بیمارستانی باکتریهای

لگن( بدپن ضدعفونی و شستشو دستورالعمل( : 

لگن نظافت برای. گردد گندزدایی و ستعمال شستها از پس بالفاصله و باشد تمیز و پاک همیشه بایستی بیماران لگن 

می  گندزدایی و شسته دقیقه 44 مدت به گراد سانتی درجه 04 حرارت در درجه را )شوی لگن( مکانیکی دستگاه

 . نمایند

 ظرف اگر حتی ، شوند شسته دستها بایستی "حتما بدپن جابجایی یا استفاده از پس ، عفونت انتقال از جلوگیری برای

 .باشد تمیز "ظاهرا نظر دمور

ضدعفونی ، ابزار کننده ماده ضدعفونی از استفاده با سپس و شسته ساده آب با ابتدا مصرف از پس بایستی ها لگن 

 .گردند

 (:ادرار ظرف)باتل یورین وضدعفونی شستشو دستورالعمل

شسته "حتما آن با تماس از پس دست ها و گردند تلقی آلوده ظرف عنوان به بایستی ، استفاده شد ادراری ظروف 

 .شود

بار هر از پس و گردد استفاده مشخص با برچسب و مجزا ادرار ظرف از بایستی ادراری عفونت به مبتال بیماران جهت 

 همان در اختیار دوباره و شده ضدعفونی ، ابزار کننده ضدعفونی ماده از استفاده با و سپس شسته ساده آب با ، مصرف

 .ردگی قرار بیمار

بیماریهای سوختگیها،  :مثل  (خاص شستشو مقاصد یا  )،پرسنل بیماران  (بهداشتی مقاصد جهت حمام از  :حمام 

 . میگردد استفاده ) شکن وسنگ شنا در استخرهای فیزیوتراپی و بازتوانی پوست،

فولیکولیت موجب است ممکن این باکتری . باشد آئروجینوزا می درحمام ها، پسودوموناس عفونت اصلی عامل 

 ، مانند دیابت خاص، شرایط در باکتری این . گردد وغیره زخمها عفونت گوش خارجی، اوتیت ، ) خیم خوش معموال(

 گردد. شدید می عفونت ایجاد باعث غیره و ایمنی سیستم نقص دچار بیماران

استخرهای گرانولوم با هآتیپیک همرا باکتریهای ایکو ، لژیونال مثل ( پاتوژنها سایر انتقال سبب حمام 

  شوند. می نیز ) غیره فروندی و باکتر سیترو مثل شنا،انتروباکتریاسه
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ممکنست کاندیدا مخصوصاً عفونتهای قارچی و وآمیبیازیس ژیاردیازیس کریپتوسپوریدیوز، مثل انگلی عفونتهای 

  . شوند منتقل حمام توسط

و دوش شیرآالت، کلیه شستشو هنگام شود ضمناًدر شسته خدمات پرسنل توسط بار یک روزی حداقل باید حمام 

نگه  تمیز پاک و را ،حمام استحمام بار هر از بعد تا شوند تشویق باید نیز بیماران شستشو گردد. بایستی نیز اتصاالت

 . دارند

از قبل یا نیعفو بیماران بعدازاستحمام است. کافی دترجنت ماده یک از ،استفاده روزانه طور به کردن پاک برای 

 توان می مثل )پرکلرین( ازترکیبات کار این برای که نمود گندزدایی را حمام باید دارند باز زخم که بیمارانی استحمام

 . نمود استفاده

ای پنبه شوی زمین از . کرد استفاده کردن حمام پاک برای ) شود خشک سریعا که ( نایلونی برس یک از توان می 

 .کرد استفاده نباید و کرکی مویی های برس یا ) تی ( جاذب

نظافت جهت وسایل از استفاده مورد در نکاتی:  

 . شود استفاده نایلونی های برس از بایستی سینکها و ها حمام نظافت جهت -

 می مشکل را آنها ضدعفونی و شده آنها شدید موجب آلودگی پالستیکی غیر برسهای یا ای پنبه دستمالهای از استفاده -

 . قرارگیرد استفاده نباید مورد دلیل همین به . ندک

 شسته باراستفاده هر از پس بایستی ها شوند، پارچه می استفاده نظافت برای مصرف بار چند های پارچه صورتیکه در -

شده و یا با استفاده از محلول  داده شستشو باشند ضدعفونی سیکل دارای که ماشینهای شستشو توسط “ ترجیحا ( شده

 برای نظافت مختلف های پارچه از استفاده . خشک گردند سپس و  شسته ، آبکشی( %2رقیق شده وایتکس با رقت 

 آسان “ را کامال جداسازی این مختلف رنگهای با ها پارچه از استفاده و میباشد خوری ضروری غذا یا و آشپزخانه محل

 . است نموده

نظافت های دستمال کاربرد:  

عفونی می باشد و مایعات ترشحات ، خون کردن پاک و آوری جمع جهت مزقر رنگ دستمال 

 مصرف یکبار ای حوله کاغذی از دستمال استفاده ترشحات و خون کردن پاک جهت روش بهترین )

 از پس باید ادرار یا ترشحات و خون ریختن محل و شود انداخته زباله عفونی سطل در بایستی بالفاصله که باشد می 

  شود(. ضدعفونی نپاک کرد
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معمولی می باشد. و استفاده گردگیری و سطوح گندزدایی و کردن پاک جهت آبی رنگ دستمال 

 کننده می باشد.دستمال رنگ سبز جهت خشک کردن سطوح بعد از پاک کردن با مواد پاک 

عفونی می باشد. و آلوده های مکان جهت زرد رنگ دستمال 

 مجدد استفاده سپس و ضدعفونی ، شستشو"کامال نظر مورد دستمال بایستی ، ها الدستم باراستفاده از هر از پس**

 .شود

مکانیکی شوی تی از استفاده دستورالعمل:  

 . کنید تهیه نیاز مورد حجم محلول برحسب را عفونی ضد ماده و آب از معین مقدار مخزن دو هر در -

 ) شود می محسوب کثیف شود می تی آبگیری که متیقس ( مشخص کثیف و تمیز قسمت چسب بر با را مخزن دو -

 . نمائید

 . کنید آغشته تمیز ظرف در شده آماده محلول با را مخصوص تی -

 . کشی نمائید تی مارپیچی دادن حرکت با فوق شکل با مطابق را زمین کف سطوح -

 زدن تی به شروع و کرده تمیز وارد قسمت مجددا سپس نمائید، آبگیری و داده شستشو کثیف مخزن ظرف در را تی -

 . کنید

ها تی از استفاده دستورالعمل:  

 شود نگهداری مناسب محل در و بصورت خشک باید تی نخ ها، سطل قبیل از نظافت به مربوط وسایل

 . شوند آزاد نگهداری هوای در امکان صورت در و بوده آویزان همیشه باید ها تی

 آلوده منفی گرم های با باسیل راحتی به زیرا بوده زمال زمین کننده تمیز وسایل نمودن خشک

 . شود می زمین منتقل سطح به موقت بصورت وآلودگی شوند می 

 : شوند مشخص دسته رنگ نوع سه با ها تی بخش هر در است بهتر

 ) پرسنل اتاقهای ( سفید تی دسته -4

 ) راهرو و بیماران اتاقهای ( آبی یا سبز تی دسته -2

 ) عفونی و آلوده های محل و ایزوله اتاق ( زرد رنگ با تی دسته -0

شوند تعویض باید یکبار روز 49 هر تی نخ . 
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 :نمود عمل نیز زیر روش به توان می یا

 :باشد دسترس در عدد دو و رنگ دو به اقل حد ها تی دسته

 زرد رنگ با تی ها. دسته ندهاز شوی استفاده و شستشو و معمولی استفاده جهت استیل رنگ یا آبی رنگ با تی دسته

 و آب با کامل بطور یکبار ماه سه هر و استفاده می شود.عفونی  عوامل و ،ترشحات خون زدودن برای استفاده جهت

 نیز ضدعفونی باید بیماران، عفونی ترشحات با ها پرده شدن آلوده صورت در . شوند نصب وسپس شستشو دترجنت

 . گیرد انجام

یخچال نظافت:  

 . شود خودداری یخچال داخل پالستیک مشکی گذاشتن از شود دقت باید و شوند تمیز هفتگی بصورت باید الهایخچ

 . باشد قسمتها مجزا سایر نظافت وسایل از باید یخچال نظافت جهت استفاده مورد پارچه

تلویزیون و ها عکس قاب نظافت:  

 . شود گردگیری هفتگی صورت به مرطوب دستمال با

زباله های سطل شستشوی لعملدستورا:  

 ) دترجنت و مواد پاک کننده داغ با آب زباله سطلهای بایستی شود می تخلیه ها زباله که کاری شیفت هر پایان رد

الزم به . دکشیده شو مناسب بارنگ جدید زباله کیسه سپس و شود خشک تا وارونه نگهداری صورت به شد .و شستشو

زباله عفونی خطرناک درون سطل زباله بایستی پس از شستشو با آب و دترجنت سطل  ذکر است در صورت استفاده از

 وایتکس ضدعفونی سپس خشک و پالستیک کشیده شود. %44زباله را با محلول 

بخش انبار نظافت و شستشو دستورالعمل:  

 شود. خودداری جداً کارتن درانبار گذاشتن از و شد گردگیری مرطوب دستمال با هفته هر باید انبارها

ساکشن نگهداری و ضدعفونی ، شستشو دستورالعمل:  

 .شود استفاده هر بیمار برای جداگانه ساکشن از است بهتر بیماران برای ساکشن به نیاز صورت در.4

 .گردد تخلیه روزانه بایستی بطور شده آسپیره مایع مقدار گرفتن نظر در بدون ساکشن به مربوط اتل.ب2

 به الزم . شود خشک ، ) کننده پاک (دترجنت محلول با شستشو از پس و شده تخلیه در داخل توالتبایستی  اتل.ب0

 .است الزامی ، باتل دفع از پس دستها شستشوی و بوده کافی غیر استریل ازدستکش های استفاده که است ذکر
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 .گیرد قرار استفادهمورد  جدیدی کاتتر بایستی ، بیمار برای ساکشن دستگاه از استفاده بار هر در.0

 آلودگی احتمال که صورتی در شود ولی نمی توصیه ساکشن باتل در کننده ضدعفونی مایع از استفاده کلی حالت در.9

 یا وقتی که بیمار عفونی باشد  ، باشد وجود داشته شده آسپیره ترشحات توسط محیط

 و تخلیه از قبل دقیقه ده مدت به و حداقل نمود آسپیره باتل داخل به ، مورد تایید  کننده ضدعفونی ماده توان می

 .گذاشت باقی حال همین به شستشو

 تا جدید کاتتر و شود نگهداری صورت خشک به بایستی باتل گیرد، نمی قرار استفاده مورد ساکشن دستگاه که مدتی در

 .نشود وصل دستگاه به ، استفاده از قبل

 مواد و داغ آب با سپس آنها تخلیه مخزن ، از استفاده پس بایستی دهاستفا مورد ساکشن دستگاههای  :کلی حالت در

 همچنین. شوند خشک سپس شده کشی وآب ضدعفونی ، ضدعفونی کننده مواد نیازبا صورت در و شستشو کننده پاک

 . شوند نگهداری خشک و خالی شوند نمی استفاده که ساکشن هایی مخزن

اکسیژن فلومترها ینگهدار و ضدعفونی ، شستشو دستورالعمل:  

شود نگهداری خشک باید استفاده عدم مواقع در اکسیژن فلومتر. 

باید االثر سریع کننده ماده ضدعفونی به آغشته دستمال یک با و است شستشو قابل غیر دستگاه مانومتر قسمت 

 ل(.الک حاوی ضدعفونی اسپری های محلول و یا%94 الکل از استفاده گردد. )معموالً ضدعفونی

سپس برس کشیده  جرم زدایی  و جدا شده مانومتر از باید این کار برای و باشد می شستشو قابل دستگاه آب محفظه

 و شتسو شده و در نهایت با مواد ضد عفونی مجاز ضدعفونی و آب کش سپس خشک گردد. 

 نگردد استفاده جرم یجادا معمولی بعلت آب و شود استفاده مقطر آب از فقط باید دستگاه کردن مرطوب برای. 

ترمومترها نگهداری و ضدعفونی ، شستشو دستورالعمل:  

 .شود نگهداری تمیز و خشک بصورت باید دهانی ترمومترهای

 سایاسپت( -پالس 90ترمومترها را در ظرف محتوی پاک کننده ها مانند )ضدعفونی کننده های غوطه وری دکوتکس 

 .شد خواهد منفی گرم های رشد باسیل احتمال افزایش باعث کننده فونیضدع مواد در ترمومتر دائم نگهداری

دهید )  قرار ابزار کننده ضدعفونی محتوی ماده ظرف در دقیقه 24 مدت به و شسته سرد آب با را کثیف ترمومترهای

 روش غوطه وری(.
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 آغشته گاز یا پنبه توسط ، استفاده بار از هر پس بایستی شود می استفاده اختصاصی ترمومتر از بیمار برای صورتیکه در

 .شود شستشو آب با سپس و گردد ابزار یا محلول ضدعفونی بر پایه الکل ضدعفونی کننده ضدعفونی ماده به

 .شود نگهداری بعدی دفعات برای خشک بصورت ترمومترها

نمایند توجه آن به باید خدمات پرسنل که بهداشتی کاتن:  

 چشم به موادخونی مستقیم پاشیدن تیز، نوک رفتن اجسام فرو قبیل از پوستی آسیب ونهگ هر با پرسنل که هنگامی -4

 پرستار به اقدامات بهداشتی وکلیه واکسیناسیون انجام و پیگیری جهت سریعتر چه هر میشوند، بایستی مواجه ... و

 به خون پاشیدن صورت و در را محل تیز با وسیله صورت آسیب در است ذکر به الزم ( نمایند مراجعه عفونت کنترل

 ). شود شسته تمیز آب با محل مخاطی ، نقاط

 . گردد اکیداًخودداری منزل به آنها از بردن و شده نگهداری شسته و بیمارستان در بایستی کار لباسهای -2

 ازدستمال های تمیز و کثیف جاهای و کلیه پرسنل، یخچال بیماران، یخچال بیماران، اتاق استیشن، کردن تمیز برای -0

 . شوند خشک کامالً و شستشو استفاده، بار هر پس از باید دستمال ها . شود استفاده جداگانه

 خودداری اکیداً آلوده دست یا با دستکش .... و یخچالها داخل استیشن، تلفن، مثل تمیز جاهای به زدن دست از -0

 میشود. تمامی پرسنل در بیماری انتشار باعث چون گردد،

  شود. مخصوص استفاده دستکش از بایستی توالتها شستشوی و زباله آوری جمع ایبر-9

 استفاده ازچکمه حتماً بهداشتی شستشوی سرویسهای هنگام در و دستکش و مناسب کار لباس از کار هنگام در -4

 . گردد

 قسمتهای سایر در یلوسا این قرار دادن از و شده داده قرار مخصوص لباس کمد در بایستی شخصی وسایل  کلیه-9

 .گردد خودداری بخش

 مواردکنترل رعایت باآن مقابله راه که ها باشند وآلودگی زا بیماری عوامل انتقال عامل تواند می همراه تلفنهای -0

 . است دستها وشستن عفونت

 . میباشد ) مسئول شیفت ( سرپرستار عهده بر فوق موارد انجام حسن بر نظارت مسئولیت : توجه

 از قبل زمان مشابه باکتریال میزان آلودگی ) گندزدا ماده بدون یا گندزدا ماده با( زمین کردن پاک از پس ساعت دو طی

 مصرف معمول طور به و گیرد نمی قرار گندزدا ماده یک از استفاده تاثیر تحت عفونت میزان لذا . شد خواهد کردن پاک

 کفایت می کند. تنهایی به دترجنت ماده یک
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 با امر این که شود استفاده گندزدا ماده یک از باید وجود دارد زا بیماری عوامل بعضی با آلودگی خطر که مواردی رد فقط

 .پذیرد می صورت بیمارستان محیط مسئول بهداشت نظر

است الزامی زیر نکات به توجه گندزداها کاربرد در: 

 . شود جلوگیری گندزداها از رویه بی استفاده از پیشگیرانه ساده اقدامات با االمکان حتی-4

 شود. عمل هوشمندانه بایستی آن درانتخاب گندزدا ماده از استفاده الزام صورت در -2

 .آید عمل به جلوگیری جدا سنتی و دستی پاشش از پاش ارزان تکنولوژیهای وجود به نظر -0

 .است ضرورت یک استریلیزاسیون و گندزدائی در واتوماتیک هوشمند های ازسیستم استفاده-0

 دستگاه و گوش ، چشم ، دهان به آنها ورود از و است خارجی استعمال برای تنها گندزداها و ها کننده ضدعفونی -9

 . کرد جلوگیری باید جدا تنفسی

 . شود استفاده وماسک دستکش از ازموادشوینده استفاده هنگام به شود سعی -4

 تی مثالً.کرد جلوگیری هم با آنها تماس از و شناخت باید را گندزداها و ها کننده ضدعفونی کننده اثر بی عوامل .9

 پارچه ، کتان ، چوب شود . یا کننده می ضدعفونی ازمواد بعضی اثرکردن بی باعث ، ابر و اسفنج با تمیزکردن و کشیدن

 . شوند می ساولن ها و فنل کردن اثر بی و خنثی سبب ، ها پالستیک و ها الستیک ،

 بعضی ترکیب دیگر طرف کنداز اثر می بی را ،ساولن - صابون مثال .کرد استفاده هم با نباید را کننده ضدعفونی مواد-0

 شدن آزاد سبب رخشا پودر یا گیر باجرم ژاول آب یا رختشویی با پودر ژاول آب ترکیب مثل ها گندزدا با مواد از

 .شود می کلر پایه با زا سرطان و خطرناک ترکیبات بسیار

 .  کرد استفاده کم مقادیر در باید را کننده ضدعفونی و گندزدا مواد-5

 .)ید و ژاول آب استثنای به(شود می بیشتر داغ آب با گندزدایی هر کشی میکرب اثر-44

 .آید بعمل جلوگیری میکروبیت مقاوم از تا شود استفاده گندزداها از ای دوره صورت به شود سعی-44

لباس تماس  حتی و چشم پوست، به بودکه مراقب بایستی شود، می استفاده اسیدها انواع و دهکنن سفید مواد از اگر-42

 . پیدا نکند

  شود شسته فراوان آب با چشم سرعت به کرد، پیدا تماس چشم با از مواد باال ای قطره حتی که صورتی در -40
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 آن در را ای پنجره حتماً شود، می ستفادها اسید(( فوق مواد از بهداشتی های سرویس شستشوی برای که هنگامی -40

 زیرا نشود، استفاده داغ آب از شستشو برای ضمن در .کنید روشن را آن ، هواکش وجود صورت در و کرده باز مکان

  گردد. تنفسی مسمومیت سبب ، شوینده مواد و داغ آب محلول، از ناشی بخارات

 بروز سبب احتیاطی بی همین است ممکن زیرا شود، پرهیز شعله کینزدی در اشتعال قابل شیمیایی مواد با کار از -49

 . گردد سوزی آتش

شوند می تقسیم بخش دو به خدماتی سطوح : 

 .)تماس کم سطوح)ها سقف و زمین کف مثل که دست کمترین تماس با آنها را دارد، سطوحی-4

 پریز و کلید -ها تخت نرده -ها درب گیرهدست :تماس پر سطوح(در تماس است  آنها با مکرر بطور دست که سطوحی-2

 بایستی تماس کم سطوح از بیشتر سطوح این که ) ها پاراوان حاشیه -بیمار اتاق در دستشویی اطراف دیوار -برق

 .شوند ضدعفونی و پاکسازی

 : خالصه

 بیمار اتاق و بیمارستان محیط نظافت

ترخیص که هنگام معموالً هاو ...(، پنجره -کف اتاق - ختت جلوی میز (گیرد می صورت مراقبت بیماران از که نواحی 

 .شوند گیرد، نظافت  می می صورت بیمار

باشند شده آلوده مشهود بطور که می شود توصیه هنگامی تنها ها پرده و ها کرکره دیوارها، نظافت. 

شود نمی توصیه و نیست بیمناس روش یا سطوح هوا از آْلودگی زدودن منظور به ها کننده عفونی ضد کردن اسپری. 

دارد ها کننده عفونی اندازه ضد به اثراتی زمین کشیدن تی با ها و آلودگی میکرارگانیسم فیزیکی برداشتن. 

 ضدعفونی برای کلراید مانند بنزالکونیوم ترکیبی همچنین فنل، از استفاده آمریکا( کودکان متخصصین )انجمن 

 نماید. اق بیمارتوصیه نمیات و سطوح دیگر و کف روزانه نمودن

ضد برای الستیکی، های کفپوش و سطوح فلزی به رسانی آسیب وجود با مناسب رقت با خانگی های کننده سفید 

 .است مناسب روی سطوح خون ترشحات و کردن عفونی

توصیه .آن بریزید نظر روی مورد سطح نمودن پاکیزه از پس را کننده ضدعفونی محلول OSHA مدت هک است این 

 .شود خشک سطح روی که زمانی است تا کننده سفید استفاده از زمان
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با کامل کردن پاکیزه موارد، این در که می رسد آسیب آن به زیرا کرد ضدعفونی توان نمی را مبلمان اوقات، برخی 

 .کند می کفایت خشک کردن آن دنبال به و مناسب شوینده

شود: دقت و بخش بیمار اتاق نظافت و بهداشت رد ذیل های واژه اهمیت و کاربرد به 

 )کردن ضدعفونی -گندزدایی -کردن پاک(

 مثل مزاحم مواد یعنی . شوند یا ضدعفونی و گندزدایی سپس و پاک کامال ابتدا باید سطوح و وسایل تمام : توجه-4

 "بعدا و پاک اول بایستی دهند می کاهش را ضدعفونی و گندزدا مواد تاثیر چون ...و ترشحات -خاک -چرک -خون

 .شود انجام یا ضدعفونی گندزدایی عمل

 مبلمان و ... -درب های دستگیره -درب ها و ها کمد-ها  پنجره کناره -کف -دیوارها شامل( بخش و بیمار اتاق محیط-2

 . شوند نظافت و گیری گرد " مرتبا بایستی )

 واحد و بخش مسئول نظارت تحت برنامه بایستی این و بوده ضروری بخش هر واشینگ و نظافت برنامه تنظیم -0

 . انجام گیرد بهداشت محیط کارشناس و خدمات

 محل در خشک بصورت و تمیز نظافت، کار ازپایان پس بایستی وجارو تی -ها سطل شامل نظافت به مربوط وسایل -0

 . شوند نگهداری مناسب

 با بیمار که هایی اتاق در استفاده از و قبل ایزوله های اتاق و عفونی بیماران اتاق در استفاده از پس نظافت وسایل-9

محلول  در وری سپس غوطه -وسایل شستشوی اول ) شوند. ضدعفونی بایستی”باشند  می بستری ایمنی سیستم نقص

 خشک نمودن می باشد(  و شستشو "مجددا و -دقیقه 04 مدت به % 4 سدیم هیپوکلریت

 :استریلیزاسیون و گندزدائی آیندفر از قبل کردن پاک عمل اهمیت

همانطور که اشاره شد بعنوان یک قانون کلی الزم است همواره قبل از عمل گندزدایی و استریلیزاسیون عمل نظافت یا رفع 

 آلودگی ظاهری را داشته باشیم. محاسن عمل نظافت قبل از گندزدائی به شرح زیر است:

درصد میکروارگانیسم ها و آلودگی های موجود روی سطح را برطرف  54میتوان تا  cleaningبوسیله عمل پاک کردن  -4

 نمود و مابقی طی فرایندهای بعدی حذف و نابود خواهند شد. 

ترکیبات آلی موجود روی سطوح سبب اختالل در فرایند گندزدائی می شود که طی این عمل از سطوح پاک شده و راندمان  -2

 کار باال می رود. 
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ب سالم ماندن ابزار، وسائل و تجهیزات گندزدائی شده می گردد و طول عمر آنها و بازدهی شان را حذف ترکیبات آلی سب -0

 افزایش می دهد. 

تمیز شدن صحیح و کامل ابزار و وسائل جراحی سبب می گردد که حتی پس از فرایند کامل استریلیزاسیون، ذرات و  -0

ایی و مواد آلی و گاهاً مواد سمی مثل اندوتوکسین ها هستند که در ترکیباتی بر روی آنها باقی بماند که شامل ترکیبات شیمی

نامیده می شوند. این ترکیبات پس از استفاده از ابزار کامالً تمیز نشده، وارد بدن و خون  Bio Burdenمجموع تحت عنوان 

 شده و سبب ایجاد تب در بیمار می گردند. 

اال رفتن راندمان و کیفیت عمل گندزدائی و استریلیزاسیون در بطور خالصه عمل تمیز کردن صحیح  و اصولی سبب ب -9

 حداقل زمان خواهد شد. 

و نهایتاً تا  30توصیه می گردد که عمل نظافت و شستشوی وسائل، ابزار و وسائل آلوده بوسیله آب ولرم ترجیحاً 

ده نشود تا سبب منعقد شدن درجه سانتیگراد انجام پذیرد تا آلودگی ها بخوبی شسته شده و از آب داغ استفا 05

 مواد آلی و پروتئین ها و ماندن آنها بر سطوح نگردد. 

 :گندزدائی روش انتخاب

تصمیم گیری در مورد انتخاب روش استریلیزاسیون و گندزدائی بستگی به اهمیت حیاتی کاربرد اجسام مورد نظر دارد، بدین 

تشو، سطح یا وسیله ای را رفع آلودگی نمود و گاهی الزم است تا معنی که گاهی ممکن است با استفاده از یک روش ساده شس

 حد استریلیزاسیون پیش رفت. 

 سترون سازی بایستی رعایت گردد.  -0گند زدائی  -2رفع آلودگی ظاهری  -4در هر صورت ترتیب مراحل 

اال(، نیمه حیاتی )با ریسک خطر بطور کلی هر چیزی که در تماس با بیمار باشد در یکی از سه سطح، حیاتی )با ریسک خطر ب

در مورد  متوسط( و غیر حیاتی )با ریسک خطر کم( قرار می گیرد که به ترتیب اهمیت از استریلیزاسیون تا گندزدائی ضعیف

 آنها باید اقدام نمود. 
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 گندزدائی روش مورد در گیری تصمیم جدول

 سطح گندزدائی الزم طبقه بندی نوع کاربرد وسائل

 ی که داخل بافتها یا وسائل

 سیستم عروقی بدن می شوند

 حیاتی

critical 

 استریلیزاسیون یا گندزدائی در سطح باال 

H.L.D 

 وسائلی که در تماس با پوست آسیب دیده یا 

 مخاط بدن می باشند

 نیمه حیاتی

Semicritical 

 I.L.Dگندزدائی در حد متوسط 

 وسائلی که تنها با پوست سالم در تماس

 اشندمی ب

 غیر حیاتی

Noncritical 

 L.L.Dگند زدائی در سطح پایین 

 

High level disinfection  به معنای گندزدائی در سطح باال بوده و هدف، از بین بردن اشکال مختلف میکروارگانیسم ها :

ر دارند این سطح گندزدائی باید )باکتری ها و اسپورآنها، ویروسها، قارچها( می باشد. در مورد وسائلی که مسقیماً با خون سرو کا

 انجام شود. 

 این سطح گندزدائی تنها ممکن است آلودگی شدید به اسپور باکتریها را جوابگو نباشد. 

Intermediate level disinfection به معنای گندزدائی در سطح متوسط است و هدف از بین بردن غالب میکروارگانیسم :

 های بسیار کوچک می باشد. سها بجز اسپورها یا بعضی از ویرو

Low level disinfection  )منظور از آن گندزدائی در سطح پایین بوده و هدف از بین بردن باکتریهای پاتوژن )بیماری زا :

 ویروسها یا کاهش جمعیت آنها و یا بی اثر کردن آنها می باشد. 

 :بود اهندخو تأثیرگذار ذیل شرح به مختلفی عوامل گندزداها اثر برمکانیسم

در بیشتر موارد افزایش دما سبب افزایش قدرت میکروب کشی می گردد مگر در شرایطی که بر ترکیب مانده  دما:-1

 گندزدا تأثیر گذار شود. 
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2-PH :معموالً میکروبها در  محیطPH  خیلی پایین و خیلی باال زودتر از بین خواهند رفت که در مورد ترکیبات مختلف

 . متفاوت خواهد بود

گندزداها و پاک کننده ها در مقابل سختی و کدورت زیاد آب مورد استفاده کم اثر تر  سختی و کدورت آب :-3

 خواهند شد. 

 هرچه زمان تماس ماده گندزدا با میکروبها بیشتر باشد تأثیر آن بیشتر است.  زمان تماس :-4

ی را با توجه به رقت توصیه شده بکار برد و الزاماً در مورد غلظت گندزدا بایستی هر گندزدائ غلظت مانده گندزدا :-0

باال بردن غلظت ماده گندزدا دلیل بر تأثیر بیشتر آن نخواهد بود زیرا اوالً اثرات جانبی به همراه دارد ثانیاً می تواند سبب 

درصد نسبت  94 مقاومت میکروبی در دراز مدت شود. مثال ساده تأثیر گندزداها در رقت توصیه شده این است که الکل

 درصد خاصیت گندزدایی بیشتری دارد، لذا باید برای تأثیر بیشتر حتماً در این درصد بکار رود.  444تا  54به الکل 

اشکال مختلف میکروبی دارای مقاومت نسبت به گندزدا می باشند که از بیشترین تا کمترین  مقاومت میکروبی :-6

های کوچک و غیر ویروس –مایکو باکتری ها )باسیلهای اسید فاست(  –اکتریها اسپور ب–چنین بیان می شوند : پریونها 

 باکتریهای گرم مثبت  –باکتریهای گرم منفی  –ویروس های اندازه متوسط و لیپیدی  –قارچها  –لیپیدی 

بون خاصیت بسیاری از گندزداها در کنار ترکیبات آلی، دترجنتها و صا اثر ترکیبات آلی، صابونها و دترجنتها :-7

 خود را از دست داده یا کم اثر خواهند شد. لذا باید دقت نمود که این ترکیبات با هم بکار برده نشوند. 

متخلخل یا صاف و صیقلی بودن سطح، نرم یا زبر بودن و نوع جنس وسیله یا سطح مورد  جنس ماده مورد نظر :-8

عنوان مثال اگر ماده گندزدا دارای خاصیت اسیدی باشد سبب گندزدائی در بکار بردن نوع گندزدا بسیار مؤثر است . ب

 خورندگی فلزات خواهد بود. و ممکن است در مورد هر گندزدائی توصیه ها و محدودیت های کاربرد داشته باشیم. 

 

ماده و  هرچه حجم آلودگی از نظر تعداد میکروارگانیسم باال باشد مسلماً بر مقدار، غلظت تعداد میکروارگانیسم ها :-6

 زمان گندزدائی تأثیر خواهد داشت. 

تشکیل الیه ای از مواد آلی و مواد مغذی به جا مانده در اثر فعل و انفعاالت بیولوژیکی میکروبها به  اثر بیوفیلمها : -15

همراه الشه میکروارگانیسم های کشته شده که گاهی پس از شستشوی ناقص بر سطوح می ماند را بیوفیلم گویند که 

جود آن سبب کاهش تأثیر گندزداها می شود زیرا مقداری از مکانیسم کار گندزدائی صرف برطرف کردن آن می گردد و و

این الیه به عنوان یک الیه محافظ میکروبی روی سطوح عمل می کند . )پالک تشکیل شده روی سطح دندان نمونه ای 

 از بیوفیلم است(
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ا هم استفاده کرد زیرا استفاده همزمان از مواد مختلف باعث می شود که گاهی تذکر مهم : هرگز نباید مواد مختلف را ب

اثرات هم را خنثی کنند و کار ما بی نتیجه شود و گاهی واکنش شیمیایی داده و ترکیبات بسیار خطرناکی را ایجاد کنند 

هر نمک و یا پودرهای جرم بر دیگر مثل که می توانند سالمتی ما را به خطر بیندازند. مثالً اگر وایتکس یا آب ژاول، با جو

رخشا و موج و یا مایع من تماس پیدا کند سبب تولید اسید و گاز کلر شده و باعث سوختگی چشم، مجاری تنفسی و 

 ها، تنگی نفس و حتی خفگی می شود. پس هر ماده ای را باید به تنهایی و در جای خود استفاده کرد. ریه

 :درمانی مراکز مختلف های حیطم و وسائل گندزدایی روشهای

همانطور که قبالً گفته شد در برخورد با هر وسیله و قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه گندزدائی آن ابتدا باید شیء 

مورد نظر را از نظر اهمیت حیاتی بودن یا نبودن؛ مورد ارزیابی قرار داده و ازهرگونه افراط و تفریط در عمل گندزدائی 

 چه بسا با بکار بردن بیمورد مواد گندزدا آلودگی های میکروبی و مقاومت میکروبها را افزایش می دهیم.  پرهیز نمود.

لوازم و اشیائی که وارد بافتها و سیستم عروقی بدن می شوند مثل تیغ و ابزار جراحی،  دارای اهمیت حیاتی:-1

یمپلنتهائی که در داخل بدن کار گذاشته می شوند، قلبی، ا –الپاراسکوپها، آرتروسکوپها کاتترهای ادراری و عروقی 

سوزنها، ابزار و فرز دندانپزشکی، فورسپس آندوسکوپ برای نمونه برداری بیوپسی، سطح دستگاه دیالیز که در تماس با 

ستفاده از گلوتار مایع دیالیز است و .... باید حتماً استریل باشند. اتوکالو کردن، فور، استریل با اتیلن اکساید، اشعه گاما و ا

 از روشهای استریل کننده هستند.  %4و هیدروژن پر اکساید  %2آلدئید 

باشد را گندزدائی ننموده و مجدداً استفاده تذکر و یادآوری: حتی االمکان هر وسیله ای که یکبار مصرف می

 ننمائید. 

م )آسیب دیده( و مخاط بدن هستند مثل لوازم و اشیائی که در تماس با پوست غیرسالدارای اهمیت نیمه حیاتی : -2

تجهیزات تنفسی و بیهوشی )ایروی، لوله تراشه(، اسپکلوم، اندوسکوپها، سیستوسکوپها، آنوسکوپ، الرنگوسکوپ و 

ترمومتر، پمپ شیر دوش سینه، پروتزهای ثابت و متحرک ارتودنسی، پروب سونوگرافی واژینال، اتوسکوپ گوش و بینی، 

 مام میکروارگانیسم ها )به جز اسپورباکتریها( باشند. ... باید عاری از ت

در اینگونه موارد، پاستوریزاسیون، گندزدائی با آب داغ، شستشو و سپس گندزدائی با آلدئیدها، پر استیک اسید، الکل و به 

 کار بردن برخی ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی از روشهای مورد استفاده برای این گروه است. 

بیمار ترجیحاً شخصی باشد و در غیر اینصورت پس از استفاده با آب سرد و مواد شوینده شستشو شود و خشک ترمومتر 

 گردد سپس با پنبه آغشته به الکل گندزدائی گردد. قرار دادن آن را در مواد گندزدا صحیح نیست. 
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 94ردن تیغه های آن با الکل الرنگوسکوپ پس از استفاده با آب داغ و مواد شوینده شستشو شده و پس از خشک ک

 درجه گندزدائی شود. 

سطوح و لوازمی که تنها با پوست سالم در تماس می باشند مثل لوله و لگن، دستگاه  دارای اهمیت غیرحیاتی:-3

فشار سنج، سطح ماشین ریش تراش نه تیغه آن، ملحفه ها،چکش رفلکس، کمدها و قفسه ها، تخت، گوشی تلفن، ویلچیر 

، میز تخت و الکر، ... تنها نیاز به پاک کردن، رفع آلودگی قابل رؤیت و شستشو با آب داغ و مواد شوینده و وبرانکارد

 سپس خشک کردن دارند. 

جهت گندزدائی این قبیل وسائل می توان از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی و یا هیپوکلریت سدیم رقیق شده با غلظت 

 درصد رقیق کنیم.  2تا  4رای تهیه این غلظت ها باید وایتکس خانگی را استفاده نمود. ب ppm 4444تا  944

ی دیگر با آنها آشنا ترکیبات بسیاری جهت گندزدائی سطوح و تجهیزات مراکز درمانی توصیه شده است که در قسمت ها

 خواهیم شد. 

 )یادآوری(گندزدا مواد از استفاده نحوه

 .کنید عمل آن به و خوانده دقت به را کننده ضدغفونی مواد حاوی فظرو برچسب روی بر شده قید دستورالعمل 44

 تاریخ مواد چون کنید خودداری گذشته، آنها تاریخ که موادی مصرف از و کرده توجه گندزدا ماده انقضای تاریخ به. 2

 .داشت خواهند بیماریزا عوامل بر کمتری تاثیر گذشته

 استفاده ماسک و چکمه ، دستکش ، کار روپوش قبیل از مناسب کار باسل از "حتما گندزدا مواد با کار درهنگام. 0

 .کنید

 .شود پاک  سطوح روی از ها لکه و یچرب ، چرک حدامکان تا گندزدا مواد مصرف از قبل. 0

 مخلوط : مانند برود بین از آنها خاصیت است ممکن زیرا ، بپرهیزید گندزدا ومواد کننده پاک اختالط و ترکیب از .9

 .شود می آنها اثر رفتن بین از باعث وایتکس با تاید مثل شوینده  دنکر

 جرم( نمک جوهر با وایتکس مصرف : مثال باشد الکل آنها از یکی اینکه مگر نبرید بکار هم با را گندزدا محلول دو. 4

 .میشود خطرناک سمیو گاز تشکیل باعث ) گیر

 . کنید استفاده خشک و تمیز ظرف از ضدعفونی و گندزدا محلول ساختن برای . 9
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 و کارآئی و اثر کاهش باعث غلظت کردن زیاد و کم زیرا کنید عمل مصرف دستورالعمل اساس بر محلول تهیه هنگام. 0 

 ایجاد احتمال شدهی کروبیم مقاومت جادیا باعث نیهمچن میگردد ) میشود تلقی اسراف خود که( ضروری غیر مصرف یا

 .دهدی م شیافزا را دیگران و خود برای خطر

 . شود می آن گندزدائی قدرت کاهش باعث آفتاب نور معرض در آن قرارگرفتن و محلول ظرف در ماندن باز . 5

 .شود جلوگیری میکروبها مقاومت ایجاد از تا کنید استفاده بخشها عفونی ضد برای مختلف گندزدائی مواد از. 44

 :کلردار ترکیبات

موادی است که برای نابودی میکروب ها استفاده می شود. ولی ترکیبات کلر خورنده کلر از قدیمی ترین و بهترین 

فلزات، آسیب رساننده به مواد الستیکی و پالستیکی و مواد ظریف و لطیف هستند. ضمناً به علت خاصیت رنگ بری 

 ه های رنگی محدودیت مصرف دارند. و سفید کنندگی برای پارچ

 متداول ترین ترکیبات کلر:

به نامهای آب ژاول و وایتکس نیز شناخته می شود. هیپوکلریت سدیم متداول ترین گندزدای  :پو کلریت سدیمهی

جهان است که تقریباً اکثر شرایط یک گندزدای ایده آل را داراست. فراوانی، قیمت پائین، تأثیر بسیار زیاد و پایدار بر 

است که مرکز کنترل بیماریهای ایاالت متحده آمریکا  اشکال مختلف میکروبی و سهولت استفاده از آن سبب شده

(CDC)  .این ترکیب را بعنوان گندزدای وسیع الطیف سطوح، البسه و محیط مراکز درمانی معرفی نماید 

 44و آب ژاول بشکه ای )استوک( با خلوص  %29/9هیپو کلریت سدیم هم اکنون بصورت وایتکس خانگی با خلوص 

دارد که جهت اهداف مختلف گندزدایی بایستی به مقدار الزم طبق دستورالعمل های توصیه در بازار وجود  %40تا 

 –مواد آلی )استون  –اوره(  –شده رقیق گردد. احتیاطات مصرف هیپوکلریت : با مواد نیتروژن دار )آمونیاک 

ز وایتکس یا آب ژاول برای ادرار و دترجنت ها )مواد شوینده( مخلوط نشود. اگر بخواهیم ا –اسیدها  –فرمالدئید( 

برای آب ژاول بشکه ای )معموالً در بیمارستان این نوع  %4ضد عفونی کردن محیط استفاده کنیم باید به صورت 

 برای وایتکس خانگی آن را رقیق کنیم. به جدول دستور رقیق سازی مراجعه کنید  %2استفاده می شود( و یا 
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درصد رقیق 

 سازی

مقدار ماده اصلی 

 لیتر آب  1 در

 مقدار ماده اصلی در

 لیتر آب 15

 سی سی 444 سی سی 44 4%

 سی سی 244 سی سی 24 2%

 طبق جدول باال می توانید مقدار هر درصد دیگر را در حجم های مختلف به دست آورید. 

شترین به صورت پودر دانه ای شکل سفید رنگی می باشد که به پرکلرین موسوم است و بی :هیپو کلریت کلسیم

کاربرد آن جهت گندزدائی مخازن آب آشامیدنی و استخرها است ولی می توان از آن جهت گندزدائی محیط مراکز 

درصد بوده ولی به مرور زمان از غلظت آن کاسته می  94تا  09درمانی نیز بهره جست . درصد خلوص پرکلرین 

ما، رطوبت و تابش آفتاب نگهداری نموده و به دور از های سربسته دور از گرگردد. لذا بایستی پرکلرین را در محفظه

گرم  2داشته باشیم باید در هر لیتر آب  %94مواد اشعال زا و اکسید کننده قرار داد. اگر فرض نمائیم که پرکلرین 

لیتر آب یک قاشق غذاخوری پرکلرین در مقدار آب  44پرکلرین را حل کنیم. معموالً توصیه بر این است که برای 

 لیتر آب ریخته شود.  44تدا حل شود و سپس در اب

 : تکسیوا ییو گند زدا یرنگ بر یها سمیمکان

به  دیاس نیکند که ا ی( م HCLOکلرس )  پویه دیاس جادیا میسد تیکلر پویآب و ه بی: ترک ییگندزدا میمکانس    -4

 دارد .  ییگند زدا تیبوده و خاص یکننده قو دیاکس کی ژنیگردد . اکس یم هیتجز ژنیو اکس کیکلرو درویه دیاس

شود موسوم به کروموفر که مسئول  یاز آن رنگ بر میخواه یکه م یاز مولکول مواد ی: بخش یرنگ بر سمیمکان    -2

 دهد.  یرا از دست م یجذب نور نامرئ تیو قابل دهیگرد هیتجز میسد تیکلر پویرنگ مولکول است توسط ه

 : ژاول آب تهیه روشهای

عبارت است از عبور کلر از درون  میسد تیکلر پویه هیته یروش برا نیش سود سوز آور با گاز کلر : متداول ترواکن – 4

) به فرم  ای( و هم اح ocl) به فرم  دیآن ف کلر به طور همزمان هم اکس ی جهی. در نت دیدروکسیه میسد ییایمحلول قل

cl گردد . ی( م 

 Cl2 + 2NaOH ---- Nacl + H2oاست :  ریواکنش به شرح ز فرمول
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 کرد .   هیرا ته میسد تیکلر پویتوان ه یم  Nacl ظیمحلول غل زیبا الکترول  : Naclمحلول  زیالکترول – 2

  Na2CO0 + Ca( ocl )2 ------- 2Naocl +CaCO0  : میکلس تیکلر پویکربنات با ه یب میواکنش سد – 0

 :  ژاول آب های کاربرد

اعم  کروبهایتمام م تیکلر پویشود . محلول ه یکننده و لکه بر از آن استفاده م دیکننده ، سف یبه عنوان ضد عفون عمدتا

، مخازن آب ، دفع فاضالب  اتیرو به عنوان ماده دفع کننده پودر لبن نیکند از ا یرا نابود م ی، و باکتر روسیاز قارچ ، و

از آ ن در ضد  زیباسها ، آشپزخانه و . . . مناسب است و نکردن وان حمام ، ل یعفونضد  لیاز قب یاهداف خانگ یها و برا

 ییمواد غذا عیو توز هی( و اماکن ته زیالیهستند ) مثل همود تیهپات روسیکه در معرض و ییشگاهایکردن آزما یعفون

ش مورد بخ امیکننده و الت یعفوناول ، در معالجه زخم ها به عنوان محلول ضد  یشود . در طول جنگ جهان یاستفاده م

 گرید یاری،و بس وهیکپک ، خون ، تنباکو ، قهوه ، آب م یلکه ها      پاک کردن یاستفاده قرار گرفته بود . آب ژاول برا

 است . دیکاغذ و مرکبات مف ری، خم یمصنوع شمیپنبه ، کتان ، ابر یکننده برا دیاز لکه ها مناسب است . به عنوان سف

 :  تکسیمصرف وا خطرات

 یتنفس یتوان به پوست ، چشم ها و مجار یرو م نیکننده است از ا دیخورنده و اکس اریبس بیترک کی کننده دیسف

، و سوزش  یقرمز جادیا یمخاط تنفس کی، درد و سوزش کند و با تحر یقرمز جادیتواند ا یبرساند در پوست م بیآس

از آب سرد استفاده کرد چرا  دیبا تکسیدن واکر قیرق یاسرفه و گلو درد کند . بر جادیا یمخاط تنفس کیکند و با تحر

 کند .   یگاز سم دیکرده تول هیفعال کننده را تجز یکه آب داغ اجزا

 کننده با : دیسف اختالط

 قابل انفجار    – تروژنین دیکلر یو تر تروژنی، ن نیکلر آم یکاز سم دی: تول اکیآمون

 قابل انفجار   – تیکلر پویه لیمت دی: تول متانول

  ژنیگاز اکس دیتول  – دیپراکسا دروژنیه تیمسموم جادیا  –گاز کلر  دی: تول دیاس یحاو یها ندهیشو

 : ژاول آب

 ییو عفونت زدا یرنگ بر تیخاص ونیداسیاکس ندیفرآ قیاست که از طر ییایمیش بیترک کی(  bleach)  دکنندهیسف

 پویو موثر در آب ژاول ه یاصل یآب ژاول است ماده اشود  یکننده م دیکه از به عنوان سف یماده ا نیتر جیدارد. را
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درصد را در آب  9از آن  یکم یلیاست که درصد خ یقو اریبس بیترک میسد تیکلر پوی( است . ه  Nacl) میسد تیکلر

 9ننده ها همان محلول ک دیسف نیشد بنابرا یکننده به بازار عرضه م دیمختلف و به عنوان سف یکنند وبا نام ها یحل م

 نیدرصد آن بوده بنابرا 9نوع   PHکه  یباشد بطور یم یقو ییایقل کی تکسیهستند . وا میسد تیکلر پویدرصد ه

کننده کلردار است افزودن مقدار  دیسف کی رایکننده دارد ز یضد عفون تیکننده خورنده است . آب ژاول خاص دیاکس

،  میسد تیکلر پویتوجه داشت که محلول ه دی. البته بادهد  یم شیآن را افزا یکنندگ دیپربورات به آن قدرت سف یکم

از شدت عمل آن را در  جهیکند ودر نت یآزاد م ژنیشده و اکس هیتجز  ocl ونیو گرما ،  نوراست ودر مجاورت  داریناپا

 هیتجز یگدر اثر ماندن به ساده  رایبهتر است زودتر مصرف شوند ز نیکرد . همچن یدور از گرما نگهدار زیظروف مات و ن

 شود

 . Naocl ------  Nacl + O2 

 لیذ شرح به یمارستانیب کنندهی عفون ضد موادی اثربخش زمان مدت و مصرف نحوه ،یساز آماده ه،یته طرز

 : باشدی م

  AF 05 دکونکس

 :  کاربرد

 . گرددی م استفاده ... و الکرها تختخوابها، ها،ترالی پنجره، و درب نتها،یکاب وارها،ید سطوح، و کفی عفون ضد جهت

 :  مصرف نحوه

 . گردد مخلوط آب تریل 24 با  AF94 دکونکس ازی سی س 044 مقدار=  %2 رقت

 .گردد مخلوط آب تریل 24 با  AF94 دکونکس ازی سی س 244 مقدار=  %4 رقت

 . باشدی م ساعت 20 محلولی ساز قیرق از بعدی نگهدار زمان مدت ی:نگهدار زمان مدت

 نیزمی رو بری ت توسط را شده قیرق و آماده محلول نده،یشو مواد با محلی شستشو از بعد ی :رگذاریتأث زمان مدت

 . گردد خشک وی آور جمع قهیدق 9 از پس ده،یکش
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 مصرف اندازه به محلول است الزم ،(ساعت 20) شده قیرق محلولی نگهدار زمان مدت بودن نییپا لیدل به : تذکر

 . گردد هیته روزانه

 (GP-H میکروزد  _   HP پتسایاس)

 :  کاربرد

 . گرددی م استفاده...  و الکرها تختخوابها، ها،ترالی پنجره، و درب نتها،یکاب ، وارهاید سطوح، و کفی عفون ضد جهت

 :  مصرف نحوه

 . گردد مخلوط آب تریل 24 با GP-H  میکروزد یا  HP سایاسپت ازی سی س 044 مقدار=  %2 رقت

 .گردد مخلوط آب تریل   24  با  GP-Hمیکروزد یا HP سایاسپت ازی سی س 244 مقدار=  %4 رقت

 . باشدی م روز 40 محلولی ساز قیرق از بعدی نگهدار زمان مدت ی:نگهدار زمان مدت

 یا اسپری  سطوح روی بر را شده قیرق و آماده محلول نده،یشو مواد با محلی شستشو از بعد ی :رگذاریتأث زمان مدت

 . گردد خشک وی آور جمع قهیدق( 44 -49)از پس ده،یکش نیزمی رو بری ت توسط

 (ID-MAX میکروزد-    HIسایاسپت-    پالس 03 دکونکس)

  :کاربرد

ی م استفاده...  و ساکشن التور،یونتی ها لوله پانسمان،ی ها ست ،ی جراحی ستها انواع الرنگوسکوپ،ی عفون ضد جهت

 . گردد

  : مصرف نحوه

 . گردد مخلوط آب تریل 24 با  فوق محلولهای از یکی یسی س 044 ارمقد=  %2 رقت

 ی :ماندگار زمان مدت

 .باشد می  روز( 44-40ی )ساز قیرق از بعد محلولی ماندگار زمان مدت 

  ی :رگذاریتأث زمان مدت

 CSR واحد بهی شآبک از بعد و نموده خارج سپس کرده، ور غوطه محلول در قهیدق 49 مدت به شستشو از بعد را ابزار

 . شود داده انتقال
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 توربو سپتی -سورفیس سپتی الکلی محلول

  : کاربرد

ی اسپر صورت بهی پزشک زاتیتجه و ابزار سطوح،ی عفون ضد جهتی الکل مصرف به آماده کنندهی عفون ضد محلول

 . دارد مصرف تیقابل

 ی :رگذاریتأث زمان مدت

 از بعد ا. یگردد خشک زیتم دستمال توسط قهیدق2  از بعد سپس نموده یاسپر زاتیتجه و لیوسای رو بر را محلول 

 . شود خشک تا شود داده اجازه محلول به زات،یتجه و لیوسای رو بری اسپر

 اسپورساید 04 دکونکس

  : کاربرد

 . دارد کاربرد آندوسکوپها بخصوصی پزشک زاتیتجه و ابزار کردن لیاستر و باال سطحیی گندزدا جهت

  : رفمص نحوه

 . نداردی ساز قیرق به ازین و بوده مصرف به آماده محلول

  ی :ماندگار و زمان مدت

 . داردی نگهدار تیقابل روز 20 بمدتی ساز قیرق از پس محلول

 ی :رگذاریتأث زمان مدت

ی برا هقیدق 49) شده نییتع زمان مدتی ط از پس کرده ور غوطه محلول در شستشو از پس رای پزشک زاتیتجه و ابزار 

 از( هایباکتر اسپور بردن نیب ازی برا قهیدق 44 زمان مدت و قارچها – سل روسیو – روسهایو – هایباکتر بردن نیب از

 .  شودی آبکش و خارج محلول

 ( pc ین سید سپتی HD میکروزد)

  : کاربرد

 . دارد دکاربر های آلودگ با تماس از پس وی جراح اعمال از قبل دست پوستی فوری عفون ضد جهت
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 : مصرف نحوه

 محلول تا داده مالش دستی شستشو دستورالعمل طبق هیثان 04 بمدت خته،یر دست کف در تریلی لیم( 0-9) مقدار 

 . گردد جذب دست سطوح تمام در

  : دست نیروتی ضدعفون -

 . شود هداد مالش دستی عفون ضد دستورالعمل مطابق هیثان 04 بمدت را محلول تریلی لیم( 0-9) مقدار

  : B تیهپات روسیو بردن نیب از جهتی عفون ضد -

 . شود داده مالش دستورالعمل مطابق قهیدق( 4-2) بمدت( تریلی لیم 9 حداقل) محلول شتریب مقدار

  ی :جراح اعمال جهتی ضدعفون -

 . شود داده مالش دستورالعمل مطابق قهیدق( 2-44) بمدت( تریلی لیم 9 حداقل) محلول شتریب مقدار

    Sterinis) –(Nocospray سطوح و هوا کنندهی عفون ضد دستگاه

ی انحصاری فناور. شودی م استفاده هوا و سطوحی ضدعفون جهت باال سطح کنندهی عفون ضد ماده از ها دستگاه نیا در

ی سرتاسر و کنواختی انتشار موجب رد،یگی م قرار استفاده مورد ها دستگاه نیا در که (Dry mist) خشک مه دیتول

 از دور مناطق در رای عفون ضد عمل کرونیم( 0-42) شده جادیا ذرات قطر به توجه با و گشته کنندهی عفون ضد ماده

 . سازدی م مقدور زین دسترس

*sterinis : قارچها – هایباکتر انواع بردن نیب از تیقابل و باال اثر فیطی دارا دستگاه نیا کنندهی عفون ضد ماده – 

 نیا کنندهی عفون ضد ماده. شودی م استفاده دستگاه دری تریدولی ها جیکارتر صورت به که دارد را اسپورها و روسهایو

 . باشدی م باال سطحی عفون ضد کی که دارد نام sterusil دستگاه،

 *Noco spray : به ادهآم محلول تریل کی هیتهی برا و داشتهی ساز قیرق به ازین دستگاه نیا کنندهی عفون ضد ماده 

 تریل کی حجم به مقطر آب با و ختهیر دستگاه مخصوص ظرف در را کنسانتره محلول ازی سی س 424 مقدار مصرف،

 . دیبرسان
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 *جدول نحوه رقت سازی مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده بیمارستان*

 غلظت مورد نام ماده

 نیاز

زمان  نحوه آماده سازی (ppm)یک قسمت از میلیون 

 تماس

م هیپوکلریت سدی

9%  

 )وایتکس خانگی(

1%  Ppm 

944 

 554سی سی وایتکس +  44

 سی سی آب

 

2%  Ppm 

4444 

 504سی سی وایتکس +  24

 سی سی آب

 

15%  Ppm 

9444 

 544سی سی وایتکس +  444

 سی سی آب

 

25%  Ppm 

44444 

 044سی سی وایتکس +  244

 سی سی آب

 

%1 پرکلرین ایپودر دانه  قاشق  4دل گرم، معا 44 

لیتر آب 44غذاخوری در   

 

 

 

 

 

Neodisher (IR) 

ل(نیک –)فقط برای ابزارهای جراحی ساخته شده از استیل کروم سخت شده یا استیل کروم   

 ml/lغوطه ور کنید ) %4-44روش غوطه ور سازی در ظروف : ابزار را در محلول گرم با غلظت -4

 درجه( 94( ودمای حداکثر 444-44

( و دمای ml/l 04-49غوطه ور کنید ) %9/4-0اسونیک: ابزار را در محلول با غلظت روش التر-2

 دقیقه مطابق با اطالعات کارخانه سازنده 4-9مدت زمان تماس باید بین  –درجه  94

 

 

 

 سورفانیوس

کی است که یک محلول کنستانتره ضد عفونی کننده سطوح بیمارستانی و سطح تجهیزات پزش

ونی را همزمان انجام می دهد. همراهی عناصر مؤثر چندگانه در کنار پاک کردن و ضد عف

 9و در زمان بسیار کوتاه  %9/4سورفکتانتهای قوی این فرآورده را قادر می سازد که در غلظت 

 دقیقه سطوح را پاک و ضد عفونی نماید.
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 ضدعفونی و پاکسازی دستورالعمل جدول

وسایل ، تجهیزات و 

 سطوح

 ضدعفونی و اکسازیدستورالعمل پ

 

 ونتیالتور

 استفاده با توان می را کننده ونتیالتور طوب مر .قسمتهایدگرد تعویض بیمار هر برای باید ونتیالتور فیلتر

، آنیوزایم  HI، سایاسپت ID-MAX محلول های ضدعفونی کننده مخصوص غوطه وری  ) میکروزد از

DD4  شدن خشک.دقیقه( 44-49د)زمان تماس کر ضدعفونی %4-2به صورت  پالس( 90، دکونکس 

  است ضروری مجدد برای استفاده قسمتها تمام

 

 

 

 اکسیژن فلومتر 

یا محلول های ضدعفونی   94%الکل به آغشته تمیز دستمال کی با باید و می باشد شستشو قابل غیر مانومتر

 .شود ضدعفونی %4-2، سورفانیوس ( به صورت HP، سایاسپت  GP-Hکننده سطوح و تجهیزات)میکروزد 

 در و است ضروری کباری ای هفته شستشو .شود و خشک شسته و زدایی جرم برس و دترجنت با آب محفظه

و به صورت  تمیز باید فلومتر بعدی بیمار برای باشد می تنفسی دستگاه عفونتهای مبتال به بیمار صورتیکه

  پالس( 90، دکونکس  DD4، آنیوزایم  HI، سایاسپت ID-MAX غوطه ور در محلول ضدعفونی ) میکروزد

 ضدعفونی گردد. %4-2به صورت 

 

 

 انکوباتور

در صورت وجود آلودگی قابل مشاهده )بسته به نوع آلودگی و میزان عفونت( ابتدا با استفاده از پارچه تمیز 

 یآغشته به محلول ضدعفونی عمل پاکسازی انجام گرفته ، سپس اسپری محلول های ضدعفونی)محلولها

 دربندفوق(بر روی کلیه سطوح انکوباتور و خشک کردن با پارچه تمیز. ذکرشده

ا درون محلولهای ضدعفونی) یفرستاده CSR به شدن استریل جهت آبکشی و دترجنت با شستشو از بعد آمبوبگ ها

و پس  غوطه ور  %4-2پالس( به صورت  90،دکونکس  DD4،آنیوزایم  HI،سایاسپت ID-MAX میکروزد

 .شود کامالًآبکشی مجدد دقیقه 44-49ت زمان ازمد

 تراشه لوله
 آبکشی در صورت امکان  و با دترجنت شستشو از بعد صورت این غیر در . باشند مصرف کباری است بهتر

 اتوکالو یا در محلول های ضد عفونی سطح باال مانند گلوتار آلدئید غوطه ور شوند.

 ها تخت
دگی قابل مشاهده)بسته به نوع آلودگی و میزان عفونت( ابتدا توسط پارچه بیماردر صورت آلو ترخیص از بعد

پاکسازی انجام شود سپس توسط محلولهای ضدعفونی سطوح و   %4-2مرطوب یا آغشته به وایتکس 

 .تجهیزات)ذکر شده در بندهای فوق(به صورت اسپری عمل ضدعفونی انجام گیرد

یا از یک ضدعفونی مناسب جهت ضد عفونی سطوح بیرونی   شود زی روزانه توسط پارچه مرطوب پاکسا کالو اتو

 استفاده شود.
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شود)اسپری محلول  شسته و ضدعفونی آلودگی پاکسازی یا صورت در و ای دوره صورت به باید فشارسنج ها سنج فشار

 .های ضدعفونی(

 المپهای -نبوالیزر

  با تشخیصی وسایل

 پالستیک جنس سخت

کسازی توسط پارچه آغشته به دترجنت یا محلول  ضدعفونی کننده انجام گیرد سپس در صورت آلودگی ، پا

 .ضدعفونی با اسپری بر پایه الکل یا ضد عفونی کننده های مجاز صورت پذیرد

 

 

 الرنگوسکوپ دسته

 با شدن آلوده ای عفونی بیماران با مواجهه صورت و در شده شستشو دترجنت و آب با استفاده بار هر از بعد

،سایاسپت ID-MAX یا پس از شستشو با دترجنت درون محلولهای ضدعفونی )میکروزد.گردد استریل خون

HI  آنیوزایم،DD4  دقیقه  غوطه ور کرده سپس  44-49بمدت  %4-2پالس(  به صورت  90،دکونکس

 آبکشی ، خشک و استفاده گردد.

 خرطومی های لوله
 HI،سایاسپت ID-MAX در محلولهای ضدعفونی )میکروزد سازی ور غوطه اینصورت غیر در و مصرف کباری

 آویزان و آبکشی مجدداً دقیقه سپس 44-49بمدت  %4-2پالس(  به صورت  90،دکونکس  DD4،آنیوزایم 

 0بعد از شوند می ونتیله طوالنی مدت به که بیمارانی در مصرف کباری های لوله .شود  خشک کامالً تا کرده

 گردد. تعویض روز

 .شود ضدعفونی با اسپری بر پایه الکل روزانه قیچی – زشکیپ گوشی

 

 – آندوسکوپ

 -آرتروسکوپ

-الپاراسکوپ

 سیستوسکوپ

 مدت به آلدئید )ضدعفونی سطح باال( گلوتار محلول در آن کردن ور غوطه ، مالیم دترجنت کی از استفاده

 . کامل بطور دستگاه کردن خشک و آب با شستشو ، دقیقه 44

 

 

 کوپالرنگوس

 با شدن آلوده و عفونی بیماران با مواجهه صورت و در شده شستشو دترجنت و آب با استفاده بار هر از بعد

-ID یا پس از شستشو با دترجنت درون محلولهای ضدعفونی )میکروزد.گردد استریل خون ،

MAX سایاسپت،HI  آنیوزایم،DD4  غوطه ور دقیقه   44-49بمدت  %4-2پالس(  به صورت  90، دکونکس

کرده سپس آبکشی ، خشک و استفاده گردد.در مواقع اورژانسی بعد از شستشو با آب و دترجنت ضدعفونی 

 تا گردد ضدعفونی شود و بررسی باید نیز الرنگوسکوپ های تیغه نگهداری کفایت می کند.جعبه %94با الکل 

 .نشود الرنگوسکوپ های تیغه مجدد آلودگی موجب

 

 ترمومتر
 و ضدعفونی %94 الکل با آب شسته و با  استفاده بار هر از پس و باشد یستی جهت هر فرد شخصیترمومتر با

 احتمال افزایش باعث کننده دائم ترمومتردرموادضدعفونی نگهداری). شود نگهداری خشک بصورت

 خواهدشد. گرم منفی رشدباسیلهای

 . شود گندزدایی % 94 الکل با دستگاه پروپ بیماران بین فواصل در سونوگرافی دستگاه



311 
 

 .بزدائید را غبار و گرد دترجنت با پارچه مرطوب یا آغشته به محلول برداری تصویر دستگاه

 

 دارو و پانسمان ترالی

در صورت وجود خون و ترشحات ابتدا با پارچه آغشته به محلول های  ضدعفونی کننده عمل پاکسازی 

به % 94 و تجهیزات)ذکر شده در بندهای قبلی( یا الکل محلول های ضدعفونی سطوح با انجام گرفته سپس

 تمیز دترجنت و جداگانه دستمال روزانه با ترالی چرخهای و پایه شود. ضدعفونی و خشک صورت اسپری

  شود

 نبوالیزر
به صورت غوطه وری درمحلول های  ضدعفونی شود.) ضدعفونی و شستشو آن محفظه بیماران فواصل در

 . شود پر استریل آب با سپس شود مصرف استفاده کباری انواع از ای ای باال(اشاره شده در بنده

    دستبندهای و لید

 نوارقلب دستگاه

 شود. ضدعفونی تمیزو با محلولهای الکلی بعدازاستفاده با پارچه مرطوب

 سرم پایه
عمل پاکسازی  جنتو دتر کاری  در صورت وجود خون و ترشحات ابتدا با پارچه آغشته به  آب روز هر آخر

 .ضدعفونی شود %4-2وایتکس  با سپس انجام گرفته 

 و خون لکه کردن جمع

روی  از آلوده ترشحات

 زمین و سطوح

در  و برداشته را آلوده پارچه  دقیقه 44 از پس انداخته و محل روی را   %44ابتدا پارچه آغشته به وایتکس

دهید و در مرحله آخر توسط تی عفونی   نده شستشوماده شوی سپس محل را با ، دهید قرار زباله کیسه

 .عمل ضدعفونی را انجام دهید %4-2)دسته زرد(آغشته به وایتکس  

 .شود شسته و ضدعفونی  %4-2پرکلرین  با روزانه شویی تی

 شود. پاک دترجنت محلول با دستمال مرطوب یا آغشته به روزانه کمدها سطح

 

 زباله های سطل

 وارونه صورت به و دترجنت شستشو و داغ آب شود با می تخلیه ها زباله که کاری تشیف هر پایان در

ودر بخشهای با حساسیت و عفونت باال یا سطل های آلوده به خون و ترشحات  شود خشک و نگهداری

 کیسه سپس جهت ضدعفونی استفاده ، %2-44عفونی ، بعد از شستشو با آب و دترجنت حتما از وایتکس 

 شود. کشیده دزباله جدی

 شود. گردگیری مرطوب دستمال با هفته هر انبار

 

 ساکشن باتل

داخل  روزانه شده، آسپیره درنظرگرفتن مقدارمایع بدون صورت این غیر در . باشد مصرف کباری است بهتر

در  دقیقه 49 مدت به و آبکشی شده سپس  شسته محلول دترجنت با و شده تخلیه قیف مخصوص

 کننده ضدعفونی ازمایع استفاده. گردد مجدداً آبکشی سپس و ور غوطه %4-2کننده  نی محلولهای ضدعفو

 .توصیه نمی گردد ساکشن درباتل

 در بخش های با حساسیت پایین تمیز سازی کف توسط تی آغشته به محلول های شوینده )دترجنت( و  زمین کف

مرحله ضد عفونی توسط تی آغشته به  با حساسیت باال پس از پاکسازی با مواد شوینده بخشهای برای

  انجام گیرد. %4-2پرکلرین 
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در،کلیدو  دستگیره

 پریزها

به صورت روتین توسط دستمال آغشته به محلول های ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات ضدعفونی 

 گردد.یا اسپری محلول بر روی سطوح و تجهیزات و  به محلول اجازه داده شود تا خشک گردد.

 لگن
 از ای شود ضدعفونی و شستشو  لگن شستشوی ماشین در ای اینصورت غیر در .باشد مصرف کباری است ربهت

 استفاده شود و در آن غوطه ورگردد. %2پرکلرین  محلول

 البسه و ملحفه
 با دقیقه 44 مدت به و سپس شسته لباسشویی ماشین درون دقیقه 29 مدت برای درجه 94 حرارت در

 شوند. ( گندزدایی%9یتکس )وا سدیم هیپوکلریت

 ظرف ) باتل ورینی

 ادرار(

 شستشو در ماشین  شستشوی لگن و یورین باتل ای صورت این غیر در . باشد مصرف کباری است بهتر

 و لوله تحویل هنگام . گردد ( ضدعفونی%44سدیم)وایتکس  هیپوکلریت محلول با ای و شوند  وضدعفونی

 شود. می خارج رده از هفته کی از پس و شود می زده ریخآنها تا پشت بخش به انبار از لگن

 .شود آن مجدد کردن پر اقدام به گردد سپس خشک و ، شستشو ظرف در موجود صابون اتمام از پس مایع صابون ظرف

 

 بیمار بالش و تشک

محلول  به دستمال آغشته با بیمار هر ترخیص از پس . استفاده شود آب به نفوذ قابل غیر روکش از باید

در صورت وجود خون و ترشحات ابتدا توسط پارچه آغشته به .شود خشک و کننده ضدعفونی ضدعفونی

محلولهای ضدعفونی کننده آلودگی پاکسازی شود سپس مرحله ضدعفونی با پارچه تمیز آغشته به محلول 

 ضدعفونی انجام شود.

 

 ها تی

 %2( یا پرکلرین %2سدیم)وایتکس  هیپوکلریت محلول داخل دقیقه 49 مدت به روزانه باید نخی های تی

 نگهداری شوند. آزاد هوای در امکان صورت در و باشند آویزان همیشه باید .قرار گیرند

 شوند می مشخص ، دسته رنگ نوع سه با ها تی

 پرسنل اتاقهای ) )سفید  4-

  راهرو و بیماران اتاقهای ) سبز ای )آبی2- 

  ایزوله اتاق )زرد( -0

 

 هاالکر
 .پاک شود مصرف کباری دستمال با و شده تهیه تازه که دترجنت محلول کی با روزانه

 ها طاقچه و ها قفسه
 عفونی مایعات با اینکه نیست مگر گندزدایی به نیازی شوند گردگیری مرطوب دستمال با هفتگی بصورت

 در . باشند شده آلوده عفونی بالقوه مواد سایر و بدن

 تمیز شود. ، دترجنت و گرم آب با روزانه شود می انجام لینیبا کارهای که نواحی

تخت )بد  های کناره

 ساید (

با توجه به اینکه بیشترین تماس دست بیمار با این قسمت می باشد با استفاده از دستمال آغشته به محلول 

ید رفع آلودگی های ضدعفونی کننده ، این نواحی ضدعفونی گردد. در صورت وجود خون و ترشحات ابتدا با

 شود سپس عمل ضدعفونی انجام گیرد.

 ریسیور
 . شود خشک کشی و آب شسته داغ آب و دترجنت با صورت این غیر در ، مصرف کباری ترجیحاً

 

یا  محلول بر  %4-2با محلول ضدعفونی سطوح به صورت  سپس و شستشو دترجنت و آب با استفاده از پس پانسمان و دارو سینی
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 . شود ضدعفونی الکل پایه 

 

 خچالی
 .شود دترجنت شستشو ماده و داغ آب با و نموده آب را خچالی برفک کباری هفته هر

 

 ماوس -کلید صفحه

 تلفن گوشی – کامپیوتر

ضدعفونی   الکل محلولهای ضدعفونی سطوح و تجهیزات ، یا  محلول بر پایه   به آغشته دستمال با روزانه

 شود.

 

 زو پاکسازی شده سپس بر حسب مورد ضدعفونی شود.)اسپری محلول های ضد عفونی مجاز(.تمی روزانه پاراوانها

روزانه توسط پارچه مرطوب تمیز شود و در صورت تماس بیمار عفونی یا وجود خون و ترشحات عفونی عمل  صندلیها ویلچرو

 ضدعفونی انجام گیرد .

 ت عمل پاکسازی انجام گیرد.یا بر حسب مورد شسته شود.روزانه توسط پارچه آغشته به محلول های دترجن سردکن آب

 هرشیفت با پارچه آغشته به محلول های ضدعفونی سطوح عمل ضدعفونی انجام گیرد. پرستاری استیشن

 

 گردد. تعویض هربارساکشن باشدوجهت کبارمصرفیبایستی  کتترساکشن

 

 گردد. اتوکالو هفتگی و وریضدعفونی در محلولهای غوطه  و شستشو روزانه تزریقات ریسیور

 

 استریل گردد. روزمجدد 9-40هر و شود استفاده ست پیچیدن برای الیه2 عددپارچه 2 پانسمان ستهای

 

 حمامها، سینکها، محل

،   دستها شستن

 شیرآالت

در  است کافی روتین نظافت برای دترجنت شوند،استفاده از محلول تمیز حداقل روزانه چند بار بایستی

ی که بیمار عفونی یا مبتال به ارگانیسمهای مقاوم باشد بایستی از یک ماده ضدعفونی کننده استفاده موارد

  کفایت میکند. %49-4شود.وایتکس 

 کف و توالت سنگ

 توالت

 استفاده از بعد ولی روتین کافیست نظافت برای دترجنت . شود نظافت تیرؤ قابل آلودگی صورت در و روزانه

 %2( یا پرکلرین %2سدیم)وایتکس  هستند از هیپوکلریت مبتال گوارش دستگاه عفونت به که بیمارانی

 . شود استفاده

 فرنگی توالت
 با و شسته داغ آب و با دترجنت روز هر . شود تعویض و باشد مصرف کباری روکش ای رینگ بیمار هر برای

 مبتال گوارش دستگاه عفونت به که یبیماران استفاده از بعد ، ولی شود خشک مصرف کباری حوله ای دستمال

نشیمن این  استفاده ، از هربار بعد . شود استفاده %2( یا پرکلرین %2سدیم)وایتکس  هستند از هیپوکلریت

 .الکل ضدعفونی شود با قسمت باید

 ها پرده
 دو هر کرکره های شوند پرده شسته آب و دترجنت با کباری ماه شش تا سه هر معموالً ای پارچه های پرده
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 بیمارستان در جوندگان و حشرات با مبارزه

 سبب به بیمارستانها و درمانی و مراکز بهداشتی در و داشته خاصی اهمیت ها مکان تمام در جوندگان و حشرات کنترل

نکته  این گرفتن نظر در با. است برخوردار بیشتری حساسیت و اهمیت از بهداشتی کشور سیستم در اماکن این هجایگا

 آن به بدنش و پا و دست و اسهالی استفاده می کند بیمار مدفوع یا و مسلول بیمار خلط از موش یا و سوسک وقتی که

را  موضوع اهمیت رود می راه غذایی مواد و غذاخوری وفظر روی و کند پیدا می راه آشپزخانه به وسپس شود می آلوده

 می بیمارستان مختلف های نظافت محیط و محیط بهسازی خصوص، این در برنامه بهترین لذا. سازد می نمایان بیشتر

 های پسماند و مرطوب ، تاریک، گرم که شوند می دیده هایی مکان در جوندگان و حشرات دانیم می که همچنان . باشد

 : بنابراین . دارد وجود آنجا در غذایی ادمو

 بسته سر های کیسه در و بهداشتی بطور غذایی های پسماند دفع و نقل و حمل آوری جمع شامل ( غذا حذف .4

 . شود اقدام روزانه بصورت

 شب امهنگ در خصوصاٌ ها دستشویی حمام،  وان توالت،  ها ساختمان در شیرها کردن چکه از جلوگیری و آب حذف . 2

 ها. مکان این کردن خشک و

 جوندگان می و حشرات با مبارزه راه بهترین محیط بهسازی کارشناسان، عقیده محیط به بهسازی و پناهگاهها حذف . 0

 -کف -دیوار شکاف کردن مسدود -های فاضالب کانال بهسازی -ها ساختمان پی کاری محکم شامل .بهسازی باشد

  های لوله های فضا و درزها گرفتن و دیوار و سقف فضای کردن مسدود -فرسوده  یو پنجره ها در چهارچوب تعویض

 -آالت شیر آب نشتی کنترل - ها فاضالب  مجاری روی در شوی کف توری نصب ها پنجره در توری نصب -تاسیساتی

 محل. از برنج و نان " غذا ماند پس موقع به آوری جمع و ها ساختمان نظافت  رعایت  -ها زباله روزانه تخلیه

 و آب با کامل طور به ماه سه هر و شده غبار آن برطرف و گرد دترجنت محتوی دستمال کی با کباری هفته

 .نصب گردد و شسته دترجنت

 عکسها قاب بردها ،

 تلویزیون

 .شوند گردگیری هفتگی مرطوب دستمال با

دستگاه تی شویی 

 )ترالی تی شویی(
 شسته شود. هر شیفت با پرکلرین یا وایتکس یک درصد

 روزانه و در صورت آلودگی قابل رؤیت، شستشو و با استفاده از وایتکس یک درصد ضدعفونی شود. بین لباس
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حشرات و  علیه بر گذاری طعمه و پاشی سم  برای بیمارستان بهداشت برنامه شامل که سموم و شیمیایی . مبارزه0

 . گیرد می انجام مختلف فصول در بهداشت کارشناس نظر زیر که باشد می جوندگان

پاشی سم از قبل الزم اقدامات:  

 . شوند شستشو و تمیز کامالً نظر ردمو های محل است بهتر پاشی سم از قبل . 4

 .شوند پوشانده یا خارج پاشی سم محل از حساس دستگاههای و غذایی مواد ، . وسایل2

 .شود توجه سازنده کارخانه دستور و استفاده مورد سم انقضای و تولید تاریخ . به0

 پاشی. سم مخصوص لباس و -ماسک -دستکش از استفاده .0

 . شود مخلوط آب با دستورالعمل طبق و شده درج ارمقد به نظر مورد سم .9

 . شود خودداری پاشی سم حین در کشیدن سیگار و آشامیدن و خوردن از .4

 . شود خودداری خواب رخت و ،لباس انسان روی بر مستقیم پاشش از . 9

 بیمارستانی زاید مواد دفع و آوری جمع نحوه

 دارند عهده بر را جامعه سالمت و بهداشت، محیط از مراقبت وظیفه که درمانی و بهداشتی مراکز دیگر و بیمارستانها

 که باشند مطمئن باید و دارند عهده بر کنند می تولید که پسماندهایی با رابطه در ای ویژه های مسئولیت

 را رنامه هاییب باید راستا این در و کنند ایجاد نمی عمومی بهداشت و محیط برای نامطلوب اثر آنها تولیدی های پسماند

 . باشند داشته در بیمارستان پسماند مدیریت اجرای جهت

 :میشوند تقسیم دسته دو به کلی بطور بیمارستانی های زباله

 : قبیل از عفونی غیر یا معمولی های زباله -

 تفاله ، مصرف یکبار لیوان ، نان خرده ، پالستیک ، مقوا ) آبمیوه ج پاکت و کاغذ ) کمپوت ب یا شیرینی قوطی ) الف

 بیمارستان. آشپزخانه و اداری های قسمت های زباله و سرنگ جلد ، کاغذ،  دارو ،کارتن چایی

 :قبیل از عفونی های زباله -

 .اند شده آغشته بیمار وترشحات خون به که وسایلی*

 ...و ،آنژیوکت سرم ست سرم، ، سرنگ ، پنبه ، گاز **

 ، مصرف یکبار دستکش (شوند دور انداخته باید بیمار، بر شده انجام ایشاتوآزم معاینات اثر در که زائدی مواد***

 )  مصرف و ... لیوان یکبار ، ادرار یا خون های ،کیسه ماسک
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 با آبی رنگ به ( عفونی غیر های زباله مربوط به زباله سطل عدد یک بستری، بیماران های اتاق داخل در : اول نکته

و  مرغوب ، مقاوم زرد زباله کیسه از باید عفونی های زباله جهت باشد، وجود داشته بایستی )رنگ مشکی زباله کیسه

 شود باز پا کمک به و دست تماس و بدون پدالدار و زرد باید عفونی های زباله به مربوط سطل ضمناً شود. استفاده محکم

 باشد. مربوطه کارکنان در اختیار سطل این در زباله دفع مدیریت و

 گرفته درنظر عفونی سوختگی، بخش ، حمام و ایزوله،توالت اتاقهای در شده تولید های زباله اینکه به توجه با :دوم نکته

 .شود استفاده فوق های محل زباله آوری جمع جهت زرد کیسه و زرد رنگ سطل زباله از لذا ، اند شده

 مقاو محفظه یا جعبه در باشد، یا نداشته داشته آلودگی اینکه از نظر صرف وبرنده تیز نوک های زباله  :سوم نکته

(Safty.Box ) داشته مناسب پوش ودر بوده مقاوم باید اجسام این آوری جمع ظروف .گردد آوری مخصوص جمع 

 بقایای گونه هر       تیزبلکه ونوک برنده اجسام فقط که نه باشد ناپذیر ونشت سخت قدری به ظروف این وجنس باشد

 استفاده استاندارد و زمان شود پر چهارم سه حجم تا باکس سفتی ضمناٌ. دارد نگه درخود را ها در سرنگ موجود آبگونه

 و و همچنین معتدل  روز 0 تا زمستان در و روز 2 تا در تابستان آن زایی عفونت خطر به توجه با باکس سفتی یک از

 باید باکس  سفتی از استفاده شروع ریختا -بخش مشخصات ها باکس بر روی سفتی ضمناً . باشد می روز 4- 2گرمسیر

 . شود نوشته

  :ها زباله آوری جمع نحوه

 و سوزن سر فرورفتن احتمال زیرا نماید خودداری  ها کیسه وفشردن دستکاری از زباله های کیسه درب بستن هنگام .4

 .وجوددارد هپاتیت و ایدز مانند عفونتهایی به ابتال و دست در برنده اشیاء

 های کیسه درب ابتدا شیفت هر  درپایان و نمائید استفاده چکمه و ضخیم دستکش ، ماسک از آوری جمع هنگام .2

 شود دقت .نمائید منتقل دارند قرار بخش جلو در (که هایی کانتینر) به بین سپس بسته را ) عفونی غیر و عفونی ( زباله

 .نمایند منتقل رنگ آبی کانتینر به را عفونی غیر زباله و رنگ زرد بین به را عفونی زباله که

رابه بین جمع آوری زباله  آنها باید ، آنها درب  بستن از پس شد، پالستیکی های وکیسه ظروف چهارم سه وقتی .0

 . منتقل کرد

بی خط  برای شده تعیین محل وبه شوند آوری جمع )د رروز بار چند لزوم درصورت یا ( روزه همه باید پسماندها .0

 . شوند حمل تقالسازی یا ان
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 . شود خارج تولید محل از کیسه  محتوای نوع وتعیین برچسب داشتن بدون نباید پسماند محتوی کیسه . هیچ9

 .و... (باشد زباله نوع ، بخش نام ، تولید تاریخ ( قبیل از مشخصاتی دارای باید برچسب

 . گردند  عفونی وضد شستشو بالفاصه پرشده، کیسه کردن خارج از پس زباله های سطل .4

 داخل در متعدد های سطل زباله کیسه  گذاشتن از و شود آوری جمع جداگانه بصورت بایستی سطل هر زباله . کیسه9

 پر آنها 0/0 بیش و شوند آوری جمع نوبت 2 در روزانه ها زباله کیسه ضمناً آنها خودداری کنید. فشاردادن و همدیگر

 نشود.

 برچسب و زرد زباله کیسه برای  عفونی برچسب( ذیل برچسب طبق باید آوری جمع از پس زباله کیسه های کلیه .0

 ).گردد الصاق مربوطه دستورالعمل طبق مشکی های کیسه برای معمولی

  :ها زباله انتقال نحوه

 کیسه دن،دا قرار هنگام بیمارستان منقل شود. درمحوطه آن موقت جایگاه ها با رعایت اصول ایمنی به زباله انتقال از پس

 به ولگرد های گربه تا ببندید، اتاقکها رامحکم درب سپس و نمائید مرتب اتاقک پائین به باال از ترتیب به را های زباله

 .باشند نداشته دسترسی زباله

 پسماندها انباشتن مدت داشته باشد وجود سردخانه نگهداری موقت درمحل که مواردی در جز :مهم توجه

 : شود بیشتر ذیل مشروح مدتهای از  نهایی آن ( نباید دفع یا وتصفیه یدتول بین فاصله )یعنی

 ساعت درتابستان 00                                ساعت در زمستان       92          معتدل درمناطق

 ستانساعت در تاب                                20ساعت در زمستان         00در مناطق گرم           

 :منابع

  درمانی و بهداشتی مراکز در استریلیزاسیون و ضدعفونی" سازی پاک اصول -4

 اول چاپ -صفارزاده شیما -مصطفوی زاده کامیار دکتر -باف شیله مهرناز -فقیهی علی -مباشری سینا :نویسندگان(

 (4004 زمستان

 کننده تهیه" بهداشت وزارت انتشارات4094 سال -بیمارستان در شغلی بیماریهای و بیمارستان محیط بهداشت  -2

 . صمدی مهندس رجبعلی -احمدی ملک فریبا مهندس -پور رسول حوریه مهندس

 )عمومی اماکن و مسکن بهداشت دوم فصل( موسوی رضا غالم احمدی مهدی: مولفین: محیط بهداشت کلیات  -0

 آب. شهر انتشارات



318 
 

 -غ.آ استان پزشکی علوم دانشگاه انتشارات -جوندگان و راتحش با مبارزه روشهای و سموم آموزشی مجموعه -0

  بهداشتی. معاونت

  بهداشتی. معاونت -غ.آ استان پزشکی علوم دانشگاه انتشارات -زداها گند و ها کننده ضدعفونی آموزشی مجموعه -9

 ناشر -زهرایی محسن دکتر -اصل معصومی حسین دکتر تالیف بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای -4

 .4004 سال   -درمان و بهداشت وزارت بیماریهای مدیریت مرکز :

  4004-اختر انتشارات -هاشمی اصل احمد مهندس تالیف -ها کننده پاک و گندزداها -9
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 مدیریت زمان
 

 

 
 تهیه وتنظیم: سید محمدرضا قریشی
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 :مقدمه

و صاحب نظران گرایش هاى مختلف خصوصاً علماى مدیریت را به خود  بحث مدیریت زمان سال هاست که ذهن افراد

مشغول کرده است و تاکنون دوره هاى آموزشى و سمینارهاى تخصصى فراوانى در رابطه با مدیریت زمان برپا شده است 

ت کنترل خود اما سؤالى که مطرح است این است که آیا واقعاً ما توانسته ایم بر زمان احاطه پیدا کرده و آن را تح

مفهومى که در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را. درآوریم؟

زیرا در حقیقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و این ما هستیم که باید از زمان به درستى استفاده کرده و 

ر برخى از علماى مدیریت، مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خویشتن است و جالب است از آن بهره ببریم. بنابر نظ

بدانید که مهارت هایى که ما براى اداره کردن دیگران نیاز داریم همان مهارت هایى است که براى اداره کردن خود به آن 

شناخت .ه ریزى، رهبرى کنترل، مدیریت منابع و غیرهنیازمندیم و از آنها بهره مى بریم مانند توانایى هاى مدیریت و برنام

درست و به موقع عواملى که وقت ما را هدر مى دهند بسیار مهم است چون بدین ترتیب راه درمان بیمارى اتالف وقت را 

 کوتاه خواهیم کرد. بد نیست اندکى با خود تأمل کرده و از خود بپرسیم که وقت روزانه ما صرف چه امورى مى شود؟

 راهکارهای اصلی مدیریت زمان

 44شما به طور قطع مقاالت و کتب فراوانى را در رابطه با مدیریت زمان مطالعه کرده اید اما ما در اینجا با عنوان کردن   

کلید اصلى در مدیریت زمان سعى داریم که شما را بالفاصله به هدف نهایى خود که همان از دست ندادن زمان و 

 :قت است هدایت کنیم. پس با ما همراه شویدمدیریت صحیح و

 مدیریت زمان دانش شخصى است 

 20همان گونه که شبانه روز مقدار مشخص و ثابتى از زمان را به خود اختصاص مى دهد و هیچ گاه کمتر و یا بیشتر از 

یم که این ما هستیم که باید ساعت نخواهد شد و این اصل را ما در زندگى خود پذیرفته ایم باید این نکته را نیز بپذیر

ساعت را افزایش و یا کاهش دهیم اما با برنامه ریزى صحیح مى  20زمان خود را تنظیم کنیم. ما هرگز نمى توانیم این 

 توانیم بهره خود از این زمان معین را بیشتر کنیم

 نشتى هاى زمان را بیابید

ان شما در کجاها بیشتر هدر مى رود و پس از یافتن این زمان ها همواره به دنبال نشتى هاى زمان باشید و ببینید که زم

 سعى در کنترل آن داشته باشید و سعى در اختصاص آن براى کارهاى گوناگون داشته باشید
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 به دنبال اهدافى از مدیریت زمان باشید

شما موفق به حذف این اولین گام در مدیریت زمان حذف کردن اوقاتى است که به صورت بى رویه هدر مى رود. اگر 

 زمان ها شدید بدانید که اولین گام را در این راه برداشته اید

 الگوبردارى از طرح مدیریت زمان 

همواره سعى در الگوبردارى از یک برنامه مدیریت زمان داشته باشید و در طرح الگوبردارى شده اهداف و اولویت هاى 

اولویت هاى غیرضرورى را حذف کنید و سپس اهداف بلندمدت و میان  خود را بنویسید و آنها را مرتب کنید و سپس

مدت خود را نیز شناسایى کرده و سعى در به انجام رساندن آن داشته باشید. این اهداف تعیین شده باید دست یافتنى و 

ه هیچ گاه سعى در عین حال آرمانى باشد تا سبب تحریک شما براى تالش و کوشش شود و این نکته را فراموش نکنید ک

 در کپى بردارى از سایر طرح ها نداشته باشید

 استفاده از ابزارهاى کمکى در مدیریت زمان 

همواره سعى در استفاده از تکنولوژى هاى روز در زمینه برنامه ریزى براى مدیریت زمان خود داشته باشید. استفاده از 

 ه از این نکات است. به عنوان نمونه آیا شما تا به حال ازنرم افزارهاى رایانه اى و نیز امکانات گوشى هاى همرا

Reminder تلفن همراه خود استفاده کرده اید؟ 

 اولویت بندى

 به صورت روزانه و هفتگى کارهاى خود را اولویت بندى کنید تا در زمان شما صرفه جویى شود

 ستفاده از تفویض اختیارا

ى همواره استفاده کنید و هیچ گاه سعى در تک روى در انجام امور نداشته از اصل تفویض اختیار در کارهاى غیرضرور

باشید و بدانید همواره کسانى هستند که توانایى انجام صحیح کارهاى مورد نظر شما را دارا مى باشند. پس بعضى از 

 لیدى بپردازیدکارها را بر عهده آنها گذاشته و خودتان را مشغول امور کم اهمیت نکرده و صرفاً به امور ک

 

 



312 
 

  از انجام کارهاى تکرارى بپرهیزید

سعى در انجام امور تکرارى نداشته باشید و سعى کنید کارهاى تکرارى را مانند کارهاى کم اهمیت به دیگران واگذار 

 کنید

 تعیین محدوده زمانى

شده کار مورد نظر را تعطیل کرده و براى کارهاى زمان بر یک حداکثر زمان را در نظر گرفته و پس از پایان زمان تعیین 

 .به هیچ وجه دیگر به آن نپردازید و ادامه کار را به روز آینده و زمان تعیین شده بعدى موکول کنید

 سازماندهى سیستم ها

در انجام امور روزانه از سیستم هاى موجود و کارا استفاده کنید و سعى در تغییر سیستم ها از سیستم هاى سنتى به 

هاى جدید داشته باشید، هرگز از یک سیستم قدیمى به دلیل عادت کردن به آن حمایت نکرده و همواره به  سیستم

دنبال سیستم هاى جدید و بهره ور باشید و براى انجام کارهاى خود حتماً از یک الگوریتم استفاده کنید. یعنى مراحل 

ید حاالت نفى سیستم را نیز پیش بینى کرده و از قبل انجام کار را در لحظات بیکارى پیش خود مرور کرده و سعى کن

 براى آن راه حلى بیندیشید و نه در موقع بروز این گونه از عوامل

 از انتظار بیهوده بپرهیزید

همواره در جلسات و قرار مالقات ها به موقع حاضر شوید و از دیگران نیز چنین انتظارى داشته باشید و مطمئن باشید 

براى هدر دادن ندارید و در صورت هدر رفتن این گونه از وقت ها دیگر قابل جایگزینى نیستند و در انتها که وقت اضافى 

هیچ گاه فراموش نکنید که زمان ارزشمندترین سرمایه براى هر فرد، گروه و سازمان است که با دیگر سرمایه ها به هیچ 

نیز غیرقابل تولید است. پس باید به خوبى از آن مراقبت و عنوان قابل مقایسه نیست، این سرمایه غیرقابل خریدارى و 

 محافظت به عمل آورد
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 اختالل آب  والکترولیت

 

 

 

 
 کتر فاضلو تنظیم: دتهیه 

 

 

 

 

 

 

 



314 
 

 فضای نگهدارنده مایعات بدن و نحوه ی تبادل مواد میان آنها

 وزن بدن بزرگساالن  را آب تشکیل داده است 44%

 آب بدن( 2/0مایع داخل سلولی)  

 مایع  خارج سلولی،که در دوفضا وجود دارد  

 فضای سوم یا فضای بینابینی-4

 داخل عروق -2

آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای 

 سلولی عبور کنند.

 ندلذا تولید نوعی فشار اسموتیکچون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کن

 می کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشد.

 فشار اسموتیک

 چون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کنندلذا تولید نوعی فشار اسموتیک

 ه اگر اسمواللیته مایع خارجطوریکمی کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشند ، ب

 سلولی افزایش یابد،آب از داخل سلول به فضای خارج سلولی حرکت کرده تا تعادل را برقرار نماید.

 تعادل بین مایع داخل عروقی و بینابینی توسط فشار هیدروستاتیک و فشار اسمزی

 ایجاد شده  توسط پروتئین های پالسما انجام می شود

 قل وانتقال موادغشای سلولی و تنظیم ن

 غشای سلولی الیه ای تنظیم یافته ،متشکل از فسفو لپید ها و پروتئین ها است ،عملکرد متعددی دارد

 مایعات داخل سلولی را از مایعات خارج سلولی جدا می کند -4

 تبادل و ارتباط مواد را در سرتاسر غشاء تنظیم می کند-2

 ل محافظت می کنداز ساختمان سلول و ارگانل های داخلی سلو-0

 پروتئین های غشای سلولی به طور انتخابی ورود و خروج مواد محلول در آب   را تنظیم می کنند

بطور غیر فعال و اگر از غلظت کمتر به  بیشتر به سمت غلظت کمتر باشدنقل وانتقال مواد توسط غشاء اگر از غلظت 

 ی پذیرد.با صرف انرژی صورت مغلظت بیشتر باشد ،بطور فعال  سمت 

 دهیدراسیون
 کم شدن حجم مایعات درون عروق و فضای بینابینی است

 دهیدراسیون  خطر ناکترین و شایع ترین  موارد عدم تعادل آب و الکترولیت  است

 دهیدراسیون همان کاهش حجم خارج سلولی است 

 سه نوع می باشد

 وزن بدن از دست می رود %2لیتر آب  یا  2تا 4خفیف -4
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 وزن بدن از دست می رود %9لیتر آب  یا  9ا ت0متوسط-2

 وزن بدن از دست می رود %0لیتر آب  یا 44تا 9شدید -0

 علل دهیدراسیون

 کاهش مصرف آب:)اختالت فیزیکی و شناختی(مثل عدم توانایی در برخاستن از تخت و صندلی

 عدم تشخیص تشنگی یا اختالل در مکانیسم های تشنگی

 عدم دسترسی به آب

 رفتن مقادیر زیاد مایع:از دست 

 مصرف دیورتیک ها

 استفراغ شدید و اسهال

 کاهش توانایی تغلیظ ادرار توسط کلیه

   A D Hتغییر در پاسخ 

 افزایش مایعات بدن)ادم(

 ( Ecfبه افزایش حالت ایزوتونیک  مایع خارج سلولی)

 به علت احتباس غیر طبیعی آب و سدیم اطالق می شود        
 اتیولوژی

 فت بیش از حد مایعاتدریا

 ،سیروز کبدی(CHF،RFکاهش عملکرد مکانیزمهای هموستاتیک)

 عالئم
 ادم )افزایش وزن(

 وریدها متسع

CVP 
 نبض جهنده

 صدای کراکل در سمع ریه

 ارزیابی تشخیصی: 

 HCTکاهش و      )به علت رقت باال(BUNکاهش 

 درمان
دفع  Nacl +H2Oسمت پروکسیمال کلیه جلوگیری و به صورت از ق cLو  Naمصرف دیورتیک ها)تیازیدی( از باز جذب 

 می شود.

 محدویت مایعات و محدویت سدیم مصرفی 

 I/Oکنترل 
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 کنترل وزن

 ارزیابی درجه ادم)در پاها،قوزک پا،ساکرال

 بررسی صداهای ریه

 اعمال سدیم
 ی شودتامین م Naفراوانترین یون خارج سلولی است،اسموالریتی  مایع خارج سلولی ،توسط 

 .دارد نقش عصبی امواج انتقال یا عضله انقباض برای الزم شیمیایی–سدیم در تثبیت وضعیت الکتریکی 

 نقش دارند Naو آلدوسترون بر روی غلظت  ADHهورمون 

 هایپو ناترمی
 meq/L409وضعیتی است که در آن سطح سدیم پالسما به کمتر از •

 انواع هایپوناترمی  وجود دارد•

 هایپوولمیک:میزان دفع سدیم بیشتر از میزان دفع آب است هایپوناترمی-4

هایپو ناترمی ایزوولمیک:آب کل بدن به طور متوسط افزایش      می یابد ،اما سدیم کل بدن در سطح طبیعی باقی -2

 می ماند

 هایپو ناترمی هایپرولمیک:آب کل بدن بسیار بیشتر از سدیم کل بدن افزایش یافته است -0

 اتیولوژی
 :Naاز دست دادن مقدار زیادی -4

 اسهال ، استفراغ وتعریق

 تجویز داروهای مدر همراه با رژیم کم نمک

 کمبود آلدوسترون 

 جذب بیش از حد آب -2

 تزریقی D/Wتجویز بیش از حد 

 پرنوشی روانی

 علل: تومرهای ریه  SIADHدر سندرم  ADHترشح نا مناسب هورمون 

Oat  cell دوکرینی ،ضربه به سر،اختالت ان 

 پاتوفیزیولوژی
 تغییرات ایجاد شده توسط هایپوناترمی در اثر کاهش تحریک پذیری غشاها به وجود می آیند

بیشتر مقادیر سدیم در خارج از سلول قرار دارد،هرچه سدیم کمتری برای حرکت در طول غشای تحریک پذیر وجود 

 داشته باشد،غشاء دیرتر دپوالر می شود

 ی مرکزی از بیشترین حساسیت نسبت به تغییرات سدیم برخوردار می باشدسلول های سیستم عصب

می د لذا مایع به داخل سلول حرکت هرگاه سطح سدیم خارج سلولی کاهش می یابد، این فضا هایپواسموالر خواهد ش
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 کند و ادم سلولی را ایجاد می کند ،که سبب ایجاد تشنج می شود 

 ،کاهش جریان  خون مغزی می شودicpفزایش در حجم سلول مغزی سبب ا %9افزایش 

 تظاهرات بالینی
ممکن است نشانه ای به وجود نیاورد،اما همین سطح پالسمایی  meq/L424 کاهش تدریجی سطح سدیم پالسما تا

 سدیم اگر به صورت ناگهانی و حاد باشد می تواند زندگی فردئ را به مخاطره بیندازد.

 )لتارژی،گیجی، لرزش عضالنی ( بروز می کندicpول های مغزی عالیم افزایش باافزایش انتقال مایع به سمت سل

 برسد عالیمی چون کانفیوژن،توهم،تغییرات رفتاری،تشنج ایجاد می شود meq/L449 اگر سطح سدیم پالسما به  

 ادامه حرکت آب به داخل سلول های مغزی سبب بیرون زدگی مغز نهایتاً کما و مرگ اتفاق خواهد افتاد.

 درمان
 (PO  -NGT-ivتجویز محتاطانه سدیم به صورت)

 : R/L- 5%N/Sنوع سرم های دریافتی 

 محدودیت مصرف آب )درمان انتخابی است(

 در صورت وجود عالئم عصبی

 ( فقط در شرایط مراقبت های  ویژه و بسیار با احتیاط و با مقادیر کم%9تا 0تجویز محلول هیپرتونیک کلرور سدیم )

 و ناترمی شدید: افزایش سدیم فقط  تا حدی که عالئم عصبی از بین برود.هدف در هیپ

 هیپر ناترمی و اتیولوژی
 409meq/litافزایش غیر طبیعی سطح سدیم سرم بیش از 

 اتیولوژی   

 تجمع سدیم ،بیش از تجمع آب است

 اتالف آب بیشتر از اتالف سدیم است

 یا پاسخ به تشنگی نیستندمحرومیت آب در بیماران بیهوش که قادر به درک 

 بدون تجویز مناسب آب NGTتجویز مواد غذایی هیپرتونیک با 

 عالئم
 عالیم عصبی به علت دهیدراتاسیون سلولی،بیقراری،ضعف،هذیان

 تشنگی ،زبان خشک ،افزایش درجه حرارت

 درمان
 (%Na  0/.کاهش تدریجی سطح سدیم سرم به وسیله تجویز محلولهای هیپوتونیک)

 کاهش تدریجی سطح سدیم از پیدایش ادم مغزی جلوگیری می کند. توجه

 



318 
 

 اعمال پتاسیم
 در داخل سلول است. %50مهمترین الکترولیت داخل سلولی است 

 برکار عضله  اسکلتی و عضله  صاف اثر دارد

 تحریک پذیری ماهیچه های مخطط را سبب می شود

 هدایت عصبی 

 تنظیم حجم مایعات درون سلول

 کلیه کار نگهداری و حفظ–دو باز تعادل اسی

توسط روده ها و  غددعرق دفع می  %24از طریق ادرار، %04وارد و از طریق کلیه دفع می شود) GIتوجه :پتاسیم از راه 

 گردد

 هیپوکالمی
 میلی اکی واالن در لیتر را هیپوکالمی گویند 0/9به کاهش سطح پتاسیم سرم به کمتر از 

 اتیولوژی 

 پتاسیم در افراد پیر و ناتواندریافت ناکافی 

 بی اشتهایی عصبی،معتادین به الکل

 اتالف پتاسیم از دستگاه گوارش)استفراغ،اسهال،ساکشن طوالنی معده،

 دفع از راه کلیه )تومر غدد فوق کلیه مثل هیپرآلدوسترونیسم(

 مصرف داروهای مدر دفع کننده پتاسیم)الزیکس،تیازید(

 د ها،پنی سیلین(مصرف بعضی از داروها)استروئی

 توجه استروئید ها با جذب سدیم ،پتاسیم را دفع می کنند.

  توجه اتالف پتاسیم از دستگاه گوارش شایعترین علت هیپوکالمی است.

 عالئم هیپوکالمی

 در سیستم گوارشی: تهوع استفراغ،انورکسیا)بی اشتهایی( کاهش حرکات روده

 و شلی ماهیچه()فلج Flaccid paralysisعضالت : ضعف ،خستگی،

 سستی و صعف ماهیچه های تنفسی)ارست تنفسی و مرگ(

 u،پیدایش موجStdepressصاف،ECG(Tسیستم قلب و عروق:کاهش فشارخون در حالت ایستاده،آریتمی،تغییرات 

 تسریع مسمومیت با دیژیتال،ارست قلبی ومرگ

 کلیه ها : ظرفیت کلیه برای تغلیظ کاهش می یابد،پرادرای وشب ادراری

 سیستم عصبی:لتارژی)سستی ،رخوت،بی حالی(
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 درمان
 روزانه )کشمش،موز،زردآلوپرتغال،سیبزمینی( kاصالح اتالف 

 به داخل رگ ممنوع KCLنکته: تزریق مستقیم 

 نکته : پتاسیم را تنها  پس از برقراری برون ده کافی ادراری می توان تجویز نمود

 ده ادراری ندارد نباید پتاسیم تزریق گردد کلیه ها باید سالم باشند،به بیماری که برون 

 می شود. arrestو VFبرود،باعث  K ،Freeاگر سرم حاوی 

 هیپرکالمی

 را هیپرکالمی گویند. 9/9به افزایش سطح پتاسیم سرم به مقدار باالتر از 

 اتیولوژی
 کاذب :استفاده از تورنیکه سفت

 گرفتن نمونه خون باالتر از محل تزریق

 کمبود آلدوسترون-:داروهای مدر نگهدارنده  پتاسیم)اسپیرونوالکتون،تریامترین(kیکاهش دفع کلیو

 در مبتالیان به نارسایی کلیهKمصرف زیاد 

عفونتهای شدید،شیمی درمانی)به علت تجزیه -به خارج سلول:اسیدوز متابولیک،صدمه بافتی وسیع)سوختگی( Kشیفت

 سلول های بدخیم(

 عالئم
 دستگاه گوارش:

 تفراغ،اسهال،درد قولنجی ومتناوب شکمیتهوع ،اس

 عضالت       حالت زودرس:تحریک پذیری

 حالت دیررس:ضعف عضالت باالرونده و نهایتاًفلج وشلی دست و پا و فلج عضالت تنفسی                  

 

 کلیه : الیگوری،آنوری

 ،ارست قلبیVFقلب وعروق : اختالل در سیستم هدایت قلب ،

 و نوک تیزT sharpکوتاه،QTنی،طوالECG(:PRتغیرات •

 هیپرکالمیرمان د
 kمحدودیت مصرف  •

 kاجتناب از داروهای حاوی •

  (key exelate) استفاده از رزین های تعویض کننده کاتیون •

 تجویزکرد Kنبایستی RF به بیماران •



321 
 

 بیماران هیپر کالمی نباید خون کهنه بگیرند•

 شرایط اورژانسمان در
 کلسیم گلوکونات: اثر بالفاصله شروع می شودتزریق •

 دقیقه ادامه دارد 04

 بهترین و سریعترین  درمان در مسمومیت قلبی است

 تزریق گردد ،در صورت برادیکاردی قطع گردد. cc 04تا  24دقیقه  9تا  4عرض 

 دقیقه بعد از تزریق شروع و تا چند ساعت ادامه دارد 44تا 04بیکربنات سدیم:اثر عرض 

 هیپرکالمی)ادامه(درمان 

 دقیقه بعد شروع  وتا چند ساعت ادامه دارد 04گلوکز هایپر تونیک + انسولین: اثر 

 ساعت بعداز تجویز.  42تا  2کی اوگزاالت :  مصرف از راه  انما ، شروع اثر

 دد،در ضمن از جذب پتاسیم در دستگاه گوارش نیز جلوگیری    می کند.باند شده ودفع می گر GIموجود در  Kدارو با  

 هیپوکلسمی
 .کلسیم  در دستگاه اسکلتی بدن  وجود دارد 55%

 درصد :یک 

 بصورت باند با پروتئین پالسما)آلبومین( 94%             

 بصورت یونیزه در سرم وجود دارد.  94%               

 اط عضله ،ضربان قلبتنظیم انقباض و انبس

 در انعقاد خون  نقش دارد

 آستانه  تحریک پذیری سلولهای عصبی را باال می برند 

  

 mg/dl44/9تا  0/9محدوده کلسیم بین 

 را هاپیر کلسمی  گویند 44/9هیپو و بیشتر از  0/9کمتر از 

 اتیولوژی

 ری غده پاراتیروئیدکم کا

 با سیترات باند می شود( 2Ca+تجویز مقادیر زیادی خون سیتراته)بصورت موقتی  

 نارسایی کلیه)به دلیل باال بودن سطح فسفاتهای سرم(

 

 سرم وآلکالوز  Albناکافی،کمبود منیزیم،کاهش  Vit Dمصرف 

 تیکواستروئید هامصر ف بعضی دارو ها:آمینوگلیکوزید ها،کور

 توجه در استئوپروز،کلسیم کل بدن کاهش می یابد ولی ممکن است ،کلسیم یونیزه )سرم( در حد طبیعی باشد
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 هیپوکلسمیم عالئ

Tetany)تحریک پذیری عصبی)اختصاصی ترین شکل کمبود کلسیم  : 

Ting lingدر نوک انگشتان و دهان 

Spasm درد-عضالت اندامها و صورت 

 مچ دست به علت ایسکمی عصب اولنار ترسو :اسپاسم

 شووستوک:لرزش عضالنی در لبها به دنبال ضربه به عصب صورتی

 تشنجPNS – و CNSتحریک پذیری 

 توهم-هذیان-گیجی-اختالل حافظه-تغییرات ذهنی:افسردگی

 QT: افزایش فاصله ECGتغییرات •

 ماندگی ذهنی می شوددرکودکان هیپوکلسمی مزمن باعث تاخیر رشد و عقب •

 خون PHو Albسرم،باید میزانcaتوجه: در هنگام ارزیابی •

چک گردد.در آلکالوز کلسیم با آلبومین خون باند میشود وبرمیزان کلسیم سرم کاسته می شود و در محیط اسیدی 

 اتصال کلسیم با آلبومین سست می گردد وسبب افزایش کلسیم یونیزه می گردد

 /. میلی گرم کلسیم سرم کاهش می یابد.0لی گرم در دسی لیترآلبومین سرم،به ازای کاهش یک می

 درمان

 :به آهستگی همراه با مانیتورینگ قلبیivتزریق کاسیم گلوکونات بصورت 

 توجه در صورت مصرف دیگوگسین مصرف کلسیم با احتیاط صورت گیرد

 آمادگی جهت مقابله با تشنج 

 هیپرکلسمی

 خیمبیمارهای نئوپالستیک بد

 پرکاری غده پارا تیروئید 

 بیحرکی طوالنی

 عالئم
-الل حافظهاخت–بی اشتهایی -یبوست-عدم هماهنگی عضالت-ضعف عضالنی-عضالنی-کاهش تحریک پذیری عصبی

 تشنگی شدیدبه علت پلی اوری-اغما-لتارژی

 .می شودکوتاه   QT،ایست قلبی آریتمی قلبی،فاصلهmg/dl40بحران هیپر کلسیم : کلسیم باالی 

 هیپرکلسمیمان در

 سرمو افزایش دفع ادرای آن caتجویز مایعات برای رقیق کردن 

 به حرکت درآوردن بیمار
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 دریافتی caمحدودیت 

 می شود(ca /.)سدیم باعث تشدید دفع 09/.یا N/S  5تزریق سرم

 یدتراپیهیپر کلسمی به علت تومر بدخیم: درمان جراحی،شیمی درمانی،رادیو تراپی وکورتیکواستروئ

 (ivتجویز نمکهای غیرآلی فسفات)خوراکی ، انما،

 Mgو اعمال هیپومنیزیمی 

 است kمنیزیم فراوانترین کاتیون داخل سلولی بعد از

 به صورت یونیزه است 2/0منیزیم متصل به پروتئین و 4/0

 در تنظیم کار عصبی و عضالنی نقش دارد

 افزایش آستانه تحریک پذیری در رشته های عصبی

 بساط رگهای محیطی ان

 افزایش مقاومت محیطی سرخرگها

 میلی گرم در دسی لیتر 0الی  4/0مقادیر طبیعی: بین 

 تیولوژیا
 :اسهال،فیستول،ساکشن معده بمدت طوالنیGIاز طریق mgاتالف •

 :رزکسیون روده،بیماریهای التهابی رودهmgاشکال در جذب •

به داخل mgدر حین دیورز و شیفت  mgافزایش دفع کلیوی به داخل سلول:کتواسیدوز دیابتی)به علت mgشیفت •

 سلول با شروع درمان با انسولین

 ( بخصوص بیماران بستری بخش مراقبت های ویژهTPNدرمان طوالنی مدت با هایپر المیشن)•

 ئمالع
 افزایش تحریک پذیری سلول عضالنی همراه با ضعف عضله

 (tonic )،colonicلرزش تتانی،تشنج عمومی 

 شدن نشانه های ترسو وشووستوک مثبت

 تشدید مسمومیت با دیژیتال

  EkGتغییرات 

 هیپومنیزمیدرمان 
 )سبزیجات سبز،موز،گریپ فورت،پرتغال،شکالت،بادام زمینیmgمصرف غذا های حاوی 

 mgاستفاده از نمک های 

 سولفات منیزیم تزریقی
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 هیپرمنیزیومی
 را هیپر منیزیمی گویند میلی گرم در دسی لیتر 0بیش از mgبه افزایش 

 اتیولوژی
 کاذب: تورنیکت سفت

 نارسایی کلیه 

DkA   به علت کاتابولیسم شدید سلولی 

 mgتجویز مقدار زیادی 

 الئمع
 ،لتارژی،اشکال در صحبت،خواب آلودگی CNSتضعیف 

 )به علت گشاد شدن رگهای محیطی( BPکاهش 

 ضعف و فلج عضالنی

 ضعیف مرکز تنفسی ت

 اغما

 ایست قلبی                

 هیپرمنیزیمیرمان د
Npo 

 حمایت تهویه ای

  mgهمودیالیز با مایع دیالیز فاقد

 کلسیم گلوکونات)در صورت ضعف عضله تنفسی و قلبی تزریق گردد(

 داده نمی شود RF،mgدر بیماران

 

 

 


