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شود.ترتیب ظهور زردی ( گفته می Jaundiceیا   Icterusبه زرد شدن پوست در اثر تجمع بیلی روبین ،زردی یا )

در نوزادان از سر به اندام است.منشا اصلی بیلی روبین خون، هموگلوبین بوده و به ازای تجزیه هریک گرم هموگلوبین 

میلیگرم بیلی روبین تولید می شود.این بیلی روبین که از نوع غیر کونژوگه )غیر مستقیم( و محلول در چربی 43حدود 

به کبد اتقال داده می شود و در داخل کبد توسط آنزیم گلوکورنیل ترانسفراز ابتدا  است به آلبومین متصل شده و

اولین و سپس دومین مولکول گلوکز به بیلی روبین متصل شده و بیلی روبین کونژوگه )مستقیم ،محلول در آب (تولید 

 و از طریق مجاری صفرا وی به داخل دستگاه گوارشی ترشح می شود.

ی، مصرف ادر، نژاد آسیایی ، نارسه هر دلیلی ( عبارتند از: دیابت مپر بیلی روبینی غیر کونژوگه )بیسک فاکتورهای هیر

ردگی جلدی م، خون 12(، زندگی در ارتفاعات، پلی سیتمی ، جنس مذکر ،تریزومی Vitk4برخی از داروها)نظیر 

مادر ، کاهش وزن ، تاخیر در مدفوع کردن  زایمان ، تغذیه با شیر، استفاده از اکسی توسین جهت القاء م و،سفالوهمات

 و سابقه زردی فیزیولوژیک در خواهران یا برادران .

 زردی فیزیولوژیک :

( بوده Icterus Neonatorumر بیلی روبینمی غیر کونژوگه در نوزادان ، زردی فیزیولوژیک )پشایع ترین علت هی

 و با خصوصیات زیر مشخص می شود:

سرعت افزایش بیلی روبین کمتر از                    -1اول تولد ظاهر می شود.           ساعت 13زردی بعد از  -2

mg/dl/13h  5    .است 

 می رسد. mg/dl 23-21به  و در نوزاد نارس  mg/dl 24-22حداکثر مقدار بیلی روبین در نوزاد ترم -4

 روز باقی نمی ماند. 23تا  21ایکتر بیش از  -3

 ل آید.مداشته و بایستی بررسی های تشخیصی کامل به ع رت زیر داللت بر پاتولوژیک بودن ایکتوجود هریک از حاال

 ساعت اول تولد یا بعد از هفته اول تولد. 13ظاهر شدن ایکتر در -2

 باشد. mg/dl/h 1.5یا  mg/dl/13h 5سرعت افزایش بیلی روبین بیش از  -1
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 باشد. mg/dl 23و در نوزاد نارس باالی  mg/dl 24باالی مقدار بیلی روبین در نوزاد ترم -4

 باشد. mg/dl  2مقدار بیلی روبین مستقیم )کونژوگه (سرم بیش از  -3

 روز ادامه یابد. 12روز و در نوزاد نارس بیش از  23ایکتر در نوزاد ترم بیش از  -5

 :رشیر مادر و ایکت

ر ناشی از وجود برخی از مواد در شیر مادر و دیگری کی ایکتدر ارتباط میان شیر مادر و ایکتر دوحالت وجود دارد. ی

 در اثر کاهش تغذیه با شیر مادر است.

2- Breast Milk Jaundice نوزاد که با شیر مادر تغذیه می شوند، یک نفر دچار هیپر بیلی روبینمی  111: از هر

افزایش یافته و طی هفته دوم و سوم تولد مقدار  تولد می شوند که به تدریج 7تا  3غیر کونژوگه نسبتاً باال در روزهای 

 بیلی روبین به حداکثر خود رسیده است.

به جز در موارد -1نوزاد سالم و طبیعی می باشد و به جز ایکتر مشکل دیگری ندارد.  -2 چند ویژگی خاص این ایکتر:

با قطع مصرف شیر مادر برای مدت -4س بروز نمی کند. کترو( کرن ایmg/dl 311بسیار نادر)بیلی روبین های باالی 

 یابد. یروز بیلی روبین سرم کاهش یافته و با شروع مجدد تغذیه با شیر مادر افزایش نم 1تا  2

1-Breast-feeding –associated Jaundice  این حالت در اثر مصرف کم شیر مادر همراه با دهیدراتاسیون :

تشدید زردی فیزیولوژیک در هفته اول تولد مشخص می شود که با یا کاهش کالری مصرفی به وجود می آید و با 

 اصالح روش تغذیه و افزایش دفعات و مقدار شیر دادن بهبود می یابد.

 در درمان زردی حاصل از شیر مادر بر حسب مورد می توان هر یک از اقدامات زیر را بکار برد:

 قطع موقت شیر مادر و استفاده از شیر خشک)یا دایه (به جای آن -3تحت نظر قرار دادن و ادامه شیر مادر         -2

 قطع موقت شیر مادر و استفاده از شیر خشک )یا دایه(همراه با فتو تراپی -5تراپی     ارائه شیر مادر همراه با فتو -1

 شیر مادر با یا بدون فتو تراپی  بادن شیر خشک )یا دایه( به تغذیه اضافه کر-4
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 بیماری های همولیتیک:

ونژوگه ی غیر کمهمو لیز وابسته به آنتی بادی )تست کومبس مستقیم (: شایع ترین علت هیپر بیلی روبین -2

 %11است.در حدود   RHو   ABOبیماری های همولیتیک و در راس آن ها ناسازگاری گروه خونیپاتولوژیک ، 

( وجود دارد که از این میان فقط در یک سوم  Bیا  Aوجنین  O)مادر   ABOسازگاری گروه خونی حاملگی ها نا

نوزادان تست کومبس مثبت بوده و همچنین فقط در یک پنجم از این گروه اخیر دچار زردی می شوند. زردی حاصل 

همولیز معموالً در   RHناسازگاری  در نوزاد اول بروز کرده و در روز اول تولد ظاهر می شود. در ABOاز ناسازگاری 

نوزاد دوم به بعد خانواده رخ می دهد.در این حاالت به دلیل حضور آنتی بادی در خون مادر و نوزاد تست کومبس 

 غیر مستقیم در مادر و تست کومبس مستقیم در نوزاد مثبت خواهد بود.

 همو لیز غیر ایمنی )تست کومبس منفی(:

بولهای قرمز موجب هیپر بیلی روبینمی غیر ختالالت مورفولوژیک یا آنزیمی گلبه دلیل ااین گروه از بیماری ها 

بول قرمز منجر به همولیز بوده و در نژاد آسیایی )از جمله ترین اختالل آنزیمی گل شایع  G6PDکونژوگه می شوند. 

ی کند.)اکثراً در جنس مذکر و ندرتاً هر مرس و طوالنی مدت دوران نوزادی تظاایران(نسبتاً شایع بوده و با ایکتر دیر

 در جنس مونث( .

 :Kernicterusکرن ایکتروس  

)خصوصاً هسته های قاعده مغز  یک اختالل عصبی شدید در اثر رسوب بیلی روبین غیر کونژوگه در سلول های مغزی

ترم  ر نوزادانو هیپو کامپ(است. سطح دقیق بیلی روبین سرم که موجب کرن ایکتروس می شود، مشخص نیست. د

نادر است اما در نوزاد نارس یا وزن بسیار  mg/dl 15و سالمی که فاقد بیماری همولتیک هستند، در سطوح کمتر از 

 امکان بروز کرن ایکتروس وجود دارد. mg/dl 21-8( حتی در سطوح  VlBWپایین )

های هیپراسموالر ، مصرف داروهای ، تجویز محلول  sepsisیسک فاکتور های کرن ایکتروس :آسیفکسی ، اسیدوز، ر

 ی و مننژیت .ممتصل شونده به آلبومین از نظر  ترکیبات سولفا، هیپوترمی ، هیپوگلیس
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ظاهر ت خوب شیر نخوردن و کاهش رفلکس موروکرن ایکتروس در ابتدا به صورت خواب آلودگی یا تحریک پذیری ، 

ترس تنفسی ، برآمده شدن مالج ، گریه زیر ، وتری ، دیس ماری ، کاهش رفلکس هایکرده و با پیشرفت و استقرار بی

تشنج و اسپاسم ظاهر می شود.آنچه مهم است پیشگیری از بروز کرن ایکتروس است زیرا بعد از استقرار بیماری 

 عوارض و اختالالت عصبی برگشت نخواهند کرد.

 تدابیر درمانی در هیپر بیلی روبینمی :

 ورد با هیپر بیلی روبینمی نوزادان( در نحوه برخAAPمتخصصین اطفال آمریکا ) آخرین روش های پیشنهادی انجمن

 ترم سالم عمدتاً به دو روش فتوتراپی و تعویض خون و بعضاً دارو ، در مان میشود.

 (mg/dl)2روش درمان براساس بیلی روبین تام سرم 

سن 

 )ساعت(

مد نظر قرار دادن فتو 

  1تراپی 

صورت تعویض خون در  فتوتراپی 

 4شکست فتوتراپی شدید

تعویض خون و فتوتراپی 

 شدید

≤13 

 *38تا  15

 71تا  34

>71 

 هفته 1<

* 

≥21 

≥25 

≥27 

 

*** 

** 

≥25 

≥28 

≥11 

*** 

 

** 

≥11 

≥15 

≥15 

*** 

** 

≥15 

≥41 

≥41 

*** 

را تشکیل  %51= معیار درمانی بیلی روبین تام است ) نه غیر مستقیم( مگر اینکه بیلی روبین مستقیم بیش از 2

 دهد که در این صورت مقدار بیشتر از آن ، از بیلی روبین تام کم می شود . 

 = بر حسب مورد و شرایط اقدام به فتوتراپی می شود . 1

بیلی روبین سرم را کاهش  mg/dl 1-2ساعت مقدار  6تا  3ست تا ظرف میز قادر اآ= فتوتراپی شدید موفقیت 4

 دهد و با ادامه فتوتراپی همچنان به کاهش خود ادامه می دهد . 
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 *= در این سطح از بیلی روبین در روز دوم تولد ، باید به فکر علل پاتولوژیک نیز بود .

 ولوژیک بود. و در نوزادان سالم دیده نمی شود . ساعت اول تولد تقریبأ همیشه پات 13**= هیپر بیلی روبینی 

بعد از هفته دوم تولد به دالیل مهمی همچون آترزی مجاری صفراوی ، ***= بروز ناگهانی یا تداوم ایکتر 

 هیپوتیروئیدی هپاتیت نوزادی و گاالکتوزی بوده و باید بررسی های مربوطه بعمل آید. 

مریزاسیون موجب تولید ایزومرهای ی پوست جذب شده و از طریق فتوایزور روالف: فتوتراپی : امواج مرئی با تابش ب

نانومتر( موثرترین طیف نوری بوده است  371تا  311بیلی روبین محلول در آب می شود . نور آبی ) طول موج بین 

 اما نورهای سفید وسبز نیز این توانائی را به میزان کمتری دارند. 

 :ایستیتوجه : در موقع فتوتراپی ب

 ( چشمها و ناحیه ژنیتال نوزاد با یک پوشش نخی محافظت شود. 2) 

 برابر مایع نگهدارنده به مایعات تجویزی اضافه شود.  5/2تا  2( به دلیل افزایش مایع دفعی نامحسوس 1)

 ( درجه حرارات بدن نوزاد به طور مرتب کنترل شود . 4)

تیک و سطوح نزدیک لیاعت ) در نوزادان نارس و بیماریهای هموس 8تا  3( بیلی روبین سرم و هماتوکریت هر 3)

 ساعت ) در نوزادان بزرگتر و کم خطرتر ( کنترل شود.  13تا  21تعویض خون( یا هر 

 ( به محض رسیدن بیلی روبین به سطوح مطمئن و بی خطر ، فتوتراپی قطع شود . 5)

تاسیون، راشهای ماکولواریتماتو ، بازماندن مجرای شریانی عوارض فتوتراپی : آبکی شدن مدفوع ، هیپرترمی ، دهیدرا

و سندرم بچه برونزه ) برونزه شدن پوست ، ادرار و سرم که تغییر رنگ پوست ممکن است چند ماهی باقی بماند ( 

 استفاده از فتوتراپی در پورفیریا ممنوع است . 
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. به طور کلی در نوزادان نارس زمانیکه : معیار تعویض خون در جدول زیر آورده شده است ب: تعویض خون 

وزن نوزاد برسد ، آنگاه باید تعویض خون انجام شود . مثأل در  %2م از نظر عددی به بیش از اغلظت بیلی روبین ت

 تعویض خون انجام شود.  mg/dl 25گرمی باید در سطح بیلی روبین تمام سرم مساوی یا بیش از  2511یک نوزاد 

عارضه                                                          عارضه  بدون     وزن )گرم(

 دار **

<2111 

2151-2111 

2344-2152 

2444-2511 

1511-1111 

   24-21  21-21 

23-21  21-21  

26-23  23-21 

11-26 27-25 

11-11 11-28 

پری ناتال، اسیدوز، هیپوکسی، هیپوترمی ، هیپوآلبومینی ، مننژیت ،  ی** = موارد عارضه دار شامل آسیفکس

 خونریزی داخل مغزی ، هیپو گلیسی ، و یا نشانه های کرن ایکتروس است . 

عوارض بالقوه تعویض خون کم اهمیت نیستند و عبارتند از اسیدوز متابولیک ، ناهنجاریهای الکترولیتی ، 

( عفونت ، NECورلودحجمی، آریتمی ها ، آنتروکولیت نکروزان)ترومبوسیتوپنی ،ای ، می ،هیپوکلسمهیپوگلیس

 بیماری پیوند علیه میزبان و مرگ . 

توجه داشته باشید که میزان بحرانی بیلی روبین در روز اول یا دوم زندگی ممکن است اندیکاسیون تعویض خون 

التر هم برود ولی این امر در نوزاد ترم در روز چهارم یا در باشد زیرا در این زمان انتظار می رود سطح بیلی روبین با

ترم در روز هفتم صدق نمی کند ، زیرا در این زمان انتظار می رود با افزایش کارایی کونژوگاسیون کبدی ه نوزاد پر

 کاهش قریب الوقوعی در سطح بیلی روبین بروز کند . 

تعویض می شود .  261mg/kgدو برابر حجم خون نوزاد یعنی  منفی و تازه باشد و O* خون تعویضی باید از گروه 

 ی غیر ایمنی می توان خون تعویضی را از گروه خونی نوزاد انتخاب کرد . مدر هیپر بیلی روبین
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( و پالسمای SPRBCروز(، پرتوتابی شده و بازسازی شده از گلبولهای قرمز پک شده ) 7از خون کامل تازه) کمتر از 

 ( استفاده می شود . CPDدکستروز )  -فسفات –( جمع آوری شده در سیترات FFp) تازه منجمد شده

( می DVETتعویض خون معموأل شامل دو برابر حجم خون نوزاد و تحت عنوان تعویض خون با دو برابر حجم ) 

خون انجام می شود . این امر  mg/dl 261با  DVETباشد در این صورت  mg/dl 81باشد . اگر حجم خون نوزاد 

 درصد حجم خون نوزاد با خون جدید می گردد.  87باعث جایگزینی 

تابشی خودکار و مونیتورینگ قلب ، فشارخون و اشباع اکسیژن صورت می گیرد . ارمر تعویض خون نوزاد تحت و

وکز و دار و الزم است . بازوها و پرسنل و تجهیزات احیا بایستی در دسترسی باشد و یک خط وریدی برای تجویز گل

 ساقهای نوزاد را مهار کنید . 

درجه سانتیگراد کنید . یک دستیار برای ثبت حجم های خون ، نظارت بر نوزاد و چک کردن عالئم  47خون را تا 

ن با خو عبور داده می شود. اغلب موارد تعویض ل از محل بند ناف ، کاتتر نافی حیاتی انتخاب شود . به روش استری

 می شود و خون تازه به داخل  ورید انجام می شود که همزمان خون از شریان نافی کشیده push – pullروش 

 نافی تزریق می گردد. 

اگر قرار دادن کاتتر در ورید نافی امکان پذیر نباشد ، تعویض خون را می توان از طریق کاتتر وریدی مرکزی در 

 صافن انجام داد.  ال از طریق وریدورحفره آنته کوبیتال یا ورید فم

 ، خون به اندازه های قابل تحمل برای نوزاد از بدن خارج می شود این اندازه ها عبارتند از :  push – pullدر روش 

 میلی لیتر  5گرم                        2511الف : نوزادان کمتر از 

 میلی لیتر  21 گرم                           2511-1511ب: نوزادان 

 میلی لیتر  25گرم                               1511-4511ج: نوزادان 

 میلی لیتر  11گرم                               4511د: نوزادان بیش از 

 زمان توصیه شده برای تعویض خون یک ساعت می باشد . 
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 ساعت اندازه گیری می شود .  3بعد از تعویض خون فتوتراپی ادامه می یابد و سطح بیلی روبین هر 

دکتر سید اصغر ساداتیان و دیگران کتاب نوزادان دکتر  CMMDمنابع استفاده شده : کتاب اورژانسهای اطفال 

 حجت اله اکبرزاده پاشا 

 نکته مهم

نوزادی توسط کارشناس خبره بخش نوزادان به صورت چهره به چهره همراه با تجهیزات   Tipiceآشنایی با بلندر و

 انجام می شود.
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بسته خدمتی مراقبت از 

 نوزاد سالم در بیمارستان
 

 

 
 

 تهیه و تنظیم: خدیجه سلطانی
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 فصل اول : مراقبت های هنگام تولد 

 پیشگیری از هایپوترمی

در دقایق اول عمر روی میدهد. دمای بدن نوزاد رسیده طی ده تا بیست دقیقه عمر ممکن  اغلب موارد هایپوترمی

 درجه سانتیگراد کاهش یابد. 3تا  1است 

بالفاصله نوزاد را در یک حوله تمیز و گرم پیچیده و خشک کنید. حین خشک کردن نوزاد با مالش وی را تحریک 

هید. حوله خیس را کنار گذارده نوزاد را در حوله پاکیزه خشک و حسی کنید، قفسه سینه و پشت پای او را مالش د

 گرم بپیچید

 بستن بند ناف

ثانیه پس از تولد است.مطالعات اخیر نشان داده است که یک  211تا  41زمان مناسب برای بستن بند ناف بین 

احتمال خونریزی پس از زایمان و  ثانیه برای بستن بند ناف نوزادانی که نیاز به احیای فوری ندارند 41تا  11تاخیر 

نیاز به تزریق خون را کاهش داده و ذخیره آهن نوزاد را افزایش میدهد. تاخیر طوالنی در بستن بند ناف با افزایش 

 میزان شیوع زردی نوزادی و نیاز به فوتوتراپی همراه است.

 چگونگی خونگیری از بند ناف

منفی خونگیری از بند ناف انجام میشود. روش انجام  ابتدا گیره و با گروههای خونی  oدر مادران گروه خونی 

سی سی به روش دوشیدن بند ناف در شیشه  5یا 1پالستیکی بند ناف را در قسمت اتصال به جفت باز میکنیم 

 سیتراته و مشخصات را روی آن لوله ثبت میکنیم.

 اندازه گیری و ثبت نمره آپگار

وضعیت بالینی نوزاد را مشخص میکند.آپگار در دقیقه اول و پنجم تولد تعیین یکی از ساده ترین راههای تعیین 

باشد باید در  7کمتر از  5میشود.اگر آپگار در دقیقه اول کمتر از هفت باشد باید تحت نظر قرار گیرد.اگر در دقیقه 

احتمال آسفکسی مطرح  گزارش شود.در این وضعیت 7تعیین آپگار مجدد شود تا آپگار باالتر از  21،25،11دقیقه 

 است.

عواملی که باعث کاهش نمره آپگار میشوند شامل دیسترس جنینی،دیسترس تنفسی،بیهوشی جنرال مادر یا درمان 

 ساعت اخیر باشد، وزن کمتر از یک کیلوگرم ، ساکشن مکرر پس از زایمان . 3دارویی که باعث کاهش درد طی 

به بخش حداکثر در دو ساعت اول آن انجام میشود بطوری که هر نیم یا اولین ارزیابی نوزاد در بخش به محض ورود 

 یکساعت تا دو ساعت و هر دو ساعت تا شش ساعت و سپس هر هشت ساعت میباشد.
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 اولین تماس مادر و نوزاد و آغاز شیردهی

از پوست  پیش از این که نوزاد سالم را در آغوش مادر بگذاریم ضمن خشک کردن ،خون ،مکونیوم و موکوس را

اتاق عمل -نوزاد پاک کنید.اولین تماس باید در حضور یک همراه آگاه و مطلع یا در حضور کارکنان اتاق زایمان

صورت گیرد. با قرار دادن نوزاد بر روی سینه مادر و ایجاد تماس پوست با پوست،گرمای بدن مادر به سادگی به 

بدن نوزاد کمک میکند. با ارزیابی رفلکس جستجو،تمایل به نوزاد منتقل شده ،این امر به تثبیت وضعیت و دمای 

مکیدن نوزاد آشکار میشود.صبر کنید تا نوزاد برای شیر خوردن آماده شود.مناسبترین شرایط این است تا اجازه 

.زمان تداوم این تماس ،نقش مهمی در فرآیند  (breast crawl ) دهید،نوزاد خود به طرف پستان مادر بخزد.

 مادر و نوزاد دارد.ارتباط 

د.این کمک میکن_دلبستگی و وابستگی_تماس نزدیک و طوالنی مدت مادر و نوزاد به برقراری زودرس روابط متقابل

 رفتار، تغذیه در ساعت اول عمر را بهتر،امکان پذیر میکند.

ر حوله گرم اگر امکان تماس پوست به پوست نوزاد و مادر در بدو تولد وجود ندارد،نوزاد را خشک کرده د

 بپوشانید،سرش را با کاله پوشانده در کنار مادر قرار دهید و مادر را به شیردهی در ساعت اول عمر تشویق نمایید.

 تعیین هویت و تامین امنیت نوزاد

برای ثبت اطالعات بهتر است سه نوار در نظر گرفته شود.نوار اول جهت نوزاد، نوار دوم جهت مادر و نوار سوم جهت 

جنسیت نوزاد -2که توسط مادر معرفی شده است.نوار مچ بند نوزاد باید حداقل مشخصات زیر را داشته باشد:فردی 

شماره نوار شناسایی نوزاد)که در پرونده مادر ثبت شده(یا -3تاریخ و ساعت دقیق تولد-4نام و نام خانوادگی مادر-1

 ام پزشک معالج.گروه خون مادر.نام خانوادگی پدر.موارد دیگر بر حسب سیاست های زایشگاه:ن-5شماره پرونده مادر

بهتر است نوار شناسایی به پای نوزاد بسته شود زیرا احتمال تماس با دهان نوزاد در صورتیکه بدست نوزاد بسته 

 شود زیاد است. 

 نوزاد سالم

 ه باشد.هفت 32هفته و پایان  47درصداز نوزادان سالم میباشندو نوزادی سالم است که بین آغاز  81

-(RR=41-61)-(HR=211-261در معاینه دارای عالیم حیاتی،فعالیت،ظاهر،رنگ و تنفس طبیعی باشد.)

(T=46.5-47.5)  کیلوگرم باشد. 3تا 5/1وزن بین 
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 نوزاد در معرض خطر

 به ظاهر سالم است ونیاز به درمان سریع برای حل مشکالت را ندارد ،نوزاد به "نوزاد سالم در معرض خطر"یک 

 ظاهر سالم نوزادی است که یک یا چند مورد از موارد زیر را داشته باشد:

 هفته و شش روز 46هفته تا  45سن جنینی  1

گرم.در صورت وجود امکان مراقبت مناسب در بخش زنان ، نوزاد به ظاهر سالم با  1511تا  1111وزن تولد بین 1

 شود.گرم ممکن است در کنار مادر مراقبت  1111تا  2811وزن 

 کیلوگرم 3نوزاد با وزن تولد باالی 1

 سابقه بعضی بیماریهای مادر1

 نمره آپگار دقیقه اول پایینتر از هفت که بسرعت بهبود یافته است1

 ناهنجاری های کوچک)مینور(1

 زایمان مشکل با صدمات زایمانی خفیف1

 مادر و نوزادRhناسازگاری گروه خونی /1

 مصرف دارو توسط مادر1

 گذرا و کوتاه مدت تغذیهمشکالت 1

یک نوزاد سالم در معرض خطر به ظاهر سالم است و نیاز به درمان سریع برای حل مشکالت ندارد.باید به دفعات و 

بطور دقیق عالیم حیاتی وی راارزیابی کرد.زیرا عالیم حیاتی مختل برای بروز مشکالت احتمالی است که میتواند به 

 مرور آشکار شوند.

 نوزاد بیمار

هفته و  45نوزادی که عالیم حیاتی ، فعالیت ، رنگ و یا روند غیر طبیعی تغذیه داشته باشد. این نوزاد سن کمتر از 

درصد از نوزادان  41کیلوگرم دارد و این نوزادان نیاز به اقدام و درمان فوری دارند.علت فوت  1یا وزن کمتر از 

نی به بدن نوزاد نفوذ میکند.پس نوزادان باید حتما از نظر عفونت است که از طریق پوست، بند ناف، دهان و بی

 آغشتگی به مکونیوم،خون کنترل و چک شوند.

نکته:برای نوزادان آغشته به مکونیوم شدید و نوزادانی که مادران آنها مبتال به هپاتیت،ایدز،هرپس هستند استحمام 

 هر چه زودتر انجام میشود.
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 از تولدفصل دوم: مراقبت های معمول بعد 

اولین ارزیابی نوزاد در بخش به محض ورود به بخش و حداکثر در دو ساعت اول عمر انجام میشود. بطوریکه هر نیم 

تا یکساعت تا دو ساعت و هر دو ساعت تا شش ساعت و سپس هر هشت ساعت میباشد و شامل اندازه گیری 

 قد،وزن،دور سر میباشد.

 قد:

استفاده میکنیم.نوزاد را روی قدسنج قرار میدهیم سر نوزاد را به قسمت باالیی برای اندازه گیری قد، از قد سنج 

قدسنج می چسبانیم گردن نوزاد را راست نگه میداریم و پاهای نوزاد را در امتداد بدنش قرار میدهیم.قد یک نوزاد 

 سانتیمتر است. 53-36طبیعی بین 

 وزن:

بودن محیط نوزاد در زمان اندازه گیری مطمئن میشویم.کاغذ یکبار ترازو را در محل مطمئنی قرار میدهیم. از گرم  

مصرف یا پارچه استریل رادر ترازو قرار میدهیم و ترازو را هر بار پس از قراردادن پارچه تنظیم میکنیم. نوزاد را 

 کیلوگرم دارد. 3-5/1بدون هیچ پوششی روی ترازو قرار میدهیم .یک نوزاد طبیعی وزن بین

 دورسر:

سر نوزاد را از برجسته ترین نقطه پشت سر تا برجسته ترین نقطه روی پیشانی و یک سانتیمتر باالتر از پل  دور

 سانتیمتر میباشد. 47-44بینی اندازه میگیریم.دور سر یک نوزاد طبیعی 

 سنجش دمای بدن:

رم یکبار با دماسنج و کیلوگ 1برای سنجش دمای بدن نوزاد از دماسنج استفاده میکنیم.دمای بدن نوزاد باالی 

 سپس با لمس انجام میشود.

دقیقه دما را  5پایین می آوریم و زیر بغل نوزاد قرار داده و پس از  45دماسنج جیوه ای:دماسنج را تا  -2

 میخوانیم.

 دقیقه دما را میخوانیم. 5دماسنج دیجیتال: این دماسنج ایمن تر است و زیر بغل نوزاد قرار داده و پس از  -1

الکتریکی: در صورتیکه نوزاذ در زیر گرم کننده تابشی باشد پروپ را در قسمت تحتانی و چپ دماسنج  -4

شکم و در صورت قرار گرفتن بر روی شکم پایین پشت قرار میدهیم.برای انتقال صحیح دما پروپ را نباید 

فراهم بر روی استخوان یا نسج کبد بگذاریم.این دماسنج امکان پایش مداوم دمای بدن نوزاد را 

 میکند.سنجش دمای بدن نوزاد از طریق مقعد توصیه نمیشود.
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 تحمل تغذیه و دفع مدفوع و ادرار:

 1دفعات و مدت تغذیه با شیر مادر باید گزارش شود.درست شیر خوردن نوزاد در طی اقامت بستری حداقل روزی 

اعت دفع ادرار نداشت احتمال انسداد س 13ساعت اول عمر است اما اگر تا  21بار گزارش میشود.اولین ادرار تا 

ساعت دفع مدفوع نداشت احتمال انسداد  38ساعت اول عمر است اما اگر تا  13مطرح است.اولین دفع مدفوع تا 

دقیقه شیر بخورد و اگر از شیر دوشیده شده استفاده میشود  11بار در شبانه روز بمدت  8مطرح است.نوزاد باید 

 یه شود. اگر نوزاد خواب آلوده است برای تغذیه از فنجان استفاده میشود.ساعت تغذ 13سی سی در  511

 ایمنی سازی: 

در ساعات اول عمر انجام میشود و در عضله ران راست تزیق صورت میگیرد. B(:تزریق واکسن هپاتیتB)هپاتیت  

 ماهگی و شش نوبت)بدو تولد،یک ماهگی، دو  3کیلوگرم در  1این واکسن در نوزادان با وزن کمتر از 

سی  B ،5/1مثبت باشد بطور همزمان با تزریق واکسن هپاتیت HbsAgماهگی( تزریق میشود.در صورتیکه مادر  

سی ایمنوگلوبولین اختصاصی در عضله ران چپ تزریق میشود.تزریق ایمنوگلوبولین ترجیحا در اسرع وقت و یا 

ماهگی از  25- 4تزریق واکسن و سرم اختصاصی در  ساعت پس از تولد انجام شود.این نوزادان عالوه بر 21ظرف 

   چک و کنترل میگردند. HbsAg، HbsAbنظر 

 واکسن ب ث ژ: 

این واکسن حد فاصل یک سوم باالیی و دو سوم تحتانی بازو در ساعات اول عمر تزریق میشود و حدود نود درصد 

التهاب و درد خفیف دارند و کسانیکه  افراد پس از دریافت واکسن ب ث ژ عوارض خفیف موضعی از قبیل ورم،

 بدنبال تزریق واکسن ب ث ژ اسکار پوستی نداشته باشند تزریق مجدد الزم نیست.

 قطره فلج اطفال:

این قطره در هنگام ترخیص داده میشود و تا روز سی ام تولد قابل تجویز است.در صورت استفراغ در کمتر از ده 

ود و خوراندن با هر نوع شیر منافاتی ندارد. در نوزادانی که دچار آترزی مری دقیقه ، باید مجددا قطره خورانده ش

 بوده و گاستروستومی شده اند از نوع تزریقی واکسن استفاده میشود.

 : Kتزریق ویتامین 

تا یک میلیگرم بصورت عضالنی در قسمت قدامی جانبی ران چپ تزریق میشود.بدلیل شیوع کمبود آنزیم  5/1

G6PDیتامین تجویز وK.توصیه میشود 
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 مراقبت از بند ناف:

ثانیه اول تولد به روش استریل میباشد.تاخیر در بستن بند ناف باعث  211تا  41بهترین زمان برای قطع بند ناف 

روز اول و از  4احتمال زردی و نیاز به فتوتراپی میشود.مهمترین و شایع ترین راه انتقال عفونت به نوزاد در دو الی 

روز است.اگر بند ناف تا یک ماه پس از  25تا  5دست آلوده مراقبین میباشد.زمان طبیعی افتادن بند ناف  طریق

تولد نیفتد شیرخوار باید از نظر اختالل سیستم ایمنی بررسی شود.وجود ترشحات بی بو در ناحیه ناف طبیعی 

و صابون مالیم شستشو داد.استفاده از است.در صورت آغشته شدن محل به مواد آلوده باید ناف را با آب ولرم 

داروهای آنتی سپتیک مثل الکل نه تنها نقشی در پیشگیری از عفونت ندارد بلکه افتادن بند ناف را به تاخیر می 

 اندازد.

از تماس ادرار و مدفوع جلوگیری کنندو اگر –توصیه هایی به والدین: قبل از تماس با نوزاد دستهای خود را بشویند 

شد با آب ولرم و صابون پاک کنند.از ناف بند استفاده نشودو از هیچگونه مواد گیاهی و خانگی برای ناف نوزاد آلوده 

 استفاده نشود.

سانتیمتر است.بند ناف کوتاه نشانه حرکات کم جنین است. بند ناف آغشته به مکونیوم  215تا  41طول بند ناف 

 نشانه آلودگی در طی چند ساعت است.

 پوست: مراقبت از

برای پیشگیری از عفونت ضروری است که خون و ترشحات پس از تولد با استفاده از پنبه مرطوب با آب ولرم زدوده 

 ساعت اول عمر است. 13شود و نوزاد مجددا خشک شود.مناسبترین زمان برای حمام دادن نوزاد پس از 

 برقرای ارتباط عاطفی نوزاد و والدین:

وزاد و والدین باعث رضایتمندی بیشتر والدین میشود و این رابطه، باعث تامین سالمت برقراری این رابطه بین ن

نوزاد میشود.قبل از تماس پوست با پوست نوزاد با مادر در مورد احساسات مادر سوال نکنید.فقط وی را از روش 

ب ترشح پروالکتین در شروتین مراقبت بدو تولد و اهمیت آن مطلع کنید.ضمنا به مادر توصیه میشود که به علت 

،تغذیه شب حتما انجام شود و اگر هم اتاقی مادر و نوزاد در بیمارستان امکانپذیر نیست نوزاد هر دو ساعت جهت 

 تغذیه نزد مادر فرستاده شود.

 پوشاک نوزاد : 

ن گا در دوران بستری و از تثبیت دمای بدن، اغلب نوزادان فقط به یک پوشش ساده نخی به رنگ روشن یا یک

تمیز ، یک پوشک نیاز دارند.استفاده از یک کاله نخی ساده کمک میکند تا از شدت دفع حرارت بدن نوزاد کاسته 

 شود.
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نکات مهم در مورد لباس نوزاد :از لباس زیپ دار استفاده نشود.از نرم کننده های لباس جهت شستشوی لباس نوزاد 

کنند.پاک کننده های مایع بهترین مواد برای تمیز کردن انواع استفاده نشود و برای آبکشی از آب داغ استفاده 

 لباسها میباشد.

مراحل پوشیدن لباس:برای پوشاندن بلوز و زیرپوش ،یقه لباس را با دست گشاد میکنیم.به آرامی یقه را وارد سر 

خود دهید و  نوزاد میکنیم.با یک دست ابتدا آستین را به دست خود کنید ،سپس دست نوزاد را به همان دست

 لباس را داخل دستهای نوزاد کنید

 فصل سوم : مراقبت های الزم در طول دوران بستری

 غربالگری برای ردیابی مشکالت و اختالالت شایع:

 اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت:

عالیم –سریع  زایمان-زایمان دوقلویی یا چندقلویی–پرخونی –رنگ پریدگی -نوزاد مادر دیابتیک-نارس بودن نوزاد

 سمعی غیر طبیعی 

 اندازه گیری قند خون:

-زایمان دو قلویی و چند قلویی-هایپوترمی نوزاد-عدم تمایل به شیر-پرخونی-نوزاد مادر دیابتیک-نارس بودن نوزاد

 آسفکسی

 :Rhگروه خون و  

 داشته باشد.oمنفی باشد ،اگر مادر گروه خون  Rhاگر مادر 

 غربالگری عفونت باکتریال:

ساعت،تب و عفونت مادر در روزهای قبل یا حین تولد،تنفس باالی شصت بار در  28طوالنی تر از  promنوزاد 

روز اول عمر ظاهر میشود و در صورت  4دقیقه،تب باال،هایپوترمی،بیحالی،تشنج عالیم عفونت زود رس طی دو الی 

 تی،تغذیه،هایپوتونی،تشنج و زردی کنترل کرد.عدم شروع درمان با آنتی بیوتیک باید نوزاد را از نظر عالیم حیا

 عالیم بیماریهای شدید:

مشاهده هر یک از عالیم زیر احتمال بیماری شدید را مطرح میکند ونیاز به اقدام تشخیصی درمانی و بستری در 

 بخش نوزادان،مراقبت های ویژه دارد.

 ساعت اول عمر 6تا در دقیقه(طوالنی تر از  61.تنفس سریع)باالی

 تا در دقیقه( 41.تنفس کند)کمتر از 
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 .تو کشیده شدن شدید قفسه سینه

 .ناله

 .سیانوز مرکزی

 .تشنج

 .هایپرتونی شدید و مقاوم

 .لرزش مقاوم انتهاها

 .هایپوتونی و بیحالی

 درجه 48.تب برابر یا باالی 

 درجه 45.هایپوترمی شدید زیر 

 .رنگ پریدگی شدید

 .زردی روز اول

 شدید بند ناف.خونریزی،خونریزی 

 . ناهنجاری هایی که نیاز به اقدام جراحی یا بررسی فوری دارند.

 استفراغ مقاوم-.اختالالت گوارشی

 .عفونت  ناف،پوست،چشم

 آموزش مادر:

 در زمینه :

 .اصول بهداشت

 .عالیم هشدار و اینکه در صورت نیاز به کجا مراجعه کند.

 .دمای بدن نوزاد

 . پوشاک نوزاد.

 ..حمام نوزاد

 .تغذیه نوزاد.
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 .مراقبت از سینه مادر.

 اولین ارزیابی پس از ترخیص:

ساعت پس از ترخیص  38ساعت اول عمر انجام شود،نوزاد طی  38در صورتیکه ترخیص نوزاد سالم پیش از پایان 

 باید دوباره معاینه و بررسی شود.

هفته نیاز به پیگیری با  47سن جنینی زیر گرم و  1511نوزادان گروه به ظاهر سالم و نوزادان با وزن تولد زیر 

 ساعت بعد از ترخیص میباشد. 13فواصل زمانی کمتری دارند و اولین مراجعه 

 فصل چهارم : مراقبت های بخش هم اتاقی مادر و نوزاد:

 استحمام نوزاد:

درجه سانتیگراد و در صورت امکان منبع گرما )گرم کننده  15دمای اتاقی که نوزاد در آن شسته میشود باید باالی 

تابشی( وجود داشته باشد.استحمام نوزاد میتواند بوسیله پنبه تمیز و آب گرم صورت گیرد و یا نوزاد با شامپو و 

 تما نوزاد خوب خشک شود. صابون مخصوص بچه شسته شود ولی باید بعد از استحمام ح

 مراحل استحمام نوزاد:

وسایل حمام دادن نوزاد شامل لگن شستشوی نوزاد،پارچه مرطوب،پنبه گلوله شده،شامپو وصابون میباشد.در ابتدا 

کودک را برهنه میکنیم و در یک حوله کاله دار میپیچانیم. از این حوله برای گرم نگهداشتن قسمت هایی از بدن 

در مراحل اولیه شسته نمیشود استفاده میکنیم. شستشوی بدن نوزاد از سر و صورت و سپس دست و پاها نوزاد که 

وشکم و پشت انجام میشود و چین های بدن نوزاد مانند زیر بغل،زیر گردن،الله گوش،دستگاه تناسلی را با پارچه 

کاله دار دیگری میپیچانیم تا خشک مرطوب پاک و سپس آبکشی میکنیم و پس از استحمام ،نوزاد را داخل حوله 

 شود.

 مراقبت از بند ناف:

پس از تولد بند ناف نوزاد نرم و مرطوب بوده و مکان مناسبی برای رشد باکتریها میباشد و مراقبت از بند ناف خیلی 

اس با ز تممهم است.بند ناف باید روزانه از نظر خونریزی و احتمال عفونت چک شود.به مادر توصیه میکنیم که قبل ا

نوزاد دستهایش را بشوید و وجود عالیم قرمزی،التهاب،ترشح چرکی، نشت خون را جدی بگیرد و به پزشک اطالع 

دهد.بند ناف باید از پوشک بیرون قرار داشته باشد.از بانداژ و یا ناف بند استفاده نکنیم.از بکار بردن هرگونه مواد ضد 

 عفونی پرهیز کنیم.
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 غربالگری شنوایی:

باعث تشخیص زود هنگام کاهش اختالالت   oto AcousTic Enissuغربالگری شنوایی با استفاده از آزمون 

تکاملی در شیر خواران میشود.توصیه به انجام این آزمون قبل و بعد از ترخیص توسط پزشک در پرونده ثبت 

در اطالع و یک برگه در پرونده ثبت میشود.این آزمون در بخش هم اتاقی مادر و نوزاد انجام میشودو نتیجه به ما

 میشود.

 آموزش مادر قبل از ترخیص:

ساعت پس از زایمان سزارین امکان پذیر 38ساعت پس از زایمان طبیعی و 13ترخیص مادرونوزاددر شرایط مناسب 

م حیاتی باشد،ثبات عالئ7باالتر از5گرم داشته باشد.آپگار دقیقه1511می باشد.نوزاد برای ترخیص باید وزن باالی

ساعت اول، انجام 13ساعت قبل از ترخیص داشته باشد،دفع ادرارومدفوع داشته باشد،عدم زردی در 21حداقل

 واطمینان از ایمن سازی،تعیین گروه خون.

مادرنوزاد جهت ترخیص نوزاد باید درمورد مسائل مراقبت از بند ناف ،پوشک کردن نوزادوآشنایی باعالئم هشدار 

ی دست و پاها، خونریزی، تنفس مشکل، تاکی پنه، تو کشیدن قفسه سینه، ناله، زردی دهنده که شامل سرد

 ،خونریزی از ناف یا محل ختنه، دفعات ادرارو مدفوع آموزش ببیند

 ترخیص نوزاد:

عالئم خطر را برای مادر نوزاد توضیح می دهیم که شامل خوب شیر نخوردن، تنفس تند تند ،زنش پره های بینی، 

 ی نوزادی، تب و بی حالی،بیقراری مداوم، سیانوزه، حرکات غیر طبیعی اندامها میشود.تشنج، زرد

 پیگیری بعد از ترخیص: 

ساعت پس از ترخیص با شماره تلفن والدین تماس گرفته میشود واز مادر در مورد تغذیه نوزادوتعداد  13-38

لگری،اگرنوزاد پسر بودازمراقبت از محل ختنه دفعات آن ،از چگونگی تنفس نوزاد،ازتب وسردی انتهاها،انجام غربا

 سوال میشود.

 ختنه:

گرم  1511روزگی می باشد، به شرط اینکه نوزاد وزن باالی  18ساعت بعد از تولد تا پایان  6بهترین زمان ختنه از 

ه در داشته باشد و ناهنجاری های هایپوسپادیازیس و انحراف محور مجرا نداشته باشدو همچنین خونریزی دهند

)حلقه پالستیکی( میباشد .والی اگر از plastibevخانواده وجود نداشته باشد. بهترین روش ختنه تا شش سالگی از 

روش جراحی استفاده شود تا دو ساعت باید تحت نظر باشد.محل ختنه از آلودگی به ادرار و مدفوع دور نگاه داشته 

روز پس از  7زی سه بار از پماد تتراسایکلین استفاده شود و شود. در صورت آلودگی با آب و صابون شسته شود و رو

ختنه به پزشک مراجعه شود و در صورت بیقراری از استامینوفن استفاده میکنیم.پوشک نوزاد باید باز باشد و اگر 
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رار روز، اد 21روزو نیفتادن تا  4بسته باشد ،سفت بسته نشود.در صورت خونریزی ،تورم ، افتادن حلقه زودتر از 

 ساعت ، سریعا به پزشک مراجعه شود. 13نکردن تا 

 مراقبت از نوزاد کم وزن سالم:

شستن دستها قبل از هر بار تماس با نوزاد باید صورت گیرد. شایعترین علت بستری مجدد پس از ترخیص این گروه 

شوند.اگر نوزاد خواب آلوده  ساعت تغذیه 13دقیقه در  11بار و هربار  8، مشکالت تغذیه ای است.این نوزادان باید 

است یا مکیدن ضعیف دارد ، تغذیه با قاشق یا فنجان انجام شود.حین شیر دادن به این نوزادان باید پستان را 

بفشارید تا شیر بیشتری دریافت کنند.برای جلوگیری از ریفالکس و خطر آسپیراسیون نوزاد در وضعیت شیب دار 

 گذاشته و روی شکم نمیخوابانیم.

 کات مهم در مورد ناخن نوزاد:ن

کوتاه کردن ناخن دست یک تا دوبار در هفته و ناخن پا یک تا دو بار در ماه میباشد.بهترین زمان کوتاه کردن ناخن 

 نوزاد هنگام خواب بودن اوست و برای کوتاه کردن ناخن از قیچی سرگرد استفاده شود.

 نکات مهم در مورد مکمل های ویتامینی:

 روزگی تجویز میشود و تا یک سالگی ادامه پیدا میکند. 25و یا مولتی ویتامین است و از A+Dشامل:  ویتامین ها
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اصول بیهوشی در کودکان 

 ونوزادان

 
 

 

 

 تهیه و تنظیم: فاطمه میرزائی
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 تعریف بیهوشی

از عوامل هوشبر گفته می شود بیهوشی)هوشبری( به حالت خواب آلودگی، بی دردی آرامش و فقدان رفلکسها با استفاده 

 که قابل برگشت می باشد.

 تاریخچه بیهوشی

از زمانهای قدیم تمام فکر و سعی انسان این بوده است که با استفاده از وسایل یا روشهایی،درد بیماران را در هنگام عمل 

حقیقی خود معرفی شد ادامه  سال قبل که بیهوشی به معنای 251جراحی کاسته و یا از بین ببرد. این تالشها تا حدود 

 یافت.

 2833( در سال N1Oمعرفی شده است. اکسید ازت )  Longتوسط  2831اولین داروی بیهوشی اتر بوده است که در سال

( ،و کلروفوم جزء اولین داروهای N1Oجهت بیهوشی استفاده شدند.در واقع اتر،اکسید ازت ) 2837و کلروفرم در سال 

معرفی گردید. استفاده از سیکلوپروپان در   Bierبی حسی نخاعی توسط  2848مورد استفاده در بیهوشی بودند. در سال

مورد استفاده قرار  Johnsonهالوتان توسط  2456شروع شد. در سال  2443و استفاده از تیوپنتال در سال  2444سال 

 گرفت.

مورد استفاده بالینی قرار می گیرند. در  2441، و دسفلوران از سال  2482، ایزوفلوران از سال 2471سال انفلوران از 

( ، هالوتان ، انفلوران ، ایزوفلوران  و دسفلوران استفاده می N1Oبیهوشی نوین بیشتر از گازهای استنشاقی اکسید ازت )

 شود.

 مراحل بیهوشی عمومی

که هر یک از این مراحل به شکل مجموعه ای از نشانه ها و عالیم کامالً مشخص  بیهوشی شامل چهار مرحله است

 تظاهر می کنند.

از زمان تجویز داروی بیهوشی شروع شده تا از دست دادن هوشیاری)بی دردی( بیمار طول می :مرحله اول: شروع بیهوشی

 کشد. در ابتدای این مرحله بیمار احساس گرما ،گیجی،وانفصال می کند . 

صداهارا شدید می شنود و حتی صداهای خفیف به شکل ناراحت کننده ای بلند شنیده می شنود ، لذا از هرگونه صدا یا 

 حرکت غیر ضروری در ابتدای بیهوشی باید جلوگیری شود.

از زمان از دست دادن هوشیاری شروع شده و تا از بین رفتن رفلکسهای چشمی  (:Excitementمرحله دوم:هیجان)

مکها،حرکات چشم،و اشک ریزش( و شروع تنفس منظم ادامه می یابد. در این مرحله بیمار تحریک پذیر بوده و )مرد

حرکات ناآگاهانه)از جمله تقال،فریاد زدن،خندیدن،و گریه کردن(دیده می شود، لذا یک نفر متخصص بیهوشی جهت کنترل  

 حرکات بیمار حضور داشته باشد.
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ا ایجاد تنفس منظم شروع شده و تا قطع تنفس بیمار ادامه می یابد.بیمار آرام و بیهوش ب مرحله سوم:بیهوشی جراحی:

 است،عضالت شل بوده و رفلکسها وجود ندارد.این مرحله خود به چهار سطح زیر تقسیم می شود. 

 : از شروع تنفس منظم تا توقف حرکات چشمIسطح 

 نده ای: از توقف حرکات چشم تا شروع فلج عضالت بین دIIسطح 

 : از شروع فلج عضالت بین دنده ای تا فلج کامل این عضالتIIIسطح 

 :از فلج کامل عضالت بین دنده ای تا فلج دیافراگم و قطع تنفس شکمیIVسطح 

( نیز گفته می شود.در اثر تجویز زیاد ماده Dangerبه این مرحله،مرحله خطر)مرحله چهارم:دپرسیون بصل النخاع:

این مرحله می گردد.تنفس قطع شده، نبض ضعیف ونخی شکل ، و مردمک گشاد شده و به نور پاسخ  هوشبری، بیمار وارد

نمی دهد. در صورت عدم قطع فوری بیهوشی ،بیمار دچار ایست قلبی و فوت می گردد. در صورت ورود بیمار به این مرحله، 

 می کنیم. تجویز داروی بیهوشی را قطع نموده، تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را شروع

 :انواع روش های بیهوشی 

( بیحسی 1( بیهوشی عمومی )قطع حس در تمام بدن(،و)2بیهوشی)هوشبری( بطورکلی به دو دسته تقسیم می شود.)

 در قسمتی از بدن)بصورت بیحسی موضعی ناحیه ای ، اپیدورال ، نخاعی(

 بیهوشی عمومی: 

ایجاد می شود. اکثریت متخصصین بیهوشی ،جراحان، و در این روش ، حین جراحی فقدان کامل حس در تمام بدن 

بیماران طرفدار این روش بیهوشی می باشند.در این روش،داروهای بیهوشی روی مغز اثر گذاشته باعث تضعیف آن شده، و 

در نتیجه سبب از بین رفتن هوشیاری و حواس بیمار می گردند. داروهای بیهوشی عمومی معموالً بدو صورت استنشاقی 

 داخل وریدی استفاده می شوند. و

 الف(بیهوشی از راه استنشاقی:

بیهوشی استنشاقی بدلیل سهولت کنترل، متداول ترین روش است.بیهوشی استنشاقی با استنشاق بخار محلولهای فرار 

تفاده با اسبیهوشی یا گازهای مخصوص ایجاد می شود.همراه با این عوامل بیهوشی، اکسیژن نیز تجویز می شود. این عوامل 

از ماسک یا لوله تراشه تجویز می گردند. بدنبال استنشاق، داروهای هوشبری از خالل مویرگهای ریوی به خون وارد شده 

و پس از تأثیر بر مراکز مغزی در صورت کفایت،سبب از بین رفتن هوشیاری و حس می گردند. پس از قطع تجویز داروی 

ع می شود.شایعترین داروهای بیهوشی استنشاقی مورد استفاده در حال حاضر بیهوشی،بخارات آن توسط ریه از بدن دف

 (،هالوتان،ایزوفلوران،و انفلوران می باشد.N1Oشامل؛اکسید ازت)
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و یا گاز خنده آور نیز معروف است غیر قابل اشتعال  Nitrous Oxide(: این گاز به نام گاز N1Oاکسید ازت )  -1

بیهوشی و کنترل درد،  استفاده می شود. این گاز سبب بیهوشی خفیف   می باشد. به طور شایع جهت کمک به

شده و بطور ضعیف سبب شلی عضالت می شود ،لذا به تنهایی استفاده نمی شود و معموالً همراه با سایر داروهای 

د. باش بیهوشی)بطور شایع همراه با هالوتان و ایزوفلوران( استفاده می شود. شروع و خروج از بیهوشی سریع می

همراه با اکسیژن در اعمال جراحی کوتاه مدت و در کلینیک دندان پزشکی استفاده می گردد. ) نکته : حداکثر 

بمدت چند دقیقه  N1Oبیشتر شود و پس از قطع آن نیز باید جهت دفع سریعتر  %68غلظت این کاز  نباید از 

 جهت بیمار اکسیژن خالص تجویز گردد.( 

ی از داروهای خیلی رایج جهت بیهوشی در ایران می باشد که به طور وسیع استفاده می هالوتان)فلوتان(: یک  -2

گردد. از مزایای این داروی بیهوشی این است که شروع و خروج از بیهوشی سریع می باشد،میزان تهوع و استفراغ 

براحتی قابل کنترل می  بعد از جراحی کم است، و غیر قابل اشتعال و انفجار می باشد. عمق بیهوشی با این دارو

باشد .مهمترین عارضه هالوتان کاهش فشار خون و آسیب کبدی می باشد. ضمناً اثر شل کنندگی این دارو ضعیف 

 می باشد.

انفلوران:با استفاده از این دارو،شروع و خروج از بیهوشی سریعتر از هالوتان می باشد. غیر قابل اشتعال است. این دارو   -4

تم تنفسی )شایع( و قلبی عروقی می شود. سبب افزایش فشار داخل جمجمه می شود و در دوزهای سبب تضعیف سیس

 باال سبب تشنج می گردد همچنین اثر سمی روی کلیه نیز دارد ضمناً با تجویز همزمان اپی نفرین هم سازگاری ندارد.

فاده می شود. شروع و خروج از بیهوشی با است 2482ایزوفلوران:یکی از داروهای جدید بیهوشی می باشد که از سال   -3

استفاده از آن سریع بوده و اثر شل کنندگی عضالنی آن شدید می باشد. همچنین این دارو نسبت به هالوتان و انفلوران 

کمتر سبب تضعیف قلب و آسیب کبدی و کلیوی می شود.لذا نسبت به داروهای قلبی بسیار بهتر می باشد و استفاده از 

به سرعت رو به گسترش است.اخیراً در برخی از بیمارستانهای ایران نیز استفاده می گردد.عیب این دارو تضعیف  این دارو

 شدید تنفس می باشد.لذا تنفس بیمار باید بدقت کنترل شود و در صورت نیاز از تهویه حمایتی استفاده گردد.

 ب( بیهوشی از راه تزریق داخل وریدی:

می می توان از تزریق داخل وریدی داروهایی مثل باربیتوراتها،هیپنوتیکهای غیر برای ایجاد بیهوشی عمو 

باربیتوراتی،بنزودیازپین ها،مخدرها،و داروهای کاهش دهنده هوشیاری استفاده کرد.اغلب این داروها را برای شروع بیهوشی 

می دهند.گاهی این داروها به تنهایی در در جراحی طوالنی مدت استفاده نموده و با داروهای استنشاقی،بیهوشی را ادامه 

جراحی های کوتاه مدت استفاده می شوند. شروع و مدت اثر این داروها کوتاه می باشد و بیمار بعد از بهوش آمدن کمتر 

دچار تهوع و استفراغ و گیجی می باشد. بعلت  شیوع کمتر عارضه تهوع و استفراغ،بعد از عمل جراحی چشم زیاد استفاده 

دند، زیرا عدم تهوع و استفراغ  بعد از عمل جراحی چشم اهمیت دارد.از مزایای دیگر این دسته از داروها اینکه باعث می گر

 انفجار نشده ، وسایل و تجهیزات کمی مورد نیاز بوده ، و بسهولت تجویز می شوند.
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روع های شایع مورد استفاده برای  شتیوپنتال سدیم )پنتوتال یا نسدونال( :از دسته باربیتورتها بوده و یکی از دارو -2

ثانیه( سبب بیهوشی بیمار شده و در انواع مختلف جراحی همراه با  41بیهوشی است. این دارو سریعاً )پس از 

داروهای دیگر استفاده می شود.بعلت القاء سریع بیهوشی برای بیماران بسیار مطبوع است. شیوع تهوع و استفراغ 

ین دارو همراه با اکسید ازت و اکسیژن در اعمال جراحی کوتاه مدت مانند تخلیه یک بعد از عمل کم می باشد. ا

آبسه ، برداشتن خال،جا انداختن یک شکستگی یا دررفتگی استفاده می شود. از معایب این دارو تضعیف شدید 

(،تزریق PH=22تنفس است. در کودکان سبب اسپاسم حنجره می شود. همچنین این دارو فوق العاده قلیایی است)

وریدی دردناک بوده، لذا رقیق شده و بصورت آهسته از وریدی های بزرگ تزریق می کنیم. در صورت نشت سبب 

آسیب و درد شدید بافتی می شود. در صورت تزریق در ورید های نازک،احتمال ترومبوفلبیت زیاد است. با توجه 

می شود،در صورت نیاز از راه داخل مقعدی استفاده به عوارض مذکور در کودکان بصورت داخل وریدی استفاده ن

 می گردد.

تیوپنتال سدیم بعنوان داروی ضد تشنج نیز تجویز می گردد که در صورت تشنج ناشی از داروهای بیحس کننده موضعی 

 استفاده می شود.

که ی شود بطوریکتامین)کتارالر(:از دسته داروهای انفکاک کننده می باشد. که سبب انفکاک بیمار از محیط م -1

بیمار بیدار بوده وچشمانش را باز و بسته می کند اما از وقایع جراحی آگاه نبوده و درد را احساس نمی کند ، 

بعبارت دیگر بیمار را در حالت هذیان و توهم نگه می دارد. بیمار آب دهان خورد را قورت می دهد، لذا در مواردی 

مال آسپیراسیون باشد، بیهوشی با این دارو مناسب است . شروع اثر بعد از که نتوانیم لوله تراشه بگذاریم اما احت

دقیقه است. این دارو سبب تحریک سیستم عصبی سمپاتیک شده  8-25ثانیه می باشد و مدت اثر آن حدود 15

، لذا در بیمارانی که احتمال کاهش فشار خون حین بیهوشی وجود دارد مفید است . همچنین برای بیماران  

سمی مناسب است . از عوارض این دارو افزایش فشار داخل جمجمه می باشد ، لذا در جراحی مغز و چشم آ

استفاده نمی شود . احتمال تضعیف تنفس نیز وجود دارد. ) نکته : در کودکان و نوزادان  بدنبال تحریک حنجره 

 احتمال اسپاسم حنجره وجود دارد. ( 

هذیان و بیقراری می باشند حرفهای بی ربط می زنند،لذا عدم تحریک لمسی ،گفتاری  در ریکاوری این بیماران اغلب دچار

و بینایی بیمار بعد از عمل جراحی اهمیت دارد.تزریق دیازپام در این مرحله تا حدودی عوارض هذیان و بیقراری را کاهش 

 داده و بیمار را آرام می کند.

وری دارند. میدازوالم و دیازپام )از دسته بنرودیازپین ها( و آرامبخش ها:این داروها اثر آرام بخش و خواب آ -4

دروپریدول)از دسته بوتیروفنونها(،داروهای پر مصرف این گروه در بیهوشی می باشند. که بیشتر بعنوان آرامبخش 

 قبل از عمل جراحی استفاده می شوند.
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بخش،شل کننده عضالنی می باشد. میدازوالم بعنوان دارای اثر کوتاه مدت بوده و دارای اثرات ضد اضطراب،آرام میدازوالم

یک داروی قبل از بیهوشی استفاده می شود ولی می توان آنرا بعنوان یک داروی آرامبخش و فراموشی دهنده در طی عمل 

 جراحی استفاده کرد.عوارض این دارو دپرسیون تنفسی و آپنه می باشد،لذا وضعیت تنفسی بیمار باید کنترل شود.

از داروی دیگر پر مصرف این گروه می باشد که بعنوان آرامبخش قبل و حین عمل جراحی خصوصاً همراه با بی  امدیازپ

حسی ناحیه ای استفاده می شود.تزریق داخل وریدی این دارو گاهی سبب ترومبوفلبیت می شود. از عوارض دیگر این دارو 

 دپرسیون تنفسی می باشد.

 د و دارای اثر طوالنی است از عوارض این دارو کاهش فشار خون می باشد.آرامبخش قوی می باش دروپریدول

دارای اثرات آرامبخش و ضد درد می باشند. مورفین یکی از داروهای مهم این دسته بوده که به مقدار مخدرها: -3

ن خوزیاد استفاده می شود. یکی از عوارض مهم مورفین کاهش فشار خون می باشد که از این جهت کنترل فشار 

 بیمار بعد از تزریق این دارو اهمیت دارد. هجنین این دارو سبب دپرسیون تنفسی،تهوع و استفراغ می شود.

مورفین است. بدلیل اثر کاهش دهنده اسپاسم،در جراحی  21/2داروی دیگر این دسته می باشد. قدرت اثر آن  پتیدین

ون تأثیر ندارد.عوارض تنفسی و گوارشی آن مانند مورفین مجاری صفراوی و لوله گوارش زیاد بکار می رود. روی فشار خ

 می باشد.

با استفاده از این دارو ها بیمار نه خواب بوده و نه بیدار می باشد)حالت نیمه هوشیار(. به  نورولپت آنالژزیک ها: -5

اشد. از دستورات کالمی پاسخ می دهد ولی از بی حسی عمیق برخوردار بوده و از نظر سایکوموتور آرام می ب

 داروهای پر مصرف در این گروه می توان به فنتانیل،سوفنتانیل،آلفنتانیل،و تاالمونال را نام برد.

مدت اثر مورفین است. روی سیستم قلبی  3/2برابر قویتر از مورفین می باشد اما مدت اثر آن  75-211حدود  فنتانیل

بیماران مبتال به بیماری شریان کرونری بطور وسیع جهت  عروقی اثر کمی دارد،لذا در بیماران قلبی و عروقی شدید و

شروع و تداوم بیهوشی استفاده می شود. عیب این دارو دپرسیون تنفسی شدید بوده و با دوز باال سبب کاهش فشار خون 

 می شود.

 می گردد اثر آن برابر قوی تر از فنتانیل بوده ، سبب اثر ضددردی و آرامبخشی عمیق تری 5-21دارای اثری  سوفنتانیل

فنتانیل است. این دارو در عمل جراحی قلبی عروقی و مغز و اعصاب جهت شروع و تداوم  4/2بسیار سریع و مدت اثر 

 بیهوشی بکار می رود. مهمترین عارضه این دارو دپرسیون تنفسی و سفتی عضالت اسکلتی می باشد.

اثر فنتانیل می باشد و فوق العاده کوتاه اثر است. بصورت انفوزیون  3/2داروی دیگر این دسته بوده که دارای  آلفنتانیل

 مداوم تزریق می شود. مهمترین عارضه این دارو دپرسیون تنفسی است.
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رسیون ین دارو نیز دپترکیبی از دروپریدول و فنتانیل می باشد که در برخی موارد استفاده می شود. عارضه مهم ا تاالمونال

 تنفسی می باشد.

به این گروه از داروها ، داروهای مسدود کننده عصبی عضالنی نیز می گویند که با شل کننده های عضالنی:  -6

تداخل در عمل استیل کولین،انتقال امواج عصبی را در ناحیه اتصال عصب به عضله اسکلتی متوقف می کنند. 

می باشند. موارد استفاده این دارو شامل؛شل کردن عضالت )خصوصاً در بعنوان داروهای کمکی در بیهوشی 

جراحیهای شکم، قفسه و چشم( سهولت لوله گذاری تراشه، رفع اسپاسم حنجره و درمان کمکی در تهویه مکانیکی 

 ای شل)ونتیالتور( می باشد. این دارو ها با شل نمودن عضالت نیاز به داروهای بیهوشی را کاهش می دهند. داروه

 کننده عضالنی به دو دسته زیر تقسیم می شوند.

A- :این گروه از داروها روی گیرنده های استیل کولین  داروهای مسدود کننده عصبی عضالنی غیر دپوالریزان

نشسته و مانع نشستن استیل کولین روی این گیرنده عصبی عضالنی می شوند و در نتیجه شلی عضالت ایجاد 

می گردد. از داروهای شایع مورد استفاده از این گروه می توان پانکورونیوم  بروماید )پاولون( ،گاالمین )فالکسدیل( 

ریم می باشد مدت اثر این داروها طوالنی است، ، لذا داروهای مذکور بیشتر جهت شلی عضالت در جراحی و آتراکو

 های صوالنی مدت استفاده می شوند.

B- :مدت اثر استیل کولین خیلی کم است. این گروه از داروها داروهای مسدود کننده عصبی عضالنی دپوالریزان

آنها طوالنی می باشد ، لذا با انقباض طوالنی سبب خستگی عضله و در اثر استیل کولین را داشته اما مدت اثر 

نتیجه شلی عضله می گردند.سوکسینیل کولین از داروهای پر مصرف در این گروه می باشد.این دارو سریعاً بعد از 

شکستگی  دقیقه می باشد، لذا بیشتر در جراحی کوتاه مدت ، جاه انداختن 3-8یک دقیقه اثر نموده و مدت اثر آن

 ها،لوله گذاری تراشه ،و رفع اسپاسم حنجره کاربرد دارد.

از جهت مراقبت پرستاری باید توجه داشت که داروهای شل کننده عضالنی سبب تضغیف و فلج تنفسی می شوند،لذا حین 

مشکالت  رت بروزتجویز دارو و بعد از آن بیمار باید از نظر بروز دیسترس تنفسی تحت کنترل و نظارت دقیق باشد. در صو

 تنفسی ،بیمار نیاز به لوله گذاری تراشه و اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی )ونتیالتور( دارد.

 :بیحسی در قسمتی از بدن 

در این روش های بیحسی در قسمتی از بدن با تزریق یا بکارگیری عوامل بیهوشی در مسیر یک عصب یا در محل تحریک 

یت ایمپالس الکتریکی توسط عصب مورد نظر )چه به خارج و چه به طرف ناحیه بیحس ایجاد می شود. بدین ترتیب هدا

شده( متوقف می شود. در این حالت بیمار درارای بیحسی در  ناحیه از بدن بوده و فعالیت مغز تحت تأثیر قرار نمی گیرد. 

ر رود و از حداقل مورد نیاز برای ایجاد در این روش ها باید مراقب بود که دارو در قسمت خاصی از بدن تزریق شده یا بکا

بیحسی استفاده شود زیرا جذب دارو به جریان خون ممکن است سبب تحریک سیستم عصبی مرکزی و دپرسیون قلبی 

 شود.
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      بیهوشی در اطفال و نوزادان:

ک و وژی،فارماکوکینتیفراهم کردن مراقبت های بیهوشی برای شیرخواران و اطفال به دلیل تفاوت های چشمگیردر فیزیول

فارماکودینامیک داروهای بیهوشی و تنوع گسترده ای که در زمینه روش های بیهوشی اطفال وجود دارد.اغلب با روش های 

 بیهوشی در بزرگساالن بسیار متفاوت می باشند.که به بسیاری از این تفاوت ها اشاره خواهد شد.

 

 فیزیولوژی رشد ونمو دراطفال وشیر خواران

 :سیستم تنفسی -2

 رشد و نمو ریوی

رشد و نمو ریوی از هفته چهارم حاملگی آغاز می شود،اما بقاء خارج رحمی تنها زمانی حاصل می شود کهه کیسهه ههای    

هفتهه را  16هوایی انتهایی شکل بگیرند و شبکه مویرگی اطراف آنها کفایت الزم برای جابجابی گازهای تنفسی در حدود 

(  آغاز می شود ، اما بیشتر آلوئول ها پس از post conceptionپس از لقاح  )  16آلوئول ها تاهفتهپیدا کند.  تشکیل 

 گیرندتولد شکل می 

 جدار سینه و عضالت تنفسی

دنده ها در نوزادان در مقایسه با بزرگساالن که با یک زاویه رو پایین قرار گرفته اند، به شکل افقی از ستون مهره ها رشد 

ین نحوه قرارگیری دنده ها در نوزادان، عضهههالت فرعی تنفسهههی در آنها را بی تأثیر می نماید. به دلیل مقدار می کنند.ا

فراوان غضهروف در دنده های نوزادان و شهیرخواران، قفسهه سینه به هنگام دم تمایل به کشیده شدن به درون دارد.این    

اتفاق می افتد که به دلیل کاهش تون عضههالت بین  حرکت پارادوکسههیکال جدار سههینه عموماً در بیهوشههی های عمومی

دنده های و انسداد مسیر هوایی فوقانی می باشد. دیافراگم فعالیت خود را جهت تأمین حجم جاری هوا افرایش می دهد 

 که موجب خستگی خواهد شد.
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( جدار compliance(،ظرفیت پذیری )thoracicبه دلیل اسهتخوانی شهدن دنده ها و رشهد حجم عضهالنی سینه ای)    

قفسههه سههینه در طول دوران کودکی و نوجوانی کاهش می یابد. فشههار برگشههت االسههتیک ریه ها در این دوران به دلیل 

 افزایش فیبر های االستیک ریوی،افزایش پیدا می کند.

 متغیر های تنفسی

سنی شامل بزرگساالن تفاوت های جدی در حجم االسهتیک ریوی و متغیر های تنفسهی بین کودکان و دیگر گروه های   

( بهه ازای هر کیلوگرم در بزرگسهههاالن در مقایسهههه با  total lumg capacity= TLCوجود دارد.ظرفیهت کلی ریوی) 

نوزادان،بسیار بیشتر است. این مسأله عمدتاً به دلیل کارایی نسبی و قدرت عضالت دمی در  بزرگساالن می باشد.ظرفیت 

( به ازای هر کیلوگرم در بین گروه های سنی مشابه می Functional residual capacity=FRCعملکردی باقیمانده)

در بزرگساالن به صورت حجمی که در آن FRCباشد اما عوامل مکانیکی این مسأله در بین این گروه ها متفاوت می باشد.

حجم هوا در پایان  (جدارسینه با برگشت ریه ها به تعادل می رسند،تعریف می شود.همانpassiveاالسهتیک غیر فعال ) 

بازدم اسهت.در شهیرخواران،برگشهت االسهتیک جدار سهینه و فشهار بازگشت ریه ها هر دو بسیار ناچیز می باشد.در یک       

اسههت.از این رو یک نوزاد دچار آپنه به طور نامتناسههبی ذخیره  FRCشههیرخوار دچار آپنه تنفسههی، حجم ریوی کمتر از  

گسهههال خواهد شهههد،در صهههورتی که مسهههیر هوایی به خوبی برقرار  اکسهههیژن درون ریوی کمتری نسهههبت به یک بزر

( نیز با افزایش سن،تفاوت closing capacity) ccنشود،هایپیوکسی به سرعت اتفاق خواهد افتاد . ظرفیت بسته شدن 

می می باشد و به همین خاطر در هنگام بازدم، مسیرهای هوایی کوچک کالپس  FRCبیشتر از  ccپیدا می کند.درنوزادان

 می باشد. FRCکنند و هوا را به دام می اندازند.در بزرگساالن،ظرفیت بسته شدن کمتر از

 فاکتورهای مؤثر بر تنفس

به افزایش تهویه PaCO1تنفس را کنترل میکنند.افزایش  pHوpao1،PaCO1هم در شههیرخواران و هم در بزرگسههاالن،

هد شد. این پاسخ به هایپرکاپنی با هیپوکسمی،بیشتر لحظه ای به وسهیله افزایش سرعت تنفس و حجم جاری منجر خوا 

 نخواهد شد در حقیقت،هایپوکسمی میتواند پاسخ تنفسی به هایپرکاپنی را سرکوب کند.

افزایش غلظت اکسیژن دمی،فعالیت تنفسی نوزاد را سرکوب کرده و کاهش غلظت اکسیژن دمی می تواند آن را تحریک 

به سهرکوب تنفسی منجر خواهد شد.هایپوگالیسمی،آنمی و هایپوترمی نیز فعالیت   کند. اگرچه تداوم هایپوکسهی تدریجا 

 تنفسی را کاهش می دهند.

نیاز های متابولیک باعث تهویه لحظه ای می شههوند. با افزایش مصههرف اکسههیژن،تهویه لحظه ای آلوئول ها افزایش می   

ی ترین متغیر در افزایش تهویه لحظه ای نوزادان یابد.اگرچه حجم جاری نیز افزایش می یابد،افزایش سهرعت تنفسی اصل 

 می باشد.
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 الگوهای تنفسی

ثانیه و دوره های افزایش فعالیت تنفسی 21( می باشهد.وقفه های کمتر از  periodicتنفس طبیعی یک نوزاد دوره ای )

ع وبرادی کاردی می در الگوی تنفسههی او وجود دارد.تنفس دوره ای از آپنه،که یک وقفه تنفسههی به همراه کاهش اشههبا 

(همراه است و با محرک های تنفسی به همراه تحریک فیزیکی همچون Prematurityباشد،متفاوت است.آپنه با نارسی)

ضههربه و تکان درمان می شههود.آپنه پس از عمل در نوزادانی که نارس بوده اند از مالحظات حائز اهمیت در برنامه ریزی  

 جراحی های سرپایی می باشد.

 قلبی عروقیسیستم  -3

 گردش خون جنینی

سهه کانالی که پس از تولد بسته می شوندعبارتنداز : مجرای شریانی ، مجرای وریدی و سوراخ بیضی. مجرای شریانی به  

از نوزادان در چهارمین روز پس از تولد بسته می شود.این مجرا به دلیل افزایش اکسیژن شریانی و %48طور عملکردی در 

های مترشحه از جفت منقبض می شود.سپس مجرای منقبض شده فیبروتیک شده و به لیگامان  کاهش پروسهتاگالندین 

شهریانی تبدیل می شهود.مجرای وریدی با بسهته شهدن ورید نافی بسهته می شود. فشار پورت کاهش می یابد و مجرای      

نی شههده و کاتتر مرکزی وریدی بسههته می شههود.از طریق مجرای وریدی اسههت که کاتتر ورید نافی وارد ورید اجوف تحتا

از بزرگساالن به وسیله ابزار  %41تبدیل می شهود.سهوراخ بیضهی در بسهیاری از نوزادان باز بوده و باز بودن این حفره در     

 مناسب قابل رؤیت است.

در صهورتی که انقباض شهریان ریوی به دلیل هایپوکسمی،اسیدوز یا فشارخون پولمونری در روزهای ابتدایی پس از تولد   

اتفاق بیافتد،خون میتواند از طریق سوراخ بیضی یا مجرای شریانی که پیش از این بسته شده بوده از راست به چپ شانت 

پیدا کند،و این اتفاق هایپوکسمی و اسیدوز شدید را به همرا خواهد داشت به این پدیده جربان خون جنینی پایدار گفته 

 باشد.می شود که می تواند  تهدید کننده حیات نیز 

 میو کارد نوزاد

از خصهوصهیات میوکارد نوزادان آرایش نامنظم میوسهیت هایی اسهت که که نسهبت به میوسیت های بزرگساالن عوامل      

منقبض کننده کمتری دارند،آرایش میوسیت هادر بزرگساالن به صورت موازی و منظم می باشد.انقباض میوکارد نوزادان 

ابسته است. محصوالت خونی سیتراته در نوزادان موجب هاپیوکلسمی و کاهش بسهیار به غلظت یون های کلسهیم آزاد و  

 عملکرد قلبی می شود، که با تجویز کلسیم برطرف خواهد شد.
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 عصب گیری اتونوم قلب

سیستم عصبی پاراسمپاتیک در اوایل تولد غالب است.در حالی که سیستم عصبی سمپاتیک همچنان در حال تکامل می 

تعادل از لحاظ بالینی حائز اهمیت است و می تواند به صورت برادی کادری واضح و یا حتی آسیستول به باشد. این عدم 

هنگام الرنگوسهکوپی،جایگذاری لوله گوارش و یا سهاکشهن تراشهه در شیرخواران یا نوزادان خود را نشان دهد.بسیاری از     

لینرژیکآتروپین یا گلیکوپیروالت برای نوزادان تجویز می پزشکان پیش از به کارگیری ابزار در راه هوایی،داروهای آنتی کو

 کنند.

 

 ارزیابی قلبی عروقی نوزادان

ارزیابی قلبی عروقی نوزادان باید بر همودینامیک متمرکز باشهههد. برون ده ادراری نیز باید بررسهههی شهههود.گازهای خون  

.در صهههورت انجام رادیوگرافی مویرگ،وریهد و یها شهههریهانی در صهههورت شهههک بهه اسهههیدوز باید اندازه گیری شهههود      

 سینه،الکترودیوگرافی یا اکوکاردیوگرافی،نتایج آنها باید بررسی شوند.

 سیستم کلیوی -4

پس از تولد،کلیه ها نقش جفت را  در برقراری هوموسهههتاز متابولیک را به عهده می گیرند.میزان تصهههفیه گلومرولی در 

افزایش می یابد. این   %51پس از تولد به  21تا  5که بین روز مقدار آن در بزرگسههاالن می باشههد   %41تا25هنگام تولد

شاخص تا یک سالگی به میزان آن در بزرگساالن می رسد. میزان تصفیه گلومرولی پایین،توانایی دفع آب و نمک و همین 

یدا می کند.این حاملگی تکامل پ 43طور برخی داروها در نوزادان را تحت تأثیر قرار می دهد.عملکرد توبولی پس از هفته

توبول ها نارس می باشهندو آستانه کمتری دارند به طوری که بیکربنات دیگر به طور کامل توسط کلیه ها باز جذب نمی  

(و بیکربنات 47/7)pHشود.این مسأله با ناتوانی نوزادان کم سن تر در پاسخ به اسیدی شدن و نیز مقادیر تا حدودی کمتر

 سنی در مقایسه با کودکان بزرگتر و بزرگساالن را درپی خواهد داشت.در این گروه (11mEq/L) پالسما

( به دلیل BUNهمچنین توانایی تغلیظ و نیز میزان تولید و دفع اوره در شهههیرخواران کمتر اسهههت.نیتروژن اوره خون )

در  برابر است و سهاخته شهدن کمتر اوره،در حدود طبیعی باقی می ماند.کراتینین بالفاصهله پس از تولد با میزان مادری   

 خواهد رسید. mEq/L5/1ساعت به  38صورت طبیعی بودن عملکرد کلیوی در عرض 
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 سیستم هماتولوژیک -5

برای نوزادان نارس  215mL/Kgتا  41برای نوزادان رسهههیده  تا mL/Kgتها  44تها   81حجم خون در نوزادان از حهدود 

کاهش می یابد . هموگلوبین طبیعی یک  mL/Kg 81تا 71متفاوت است.پس از اولین سال  زندگی،حجم خون به حدود

هموگلوبین هنگام تولد را تشههکیل می  %81تا71کاهش می یابد . هموگلوبین جنینی بیش از  g/Dl 11تا 23تازه متولد 

دهد. هموگلوبین جنینی نسههبت به هموگلوبین بالغین تمایل بیشههتری به اکسههیژن دارد.پایین ترین میزان فیزیولوژیک   

در نوزادان رسیده می باشد.کاهش  g/dL 22تا 21پس از تولد اتفاق می افتد که میزان آن  21تا  4هفته هموگلوبین در

سالگی ثابت می  1تا  g/dL 21تا 5/22هموگلوبین تأثیری بر انتقال اکسیژن نمی گذارد. غلظت هموگلوبین در محدوده  

 ی رسد.ماند و سپس تدریجاً درهنگام بلوغ به مقدار خود در بزرگسالی م

مقادیر بالغین وجود دارد به دلیل سنتز این  %61تا11به میزان  kبه هنگام تولد ، فاکتور های انعقادی وابسته به ویتامین 

درون عضهههالنی  kفهاکتورهها در یهک کبهد نارس ،رسهههیدن آنها به حد طبیعی چندین هفته طول می کشهههد.ویتامین     

(IM .پروفیالکسی به همه نوزادان تزریق می شود) عالوه براین ، مصرف برخی داروها در مادر مانند داروهای ضد تشنج و

 در نوزاد تازه متولد را به دنبال داشته باشد. Kوارفارین می تواند ، نقص ویتامین 

 تفاوت های فارماکولوژیک

 فارماکوکینتیک -2

بهه دلیهل غلظت کمتر    اتصهههال پروتئینی  داروهها بین نوزادان و بزرگسهههاالن متفهاوت اسهههت.برخی از این تفهاوت هها     

پروتئین/آلبومین سهرمی در کودکان کم سهن تر اسهت.همچنین میل ترکیبی داروهای متصههل به پروتئین برای پروتئین    

های سهرمی در نوزادان نسبت به بزرگساالن کمتر می باشد. با کاهش اتصال پروتئین،غلظت داروی آزاد افزایش می یابد  

.تأثیر کاهش اتصهههال به پروتئین در داروهایی که اتصهههال به پروتئین باالیی که باعث می شهههود اثر دارو بیشهههتر شهههود

 دارند،همچون فنی توئین ، بوپیواکائین و دیازپام واضح تر است.

تفاوت سهاختار بدنی نیز بر فاراماکوکینتیک داروها تأثیر می گذارد.نوزادان رسیده و نارس در مقایسه با کودکان بزرگتر و  

شههتری از آب کلی بدن دارند. دوز آغازین  داروهایی مثل دیگوکسههین،سههوکسههینیل کولین و آنتی بزرگسههاالن درصههد بی

بیوتیک ها در نوزادان باید بیشهتر باشهد. فنتانیل مثال مهمی از یک داروی بیهوشی مورد استفاده در تازه متولدین است   

و نوزادان با تأثیرات داروهای خاص حساس که باید دوز آغازین آن رابیشهتر تجویز کرد.همچنین ممکن است شیرخواران  

تر باشهند و برای رسههیدن به یک تأثیر یکسههان به سهطح سههرمی خونی کمتری احتیاج باشههد. داروها باید به آرامی مورد   

اسههتفاده قرار گیرند.همچنین در مقایسههه با کودکان بزرگتر و بزرگسههاالن نوزادان درصههد چربی و عضههله کمتری دارند.  

أثیر درمانی آنها به توزیع آنها در این بافت ها بسههتگی دارد، ممکن اسههت در نوزادان کوچکتر بیشههتر باقی داروهایی که ت

 بمانند. به طور مثال،تیوپنتال دارویی است که بیدارشدن پس از یک دوز واحد به نحوه توزیع دارو بستگی دارد.
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 متابولسیم کبدی -1

و فعال از نظر فارماکولوژیک را به داروهای غیر محلول در چربی غیر متابولیسههم کبدی داروها،داروهای محلول در چربی 

فعهال آمهاده برای دفع تبهدیل می کند.همچون جریان خون کبدی ،فعالیت اغلب آنزیم های کبدی نیز در نوزادان کمتر    

ز ین زمینه نیاسههت. این مسههأله می تواند موجب افزایش طول مدت تأثیر برخی عوامل فارماکولوژیک شههود. فنتانیل،در ا 

 مثال خوبی به حساب می آید.

 دفع کلیوی -4

کلیه های نوزادان با افزایش سن کارآیی بیشتری پیدا می کنند.به دلیل عدم تکامل عملکرد گلومرولی و توبولی، داروهایی 

کهه دفع آنهها از طریق کلیوی صهههورت می گیرد،همچون آمینوگلیکوزیههدهها،نیمهه عمر طوالنی تری در تههازه متولههدین     

سههالگی کامالً به تکامل می  1دارند.عملکرد توبولی و گلومرولی در هفته بیسههتم پس از تولد تقریبا تکامل می یابد و در 

 رسد.

 فارماکولوژی هوشبر های استنشاقی -3

القای بیهوشی از طریق استنشاق در نوزادان نسبت به بزرگساالن سریع تر رخ می دهد.  نسبت تهویه آلوئولی به ظرفیت 

دی باقیمانده در نوزادان در مقایسهه با بزرگسههاالن بیشهتر اسههت. به دلیل اضههطراب پیش از جراحی،برون ده قلبی   عملکر

نوزادان و کودکان کم سههن تر به هنگام القای اسههتنشههاق از طریق ماسههک افزایش می یابد.در نوزادان همچنین حاللیت  

داروهایی که حاللیت بیشتری دارند ) ایزوفلوران ( در  بافتی/خونی و نیز حاللیت خونی/گازی کمتر اسهت. حاللیت خونی 

کمتر است . بنابراین جذب دارو از آلوئول ها کمتر می باشد.حاللیت خونی داروهایی که حاللیت کمتری دارند %28نوزادان

 ( بین شیرخواران و بزرگساالن فرقی نمی کند.Desflurane( و دسفلوران)Sovofluraneهمچون سووفلوران)

      minimal alveolar concentration( : MACآلوئولی حداقل)غلظت 

MAC  در سهنین مختلف تغییر می کند.میزانMAC    ماهه حداکثر و  6تا2داروهای بیهوشهی اسهتنشاقی در شیرخواران

 سووفلوران در نوزادانMACکمتر است.MAC 41%بیشترین میزان است. در نوزادان رسیده،برای ایزوفلوران و دسفلوران ،

می شود. این قضیه ممکن است  MACترم معادل سهن یک ماهگی است.وجود و درجه یا شدت نارسی باعث کاهش در  

به دلیل نارس بودن و عدم تکامل سهیسهتم عصبی مرکزی یا فاکتور های نوروهومورال باشد . فلج مفزی و عقب ماندگی   

 را کاهش می دهند.MAC  %15ذهنی نیز 
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 مایعات و الکترولیت ها

 جویز مایع حین عملت -2

تجویز مهایع داخهل وریهدی بهه کودکان در اتاق عمل یکی از این چهار هدف را در بر دارد.جبران یک کمبود،تأمین مایع     

نگههدارنهده،متعادل نمودن مایع در حال اتالف ، و درمان هیپوولمی. هرچند که تجویز محلول های هیپوتون مانند نرمال   

ی به عنوان مایع نگهدارنده در خارج از اتاق عمل به کار می رود، در اتاق عمل عموماً درصههد با پتاسههیم اضههاف %1سهالین  

محلول های ایزوتون فاقد گلوکز به منظور جلوگیری از هیپوناترمی و اختالالت پتاسهیم سرم داده می شوند. محلول های  

 در بیماران اطفال می باشند.شایع ترین محلول های ایزوتونیک مورد استفاده  Aرینگر الکتات و پالسمالیت 

 جبران کمبود قبل از عمل جراحی

( ضرب در میزان نیاز NPOکمبود قبل از عمل برابر اسهت با تعداد سهاعاتی که یک بیمار هیچ دریافت خوراکی نداشته )  

مانده طی درصد باقی  51درصد کمبود در ساعات اول بیهوشی جبران می گردد و 51نگهدارنده بیمار در ساعات ، عموماً 

 ساعت بعدی جبران می شود. 1

بیمارانی که متحمل اعمال جراحی اورژانس می شهوند به دلیل اسهتفراغ،تب،یا از دسهت دادن خون، ممکن  است میزان    

کمبود مایع بیشهتری داشهته باشهندکه باید این موارد در نظر گرفته شوند.استفاده از مایعات گرم شده،برای جلوگیری از    

 از تجویز میزان باالی جبران حجم داخل وریدی، باید در نظر گرفته شود. هیپوترمی ناشی

 از دست دادن مداوم مایع

زمانی که خون و یا کولوئید جهت جبران مایع از دسهت رفته استفاده می شوند ، از نسبت یک به یک استفاده می شود.  

 استفاده می شود. 2به 4ند بزرگساالن از نسبت زمانی که از کریستالوئید جهت جبران خونریزی استفاده می شود، همان

 درمان هیپوولمی

حجم داخل عروقی در بیماران اطفال می تواند با ارزیابی متغیرهای همودینامیک مربوط به گروه سنی مورد نظر مونیتور 

فشههار ورید شههود.تاکی کاردی و کاهش فشههار خون مطرح کننده هیپوولمی می باشههند . مونتیورینگ برون ده ادراری یا 

مرکزی می تواند اطالعات اضههافی راجع به وضههعیت حجمی فراهم نماید . در صههورت شههک به هیپوولمی، میتوان یک   

 از محلول کریستالوئید یاکلوئید تجویز نمود. ml/kg 11تا 21بولوس
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 تجویز گلوکز-2

سال،  2محلول های حاوی گلوکز نباید به طور بی رویه در کودکان بیمار مورد اسهتفاده قرار بگیرند.درکودکان بزرگتر ار  

استرس وآزاد شدن کاتکول آمین ها از هاپیوگالیسمی جلوگیری می کند.گلوکز عموماً در کودکان زیر یک سال و یا کمتر 

بیماری که در معرض ریسک بیشتر هایپوگالیسمی قرار دارند شامل نوزادان مورد استفاده قرار می گیرد. اطفال  kg21از 

رسهههیده و نارس، هر بیمار شهههدیداً بدحال و یا دچار اختالل عملکرد کبدی اسهههت. در بیمارانی که با غلظت های باالی  

مه داد و یا جهت دکسههتروز پیش از عمل، تحت تغذیه وریدی می گیرند، می توان یا همان تزریق را با سههرعت کمتر ادا 

اسهههتفاده کرد برای جلوگیری از تجویز  %21یا %5تجویز نگهه دارنده گلوکز،در ادامه از تزریق محلول حاوی دکسهههتروز  

بولوس،برای محلول های با غلظت باالی دکسهتروز باید از یک پمپ انفوزیون استفاده شود.در بیماران با ریسک ناپایداری  

 دقت تحت نظر قرار گیرد.گلوکز،غلظت گلوکز خون باید به 

 درمان انتقال خون

 حداکثر خونریزی مجاز-1

پیش از بیهوشی ، باید حداکثر خونریزی ممکن را برای هر مورد محاسبه کرد تا بتوان تخمین مناسبی جهت آماده سازی 

 سلول های خونی الزم در دست داشت.حجم خون تخمینی به سن کودک بستگی دارد.

حفظ حجم داخل عروقی به وسههیله محلول های کولوئیدی یا کریسههتالوئید می باشههد. زمانی که   درمان اولیه خونریزی،

هماتوکریت به حد آسهتانه رسهید، باید تزریق گلبول های قرمز خون صورت گیرد. حداقل هماتوکریت قابل قبول به سن   

قبول در بیماران دچار بیماری های  بیمهار و بیمار های همراه بسهههتگی دارد. به طور مثال، این حداقل هماتوکریت قابل 

مهادرزادی قلبی، آنههایی که بیماری ریوی شهههدیدی دارند و نوزادانی که دچار آپنه و برادی کاردی یا تاکی پنه و تاکی   

 کاردی هستند، بیشتر است.

 تزریق محصوالت خونی-1

 گلبول های قرمز فشرده 

افزایش دهد.حجم تخمینی    g/dl  4تا 1ظت هموگلوبین را  از سلول های قرمز فشرده باید غل ml/kg25تا  21تزریق 

تا  21تزریق سهلول های قرمز فشهرده باید از قبل مشهخص شهود تا در بانک خون واحد های سلولی خون به بسته های     

25ml/kg      تقسهیم شوند.این کار از اتالف باقیمانده یک واحد در زمانی که به طور مثال تنهاml61 ز جهت تزریق نیا

اسهههت،جلوگیری می کنهد. همچنین این کار به بانک خون این امکان را می دهد که باقیمانده واحد را برای همان بیمار  

 رزرو کند و از مواجه بی رویه بیمار با خون دهنده های مختلف جلوگیری نماید.
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رخی شرایط همچون نوازادان فرایند های ویژه سهلول های قرمز فشرده شامل کاهش لوکوسیت ها و پرتوافکنی تنها در ب 

ماه، بیماران دچار ضهعف ایمنی و یا بیماران پیوندی انجام می شود. کاهش لوکوسیت ها با حذف سلول   3کم سهن تر از  

 می رسد. 5*621های سفید خون به وسیله یک فیلتر صورت میگیرد به طوری که حداکثر غلضت ان ها به 

سهههک بیماری پیوند علیه میزبان همراه با تزریق خون صهههورت می پرتو افکنی محصهههوالت خونی بهه جههت کاهش ری  

گیرد.بیماری پیوند علیه میزبان یک حالت بالقوه کشهنده اسهت که طی آن لنفوسهیت های تزریق شده به مغز استخوان    

گیرنده رسههیده و در آنجا تکثیر می شههوند. خون اشههعه دیده باید به کودکان دچار نقص ایمنی تزریق شههود.به همین    

 دلیل،تمامی خون های مستقیماً اهدایی از اعضای خانواده مورد پرتوافکنی قرار می گیرند.

 پالکت ها

کنسهانتره های پالکت از خون کامل به دست می آید.پالکت ها در پالسمایی معلق هستند،که حاوی فاکتورهای انعقادی  

در دسهههی لیتر افزایش دهد.  21،111تا5111پالکت باید شهههمارش پالکت را بین  mL/kg 21تها  5می بهاشهههد.تجویز 

 اندیکاسیون تزریق پالکت به تعداد پالکت،عملکرد پالکت و وجود یا عدم وجود خونریزی بستگی دارد.

 (Fresh frozen plasma, FFPپالسمای منجمد تازه)

تجویز می شود. این ( برای اصهالح اختالل انعقادی ناشهی از فاکتور های انعقادی ناکافی   FFPپالسهمای فریزر شهده تازه)  

از آن سطح فاکتورها  25mL/kgتا  21ترکیب حاوی تمامی فاکتورهای انعقادی و پروتئین های تنظیمی می باشد. تجویز

 افزایش می دهد. %11تا25را 

 (Cryopercipitateکرایو پرسیپیتات )

می شود. به دلیل سطح باالی این اجزا در  و فیبرینوژن استفادهVIII ،  XIII کرایوپرسیپیتات اصوالً به عنوان منبع فاکتور 

 5( به ازای هر ml11تا21یک حجم کوچک، این ترکیب برای تجویز در نوزادان مناسهههب می باشهههد. تجویز یک واحد)

 واحد معموالً برای اصالح اختالل انعقادی ناشی از کمبود فیبرینوژن،کافی می باشد. 3کیلوگرم تا حداکثر 

 آنتی فیبرینولیتیک ها-4

از این دارو جهت کاهش خونریزی و نیاز به تزریق خون در طی جراحی های  سههاختاری جمجمه و سههتون فقرات و قلب 

 در کودکان استفاده می شود.

 نوترکیبVIIa فاکتور-4

و هموفیلی هایی که در اثر VIIنوترکیب برای درمان و پیشهههگیری از خونریزی در بیماران با کمبود فاکتورVIIaاز فاکتور

سهال گذشته،گزارشات متعددی در زمینه  21اتفاق می افتند ، اسهتفاده می شهود.در طول      IXوVIII ر کننده فاکتور مها
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یوی ر-اسهتفاده خارج از عرف دارو در اطفال بیمار غیر هموفیلی در شرایط مختلفی مانند پس از خونریزی بای پس قلبی 

زریق محصوالت خونی و طبیعی شدن آزمایشات انعقادی همراه با و تروما منتشر شده است که در آنها به کاهش نیاز به ت

 مصرف دارو اشاره شده است . نگرانی ها در خصوص خطر عارضه ترومبوآمبولی همچنان پابرجاست.

 راه هوایی اطفال

 ارزیابی راه هوایی-1

ه هنگام معاینه ندارند.معاین ارزیابی راه هوایی در کودکان،مشهابه با بزرگسهاالن نیسهت کودکان اغلب همکاری مناسبی به   

صورتی دیگر که می تواند -باید به مشاهده از جهت کوچکی فک ، هایپوپالزی میانه صورت و یا هر ناهنجاری جمجمه ای

الرنگوسهکوپی را با مشهکل روبرو سازد،معطوف شود.از کودک و والدین کودک باید در خصوص وجود دندان های لق و یا   

دهان که ممکن است به هنگام دست کاری راه هوایی از جا در بروند و یا شکسته شوند، پرسیده ابزار های ارتودنسهی در  

 شود.

 تکنیک های مدیریت راه هوایی-2

با وجود تفاوت در آناتومی،تکنیک های مراقبتی راه هوایی در کودکان مشابه بیماران بزرگسال می باشد.نوزادان و کودکان 

د و از این رو قراردادن یک بالش به زیر فرق سههر جهت مراقبت راه هوایی ضههروری  کم سههن تر جمجمه بزرگ تری دارن

است. زبان در نوزادان کم سن اغلب بزرگتر است و می تواند راحت تر مسیر هوایی  را مسدود کند.به نظر میرسد در برابر 

است ، حلقه کریکوئید تنگ  ساختار حنجره در محل طناب های صوتی که در بزرگساالن باریک ترین محل مسیر هوایی

و برونکوسکوپی اخیر نشان می  MRIترین قسهمت مسهیر هوایی نوزادان و کودکان کم سن می باشد. هر چند یافته های  

دهد که مسهیر هوایی اطفال اسهتوانه ای اسهت و همچون بزرگسهاالن باریک ترین قسمت آن گلوت می باشد حنجره در     

قرار دارد.اپی  C6قرار گرفته اسهههت،در حالی که در بزرگسهههال هم تراز با  C3م تراز نوزاد تازه متولد شهههده کمی باالتر ه

و سفت و غیر منعطف می باشد. برقراری مسیر uگلوت،در نوزاد امگا شهکل و نرم اسهت،در حالی که در بزرگسال به شکل  

شود و باید قرارگیری بیمار هوایی با کمک ماسهک صورت در کودکان،رایج تر است. اندازه ماسک باید به درستی انتخاب  

به بهترین شهکل صهورت گیرد تا از انسداد مسیر هوایی جلوگیری شود. در صورتی که انسداد اتفاق بیافتد،از فشار مثبت   

 و یا یک ایروی دهانی برای باز کردن این مسیر می توان استفاده کرد. cmH1O 21تا   5مداوم 

های کودکان نیز ساخته شده است و می تواند در موارد معمول و یا به  ( در اندازهLMAایروی های ماسهک حنجره ای ) 

این اجازه را به بیمار  می دهد که  LMAعنوان بخشی از مراقبت های درمانی در شرایط دشوار مورد استفاده قرار بگیرد.

یرد،تنفس کند. همچنین خود به تنهایی و بدون اینکه مسهیر هوایی فوقانی مسهدود شهود و یا ابزاری درون تراشه قرار گ   

LMA  .می تواند به همراه ))تهویه مکانیکی با فشار کنترل شده(( در این بیماران بدون هیچ خطری به کار برده شود 
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از لوله های درون تراشهه ای در درصهد زیادی از بیهوشهی های اطفال اسهتفاده می شود. از زمان های گذشته لوله های     

سههال،مورد اسههتفاده قرار می  8دلیل نگرانی ها در خصههوص تنگی زیر گلوتی در کودکان زیر بدون کاف اسههتانداردی به 

حجم باال، مطالعات اخیر نشهان می دهند هیچ گونه خطر بیشتر  -گرفت در حالی که با معرفی لوله های کافدار کم فشهار 

وله های کافدار شاید تعداد الرنگوسکوپی ها و ادم مسیر هوایی با این لوله های کافدار وجود ندارد و نیز اینکه استفاده از ل

لوله گذاری ها به دلیل اندازه نامناسهب لوله را کاهش دهد. در نتیجه نوآوری ها در طراحی و سهاخت،در حال حاضر این   

کاف ها بسهیار نازک شده است و قطر خارجی لوله ها را بیشتر نمی کنند و دیگر کم کردن قطر داخلی لوله ها  به جهت  

 دادن پوشش در خود توصیه نمی شود. جا

 راه هوایی دشوار در اطفال-3

تعبیه مسهیر هوایی دشهوار در کودکان به دلیل عدم همکاری در اغلب گروه های سنی می تواند چالش زا باشد، تا جایی   

ی بیهوشی عموم که لوله گذاری تراشه در حالت هوشیاری را غیر ممکن می سازد.اغلب تکنیک ها با تجویز آرام بخش و یا

 صورت می گیرند. بیهوشی می تواند به صورت داخل وریدی و یا از طریق استنشاق القا شود.

 مالحظات بیهوشی

 ارزیابی قبل از جراحی و آماده سازی-1

 است.ارزیابی های پیش از عمل بیماران اطفال با توجه به تعدادی از موارد، از آنچه که در بزرگساالن وجود دارد، متفاوت 

از آنجایی که ابزارهایی چون الرنگوسهکوپ،لوله داخل تراشهه ای،ماسک ها و تزریق مایعات داخل وریدی به سن و اندازه   

کودک وابسته هستند، سن و وزن کودک بسیار مهم تر می باشند. دارو های فارماکولوژیک بر اساس وزن تجویز می شوند 

 ارو به بیمار،دقت به دوز داروها ضروری است.و به جهت پرهیز از دادن مقدار کم یا زیاد د

گرفتن یک شهرح حال در خصهوص نارسهی نوزاد شامل سن جنینی تولد و یا هرگونه اثر نارس بودن در جنین مثل فلج    

مغزی، بیماری ریوی مزمن،آپنه و برادی کاردی از اهمیت خاصی برخوردار است.در صورت ابتالی کودک به یک سندروم 
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( باید ویژگی های خاصهی که میتوانند بر بیهوشی اثر بگذارند مانند ناهنجاری های  Dysmorphicلی)ژنتیکی یا بدشهک 

صهورتی یا سهتون فقرات گردنی که لوله گذاری داخل تراشه ای را با مشکل روبرو می سازند، را مورد توجه قرار    -گردنی

 داد.

) MHبدخیم شههامل سههابقه خانوادگی سههابقه قبلی  از خانواده کودک باید درخصههوص فاکتور های خطر برای هایپرترمی

هایپر ترمی بدخیم (  بیمار و میوپاتی های مادرزادی پرسهیده شهود.همچنین در مورد وجود دیستروفی های عضالنی از   

والدین بیمار باید سؤال گردد.هرچند استفاده از سوکسینیل کولین و بیهوش کننده های استنشاقی در احنمال هایپرترمی 

 ی نمی باشد اما میتواند باعث هایپرکالمی شود و از یک بیهوش کننده غیر محرک)مثل پروپوفول(باشد استفاده شود.واقع

سهیسهتم های مختلف باید بررسی شوند و هر یافته مثبت مربوطی باید مورد توجه قرار گیرد.از کودک و والدین در مورد   

اغ که میتوانند بر تصمیم گیری در خصوص یک روش انتخابی تأثیر سابقه قبلی یا وجود احتقان،سرفه ، تب ،تهوع ،استفر

گذارند، سؤال شود.عالیم حیاتی شامل نبض ، تعداد تنفسی، دما و فشار خون باید اندازه گیری شوند .به عالوه،چک پالس 

 اکسی متر در هوای اتاق نیز به جهت تشخیص بیماری های مخفی قلبی یا تنفسی اهمیت دارد. 

بالینی باید شهامل یک ارزیابی کلی از وزن و رشد بیمار باشد.مسیر هوایی باید به کاملترین شکل ممکن بررسی  معاینات 

صورتی، وجود کوچکی فک و اندازه لوزه ها مورد توجه قرار داده شود. سمع قلب و  –شهود و ناهنجاری های جمجمه ای  

نفس انجام شود. بیمار باید از نظر هرگونه نشانه پروسه ریه به جهت بررسی صداهای اضافی قلبی و نیز کاهش صداهای ت

های عفونی مانند آبریزش بینی، اگزودای لوزه ها، تب و سهههرفه بررسهههی شهههود.اندام های بیمار برای تعیین محل های  

 احتمالی رگ گیری بررسی شوند.

 تست های آزمایشگاهی قبل از جراحی

دکان سالم معموال الزم نمی باشد. اگرچه،تست پیش از عمل برای تسهت های روتین آزمایشهگاهی پیش از عمل برای کو  

، کراتینین و پتاسیم در  BUNکودکانی که اختالل عملکرد ارگان یا یک سهیسهتم دارند الزم اسهت. به طور مثال، سطح    

در  ه اند وبیماران مبتال به بیماری های کلیوی پیش از عمل باید تسهههت شهههود.در نوزادانی که به هنگام تولد نارس بود

معرض خطر آنمی به دنبال جراحی هایی که خونریزی قابل توجه دارند، قرار دارند باید هموگلوبین اندازه گیری شههود. از 

اخیر بیمار وجود دارد،باید  MRIاسکن یا CT روش های رادیولوژیک معموالً استفاده ای نمی شود.هر چند در صورتی که 

 وکاردیوگرام و یا توضیحات متخصص،نیز باید به آن توجه داشت.بررسی شود.در صورت وجود نتایج اک

 عفونت اخیر سیستم تنفسی فوقانی

وجود سهابقه قبلی و یا وجود عفونت سهیسهتم تنفسی فوقانی از دیگر موضوعات بحث برانگیز می باشد.با وجودی که در    

گذشته لغو کردن جراحی به دنبال عفونت سیستم تنفسی فوقانی کامال رایج بوده است،امروزه این نظر وجود داردکه می 

ا با کمترین عوارض انجام داد.با این وجود  هنوز هم افزایش توان بیهوشهی یک کودک با عفونت سیستم تنفسی فوقانی ر 
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ناچیزی در خصوص پاسخ بیش از حد مسیر هوایی به همرا ه  برونکواسپاسم،اسپاسم حنجره و عدم اشباع شریانی پس از 

باید از  مارعمل به دلیل آتلکتازی وجود دارد.از والدین باید در مورد وجود عفونت سهیستم تنفسی فوقانی سوال شود . بی 

نظر احتقان بینی ، سرفه ، ویزینگ و تب معاینه شود و در صورتی که تصمیم به جراحی با کمک بیهوشی گرفته شود،باید 

اقدامات الزم جهت به حداقل رساندن خطر عوارض تنفسی شدید صورت گیرد.مشاهده نشانه های عفونت سیستم تنفسی 

اه خواهد بود.مالحظات درمانی معموالً باعث می شههوند جراحی های کوچک تحتانی با لغو جراحی های غیر اورژانس همر

 تر حتی با وجود عفونت سیستم تنفسی فوقانی انجام شوند.

خصهوصا  در جراحی های گوش، حلق و بینی که در آنها عفونت سیستم تنفسی فوقانی شایع بوده و جراحی اغلب تناوب  

تا  1ر اورژانس بزرگ)مثل جراحی های شکم، سینه و قلب( معموالً به مدت این عفونت ها را کم می کند. جراحی های غی

 هفته عقب انداخته می شوند 6

 مالحظات ناشتا بودن پیش از عمل

هم برای والدین و هم برای نوزاد ناشهتا بودن به مدت طوالنی دشهوار اسهت و این ناشهتا بودن می تواند به استرس قابل     

هرچند که رعایت ناشهتایی براساس مراجع راهنما خطر آسپیراسیون محتویات گوارشی را  توجه پیش از جراحی بیانجامد.

مروی و یا سایر بیماری هایی که -به حداقل می رسهاند. در غیاب بیماری هایی که موجب انسداد روده ، ریفالکس معدی 

 در کودکان بدین شکل می باشد : NPOمنجر به تأخیر تخلیه معده می شوند مالحظات 

 6سهاعت پیش از بیهوشهی جایز هسهتند.شهیر ، شهیر غنی شده مادر و ترکیبات غذایی  نوزادان تا       8تا  6اهای جامد غذ

ساعت پیش از عمل جایز می باشند.رعایت احتیاط در دادن  1ساعت و مایعات ساده تا  3سهاعت، شیر غنی شده مادر تا  

کودکان، می تواند زمان بدون تغذیه ماندن آنها را به حد دستورات الزم در خصوص زمان بندی ناشتایی پیش از عمل در 

بیهوشی مایعات  ساعت پیش از شروع 1اقل برساند و کودکانی که قرار است در ساعات بعدی روز عمل شوند،می توانند تا 

 ساده دریافت کنن

 پیش دارو درمانی

از جراحی را به همراه داشته باشد. باید به هم اضهظراب بیمار و هم اضهطراب والدین می تواند اسهترس و نارضایتی پیش    

هنگام گفتگوی پیش از جراحی تالش های الزم برای کم کردن اسههترس صههورت گیرد.در صههورتی که کودک و خانواده  

کودک به شدت مضطرب باشند،ممکن است به مصرف دارو برای آرامبخشی کودک احتیاج باشد.این کار می تواند متعاقباً 

ین را در پی داشته باشد.رایج ترین داروی مصرفی بدین منظور میدازوالم می باشد.این دارو می تواند کاهش اضطراب والد

میدازوالم می تواند آرامبخشی  mg/kg/ 75تا 5/1به صهورت خوراکی،اسهتنشهاقی،رکتال و درون عضهالنی استفاده شود    

،ممکن است یک کودک در یک پاسخ معکوس دقیقه پس از مصرف خوراکی را به همراه داشته باشد.به ندرت 11کافی تا 
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دچار بیقراری شههود.دیازپام و لورازپام عموماً در کودکان بزرگتر اسههتفاده می شهههوند و باعث آرامبخشههی و فراموشهههی    

(Amnesia.می گردند) 

کتامین،که یکی از مشهتقات فن سهیکلیدین می باشهد نیز می تواند به صهورت خوراکی، و درون عضههالنی مورد استفاده     

قرارگیرد.این دارو بههاعههث آرامش بخشهههی،فراموشهههی و بی دردی می شهههود امهها می توانههد ترشهههح بیش از حههد   

(را به همراه داشته باشد.این دارو فعالیت تنفسی Hallucinationبزاق،نیستاگموس،تهوع و استفراغ بعد از عمل و توهم)

نی به کودکان بیقرار و یا کودکانی که دچار را سهرکوب نمی کند و تون مسهیر هوایی حفظ می شود. کتامین درون عضال  

 عقب ماندگی رشد هستند و از گذاشتن ماسک و یا مصرف دارو ممانعت می کنند،داده می شود. 

آگونیست که به صورت خوراکی داده می شود، آرامبخشی مشابه آنچه که بنزودیازپین ایجاد می کنند  -1کلونیدین آلفا 

صورت محیطی و مرکزی باعث کاهش فشار خون می شود. همچنین این دارو مقداری داروی را ایجاد می کند.این دارو به 

بیهوش کننده مورد نیاز را کاهش می دهد به گونه ای که جهت ایجاد تأثیر یکسهههان به غلظت کمتری از بیهوش کننده 

دارو های ضههد درد پیش از اسههتنشههاقی احتیاج اسههت.کلونیدین انسههداد مسههیر هوایی ایجاد نمی کند و مقدار مورد نیاز 

جراحی را نیز کم می کند.طول مدت تأثیر کلونیدین بیش از دارو های دیگر اسهههت و باید حداقل یک سهههاعت پیش از 

بیهوشهی داده شهود. این ویژگی باعث شهده اسهت،کاربرد دارو در اغلب شهرایط بالینی شههلوغ با تعداد زیاد جراحی کمتر      

بیهوشی تکنیک دیگری است که می تواند از اضطراب بیمار و والدین بکاهد. والدین  باشهد.حضهور والدین به هنگام القای  

کودک خود را تها اتهاق عمهل و یها اتاق القای بیهوشهههی همراهی خواهند کرد.این کار هم برای بیمار و هم برای والدین     

یشههتر می کند و تغییرات خوشههایند خواهند بود.هرچند گاهی اضههطراب والدین و متعاقب آن اضههطراب خود بیمار را ب  

 فیزیولوژیک والدین بیمار مثل سنکوپ را باعث می شود. بررسی شرایط روحی بیمار و والدین الزامی می باشد.

  مالحظات پیرامون جراحی-2

 تنظیم دما و از دست  دادن حرارت

سههرد سریع تر گرما را از  به دلیل نسهبت سهطح بدن و وزن بیشهتر در نوزادان کوچکتر، بدن آنها با قرارگیری در محیط   

دسهت می دهد.بدن نوزادان کوچک توانایی لرز ندارد و از این رو گرما از طریق متابولیزه شدن چربی های قهوه ای ایجاد  

می شهود. انقباض عروقی تنظیم کننده دما می تواند این هدررفتن دمایی را کمتر کند.گرم کردن اتاق عمل و استفاده از  

شهعی، مایعات داخل وریدی گرم شهده، مرطوب کردن مسیر هوایی و گرم کردن هوای فشرده می   گرم کننده های تشهع 

تواند به طبیعی ماندن دمای بدن کودک کمک کند هایپرترمی هنگام عمل نیز ممکن اسههت دیده شههود؛ که می تواند به 

 دلیل عفونت ،التهاب و یا گرم کردن بیش از حد اتاق بیافتد.

نه های دیررس هایپرترمی بدخیم می باشد و معموالً تاکی کاردی،هایپرکاربی و اسیدوز پیش از آن هایپرترمی یکی از نشا

 اتفاق می افتند.
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 (monitoringمانیتورینگ)

( ECGمانیتورهای اسهتانداردی که مورد  نظر انجمن متخصهصان بیهوشی آمریکا می باشد عبارتند:از الکتروکاردیوگرافی)  

،کاپنوگرافی؛ و همه این شههاخص ها باید در تمام بیهوشههی های کودکان اندازه گیری  فشههار خون، پالس اکسههی متری 

( نیز توصیه می گردد،اما Precordialشهوند.سمع مداوم صداهای تنفس به وسیله گوشی ازوفاژیال و یا پیش سینه ای ) 

ونیتورکردن پژوهش های اخیر نشهههان می دهند که این شهههاخص نسهههبت به شهههاخص های دیگر ارزش کمتری برای م

 برخوردار است. تحت نظر داشتن دما به جهت تشخیص هایپرترمی بدخیم و یا از آن شایع تر هایپوترمی الزامی است.

تنفسی  -اندازه گیری فشهار خون شریانی تهاجمی و فشار ورید مرکزی در جراحی های تهاجمی با همراهی عوارض قلبی 

 شدید هم زمان توصیه می شود.

 یهوشیروش های القای ب

( IM(و یا درون عضالنی)IVبیهوشهی عمومی در کودکان می تواند از طریق استنشاق و یا از طریق تزریق داخل وریدی ) 

داروها انجام گیرد. القای اسهتنشهاقی بیهوشهی با سووفلوران با اکسیژن با یا بدون اکسید نیترو، از آنجایی که نیاز به رگ    

فاده در کودکان می باشهد.کودک به اتاق عمل و یا اتاق القای بیهوشی برده می  گیری ندارد،از روش های رایج مورد اسهت 

شود مونیتور ها تعبیه شده  و یک ماسک صورتی قرار داده می شود. در کودکی که همکاری مناسبی دارد غلظت بیهوش 

جانی ه دوم که همان فاز هیکننده استنشاقی باید به آرامی افزایش یابد.همزمان با پیشرفت القای بیهوشی کودک به مرحل

 می باشد،وارد می شود.

امکان بروز سهرفه،استفراغ،حرکات غیر ارادی و اسپاسم حنجره در این فاز وجود دارد. باید به کفایت راه هوایی،ماسک و   

ه شود. را رد کرد، یک کاتتر داخل وریدی می تواند قرار داد 1میزان انسهداد مسیر توجه داشت.پس از اینکه بیمار مرحله 

محیطی، استفاده از فشار هوایی مثبت مداوم یا سوکسینیل  IVدر صهورت بروز اسهپاسم حنجره پیش از جاگذاری کاتتر،   

 کولین درون عضالنی الزامی است.

( بیهوشهههی به طور انتخابی در کودکان که از قبل رگ گیری شهههده اند ، کسهههانی که خودشهههان IVالقای داخل وریدی)

درخواسههت القای درون رگی بیهوشههی دارند و نیز برای کسههانی که القای داخل وریدی در آنها اندیکاسههیون دارد)شههکم  

یدی محیطی برای تمام کودکانی پر،بیماری ریفالکس گوارشی پایدار( انجام می شود.در برخی مراکز، یک کاتتر داخل ور

 4تا  1که برای جراحی مراجعه می کنند،گذشهههته می شهههود. داروهای القایی رایج در این روش در کودکان عبارتند از :

mg/kg   6تا  3پروپوفول و یا  mg/kg  .سدیم تیوپنتال 

و یا از لحاظ رشدی عقب مانده  القای درون عضهالنی بیهوشهی در اغلب موارد برای کودکانی که همکاری مناسهب ندارند   

( حاصل می شود. جهت کاهش ترشح بزاق می mg/kg5هسهتند، اسهتفاده می شهود و با تزریق درون عضالنی کتامین)   

توان از آتروپین و گلیکوپیروالت درون عضهالنی به همراه کتامین استفاده نمود. از القای درون عضالنی کتامین می توان  
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گ های محیطی ضعیفی دارند و مسیر هوایی آنها نیز به دلیل اسکار گسترده دشوار است و در کودکان سهوخته ای که ر 

 القای استنشاقی در آنها به از دست رفتن تون مسیر هوایی و توانایی تهویه آنها منجر می شود،استفاده کرد.

 (Maintenanceنگهداری بیهوشی )

ل وریدی داروها و یا ترکیبی  از این دو روش نگه داشته می بیهوشهی با کمک بیهوش کننده های استنشاقی ،تزریق داخ 

شهود. جهت تسههیل لوله گذاری درون تراشه ای و انجام آسانتر جراحی می توان از یک شل کننده عضالنی نیز استفاده   

 نمود. البته احتماالً استفاده از شل کننده عضالنی در کودکان محدودتر از بزرگساالن می باشد.

 (Emergenceهوشی)خروج از بی

در بیهوشهی اطفال، اینکه لوله تراشه در حالت بیهوشی عمیق و یا پس از بیداری خارج شود مورد به مورد متفاوت است.  

در برخی شرایط به کودکان این فرصت داده می شود که رفلکس های تنفسی خود را بازیابند و در حالت  هوشیاری اقدام 

کردن لوله تراشه به هنگام بیهوشی عمیق و خروج از بیهوشی بدون وجود لوله درون به اکسهتوبه کردن می شهود. خارج   

 تراشه ای، یک روش رایج در بیهوشی اطفال به شمار می آید فواید اکستوبه کردن در حالت هوشیاری عبارت اند از:

 1بی برای عبور از مرحله پیشهگیری از آسپیراسیون محتویات گوارشی و یا خون و ترشحات خود راه هوایی،اطمینان نس  

 با یک لوله درون تراشه ای کارگذاری شده .

 : فواید اکستوبه کردن به هنگام بیهوشی عمیق عبارت است از 

جلوگیری از سرفه و یا فشار آمدن به بخیه ها و نیز خارج کردن لوله تراشه پیش از واکنش پذیری راه های هوایی شود،  

ز بیهوشی آرام تر خواهند شد. سپس کودک در اتاق ریکاوری و یا اتاق عمل از بیهوشی هر دوی این موارد موجب خروج ا

خارج می شود و باید توجه و دقت فراوان داشت تا اسپاسم حنجره و یا انسداد راه هوایی به هنگام انتقال به بخش مراقبت 

 پس از بیهوشی بدون تشخیص نماند.

 مدیریت درد

رل درد در کودکان اسهتفاده می شوند عبارتند از:استامینوفن،داروهای ضد التهابی غیر  داروهای ضهد دردی که برای کنت 

( و اپیوئید ها. این داروها به صهورت خوراکی، درون عضهالنی و یا داخل وریدی تجویز می شوند.   NSAIDSاسهتروئیدی) 

عوارض جانبی عبارتند از:آرامش رایج ترین اپیوئید های مورد اسههتفاده در بیهوشههی کودکان،فنتانیل و مورفین هسههتند.  

بخشی،سرکوب تنفسی،خارش، تهوع و استفراغ . مصرف استامینوفن با خطر سمیت کبدی همراه است و جهت جلوگیری 

 از آسیب کلیوی باید دوزاژ روزانه آن محاسبه شود.
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برای ضد دردهای دیگر  اسهتامینوفن رکتال که پس از القای بیهوشهی داده می شود، میتواند به عنوان یک همراه مناسب  

( می توانند با اختالل عملکرد پالکتی،خونریزی گوارشهههی،اختالل Ketorolacهایی چون کتوروالک ) NSAIDبهاشهههد. 

ها برای کنترل درد به بیماری های همراهی NSAID عملکرد کلیوی همراه باشهههند. بنابراین این نکته که پیش از تجویز

یزی)تانسهیکتومی،جراحی قلب( توجه شهود،از اهیمیت خاصههی برخوردار است   چون اختالل عملکرد کلیوی و خطر خونر

ها شامل عدم آرامش بخشی اضافی و سرکوب تنفسی ، که از عوارض شایع اپیوئیدها هستند، NSAIDفواید استامینوفن و 

 می باشد

 بیهوشی منطقه ای

بی دردی با حداقل عوارض جانبی و نیز بیهوشهههی منطقهه ای جههت کنترل درد به هنگام عمل و یا پس از آن، بهترین   

( با داروهای بیهوشی Caudalکاهش نیاز به ضهد دردهای مخدری و غیر مخدری را فراهم می کند.تزریق منفرد کودال) 

موضههعی عموماً برای جراحی در سههطح ناف و یاپایین تر از آن انجام می شههود. در روشههی دیگر می توان یک کاتتر را به 

 5پیدورال تعبیه کرد تا تزریق داروی بیهوشی موضعی پس از جراحی نیز ادامه یابد. در کودکان زیر سمت کودال فضای ا

 سال ،کاتتر معموالً در هر سطح ستون فقرات قرار داده می شود و بیهوشی موضعی به درماتوم های مربوطه القا می شود.

ا جا گذاری یک کاتتر نیز به راحتی قابل دسههترسههی به عالوه، فضههای اپیدورال از طریق سههطح لومبار و یا توراسههیک و ب

( ، عصب Brachial plexusاسهت.دیگر بلوک های منطقه ای که عموماً انجام می شود عبارتند از : بلوک شبکه بازویی) 

 ایلیواینگوینال.عصب فمورال .عصب پوستی فمورال خارجی،عصب پوپلیتئان و سیاتیک،انسداد های قوزک پا و پنیل

انجام انسداد های موضعی در کودکان،کودک عموماً تحت بیهوشی عمومی قرار داده می شود و بنابراین نمیتواند به هنگام 

 ارتباط بر قرار کرده و به طور غیر مستقیم پارستزی و یا درد شدید تزریق و احتماالً تزریق دور عصب را اظهار کند.

ر بیهوشی عمومی در برخی موارد استفاده می شود. این روش بیهوشی نخاعی نیز به عنوان یک روش مستقل و یا در کنا

به صههورت تنها یا در ترکیب با بیهوشههی عمومی در نوزادان نارس که جراحی ترمیمی فتق اینگوینال برای آنها انجام می 

 رگتر وشهود و با خطر باالی آپنه هنگام جراحی روبرو می باشهند، اسهتفاده می شود. بی حسی نخاعی در شیر خواران بز   

 کودکان، چه در بیهوشی عمومی پر خطر و چه فاقد خطر باالی بیهوشی نیز استفاده می شود.
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 واحد مراقبت پس از بیهوشی-3

 مانیتور کردن راه هوایی

بخش مراقبت های پس از بیهوشهی یکی از بخش های مهم پروسه جراحی است که ممکن است بسیاری از مشکالت در  

بیافتند.بسهیاری از بیماران در بیهوشهی عمیق و بدون لوله تراشه ای از اتاق عمل منتقل می شوند و در آنجا از   آن اتفاق 

بیهوشی عمومی خارج می شوند. همچنان که بیمار رفلکس های مسیر هوایی خود را باز میابد، خطر انسداد مسیر هوایی 

انسهداد، اسهپاسم حنجره هایپوکسمی مانیتور شود بیماران باید از    نیز افزایش می یابد. راه هوایی باید از نظر نشهانه های 

 نظر آپنه و هایپوونتیالسیون به دقت تحت نظر قرار گیرند.

 تهوع و استفراغ پس از جراحی

تهوع واستفراغ پس از جراحی به عنوان بیشترین عارضه جانبی ناخواسته بیهوشی از جانب والدین عنوان می شود. یکی از 

  -2عامل  خطر تعیین کننده برای  تهوع و استفراغ پس از جراحی در اطفال را شناسایی کرده است : 3جدید ، مطالعات 

سابقه قبلی استفراغ پس از جراحی در بیمار،   -3طول مدت جراحی    -4جراحی استرابیسم  -1سالگی و بیشتر، 4سن 

اسهتفراغ در بیمار زیاد باشد، پرهیز از اپیوئیدها و اکسید   والدین و یا برادر و خواهر بیمار. در صهورتی که ریسهک تهوع و  

 نیترو و نیز تجویز پروفیالسکی ضد تهوع، بروز استفراغ را کاهش خواهند داد.

 %81( و دگزامتازون،کاهش ریسک نسبی مورد انتظار  را حدود Ondansteronپروفیالسکی دو دارویی با اوندانسترون)

 به همراه خواهد داشت.

 م پس از بیهوشیدلیریو

دلیریوم پس از بیهوشهی از موارد دیگری است که در بخش مراقبت پس از بیهوشی دیده می شود و برای خانواده بیمار،  

پرسهتاران اتاق ریکاوری و متخصصین بیهوشی دردسر ساز خواهد بود. این مشکل اغلب با مصرف سووفلوران و دسفلوران  

 ف سووفلوران بیشتر می باشد.دیده می شود . بروز آن همراه با مصر

( ممکن است Dexmedetomidineاگرچه بسهیاری از داروها از جمله پروپوفول،فنتانیل،کلونیدین و دکسمدتومیدین) 

بروز دلیریوم پس از بیهوشهههی را کم کننهد،تنهها دوز پایین کتامین و نالبوفین می تواند بروز آن را بدون اینکه خروج از   

 زد،کاهش دهد.بیهوشی را طوالنی تر سا

 کنترل درد

بهایهد مقهدار کافی کنترل درد به تناوب برای تمام بیماران اطفال از نوزادان تا نوجوانان، مورد ارزیابی قرار گیرد. بیماران    

ریکاوری از طیف گسهترده ای از جراحی ها با میزان متفاوتی از درد ناشی از آنها را شامل می شود. کودکان ممکن است  

ه باشهند یا اصهالً قادر به حرف زدن نباشند و یا دچار عقب ماندگی رشد باشند و نتوانند میزان درد خود را   به حرف نیامد
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بیان کنند. هرچند که درد می تواند با اضطراب، دلیریوم پس از بیهوشی و عصبانیت در کودکان اشتباه شود ایپوئیدها می 

ها و اسههتامینوفن نیز می توانند NSAID حی را بهبود بخشههند.توانند به طور مؤثر دردهای متوسههط تا شههدید پس از جرا

تجویز  شهوند و در صورتی که کاتتر ایپدورال تعبیه شده است می توان از آن برای سنجش کارآیی و دوز مجدد استفاده  

 کرد.

 معیارهای ترخیص

مستقیماً به بخش اول ریکاوری بخش مراقبت بعد از بیهوشهی اغلب در دو بخش سهاخته می شوند. بیماران از اتاق عمل   

منتقل می شهوند، جایی که مسیر هوایی به طور مداوم ارزیابی می شود و درد حاد پس از عمل و تهوع و استفراغ درمان  

می گردد پس از اینکه بیمار با یک راه هوایی مطمئن  و درد تحت کنترل هوشههیار می شههود، به بخش دوم جهت کامل  

( رایج ترین سهیسهتم نمره دهی جهت تشخیص   Aldreteود. سهیسهتم نمره دهی آلدرت)  کردن ریکاوری منتقل می شه 

آمادگی برای ترخیص می باشد. در شرایط سرپایی، بیماران مستقیماً از اتاق عمل به بخش دوم ریکاوری منتقل می شوند 

 شناخته می شود "انتقال سریع"که تحت عنوان

 ریکاوری رفتاری

ی دچار تغییرات رفتاری ناهنجاری چون خواب، اختالالت تغذیه، اضطراب جدایی ، بروز کودکان ممکن است پس از جراح

اخیر شب ادراری و دیگر مشکالت رفتاری شوند. نشان داده شده است که اضطراب والدین ،حضور والدین به هنگام القای 

ر د بر این تغییرات رفتاری تأثیر گذابیهوشی،حضور والدین در بخش مراقبت پس از بیهوشی و استفاده از داروها می توانن

روز پس از جراحی باقی نمی مانند. هرچند که جلوگیری از این تغییرات  4بهاشهههند . اغلب این تغییرات رفتاری بیش از  

 رفتاری منفی با میزان باالتر رضایت بیمار و والدین و نیز یک تجربه کلی بهتر نسبت به جراحی همراه خواهد بود.

 ریها و اداره بیهوشی آنهابرخی از بیما

 سندرم دیسترس تنفسی 

مرگ در نوزادان پره ترم می باشد. برزو آن ارتباط زیادی با سن باروری و  %75تا 51سهندرم دیسهترس تنفسهی مسئول    

وزن هنگام تولد دارد. این سههندرم به صههورت اختالل پیشههرونده تبادل گازی در سههطح آلوئولی به علت اختالف تولید و  

فولیپید فعال سطحی که سورفاکتانت نامیده شود ایجاد می شود. بدون سوفکتانت، کالپس آلوئولی و نارسایی ترشهح فسه  

 در ظرفیت  باقی مانده عملکرد  رخ می دهد.

 :اداره بیهوشی 

نزدیک مقادیر قبل از عمل حفظ می شود. هوشبرهای  Pao1در طی بیهوشهی در بیماران با سهندرم دیسترس تنفسی ،  

ممکن اسهت اکسهیژناسیون شریانی را با کاهش برون دهی قلبی تغییر دهند. یک کاتتر داخل شریانی حین   اسهتنشهاقی   
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جراحی جهت ارزیابی اکسهیژناسهیون، پرهیز از هیپراکسهی و جلوگیری از اسیدوز تنفسی و متابولیک مفید است . با این    

سیون شریانی نباشد که در این موارد ممکن است وجود بیمار ممکن اسهت کاتتر شریان نافی داشته باشد یا امکان کانوال 

کاتتر شریانی نافی یا پالس اکسی متر )جهت اعمال کوتاه مدت( جهت پایش اکسیژناسیون قابل قبول باشد. همواره خطر 

ر تپنوموتوراکس ثانوی به باروتروما وجود دارد و باید زمانی که اکسیژناسیون در طی تهویه مکانیکی به صورت ناگهانی بد

وریدی( در نوزادان 2g/kgشود مد نظر قرار گیرد.افت فشار خون یک مشکل شایع در طی بیهوشی است.تجویز آلبومین )

نارس با سههندرم دیسههترس تنفسههی ،احتماالً سههبب افزایش حجم خون و میزان فیلتراسههیون گلومرولی می شههود. حفظ 

افت ها را ایده آل نماید. از مایع درمانی شههدید باید ممکن اسههت تحویل اکسههیژن به ب %31هماتوکریت نوزاد در نزدیک 

پرهیز شهود بیمارانی که خارج نمودن زودرس لوله تراشه را تحمل می کنند باید بعد از عمل جهت آپنه و برادی کاردی  

 پایش شوند.

 آپنه 

ردی به هر مدت تعریف ثانیه و یا در صورت همراهی با سیانوز و برادی کا 11آپنه به صورت قطع تنفس به مدت بیش از 

می شهود . تنفس دوره ای و آپنه در نوزادان پره ترم شهایع اسهت .با این وجود آپنه ممکن است عالمتی از سایر بیماری    

های نوزادی باشهد.آپنه می تواند انسهدادی، مرکزی یا مختلط باشهد.آپنه انسدادی می تواند ناشی از بی ثباتی حلقی،خم    

 اشد. به نظر می رسد مکانیسم آپنه مرکزی به علت عدم تکامل کنترل مرکز تنفس باشد.شدن گردن و انسداد بینی ب

 :اداره بیهوشی 

آپنهه تههدید کننده حیات پس از عمل،در نوزادانی که از قبل پره ترم بوده اند، حتی به دنبال جراحی های کوچک نظیر   

به دنیا آمده،ارتباط زیادی با سن باروری و سن پس  ترمیم هرنی اینگوینال گزارش شده است. خطر آپنه در نوزادان نارس

( هم یک فاکتورخطر برای آپنه بعد از عمل می باشد  41از لقاح دارد.  عالوه بر سهابقه آپنه ، آنمی )هماتوکریت کمتر از  

 که ارتباطی با سن باروری یا سن پس از لقاح ندارد.

ته و موجب انسهداد راه هوایی فوقانی می شوند و در نتیجه  هوشهبر های اسهتنشهاقی و تزریقی بر کنترل تنفس اثر داشه    

ساعت پس از عمل به ویژه در نوزادان افزایش می دهند. استفاده صرف از تکنیک های بی  21احتمال حمالت آپنه را تا 

ر د حسهی ناحیه ای و بدون اسهتفاده از ترکیبات سداتیو با کاهش قابل توجه ولی نه حذف کامل خطر آپنه پس از عمل  

شهیرخواران با سهابقه نارسهی قبلی همراه بوده اسهت. در نتیجه، شیرخواران نارس با سابقه حمالت آپنه ،احتماالً کاندید     

سههاعت پس از جراحی در  21مناسههبی جهت جراحی سههرپایی نمی باشههند.توصههیه می شههود که این بیماران به مدت   

قرار گیرند.به نظر می رسد خطر آپنه بعد از عمل به صورت بیمارستان با پالس اکسی متری و پایش های آپنه تحت نظر 

قابل توجهی کاهش می یابد که سبب می شود برخی از پزشکان جراحی های غیر ضروری و سرپایی در شیرخواران نارس 

 را تا پس از این سن به تعویق اندازند.
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 هیپوگلیسمی 

تازه متولد شده رخ می دهد. نوزادان ممکن است به علت هیپوگلیسمی شایع ترین مشکل متابولیکی است که در نوزادن 

 تغییر در متابولیسم داخلی مادری و اختالالت متابولیک یا اندوکرین ، مستعد هیپوگلیسمی باشند

 :اداره بیهوشی 

می ساعت، نوزادان نارس و نوزادان مادران دیابتی قابل توجه  38خطر هیپوگلیسمی حین عمل در نوزادان با سن کمتر از 

باشد. همانند بالغین هیپوگلیسمی،همواره عالمتدار نمی باشد و تظاهرات هیپوگالیسمی  ممکن است با داروهای بیهوشی 

کاهش بیشههتری بیابد که مطرح کننده ارزش بالقوه پایش حین عمل غلظت قدن خون و تجویز گلوکز مکمل در نوزادان  

 در معرض خطر می باشد.

میلی لیتر به ازای هر کیلو در  3به میزان  %1و نرمال سالین %5مکن اسهت با محلول دکستروز  نیاز به مایع نگهدارنده م 

میلی لیتر به ازای هر کیلو در ساعت ( جهت پیشگیری از هیپوگلیسمی  1-4در آب ) به میزان  %21ساعت یا دکستروز  

حلول های حاوی گلوکز حین عمل حین عمل تأمین گردد.ممکن اسهت در نوزادان تحت شهرایط اسههترس که انفوزیون م  

دریهافهت می کنند،هیپرگلیسهههمی رخ دهد. بنابراین کمبود مایع و خون باید با محلول های عاری از دکسهههتروز تأمین   

می تواند سههبب دیورز اسههموتیک ناشههی از گلوکزوری و یا دهیدراسههیون  mg/dl215گردد.غلظت گلوکز سههرم بیش از 

 شود که منجر به برگشت هیپوگلیسمی می شود.متعاقب آن و رهایی بیشتر انسولین 

 هیپوکسمی 

نوازادانی که به طور ویژه در معرض خطر هیپوکلسههمی می باشههند عبارتند از : نوزادان با وزن تولد پایین و نارس به ویژه 

تولد همراه  نگامنوزادانی که تأخیر رشد داخلی رحمی داشته یا دیابت وابسته به انسولین دارند و یا نوزادان با آسفیکسی ه

روز پس از تولد رخ می دهد و معموالً علت، مصرف شیر  21تا 5با زایمان طوالنی و دشوار. هیپوکلسمی نوزادی تأخیری 

گاو اسهت که حاوی سطح باالی فسفر می باشد. این حالت در نوزادان مصرف کننده شیر مادر دیده نمی شود.زیرا میزان  

فات شهیر گاو همراه با کاهش دفع فسفات به همراه نارسایی کلیوی می تواند سبب  فسهفر آن کمتر اسهت. باال بودن فسه   

 هیپرفسفاتی و هیپوکلسمی ثانوی در نوزادان شود.

 :اداره بیهوشی 

اصالح هایپوکلسمی قبل از عمل ، در اولین فرصت ممکن باید صورت گیرد وحین عمل نیز جهت پیشگیری ازکاهش 

امات الزم صوت گیرد . امکان دارد اختالالت متابولیک حین عمل نظیر آلکالوز ناشی بیشتر غلظت کلسیم یونیزه ، اقد

از افزایش تهویه و تجویز بی کربنات سهدیم ، بیمار را مستعد ابتال به هیپوکلسمی ناشی از اتصال کلسیم به آلبومین  

ای ق آلبومین و فرآورده هنماید وسبب کاهش غلظت کلسیم یونیزه گردد. همچنین هیپوکلسمی می تواند حین تزری

خونی سهیتراته ، ایجاد شهود. انفوزیون سریع سیترات حین عمل مثال طی تعویض خون یا انفوزیون خون سیتراته یا   
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پالسمای تازه یخ زده ، می تواند موجب هیپوکلسمی به علت جمع آوری کلسیم توسط یون های سیترات سدیم شود 

میلی گرم وریدی  2-1از سیترات را،می توان با تجویز گلوکونات کلسیم ) . اثرات افت فشهار خون هیپوکلسمی ناشی 

 به ازاء هر میلی لیتر از خون تزریقی(  به حداقل رساند.

 سپسیس 

نوزادان دچار عفونت هایی در طی اولین ماه زندگی می شوند . این حالت به ویژه  %21به علت عدم تکامل سیستم ایمنی 

تولد کم ممکن است رخ دهد که احتمال عفونت در آنها به نسبت نوزادان فول ترم و نوزادان با  در نوزادان نارس یا با وزن

برابر بیشههتر اسههت. سههایر مواردی که این گروه از بیماران را در معرض خطر باالی عفونت قرار می   21تا  4وزن طبیعی 

 دهد،

اخل تراشه و سایر روش های تهاجمی که محلی برای ورود عبارتند:  از نیاز طوالنی به تعبیه کاتتر وریدی، لوله گذاری د 

 میکروارگانیسم ها خواهند بود.

 :اداره بیهوشی 

بیماران ممکن اسهت در حضور سپسیس نیاز به انجام اعمال جراحی اورژانس داشته باشند.درمان حمایتی پیش از ورود   

و سههطوح گلوکز باید به دقت پایش شههود و کمبودهای   به اتاق عمل باید حین عمل نیز ادامه یابد. مایعات،الکترولیت ها

مشهاهده شده در صورتی که اندیکاسیون داشته باشد باید درمان شود. کورتیکوستروئید ها را فقط باید در موارد نارسایی  

 آدرنال تأیید شده یا در موارد احتمال افت فشارخون شدید با عدم پاسخ به درمان حجمی و اینوتروپ تجویز کرد.

 ف(لج مغزیCerebral palsy) 

فلج مغزی یک مجموعه عالئم است تا یک بیماری اختصاصی. این بیماری گروهی از سندرم های اختالل حرکت غیر 

پیشرنده ولی اغلب متغیر و ثانویه به ضایعات یا آنومالی های مغزی را تشکیل می دهد که در طی مراحل اولیه تکامل ایجاد 

ختالل عملکرد عصبی طبقه بندی می شوند. شیوع باالی صرع می شوند.فلج مغزی بر اساس اندام مبتال و خصوصیات ا

)تقریبا یک سوم کودکان مبتال به فلج مغزی( و اختالالت شناختی که در بین افراد مبتال به این بیماری، موید آن است 

 که این اختالالت منشأ مشترک یا مرتبط با هم دارند. 

تولد زنده است. تصور می شود که مشکالت حین  2111رد در هر مو 5/2-،5/1شیوع فلج مغزی نسبتاً شدید یا شدید ،

فرآیند تولد و عالئم و نشانه هایی که در شیرخواران تازه متولد شده وجود دارند)نمره پایین آپگار(،همگی با ایجاد بعدی 

گرم است،  1511از  فلج مغزی مرتبط می باشند. ولی این موضوع هنوز اثبات نشده است. کودکانی که وزن تولد آنها کمتر

مسئول تقریباً یک سوم مواردی هستند که در آینده دچار عالئم ونشانه های فلج مغزی می گردند. علی رغم ارتباط مفروض 

 بین چندین عامل مختلف و فلج مغزی ، علت بیشتر موارد فلج مغزی ناشناخته است.
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 :اداره بیهوشی 

مل لوله گذاری داخل تراشه می باشد، زیرا این کودکان مستعد رفالکس اداره بیهوشی در کودکان مبتال به فلج مغزی شا

گوارشی و عملکرد ضعیف رفلکس های حنجره ای و حلقی هستند. استفاده از هوشبرهای استنشاقی در این بیماران ایمن 

 ار اسپاسم عضلهاست، زیرا خطر ایجاد هیپرترمی بدخیم در آنها باالتر نیست. اگر چه کودکان مبتال به فلج مغزی دچ

اسکلتی هستند، ولی سوکسینیل کولین باعث رهاسازی غیر طبیعی پتاسیم نمی گردد.کودکان تحت درمان با داروهای 

ضد تشنج ممکن است به علت القاء آنزیم های کبدی نسبت به شل کننده های عضالنی غیر دپالریزان مقاوم باشند. دمای 

،چرا که این کودکان ممکن است نسبت به ایجاد هیپوترمی در طی دوران عمل بدن را باید در این بیماران پایش نمود

جراحی حساس باشند. بیدار شدن از بیهوشی ممکن است به علت ناهنجاری های مغزی و هیپوترمی کامالً آهسته باشد. 

در  انداخت. این کودکان خارج نمودن لوله تراشه را باید تا زمان بیداری کامل و برگشت دمای بدن به حد طبیعی به تأخیر

 دوران پس از عمل جراحی دچار عوارض ریوی زیادی می گردند.

 لب شکری و کام شکری 

شکاف لب ویا شکاف کام از شایعترین اختالالت مادرزادی هستند . علت شکاف های دهانی صورتی به خوبی معلوم نشده 

( ، شیمی درمانی،مصرف  ]بنزودیازپین ها [داروهای ضد صرع  است. در کنار اختالالت کروموزومی،داروها )مثالً استروئیدها،

قندی  الکل( ، دیابت-توسط مادر،کمبود اسید فولیک، سوء مصرف الکل و تنباکو توسط مادر )سندرم جنین Aزیاد ویتامین 

ل( و افزایش سا 44سال و مسن تر از 11صورتی در ارتباطند ، البته سن مادر)جوان تر از  -مادر، همگی با شکاف دهانی

 نوزاد یک نفر به نوعی از شکاف دهانی صورتی مبتال می باشند. 611تا  511سن پدر جای بحث دارد.درکل از هر 

حساسترین زمان برای آن هستند. تخمین زده  4تا  6نمو اولیة کام در پنجمین هفته جنینی آغاز می شود و هفته های 

یا آمده اند ، یک نفر نقایص مادرزاد دیگری  دارد )اغلب درگیری قلب یا نوزادی که با شکاف به دن 6می شود که از هر 

 کلیه( .

 :اداره بیهوشی 

در شیرخواران با شکاف غیر سندرمی ، القاء استنشاقی معموالً ارجح است و پس از تعبیه کاتتر وریدی ، دوز کمی از شل 

کننده عضالنی و مخدر )فنتانیل یا مورفین( تجویز می گردد و راه هوایی به وسیلة یک لوله تراشه حفظ می گردد. در 

ی تا حفظ راه هوایی باید ادامه داشته باشد. الزم است به منظور به شیرخواران با شکاف سندرمی ، تهویه خود به خود

حداقل رساندن درد در حین بیهوشی و پس از آن بی حس کننده های موضعی مورد استفاده قرار گیرند. تزریق موضعی 

یدار کامالً بتوسط جراح و یا بلوک عصب توسط متخصص بیهوشی به کار می رود. زمانی لوله تراشه بیمار خارج می شود 

شده است. ساکشن آرام ولی کامل دهان و حلق قبل از خارج نمودن لوله تراشه پیشنهاد شده است. ضمناً هر پک حلقی 

که در حین جراحی استفاده شده ، باید خارج شود. بخور سرد در دوران پس از عمل در کودک به راحتی استفاده شده و 
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قیت امتحان شده است در ابتدا ، بینی استنت گذاری می شود، دست ها آتل در جلوگیری از عوارض راه هوایی با موف

 گذاری می شوند تا شیر خواران یا کودک نتواند استنت بینی را خارج کند و یا ترمیم را تخریب کند.

 آسپیراسیون جسم خارجی 

ز آن ،ممکن است طیفی منتوع از آسپیراسیون جسم خارجی به داخل راه هوایی و نتایج حاصل از انسداد راه هوایی ناشی ا

 نتایج را به همراه داشته باشد.

برای مثال از یک سو انسداد کامل در سطح حنجره یا تراشه می تواند سبب مرگ ناشی از خفگی شود و از سوی دیگر  

 ورود جسم خارجی به قسمت دیستال راه هوایی تنها ممکن است عالئم خفیف  و بی اهمیتی ایجاد نماید.

 ه بیهوشی:ادار 

موارد انعطاف پذیر در انجام بیهوشی برای متخصص بیهوشی به هنگام برخورد با کودکانی که اجسام خارجی را آسپیره 

کرده اند. محدود می باشد. باالجبار باید هر کودکی را از جهت مناسب بودن تکنیک بیهوشی بر اساس وضعیت بالینی وی 

بیهوشی به شدت و محل انسداد راه هوایی بستگی دارد. وقتی یک جسم خارجی  جداگانه ارزیابی کرد. تکنیک های القاء

در حنجره یا انسداد راه هوایی وجود داشته باشد ، القاء بیهوشی تنها با استفاده از هوشبر های استنشاقی نظیر سووفلوران 

نشاق هوشبرهای استنشاقی در مواردی به همرا اکسیژن سود مند خواهد بود.القاء بیهوشی با داروهای وریدی به دنبال است

که راه هوایی ، مشکل کمتری داشته باشد قابل قبول است. امکان تنفس خود به خود، به کافی بودن عمق بیهوشی وابسته 

است تا از سرفه طی الرنگوسکوپی و برونکوسکوپی جلوگیری نماید.اسپری کردن حنجره با محلول لیدوکائین در جلوگیری 

اسم هنگام دستکاری اندوسکوپیک مؤثر است.تجویز آتروپین یا گلیکوپیروالت در جهت کاهش احتمال برادی از الرنگواسپ

 کاردی ناشی از دستکاری واگ طی اندوسکوپی مؤثر است.

اغلب شل کننده های عضالنی طی برونکوسکوپی به کار نمی روند ، زیرا فشار مثبت راه هوایی می تواند در حرکت جسم 

مت پائین  نقش داشته باشد و خارج سازی آنها را دشوار سازد.تهویه خود به خود تا زمانی که شکل و محل خارجی به س

جسم خارجی با برونکوسکوپی مشخص شود، مطلوب می باشد. ممکن است استفاده از شل کننده های عضالنی در طی 

 معموالً طوالنی است. برداشت جسم خارجی دیستال به کارینا مفید باشد، چراکه مدت این عمل ها

بیهوشی به روش کامالً وریدی با استقاده از پروپوفول ، میتواند مزایایی نسبت به بیهوشی استنشاقی داشته باشد، به ویژه  

در موارد اعمال طوالنی که مربوط به اجسام خارجی داخل برونش باشد. انفوزیون پروپوفول یک سطح ثابت از  بیهوشی را 

ویه متناوب یا عدم تطابق تهویه به خونرسانی ) پرفیوژن (  تضمین می کند. پس از آن که برونکوسکوپ بدون توجه به ته

 غیر قابل انعطاف )ریجید( در تراشه قرار گرفت مدار بیهوشی را می توان به بازوی تنفسی برونکوسکوپ وصل کرد.

جام شود . وقتی ابزار اندوسکوپیک از طریق در صورت فلج عضالت، ممکن است تهویه خود به خودی یا تهویه دستی ان 

 برونکوسکوپ وارد شدند، تهویه از راه بازوی تنفسی به علت مقاومت باال ناکار آمد است .

ممکن است جسم خارجی در تراشه یا حنجره جابجا شده و انسداد راه هوایی بدهد و برداشت آن امکان پذیر نباشد،در  

داخل یکی از برونش های اصلی هدایت نمود به نحوی که تهویه با حداقل یک ریه این صورت باید جسم خارجی را به 
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امکان پذیر باشد. بیمار را می توان با ماسک ونتیله کرد یا تا زمانی که تالش دیگری جهت بیرون کشیدن جسم خارجی 

 انجام شود ، لوله را در تراشه نگه داشت .

نتوان آن را از تار های صوتی در حال حرکت عبور داد که جهت برداشت  در صورتی که جسم خارجی به حدی بزرگ باشد، 

جسم خارجی نیاز به فلج عضالت اسکلتی به وسیله تجویز سوکسنیل کولین یا شل کننده عضالنی غیر دپوالریزان کوتاه 

ت خارج معیار مناسب جه اثر باشد. پس از انجام برونکوسکوپی ، بیمار با یک لوله داخل تراشه اینتوبه شده و پس از حصول

 سازی لوله تراشه ، لوله خارج گردد.

 

 منابع مورد استفاده :

 2442-ترجمه دکتر مهوش آگاه ، دکتر رضا خواجه نوری ، دکتر جواد صادقی  1122اصول بیهوشی میلر  

حمدی ، حسن بابا م کتاب کامل پرستاری داخلی جراحی مولفین : )دکترعباسعلی وفایی، منیر نوبهار ، محمد رضا عسگری

 2484-، محسن سلیمانی( 

بیهوشی و بیماری های همراه ، تالیف : روبرتا ال هاینز ، ترجمه دکتر امید مرادی مقدم ، دکتر علی رضا میر خشتی ، دکتر 

 2441-امیر آذری 
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آشنایی بامراقبت و تعبیه 

 چست تیوب در نوزاد
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 پاشا، حجت الهمنبع: نوزادان، اکبرزاده 
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 تنظیم حرارتی نوزادان

 در بخش های نوزادان 

 
 

 

 

 تهیه و تنظیم: خدیجه سلطانی
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  مقدمه :

حفظ درجه حرارت بدن نوزادان در محدوده ی نرمال به هر امر دیگری ارجحیت دارد و مراقبت از نوزادان باید دردمای 

 ( صورت گیرد.NTEمحیط خنثی )

(NTE )Neutral thermal environment  دمای محیط خنثی نشانگر محدوده ای از دما می باشد که در آن

محدوده مصرف انرژی برای طبیعی نگهداشتن دمای بدن حداقل باشد وبیانگر حداقل مصرف اکسیژن است . این دما 

ی باشد. در ط با توجه به متغیر هایی مانند وزن تولد ، سن پس از تولد، برهنه بودن یا داشتن لباس ، متفاوت می

درجه ساتیگراد باالتر از دمای  5/1زندگی داخل رحمی تولید حرارت توسط جنین منجر به افزایش دمای بدن او به 

بدن مادر می شود. از آنجا که پس از تولد ، نوزاد در معرض هوا و سطوحی قرار می گیرد که دمای آنها بسیار پایین 

 عرض هایپوترمی قرار دارند ، بنابراین ابتدا به مسئله هایپوترمی می پردازیم.تر از داخل رحم است تمامی نوزادان در م

 هیپوترمی چیست ؟
درجه سانتیگراد می باشد. مقادیر کمتر از آن  1/47 – 5/46درجه حرارت نرمال در یک نوزاد بصورت آگزیالری بین 

 را هیپوترمی می گویند . هیپوترمی خود به سه قسمت تقسیم می شود:

درجه سانتیگراد را  41 – 4/45، درجه حرارت  هیپوترمی خفیفدرجه سانتیگراد را  46 – 3/46درجه حرارت 

 گویند. هیپوترمی شدیددرجه سانتیگراد را  41و زیر  هیپوترمی متوسط

 

 روش های از دست دادن حرارت در نوزادان 

Conduction : ر تماس هستند ودمای یکی از دیگری بیشتر انتقال حرارت بین دو جسم جامد را گویند که باهم د

 است . هرقدر اختالف دما بیشتر باشد انتقال حرارت سریع تر است مانند تماس بدن نوزاد با پتوی سرد یا ترازو 

2. Convection   : زمانی اتفاق می افتد که هوای سرد اطراف نوزاد جریان دارد مانند استفاده از خنک کننده

 در ب انکوباتور، نزدیک پنجره قرار گرفتن .های هوا ، باز ماندن 

1. Evaporation : .زمانی اتفاق می افتد که مایع روی پوست یا مخاط دستگاه تنفسی تبخیر شود 

انتقال حرارتی بین دو سطح جامد که در تماس مستقیم با یکدیگر نباشند. پوست بدن نوزاد  رادیاسیون: .4

انتقال حرارت از بدن نوزاد به سمت جسم سرد تر می باشد. معموالً گرمتر از سطوح اطرافش می باشد پس 

 مثل دیوار سرد یا پنجره سرد

 کدام نوزادان بیشتر در معرض هایپوترمی قرار دارند؟
باشد. علت آن شامل افزایش سطح نسبت به  gr 2511مخصوصاً اگر وزن تولد کمتر از  LBW. نوزادان نارس ، 2

 زک بودن پوست و وجودکم چربی قهوه ای می باشد.حجم بدن ، کاهش مقادیر چربی ، نا

. نوزادانی که نیاز به احیای طوالنی مدت دارند. چون هیپوکسیک می باشند قادر به متابولیزه کردن چربی قهوه ای 1

 نمی باشند. از طرفی چون هیپوتونیک هستند قادر به تولید حرارت از طریق فلکسیون ماهیچه و فعالیت نمی باشند.

 ماری حاد عفونی ، قلبی ، نورولوژیک، آندوکرین و جراحی. بی4

 . نوزادانی که به دنبال دریافت سداتیو ها ، ضددردها ، فلج کننده ها و داروهای بیهوشی هیپوتون هستند.3

 (small for gestational age)کوچک به نسبت سن حاملگی =  SGA. نوزادان 5
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 اثرات هیپوترمی در نوزادان

برای تولید حرارت بیشتر سرعت متابولیسم افزایش می یابد که با مصرف بیشتر ذخایر  :هیپوگالیسمی  .2

 گلیکوژن وگلوکز خون همراه است.

چربی قهوه ای به حرارت و اسیدچرب تبدیل می شود اسید الکتیک تولید شده از متابولیسم اسید اسیدوز : .1

 یوی وکاهش اکسیژن می شود.خون می شود و در نهایت منجر به انقباض ر PHچرب باعث کاهش 

برای تولید حرارت اضافی نیاز به اکسیژن اضافی می باشد همین باعث افزایش تعداد تنفس  هیپوکسی : .4

 های نوزاد می شود و عالئم دیسترس تنفسی ظاهر می شود.

 

 روشهای اندازه گیری درجه حرارت :

معموالً روش استاندارد اندازه گیری دما حین درمان هیپوترمی است و نشانگر درجه حرارت مرکزی است. رکتال : .2

 دقیقه در آنجا می ماند. 4فاصله از سوراخ قدامی مقعد بداخل فرو برده میشود و بمدت  cc 1-4ترمومتر به اندازه 

 وش است.: در موارد نیاز به اندازه گیری های مکرر بهترین ر آگزیالری. 1

وارمر یا انکوباتور اندازه  servo(controlدرجه حرارت آن کمتراز آگزیالری و رکتال است وبا پروب ) پوست :. 4

 گرفته می شود.

 سنجش دمای بدن

 درجه دماسنج را  45پس ازپایین آوردن جیوه تا حد  دماسنج جیوه ای :.2

 دقیقه خوانده شود. 5ر مالیم ثابت نگه داشته و سپس بعد از در حفره بغل قرار داده ، بازو را به پهلوی وی با فشا  

 

 

 

 

 

دقیقه ) یا برحسب توصیه دماسنج ( در حفره زیر بغل قرار داده ، بازو را به پهلوی  5به مدت  .دماسنج دیجیتال :2

وی با فشار مالیم ثابت نگه داشته و سپس خوانده شود. دماسنج دیجیتال ایمنی بیشتری دارد دما را با دقت مناسب 

 نشان می دهد و برای تشخیص هایپوترمی مناسب تر است.

 

 

 

 

در صورت قرار دادن نوزاد به طور مداوم در زیر گرم کننده تابشی ، محل مناسب  ج الکتریکی )پروب ( :دماسن. 4

پروب در قسمت تحتانی و چپ شکم )در صورت وضعیت خوابیده به پشت ( و پائین پشت )در صورت قرار گرفتن در 

خوان یا نسج کبد یا اندام ها قرار داده وضعیت به روی شکم( است . پروب ، برای انتقال صحیح دما باید به روی است
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نشود. دماسنج الکتریکی امکان پایش مداوم دمای بدن را می دهد و برای نوزاد بیمار یا درمعرض خطر مورد استفاده 

 قرار می گیرد.

. سنجش روتین دمای بدن نوزاد از طریق مقعد توصیه نمی شود. ولی در صورت شک به هیپوترمی و در زمانی که 3

پوترمی را درمان می کنیم ، سنجش دما باید از راه مقعد انجام گیرد .دراین صورت نوک دماسنج  راتا ارتفاع حدود هی

 و دقیقه نگه داشته شود. 4سانتیمتر در مقعد نوزاد فرو برده  1

 هایپوترمی. درصورت شک به هایپوترمی دمای بدن نوزاد باید از طریق مقعد مجدداً اندازه گیری شود. ضمن درمان 5

 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کند ، ارجح است. 45استفاده از دماسنجی که درجات زیر 

. ضمن دوباره گرم کردن یک نوزاد هایپوترم ، سنجش دما تا رسیدن به دمای طبیعی ، از طریق مقعد انجام پذیر 6

 است ، زیرا در حین درمان دمای پوست از دمای مرکزی باالتر است.

 قبت های پرستاری برای کاهش هایپوترمی در نوزادانمرا

 مراقبت های پرستاری قبل از تولد
درجه سانتیگراد  18-15باید  WHOدرصورت احتمال تولد نوزاد نارس دمای اتاق زایمان براساس توصیه  .2

 باشد.

 گرم شوند مانندتمامی اشیایی که درتماس با نوزاد هستند متناسب با سن حاملگی نوزاد و اندازه او باید  .1

 تشک ، وارمر ، ملحفه ، ترازو ، گوشی، کاست رادیوگرافی

 وارمر را قبل از تولد نوزاد گرم کنید و از مد دستی استفاده کنید. .4

نوزاد بالفاصله پس از تولد با یک حوله استریل از پیش گرم شده خشک می شودو دریک محیط گرم ، در  .3

دم منع پزشکی در زیر یک گرم کننده تابشی که از پیش روشن تماس پوست با پوست مادر ویا در صورت ع

 21شده قرار می گیرد. اغلب موارد هایپوترمی در دقایق اول عمر روی می دهد. دمای بدن نوراد رسیده طی 

 درجه سانتیگراد کاهش یابد. 1- 3دقیقه اول عمر ممکن است 11تا 

خشک کنید. حین خشک کردن نوزاد ، با مالش وی را  بالفاصله نوزاد را در یک حوله تمیز و گرم بپیچید و .5

 تحریک حسی کنید. حوله خیس را کنار گذارده نوزاد را در حوله ای پاکیزه ، خشک و گرم بپیچید .

 از اشیاء گرم مانند ملحفه به عنوان حایل بین بدن نوزاد و جسم سرد استفاده کنید. .6

 درمان نوزاد استفاده کنید.از اکسیژن گرم و مرطوب برای احیاء و ادامه  .7

 وارمر نوزاد باید از پنجره سرد یا دیوار سرد فاصله داشته باشد می توان از پرده به عنوان حایل استفاده کرد. .8

 مراقبت های پرستاری بالفاصله پس از تولد
رار مادر قنوزادان ترم سالم پس از تولد و انجام گام های نخستین احیاء می توانند بالفاصله بر روی پوست  .2

 گیرند.

هفته بدون خشک کردن بدن از پا تا ناحیه چانه بالفاصله داخل پوشش نایلونی از  14نوزادان پره ترم زیر  .1

 جنس پلی اتیلن قرارگیرند و از کاله استفاده شود.

 تازه متولد شده الزم است. gr 2511استفاده از پوشش نایلونی در تمام نوزادان زیر  .4

هفته را با ملحفه از قبل گرم شده خشک  14از راه تبخیر تمام نوزادان باالی  برای کاهش دفع حرارت .3

 نماید.
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 ملحفه خیس را پس از خشک کردن نوزاد عوض کنید. .5

 

 NICUمراقبت های پرستاری در حین انتقال نوزاد به 
 (Nest. برای انتقال نوزاد از انکوباتور پرتابل از قبل گرم شده استفاده کنید.) با استفاده از النه یا 2

 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. 5/46. دمای انکوباتور پرتابل را روی 1

 . از پوشش داخل انکوباتور استفاده کنید.4

 . پنجره های انکوباتور را حتماً ببندید.3

 نفر استفاده کنید. 1ل انکوباتور از . برای انتقا5

 NICUمراقبت های پرستاری داخل 
درجه سانتیگراد و  11-16باید بین   NICU) آکادمی طب اطفال آمریکا ( دمای هوای  AAPبر اساس توصیه 

ساعت یک بار به  4هر  NICUباشد در شرایط عادی درجه حرارت نوزاد در بخش  %41-61رطوبت آن بین 

 ساعت یک بار چک می شود. 6در بخش نوزادان هرروش بغلی و 

 مراقبت های مربوط به وارمر

وارمر را روشن و تخت بیمار و کاله و پتوی نوزاد را گرم کنید . این کار با  NICUقبل از رسیدن نوزاد به  .2

 خانه از چراغ های نمایشگر نوع دستی (  5مد دستی وارمر با حداکثر گرمایش انجام شود.) 

باشد نوزاد  kg5/2نوزاد زیر   برهنه بر روی وامری که از قبل گرم شده است قرار دهید. اگروزن تولد نوزاد را .1

 را با الیه نایلونی از انتها تا اول چانه بپوشانید و کاله برسر او بگذارید.

 دمای آگزیالری را اندازه بگیرید. .4

اتوماتیک استفاده کنید. از مد دستی فقط در صورت حضور بر بالین بیمار استفاده  servo controlاز پروب  .3

 کنید.

 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. 5/46دمای پوستی اولیه راروی  .5

محل مناسب پروب درقسمت تحتانی و چپ شکم است .اگر نوزاد رو به شکم خوابیده باشد محل پروب  .6

می باشد. پروب نباید روی برجستگیهای استخوانی قرار بگیرد. پروب قسمت تحتانی پشت یا بین دو اسکاپوال 

 نباید زیر نوزاد قرار بگیرد.

 کهنه خیس را سریع عوض کنید. .7

 درجه ( باشد باید او را بتدریج گرم کرد. 5/46اگر نوزاد هیپوترم ) دمای زیر بغلی کمتر از  .8

( برای گرم کردن نوزاد می توان وی را  درجه سانتیگراد 5/46و  46درصورت هیپوترمی خفیف)دمای بین  .4

در آغوش مادر در حالت پوست به پوست )ترجیحاً( و یا در زیر گرم کننده تابشی یا داخل انکوباتور گرم قرار 

دقیقه مجدداً  41داد. برای پیشگیری از هیپوگالیسمی ، نوزاد تغذیه شود. در این صورت دمای نوزاد باید ظرف

بهبود ، نوزاد باید ) به علت احتمال وجود بیماری ( توسط پزشک مجدداً ارزیابی  کنترل شود در صورت عدم

 شود.
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کاهش پرفوزیون محیطی و اندام های سرد ، احتمال هیپوترمی را مطرح می کند. سنجش دمای نوزاد انجام  .21

وع درمان درجه سانتیگراد ) هیپوترمی متوسط یا شدید ( باشد. ضمن شر 46شود درصورتی که دما کمتر از 

 هیپوترمی درخواست معاینه اورژانس پزشک نمایید.

درجه سانتیگراد در ساعت  5/1گرم کردن نوزاد در صورت هیپوترمی متوسط یا شدید باید به طور تدریجی  .22

 با کنترل دما از راه مقعد صورت گیرد .

 رم کننده تابشی سببگرم کردن سریع ، استفاده از کیسه آب گرم و قرار دادن زیر حرارت کنترل نشده گ .21

 تجمع خون در زیر بافت پوست شده و منجر به شوک و بدحال تر شدن نوزاد می شود.

ضمن دوباره گرم کردن نوزاد خطر هیپوگالیسمی ، شوک و هیپوکسی وجود دارد و اسیدوز متابولیک نوزاد  .24

کان درمان وریدی نوزاد ممکن است نیازبه درمان داشته باشد. به دلیل خطر هیپوگالیسمی در صورت عدم ام

 ترجیحاً ازطریق گاواژ تغذیه شود.

درصورت بروز هیپوترمی در نوزاد بدون علت واضح باید بیماری های زمینه ای به خصوص احتمال ابتال ء وی  .23

 به عفونت باکتریایی را در نظر داشت.

د چک کنید. پس از پایدار دقیقه بصورت رکتال تا پایدار شدن نوزا 41در شرایط هیپوترمی دمای بدن را هر  .25

 ساعت یکبار دما را آگزیالری کنترل کرد. 3شدن دما می توان هر 

اگر نوزاد کماکان هیپوترم باشد استفاده ازسایر وسایل گرمازا را در نظربگیرید مانند کیسه آب گرم که داخل  .26

 پارچه پیچیده شده است ، المپ گرمازا

 مراقبت های مربوط به انکوباتور
 برهنه و با کهنه کوچک داخل انکوباتور قرار دهید.نوزادرا  .2

 انکوباتور را از قبل گرم کنید دمای انکوباتور متناسب با سن و وزن و وضعیت نوزاد باشد. .1

درجه تنظیم  5/46از مد هوا استفاده کنید. اگر انکوباتور مد پوستی دارد آنرا استفاده کنید و دما را روی  .4

 کنید.

 اعت ثبت و چک کنید.دمای انکوباتور را هرس .3

 انکوباتور در معرض مستقیم نور آفتاب قرار نگیرد. .5

 روز استفاده کنید. 21هفته و سن کمتر از  41یا  gr2111از رطوبت در نوزادان زیر  .6

 درجه سانتیگراد باشد. 5/46 – 1/47دمای آگزیالری بین  .7

 انکوباتور را باز نکنید.از طریق پنجره با نوزاد کارکنید و تا درحد امکان در ب بزرگ  .8

 به نوزاد توسط حوله وضعیت حمایتی و فلکسیون اندام ها را بدهید ولی صورت او را نپوشانید. .4

 است.  NICUدرجه سانتیگراد در داخل  45دمای قرار دادی انکوباتور  .21

 را کنترل کنید . درجه سانتیگراد تغییر ندهید و نیم ساعت بعد از تغییر ، دما 5/1درهربار دما را زیادتر از  .22

 دمای آگزیالری در بدو ورود به انکوباتور چک شود و یک ساعت بعد دوباره چک شود. .21

 ساعت چک کنید. 3-6دمای بدن راهر  .24

درجه سانتیگراد به دمای انکوباتور  2درجه سانتیگراد اختالف بین دمای محیط با دمای انکوباتور  7به ازای هر  .23

 اضافه کنید.
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 باتور به داخل کاتروش انتقال از انکو
تنظیم می شود و براساس آن  NTEدمای بدن نوزادانی که جهت تنظیم نیاز به انکوباتور دارند بر اساس جدول 

دمای انکوباتور کاهش می یابد. این جدول مخصوص نوزادان برهنه می باشد. وتا زمانی که پروسه کاهش دما 

هم صدق   SGAنای کاله. این پروسه در مورد نوزدان ترم و شروع نشده است نباید به نوزاد لباس پوشاند باستث

 می کند.

در کنار انکوباتور مطابقت  NTEپرستار بیمار موظف است درهر شیفت دمای انکوباتور راچک و آنرا با جدول 

 دهد.

بل انتقال درجه سانتیگراد نرسد صورت نمی گیرد . معیار های قا 41انتقال به کات تا زمانیکه دمای انکوباتور به 

هفته که تغذیه روده ای را تحمل کند و الگوی رشد مناسبی  41-44گرم ،  2311-2511به کات عبارتند از وزن 

 دارد.

فعال ، کاهش  Weaningدرجه سانتیگراد در روز اول  1درجه سانتیگراد حداکثر  5/1-2.دمای انکوباتور را 2

درجه  3/46هش دهید بطوریکه دمای آگزیالری باالی درجه سانتیگراد روزانه کا 2دهید و درروزهای بعدی 

 سانتیگراد باشد.

 از زیر پوش ، جوراب و ملحفه استفاده کنید. Weaning. در طی پروسه 1

بتاخیر  h 13را برای  Weaningدرجه سانتیگراد باشد  3/46. اگر در دو اندازه گیری ، دمای آگزیالری کمتر از 4

 اندازید.

 ساعت پایدار باشد نوزاد را روی کات قرار دهید. 8درجه سانتیگراد بمدت  16-17در هوای. وقتی دمای نوزاد 3

 . الگوی رشد نوزاد را در طی انتقال به کات بررسی کنید.5 

 تنظیم دمای حین فتوتراپی     
تا دمای دقیقه ارزیابی کنید و دمای انکوباتور را طوری تنظیم کنید  41دمای نوزاد را در شروع فتوتراپی هر 

 درجه سانتیگراد باقی بماند از روش پوستی استفاده کنید. 3/46 – 1/47آگزیالری در حد 

 هیپرترمی
گفته شد که تنظیم درجه حرارت بدن نوزاد یکی از جنبه های مهم و مشکل زای مراقبت نوزادی است و نگهداری 

نچه درجه حرارت زیربغل نوزاد باالتر از محیط حرارتی خنثی یکی از وظایف مهم پرستار مراقب او می باشد. چنا

درجه سانتیگراد باشد اصطالحاً نوزاد دچار هیپرترمی  48درجه سانتیگراد یا درجه حرارت مقعدی باالی  5/47

 شده است. 

 هیپرترمی با افزایش مرگ و میر و بیماری در دوره نوزادی همراه است.

حرارت محیط باشد ، چه نوزادی که توسط انکوباتور ویا گرمازای علل هیپرترمی می تواند مربوط به افزایش درجه 

تابشی نگهداری می شود ویا نوزادی که در معرض نور خورشید ویا در نزدیک رادیاتور قرار داده شده می تواند 

 دچار افزایش درجه حرارت به صورت قابل توجه شود.

کم آبی ) دهیدراتاسیون ( به خصوص در نوزادانی که به اندازه کافی از شیر مادر تغذیه نشوند و دریافت مایعات 

کمی دارند دیده می شود که منجر به هایپرترمی در نوزاد می گردد. اختالل عملکرد سیستم عصبی مرکزی ، 
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) در شیرخواران بزرگتر( ،تزریق خون ، سندرم محرومیت و داروها ) پروستوگالندین ( سپسیس یا عفونت خون 

هیپرترمی بدخیم و هیپرترمی نوروژنیک  و مهم تر از این ها پوشش زیاد نوزاد در هوای گرم از دیگر علل ایجاد 

هیپرترمی می باشد. یک علت مهم هیپرترمی درنوزاد استفاده ی بدون توجه و مراقبت کافی از گرمازای تابشی 

پرترمی شدید در این حالت یا به علت اختالل در کنترل درجه حرارت ، جداشدن حس برای نوزاد می باشد. هی

گر ویا در اثر عدم توجه به شیوه ی تنظیم دستگاه می باشد و مرگ با هیپرترمی در اثر استفاده نا مناسب از 

 گرمازای تابشی اتفاق می افتد.

عوامل خارجی و محیطی تولید گرما هستند و به طور کلی می توان گفت علل بیشتر موارد هیپرترمی نوزادی 

 عواملی که مربوط به نوزاد و بیماری او باشند کمتر در ایجاد هیپرترمی دخیل هستند.

 تظاهرات بالینی هیپرترمی
اگر علت  هیپرترمی افزایش درجه حرارت محیط باشد ، بدن و اندام های نوزاد دارای درجه حرارت یکسان بوده 

اط عروقی شده و برافروخته می شود. دستها و پاهاگرم و عرق دار هستند. نوزاد وضعیت طاقباز ، نوزاد دچار انبس

پیدا کرده که تمام این موارد برای افزایش اتالف حرارت در نوزاد می باشد. برعکس چنانچه علت هیپرترمی 

حیط را سرد درک می کند عفونت خون باشد به دلیل افزایش آستانه تنظیم درجه حرارت هیپوتاالموس ، نوزاد م

  و به جای افزایش دفع حرارت ، مکانیزم های تولید گرما فعال می شوند و شیر خوار دچار انقباض محیطی شده

در نتیجه پوست تنه و اندامها به نظر رنگ پریده و آبی می شوند و درجه حرارت مرکزی شیرخوار از درجه حرارت 

به علل محیطی دچار هیپرترمی شده ، درجه حرارت مقعد ممکن است پوست باالتر است. ولی در شیرخواری که 

مانند درجه حرارت پوست باشد. توجه به موارد فوق می تواند در افتراق علل هیپرترمی کمک کننده باشد. نوزادی 

که ثانویه به افزایش درجه حرارت محیط به  هیپرترمی مبتال شده دچار افزایش تعداد تنفس ، ایست تنفسی ، 

افزایش تعداد ضربان قلب، افت فشار خون و تعرق می شود.در ابتدا نوزاد بیقرار شده و اندام ها گرم و پوست 

خشک و گرم می باشد.حجم ادرار و تعداد دفعات آن کاهش یافته و نوزاد ممکن است دچار کاهش وزن شود. در 

وزاد مبتال به فرم شدید هیپرترمی می شود که این فاز او تمایل به نوشیدن مایعات دارد و با تداوم هیپرترمی ، ن

درجه سانتیگراد رسیده و نوزاد دچار بیحالی ، افت فشارخون ، گریه  32-33دراین وضعیت درجه حرارت بدن به 

 ضعیف شده و نهایتاً به اختالل هوشیاری ، کما و تشنج و مرگ منتهی می شود.

 درمان هیپرترمی
وقوع آن پیشگیری نمود. پیشگیری شامل استفاده صحیح و کنترل شده از  قبل از درمان هیپرترمی بایستی از

وسایل گرمازا ، اجتناب از پوشش زیاد نوزاد در فصول سرد و گرم ، قرار ندادن نوزادان در مجاورت اجاق یا رادیاتور 

 گرم می یا در معرض نور مستقیم خورشید و جلوگیری از کم آبی )دهیدراتاسیون( نوزاد به خصوص در فصول

باشد. به طور کلی برای درمان نوزاد مبتال به هیپرترمی بایستی به اوکمک کرد تا تولید حرارت را به حداقل 

برساند. شیرخوار هیپرترمی وضعیت طاقباز داردکه این حالت می تواند در مکانیزم های دفع حرارت کمک کننده 

 ( افزایش یابد.evaporation طریق تبخیر ) باشد. نوزاد را می توان عریان نمود ، تا دفع حرارت از

از روش های دفع حرارت به صورت فعال در حد امکان بایستی اجتناب کرد تا کاهش شدید و سریع دما منتهی 

 به استرس سرما و شوک نشود.
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 مراحل درمان هیپرترمی نوزاد دربخش نوزادان به قرار زیر هستند:

هوایی ، جریان خون و تنفس بررسی نمود و در صورت اختالل در هریک از موارد ابتدا باید نوزاد را از نظر راه 

درمان مناسب انجام شود. احتمال عفونت بایستی مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت شک بالینی درمان مناسب 

بررسی  دانجام شود. سایر علل هیپرترمی مثل کم آبی) دهیدراتاسیون( ، اختالل عصبی مرکزی وغیره بایستی مور

 قرار گیرد.

 را بایستی از نوزاد  دور نمود. منابع خارجی تولید گرما مثل گرمازای تابشی ، انکوباتور و غیره

انتقال نوزاد به محیط خنک تر وهمچنین بررسی وسایل گرمازا از نظر صحت کارکرد بایستی صورت پذیرد. 

 کند بایستی برداشته شود. پوشش اضافی نوزاد یا هر وسیله ای که دفع حرارت را مختل می

 درصورتی که وضعیت نوزاد اجازه دهد تغذیه مکرر با شیر مادر بایستی انجام شود.

سی سی به ازاء  11در صورتی که نوزاد در شوک باشد درمان با افزایش دهنده های حجم داخل عروقی به میزان 

 دقیقه الزم می باشد. 25هر کیلوگرم وزن بدن در عرض 

جهت کاهش درجه حرارت می توان ازتماس پوست بدن با اشیاء معمول اتاق یا فرو بردن بدن نوزاد در نوزادان 

 در آب ولرم و حمام کردن او جهت بازگشت درجه حرارت به میزان طبیعی استفاده نمود.

می  نوزادان بعد از چند روز اول عمر ممکن است جهت کاهش درجه حرارت نیاز به وسایلی که هایپوترمی ایجاد

کنند مثل لحاف هایی که با آب خنک می شوند داشته باشند. ولی بطور کلی دراستفاده از این متد ها برای دفع 

فعال حرارت در نوزاد بایستی تا حد امکان اجتناب کرد ، تا کاهش شدید و سریع دما منتهی به استرس سرما و 

 شوک نشود.

 مانی که درجه حرارت زیر بغل او طبیعی شود خنک نمود.شیر خواری که دچار هیپرترمی است را بایستی تا ز

در طی مرحله ی درمان ، وضعیت عصبی ، سطح هوشیاری ، درجه حرارت ، پاسخ کلینیکی به درمان ، عالئم و 

 نشانه ها ، ریتم قلبی ، عالئم حیاتی و وضعیت اشباع اکسیژن شریانی را بایستی تحت نظر داشت.

دقیقه اندازه گیری  41و محیط نوزاد در طی پروسه ی خنک کردن بایستی هر درجه حرارت پوست و زیربغل 

 وثبت شود. 

اندازه گیری میزان دریافت مایعات ، میزان دفع مایعات ، مقدار الکترولیت ها ، وزن مخصوص ادرار ، تورگور 

ا صورت بروز تشنج یپوستی و وضعیت غشا های مخاطی قبل از درمان و در طی درمان بایستی مانیتور شوند. در 

 قطع تنفس به علت افزایش درجه حرارت مرکزی بایست درمان مناسب انجام شود.

 الگوریتم مبارزه با  هیپرترمی
دورکردن منابع خارجی گرمازا یا هر وسیله ای که دفع حرارت را مختل می کند .) بررسی صحت عملکرد وسایل 

 گرمازا(

 ، پتو( خارج کردن پوشش اضافی ) لباس ، قنداق 

 درمان علل غیر محیطی هیپرترمی ) عفونت ، دهیدراتاسیون یا نقایص سیستم عصبی مرکزی (  

 دقیقه در طی درمان  41بررسی درجه حرارت محیط ، پوست وزیر بغل نوزاد هر 

مانیتور کردن و درمان دهیدراتاسیون که ممکن است در نتیجه از دست رفتن مایعات بین سلولی ایجاد شود. تزریق 

 مایعات با مانیتور کردن میزان دریافت ، میزان دفع و اسمواللیته خون و ادرار و تورگورپوستی 
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 بررسی از نظر قطع تنفس ، تشنج و درمان آنها

 : منابع
 از نوزاد سالم در بیمارستان بسته خدمتی مراقبت .2

  Fanaroff 1122. کتاب  1

  Stable 1116 .کتاب   4

  PCEP 1121 . کتاب 3

 Atlas of Neonatal procedures 1118 .کتاب5

 4ویراست  -1122 -.پرستاری کودکان وونگ6

 6ویرایش  1122.مبانی طب کودکان نلسون 7

   Neo Review 1124 .مجله 8

 .مجله4
     Metro Health medical center pediatric nursing  service perinatal nursing service  
  .مجله21
  NW Newborn clinical guideline –care of the baby in an incubator 1123 
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 کشیدن مایع نخاع

(LP) 
 

 

 

 تهیه و تنظیم: صفورارفیعی
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 عبارتست از تهیه نمونه یا خارج نمودن   L . P( یا به اختصار  lumbar punctureتعریف : کشیدن مایع نخاع )

 (  از ناحیه ی کمر بیمار با اهداف تشخیصی یا درمانی.CSFنخاعی ) -مایع مغزی

( یا تومور ICPفشار داخل جمجمه)-CNS 4   بدخیمی-1)ویروسی،قارچی یا باکتریای(  CNSعفونت  -2اندیکاسونها:

 ( MSبیماری دمیلینه کننده )-6اختالالت واسطه های عصبی  -5مطاعات متابولیک  -3( PTCکاذب مغزی )

 (.ITشیمی درمانی اینتراتکال )-OPENING PRESSURE 8اندازه گیری  -7 

 ضایعه ی توده ای یک طرفه همراه با ادم یا اثر توده ای-CNS 1فتق -2کنتراندیکاسیونها: الف:مطلق:

 توده ای موضعیمشکوک به ضایعه ی -2ب: نسبی 

در صورت وجود مشکالت انعقادی یا  خونریزی دهنده  رعایت احتیاط الزم است و  قبل از کشیدن مایع نخاع ،تعداد 

در میکرولیتر ،مطلوب می باشد. اصالح هرگونه کمبود فاکتور لخته سازی خطر خونریزی و  51.111پالکت بیش از 

 بی را کاهش می دهد.در نتیجه کمپرسیون طناب نخاعی یا ریشه ی عص

( یا پوزیشن خوابیده به پهلو قرار دهید در حالی که Sithing Positionتکنیک: کودک را در پوزیشن نشسته )

مفاصل ران زانو ها و گردن در وضعیت فلکسیون باشند ،توجه داشته باشید که وضعیت قلبی  شیر خواران کوچک را 

 با پوزیشن دادن به مخاطره نیندازید.

 را با رسم خط فرضی میان رئوس دو ستیغ ایلیاک مشخص نمایید. L5 – L3فضای بین مهره ای 

 پوست را باروش استریل پرپ نمائید، درپ نوزاد باید محافظه کارانه باشد.

اینچ برای کودکان  4.5سال یا  21اینچ برای کودکان کمتر از  2.5همراه با استیلت  G 11- 11از سر سوزن نخاعی 

 ل و بیشتر استفاده نمایید.سا 21

بی حس نمود  G15پوست ناحیه و بافت فضای بین مهره ای را می توان با لیدوکائین نیم تا یک درصد و با سرسوزن 

را لمس  L3. در نقطه وسط فاصله ی میان ستیغ های ایلیاک و در روی ستون مهره ای ، زایده ی خاری مهره ی 
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 25-41قرار دهید.پوست را در خط وسط ، سوراخ کنید و سوزن را  L5- L3 را در فضای بین  Lpکنیدو سر سوزن 

درجه نسبت به خط عمود به طرف با سن زاویه دهید و در جهت سر در حالی که ناف را نشانه گرفته اید وارد شوید 

گر در همان آغاز را چک نمائید.ا Csf.هر لحظه چند میلی متر جلو بروید و هر دفعه استیلت را بیرون کشید تا جریان 

 با مقاومت مواجه شدید، دارید وارد استخوان می شوید. لذا سر سوزن را بیرون کشیده و زاویه ورود را اصالح نمائید.

 مایع مغزی نخاعی را جمع آوری نمایید و برای مطالعات و آزمایشات مورد نیاز و مد نظر به آزمایشگاه بفرستید.

و رنگ آمیزی گرم ، دومین لوله ی نمونه را برای اندازه گیری گلوکز ، پروتئین و اولین لوله ی نمونه را برای کشت 

سلولی بفرستید.یک لوله دیگر هم می توان برای کشت ویروسی  Diffباالخره سومین لوله ی نمونه را برای شمارش و

 آورد. در صورت اندیکاسیون فراهم CSf،آنالیز واکنش زنجیره ی پلیمراز یا آزمایشات متابولیک 

 اندازه گیری پروتئین -Csf    2:آزمایشات روتین   Csfتفسیر 

 اندازه گیری گلوکز-1                                                        

 شمارش سلول و تفکیک -4                                                         

 کاسیون انتخاب می شوند.آزمایشاتی که براساس حدس بالینی و اندی

 آنتی ژن باکتریال –کشت باکتریال -2

 آزمایش و کشت ویروس ، واکنش زنجیره ای پلیمرازهرپس -1

 TBکشت قارچی، رنگ آمیزی، آزمایش نسل  -4

 )اختالالت حرکتی و صرع(  Csfنورو ترانسیمتر های  -3

 اوری(اسید های آمینه )آمینو اسید و پاتی به ویژه گلوتارید اسید -5

 الکتاک )اختالالت میتوکندری و متابولیسم انرژی(-6

 پروتئین پایه ای میلین -7
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 باندهای اولیگونال -8

 سیتولوژی )نئوپالسم(-4

 در موارد زیر ممنوع است:  CSfکشیدن مایع 

عالئم و نشانه های فتق  مغزی قریب الوقوع در کودک احتماالً مبتال به -Icp      1افزایش فشار داخل جمجمه -2

 ترومبوسیتوپنی -Lp    5عفونت پوست در ناحیه -3ناخوشی بحرانی )در موارد نادر(          -4مننژیت          

 مقادیر طبیعی پارامتر

  1- 15نوزاد پره ترم  *گلوبول سفید)در میکرولیتر(

 1-241نوزاد ترم 

 1-7کودک 

 13-64نوزاد پره ترم  *گلوکز )میلی گرم در دسی لیتر(

 52.1± 21.4نوزاد ترم

 31-81کودک 

 55-215نوزاد پره ترم  به گلوکز خون )درصد( Csf*نسبت گلوکز 

 33-218نوزاد ترم 

 51کودک 

 *الکتیک اسید دهیدروژناز)واحد درلیتر

 یتر(ل *پروتئین پایه ای میلین )نانوگرم در میلی

 *فشار مجرا)سانتی متر آب(

 3اندازه ی سرمی کمتر  %21یا حدود  41-5

 8-22نوزاد 

 11شیرخوار یا کودک کمتر از 

 65- 251نوزاد پره ترم  *پروتئین )میلی گرم در دسی لیتر(

 63.1 ±13.1نوزاد ترم 

 5-31کودک 
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 در وضعیت نشسته  LPشکل صحیح پوزیشن دادن نوزاد برای 

 

 در وضعیت لترال LPشکل صحیح پوزیشن دادن نوزاد برای 

 منبع:کتاب نوزادن حجت اهلل اکبرزاده پاشا
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 کاتتر شریان نافی

(UAC) 
 

Umbilical  Artery  
Catheters 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: حمیده علی اکبری
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های پیشرفته و NICUبا توجه به افزایش امید به زندگی نوزادان نارس با وزن کم تولد و نیز نوزادان بسیار بیمار در 

به دنبال آن افزایش نیاز به تغذیه ی کامل وریدی برای حمایت از رشد این نوزادان ، یکی از چالش های شناخته شده 

به طور مکرر از ابزارهای   NICUقی آنها است. در بخش هایدر مراقبت از این نوزادان دسترسی به سیستم عرو

( برای نوزادانی که UAC( یا کاتتر شریان نافی )UVC( مثل کاتتر های ورید نافی )CVADدسترسی عروق مرکزی )

 نیاز به دسترسی عروق میان مدت تا طوالنی مدت و یا تزریق مایعات محرک دارند استفاده می شود.

 کاتتر نافی اندیکاسیون گذاشتن

 موارد مصرف اولیه

 (FIO1>31درصد احتیاج دارد. )  31بیشتر از  FIO1که به  RDSنوزاد دچار  .2

 نوزادی که احتیاج به تهویه ی مکانیکی دارد. .1

 هرگاه بررسی مکررگاز های خون شریانی الزم باشد.) چک قند خون( .4

 مانیتورینگ فشار خون شریانی .3

 موارد مصرف ثانویه

 باز جهت تزریق خون ، مایع و تجویز دارو به عنوان یک رگ .2

 تعویض خون .1

 نمونه گیری خون برای بررسی های دیگر .4

 جهت انفوزیون های حیاتی و یا خونگیری های مکرر. VLBWدر نوزادان  .3

کاتتر شریان نافی در صورت وجود موارد مصرف اولیه گذاشته می شود و در صورت رفع آنها یا بروز عوارض  تذکر :

جانبی خارج می گردد.موارد مصرف ثانویه به تنهایی توجیه کننده گذاشتن کاتتر شریان نافی نیست و فقط در صورت 

 (3برد ) بجز مورد مصرف ثانویه شماره وجود موارد مصرف اولیه وگذاشته شدن کاتتر می توان از آن بهره 

 کنتراندیکاسیون های کاتتر نافی

 هرگونه شواهدی به نفع وجود ضایعه عروقی در اندام تحتانی و ناحیه سرین 

 پریتونیت ، اتساع شکم و یاNEC   (NECROTIZING-ENTROCOLITIS ) 

 اومفالیت یا آلوده بودن بند ناف 

  اومفالوسل 

 تجهیزات الزم 

 ل شامل موارد زیر است :ست استری -2

  عدد 3گاز حداقل 

 یک عدد قیچی نخ چین 
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 ( دو عدد هموستات سر خمMosquito hemostat) 

 ( یک عدد فورسپس Iris Forcepsسرخم بدون دنده ) 

 سوزن گیر یک عدد 

 یک عدد سه راهی استریل -1

 صفر سیلک 4-3نخ بخیه  -4

 (gr 2151<BWبرای  F5و  gr 2151>BWبرای  F 5/4کاتتر شریان نافی بر اساس وزن نوزاد ) -3

 میلی لیتری یک عدد 5سرنگ  -5

 22( شماره Scalpelتیغ جراحی )  -6

 نرمال سالین یا نیم نرمال سالین که به روش زیر بر اساس وزن هپارینه شده باشد : -7

Weight                                    Serum                                            Heparin 

<2511gr                               N/S or 2/1N/S  41 ml                                  +25 IU 

>2511 gr                              N/S or 2/1N/S  41 ml                                      +41              

 روش کار:

نوزاد  شت در حالی که وضعیت بالینی خوبی دارد قرار دهید. بهتر است پاهاینوزاد در وضعیت خوابیده به پ .2

 ثابت شود.

 طول وارد کردن کاتتر را تخمین بزنید. 2فاصله شانه تا ناف را اندازه بگیرید و با تطابق آن با جدول شماره  .1

 دستها را شسته و گان ، دستکش ، کاله و ماسک استریل را بپوشید. .4

حاوی نرمال سالین  cc 5به سه راهی وصل کرده با مایع پرکنید و به سه راهی سرنگ کاتتر شریانی را  .3

هپارینه شده وصل نمایید. اجازه دهید تمام طول کاتتر با سرم پرشود. سپس سه راهی را به طرف کاتتر 

 ببندید.

 اطراف ناف را با ماده ضدعفونی کننده خوب بشوئید و با الکل تمیز کنید. .5

 را به نحوی که سر وپای نوزاد از آن بیرون باشد بر روی نوزاد قرار دهید.شانهای استریل  .6

باالتر از پوست با تیغ جراحی قطع کنید. سعی کنید با یکبار کشیدن مقطع رگ  cm 2/5 – 1/5بند ناف را  .7

 راببرید.

 رد.یتوسط نخ بخیه یک گره شل در قسمت تحتانی ناف بزنید این عمل برای کنترل خونریزی صورت می گ .8
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 : تخمین طول کاتتر نافی ) سانتی متر(2جدول شماره 

فاصله بین شانه تا 

 ناف

 )سانتی متر (

قرار پایین کاتتر 

 شریان نافی

قرار باالی کاتتر 

 شریان نافی

 

 کاتتر شریان نافی

4 5 1/4 7/5 

21 5/5 5/21 5/6 

22 4/6 5/22 1/7 

21 7 1/24 1/8 

24 8/7 23 5/8 

23 5/8 25 5/4 

25 4/4 5/26 1/21 

26 21 5/27 5/21 

27 22 24 5/22 

28 21 11 5/21 

 

 عروق خونی ناف به قرار زیر مشخص می شود: .9

  قرار دارد . 22ورید نافی واحد که دیواره نازک داشته و بیضوی است و معموالً در ساعت 

 قرار دارند. 3و7در ساعت  با دیواره ضخیم که معموالً منقبض به نظر می رسند و دو عدد شریان گرد 

 

 

با هموستات انتهای ناف را باال گرفته و با فورسپس ، ابتدا توسط یک بازو و بعد توسط هردو بازوی آن شریان  .21

 و ممکن است با چند قطره بی کربنات این عمل راحت تر صورت گیرد. را گشاد کنید

کاتتر داخل سرخرگ گذاشته و با فشاری توسط هموستات ناف را به طرف سر نوزاد کشیده و به آهستگی  .22

 مداوم و آهسته کاتتر را به داخل هدایت کنید.
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 بعد از ورود کاتتر به داخل شریان در چهار مقطع ممکن است مقاومت وجود داشته باشد. .21

 .در قسمت گره شل ناف : گره را به آهستگی شل کنید 

  پائین پیچ می خورد : فشار آهسته و در مقطعی که شریان نافی از دیواره شکم گذشته و به طرف

مداوم بر کاتتر همزمان با کشیدن مالیم ناف به طرف سرنوزاد مشکل را حل خواهد کرد .فشار شدید 

 باعث پاره شدن دیواره شریان شده ویک کانال کاذب ایجاد می کند.

 .در سطح مثانه : باز هم فشار مداوم و آهسته باعث گذشتن از این ناحیه خواهد شد 

  ( هنگام همراه شدن شریان نافی با شریان ایلیاک خارجی و پیوستن آنها به شریان ایلیاک داخلی

 سانتی متری ( ؛ مانند قبلی. 5حدوداً در 

سانتی متر داخل شریان شده و متوقف شود دو علت شایع دارد یا انتیما پاره  4در صورتیکه کاتتر بیشتر از  .24

شکیل شده است و یا شریان دچار اسپاسم است. در صورت انسداد در شده و از شریان خارج و لومن کاذب ت

ثانیه کاتتر را به طور مالیم و مداوم به داخل فشار دهید. از فشار دادن شدید  61 -41برابر کاتتر ، به مدت 

 و یا خارج کردن کاتتر و دوباره گذاشتن آن جداً خودداری کنید. در صورت عبور نکردن کاتتر علیرغم اعمال

ثانیه سعی به گذاشتن کاتتر از شریان دیگر نمایید. در صورت عدم توفیق مجدد  41-61دوبار فشار به مدت 

با پزشک ارشد خود مشورت کنید.در صورت عدم توفیق نهائی می توانید کاتتر را داخل ورید نافی قرار بدهید. 

 Subumbilical Catdown وانید اگرگذاشتن کاتتر شریانی به روش فوق الذکر موفقیت آمیز نبود، می ت

انجام دهید. این روش یک عمل جراحی محسوب می شود و بایدتوسط فرد آموزش دیده و با تجربه صورت 

 پذیرد.

( داخل کرده و Low type( ویا پایین )High typeکاتتر را به اندازه تخمین زده شده بر اساس قرار باال )  .23

در صورتی که علیرغم قرار مناسب خون دهی نداشت، باید  از نظر خون دهی شریانی مناسب چک کنید.

 کاتتر خارج و در شریان دیگر گذاشته شود.

نوک آن در قرار پائین باید پائین تراز  محل قرار گیری کاتترباید همیشه توسط رادیوگرافی شکمی چک شود. .25

و در قرار  ت ( قرار گیرد.کمری ) باالی دو شاخه شدن آئور 4-3شریان های مزانتریک یعنی بین مهره های 

) باالی دیافراگم ( واقع  6-21باال نوک آن باید باالتر از منشاء شبکه سلیاک یعنی بین مهره های توراسیک 

 شود.

درصورت قرار نامناسب نوک کاتتر تنها می توانید کاتتر را پائین تر بکشید تا در وضعیت دلخواه قرار بگیرد. و در 

 ن تر از قرار  پائین باشد ، باید کاتتر خارج شده و  کاتتر جدید گذاشته شود.صورتیکه نوک کاتتر پائی
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صفر کاتتر را به ناف نوزاد بخیه بزنید. به شکلی که کاتتر به طور کامل در محل خود ثابت -3با نخ سیلک  .26

 شود. البته برای جلوگیری از ایجاد درد می توان از این کار اجتناب نمود.

 اشتن شانهای استریل ، توسط نرمال سالین گرم پوست نوزاد را از مواد ضدعفونی کننده پاک کنید.بعد از برد .27

 ( به شکم نوزاد چسبانده شود. الزم نیست روی ناف را با گاز بپوشانید.Bridgeکاتتر به روش پل )  .28

 یادداشت هایی که باید در پرونده درج شود :

  تاریخ و زمان کار گذاشتن کاتتر 

  و قرار پائین و باالی کاتترشماره 

 .طول کاتتر که داخل گذاشته شده است 

 محل نوک کاتتر در عکس رادیوگرافی شکم 

 مراقبت از رنگ و نبض اندام تحتانی ، باسن و پرینه و خونریزی از ناف 

 روش نگهداری از کاتتر  

ه اتصال دهید . سرعت جریان بالفاصله بعد از اطمینان از قرار شریانی کاتتر سه راهی را به محلول هپارین .2

 محلول هپارینه باید حداقل یک میلی لیتر در دقیقه باشد. 
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در جریان گذاشتن کاتتر و بعد از آن به رنگ اندام تحتانی دقت داشته باشید . هرگونه تغییر رنگ در اندام  .1

گ مشاهده تغییر رنتحتانی و ناحیه سرین ودرنوک انگشتان باید سریعاً به پزشک اطالع داده شود. بعد از 

 اندام اقدامات زیر به ترتیب باید انجام شود:

  اگر یک اندام گرفتار باشد اندام مقابل جهت ایجاد رفلکسVasodilatation  گرم شود. الزم است از گرم

کردن پای گرفتار پرهیز نمود ، زیرا باعث افزایش نیاز متابولیک نسج آسیب دیده شده و موجب گسترش آن 

 خواهد شد.

  2-1/5اگر هر دو اندام گرفتار است و یا به اقدام درمانی فوق جواب نداد کاتتر را cm  به آهستگی خارج کرده

دقیقه پاسخ ندادن به درمان های فوق الذکر باید  25الی  21و نوزاد را تحت نظر دقیق قرار دهید. بعد از 

 بالفاصله کاتتر خارج شود.

  و یا قسمتی از یک اندام و یا پاسخ ندادن به درمان های فوق الذکر در صورت وجود رنگ پریدگی یک اندام

 برای تغییر رنگ بالفاصله باید کاتتر خارج شود.

  ، اگر بالفاصله بعد از خارج شدن کاتتر رنگ پریدگی مرتفع نشد و رنگ پوست به حالت معمول برنگشت

 اقدام بعدی اقدام دارویی است .

  درصورت عدم بهبودی باید کاتتر دوباره در همان طرف یا طرف مقابل گذاشته و ترومبولیتیک هایی مانند

Urokinase   (3111 U/kg  به صورتloading   3111و بعد u/kg/h  جهت لیز ترومبوز استفاده )

 کرد . 

 در صورتیکه لخته در کاتتر ایجاد شود : .3

 بور دهید.هرگز سعی نکنید که لخته را از کاتترع

 اگر داخل سه راهی است آن را تعویض کنید . 

 اگر لخته داخل کاتتر است و نمی توانید آن را در سرنگ کشیده و خارج سازید کاتتر را تعویض کنید .

 اصل کلی است : 3در جریان خون گیری محور مراقبت بر  .4

 در هر صورت کمترین آلودگی به نوزاد انتقال یابد . 

 وا و تولید لخته به کمترین حد ممکن رسانده شود.احتمال آمبولی ه

 کمترین میزان خون از نوزاد گرفته شود.

 ست انفوزیون ، سه راهی و ست سرم هپارینه  روزانه عوض شود. .5

 قطع انفوزیون سرم هپارینه هرچه کوتاه مدت تر باشد بهتر است.  .6

وجود نداشته باشد . در صورت وجود  دقت کنید نشت یا خون ریزی و یا تولید لخته در هیچ قسمت سیستم .7

نشت خون از اطراف کاتتر بایدبالفاصله به پزشک ارشد اطالع دهید و از کشیدن ناگهانی کاتتر خودداری 

 ورزید.
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 مدت نگهداری :

روز هستیم .  21الی  7در صورت پابرجا بودن موارد مصرف اولیه مجاز به نگه داشتن کاتتر شریان نافی به مدت 

 شود بعد از این مدت کاتتر خارج گردد. توصیه می

 عوارض :

 کاتتر شریان نافی همواره با درجاتی از عوارض قابل برگشت همراه است.

 : بد قرار گرفتن کاتتر 

پارگی رگ : می تواند باعث خونریزی داخل پریتوئن به صورت شوک ناگهانی و یا خونریزی تأخیری  .2

 ناشی از هماتوم جدار رگ شود.

ی مقاوم به درمان : به علت قرار گرفتن نوک کاتتر در مقابل شبکه سلیاک ) البته اگر سرم هیپوگالیسم .1

 قندی از طریق کاتتر تجویز شده باشد.( 

 پارگی پریتوئن .4

 آنوریسم کاذب  .3

 محل قرار گرفتن کاتتر با زیاد شدن اندازه دور شکم تغییر می کند. .5

 فلج عصب سیاتیک  .6

 داخلی یا خارجیقرار گرفتن کاتتر در ایلیاک  .7

 

 : حوادث عروقی 

 ترومبوز : .2

 شریان فمورال : ایسکمی اندام تحتانی و نکروز 

  شریان کلیوی : افزایش فشار خون ، هماچوری ، نارسایی کلیوی 

  ، شریان مزانتریک : ایسکمی رودهNEC 

 آمبولی ) لخته ، هوا( .1

 شود.وازواسپاسم شریان فمورال که باعث تغییر رنگ اندام تحتانی می  .4

 پاراپلژی .3

 نارسایی احتقانی قلب ناشی از ترمبوزآئورت .5

 

 : موارد دیگر 

 یاجداشدن اتفاقی کاتتر و جاری شدن آزاد خون   Oozingخونریزی از اطراف کاتتر به صورت  .2

 عفونت ) آنتی بیوتیک پروفیالکتیک الزم نیست ( .1
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 هیپرتونیکپارگی یا نکروز روده ، ناشی از حوادث عروقی و یا انفوزیون محلول  .4

 Cotton fiberآمبولی  .3

 هیپرناترمی یا هیپرکالمی .5

 آسیب مثانه ) آسیت ( .6

 کوارکتاسیون آئورت کاذب .7

 خونگیری از کاتتر شریان نافی 

  دقیقه نوزاد وضعیت پایدار اکسیژن رسانی  21-25اطمینان پیدا کنید که حداقل به مدت

 ( O1sat 88 -45داشته است )%

 باید فراهم شده باشد شامل : ابزار مورد نیاز که از قبل 

o  1سرنگml 

o  سرنگcc1-2 : هپارینه شده به روش زیر 

 Ml4/1  هپارینu/ml 5111 .را داخل سرنگ بکشید 

 .تمام سرنگ را با آن آغشته کنید 

 .تمام هپارین آن را خارج کنید 

  دو نوبت سرنگ را به اندازهml4/1 .از هوا پر و خالی کنید 

ننده گازهای خون شریانی در نزدیکی شما باشد می توانید سرنگ را هپارینه نکنید و ولی البته اگر دستگاه آنالیز ک

 باید بالفاصله بعد از خون گیری نمونه برای آنالیز به دستگاه داده شود.

 نحوه خونگیری:

 سه راهی را به طرف پمپ بسته و به طرف کاتتر باز بگذارید. .2

 جریان دارد باید قطع شود. ml/h 5اگر پمپ انفوزیون بیشتر از  .1

فضای مرده در داخل سرنگ ایجاد کرده و  2/5ccرا به سه راهی اتصال دهید و به اندازه  1mlسرنگ  .4

 اجازه دهید خون شریان نافی به آهستگی وارد سرنگ شود.

ته را خارج ، سرسوزن آن را گذاش 1ccسه راهی را به مقداری که خون جریان پیدا نکند ، بسته و سرنگ  .3

 و هوای داخل آن را خارج کنید.

خون شریانی را داخل سرنگ   cc 1/15-1/1را داخل سه راهی گذاشته وبه اندازه  2ccسرنگ را هپارینه  .5

 بکشید.

حاوی خون و نرمال سالین را به آن متصل و بعد از ایجاد فضای   1ccبعد از بستن سه راهی ، سرنگ  .6

 مرده دوباره و خارج کردن هوای احتمالی داخل سه راهی ، خون گرفته شده ابتدایی را جایگزین کنید. 

 محل اتصال سرنگ به سه راهی را با پنبه استریل پاک کنید. .7

 سه راهی را به طرف انفوزیون پمپ تغییر مسیر دهید. .8
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 حکم بودن اتصاالت اطمینان حاصل نمایید.از م .4

 خارج کردن کاتتر شریانی 

 موارد انجام :

  از بین رفتن موارد مصرف اولیه 

  ، امفالیت ، پریتونیت ( بروز هرکدام از موارد منع مصرفNEC) 

 .حوادث عروقی که به درمان پاسخ ندهد 

  ه کاتترشریانی می توان از شریانهای محیطی روز نگهداشتن کاتتر، در صورت تداوم احتیاج ب 21الی 7بعد از

 استفاده نمود

 . بروز اختالل انعقادی همراه با افت پالکت 

 روش انجام:

در شرایط استریل ، بعد از برداشتن چسبها و تمیز کردن ناحیه اطراف ناف با بتادین کاتتر را به آهستگی  .2

 خارج کنید.

سانتی متری نوک کاتتر رسیدید  5اً خارج کرد. هنگامیکه بهسانتی متری انتهای کاتتر را می توان سریع 5تا  .1

 صبر کنید تا جریان ضربان دار سرم متوقف شود.

سانتی متر خارج سازید . خارج کردن  1الی  2بعد از آن بسیاربه آهستگی کاتتر شریان نافی را هریک دقیقه  .4

د لخته را افزایش خواهد داد در این دقیقه طول بکشد زیرا احتمال تولی 25الی  21کاتتر نباید بیشتر از 

 مرحله می توان نوزاد را در وضعیت خوابیده به شکم قرار دهید.

دقیقه فشار دهید.اگر خونریزی متوقف نشد عالوه بر مطلع  5در صورت خونریزی ، ناحیه زیر ناف را به مدت  .3

 کردن پزشک با جراح نیز مشورت کنید.

 ناف ضدعفونی شده و با گاز پوشانده شود. بعد از خارج کردن کاتتر ناحیه اطراف .5

 نگه دارید NPOساعت  13بیمار را به مدت  .6

 منابع :

 .بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان2

 Fanaroff 1122. کتاب 1

 Stable 1116 .کتاب 4

 PCEP 1121 . کتاب 3

 Atlas of Neonatal procedures 1118 .کتاب5

 نوزادان دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا ORDER.کتاب 6          
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 اصول احیا نوزاد 

 

 

 

 سلیمانیزهرا  تهیه و تنظیم: 
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ضعیت ارزیایابی نیاز نوزاد به احیاء گرم و خشک نگه داشتن نوزاد و
و تمیز کردن راه های هوایی خشک کردن و تحریک تنفسی

تجویز اکسیژن در صورت نیاز

تهویه کمکی با فشار مثبت

لوله گذاری داخل تراشه

فشردن قفسه سینه

تجویز دارو

 نکته اصلی برنامه احیاء نوزاد عبارت است از:

 مهم ترین و موثر ترین اقدام در جریان*

 احیاء نوزاد ، تهویه ریه های نوزاد است.

 کدام نوزاد نیاز به احیاء دارد؟

نیاز به  %2از نوزادان هنگام تولد ، برای شروع تنفس به میزان کمی کمک نیاز دارند . کمتر از  %21تقریباً حدود 

نوزادان دوره انتقال از زندگی درون رحمی به خارج  %41اقدامات گسترده احیا برای ادامه حیات خواهد داشت . 

شروع تنفس خود به خودی و تبدیل گردش خون  رحمی را بدون مشکل پشت سر می گذارند. این نوزادان جهت

جنینی به نوزادی نیاز به هیچ گونه حمایتی ندارند. حضور عوامل خطر می تواند در شناسایی نوزادانی که نیاز به احیا 

 پیدا خواهند کرد کمک کننده باشد ، اما باید بدانیم حتی در فقدان عوامل خطر بعضی از نوزادان به احیاء نیاز خواهند

 داشت و ما باید همیشه برای احیا آماده باشیم. 

 (ABCبرقراری شاخص ها )

 ( اطمینان حاصل کنیم.Air Wayاز باز بودن و تمیز بودن راه هوایی )

 ( مطمئن شویم که تنفسBreathing .چه خود به خودی چه با کمک بر قرار است ) 

 ( از قابل قبول بودن گردش خونcirculation اکسیژنه مطمئن ).شویم 

 تمامی نوزادان باید با حضور یک فرد ورزیده در امر احیا نوزاد متولد شوند.

 شاخص های ضروری برای تعیین نیاز به احیاء

 :طبق نمودار جریان احیاء
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 ارزیابی اولیه : 

 در زمان تولد ، باید در حضور نوزاد سه سوال از خود بپرسیم : 

 آیا نوزاد ترم متولد شده است ؟ -2

 آیا تنفس یا گریه دارد ؟ -1

 آیا تون عضالنی خوب است؟ -4

اگر پاسخ هر سه سوال بلی است ، نوزاد باید نزد مادر منتقل شود. اگر هر کدام از جواب ها منفی باشد ، باید به سوی 

 گام های نخستین احیا پیش برویم.

راه هوایی نوزاد را باز کرده و احیا را ( : حاوی گام های نخستین احیا است که شما Air  Way) راه هوایی یا Aخانه 

 شروع می کنید.

نوزاد را گرم نگه داشته این امر می تواند با پوشاندن نوزاد در یک حوله و قرار دادن او در تماس پوستی با  -

مادر باشد . اما اگر پاسخ منفی ، در ارتباط با هر یک از سه سوال باال داشته باشیم نوزاد باید روی تخت احیا 

 رار بگیرد.ق

 سر نوزاد را طوری قرار دهیم که راه تنفس نوزاد باز باشد. -

در صورت لزوم راه هوائی را پاک کنیم ، پاک کردن راه هوایی می تواند شامل ساکشن جهت خروج مکونیوم هم 

 باشد .

راه تنفس در وضعیتی قرار می دهیم که   نوزاد را خشک کرده ، تنفس وی را تحریک می کنیم و سر را دوباره -

 باز شود.

 :Aارزیابی خانه 

ثانیه زمان نیاز ندارد . ارزیابی تنفسی و قلب  41ارزیابی بالفاصله بعد از اقدامات صورت می گیرد و بیشتر از 

( یا ضربان قلب کمتر از  gaspingنوزاد همزمان صورت می گیرد . اگر نوزاد تنفس یا گریه ندارد ) آپنه یا 

را در سمت چپ در نظر بگیریم و اگر تنفس نوزاد سخت  Bته باشد باید فورا خانه ضربه در دقیقه داش 211

 در سمت راست را در نظر می گیریم. Bیا سیانوز پایدار داشته باشد خانه 

 (:Breathing) تنفس Bخانه 

 ضربه در دقیقه داشته باشد . 211اگر آپنه یا ضربان قلب زیر 

نوزاد کمک می کنیم . اگر نوزاد تنفس دارد ولی دارای دیسترس ( به تنفس ppvبا تهویه فشار مثبت )

( فراهم کنیم . مخصوصاًً اگر نوزاد CPAPتنفسی پایدار است باید برای نوزاد با ماسک یک فشار مثبت مداوم)

 جهت نیاز به اکسیژن باید پالس اکسیمتر استفاده کنیم . CPAPو  PPVپره ترم است در صورت برقراری 



91 
 

 Bنه ارزیابی خا

و یا دادن اکسیژن نوزاد را از نظر مناسب بودن تهویه ارزیابی می  PPV  ،CPAPثانیه از  41تقریباً بعد از 

ضربه در دقیقه افزایش یابد و باید قبل  211کنیم . زیرا باید در تمام این فواصل ضربان قلب نوزاد باالتر از 

ضربه  61ینان پیدا کنیم . اگر ضربان قلب کمتر از از پیشروی به گام های بعدی احیا از موثر بودن آن اطم

 می رویم. Cدر دقیقه است به خانه 

 ( circulation: ) جریان خون Cخانه 

 با فشردن قفسه سینه از گردش خون حمایت می کنیم. 

  ppvبه منظور تسهیل و هماهنگی در 

لوله گذاری داخل تراشه شده است وی فشردن قفسه سینه ، قویاً توصیه می گردد . در صورتی که قبال نوزاد 

 را لوله گذاری می کنیم.

 :Cارزیابی خانه 

همزمان نوزاد را دوباره ارزیابی می کنیم. اگر با توجه به تهویه و فشردن  ppvبعد از فشردن قفسه سینه و 

 ار می بریم.را به ک Dضربه در دقیقه باقی مانده بود . نکات خانه 61قفسه سینه ، ضربان قلب هم چنان زیر 

 یا داروD( :Drag  )خانه 

 در حالی که به تهویه با فشار مثبت ) فشردن قفسه سینه ادامه دهیم ( اپی نفرین تجویز می کنیم.

 :Dارزیابی خانه 

 دوباره به کار گرفته می شود. C,Dضربه در دقیقه باقی بماند توصیه های خانه  61اگر ضربان قلب زیر 

تا  PPVضربه در دقیقه فشردن قفسه سینه متوقف می شود و  61در صورت افزایش ضربان قلب به باالتر از 

ضربه در دقیقه افزایش می یابد و تنفس نوزاد شروع شود ادامه خواهد  211زمانیکه ضربان قلب به باالتر از 

در صورت نیاز می تواند  CAPP اندازه گیری شده توسط پالس اکسیمتر اکسیژن و یا  spo1یافت . براساس 

 افزایش نیابد. %45به باالتر از  spo1تجویز شود . باید مراقب بود 
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 نکات مهم در احیاء نوزاد :

ضربه در  61ضربه در دقیقه به طور کلی ضربان قلب زیر  211و  61دو عدد ضربان قلب را به خاطر بسپاریم  -

ضربه در دقیقه می  211تر احیا است . ضربان قلب باالی  دقیقه مشخص کننده اقدامات بیشتر و پیشرفته

 تواند نشان دهنده امکان توقف احیا باشد.

عالمت ستاره )*( در نمودار مشخص کننده مقاطعی است که لوله گذاری داخل تراشه ممکن است نیاز باشد  -

م از راه های هوایی . که این مقطع می تواند در اولین سطح برخورد به صورت خاصی برای ساکشن مکونیو

نوزاد باشد. باید توجه داشت که لوله گذاری داخل تراشه در سطوح دیگر روند احیاء قابلیت بهینه سازی مهم 

 ترین مداخله این روند ) تهویه ( و هم چنین بهبود تاثیر پذیری فشردن قفسه سینه را خواهد داشت.

یه در ریه های نوزاد است . با تداوم تهویه موثر معموالً اولین اقدام در احیا نوزاد به حمایت از برقراری تهو -

ضربان قلب ، فشار خون و جریان خون ریوی خود به خودی بهبود می یابد . با این وجود اگر سطح اکسیژن 

در خون و بافت ها شدیداً پایین باشد ، با فشردن قفسه سینه و تجویز اپی نفرین سعی در بهبود برون ده 

تا خون جهت کسب اکسیژن به ریه ها برسد . تا زمانی که از تهویه مناسب ریه ها مطمئن قلبی می شود . 

 نشدیم به فشردن قفسه سینه اقدام نکنیم. 

هر چند که رساندن اکسیژن به قلب و سایر بافت ها حیاتی می باشد ولی اکسیژن اضافی می تواند باعث  -

 د می تواند باعث کنترل استفاده از اکسیژن شود.آسیب بافتی شود . بنابراین بستن اکسیمتری به نوزا

 وسایل مورد نیاز در احیاء

 وسایل ساکشن : -1

 پوآر 

 ساکشن مکانیکی و لوله آن 

 سی سی 21و سرنگ  8Fلوله تغذیه به شماره  21F , 21F, 8F,6F, 1Fکاتترهای ساکشن به شماره های 

 وسایل بگ و ماسک -2

 وسیله تهویه با فشار مثبت

 ماسک های صورت با اندازه های نوزاد ترم و پره ترم 

 منبع اکسیژن

 وسایل لوله گذاری -3

 الرنگوسکوپ با تیغه های صاف به شماره صفر ، شماره یک ) با المپ و با باتری اضافه ( 
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 3و  5/4و  4و  5/1لوله های تراشه با قطر داخلی 

 قیچی  

 نوار چسب 

 ماسک حنجره ای 

 دارو ها -4

 (21111/2اپی نفرین )

 سرم نرمال سالین برای افزایش حجم داخلی عروق 

 سرم رینگر الکتات برای افزایش حجم داخلی عروق

 وسایل کاتتریزاسیون عروق نافی -5

 دستکش استریل

 محلول ضد عفونی کننده

 سی سی 11یا  21جهت تعبیه کاتتر ورید نافی سرنگ های  F 6یا   5Fکاتترهای شماره 
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ترویج تغذیه با چگونگی 

 شیر مادر
 

 

 

 :تهیه  و تنظیم

 ناهید شفیعی

 خدیجه سلطانی
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  فصل اول:اقدامات ده گانه جهت ترویج تغذیه با شیر مادر

  اقدام اول:سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادرباید در معرض دید کارکنان نصب شده باشدو برای اطمینان از

 مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.ارتقاءکیفیت خدمات ، به طور 

  اقدام دوم:کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت ای الزم برای اجرای این سیاست اموزش های قبل از خدمت و

 حین خدمت مکرر ببینند

 تداوم آن ،عوارض تغذیه  اقدام سوم:مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر ،چگونگی شیر دهی و

 مصنوعی و بطری و گول زنک آموزش دهند.

  اقدام چهارم:به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد باید مادر را در ساعت

راحی اول شروع کنند و در بخش های اطفال برنامه تجویز دارو و انجام ازمایشات و اعمال جراحی به گونه ای ط

 گردد که اختالل در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.

  اقدام پنجم:به مادران روش تغذیه با شیر مادرو چگونگی حفظ و تداوم شیر دهی را)در صورت بیماری مادر یا

 شیر خوار،اشتغال مادر(آموزش دهندو برای حل مشکالت شیر دهی کمک و حمایت کند.

  ماه اول عمربجز شیر مادر،غذا یا مایعات دیگر)آب،آب قند...(ندهند.مگر در 6اقدام ششم:به شیرخواران سالم در

 صورت ضرورت پزشکی.

  اقدام هفتم:برنامه هم اتاقی مادر و شیر خوار را در طول شبانه روز اجرا کنندو در بخش های اطفال تسهیالت

 امین نمایند.الزم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیاز های فیزیکی و عاطفی آنان را ت

  اقدام هشتم:مادران را به تغذیه بر حسب میل و تقاضای شیر خواربا شیر مادر تشویق ،کمک و حمایت کندو

 در مواقع لزوم امکان دوشیدن مکرر شیر و ذخیره آن وجود داشته باشد.

 .اقدام نهم:مطلقا از شیشه شیر و پستانک)گول زنک(استفاده نکنند 

  حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطالعاتی در مورد گروه های حامی اقدام دهم:تشکیل گروه های

 و مراکز مشاوره شیر دهی را در اختیار والدین قراردهند.

 فصل دوم:چرایی تدوین سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر

 هدف استراتژی جهانی 

  تغذیه مطلوب کمک می کند.بنابراین برای تغذیه شیر خواران و کودکان خردسال به برنامه های موجود

 امکان شروع زندگی سالمی را به کودکان هدیه می کند.

 سال یا بیشتر همراه با 1ماه اول ،تداوم تغذیه با شیر مادربرای مدت 6از تغذیه انحصاری با شیر مادر برای

 غذاهای کمکی به موقع ،کافی،سالم ومناسب حمایت می کند.

 ی اجتماع وجامعه ازآنهاحمایت می کند.ازتغذیه مادران و حمایت ها 

  اقدام و همچنین حفاظت دربرابر بازاریابی 21نهضت بیمارستان های دوستدار کودک متضمن اجرای

 شیرمصنوعی و کمک  برای فراهم نمودن حمایت های بیمارستانی است.
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  مادروخاتمه دادن اقدام برای تغذیه موفق  با شیر  21هدف نهضت بیمارستان های دوستدار کودک اجرای

 به توزیع رایگان و ارزان قیمت شیر مصنوعی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی است.

 فصل سوم:اگاهی و مهارت های ارتباطی برای صحبت با مادران

 نکات کلیدی 

ه ک برقراری ارتباط خوب به معنی این است که شما به افکارو فرهنگ مادر احترام بگذارید و به این معنی نیست-2

 شمابه مادران دستور دهید که کاری را انجام دهد یا آنان را برای انجام یک کار خاص تحت فشار قرار دهید.

کارکنان بهداشتی باید توانمندی بیش از دادن اطالعات داشته اشند.این امربخشی از شغل آنهاست که علل هر -1

 ک به رفع مشکل پیشهاد دهند.مشکلی را جستجو کنند یا تشخیص دهند و راه هایی را برای کم

اغلب مشکلی برای برطرف شدن وجود ندارد یامادر نیاز دارد که مطمئن شود که او به خوبی انجام وظیفه می -4

 کند.

 گوش کردن و آموختن درباره باورهای مادر،میزان آگاهی عملکرد او.

 م آنها تشویق شود.ایجاد اعتمادبه نفس در مادروتمجید رفتارهایی  که او باید برای انجا-

 ارائه اطالعات-

 اگر تغییری مورد نیازاست پیشنهاد تغییراتی که مادر می تواند به آن ها توجه نماید،انجام شود.-

 ترتیب دادن یک مالقات برای پیگیری-

ذیه ر تغبرقراری ارتباط با اعضا خانواده مادر که او را حمایت  می کنند به ویژه آن هایی که ممکن است اثر منفی ب-

 شیرخوارش داشته باشند.

 مهارت های ارتباطی 

 استفاده از ارتباطات غیر کالمی مفید.-2

 برخی از روش های برقراری ارتباط غیر کالمی مفید در طول بحث با مادرعبارتند از:

 .هم سطح با مادر و نزیک او بنشینید 

  بردارید.هر مانعی که در فاصله بین شماست مثل میز تحریر یا زونکن را 

  به مادر توجه کنید.از ایجاد اغتشاش حواس پرهیز نمایید و با تکان دادن سر،لبخند زدن و سایر حرکات مناسب

 به او نشان دهید که در حال گوش کردن به اوهستید.

 .بدون عجله و نگاه کردن به ساعتتان وقت صرف کنید 

 .دست یا بازوی او را به طریق مناسبی لمس کنید 
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  مادر یا بدن کودک را بدون اجازه او لمس نکنید.پستان های 

 سواالت باز بپرسید.-1

 چه  او-وقتی به مادری کمک می کنید می خواهید پی ببرید که وی در چه وضعیتی قرار دارد واگر مشکلی دارد

ا بکاری انجام می دهد یا چه کاری را انجام نداده است.اگر سواالت را به طریقی بپرسید که تشویق شود که 

شما صحبت کند دیگر نیازی نیست که سواالت زیادی از او بپرسید.سواالت بازمعموال مفید ترهستدومادر را به 

 دادن اطالعات بیشتری ترغیب می کند. 

 فرزندتان را چگونه تغذیه می "شروع می شوند.برای مثال"کجا و چرا-چه وقت-چه-چگونه"سواالت باز معموال با

 کنید؟

 جواب می دهدو ممکن است اطالعات  "بله و خیر"ته سواالتی هستند که مادر آنها را با درمقابل سواالت بس

آیا شما چنین هستید؟آیا شما "اینگونه شروع می شوند:زیادی در اختیار شما قرار ندهد.سواالت بسته معموال 

 "این چنین کردید؟آیا کودک این چنین است؟

 شما نیست در حالی که مادرممکن است بترسد و پاسخ  ممکن است فکرکنید مادرمایل به صحبت کردن با

یعنی ممکن "های غلط به شما بدهد.گاهی مادر به سواالت بسته شما پاسخی که صحیح است را می دهد:

 خواه واقعیت داشته باشد یا نه.-"است فکر کند که شما همین را می خواهید بشنوید

 شان دهید و انچه می گوید را به خود او برگردانید.عالقه مندی ن-مادر را به صحبت کردن تشویق کنید-4

  ما می توانیم عالقه مندی خود را به طرق مختلف به مادر نشان دهیم:ازجمله به وسیله لبخند زدن ،تکان

  دادن سر و گفتن عباراتی که نشان دهد بخوبی گوش می کنیم..

 رگردانید،مادراحساس میکند که درحال گوش اگر شما گفته مادررا تایید کنید یا آنچه را می گویید به او ب

دادن به او هستید و به حرف زدن تشویق می شود.شما میتوانید از کلمات متفاوتی برای تکرار گفته های 

مادر استفاده کنیدو عین جمله او را تکرار نکنید،بنابراین به نظر نمی رسد که صحبت های او را کپی کرده 

مه ادا-واقعا-ندن حرف های مادر را با سایر پاسخ ها توام کنید.)برای مثال:اوهاید.بسیار مفیداست اگر برگردا

  بده(یا یک سوال باز بپرسید.

 (نشان دهید که احساس مادر را درک می کنید.empathyبا همدلی)

  تایید کردن مادر به او نشان می دهد که صحبت های او را گوش می کنید. احساس او را درک می

(یعنی شما از (sympathyکنید.همدلی یعنی از نقطه نظر او به موقعیت اونگاه کنیدولی همدردی کردن 

 نقطه نظر خودتان به موقعیت او توجه می کنید.

  است ،تنها با احساسات بد اوهمدلی نکنید.همدلی کردن با احساسات خوب مادر نیز مهم 

  شما نیاز دارید که اطالعات بیشتری بپرسید اما این کار را پس از آن که پی بردید او در مورد موقعیتش چه

 انجام دهید. –احساسی دارد 

 است بپرهیزید. قضاوت و انتقاداز به کار بردن کلماتی که بیان گر -5
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 ه ب–مشکل -مناسب-خیلی خوب-کافی-خوب-بد-غلط-:درستشامل کلماتی که نشان گر قضاوت شماست

 درستی( هستند.

  با کلماتی شبیه این ها ممکن است بعالوه مادراحساس کند که باید به یک استانداردی برسد و یا کودکش

 طبیعی رفتار نمی کند.

استانداردی برای با این جمله ممکن است مادر تصورکند که -برای مثال:آیا کودک شما خوب شیر می خورد؟

تغذیه او وجود دارد و کودکش این استاندارد را رعایت نمیکند.مادر ممکن است نکاتی را از شما پنهان کندچون 

 احساس می کند که شما آنها را به عنوان عدم کفایت قضاوت می کنید.

 پرسیدن یک سوال باز عالوه  بر این مادر وکارمند بهداشتی در مورد مفهوم تغذیه خوب عقاید متفاوتی دارند.

می توانید در مورد شیر خوردن فرزندتان به من "یا "کودکتان چگونه شیرمی خورد؟"مفید تراست :برای مثال:

 "توضیحاتی بدهید؟

 مهارت های ایجاد اعتماد به نفس و حمایت از مادر: 

شته باشدواین احساس را مهارتهای ارتباطی شما می تواند به مادر کمک کند که احساس خوبی  در مورد خودش دا

دراوایجاد می کند که مادر خوبی می باشد.اعتماد به نفس می تواند به مادردرتصمیم گیری های اوکمک کند و در 

 برابرفشاراطرافیان مقاومت کند.شما برای ایجاداین حمایت و اعتماد به موارد زیر نیاز دارید:

 آنچه را که مادر فکر و احساس می کند بپذیرید:-2

  ،ما میتوانیم احساس وعقاید مادررا بپذیریم بدون اینکه با کاراو مخالفت کنیم یابه اوبگوییم نگران نباش

چیزی نیست.پذیرش گفته های مادربه معنی موافقت با آنچه می گوید نیست.شما می توانید گفته های اورا 

های مادربه اوکمک می کند که  بپذیرید واطالعات صحیح را درزمان دیگری به اوانتقال دهید.پذیرش گفته

 به شما اعتماد کند و برای ادامه مکالمه تشویق شود.

 

 شناخت و تقدیرازآنچه که مادر به درستی انجام می دهد:-1

  ما به ش"کار درست مادروآنچه را که کودک کسب کرده شناسایی و تحسین کنید.برای مثال به اوبگوید که

منتظرمی شود تا شیرخواردهانش را برای گرفتن پستان کامال باز کندو این نکته ها توجه کرده اید که مادر

 ."سپس اورا به پستان می گذارد

 به مادر کمک های عملی ارائه دهید.-4

  اگرمادرراحت باشد این امر کمک می کند تا شیرش به جریان بیفتد.اوممکن است تشنه یا گرسنه

د یا ممکن است نیاز داشته باشد که کسی فرزندش را باشد.ممکن است نیاز به یک بالش اضافی داشته باش

نگهدارد تا او به دستشویی برود.یا ممکن است مادر در روش شیر دهی صحیح مشکل داشه باشد.اگر شما 

 این کمک را ته صورت عملی به مادرارائه دهید او راحت ترمی تواند روی شیرخوارش متمرکزشود.
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 مناسب را به مادر ارایه دهید: با استفاده از زبان مناسب اطالعات-3

  جستجو کنید که مادردرهرموقعیتی نیازبه دانستن چه موضوعاتی دارد.از کلمات مناسبی که مادر بتواند

 آنها را درک کند استفاده کنید.اورا با اطالعات زیاد اشباع نکنید.

 به او دستور ندهید:-به مادر پیشنهاد بدهید-5

 و بگذارید که خود او تصمیم بگیرد چه روشی بهتر است .به او نگویید)به  چند راه به مادر پیشنهاد کنید

صورت اجباری( که باید چه کاری را انجام دهد.پیشنهادات خود را به یکی دوپیشنهاد که مناسب موقعیت 

 فعلی او باشد محدود کنید.

 ترتیب پیگیری و حمایت بعدی را بدهید:-6

 کن است سواالتی داشته باشد که وقت مطرح کردن آنها را نداشته اغلب وقتی بحث ادمه می یابد، مادرمم

باشدوممکن است به چیزهای دیگری فکر کند که بخواهد با شما مطرح نماید یا ممکن است انجام آنها را 

 دشواربداند.مهم است که ترتیب پیگیری و حمایت بیشتراورا بدهید.

 ات کرده با او صحبت کنید.مادررا تشویق کنید که زمانی را مشخص کنیدکه مجددا بتوانید مادررا مالق

 اگرتردید یا سوالی دارد با شما یا فرد دیگری مالقات کند وازما کمک بگیرد.

  آنچه که شما فکر می کنید بهترین"شما نباید برای مادر تصمیم گیری کنید یا سعی کنید که او 

اعتماد به نفس اورا تحکیم کنید به را انجام دهد.شما می توانید به حرف های اوگوش کنید و"است

 طوری که او بتواند تصمیم بگیرد که چه چیزی برای او و فرزندش بهتراست.

 اهمیت تغذیه با شیر مادر)اقدام سوم(-فصل چهارم:آنچه که مادرباردار درمورد شیردهی باید بداند

 :چرا تغذیه با شیرمادرحائزاهمییت است 

 

 سهالی ،عفونت های گوارشی و ذات الریه را کاهش میدهد.احتمال مرگ در اثر بیماری های ا 

  سیستم های بدنی را که درتنظیم فشار خون و کاهش خطر چاقی در سنین بزرگسالی

 موثرهستند،تنظیم می کند.

  فشار خون باال و چاقی را درطفولیت کاهش می دهد.–احتمال ایجاد دیابت نوجوانان 

  نیازی به آماده سازی ندارد.شیر مادرهمیشه و درهمه جا حاضراست و 

 :کودکانی که با شیرمادرتغذیه نمی شوند درمعرض خطر بیشتری برای موارد زیرهستند 

 بیماری های اسهالی وعفونت های گوارشی 

 التهاب روده که منجر به نکروزروده در نوزادان نارس می شود. 

 اگزما و بیماری های آلرژیک 

 کسب مهارت های تکاملی و تحصیلی کمتر- 
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 آثار تغذیه از پستان مادر

عضالت زبان و عضالت شیپور استاش اثرتکاملی دارد.فواید این –تغذیه از پستان برای رشد و تکامل فک و صورت 

 تکامل شامل موارد زیراست:

 گفتارروان تروقابل فهم تررا ایجاد میکند. 

 از پوسیدگی دندان پیشگیری کرده و مشکالت ارتودنسی را کاهش می دهد. 

رخواردر مصرف شیر توان خود تنظیمی پیدا می کند که بر تنظیم اشتهای کودک درآینده اثرکرده شی 

وازچاقی پیشگیری می کند ،ولی درتغذیه با شیرمصنوعی کنترل روند تغذیه،به دست فرد تغذیه کننده 

 است.

ه آن صمیمیت و نزدیکی و تماس مادروکودک است که نتیج-تغذیه با شیرمادرتامین کننده گرما 

 ارتقاءتکامل جسمی وعاطفی کودک است.

 اثرشیردهی درمادران شیرده :

 .سرطان پستان و برخی اشکال سرطان تخمدان را کاهش می دهد 

 .درسنین باال خطرشکستگی استخوان ها به خصوص استخوان ران را کاهش می دهد 

 .موجب بازگشت سریعتر وزن مادربه وزن قبل ازبارداری می گردد 

 ع شدن سریع رحم خطر خون ریزی و به دنبال آن کم خونی ناشی ازآن را کاهش می دهد.به دلیل جم 

  باعث شروع دیرترعادت ماهیانه درمادر شده ودرصورت تغذیه شیرخواربه صورت انحصاری با شیرمادر، این

 روش به عنوان یک روش پیشگیری ازبارداری نیزمحسوب می گردد.

 اط عاطفی بین کودک و مادر ایجاد می کند.فرصت بیشتری را برای برقراری ارتب  

 :آنچه مادران بادرداردردردوران بارداری باید بدانند 

درخالل مالقات های دوران بارداری کارکنان بهداشتی دانش قبلی مادر در مورد شیردهی را می 

 سنجند و به مادر کمک می کنند تا نحوه مدیریت شیردهی را بیاموزد.

  نیازبه اعتماد به نفس دارد تا بتواند شیر دهی مطلوبی داشته باشد.این به این یک خانم باردار

معناست که باید در مورد نگرانی های مادربا او صحبت شود و برای برقراری جریان شیربا ید به او 

 کمک شود.

 بل ز قآموزش بزرگساالن باید برحسب نیاز های آنها باشد وآنها بتوانند مطالب را با اطالعاتی که ا

 می دانستند پیوند داده و با دیگران درمورد آن گفتگو کنند.

 آماده کردن پستان در دوران بارداری:

همان طورکه اعضای بدن انسانهای مختلف شکل و اندازه متفاوتی دارند و با این وجود به خوبی عمل کرده و کارکرد 

وتی دارند ودرهمه موارد مگرموارد خیلی نادر،به مطلوتی دارند، پستان و نوک سینه نیز اندازه و شکل های متفا
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ماساژپستان و تمرین دادن -به کار بردن کرم-خوبی عمل می کنند.اقدامات دوران بارداری مثل پوشیدن سینه بند

نوک سینه یا استفاده از شکل دهنده های نیپل به شیردهی کمک نمی کند.اعمالی مثل سفت کردن نوک سینه 

له خشن یا مالیدن الکل به آن یا کشیدن زیاد آن لزومی ندارد وممکن است منجربه صدمه به بوسیله اصطکاک با حو

 پوست وعضالت ظریف نگهدارنده پستان شودونبایدانجام آن توصیه گردد.

 معاینه پستان درطول بارداری 

 معاینه پستان در خالل حاملگی به شرطی مفید است که برای اشاره به مطالب زیر باشد:-

 شود که پستانها درخالل حاملگی بزرگ می شود .جریان خون درآن ها افزایش یافته و پستانها حساس  اشاره

 ترمی شوند و این عالیم آماده شدن پستان برای شیردهی هستند.

 تروما یا سایر مشکالت مثال توده در پستان اشاره شود.-روی قفسه سینه و پستان به آثار جراحی 

 پستان صحبت شود. با مادردرمورد خودآزمایی 

چنانچه معاینه پستان در دوران بارداری بخواهد آمادگی وتوان پستان یا نوک پستان مادررا برای شیردهی مورد 

قضاوت قراردهد، این معاینه و اظهارنظر مضرخواهد بود.مواردی که درآن مادربه علت شکل خاص نوک سینه نتواند 

 شیردهی داشته باشد،بسیارنادراست.

عقاید واحساس او درباره شیردهی –ردن ایده ال مادردر دورا ن بارداری به معنای گفتگو در مورد دانش مادرآماده ک

 وایجاد اعتمادبه نفس دراوست تا بتواند نوزاد خود را به صورت انحصاری با شیر خود تغذیه کند.

 در شرایط زیر مشاوره ویژه و حمایت از مادرالزم می گردد:

 رزند قبلی با وجود شیردهی ،شیرمصنوعی را زود شروع کرده یا اصال شیردهی نداشته است.اگر مادر برای ف-2

 اگرشاغل است وباید ساعاتی از فرزند خود دور باشد.-1

 را شناسایی کرده و با آنها صحبت کنید. "که حامی مادر نیستند"اگر مشکل خانوادگی دارد ،افرادی ازخانواده -4

 مادری که افسرده است.-3

 مادری که ایزوله است و حمایت اجتماعی ندارد.-5

 اگر مادر قصد دارد فرزند خود را به فرزند خواندگی بسپارد.-6

 اگر دچار بیماری مزمن است و نیاز به دارو دارد.-7

 اگر پیش بینی می شود که فرزندش پس از زایمان نیاز به مراقبت ویژه خواهد داشت یا دو قلو اشته باشد.-8

  مثبت باشد. " IV+H "اگر-4
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 نکات : 

  اگر مادر فرزند بزرگتری دارد که شیر خوار است و اینک حامله است ،لزومی ندارد شیردهی را قطع نماید

ولی چنانچه سابقه زایمان زودرس داشته باشد یا دراثر شیردهی دچار کرامپ شکمی شود باید با پزشک 

 خود در مورد شیر دهی مشورت نماید.

 ی مادران باردار حساسیت بیشتری پیدا می کند یا به نظر میر سد در سه ماهه سوم  گاهی پستان ها

 بارداری شیرمادرکاهش می یابد اما این امردلیلی برای قطع شیردهی محسوب نمی شود.

  چنانچه خانم باردار احساس کند که تغذیه انحصاری فرزندش با شیر مادرامکان پذیرنمی باشد با او صحبت

چنین احساسی دارد و توصیه کنید که تغذیه انحصاری با شیر مادر را شروع نماید.اگر با  کنید که چرا

مثبت  +HIVشرایط او تغذیه انحصاری مشکل بود شیر دهی نسبی بهترازشیرندادن است مگرانکه مادر

بیشترازتغذیه انحصاری با  HIVباشد که در این صورت چون در شیردهی نسبی احتمال انتقال 

 ست نباید شیردهی نسبی به او توصیه شود.شیرمادرا

  ماه اول توصیه می شود مگرآن که مادر قبل ازاین 6تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادراچ ای وی مثبت تا

ایمن و بی خطربرای خود و فرزندانش -مستمر–قابل تهیه -دردسترس-زمان تغذیه جایگزین قابل قبول

 یردهی داشته باشد.باشد که دراین صورت مادرنباید اصال ش

  به خانمی کهHIV+ است و تصمیم دارد به فرزند خود شیر مصنوعی بدهدباید توصیه کرد که از تغذیه

 مختلط شیر مادر و شیرمصنوعی به کودک اجتناب نماید و از پستان مراقبت کند تا شیرش خشک گردد.

 

 

 عدم استفاده از شیشه شیر و گول زنک : 

 

 

اسب و مطابق با شکل پستا ن مادرنیست.ممکن است کودکانی که ازاین وسایل استفاده می هیج یک از بطری ها من

کنند تمایلی به گرفتن پستان نشان ندهند.همیشه آب تمیزبرای شستن بطری و سرشیشه وجود ندارد.اگر مادری 

اید.اگر این ظروف هربار میخواهد که ازآنها استفاده کند باید دستورات بهداشتی و ایمنی آن ها را بداندورعایت نم

استریل  وشسته نشوند وبا محیط تماس داشته باشند یا شیر درون منافذ آن ها بماند یا آب الوده باشد،استفاده از 
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دندانی از مشکالت دیگراستفاده از شیشه  –این وسایل جهت تغذیه شیرخوارخطرناک خواهند بود.مسائل فکی 

 وپستانک می باشد.

 راری تماس پوست با پوست مادرونوزاد)اقدام چهارم(فصل پنجم:ضرورت برق

 

 

 مزایای انجام تماس:

 مادر و شیر خوار را آرام می کند وضربان قلب و تنفس شیر خواررا ثبات می بخشد. 

 شیر خواررا با استفاده ازحرارت بدن مادر گرم می کند. 

 به تطابق متابولیکی و ثبات گلوکز خون کودک کمک می نماید. 

 شیر خواررا کاهش می دهد بنابراین استرس و انرژی مصرفی شیرخوار نیز کاهش می یابد.گریه  

 ساعت اول تولد تسهیل می نماید.1تا 2برقراری پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد را وقتی هوشیار است ظرف  

و به  این  به نوزاد اجازه می دهد تا پستان مادر را پیدا کرده و خودش به آن نزدیک شده آن را بگیرد 

ترتیب مکیدن اثربخش محتمل تر است نسبت به موقعی که نوزاد چند ساعت اول پس از تولد از مادر جدا 

 باشد.

o  موانعی که برسربرقراری زودرس تماس پوست با پوست 

 وجود دارد و راه حل آنها به شرح زیر است: 

 طی تماس پوستی با پتو(نگرانی در مورد اینکه نوزاد سرما خواهدخورد.)پوشاندن نوزاد در  

نوزاد نیاز به معاینه داشته باشد)معاینه باید در حالتی که نوزاد روی سینه مادر قرار دارد انجام شود و توزین  

 نوزاد تا بعد از انجام تماس پوستی به تاخیر انداخته شود.(

 .(مادر نیاز به زدن بخیه داشته باشد)در همان حالت نوزاد روی سینه قرار داده شود 
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 کارکنان بهداشتی برای مراقبت از نوزاد دردسترس نیستند)یکی ازاعضا خانواده درکنارمادربماند.( 

مادر نمی خواهد نوزادش را در بغل نگه دارد)این حالت ممکن است نشانه افسردگی مادر باشد و برقراری  

 تماس کودک با مادر این حالت را درمادر کاهش میدهد.(

درمادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته اند،برقرای این تماس باید دراتاق ریکاوری انجام شود.اگراین تماس به  

تاخیر افتد باید پوشش نوزاد به گونه ای باشد که درزمان امادگی مادربرای انجام تماس پوستی با نوزاد، امکان 

یداری ندارد یا نیاز به مراقبت فوری دارد تماس پوستی باید برقراری تماس فراهم باشد.در صورتی که نوزاد وضیت پا

 به محض ثابت شدن وضعیت اوانجام گردد.

 :چگونگی کمک برای اولین تغذیه 

هنگامی که نوزاد روی قفسه سینه مادر قرارمی گیرد بوی پستان مادر او را تشویق می کند که به طرف نوک پستان 

بتواند رفتارهای پیش تغذیه ای شیر خوارگه شامل موارد زیر هستند را  مادر کشیده شود.به مادر کمک کنید تا

 تشخیص دهد :

 یک استراحت کوتاه در وضعیت هوشیاری برای استقرار در محیط جدید 

 بردن دستها به دهان و انجام عمل مکیدن 

 ایجاد صدا و لمس نوک پستان 

 کند.خیره شدن به ناحیه تیره پستان  که همانند یک هدف عمل می  

 یافتن ناحیه نوک پستان و گرفتن آن با دهان کامال باز 

 

  هیچ فشاری نباید بر مادر و نوزاد برای انجام اولین تغذیه ،وارد شود.باید در نظر داشت که این اولین تغذیه

 پستانی معارفه یا آشنایی با پستان است تا اولین تغذیه.

 زور وارد دهان او نکنید.به مادر برای قرار گرفتن در وضیت  نوزاد را به طرف پستان هل ندهید یا پستان را به

 راحت کمک کنید.

 .در مادراعتماد به نفس ایجاد کنید 

  به –کمک بیشتر برای تغذیه از پستان می تواند در تغذیه بعدی به مادر ارائه شود و او را درباره بغل کردن

 نیازاست یاری دهید. پستان گذاشتن و عالیم تغذیه ای و دیگر مهارت هایی که او

 

 فصل ششم:روش صحیح شیردهی و روشهای دوشیدن و ذخیره شیر مادر)اقدام پنجم(

 :در مورد بغل کردن شیر خوار رعایت  موارد زیر الزم است 
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باید بدن شیر خواردر امتداد یک خط باشد:گوش.شانه و باسن شیر خوار در امتداد یک خط باشد به -

 خورد و به جلو یا عقب خم نشود.طوری که گردن او پیچ ن

بدن شیر خوار نزدیک بدن مادرباشد بطوری که کودک به طرف پستان آورده شود نه اینکه پستان را به -

 طرف شیر خوار ببرند.

 شانه و سر واگرنوزاد است تمام بدن او حمایت شود.-

 گیرد و شیرخوار به طرف پستانشیرخوار روبروی پستان باشد و نوک پستان مقابل بینی شیر خوار قرار  -

 اورده شود.

 

 نکاتی که در نحوه پستان گرفتن نوزاد مهم است)نشانه های صحیح گرفتن پستان(

 چانه در تماس با پستان یا بسیار به آن نزدیک باشد. 

 دهان کامال باز 

 لب پایین به طرف بیرون برگشته 

 پستانهاله قهوه ای بیشتر ازباال دیده میشود و کمتر از زیر  

 :نشانه های اصلی مکیدن موثر 

 .مکیدن ها آهسته وعمیق است وصدای بلعیدن شنیده می شود 

 .گونه ها پراست و فرو رفته نیست 

 .شیر خواربه آرامی شیر می خورد 

 .شیرخوارخود به شیر خوردنش پایان میدهد و راضی به نظر می رسد 
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 .مادراحساس درد ندارد 

 ر خوار دفع ادرار و مدفوع دارد نشان دهنده آن است که شیر عالیم کفایت شیر مادر:چنانچه شی

 خورده است./وزن گیری مداوم نوزاد عالمت کفایت شیر است.

 /– پوست سالم وشاداب و رشد او که لباس هایش –قدرت عضالنی  مناسب –وضعیت هشیاری

 برایش کوچک می شود./

  13کهنه مرطوب یا بیشتر در 6تعداد وضعیت ادرار و دفع مدفوع:انتظار می رود بعد از روز دوم 

ساعت وادرار کم رنگ و رقیق داشته باشد.چنانچه شیر خوارآب یا مایعات دیگری عالوه بر شیر 

 8-4مادر مصرف کرده باشد ممکن است دفع ادرار خوب باشد ولی وزن گیری کمی داشته باشد.

ماهگی  2خوار وعبور او ازسن  ساعت مورد انتظار است .به موازات رشد شیر 13بار اجابت مزاج در

 دفعات مدفوع ممکن است کمتر شود.

 :چرا مادران باید دوشید ن دستی را یاد بگیرند 

 

 

برای راحت کردن پستان در شرایط احتقان یا انسداد مجرا یا خارج کردن چند قطره شیر روی  

 نوک پستان برای تسکین زخم نوک پستان

 بگیرد مادر سینه را بدوشد یعنی :برای تشویق شیر خوار که سینه را  

 مادر شیر را به نوک پستان بیاورد تا شیر خوار بتواند آن را ببوید و مزه کند.-

 چنانچه مکیدن نوزاد ضعیف است مستقیما به داخل دهان او بوشید.-

اگر شیر خوار نمی تواند بمکد دوشیدن شیر سبب حفظ تولید شیر می شود یا تولید شیر را افزایش -

 یدهدم

 برای حفظ تولید شیر 

برای بدست آوردن شیر، وقتی شیر خوار قادربه مکیدن نیست یا کوچک است یا زود خسته می  

 شود.

 .+HIVبرای پاستوریزه کردن شیر برای مادران  

 مزایا:
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 دست همیشه با شماست،خراب نمی شود و نمی شکند. 

 موثرتروسریعتراست.هنگامی که مادر تجربه کسب می کند دوشیدن دستی خیلی  

برخی از مادران تحریک پوست به پوست با دست را بر احساس پالستیکی شیر دوش یا صدای  

 شیر دوش ترجیح می دهند.

 دوشیدن دستی مالیم تر ازشیر دوش است بخصوص اگر سینه دردناک باشد. 

 احتمال انتقال عفونت کمتراست. 

 

 ل:روش دوشیدن دستی:اقدامات کلیدی در این روش شام 

 اقدام برای به جریان انداختن شیر-2

 یافتن مجاری شیر-1

 فشردن پستان درمحل مجاری شیر-4

 تکراردرهمه قسمت ها-3

 مادر می تواند رفلکس اکسی توسین را به طرق زیر تحریک کند:

 آرام و راحت باشد.-

 به فرزندش فکر کند.به شیر خوار یا حتی عکس او نگاه کند.-

 ارام ماساژیا قلقلک دهد. پستانش را گرم کند و-

 نوک پستان را به آرامی بین انگشتان بغلطاند.-

 اگر الزم باشد از فردی بخواهد که اطراف ستون فقرات اورا در محل بین شانه هاماساژدهد.-

 نحوه یافتن مجاری شیری: 

طول بند اول شست از مادر بخواهید به آرامی پستان را در لبه خارجی هاله سینه یا با فاصله ای در حدود -

خود ازعقب نوک پستان لمس کند.با لمس متوجه می شود که احساس متفاوتی از بقیه پستان داردو 

ممکن است چیزی شبیه یک نخ گره خورده یه یک ردیف نخود زیر دست خود حس کند.این ها مجاری 

درنقطه مقابل ان  شیر هستند.درهرقسمت که چنین احساسی داشته باشد انگشت اول را روی آن وشست را

قرارمی دهدیا شست را روی مجرا و انگشت اول را مقابل آن قرار داده و با بقیه انگشتان یا با دست دیگر 

 پستانش را حمایت کند.
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فشاردادن مجاری پستان: 

 
از مادر بخواهید پستان خود را به کمک شست و انگشتان به آرامی به طرف عقب و به طرف قفسه سینه 

هد.سپس مجاری شیر بین انگشت شست و اول را فشار دهد.با این کار شیر به طرف نوک کمی فشار د

پستان جریان می یابد.با برداشتن فشار و فشار مجدد تکررآن شیر خارج می شود.ممکن است یکی دودقیقه 

طول بکشدتا شیرخارج شود.ممکن است آغوز قطره قطره بیایدچون غلیظ است ومقدارآن کم است.زمانی 

 رفلکس اکسی توسین به کارافتد ممکن است شیربه بیرون پاشیده شود. که

 

 تکراراین عمل در قسمت های مختلف:-

هنگامی  که جریان شیرآهسته می شود مادرانگشت شست و انگشتان خود را دور تا دورلبه هاله سینه 

پستان دیگر را می حرکت می دهد تا همه قسمت های ارئول تخلیه شود.وقتی جریان شیر متوقف می شود 

دوشدو تکرار می کند.اگرالزم است که هردو پستان دوشیده شود،مادر می تواند دوشیدن را متوقف کند و 

 پستانش را ماساژ دهد و مجدد بدوشد و اگرالزم باشد این کار را چندین بار تکرار کند.

 ساعت اول پس از زایمان می باشد.6زمان شروع دوشیدن شیرترجیحادر

 ن دوشیدن:مدت زما 

دقیقه دوشیدن شیر الزم 21-5اگرآغوز را برای نوزادی که قادربه مکیدن نیست می دوشند ممکن است -

-2باشدتا یک قاشق مربا خوری به دست بیاید.باید توجه داشت که معده نوزاد خیلی کوچک است و هر

 ساعت آغوز به مقدار کم نیازهای اورا برطرف میکند.1
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ساعت بدوشند که 13بار یا بیشتر در 6دقیقه و حداقل 11یش تولید شیر است مدت اگر دوشیدن برای افزا-

 حداقل یک بارآن در شب باشد.

بار فشردن داشته 3-4چنانچه مادر بخواهد ارئول را نرم کندتا شیرخوارآن را بگیرد ممکن است نیاز به -

 باشد.

ساژباید تا برطرف شدن توده انجام چنانچه مادر در حال باز کردن یک مجرای مسدود است فشردن و ما-

 شود.

چنانچه بعد از دوره نوزادی است ومادر شیرش را می دوشدتا وقتی درمحل کار می باشد آن را به شیر -

 خوار بدهند ،طول مدت دوشیدن به جریان شیرومقدارشیر مورد نیاز شیر خوار بستگی دارد.

 نکات قابل توجه:

 که کارکنان بهداشتی درمانی پستان مادر را لمس کنند.موقع شیر دهی به مادر الزم نیست -

ممکن است قبل از ان که مقدار زیادی شیر خارج شود چندین بار دوشیدن الزم باشد.لذا اگر در دوشیدن -

 های ابتدایی شیر نیاید یا کم بیاید ،مادرنباید نگران شود.

پستان به خروج شیر منجر نخواهد به مادر شرح دهید نوک پستانش را ندوشد.فشردن یا کشیدن نوک -

 شد. بعالوه این عمل دردناک است و به نوک پستان صدمه وارد می شود.

مادر نباید موقع دوشیدن و فشار دادن پستان برای خارج کردن شیردستش را روی پستان بلغزاند یا آن را -

 مالش دهد،چون پستان صدمه می بیند.

 ه:نحوه تغذیه شیر خواربا شیر دوشیده شد

 اگر شیر خوارنتواند از پستان بمکد می توان او را به طرق زیر تغذیه کرد:

 لوله بینی-

 قاشق-

 فنجان-

 سرنگ یا قطره چکان

 دوشیدن مستقیم در دهان-

  باید براساس شرایط مادروشیرخوارتصمیم گرفت که چطور شیرخوار تغذیه شود:تغذیه با لوله برای شیر خواری

 استفاده استفاده می شود.که نتواند بمکدو ببلعد 
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 سرنگ یا قطره چکان: 

. 

برای دادن مقادیر خیلی کم شیر)مثال آغوز(استفاده می شود.مقدار خیلی کم شیر)بیش از نیم سی سی در هر 

بارداده نشود(در داخل گونه شیر خواروارد کنید واجازه دهید که قبل ازآنکه مقدار بیشتری بدهید شیرخوار آن را 

ه سرنگ در وسط زبان شیرخوار گذاشته شود و شیرخوارامادگی بلع نداشته باشدخطر ریختن ناگهانی ببلعد)چنانچ

اگر درمرکزدهانشان "شیردرته حلق شیرخوارن را دارد.بعضی ازشیرخواران سرنگ را نیز مثل سرشیشه می مکند،

وارد شود و این کاربرای  اما به این طریق ممکن است بیشترازتوان بلعیدن شیرخوارشیربه دهانش"قرار گیرد.

 اوازآموختن مکیدن پستان مشکل ترباشد.

 :تغذیه با قاشق 

شبیه تغذیه با سرنگ است که شیر به مقدار خیلی کم به شیر خوار داده می شود.شیر خوار نمی تواند جریان 

اشق شیر با ق شیر را کنترل کند.بنابراین اگر سریع داده شود خطرآسپیراسیون وجود دارد.دادن مقادیر زیادی

نیز وقت زیادی می گیرد و ممکن است شیرخواریا تغذیه کننده او قبل ازاتمام شیرخسته شوند.چنانچه از 

 قاشق بزرگ استفاده شود بایدمانند تغذیه با فنجان عمل شود.

 ادوشیدن مستقیم در دهان شیر خوارممکن است شیر خوار را تشویق به مکیدن کند.بعضی از مادران قادراند ب 

 این روش شیر خواردارای شکاف کام را تغذیه کنند.

 :تغذیه فنجانی 

  اگر شیرخوار نتواند پستان را بمکد یا کامال خود را سیر کند ولی توان بلع داشته باشداز تغذیه فنجانی استفاده

ا ب می شود.ممکن است شیر خوار نتواند پستان را خوب بگیرد و یابمکدولی زود خسته می شود.یک شیر خوار

 هفته را می توان با فنجان تغذیه کرد41-41سن داخل رحمی 

 :تغذیه با لوله 

  در این روش چربی شیر به جدار لوله می چسبد و لذا انرژی دریافتی کاهش می یابد.چنانچه تغذیه با شیر به

 .خوار منتقل شودطور ممتد انجام شودسرنگ محتوی شیر را زاویه دار نگه دارید تا ابتدا شیر خامه دار به شیر 
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 سیستم مکمل رسان یا کمک پستانsupplementer)) 

  این وسیله برای اطمینان از اینکه شیر خوار شیر کافی دریافت می کند مفید است در حالی که به مکیدن

پستان به مدت طوالنی تر تشویق می شودویا اگر شیر خوار توان مکیدن ضعیف دارداستفاده از این وسیله 

ست.برای استفاده از این وسیله باید شیر خوار قادر به مکیدن و گرفتن سینه باشد.این وسیله را کمک کننده ا

می توان خریداری کرد یا نوع خانگی آن را تهیه نمود.در نوع خانگی شیر را درون فنجان ریخته لوله ظریفی 

وار هدایت می از یک طرف در شیر و از طرف دیگر روی پستان مادر قرارگرفته و به دهان شیر خ

شود.همچنان که شیر خوار پستان را می مکدشیر کمکی را نیز از لوله استفاده می کند.بعد از هر بار استفاده 

 لوله رابا آتب بشوییدواستریل کنید.

 ذخیره کردن شیربرای شیر خوار سالم درخانه: 

 :ساعت3درجه مدت 47-15در درجه حرارت -شیر تازه 

  اعتس8مدت 15-25در درجه حرارت 

  ساعت 13درجه تا 25دمای زیر 

  درجه ذخیره نشود. 47درد مای باالی 

روز/ظرف شیررا در سرد ترین قسمت یخچال یا فریزر قرار دهید.اگر قرار 8درجه :تا  3-1در یخچال 

 روزآینده مصرف شود آن را منجمد کنید.5-4نیست شیر طی 

 شیر منجمد شده: 

 :)ههفت1اگر فریزر درون یخچال است )جایخی 

 :ماه4در قسمت فریزر یخچال 

 :ماه6در فریزر مستقل با انجماد عمیق 

  ساعت ،یاقرار دادن ظرف درآب گرم شیر سریع ذوب 13شیر منجمد ذوب شده در یخچال:تا

 می شود. شیر ذوب شده را دوباره منجمد نکنید.

 ذخیره کردن شیر برای شیر خوار بیمار در بیمارستان: 

 شیر تازه: 

 ساعت3درجه: 15 در حرارت اتاق تا 

 (درجه:3-1در یخچال)ساعت 38 

 :هفته1شیر منجمد شده:در جایخی یخچال 

 (11-در قسمت فریزریخچال فریزرو در فریزرهای مستقل با انجماد عمیق:)ماه4درجه 

 : ساعت)دوباره منجمد نکنید(.21شیر ذوب شده در یخچال 

 ماهگی)اقدام ششم( 6فصل هفتم:تغذیه انحصاری شیر خوار با شیر مادر تا 
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شیر خواران سالم رسیده به ندرت ممکن است از لحاظ پزشکی نیاز به شیر کمکی یا تغذیه  

جایگزین اولیه داشته باشند.آنهابرای پیشگیری از کم آبی نیاز به آب ندارند.تغذیه انحصاری 

اول عمر نیاز  ماه6ازشیر مادر تمام مواد مغذی و مایعاتی را که شیر خوار برای رشدو تکامل  در 

 6ماهگی است و نه شروع  6هفتگی یا پایان  16روزگی یا  281دارد تامین می کند.این بمعنی 

 ماهگی.

برای آزمایش توانایی مکیدن یا بلعیدن نوزاد نیازی به استفاده از آب یا دیگر غذاهای مصنوعی  

ه نوزاد کمتر از یک ماده نیست. در موارد نادروقتی که نوزاد ناهنجاری بلع داردکلستروم برای ری

 خارجی مثل آب یا شیر مصنوعی خطر دارد.

تغذیه پره الکتال یعنی هر نوع غذا یا مایعاتی که قبل از شروع شیردهی به نوزادداده میشود  

دم کردنی های گیاهی که حتی یکی دو قاشق از این -غذاهای بومی-شیر مصنوعی-شامل آب

 در نوزاد افزایش دهد.مواد میتواند خطر آلرژی و عفونت را 

تغذیه انحصاری با شیر مادربه معنای عدم تجویزهرگونه غذا یا نوشیدنی بجز شیر  

مادراست.ویتامین.مواد معدنی یا دارو را می توان داد.اکثر شیر خوارانی که تغذیه انحصاری با 

نیز می  بار در شبانه روز شیر می خورند که شامل تغذیه شبانه 21-8شیر مادر دارند حداقل 

 شود.هر یک از شرایط زیرتغذیه انحصاری را مختل می کند:

 شیر خواری که نوشیدنی یا غذایی غیراز شیر مادر دریافت می کند. 

 شیر خواری که گول زنک بگیرد. 

 شیر خواری که تغذیه بر حسب میل و تقاضایش انجام نشده باشد. 

 شیر خواری که مدت مکیدن اواز پستان محدود شده  باشد. 

ماه اول توصیه می شود.مگر این که 6تغذیه انحصاری با شیر مادر برای  +HIVدرمورد مادران 

قبل ازاین زمان تغذیه جایگزین قابل قبول.در دسترس.قابل تهیه.مستمر.ایمن و بی خطربرای 

خود و فرزندانش باشد.وقتی تغذیه جایگزین با شرایط گفته شده در دسترس باشدمادراصال 

 .نباید شیر دهد

 فصل هشتم:اهمییت انجام رومینگ)هم اتاقی مادر و نوزاد(:اقدام هفتم

 هم اتاقی مادرو نوزاد مزایای فراوان دارد:از جمله :

 کودکان بهتر می خوابندو کمتر گریه می کنند.-

هم قبل اززایمان بین مادرو فرزند یک ریتم خواب و بیداری ایجاد شده که در صورت جداکردن آنها این ریتم به -

 می خورد.
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تغذیه با شیر مادر به خوبی برقرار می شودو به مدت طوالنی تر ادامه می یابدو وزن گیری کودک سریع تر می -

 شود.

شیر دهی در پاسخ به رفتارهای شیر خوار زمانی که او نزدیک مادر است ،آسان ترانجام می گیرد بنابراین به -

 افزایش تولید شیر کمک می کند.

 ت از فرزندش اعتماد به نفس پیدا می کند.مادردرمراقب-

مادران می توانند مالحظه کنند که فرزندشان خوب و سالم است زیرا هر مادری با شنیدن صدای گریه شیر خوار -

 در نرسری نگران می شود که آن نوزاد فرزند اوست.

 معرض عفونت ها قرار می گیرد.وقتی شیر خوار نزدیک مادرش است نسبت به زمانی که در نرسری است کمتر در -

 سبب ارتقاء پیوند عاطفی بین مادر و شیر خوار می شود حتی اگر مادر شیرده نباشد.-

 تغذیه مکرربه معنی احتمال شیوع کمتر یرقان خواهد بود و زردی به میزان های باال نخواهد رسید.-

ای شیر خوار را تشخیص دهدو چگونگی  هم اتاقی مادر و نوزاد به مادر کمک می کند تا مادر عالیم تغذیه-

مراقبت از اورا بیاموزدو همچنین کمک می کند که مادر در پاسخ به تقاضای شیرخواربرای شیر خوردن او را 

تغذیه کند و برحسب جدول زمانی و ساعت عمل نکند.شیر خوارانی که مجبورند برای تغذیه شدن گریه کنند با 

ره شده را تحلیل می برند و ممکن است بدون اینکه تغذیه شوند خوابشان عصبانیت گریه می کند وانرژی ذخی

 ببرد.

 دوشیدن و ذخیره شیر)اقدام هشتم(-فصل نهم:تغذیه شیر خوار بر حسب میل و تقاضا

تغذیه بر حسب تقاضا تغذیه با راهنمایی و هدایت شیر خوار نامیده می شود.این به این مناست که تکررو طول مدت 

 نیاز ها و عالیم شیرخوار تعیین می شود. تغذیه توسط

 :اهمییت تغذیه شیرخوار برحسب تقاضا 

شیرخوارکلستروم سرشاروغنی ازمواد ایمنی بخش را بیشتر دریافت می کند و بنابراین در برابربیماری ها  

 محافظت می شود.

 شیر مادر سریعر تولید می شود. 

 وزن گیری شیر خوار سریع تر است. 

 پستان مادر کمتر می شود.احتمال احتقان  

 یرقان نوزاد کمتر می شود. 
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مادر یاد می گیرد به نیاز فرزندش پاسخ دهد.شناخت عالیم گرسنگی شیرخوار که شامل:افزایش حرکات  

بیرون اوردن زبان و چرخاندن سر به اطراف برای -باز کردن دهان-چشم در زیر پلک بسته یا چشم باز

 ایجاد صدای ارام(–مکیدن یا جویدن دست ها،پتو یا ملحفه -یافتن سینه

 متر می شود.بنابراین وسوسه استفاده از شیر مصنوعی کمتر می شود.گریه شیرخوار ک 

 طول مدت شیر دهی طوالنی تر خواهد بود. 

شیر خوارانی که به آنهااجازه داده می شود که تکررو مدت تغذیه شان را خودشان کنترل کنند یاد می  

ممکن است یکی از علل گیرند که عالیم گرسنگی و سیری خود را تشخیص دهندواین توان خود تنظیمی 

 چاقی کمتر در کودکانی باشد که از شیر مادر تغذیه می شوند.

 دوشیدن و ذخیره شیردر مباحث قبل آورده شد.

 فصل دهم:عدم استفاده از پستانک و شیشه )اقدام نهم(

   علت منع استفاده مادران از گول زنک و سر شیشه 

شیشه را ترجیح می دهند و از مکیدن پستان امتناع می گاهی اوقات شیر خواران مکیدن گول زنک و سر  

 کنند.

چنانچه به یک شیر خوار گرسنه به جای شیر گول زنک بدهید،شیر کمتری در یافت کرده و رشد مناسبی  

 نخواهد داشت.

سرشیشه ها و گول زنک ها عامل مهمی در انتقال عفونت هستندو این وسایل حتی برای آنهایی که با شیر  

 ذیه نمی شوند نیز مناسب نیست.مادر تغ

 زمانی که شیشه یا پستانک استفاده می شود عفونت های گوش و مشکالت دندانی شیوع بیشتری دارند . 

 فصل یازدهم:پیگیری و حمایت مادر شیرده پی از ترخیص)اقدام دهم(

 :قبل از اینکه مادر بخش زایمان را ترک کند موارد زیر الزم است 

 که او می تواند در خانواده ازانها بهره مند شود بحث کنید. در مورد حمایت هایی 

در صورت امکان با اعضای خانواده صحبت کنید و کمک هایی را که میتوانند به اوبکنند با آنها در میان  

 بگذارید.

نام فردی را که در بیمارستان یا کلینیک شاغل است به مادر بدهید.مادر در هفته اول بعد اززایمان برای  

پیگیری و کنترل خود و فرزندش به انجا برود تا در این مالقات مشاهد ه شیر دهی نیز به عمل اید و هرگاه 

هفتگی پس از 6سوال یا مشکلی داشته باشدبه آنجا مراجعه نماید.همچنین مادر باید برای کنترل روتین 

 زایمان مراجعه نماید.

نید و نام مادران با تجربه که تمایل به حمایت از در موردگروه حامی موجود در منطقه با مادر صحبت ک 

 مادران جدید را دارند به مادر بگویید.

 نکات کلیدی از جمله چگونگی شیر دهی و کمک ها و اقدامات عملی را به مادر تاکید کنید. 
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 اطمینان حاصل کنید که مادران هیچ مطلب آموزشی مربوط به بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر یا 

 بطری دریافت نکنند.

 پس از اینکه مادر به منزل رفت برای ازاطالع از وضعیت شیر دهی و تغذیه کودکش با او تماس بگیرید. 
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اکسیژن درمانی 

 درنوزادان
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 نحوه برخورد بانوزاد مبتال به دیسترس تنفسی

   اطمینان از اکسیژناسیون

 برقراری تهویه 

 هیپوتانسیون  –هیپوترمی  –اسیدوز  –اصالح آنمی 

   درمان بیماری اصلی

 زمان استفاده از اکسیژن در نوزادان

  وجود دیسترس تنفسی 

  مشاهده سیانوز مرکزی 

 افت ناگهانی درصد اشباع اکسیژن 

 استفاده از اکسیژن در دیسترس حاد تنفسی

 :استفادهراه 

 توسط هوود  .2

 توسط سوندبینی  .1

 توسط ماسک صورت  .4

 در سطح انکوباتور  .3

  CPAP توسط .5

 (توسط تهویه مکانیکی)ونتیالتور .6

 :اکسیژن میزان

   Fio1 ≥ 61%  لیتر در دقیقه 5هود : 

     Fio1 ≥ 61%  لیتر در دقیقه 5ماسک صورت :  

  Fio1 ≥ 31%  لیتر در دقیقه 5انکوباتور : 

 اکسیژن دربیماری های مزمن تنفسی استفاده از

 راه استفاده:سوند بینی

 لیتر در دقبقه 1-2میزان:
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 :نحوه استفاده از هوود

 Position  : صاف و در امتداد بدن باشد“ وضعیت بدن نوزاد را به نحوی قرار می دهیم که گردن کامال .  

   سانتی متر باال می آوریم 1زیر شانه نوزاد را .  

  را به هود متصل می کنیم سوند اکسیژن .  

  می بندیم“ دریچه هود را کامال .  

  آن را روی سر بچه قرار می دهیم به طوری که هیچ راه فراری برای اکسیژن از اطراف لبه هود نباشد .  

 :نحوه استفاده از اکسیژن داخل انکوباتور

 سوند اکسیژن را به مدخل ورودی انکوباتور وصل می کنیم.  

  مختلف انکوباتور باید بسته باشددریچه های. 

 :نحوه استفاده از اکسیژن توسط ماسک صورت

 .سوند اکسیژن به ماسک متصل می شود وماسک به صورت کامل روی صورت فیکس می شود

 :شرایط عمومی استفاده از اکسیژن در نوزادان

 . اکسیژن باید به صورت گرم و مرطوب تجویز شود •

‚  اکسیژن صورت –به درستی مشخص و تجویز شود . اینکار توسط مخلوط کننده هوا غلظت اکسیژن مورد نیاز  

  . می گیرد

ƒ   . از نظر وضعیت اکسیژن خون پایش شود ABG توسط پالس اکسی متر و گاه گاه توسط“ نوزاد مداوما 

„ داشت ، میلی متر جیوه  81بیش از  P11 یا %45بیش از  O1 SAT به محض آنکه نوزاد حداقل نیم ساعت 

  . کم شود %21غلظت اکسیژن دریافتی او 

بعد از تجویز اکسیژن با غلظت خاص ، حداقل ده دقیقه به نوزاد فرصت می دهیم تا اکسیژن خون نوزاد اصالح  …

  . ( برسد %85نارس  ) %84شود و به باالتر از 
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 :نحوه قطع درمان با اکسیژن

  داشت ، هود را بر می داریم  %44اکسیژن با غلظت کمتر از وقتی نوزاد با استفاده از هود ، نیاز به

  . و نوزاد به انکوباتور منتقل می شود

   دارد ، اکسیژن  %21وقتی نوزاد با استفاده از اکسیژن آزاد داخل انکوباتور نیاز به غلظت کمتر از

  . را از انکوباتور قطع می کنیم

 :عالمت شکست در درمان با اکسیژن

خون را  PO1 ، نتواند ( fio1 = 61 ) %61میزان    د علیرغم دریافت غلظت اکسیژن حداقل بهوقتی که نوزا

   . ( نگه دارد %85) نارس  %84و درصد اشباع اکسیژن خون را مساوی یا باالتر  51مساوی یا باالتر از 

 :عوارض استفاده از اکسیژن در نوزادان 

 تاثیر روی شبکیه وایجاد رتینوپاتی نارسی  .2

 تاثیر روی ریه وایجاد بیماری مزمن ریه .1

 :CPAP موارد استفاده از

 شکست در درمان با اکسیژن به همراه عدم اختالل در تهویه1)

 برای درمان آپنه نارسی مکرر  2)

 در موقع جدا کردن نوزاد از تهویه مکانیکی  3)

   در بدو تولد در بچه های بسیار کم وزن و نارس به صورت پیشگیرانه 4)

  

 :CPAP تنظیم دستگاه برای شروع استفاده از

   

PEEP = 4 – 5  

Fio1  > 31%  

Flow = 5 lit / min  

 :CPAP نحوه اداره کردن نوزاد در حین استفاده از

   ABG  بیست دقیقه بعد از شروع2.

 پایش مداوم توسط پالس اکسی متر  1.
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 ABG  ( ساعت یکبار 6 – 8حداقل در هر شیفت )  4.

 نمی دهیم       set up تغییری در PO1 <  51 ï < 81اگر  3.

  . کم می کنیم PEEP سانتی متر آب از 2یا   Fio1 از PO1 ï  21% > 81اگر  5.

  . می افزائیم PEEP سانتی متر آب به 2یا  Fio1 به PO1  ï  21%  > 51اگر 6.

  

 :CPAPنحوه جداسازی نوزاد از

سانتی متر آب رسید ،  4مورد نیاز به کمتر از  PEEP و %44از مورد نیاز به کمتر   Fio2 اگر  

CPAP  قطع می شود . 

   

  :  CPAP موارد ممنوعیت استفاده از 

 اختالل در تهویه  

  :  CPAP عوارض

 اختالل در جریان خون و فشار خون 

 سندرم های نشت هوا 

 مسمومیت با اکسیژن  

 دیستانسیون شکم  

 :در نوزاداناسیفاده از ونتیالتور 

   CPAP در صورت شکست در درمان با  

( fio1 > 211% , PEEP > 8 – 21 cm H1o )  

 اختالل در عملکرد تهویه ای ریه  

 :عالئم اختالل تهویه ریوی

  سیانوز پیشرونده منجر به برادیکاردی 

  افت ناگهانی O2 saturation   

  Po2  < 54 + PCO2  > 55 + PH < 0224 

 :موجود در ونتیالتورعناصر اصلی  

 PIP 

 PEEP 
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 Rate 

 Fio1 

 Flow 

Inspiratory / Expiratory time 

ABG مطلوب برای نوزاد تحت ونتیالتور: 

PH > 7.15  

51 < PO1 < 81  

31 < PCO1 < 61 

 :قوانین تغییر تنظیم دستگاه ونتیالتور

 . عامل تغییر کند 2در هر نوبت حتی المقدور   .2

  : نی و زیاد باشدتغییرات نباید ناگها  .1

PEEP = +/- 2     PIP = +/ - 5   Fi11 = +/- 5% 

Rate = +/- 5      In.time = +/- 1.15% sec  

  . سعی شود کما بیش همه عوامل متناسب با هم کم و زیاد شوند .4     

کنیم و از خطرات اگر برای تغییر مطلوب چند انتخاب یا گزینه پیش رو داریم ، کم خطرترین را انتخاب .3     

 . بکاهیم

 :زمان جداسازی از ونتیالتور

   

PIP = 25 – 11  

PEEP = 4 – 5  

Fio1 < 31% 

Rate = 5 – 21  

Insp . Time = 1.4 – 1.5 sec .  

 

 



122 
 

 

 

NST 
 

 

 

 

 

 زهرا کاویانپور تهیه و تنظیم:
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ال نیز کفیزیپرکاربردترین روش اولیه ارزیابی سالمت جنین است که در سونوگرافی بیو NSTحاضر حالدر

اراسمپاتیک که از ساقه مغز پ های سمپاتیک ووارد شده است ضربان قلب جنین به طور طبیعی در اثرعوامل پیام

نتیجه کاهش  نیز توسط سیستم اتونوم کنترل می شود در  Beatارسال می شود کاهش یا افزایش می یابد 

قلب جنین همراه با کاهش شدید تغییرپذیری ضربه به ضربه مشاهده می  accleration  variabilityژیکلواتوپ

براساس این  NSTر ارتباط با چرخه خواب و بیداری جنین می باشد ها بیش از همه دشود ولی کاهش این واکنش

سیدوز )ناشی از هیپوکسی یا سرکوب نورولوژیک( در پاسخ نظریه استوار است که ضربانات قلبی در جنین های فاقد ا

حرکات جنینی توسط مادر شناسائی شده وثبت  NSTشوند در هنگام به حرکات جنینی به طور گذرا تسریع می

 گردند با ایجاد هیپوکسی از میزان این موارد تسریع ضربان قلب جنین کاسته می شود.می

ضربه یا  21به میزان  FHRهفته یا بیشتر  41مؤثر است در جنین های  برای افزایش قلب جنین سن بارداری:

ثانیه یا بیشترطول می  25ضربه یا باالتر از حد پایه که هر کدام  25بیشتر باالتر از حد پایه می باشد وتسریع حدود 

ید ین را بادقیقه پس از شروع تست روی می دهند ولی افزایش ضربان قلب جنین بدون حرکت جن11کشند در طول 

دقیقه ای یا بیشتر جهت محاسبه چرخه های خواب و بیداری گرفته  31پذیرفت  و پیش از نتیجه گیری یک نوار 

واکنشی باشد تقریباً در تمامی موارد بانوعی پاتولوژی  accelerationدقیقه بدون  41غیر طبیعی اگر  NSTشود. 

ضربه در دقیقه وفقدان افزایش و افت دیررس همراه با  5پره ناتال همراه است که بانوسان پایه به میزان کمتر از 

 -رحمیدقیقه ای همواره شواهدی از پاتولوژی 81انقباضات خود بخودی رحمی تفسیر می شود و معموالً در یک دوره 

 وجود دارد.جفتیانفارکتوس -مکونیوم -آمنیوسهیدروالیگو IUGRشاملجفتی

به مادر توصیه می شود حداقل یک ساعت قبل مواد غذایی حاوی کربوهیدرات  NSTقبل از مداخالت پرستاری 

صورتی که مصرف کند. درباره روش و هدف کار با مادر صحبت شود استفاده از مارکر برای وی توضیح داده شود در 

حرکتی ثبت نکرد یک لیوان مایعات شیرین بخورد تا قند خون وی باالرود یا جنین  NSTدقیقه مانیتور و  41پس از 

های منفی توصیه  NSTخوب نبود در جنین ترم ختم بارداری با وجود  NSTرا با دست تحریک کنید. اگر همچنان 

 انجام می شود. octل و می شود و در جنین های پره ترم سونوگرافی بیوفیزیکا

  Non Reactive NSTعوامل مؤثر بر 

 ای مزمن مادر هبیماری -آمنیونیت کوریو -آنومالی قلبی یا سیستم عصبی -آمنیوسهیدرو الیگو -هیپپوکسی جنین

 کاذب Non Reactive NSTعوامل 

 دهیدراتاسیون مادر -1   هفته 18 – 41سن حاملگی بین -2

استفاده از الکل و داروهای آرامبخش وخواب آور  -3  در دوره های خواب جنین   NSTانجام  -4

 توسط مادر
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 تهیه و تنظیم: زهرا کاویانپور
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OCT   عمدتاً شامل، عملکرد رحمی جفتی است در جریان این تست تعداد ضربان قلب جنین و انقباضات رحم به

ثانیه یا بیشتر در عرض  31انقباض خود بخود به مدت  4ثبت می رسند اگر حداقل طور همزمان با مانیتور خارجی به 

دقیقه دیده شود انقباضات رحم با  21دقیقه دیده شود تحریک رحم ضرورت ندارد اگر کمتر از سه انقباض در 21

ه سرعت وسین باکسی توسین القا می شوند در موارد استفاده از اکسی توسین انفوزیون داخل وریدی رقیق اکسی ت

دقیقه مقدار آن دو برابر می شود تا الگوی رضایت بخش انقباض  11میلی یونیت در دقیقه آغاز می شود و هر  5/1

تثبیت شود با افزایش فشار مایع آمنیون در اثر انقباضات رحمی فشار الزم برای کالپس عروقی که از میان عضالت 

ین مسأله جریان خون وارد شده به فضای بین پرزی را کاهش می رحمی عبور می کند بیشتر می شود در نهایت ا

جفتی وجود داشته باشد .افت  -دهد دوره های کوتاهی از اختالل تبادل اکسیژن رخ می دهند و اگر اختالل رحمی

دیررس تعداد ضربان قلب بروز می کند همچنین انقباضات رحمی ممکن است به علت تحت فشار قرار دادن بند ناف 

 هیدروآمنیوس اغلب در هیدروآمنیوس داللت دارد و الیگو الگوی افت متغیرضربان قلب شوند که بر الیگو سبب

همراهی با نارسائی جفت دیده میشود. معیار نتیجه مثبت تست )نتیجه غیرطبیعی( افت دیررس تکراری و یکنواخت 

ن افت های دیررس قاعدتاً ناشی از نارسائی ضربان قلب است که بازتابی از امواج انقباضی رحم به حساب می آید ای

 رحمی جفتی میباشد. افت زود رس به دلیل تحت فشار قرار گرفتن سرجنین در حین انقباض می باشد.

 به این صورت انجام می گیرد. OCTتفسیر 

 منفی: فقدان افت دیررس یا افت متغیر قابل توجه -2

درصد انقباضات )حتی اگر تعداد انقباض کمتر  51 درصد یا بیش از 51مثبت: وقوع افت دیررس به دنبال  -1

 دقیقه باشد( 21ازسه انقباض در 

 مبهم مشکوک: افت دیررس متناوب یا افت  -4

 تغیر قابل توجه -3

تحریک مفرط: افت تعداد ضربان قلب جنین که در حضور انقباضات بیش از یک بار در هر دو دقیقه  -مبهم -5

 کشد. ثانیه طول می 41رخ می دهد و یا بیش از 

 غیر رضایت بخش: کمتر ازسه انقباض در ده دقیقه و یا غیر قابل تفسیر -6
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جهت اداره ایده آل زایمان و وضع حمل بایستی دو دیدگاه پزشکان را که ظاهراً متضاد با یکدیگر هستند در نظر 

گرفت اولین نظریه این است که زایمان را بایستی به عنوان یک روند فیزیولوژیک طبیعی در نظر گرفت که اغلب 

زنان بدون عارضه آن را می گذرانند. نظریه دوم این است که عوارض حین زایمان اغلب سریع و غیرمنتظره روی 

آن واحد از یک طرف به زنان باردار و همراهان  می دهند و بایستی آنها را پیش بینی نمود لذا پزشکان بایستی در

آنها اطمینان خاطر بخشد و از طرف دیگر سالمت مادر و نوزاد را در صورت وقوع عوارض ناگهانی حین زایمان 

هستند در جدول ذیل نسبت های پیشنهادی برای « ضرورت اقدام»تضمین می کنند. چنین اصولی پایه و اساس 

 بیمار در زمان زایمان ذکر شده اند.تعداد پرستار به تعداد 

 برای لیبر و زایمان« تعداد پرستار به تعداد بیمار»جدول نسبت های پیشنهاد شده 

 شرایط بالینی                       نسبت پرستار به بیمار 

 زمانی که بیماران وارد واحد زایمان شده اند. 1به 2

 زایمان بسر می برند.زمانی که بیماران دردومین مرحله  2به  2

 زمانی که بیماران دچار عوارض طبی یا مامائی شده اند. 2به  2

 حین القای زایمان یا تقویت آن به کمک اکسی توسین 1به 2

 حین شروع ضددردهای اپی دورال 2به 2

 در طی زایمان سزارین 2به  2

 مراحل پذیرش

زایمان را فوراً گزارش نمایند و با این احتمال که عالئم آنها بایستی به زنان باردار توصیه کردکه مراحل اولیه 

ناشی از زایمان کاذب است مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر نیندازند. پذیرش زود هنگام در واحد زایمان و وضع 

ین یا هر حمل نیز مهم است و اهمیت آن را در مواردی که طی مراقبتهای پیش از زایمان درخطر بودن مادر یا جن

 دو مشخص شده است بیشتر است.

 تشخیص زایمان

اگرچه گاهی اوقات تمایز لیبرکاذب از لیبر واقعی دشواراست معموالً میتوان با توجه به میزان دیالتاسیون 

سرویکس به تشخیص صحیح دست پیدا کرد زنانی که در جریان مرحله نهفته لیبر پذیرش شده بودند نسبت به زنانی 
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سانتی متر یا بیشتر(  3فعال )تعریف شده به صورت انقباضات رحمی به اضافه دیالتاسیون سرویکس درجه  که با لیبر

 مراجعه کرده بودند میزان وقفه مرحله فعال، نیاز به تحریک لیبر با اکسی توسین وکوریوآمنیونیت بیشتر بود.

 بررسی اولیه

ود بایستی مشکالت طی دوران پره ناتال و فشار خون، درجه حرارت، نبض وتعداد تنفس مادر ثبت می ش

مشکالتی که وقوع آنها پیش بینی می شود به وضوح در پرونده حاملگی ثبت شوند در صورت خونریزی در حد 

Bloody show با موربیدیته ناشی ازعفونت به ویژه طی لیبردرمعاینه واژینال انجام می شود. تعداد معاینات واژینال

 درس پرده ها ارتباط دارد.موارد پارگی زودر

 پارگی پرده ها 

 به سه دلیل حائز اهمیت است:

 اگرپرزانتاسیون در لگن فیکس نشده باشد احتمال پروالپس و فشردگی بند ناف به شدت افزایش می یابد.  -2

 اگر حاملگی در زمان ترم باشد این احتمال وجود دارد که لیبر به زودی آغاز شود. -1

گی پرده ها به تأخیر بیفتد با افزایش زمان احتمال عفونت داخل رحمی بیشتر می شود اگر زایمان بعد از پار -4

حین معاینه با درهیچ کدام از روشهای تشخیصی پارگی پرده ها به طور کامل قابل اعتماد نیستند مگر

 اسپکولوم مایع آمنیون در فورنیکس خلفی دیده شود.

است در  5/3 – 5/5طبیعی واژن  PHمایع واژینال است  PHیکی از روشهای تشخیص پارگی پرده ها تعیین 

است استفاده از نیترازین تست روش ساده و نسبتاً قابل اعتمادی است  7 -5/7مایع آمنیون معموالً  PHحالی که 

PH  با پارگی پرده ها مطابقت دارد وجود همزمان خون، واژینوز باکتریائی سبب نتایج مثبت کاذب می  5/6بیشتر از

نشاندهنده این  Ferningواند باشد در حالی که نتایج منفی کاذب به دلیل میزان بسیار کم حاصل می شوند. تست ت

است که مایع به جای واژن از آمنیون منشأ گرفته است. مایع آمنیون کریستالیزه می شود و به علت غلظت نسبی 

 رخس مانند بوجود می آید.کلرید پتاسیم پروتئینها و کربوهیدراتهای موجود در آن نمای س

 بررسی سرویکس

وضعیت سرویکس باتوجه به ارتباط دهانه سرویکس با سر جنین تعیین می شود و به صورت قدامی، میانی ، 

خلفی تقسیم بندی می گردد همراه با وضعیت قوام سرویکس نیز به صورت نرم ، سفت و یا حد واسط بین این دو حالت 
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ح عضو پرزانته با توجه به ارتباط آن با خارهای ایسکیال که در میانه مسیر بین ورودی و تعیین می شود جایگاه یا سط

خروجی لگن قراردارند توصیف می شود اگر پایین ترین بخش عضو پرزانته در سطح خارهای ایسکیال قرارگرفته باشد 

ین خارهای ایسکیال به طور جایگاه صفر تلقی می شود در یک تقسیم بندی طول مجرای سرویکس را در باال و پای

 -1،  -4( تقسیم می گردد به صورت )cm2قراردادی به سه قسمت و در برخی گروهها به پنج قسمت )با اندازه حدود 

ترین قسمت + ( در صورتی که پایین5+ ، 3+ ، 4+ ، 1+ ، 2 1،  -2،  -1،  -4، -3،  -5+( و یا )4+ ، 1+ ، 2،  1،  -2، 

تر باشد. به این معنا است که سر، آنگاژمان یافته است به بیان دیگر سطح بای پاریتال یا پایین سرجنین در جایگاه صفر

سرجنین از میان ورودی لگن عبور کرده است اگر سرجنین به طور غیرطبیعی دچار مولدینگ شده و یا اگر کاپوت 

اً در جایگاه صفر قرار دارد آنگاژمان رخ وسیعی در سر تشکیل شده باشد )و یاهر دو( ممکن است با وجود اینکه سرظاهر

 نداده باشد.
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دقیقه یکبار بالفاصله  41در صورت فقدان هرگونه اختالل، ضربان قلب جنین درمرحله اول لیبر حداقل هر

دقیقه یکبار کنترل شود. درمواردی که پایش مداوم الکترونیک  25لیبر هر پس از یک انقباض وسپس در مرحله دوم 

دقیقه یکبار و در مرحله دوم لیبر حداقل  41درمرحله اول لیبر حداقل هر « نمودار قلب جنین»استفاده می شود باید 

دقیقه  25حداقل های در معرض خطر، سمع قلب در مرحله اول لیبر دقیقه یکبار ارزیابی شود. در حاملگی 25هر 

دقیقه یکبار انجام میشود از پایش الکترونیک مداوم همراه با بررسی نوار پایش می  5یکبار و در مرحله دوم لیبر هر 

 دقیقه در مرحله دوم لیبر استفاده کرد. 5دقیقه در مرحله اول لیبر و هر  25توان هر 

 عالئم حیاتی مادر

ساعت یکبار ارزیابی می شوند اگر قبل  3درجه حرارت تعداد ضربان قلب و میزان فشار خون مادر حداقل هر 

از شروع لیبر پرده های جنینی پاره شده باشند و یا اگر حرارت بدن تا مقادیر بینابینی افزایش یافته باشد درجه 

ی مدت پرده ها )که به صورت پارگی به مدت بیش حرارت بدن هر ساعت یکبار اندازه گیری می شود در پارگی طوالن

توصیه  Bساعت تعریف می شود( تجویز داروهای ضد میکروبی برای پیشگیری ازعفونت یااسترپتوکوکهای گروه  8از 

 می شود.

 معاینات سرویکال بعدی

 مان پیدا نکردهدر مواردی که پرده ها پاره شده اند اگر سرجنین در معاینه واژینال قبلی به طور کامل آنگاژ

باشد بالفاصله اقدام به معاینه برای رد کردن پروالپس بند ناف می شود تعداد ضربان قلب جنین نیز باید بالفاصله 

 ودر طی انقباض رحمی بعدی کنترل شود تا بتوان فشردگی مخفی بند ناف را تشخیص داد.

 تغذیه دهانی

یه دهانی منع کرد زمان تخلیه معده به محض آغاز لیبر و باید در حین لیبر فعال و زایمان بیمار را از تغذ 

تجویز عوامل ضد درد به طور قابل مالحظه ای طوالنی تر می شود درنتیجه غذای خورده شده و اکثر داروهای تجویز 

شده در داخل معده باقی می مانند و جذب نمی شوند همچنین ممکن است بیمار استفراغ کرده محتویات معده را 

 ه کند مصرف تدریجی مایعات صاف شده )بدون تفاله( مجاز است.آسپیر
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 مایعات داخل وریدی

اگر چه دربسیاری از بیمارستانها برقراری روتین سیستم انفوزیون داخل وریدی در اوایل لیبر مرسوم شده است 

ندرت ضرورت واقعی پیدا می در زنان حامله طبیعی حداقل تا زمان تجویز داروی آنالژزیک برقراری چنین سیستمی به 

کند برقراری سیستم انفوزیون داخل وریدی بالفاصله بعد از زایمان به منظور تجویز پروفیالکتیک یا تجویز درمانی اکسی 

توسین سودمند است. عالوه بر این در لیبرهای طوالنی و در زنانی که علل دیگر قادر به مصرف خوراکی مواد غذایی نیستند 

 میلی لیتر در ساعت مانع از وقوع دهیدراتاسیون و اسیدوز می شود. 61 -211سدیم و آب به میزان تجویزگلوکز، 

 وضعیت مادر

در زنان سالمی که درحال زایمان هستند محدود به بستر در اوائل لیبر ضرورت ندارد نشستن در روی صندلی 

توان به زنی که در جریان لیبر روی بستر دراز راحت ممکن است از نظر روانی و شاید فیزیولوژیک سودمند باشد می 

کشیده است اجازه داد در هر وضعیتی که احساس راحتی بیشتری می کند قرار بگیرد این وضعیت در اکثر موارد 

خوابیدن به پهلو است نبایستی مادر را وادار کردکه به پشت بخوابد زیرا این وضعیت می تواند آئورت و ورید اجوف 

 ت فشار قرار داده خونرسانی به بخش تحتانی رحم را کاهش دهد.تحتانی را تح

 آمنیوتومی

در مواردی که پرده ها سالم هستند حتی در لیبر طبیعی وسوسه زیادی برای انجام آمینوتومی وجود دارد 

امکان  نمنافع فرضی این کار عبارتند از لیبر سریعتر، تشخیص سریعتر مایع آمنیون آغشته به مکونیوم و فراهم کرد

اتصال الکترود به جنین و قرار دادن کاتتر تعیین فشار در داخل حفره رحم برای پایش. نکته مهم این است که در 

طی روند آمنیوتومی، سرجنین باید بطورمناسب برروی سرویکس قرار داشته باشد و از لگن خارج نشود تا پروالپس 

 بند ناف رخ ندهد.

 عملکرد مثانه

ثانه پرهیز شود چون از نزول عضو نمایش جنین ممانعت می کند و منجر به هیپوتونی و باید از اتساع م 

عفونت مثانه می شود در طی هر معاینه شکمی، ناحیه سوپراپوبیک به منظور اتساع مشاهده و لمس می شود  در 

امل خطر احتباس صورت لمس یا مشاهده مثانه باالی سمفیز پوبیس ، زن حامله تشویق به دفع ادرار می شود عو
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ادرار عبارت است از پریمی پار بودن، لیبرالقا شده یا تقویت شده با اکسی توسین پارگیهای پرینه، زایمان با استفاده 

 ساعت  21از ابزار، سوند گذاری در جریان لیبر ولیبر طوالنی تر از 

 اداره مرحله دوم زایمان

دوم لیبرمادر عموماً شروع به زور زدن می کند با نزول در هنگام دیالتاسیون کامل سرویکس و شروع مرحله  

عضو نمایش زن حامله احساس دفع فوریتی مدفوع می کند در این هنگام ممکن است انقباضات رحمی و نیروهای 

دقیقه ای مجدداً شروع شوند میانگین مرحله دوم  5/2خارج کننده نوزاد یک دقیقه طول بکشد و بعد از یک دوره 

 دقیقه است اما این مدت بسیار متغیر است. 11دقیقه و در زنان مولتی پار  51ان نولی پار لیبر در زن
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ی همبستگزایمان فیزیولوژیک زایمانی است که بدون مداخله و مصرف دارو و خود بخود انجام میشود زایمان عامل 

بین مادران است یک حقیقت اساسی که نقش بیولوژیک و ویژه زنان را تأیید می کند باید اجازه داد که هورمونها 

نقش خود را در این روند انجام دهند. هنگام بروز دردهای زایمان هورمون هایی در بدن ترشح می شود که تأثیر 

در زمان زایمان باعث ترشح هورمون آدرنالین می شود که انقباض فراوانی بر روند زایمان دارد. ترس و نگرانی مادر 

عضالت و درد را افزایش داده و از طرف دیگر ترشح مواد تسکین دهنده درد )آندروفین( راکاهش می دهد ترشح این 

 هورمونها تحت فرمان اعصاب هستند . رشته های عصبی همچنین در انتقال حس درد به مغز نقش دارند که امروزه

با استفاده از روش های مختلف میتوان انتقال این حس به مغز را کاهش داد. هورمونهائی که در زایمان نقش دارند 

 عبارتند از:

به علت فعالیت شبه مورفینی ذاتی خود به این نام خوانده می شوند. این مواد در هیپوتاالموس آندروفین ها:  -2

 صاً رویساخته می شوند و روی فعالیت های مختلف مخصو

بارداری به تدریج افزایش می یابد و سطوح آن در  21خلق و خو اثر می گذارند سطح این هورمون از هفته   -1

)افسردگی  Post Partum Buseتولد باعثآن پس اززمان لیبر به بیشترین حد خود می رسد سقوط ناگهانی

ندروفین در زمان استرس فیزیکی حاد یک آبعد از زایمان( حدود سه روز پس از زایمان می شود. توان تولید

 نیاز بیولوژیک در شروع درد زایمان است.

 –تن آرامی -مراقبه  -طب سوزنی -غوطه ور شدن در آب ولرم -تحرکفاکتورهای مؤثر بر افزایش اندروفین: 

 ورزش های هوازی و استقامتی

نده ها، خستگی، عدم برقراری ارتباط ترشح آدرنالین، تجویز بی حس کنفاکتورهای مؤثر بر کاهش اندروفین :

 اضطراب -مناسب، ترس

در زمان تهدید موقعیت، ترس، اضطراب و عصبانیت ترشح می شود که آدرنالین )هورمون جنگ و گریز(:  -3

افزایش آن بر اثر ترس واضطراب باعث کاهش خونرسانی به رحم و جنین می شود چون جریان خون به 

اندامها می رود و خون کمتری به رحم و جنین می رسد و با کاهش ترشح اکسی توسین موجب پیشرفت 

رشح آن افزایش فشار خون ضربان قلب و تعداد تنفس،  اختالل و شکست در ت عالئمکند زایمان می شود 

 پیشرفت زایمان، عملکرد ناکافی میومتر،  اختالل در عملکرد رحم و انقباض رحم می باشد.
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بابر طرف کردن منبع ترس، ایجاد محیط مناسب و دور از هیجان قرار گرفتن مادر،در آب کاهش ترشح آدرنالین: 

 مادر از روند زایمان صورت می گیرد.گرم و آگاهی 

از ابتدای بارداری در بدن تولید می شود و میزان آن در زمان زایمان به حداکثر می رسد اکسی توسین :  -4

گردد و به تدریج این هورمون در زمان بارداری با انقباضات مناسب رحم باعث حفظ محصوالت بارداری می

شود. ترشح این هورمون پس از یمانی موجب خروج نوزاد و جفت میدر اواخر بارداری با ایجاد دردهای زا

کند این هورمون باعث کاهش اضطراب و افزایش آرامش وکاهش حساسیت زایمان از خونریزی جلوگیری می

 به درد می شود اکسی توسین مصنوعی عامل افزایش اضطراب مختل کننده زایمان طبیعی است.

به علت ترس و اضطراب ، تزریق داروهای مخدر و افزایش وفور گیرنده ها ( : کاهش اکسی توسین اندوژن )درونی

 ازطریق اکسی توسین اگزوژن، اپی زیاتومی، جدا کردن مادر از نوزاد.

در اثر کاهش اکسی توسین درونی مرحله دوم زایمان طوالنی شده و زایمان کند و آرام پیش می رود و 

اق می افتد، خونریزی بعد از زایمان افزایش می یابد. بطور خالصه آندروفین ها اختالل در شیردهی بعد از زایمان اتف

upright position  ،حرکت وتحرک، احساس خوب، گرمای موضعی درد زایمان را تعدیل می کند و بی تحرکی

 .دهیدراتاسیون مادر، تغذیه ناکافی، حمایت روحی ناکافی و وجود آدرنالین درد زایمان را بدتر می کند

 اصول زایمان فیزیولوژیک

 باید اجازه دادکه لیبر خود بخود شروع شود. -2

 مادر در طی لیبر از نظر حرکت کردن آزادگذاشته شود )مادر تحرک داشته باشد(. -1

 حمایت مداوم در طول لیبر از مادر انجام شود. -4

 Iv Lineعدم انجام کارهای روتین مثل شیو، انما یا برقراری  -3

 ای ایستاده توسط مادراستفاده از پوزیشن ه -5

 جدا نکردن مادر و نوزاد پس از تولد -6

 مراقبت های مؤثر در زمان لیبر و زایمان

  بازدید مادر از زایشگاه قبل از زایمان -1    مراقبت نفر به نفر -2

 معرفی به مادر در بدو ورود -3کالمی و عاطفی   –برقراری ارتباط چشمی  -4
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 کاهش مداخالت در حین لیبر -6   پوزیشن به دلخواه مادر -5

 آموزش وترغیب مادران و مشارکت آنها در زایمان -7

 آموزش مختصر روند زایمان به مادر -8

  برقراری امکان نوشیدن و خوردن خوراکی و عدم سرم تراپی -4

   یادآوری تکنیک های تنفسی -21

 استه مادربرقراری امکان راه رفتن مادر، داشتن پوزیشن های مختلف طبق خو -22

 skin to skinبرقراری امکان شیردهی بالفاصله بعد از زایمان و  -24 توجه به عدم اپی زیاتومی و انما -21

)حریم خصوصی( مادر تا حد ممکن چه از نظر فیزیکی مثل پوشش مادر و چه از نظر اجتماعی  privacyحفظ  -23

 موقع گرفتن شرح حال ازوی

 یا همراه دربسترزایمانبرقراری امکان حضور همسر  -25

 حقایق

در صورت آزاد گذاشتن مادردرانتخاب پوزیشن اکثر مادران پوزیشن ایستاده و گاهی قرار گرفتن روی زانو را انتخاب  -

 میکنند.

 یابد.ساکروم افزایش می شود و فاصله سمفیز پوبیس ودر صورت خم شدن به جلو فضای لگن بزرگتر می -

 درجه به فضای لگن افزوده می شود. 18بازکردن پاها و(kneelingدرصورت ایستادن روی زانو ) -

ن افزایش لگو فضایآوردن به برجستگیهای ایسکیال به صورت عمودی، ساکروم به عقب متمایل شدهدرصورت فشار -

 مفید است. OTو OPصورت طوالنی شدن مرحله دومدراین فشاریابدمی

باعث کاهش فشار خون مادر  که supin Hypotentionبروز  -2رد: داعمده وجودمشکلدو supinدرپوزیشن  -

 آن را به طور متناوب به عقب می راند.اکستانسیون سر،رویتأثیر جاذبه -1شود. می

 ( در دیستوشی شانه مفید است.cat Positionپوزیشن چهار دست و پا ) -

روع مجدد انقباضات )در صورت توقف دردها( ایستادن، راه رفتن، از پله باال رفتن و هرگونه حرکت کمک به ش -

 و ورود به مرحله دوم زایمان می شود.
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 که نوزاد را لمس می کند دست مادر است.دستیمداخله اولینبدوندر زایمان فیزیولوژیک -

برای جلوگیری از آسیب پرینه می توان حوله ای با آب گرم خیس کرد و روی پرینه گذاشت و بدون هیچ  -

 گرم و مرطوب نگه داشت. فشاری آن را

حفظ حریم خصوصی مادر نقش بسزایی در پیشرفت مناسب زایمان دارد و او را در اداره زایمانش توانمندتر  -

 می سازد.

 پوزیشن های حین لیبر: 

( یابه حالت squattingمادر باردار می تواند برای احساس راحتی به دلخواه می تواند به حالت چمپاتمه بنشیند ) -

 نو ولی بدن رابه سمت جلو بکشد.چهارزا

 (standing lungeدر حالت ایستاده یک پا را برروی پله یا بلندی به صورت خمیده قرار دهد. ) -

 semiدر حالت خوابیده به پهلو، پای روئی از زانو خم شده و برروی پای زیرین با حمایت یک بالش قراردهد ) -

prom ) 

 (on hands and kneesبه طرف باسن منتقل کند. )در حالت چهاردست و پا سنگینی بدن را  -

 بگیرد. Semi Pronباشد مادر بایستی روی دست راست بخوابد یا پوزیشن  RoPاگر پوزیشن سرجنین  -

پای راست را انجام  lungingیعنی پای راست را خم کرده و زیر آن بالش قراردهیم و روی دست چپ بخوابد یا  -

 ی بگذارد.دهد یعنی پای راست را روی صندل

داشته باشد یعنی روی دست  Semi Pronباشد: روی دست چپ بخوابد یا پوزیشن  LoPاگر پوزیشن  -

پای چپ را انجام دهد یعنی پای چپ  Lungingراست بخوابد و پای چپ را باال آورده زیر آن بالش قرار دهد و یا 

 را روی صندلی بگذارد. 

سر جنین می توان حوله خیس شده با آب گرم روی پرینه گذاشت  برای جلوگیری از آسیب پرینه در هنگام نزول

 ریلکس شدن آن می شود.روی پرینه وکه باعث کاهش فشاررا نگه داشتبدون هیچ فشاری روی پرینه آنو

 نقش همراه: 

همراه می تواند همسر، خواهر و یا یکی از دوستان و یا وابستگان باشد و کارهای محدودی از نظرعلمی وجود دارد که 

همراه می تواند در صورت ضرورت با انجام آنها به مادر و عامل زایمان کمک کند که هیچ یک از آنها به اندازه حضور 

طور کامل قضاوت نمود که روند زایمان چگونه خواهد بود ولی در  وی بر بالین مادر اهمیت ندارد هرگز نمی توان به
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طی کالسهای آمادگی برای زایمان به مادر و همراه آموزش کلیه مسائل داده می شود بنابراین حضور همراه می تواند 

 برای مادر مفید باشد که طی این کالسها مادر را همراهی نموده باشد.
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 درد زایمان روش های کاهش

 روش های غیر داروئی:

روش هائی که بدون استفاده از داروی بی حسی و با استفاده از مهارت زن موجب می شود که وی بتواند زایمان 

خود را آگاهانه هدایت کند. در این حالت زن باردار قادر است که احساس درد زایمان را به حداقل برساند این روشها 

 شامل:

در این روش از عصاره های فشرده گیاهان معطر با ویژگی های درمانی استفاده می شود از آروماتراپی :  -1

آنجا که یکی از دالئل ایجاد درد، ترس و اضطراب می باشد رایحه درمانی می تواند در کاهش درد مؤثر واقع 

عالیت رحم شود آروماتراپی باعث کاهش اضطراب و فشار خون، افزایش قدرت عمل انقباضات ، افزایش ف

، افزایش شیر و کاهش افسردگی Post termآمادگی برای زایمان، بهبود اپی زیاتومی، القاء زایمان در موارد 

عصاره توصیه می شود که شامل اسطوخودوس ، بابونه، یاسمین،  5بعد از زایمان می شود ترکیب حداکثر 

 تمال آغشته به مواد معطر مصرف می شود.چوب صندل و بهار نارنج می باشد.این مواد از طریق بخور یا دس

ترکیب ریالکسیشن عضالنی وتکنیک های تنفسی می باشد. تمرینات ورزشی الماز جهت تکنیک الماز:  -2

باشد . تکنیک های تنفسی که میآماده نمودن عضالت برای زایمان میباشدکه شامل حرکات لگنی، کششی

 در این روش به کار گرفته می شود چنین است که:

  تنفس در دقیقه 6-4سانتی متر(  1-4در هنگام شروع انقباضات رحمی )دیالتاسیون 

   تنفس دردقیقه به صورت شکمی 26سانتی متر تعداد حداکثر 3-7در دیالتاسیون 

  دم یک بازدم می باشد الگوی دیگر هرمی می باشد. یعنی یک  5سانتی متر به صورت  8-21در دیالتاسیون

ک بازدم، سه دم یک بازدم، چهاردم یک بازدم، سه دم یک بازدم، دو دم یک بازدم، دم یک بازدم، دو دم ی

 یک دم یک بازدم.

در این روش اشیاء گرمی مانند کیف آب گرم، حوله مرطوب و گرم را قسمت پایین شکم، گرما درمانی:  -3

یر کوالسیون و پشت ، کشاله رانها، کمر قرار می دهند گرما باعث افزایش درجه حرارت موضعی پوست، س

متابولیسم بافت می شود و باعث کاهش درد و خستگی می شود. در مرحله دوم زایمان گرم کردن پرینه 

 باعث افزایش شلی کف لگن و کاهش درد می شود.



142 
 

در این روش برای سرد کردن قسمت پایین کمر و پرینه از بسته یخ یا دستکش التکس پر شده از سرما درمانی: 

 پارچه سرد استفاده می شود می توان پارچه سردی را روی صورت دستها و بازوها قرارداد. خرده های یخ یا

این روش برای شل شدن عضالت ، کاهش اضطراب ، درد و تحریک زایمان مفید است و موجب احساس آب درمانی: 

یا دوش آب گرم، راحتی و تن آرامی حین انقباضات می شود روشهای مختلف آب درمانی شامل استفاده از وان 

استفاده از دوش دستی برای ریختن آب روی شکم و کمر می باشد. زن باردار میتواند برای کاهش درد زایمان ازوان 

یا زایمان درآب استفاده کند. اثر بخشی زایمان در آب پس از حداقل یک ساعت حضور مادر در آب برآورده می شود 

 اپی زیاتومی از مزایای این روش می باشد. کاهش صدمات کانال زایمان و نیاز کمتر به

موزیک در کاهش درد، ترمیم و بهبود سریع تر زخم ها و ایجاد احساس آرامش کاربرد دارد بهتر موزیک درمانی: 

است موزیک آرامی که صدای امواج دریا، گذرآب، صدای پرنده ها و به عبارت دیگر صدای طبیعت را به همراه داشته 

 .باشد انتخاب شود

TENS : تحریک زیر جلدی اعصاب به صورت الکتریکی که در این روش ایمپالس های الکتریکی به وسیلة

 الکترودهائی برروی پوست منطقه مورد نظر، سبب تحریک اعصاب و کاهش درد می شود.

در این روش ایجاد فشار عمیق با دست برروی نقاط مشخصی از بدن موجب کاهش درد می شود طب فشاری: 

والً این فشار با نوک انگشت شصت و سایر انگشتان وارد می شود. نقاط طب فشاری شامل شانه ها، پایین پشت معم

های کوچک انگشتان پا و کف پا می باشدکه توسط همراه آموزش دیده درهنگام دردهای زایمان لگن، قوزک پا، ناخن

 استفاده می شود.

 و انحراف فکر  روشهای دیگر شامل طب سوزنی، تمرکز تجسم خالق

هیپنوتیزم، قرار گرفتن در وضعیت های مختلف در زمان درد) مانند نشسته، ایستاده، خوابیده، دراز کشیده یا راه 

 روش های داروئی کاهش دردرفتن( می باشد.

 شرایط الزم برای زایمان بدون درد

 باشد. NVDامکان  -2

 باشد.زایمان در فاز اکتیو بوده و درد زایمان وجود داشته  -1

 مادر خواهان بیدردی باشد. -4
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دربیماریهای زمینه ای مادر)قلبی عروقی، فشارخون باال، دیابت، ریوی(که با تحریک سیستم سمپاتیک و  -3

 استرس به دلیل درد باعث تشدید بیماری مادر می شود.

5- IUFD .که دفع آن با درد زیاد همراه است 

 پانیالاس -1  اپیدورال -2بیدردی رژیونال با ناحیه ای:  -1

در طی حاملگی مقاومت عروق سیستمیک کاهش یافته و بیدردی رژیونال با بلوک سیستم سمپاتیک و کاهش مقاومت 

عروق سیستمیک و کاهش فشار خون این مورد را تشدید می کند. این امر برای بیماران قبلی مفید می باشد چون 

باید مواظب مایع درمانی بیش ازحد باشیم ولی در  این نوع بیدردی باعث کاهش افترلود قلبی می شود هر چند که

بیماران ریوی که مقاومت عروق ریوی آنها باال است یا آنهائی که بازده قلبی ثابت دارند کاهش مقاومت سیستمیک 

 تحمل نمی شود.

 کنتراندبکاسون های مطلق بیدردی رژیونال

 حرکتی حین انجام کار )بیماری پارکینسون( عدم توانائی خانم باردار برای حفظ بی -1عدم رضایت مادر -2

 افزایش فشار داخل جمجمه به هر علت -3  وجود اختالل انعقادی -4

 عفونت های موضعی محل انجام تزریق و باکتریمی -5

 کنتراندیکاسیون های نسبی رژیونال

 سابقه حساسیت به داروهای بی حس کننده -2

 هیپوتانسیون(اختالالت همودینامیک مادر )هیپوولمی،  -1

 وجود دیسترس جنینی -4

 بیماریهای قلبی که بازده قلبی را شدیداً محدود کرده باشد. -3

 عوارض بیدردی رژیونال

سردرد بدنبال سوراخ شدن دورا )بصورت  -5کمردرد         -3تهوع           -4خارش       -1هیپوتانسیون    -2

تضعیف تنفسی  -7اختالل عمکرد مثانه پس از زایمان      -6(    خواسته در اسپانیال و بصورت ناخواسته دراپیدورال

 با استفاده از مخدرها به هرروشی که تجویز شوند.
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 مزیت اپیوئید اسپانیال

این روش در خانم هایی که می خواهند در اوایل مراحل زایمان قدم بزنند و نیز در بیماران قلبی که کوچکترین 

)مقاومت عروق سیستمیک( وفشار خون ناشی از بی حس کننده های موضعی اپیدورال را تحمل نمی  SVRتغییرات 

 کنند کاربرد دارد.

 عوارض بیدردی اسپانیال

 گیجی و منگی-بصورت گذرا FHRتغییرات  -تهوع، دپرسیون تنفسی -احتباس ادرار -هیپوتانسیون -خارش

 دارو باید ادامه یابد.مانیتورینگ تنفسی در این روش تا حذف سیستمیک 

 در بیدردی اسپانیال کیفیت بیدردی بهتر ودوزداروی استفاده شده کمتر می باشد. نسبت به بیدردی اپیدورال

 معایب بیدردی اسپانیال

 انسیدانس باالی سردرد  -2

 مشکل تکنیکی -1

 احتمال باال رفتن سطح بی حسی -4

 بیدردی غیر رژیونال

 Entonoxانتونوکس 

لیتری  11از هر کدام است و در کپسول های  %51مخلوط گاز اکسید نیترو و اکسیژن با غلظتگاز انتونوکس 

نگهداری می شود در تمام مراحل زایمان قابل استفاده است. آسان و ایمن است سریعاً اثر می کند و با قطع مصرف 

 آن سریع اثرات آن از بین می رود.

 روش انجام کار

باید روش کار و عوارض گذرا و بی خطر این روش توضیح داده شود. تا از اضطراب مادر کاسته شود تهویه 

 نگهداری شود. ℃21اتاق برقرار باشد و دمای اتاق باالی 

سرگیجه، خواب آلودگی، احساس سبکی سر، رخوت و سستی، گزگز و مورمور شدن انگشتان و دورلبها، عوارض: 

 خشکی دهان وتهوع
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 –هنگام مصرف انتونوکس مادر باردار بایستی روی تنفس هایش متمرکز شود و مدل تنفسی دم عمیق  در

بازدم آهسته، استراحت را به وی یادآوری نموده دم و بازده هر دو درون ماسک انجام گیرد  -مکث در پایان دم

که ه با شروع انقباضات آغاز شود و تا زمانیثانیه قبل از انقباض )اگر انقباضات منظم باشد( یا بالفاصل 41استنشاق گاز 

 انقباض شروع به کاهش می کند ادامه یابد.

بعد از پایان انقباض بایستی مادر ماسک را از روی صورت خود برداشته و از هوای اتاق استنشاق کند )تنفس نکته: 

 معمولی(

 جای آن اکسیژن بگیرد.درصورت عدم همکاری مادر یا کاهش هوشیاری وی تجویز گاز قطع شده و به  -

 نفس عمیق بکشد. 1-4در مرحله دوم زایمان خانم باردار باید قبل از هر زور زدن  -

 بیدردی های سیستمیک

به صورت عضالنی و داخل وریدی استفاده می شود. اپیوئیدها به صورت وابسته به دوزدیرسیون تنفسی در 

 نوزاد ایجاد می کند.

 طول اثر       یشروع بیدرد                 دوز

 دقیقه 41-61       دقیقه 4-5                  میکروگرم IM 211- 51فنتانیل 

 دقیقه 41-61        دقیقه 4-5                میکروگرم IV 75 - 51فنتانیل 

 احتمال دپرسیون تنفسی درمادر و نوزاد -1  تهوع و استفراغ -2عوارض: 
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147 
 

 مراقبت های معمول پس از زایمان

و مالقات  25تا  21مالقات دوم در روزهای  4تا  2مالقات انجام می شود. که مالقات اول در روزهای  4در طی       

نوبت شههامل مراقبت بدو تولد،  4پس از زایمان انجام می شههود. مراقبت های نوزاد نیز در  61تا  31سههوم روزهای 

 انجام می شود.  41و و مراقبت روز  5تا  4مراقب روزهای 

مادری که در بیمارسهتان زایمان می کند مراقب پس از زایمان در بیمارستان  را می توان مراقبت بار اول پس   برای

 از زایمان محسوب می شود. 

تغذیه و مکمل  -، شکایات شایعرطی مالقات های پس از زایمان در مورد بهداشت فردی و روان و جنسی، عالئم خط

تنظیم خانواده،  ه نوزاد، مشاورخطر و تداوم آن، مراقبت از نوزاد و عالئم  های دارویی، نحوه شهیر دهی و مشهکالت  

مراجعه برای انجام پاپ اسمیر در صورت نیاز و مراجعه برای دریافت خدماتی تنظیم خانواده، بهداشت دهان و دندان 

 به مادر آموزش دهید. 

 را به مادر گوشزد کنید و مطمئن شوید که این عالئم را فرا گرفته است.  رم خطئت عالانکته: در هر مالق

 زمان و مکان.  درکبه تحریکات وارده )نیشگون، ضربه نور و ...( یا عدم و  مادراختالل هوشیاری: عدم پاسخگویی 

 بررسی کنید.  خطر فوریاز نظر وجود عالئم  اوری: در مالقات اول و دوم، ابتدا مادر رف طرارزیابی عالئم خ

سم: در جامعه ما هیچ گونه معیار عرضی وجود ندارد اما آنچه باید یکلل، قرمز شهدن لثه، ا پر خونالتهاب لثه: متورم، 

 مورد توجه قرار گیرد این است که مصرف آن در بارداری ممنوع است. 

ور کرده و نقایصی مانند تکمیل بررسهی پرونده و آشهنایی با وضعیت مادر: در مالقات دوم و سوم، فرم مراقبت را مر  

نبودن قسمت های مختلف را رفع کنید. بیماری زمینه ای: منظور بیماری های قلبی، کلیوی، دیابت، فشار خون باال، 

 صرع و ... است. 

 اسمیر: در مالقات سوم و توجه به این نکته که مادر لکه بینی نداشته باشد از دهانه رحم نمونه بگیرید.  پپا

دندان: تخریب ساختمان دندان به دنبال فعالیت میکروب های پوسیدگی زای دهان که عالئم آن عبارتند  پوسیدگی

یا درد گرفتن دندان هنگام حساس بودن ، دندان به رنگ قهوه ای یا سیاه، سوراخ شدن دندان،  مینایر رنگ یاز تغی

  .دندان هنگام فشردن دندان ها بر همدیگرمصرف غذاهای سرد و گرم یا ترش و شیرین. حساس بودن یا درد گرفتن 

 تاریخ مراجعه بعدی: تاریخ مراجعه بعدی مادر را تعیین و یادآوری کنید. 

 ترشحات مبهل:خروج ترشحات چرکی و بدبورا از محل مهبل سوال کنید. 

مان دریافت  نکرده مثبت در صورتی که هنگام زای ارهاش نوزاد  ارهاش منفی بایق رگام: آمپول رگام را در مادر زرت

 ساعت پس از زایمان به صورت عضالنی تزریق کنید.  71باشد طی 
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ماه پس از زایمان مکمل مصرف نماید بنابراین مطمئن باشید که مادر به میزان  4دارویی: مادر باید تا مکمل تجویز  

 نیاز قرص آهن  و مولتی ویتامین دارد. 

 نمایید.  را تکمیلبت پس از زایمان قراتشکیل پرونده: برای تشکیل پرونده  فرم م

 یا قسمتی از بدن.  تونیک و کلونیکتشنج: انقباضات 

 به راحتی نفس بکشد.   دمادر به هر دلیلی نمی توان مشکل:تنفس 

،بوسههیله مسههواک زدن و یا نخ کشههیدن از سههطح دندان ها پاک نگردد و مدت   میکربیچه پالک نجرم دندانی: چنا

 طوالنی روی دندان باقی بماند به الیه ای سفت به رنگ زرد، یا قهوه ای تبدیل می گردد. 

خونریزی: معموالً در روزهای پس از زایمان به تدریج از مقدار ترشحات خونی مهبل کاسته شده و کم رنگ می شود 

 از مهبل را سوال کنید.  خروج ترشحاتسوم  در مالقات

 پهلوها  شکم ودرد شکم یا پهلوها: هر نوع درد خفیف یا شدید، متناوب یا متوالی در هر ناحیه از 

 شکایات مادر از سرگیجه فشار خون  سرگیجه: حالتی از دوران و یا گیج رفتن سر است. در صورت

 تولیکسیسپس در حالت نشسته اندازه گیری کنید اگر میزان فشارخون ساو را ابتدا در حالت خوابیده و  تعداد نبض

 11کاهش یابد و تعداد نبض از حالت خوابیده به نشسته  جیوهمیلی متر  11از حالت خوابیده به نشهسته به میزان  

 بار افزایش یابد، نیاز به بررسی دارد. 

 شرح حال: شرح حال شامل موارد زیر است: 

م، قلبی، سآیا ابتال فعلی: به بیماری های زمینه ای )دیابت، فشار خون باال، صرع، کلیوی،  قهسهاب شهکی:  زتاریخچه پ

 سل و ...(

 اختالالت روانی: تاریخچه زایمان، تاریخ، نوع، و محل زایمان

تاریخچه اجتماعی: سهن، همسر آزاری، مصرف داروها در شیردهی، مصرف الکل، کشیدن سیگار و دخانیات، اعتیاد   

 واد مخدر و داروهای مخدر به م

 شامل خستگی، سردرد، کمردرد، و یبوست است.  تهاشکایت های شایع: این شکای

ض اصلی شامل نب خطرشوک: اختاللی در گردش خون بدن که با عالئم حیاتی غیر طبیعی مشخص می شود )عالئم 

میلی متر جیوه می باشد که ممکن  41کمتراز  سیستولیکبار در دقیقه یا بیش تر و فشار خون  221تند، وضعیت 

بار در دقیقه یا بیشتر و بی قراری و گیجی همراه  41اسهت با رنگ پریدگی، عرق سهرد، سهردی پوسهت، تنفس تند    

 باشد. 
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، آبسه، درد شدید: از فوریت های شایع دندان پزشکی است. پیشرفت شدید پوسیدگی و عفونت دندان دندان  عفونت

ه است که می تواند باعث تورم صورت و لثه ها )آبسه( راشدید، مداوم و خود به خودی هممعموال با دردهای شبانه، 

 )دهانه خروجی چرک و آبسه دندان( همراه شود. فیستولشده و گاهی با 

 حیاتی را اندازه گیری کنید. عالیم عالئم حیاتی: در هر مالقات 

     یا چپ( اندازه گیری کنید  فشهار خون را در یک وضهعیت ثابت )نشهسته یا خوابیده( و از یک دست ثابت )راست

فشار خون 
231

41
 میلی متر جیوه و باالتر فشار خون باال است.  

  13درجه سانتی گراد یا باالتر )به جز  48درجه حرارت بدن را از راه دهان اندازه گیری کنید دمای بدن به میزان 

 است.  تبساعت پس از زایمان( 

   بار در دقیقه است.  211تا  61دقیقه کامل اندازه گیری کنید تعداد طبیعی نبض  2تعداد نبض را به مدت 

  بار در دقیقه است.  11تا  26تعداد تنفس را به مدت یک دقیقه کامل اندازه گیری کنید تعداد طبیعی تنفس 

  با ارزیابی عالئم به شرح زیر تعیین کنید:عالئم روانی: وضیعت روانی مادر را"  

     عالئم خطر فوری روانی: افکار یا اقدام به خود کشهی، تحریک پذیری، پرخاشهگری شدید، فرار از منزل، امتناع از

 خوردن، پرفعالیتی، توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران 

  : نرژی کم ، کم حوصههلگی ، عصههبانیت ، بیقراری ، اختالل در روحیه افسههرده ، اعالئم در معرض خطر روانی

کم اشتهایی ( توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رساندن  –پر اشتهایی  –کم خوابی  –خواب و اشتها ) پر خوابی 

 به خود ودیگران

   یه برش معموالً محل بخیه ها: در هر مالقات محل بخیه ها )برش یا اپی زیاتومی یا سهزارین( را بررسی کنید ناح

هفته ترمیم می شود و نخ بخیه محل  4محل برش اپی زیاتومی معموالً پس از کشش می باشد. بدون درد، التهاب و 

 روز نیاز به کشیدن دارد.  21تا  7برش سزارین پس از 

    ر در مورد مشههاوره و تنظیم خانواده: در مالقات دوم،با مادر مشههاوره کنید در صههورتی که در مالقات دوم با ماد

 انتخاب روش پیشگیری از بارداری مشاوره نکرده اید در مالقات سوم انجام دهید. 

 نکته:مراجعه برای دریافت خدمات تنظیم خانواده را تأکید کنید. 

مشهکالت شیردهی: در صورت وجود مشکالتی چون نوک فرو رفته، صاف،  و مجاری بسته و شقاق به مادر آموزش  

 بدهید. 

 مصرف مکمل ها: درهر مالقات مصرف منظم مکمل های دارویی از مادر سوال کنید. 
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 معاینه اندام ها: در هر مالقات پاها )ساق پا و ران( را از نظر وجود ورم یک طرفه بررسی کنید. 

 معاینه پستان ها: پستان ها را از نظر تورم و درد بررسی کنید. 

 تحمه را بررسی کنید.معاینه چشم ها: در هر مالقات رنگ مل

نکته: کم رنگ بودن مخاط ملتحمه چشههم به همراه کم رنگ بودن زبان، بسههتر ناخن ها و یا کف دسهههت در رنگ   

 پریدگی شدید است. 

معاینه دهان و فک: در مالقات سوم دهان و دندان مادر را از نظر وجود جرم، پوسیدگی، التهاب لثه،  عفونت دندانی، 

  و آبسه معاینه کنید.

معاینه شهکم )رحم(: در هر مالقات وضهعیت رحم را از روی شکم بررسی کیند. پس از زایمان رحم به تدریج داخل   

لگن باز می گردد در هفته اول رحم پایین تر از ناف سهفت و جمع اسهت و از هفته سهوم به بعد رحم از روی شکم    

 قابل لمس نیست. 

« پس درد »رحم در دوره پس از زایمان ادامه داشته باشد که به آن نکته: در برخی از مادران ممکن است انقباضات 

 می گویند. 

وضهعیت ادراری تناسهلی و اجابت مزاج: )از مادر در مورد وضعیت دفع ادرار)سوزش، درد، فشار، تکرر، احساس دفع   

سریع، بی اختیاری( و اجابت مزاج )یبوست، خونی بودن مدفوع، درد مقعد ، بواسیر، بی اختیاری، وسوزش و خارش 

 ناحیه تناسلی سوال کنید. 

رد وضههعیت روحی و روانی یا سههابقه بیماری روانی، مادر سههوال کنید برخی  وضههعیت روانی: )خلق و خوی(: در مو

پس از زایمان دچار افسردگی خفیف و گذرا )اندوه پس  23و حداکثر تا روز  6تا  4مادران ممکن اسهت در روزهای  

می کند.  از زایمان( که عالئم آن به صهورت گریه و بی قراری، اختالل در خواب و اشهتها و احساس غمگینی تظاهر  

دوره پس از زایمهان دوره پر خطری از نظر عود بیمهاری روانی قبلی و یها بروز بیماری روانی جدید اسهههت بنابراین    

چنانچه فاکتورهای خطر بیماری روانی مثل سهابقه بیماری روانی در مادر وجود دارد و در حال حاضر با عالئم اندوه  

بگیرید. اگر عالئم طوالنی و شدید تر شود مانند تهدید به خودکشی  پس از زایمان مراجعه کرده است او را تحت نظر

و آزار به نوزاد )سهایکوز یا جنون پس از زایمان( مطرح اسهت  و مراحل اولیه بروز سایکوز بعد از زایمان عالئم مانند   

 خلق و خو خود است و بیماری به صورت بی خوابی، بی قراری، تغییرات سریع« اندوه ویا افسهردگی پس از زایمان »

در مادر و یا خانواده او و یا سایر عوامل خطر وجود دارد « را نشان می دهد، بنابراین اگر سابقه جنون پس از زایمان

 ویزیت روان پزشکی الزامی است و مادر باید ارجاع شود. 
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 وضعیت شیردهی:

 در هر مالقات از مادر در مورد تداوم شیردهی سوال کنید. 

 همسر آزاری: 

هر رفتار خشهن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، روانی، و یا رنجش زن  

یا سهلب مطلق آزادی و اختیار صورت گرفته و در جمع یا در   -همراه گردد. چنین رفتاری می تواند با تهدید+ اجبار

 خفا رخ دهد. 

 خشونت جسمی: 

منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسرش گردد مانند مشت زدن، سیلی  هرگونه اقدام عمدی از سهوی شهوهر که  

 زدن، لگد زدن، هل دادن، کشیدن موها، اقدام به خفه کردن، ضربه زدن با چاقو 

 خشونت روانی: 

رفتار خشهونت آمیزی اسهت که شهرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند این رفتار به صورت انتقاد    

 مسخر، توهین،  فحاشی، متلک و تهدید های مداوم اعمال می شود. ناروا، ت

 مراقبت های ویژه بعد از زایمان

احساس سبکی می کند اما وارد مرحله دیگر می شود که نیاز به  مراقبت های  مادربعد از تولد نوزاد با وجود این که 

بروز غم بعد از  –اندازه ی رحم  –بی خوابی های شبانه  –ویژه ای دارد. جبران خون از دست رفته در حین زایمان 

 خونریزی و یبوست جزء شایع ترین مسائل بعد از زایمان هستند که باید به آن ها رسیدگی شود. –زایمان 

اکثر زنان چه آن هایی که به کودک خود شههیر می دهند و چه آن هایی که نوزاد را با شههیر  : تغذیه بعد از زایمان

کیلوگرم الغر می شههوند. کاهش وزن بعد از زایمان  7تا  5می کنند در اولین ماه بعد از زایمان بین  خشههک تغذیه

کیلوگرم در هفته است. شما به  1تا  2کیلوگرم و برای خانم های شهیرده   2تا  /.5برای خانم های غیر شهیرده بین  

پیش بگیرید الزم است که همانند دوران  عنوان یک مادری که تازه صهاحب فرزند شده است باید تغذیه مناسبی در 

 بارداری از قرص آهن و کلسیم استفاده کنید و مصرف مواد غذایی سرشار از پروتئین و فیبر را در اولویت قرار دهید. 

: شدت و میزان خستگی بعد از زایمان در خانم های مختلف و بر اساس عوامل متعددی از خسهتگی بعد از زایمان 

حمایت های خانوادگی و اجتماعی و بی خوابی های مکرر متفاوت   -جملهه طول مهدت زایمهان و عوارض آن، درد    

دت توصیه هایی از شاست. با وجود این که این نوع خستگی غیر قابل اجتناب است اما  می توان با در پیش گرفتن 

 وظایف همسری و  -آن کم کرد به این منظور الزم است که از هر فرصتی برای خوابیدن و استراحت استفاده کنید 



152 
 

مادری را اولویت داد و دنبال این نباشههید که تمام کارهای منزل را یک جا انجام دهید. از همسههر و اطرافیان کمک 

تنه انجام دهید. نوزاد را در پایان عصههر حمام کنید تا خواب راحتی داشههته بگیرید و سههعی نکنید همه کارها را یک 

 باشد. 

هفته طول می کشد تا رحم به وضعیت اول قبل از بارداری  6: بعد از زایمان حدود بازگشت رحم به حالت طبیعی

از گرفتگی عضالت برگردد. برخی خانم ها بعد از زایمان انقباض های متناوبی در رحم احسهاس می کنند که ناشی  

بوده و دردناک هسهتند. این حالت در بین خانم هایی که دوقلو یا سهه قلو به دنیا می آوردن رایج تر است و معموالً   

چنین دردهایی توصههیه شههد که به طور مرتب ادرار  تعیینبعد از زایمان برطرف می شههود برای  7تا  3بین روزهای 

 روی شکم تان بخوابید و بالشتی در زیر شکم خود قرار دهید. می توانید  -کنید تا مثانه خالی باشد 

میلی لیتر خون از دست می دهند. بدن  2111تا  511: خانم ها حین و بعد از زایمان حدود خونریزی بعد از زایمان

از  خانم ها در طول دو هفته اول بعد -برای تأمین این میزان خون، در دوران بارداری خون بیشههتری تولید می کند

نام دارد و مسهئله نگران کننده ای نیست مگر اینکه این خونریزی بوی نامطبوع و   لوشهیا زایمان خونریزی دارند که 

بهتر است در این دوره بر ای پیشگیری از بروز عفونت از  –زننده ای داشهته باشد که می تواند عالمت عفونت باشد  

 یاچه به هیچ عنوان توصیه نمی شود. تامپون استفاده نشود. شنا کردن در استخر و یا در

 رشب) اپی زیاتومیپرینه منطقه ای بین واژن و مقعد اسهههت که بعد از زایمان طبیعی حتی اگر : مراقبت از پرینه

معموالً بهبود و   -به منظور خروج راحت تر جنین( انجام نشهده باشهد ممکن است قرمز و دردناک شود    فرجناحیه 

هفته زمان الزم دارد. با این حال می توانید برای تسریع بهبودی از نشستن در  4تا  1حدود  اپی زیاتومیالتیام محل 

مقدار کمی آب ولرم و بتادین اسهتفاده کنید. در صهورتی که ورم و التیام ناحیه پرینه زیاد باشد می توانید مقداری   

های اول بعد از زایمان، از ایسههتادن سههولفات منیزیم در آب داخل یک لگن بریزید و داخل آن بنشههینید. در هفته  

 پرینه را به طور کامل شل نگه دارید.  نشستنطوالنی مدت بپرهیزید و بعد از 

: بعد از زایمان روده ها هنوز به حالت طبیعی و نرمال برنگشهته اند و عضالت شکمی  مقابله با یبوسهت بعد از زایمان 

همچنان ضعیف و شل هستند این عوامل منجر به بروز یبوست می شود. برای مقابله با این مشکل بهتر است مصرف 

افزایش دهید و فعالیت را افزایش داد و یک و نیم لیتر در روز برسههانید مصههرف مواد غذایی حاوی فیبر را   معاینات

)انقباض و انبسههاط متناوب عضههالت لگن( نیز برای  کگلبدنی مانند پیاده روی در پیش بگیرید. ورزش هایی مانند 

  -ه مثان –مقابله با مشهکل بی اختیاری ادراری و سهایر مشهکالت لگن مفید هسهتند. این تمرینات از عضالت رحم     

 ت کف لگن می شوند. روده ها محافظت کرده و باعث تقویت عضال
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هفته اول بعد از زایمان طبیعی، در ادرار کردن و یا برعکس  8تا  1: ممکن اسهت که طی  مراقبت از دسهتگاه ادراری 

نگه داشتن آن مشکل پیدا کنید، به طوری که دچار نشت بی اختیاری ادرار شوید. بهترین کار این است که به طور 

د تا مثانه گشههاد نشههود. اگر برای ادرار کردن مشههکل دارید حتماً آب زیادی مرتب به دسههتشههویی بروید و ادرار کنی

 بنوشید. 

هفته بعد از زایمان طبیعی، دچار هموروئید یا همان بواسیر می  6خانم ها در  %11: حدود مقابله با مشکل هموروئید

ن خون می بینید حتماً مشکل را شوند. اگر شما نیز دچار درد در قسمت پایین روده و مقعد شده اید و در مدفوع تا

با پزشهک تان در میان بگذارید. برای تسهکین این دردها می توانید از کیسهه یخ پیچیده شده در پارچه و یا کرم و    

دقیقه در روز نیز می تواند  25پمادهای ضهد التهاب و ضهد درد اسهتفاده کنید. نشهستن در تشت آب گرم به مدت     

 مفید باشد. 

روز بعد از زایمان سزارین کشیده می شوند. برای تمیز کردن  21: معموالً بخیه ها حداکثر تا زایمانمراقبت از زخم 

جای زخم از آب و صهابون مالیم اسهتفاده و محل را با دقت خشک کنید. تا یک ماه بعد از سزارین از انجام فعالیت   

یی و یا داروها مسکنزخم درد زیادی دارد از عضالنی شکمی دارند بپرهیزید. اگر جای  تالشهای سنگین که نیاز به 

 که پزشکان تجویز کرده استفاده کنید. 

: برگشتن به وزن اولیه به کمک ورزش های مناسب یکی از اصول بهبودی ورزش و بازگشهت به وزن قبل بارداری 

 تان را باال ببرید. ورزشبعد از زایمان اسههت. در ابتدا با پیاده روی شههروع کنید و به تدریج میزان فعالیت های بدنی 

رت ورزشی مشوطب مخصوص بعد از زایمان بسیار کمک کننده هستند. حتماً با یک متخصص  پیالتسهایی مانند 

 کنید و با توجه به نوع زایمان و شرایط بدنی تان تمرینات ورزشی مخصوصی را دریافت کنید.

تا  51ا افسردگی بعد از زایمان اشتباه گرفت. غم زایمان حدود مقابله با غم بعد از زایمان: نباید غم بعد از زایمان را ب

هفته بعد از زایمان از بین می رود. به خودتان  1تا  2درصهههد مادران جوان را مبتال می کند و معموالً عالئم آن  81

یادآوری کنید که این احسهاس کامالً طبیعی اسهت در خصهوص احساسات و انتظارات با همسرتان صحبت کنید. از    

تکنیک های ریلکسیشن )آرامش بخش ( بهره ببرید. در طول روز زمان خاصی را فقط و فقط  به خودتان اختصاص 

 شما مادر شده اید و این حس به همه دنیا می ارزد.  دهید. یادتان باشد که

: چند هفته بعد از زایمان که خونریزی به طور کامل قطع شده باشد و همچنین پزشکان روابط جنسی بعد از زایمان

اجازه داده باشهند می توانید روابط جنسهی با همسهر را از سر بگیرید. حواستان باشد که بعد از این مدت باید روش    

ست برای عدم بارداری نی تخفیفیجلوگیری از بارداری مناسبی داشته باشید چون شیردهی یا نداشتن قاعدگی  های

 برخی زنان در طول شیردهی تخمک گذاری کرده و احتمال باردارشدن شان وجود دارد. 
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شک خود مراجعه هفته بعد از زایمان به طور منظم به پز 6: توصهیه می کنیم که مادران جوان تا  مراجعات پزشهکی 

 کرده و تحت نظر باشند. در مراحل بعدی حتماً مراجعات ساالنه را مانند دوره قبل از بارداری داشته باشید. 

ماه  28: برای خانم هایی که زایمان سهزارین داشهته اند بهتر است فاصله بین بارداری حداقل   بارداری 1فاصهله بین  

 وجود داشته باشد. 

: دوران پس از زایمان می تواند مانند دوران بارداری برای مادر خطر آفرین باشههد بنابراین نعالئم خطر پس از زایما

اطالع از عالئم خطر این دوران نیز برای مادر و پدر ضهروری است و باید با مشاوره این عالئم حتماً به پزشک یا ماما  

 مراجعه کنند، این عالئم عبارتند از : 

 -میزان قهاعدگی در هر زمان و یا ادامه خونریزی بیش از حد لکه بینی بعد از ده روز خونریزی بیش از  -تهب و لرز  

توده یا درد و تورم و خروج ترشهههحات  لمس -هرگونه درد، قرمزی، تورم پسهههتان ها  - بخیه ها درد و ورم ناحیه 

بی اختیاری و دفع   -ا درد زیر دل یا درد ساق پ - مهبلخروج ترشحات چرکی و بد بو از  -چرکی از محل بخیه ها 

 سرگیجه و رنگ پریدگی.  -افسردگی شدید   -درد یا سوزش هنگام ادرار کردن و تکرر ادرار   -ادرار و مدفوع 
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سی وضعیت مادر از نظر ربر

سی وپره عالئم اکالمپ

 اکالمپسی و مادران پر خطر
 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: زهرا کاویانپور
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 :یاول باردار یمهن

و فشار خون باال، تهوع و  یقلب یویکل یها یماریب ةگاستر، سابق یاپددر ید،د یدر مورد سردرد، تار یدکن سوال

 تیادرار و در صورت امکان وضع ینآلبوم یزانم ی،فشارخون، سن باردار یقدق یزانم یدکن یینو تع یداستفراغ شد

 و اندام ها.  گاستر، ورم بدن یاپ یدکن ینهو معا یریوزن گ

 یاحتمال یصبه فشار خون مزمن تشخ یانآن در مبتال یزانم یشافزا یا ئین اوریشروع پروت یدوم باردار یمهن در

تر از باال یا یمساو یاستولیککه فشار خون د یباشد و در صورت یاضافه شده به فشار خون باال م یمپسالپره اک

 یو درراپ یدد یو صورت، سردرد، تار ستو باالتر، ورم د 1مثبت  ئین اوریهمراه با پروت یوهمتر ج یلیم 221

 است. یدشد یمپسالپره اک یاحتمال یصگاستر باشد تشخ

+ و ورم 2 یاکم  ئین اوریهمراه با پروت یوهمتر ج یلیم  221/261اگر فشار خون کمتر از  یدوم باردار درنیمه

 باشد. یم یفخف یمپسالپره اک گاستر باشد یو درراپ یدد یبدون سردرد، تار یزهژنرال

متر  یلیم 41تا  81او  یقبل یاستولیککه فشارخون د یدر مادر یوهمتر ج یلیم 41تا  81 یاستولیکد فشارخون

 باشد. یم یمپسالنبوده است شروع پره اک یوهج

( در فشار یمانساعت اول پس از زا 6) یمانو بالفاصله پس از زا یمانزا یژهو یها مراقبت

 :خون باال

نجام طبق نظر متخصص ا یمپسالدرمان اک یدقبالً تشنج کرده( که با یا)در حال تشنج  یمپسال: اکیخطر فور عالئم

 شود. 

ئم عال یدکن یینگاستر و فشار خون را تع یاپدو در یگوریاول ید،د یاز سردرد، تار یدفشار خون باال سوال کن در

ره پ یاحتمال یصتشخ ئینوریو پروت یگوریگاستر، اول یدرراپ ید،د یسردرد، تار یعنیهمراه با فشار خون باال 

 باشد. یم یدشد یمپسالاک

در دفع  یرو تأخ یپوتوبویستیکرده اند در معرض ه یافتدر یزیومسولفات من یمانکه در زمان زا یمادران نوزاد

  یافتثبت در ینهستند بنابرا یوممکون

 است. یمادر در برگ ارجاع مادر و نوزاد الزام یزیومسولفات من

 یمپسالو اک یمپسالپره اک درمان

 . یدکن یخوددار یو از تنها گذاشتن و یدچپ بخوابان یآرام و دور از اضطراب به پهلو یطمح یکمادر را در  -و2

 . یدمطمئن شو ییهوا یاز باز بودن راهها -1
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 زیی. در صورت نبود خونریدکن یقتزر یارینگر یو سرم قند یدنمادر دو رگ باز ک یضمن درخواست کمک برا -4

 . یدمادر را در هر ساعت ثبت کن یافتیسرم در یزانباشد. م یقهقطره در دق 41از  یشب یدخروج سرم نبا

 . یدبرقرار کن یقهدر دق یترل 6-8 یزانرا به م یژناکس -3

 .یدکن یاز راه دهان خوددار یمواد خوراک یزاز تجو -5

ندازه ا یزیومسولفات من یقدو تزر ینو در فواصل ب یهتخل ینادرار را در اول یزاندر مثانه گذاشته، م یسوند فول -6

 . یدکن یادداشتو  یریگ

 . یدرا در دسترس قرار ده سیمآمپول گلوکونات کل یژهبو یاست اح -7

 . یدکن یقرا طبق دستورالعمل تزر یزیومسولفات من -8

را طبق دستورالعمل  یدراالزینباالتر است ه یا یوهمتر ج یلیم  221/261که فشار خون مادر از  یدر صورت -4

 . یدکن یقتزر

 یصکار توسط پزشکان به منظور تشخ ینا یدمادر را از نظر وجود رال سمع کن یها یهدر هر ساعت قاعده ر -21

 یزانبه م یدو آمپول فروسما یدرا محدود کن فتییادر یعما یزانشدن رال م یدهانجام شود در صورت شن یهادم حاد ر

mg 31 یدکن یقتزر یدیبه صورت ور . 

 سولفات: یقتزر دستورالعمل

gr 3 سرم سی سی  211(  داخل %51از محلول  یترل یلیم 8 یا %11از محلول  یترل یلیم 11) یزیومسولفات من

که مادر در هنگام مراجعه در  یشود. در صورت یق( تزریقهقطره در دق 61)حدود  یقهدق 11در مدت  یقند یا ینگرر

 یقتزر یدیبه صورت ور یقهدق 5-21آرام در مدت  یاررا بس %11از محلول  یهاولgr  3توان یحال تشنج است م

 نمود. 

متر( در عضله هر  یلیم 21گرم ) 5( را به صورت یترل یلیم11) یزیومسولفات من %51گرم از محلول  21 سپس

 . یدکن یقتزر یدیبا سوزن بلند بالفاصله پس از دوز ور یقبه طور عم سرین

 %1 یدوکائینل یترل یلیم 2را همراه با  %51 یزیومبهتر است سولفات من یعضالن یقاز درد محل تزر یشگیریپ برای

 . یدکن یقتزر

متر( در  یلیم 21) یزیومسولفات من %11گرم از محلول  1اول  یقهدق 25عود آن بعد از  یادر صورت ادامه تشنج  -

 یزیومسولفات من %11 یزیومبه سولفات من ی. در صورت عدم دسترسیدکن یقتزر یدیبه صورت ور یقهمدت پنج دق

)حدود  یقهدق 11( و در مدت ینگرسرم ر یترل یلیم 211، داخل 51%از محلول  یترل یلیم 3کرده ) یقرا رق 51%

 یگرگرم د 1توان  یهمچنان ادامه داشت م یقهدق 25بعد از  . اگر تشنجیدکن یق( آن را تزریقهقطره در دق 61
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طبق دستورالعمل  یازپامنمود. اگر تشنج همچنان ادامه داشت آمپول د یقتزر یدیبه صورت ور یزیومسولفات من

 شود.  یقترز

 استفاده کرد: یربه شکل ز ینتوئ یتوان از آمپول فن یدر مرکز م یزیومدر صورت عدم سولفات من -

ساعت  یکاستفاده نشود( در مدت  ی)از سرم قند یسرم نمکسی سی  211داخل  یگرم یلیم 151آمپول  عدد 3

 شود.  یق( تزریقهقطره در دق 11 یباً)تقر

. در صورت یداستفاده کن %51 یزیوماز سولفات من یعضالن یقو در تزر %11 یزیوماز سولفات من یدیور یقدر تزر -

 . یدکن یقدرصد را تزر 51نوع  %11 یزیومدر دسترس نبودن سولفات من

از سولفات سی سی  3 %11 یزیوممحلول سولفات منسی سی  21درست کردن  یبرا یزیومکردن سولفات من رقیق

 .یدآب مقطر مخلوط کن cc6را با  %51 یزیوممن

 زشنج بعد ات ینآخر یاو  یمانساعت پس از زا 13بار حداقل تا  یکساعت  3هر  یزیومسولفات من یعضالن یقتزر -

 .یابدادامه  یمانزا

آمپول  یق( و تزروبگتوسط ماسک  یژنو دادن اکس ی)لوله گذار یهتهو یبرقرار ی،تنفس یستدر صورت ا -

تا  یقهدق 21و آهسته در مدت  یدیبه طور ور %21گرم( از محلول 2) یترل یلیم 21 یزانبه م یمگلوکونات کلس

 .یدرا انجام ده یتنفس یزمان برقرار

  یزیومسولفات من یرمقاد تعیین

  یترل یلیم 8=  %51 یزیومگرم سولفات من 3

  یترل یلیم 21=  %51 یزیومگرم سولفات من 5

  یترل یلیم 11=  %51 یزیومگرم سولفات من 21

 :یدراالزینه یقتزر دستورالعمل

فشار  یاباالتر و  یا یوهمتر ج یلیم 221همچنان  یزیومسولفات من یهدوز اول یقپس از تزر یاستولفشار خون د اگر

گرم به صورت  یلیم 5 یزانبه م یدراالزیناست آمپول ه یوهمتر ج یلیم 261باالتر از  یا یمساو یستولخون س

است  یوهمتر ج یلیم 221 یتول باالیاسفشار خون د یقهدق 11که پس از  یدر صورت یدکن یقتزر یدیور

 . یدفشار خون را کنترل کن یقهدق 11پس از تکرار و  یهرا با همان دوز اول یدراالزینه

را متوقف و مادر را تحت  یدراالزینه یدیور یقتزر یدرس یوهمتر ج یلیم 221به کمتر از  یاستولخون د راگر فشا -

 است.  یوهمتر ج یلیم 41-211 ینمطلوب ب یاستول. فشار خون دیریدنظر بگ
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 :نکته

 یو در صورت یزتجو ی)آداالت( را به صورت خوراک یفیدیپینگرم ن یلیم 21 یدراالزیندر دسترس نبودن ه درصورت

تکرار  یهرا با همان دوز اول یفیدیپیناست ن یوهمتر ج یلیم 221 یباال یاستولفشار خون د یقهدق 41که پس از 

 .یدکن

 :یازپامد یقتزر دستورالعمل

 .یدکن یقتزر یدیو به صورت ور( یقهدق 1)در مدت  یگرم به آهستگ یلیم 21 یزانرا به م یازپامد آمپول

 .یدتکرار کن یهرا با همان دوز اول یازپامعود تشنج د یادر صورت وقوع  -

 . یداستفاده کن یازپاماز د ینتوئ یو فن یزیوم: در صورت در دسترس نبودن سولفات منیادآوری

 :یدوران باردار یعشا یها یماریدر خصوص ب یا یهتغذ یها توصیه

 :یمپسالو اک یمپسالپره اک 

 یمهخون همراه است و در ن یفشار و پر ئینوریم، پروتداز عالئم ا یاست که با مجموعه ا یسندرم یمپسالپره اک 

 یمپسالعارضه با تشنج همراه شود اک ینافتد. چنانچه ا ی( اتفاق میحاملگ 11)معموالً بعد از هفته  یدوم باردار

 شود. یم یدهنام

درمان و در  ی،بستر یدبا یصکند و در صورت تشخ یها بروز م یدرصد باردار 7در  یمپسالو اک یمپسالاک پره

و درمان فرد  یو با بستر ییبه صورت مکمل با درمان دارو یا یهتغذ یها یهانجام شود. توص یختم باردار یموارد

 عارضه شود.  یندرمان ا یا یشگیریتواند موجب پ ینم ییاست و به تنها یدمف یمارستاندر ب

، مصرف کافی کلسیم ، پروتئین وپتاسیم ، مصرف غذای پر پروتئین  Eتوصیه های تغذیه ای شامل تجویز ویتامین 

و استفاده از منابع غذایی اسیدهای چرب ضروری ، اسید لینولییک میباشد. محدودیت شدید نمک در پره 

 اکالمپسی واکالمپسی توصیه نمی شود. 

Incidanse 

شود و مسئول  یم یدهها د یدرصد حاملگ 21تا  5اند که در  یحاملگ یطب یعارضه  یعترینشا یپرتانسیو،اختالالت ه

 یپرتانسیواز اختالالت ها یناش یدر حاملگ یپرتانسیواختالالت ه %41 یباًهستند. تقر یمادر ی یتهدرصد مورتال 25

 باشند. یم حاملگی یپرتانسیوناز ه یدرصد آن ها ناش 71مزمن و 

 باشد. یم یدوران حاملگ یرمرگ و م یعاز سه علت شا یکی هایپرتانسیون
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 :هایپرتانسیون

به فاصله حداقل  یریحداقل در دو بار اندازه گ یداعداد با ین. ایشترب یا 41/231 یستولیکاست از فشارخون س عبارت

 هفته بگذرد. یکاز  یدها نبا یریاندازه گ ینا یفاصله  یول یند،ساعت به دست آ 6

 :پروتئینوری

 ینتر یقساعت دق 13در  یشترب یا mg 411معادل  یناز دفع پروتئ است ی عبارتدر حاملگ یعیطب یرغ پروتئینوری

 یا+ 2 ی یجهنت Dipstick. در روش یدآ یساعته به دست م 13 راراد یبا جمع آور ئینوریپروت یریروش اندازه گ

 یکساعت و حداکثر  6حداقل  ی اصلهحداقل دو بار با ف یددر ادرار است که با ینپروتئ mg/ d l41معادل  یشترب

 گردد. یریهفته اندازه گ

 ادم

شکل ادم عبارت است  ینتر یشود. معمول یم یدهدرصد زنان حامله د 51در  یباًاست و تقر یعدر زنان حامله شا ادم

 یشا. افزاه یهمثل صورت و ر ثقل نیستندکه وابسته به کند  یبروز م یدر نقاط یک. ادم پاتولوژیاز ادم اندام تحتان

ن در بدن ز یعاز احتباس ما یگرید یهفته( نشانه  در یشترب یا یلوگرمک 17/1پوند معادل  5وزن ) یعاز حد سر یشب

 حامله است.

 یمپسالاک پره

اکثراً  و یحاملگ یستمب یهر دو که معموالً بعد از هفته  یا ئینوریپروت یابه همراه ادم  یپرتانسیوناست از ه عبارت

 دهد. یبه ترم رخ م یکنزد

 اکالمپسی

 یمپسالاست از اضافه شدن تشنج به پره اک عبارت

 :اکالمپسی

 ها است. حاملگی درصد 1/1 – 5/1 یاکالمپس انسیدانس

 ینیبال عالئم

تشنج  یمالنادر است. علل احت یحاملگ یستمب ةاست و قبل از هفت کلونیک – یکتون لیزهاز نوع ژنرا یمارانب ینا تشنج

 ورتکس.در ک یزیخونر ینون ها کاو یعروق موضع یاز تنگ یناش یپوکسیه ی،پالکت یهازها عبارتند از: ترومبو یندر ا

و  یابد یمعموالً کاهش م یادرار out putاست  یادمعموالً ز یزوجود دارد و مقدار آن ن یشههم یباًتقر پروتئینوری

شود.  یم یدهتنها در موارد نادر د ینمیاست اما هموگلوب یعشا ینوریشود. هموگلوب یم یجادا یاوقات آنور یگاه

 است. یدو اغلب ادم شد اردوجود  د یاز ادم در همه زنان مبتال به اکالمپس یدرجات
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هم  ادیکه ز ییو وقوع تشنج وجود دارد و تشنج ممکن است در فشار خون ها یپرتانسیونه ینب یفیضع یرابطه  -

 رخ بدهد. یستباال ن

 دهند. یرخ م یمانبعد از زا %15و  یمانقبل از زا سیکتشنجات اکالمپ %75حدود  -

 یزن نیماهفته بعد از زا 6دهند اما تا  یرخ م یمانساعت اول بعد از زا 38در  post partumتشنجات  %51حدود  -

 کن است رخ دهند.مم

 مدنظر باشد. یگرد یها یصباشد تشخ زایمانساعت بعد از  38از  یشاگر شروع تشنجات ب -

تشنج شروع شود و  پایانبعد از  یممکن است خود به خود مدت کوتاه یمانرخ دهد زا یمانقبل از زا یاکالمپس اگر

 شیهد انقباضات ممکن است از نظر فرکانس و شدت افزارخ د یمانزا یتشنج در ط ة. اگر حملیدنما یشرفتپ یعاًسر

 کوتاه شود. یمانو مدت زمان زا یابند

. یستن مولیرمعبه دنبال تشنج غ ینجن برادیکاردیمادر در اثر تشنج  یدشد یکوزالکتیدو اس یپوکسمیبه علت ه -

 یگریبماند به دنبال علت د یدارپا یقهدق 21از  یشو اگر ب یابد یبهبود م یقهدق 5تا  4حالت معموالً در عرض  ینا

 دکولمان جفت یا یعسر یمانگشت مانند زا یدبا

ادم ممکن است  ینرخ دهد ا سیکد است ممکن است به دنبال تشنجات الکامپیاز پروگنوز یکه عالمت یهادم ر -

 حداقل دو منشأ داشته باشد.

 .یراسیوناز آسپ یناش یتپنومرن -2

 باشد. وریدی یعما یادز تجویزو  یدشد هیپرتانسیوناز  یشممکن است نا یقلب یینارسا -1

 یاشدهد که ن یبعد از آن رخ م یمدت کوتاه یاهمزمان با تشنج  یمرگ ناگهان یمپسالاز زنان مبتال به اک یدر بعض -

مل تر تمح ی،ا ینهمزمن زم یپرتانسیوندر زنان مسن تر با ه یمغز یها یزیاست. خونر یمغز یوماس یزیاز خونر

 است.

 ینگهدارنده  یفتق با مراقبت ها ینحالت خوب است و ا ینآنکوس است پروگنوز در ا یمرگ هرن یگرعلت د یک

 قابل برگشت است. یحصح

 وجود دارد یکور یعلت برا 1رخ دهد حداقل  یمپسالخود به خود با پره اک یاممکن است به دنبال تشنج  یکور -

 یهاز دکولمان شبک ییریدرجات متغ -2

 مغز. یتالپ یانفارکتوس لوب اکس یا کمیسیا -1

 گردد. یبه طور کامل برم یناییهفته ب یکنرمال خوب است و معموالً در عرض  یدبازگشت به د یبرا پروگنوز
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هفته  1حالت معموالً چند روز تا  ینشود. ا یدهد و زن خشن م یرخ م یمپسالبه دنبال اک یکوزر مواردنادر ساد -

هالو  ای ینکلوپروماز یمارانب یناز ا یخوب است در بعض یعیبرگشت به حالت طب یکشد اما پروگنوز برا یطول م

 مناسب موثر بوده است. یبا دوزها یدولپر

در  یجو ادم به تدر ئینوریاست. پروت یعالمت زودرس بهبود یکمعموالً  یادرار  out putدر  یشافزا یماناز زا بعد

 دد.گر یبه سطح نرمال برم یمانروند. در اکثر موارد فشار خون در عرض دو هفته بعد از زا یم ینهفته از ب یکعرض 

 است: یربرگشت عالئم به صورت ز یبترت بنابراین

 یپرتانسیونه -4ادم            -1         ئینوریپروت -2

ن داشته مزم یویکل یا یعروق یماریدر ب یشهر ینکهطول بکشد احتمال ا یشترب یمانبعد از زا یونتانس یپرها هرچه

 است. یشترباشد ب

 :یمپسالاک یافتراق تشخیص

در  یستریه -6پاره شده    یمغز یسمآنور -5    یتومور مغز -3     مننژیت -4    انسفالیک -1     یلپس یاپ -2

 یاواخر حاملگ

 در نظر گرفته یبه عنوان اکالمپس یدشود همه زنان حامله مبتال به تشنج با R/O یگرکه علل د یهر حال تا زمان به

 شوند.

د یاز پروگنوز یدهد اما در صورت وجود، عالمت یرخ م یمپسالبه طور نادر در اک یشترب یاگراد  یدرجه سانت 44 تب

 است. CNS یزیاز خونر یاحتماالً ناش یرااست ز

 :یو پرستار یدرمان تدابیر

 عبارتد از: یمبتال به اکالمپس یماردر ب یدرمان تدابیر

 یباز آس یزپره -

 بالشتک دار کنار تخت ینرده ها -

 یزیکیف یتمحدود -

 بالشتک دار یزبان یغهت -

 ینمادر و جن یتراپ یژنحفظ اکس -

 ماسک صورت یلهبه وس L/min  21-8 یژناکس -
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 یگازها یا( TPOترانس کوتانئوس ) یمتر یپالس اکس ی یلهبه وس یکمتابول یتو وضع یژناسیوناکس یتورینگنام -

 (ABG) یانیخون شر

 یراسیونبه حداقل رساندن آسپ -

 (LDP) یتوسلترال دکوب یشنپوز -

 و ترشحات دهان یساکشن مواد استفراغ -

- CXR  یبعد از قطع تشنج برا R/O یراسیونآسپ 

 از عود تشنج یریجهت جلوگ یزیومشروع سولفات من -

 منابع

جامعه( یه)دفتر بهبود تغذ یردهمادران باردار و ش یهجامع تغذ یراهنما  _   

زنان،زایمان و مامایی      order کتاب_ 

 نوشته دکتر علی اکبرزاده پاشا

   1123ویلیامز  -

برنامه کشوری مادر ایمن _  

2441مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشک عمومی سال  _  
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(Arterial Blood Gas) ABG 

 و تفسیر آن
 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: زهرا طوقانی
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 معیاری است که وضعیت تهویه و اکسیژناسیون و تعادل اسید و باز را در بدن نشان می دهد.

توضیح : اسیدیته مایعات بدن تأثیر عمده ای در توانایی سلول ها و عملکرد طبیعی تمام سیستم های بدن دارد. لذا 

 حد طبیعی خارج شود ، فعالیت آنزیمی و ترکیب اکسیژن با هموگلوبین هم تغییر خواهد کرد.اگر مقدارش از 

 H)+(یعنی لگاریتم منفی غلظت  PHکه به دلیل کوچکی مقدار آن از  H)+(منظور از اسیدیته ، غلظت یون هیدروژن 

 استفاده می شود.

خارج  PHدارد ، اگر این نسبت ثابت نگه داشته شود  4HCOبه  1PCOخارج سلولی بستگی به ثبات نسبت  PHثبات 

 سلولی ثابت خواهد ماند.

 شامل : (PH)مکانیسم های تنظیم و حفظ اسیدیته 

 . سیستم های بافری یا تامپونی ) بی کربنات (2

 ( 1CO. سیستم تنفسی ) احتباس یا دفع 1

 . سیستم کلیوی4

 عوامل ایجاد اسیدوز تنفسی

) تروما ، داروها، عفونت و ...  CNSدر خون شود مثل تضعیف  1COهر عاملی که باعث اختالل ونیتالسیون و تجمع 

، آسم ، پنوموتوراکس و ... ( می  COPD( اختالالت عصبی عضالنی ) میوپاتی ، گیلن باره و ... ( بیماریهای ریوی ) 

 باشد.

 عالئم

 یالسیون به هیپوکسی و سیانوز منتهی می شود.با ضعف و بی حالی شروع و پس از هیپوونت

از آنجایی که اسیدوز یکی از مهمترین فاکتورهای محرک سیستم عصبی بوده ، لذا نباید اسیدوز این بیماران با بی 

 کربنات اصالح شود و اصالح ونتیالسیون و درمان زمینه ای کافی است.

 عوامل ایجاد الکالوز تنفسی 

و سپس سپتی سمی  COPDملی که باعث هیپرونتیالسیون شود ، بروز کند. که شایعترین آن می تواند متعاقب هر عا

 ) گرم منفی ( ، بیماری های کبدی و ... است.
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 عالئم

با احساس سبکی سر و تتانی و پاراستزی شروع می شود. درمان شامل اصالح هیپرونتیالسیون و در زمان اضطراب 

 ی کمک گرفت.می توان از تنفس داخل پاکت کاغذ

 اسیدوز متابولیک 

معموالً به دنبال افزایش تولید اندوژن اسیدها ) نظیر کتواسیدوز دیابتی ( و عدم دفع کلیوی مناسب آنها و کاهش 

 ذخایر قلیایی بدن طی اسهال ایجاد می شود.

 درمان با بیکربنات شروع می شود. 4HCO>4و یا  >7PHدر زمان 

 الکالوز متابولیک 

( یا دفع کلیوی اسید )دیورتیک های  NGTه دنبال افزایش دفع گوارشی کلراید ) استفراغ ، آنتی اسید ، معموالً ب

 تیازیدی( دهیدراتاسیون بدون دفع بیکربنات و شروع تعذیه پس از گرسنگی طوالنی ایجاد می شود.

 عالئم

باشد. درمان به صورت اصالح موارد عالئم آن شامل ضعف و کرامپ عضالنی تتانی ، آریتمی ، هیپوکالمی و ... می 

 زمینه ای و هم زمان تجویز مایعات حاوی کلراید سدیم و اصالح اختالل الکترولیتی است.

نکته : در آلکالوز معموالً هیپوکالمی و هیپوکلسمی ، هیپوفسفاتمی و هیپومنیزیومی و عکس آنها در اسیدوز وجود 

 دارد.

 می شوند :ثبت  ABGموارد و مقادیری که از طریق 

PH .نمایانگر وضعیت اسید و باز خون می باشد 

در رابطه با اسیدی یا قلیایی  PHیک محلول عبارت از لگاریتم منفی غلظت یون هیدروژن است.  PHدر تعریف ، 

و یا  4/6زیر  PHمتغیر می باشد. مرگ در  35/7تا  45/7نرمال بین  PHبودن یک محیط به ما اطالعات می دهد. 

باید  ABGنیز مانند سایر پارامترهای آزمایش های  PHقریب الوقوع می باشد. الزم به ذکر است که  4/7در باالتر از 

 1/7برابر  PHبا شرایط بالینی بیمار تفسیر شود. به عنوان مثال ممکن است بیماری به علت مشکالت مزمن تنفسی 

 به تهویه مصنوعی نداشته باشد.داشته باشد حال آنکه هیچ گونه نیازی 

اگر در بیماری با تشخیص نارسایی حاد تنفسی گزارش شود نیاز به تهویه مصنوعی اورژانسی دارد.  PHلیکن همین 

( لیکن با توجه به اینکه این  7خون شریانی کمی پایین آید )  PHبه طور مشابه بعد از حمالت صرع ممکن است 

PH  بالفاصله بعد از حمله و برقراری تنفسی نرمال اصالح می شود نیاز به هیچ گونه اقدام خاصی از قبیل اینتوبه

 کردن و یا تهویه مصنوعی ندارد.
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برای درمان بیماری  PHپس بنابراین اگر چه هیچ عدد ثابتی را نمی توان به عنوان عددی جادویی جهت رنج طبیعی 

باید سریعاً اصالح گردد. با توجه به اهمیت موضوع  6/7و باالتر از  25/7زیر  PHموارد  منظور کرد ، لیکن در اکثر

 مجدداً تأکید می گردد. شرایط بالینی بیمار مشخص کننده نحوه ادامه درمان خواهد بود.

می تواند  PH، لگاریتم منفی غلظت یون هیدروژن است بنابراین کوچکترین تغییر در  PHهمانطور که قبالً گفته شد 

می تواند باعث دو برابر  2/7به  3/7از  PHتغییرات قابل توجهی در یون هیدروژن ایجاد کند. به عنوان مثال تغییر 

 شود. mmol/l 81به  31شدن غلظت یون هیدروژن از 

السما ز پاسیدوز فرآیندی است که مایع بدن یا اسید دریافت می کند و یا باز از دست می دهد. این امر باعث حالتی ا

به نام اسیدمیا می شود. آلکالوز عکس حالت فوق را دارد ، یعنی بدن یا باز دریافت می کند و یا اسید از دست می 

 دهد. در محاورات روزمره به جای کلمه اسیدمیا از اسیدوز و به جای کلمه آلکالمیا از آلکالوز استفاده می شود.

1COaP 1در خون شریانی می باشد که به افزایش  : نمایانگر فشار نسبی دی اکسید کربنCO  هاپیرکاپنیا و به کاهش

 گفته می شود. 2آن هاپیوکاپینا

1PaCO  مشخصاً بیانگر تهویه تنفسی مرتبط با تولید دی اکسید کربن توسط بدن می باشد. از آنجا که در اکثر مواقع

منعکس کننده وضعیت تهویه تنفسی بیمار  می تواند به آسانی 1PaCOبه صورت ثابت باقی می ماند ،  1COتولید 

 باشد.

1PaCO  در شرایطی که حرکات تنفسی نتواند باعث تبادل مناسب ، جریان هوا به ریه ها و در نتیجه کاهش مقدار

هوای وارد شده به حبابچه های هوایی شود افزایش می یابد. ) هاپیوونتیالسیون ( این امر سبب ناکامی تنفسی نوع 

به خاطر سپردن این نکته است که ناکامی  ABGساده ترین روش برای تشخیص غیر طبیعی بودن  دوم می شود.

 تنفسی به دو شکل می باشد :

 ( 1PaCOالف ( هایپوکسی ) کاهش 

 ( 1PaCOب ( افزایش دی اکسید کربن ) افزایش 

  1PaCOو یا افزایش  1دالیل کاهش تهویه

تنفس ، ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر ، مسکن ها ، ضربات  ( کاهش تهویه ممکن است به علت ضعف مرکز 2

 مغزی ، افزایش فشار داخل جعبه و یا صدمات عروق خونی مغز باشد.

نیز اتفاق افتد مانند  1PaCOاین افزایش همچنین ممکن است به علت کاهش حساسیت مرکز تنفس به افزایش 

 .COPDبیماران 

                                                           
2 - Hypercapnia 
1 - Hypoventilation 
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ث تحریک مرکز تنفسی نسبت به دفع مازاد کربن می گردد. این افزایش فعالیت باع 1PaCOبه  طور طبیعی افزایش 

باعث  1PaCOافزایش  COPDتنفسی ، به واسطه مرکز تنفسی واقع در مغز صورت می گیرد. در مورد بیماران 

تحریک مرکز تنفس نمی شود. آنچه در این بیماران باعث تحریک مرکز تنفسی می شود هایپوکسی است. حال 

 انچه این هایپوکسی به طور ناگهانی اصالح شود به علت عدم تحریک تنفسی احتمال ارست تنفسی وجود دارد.چن

باید با دقت بیشتری اکسیژن را با غلظتی پایین دریافت نمایند و  COPDبه منظور پیشگیری از این مشکل بیماران 

 باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. PaO1(PaCO ,1(در طول درمان با اکسیژن نیز الگوهای تنفسی بیمار 

ه از دیگر دالیل کاهش تهویه می توان به نرسیدن فرمانهای صادره از مغز به عضالت تنفسی به دالیل زیر اشاره  1

 نمود :

 ه صدمات کانال نخاعی گردن

 4ه اختالالت ریشه های عصبی

 3ه مشکالت عصبی

 5ه بیماری های عصبی ، حرکتی

 6النیه بیماری های عض

 1PaCOه خستگی عضالت تنفسی. مانند مراحل آخر بیماری آسم که می تواند باعث کاهش تهویه آلوئولی و افزایش 

 شود.

ه علیرغم سالم بودن گذرگاه عصبی ه عضالنی ، نافرم بودن شکل ظاهری قفسه صدری نیز می تواند باعث عدم  4

بیماری کیفواسکلیوز اتفاق می افتد. دیواره نسبتاً ثابت قفسه تهویه مناسب ریه ها شود. مورد مذکور در موارد شدید 

ضخیم ناشی از سوختگی  7صدری نیز می تواند مشکل فوق را به همراه داشته باشد. الزم به ذکر است که اسکارهای

بر روی قفسه صدری نیز می تواند به علت محدود کردن حرکات تنفسی باعث کاهش تهویه مناسب شود. این مورد 

 را می توان با یک عمل جراحی اسکاروتومی برطرف نمود.

 دالیل افزایش تهویه

 گیرد : منطبق با افزایش تهویه می باشد که می تواند به دالیل زیر صورت 1PaCOکاهش 

                                                           
4 - Guiloin-Barre syndrome 

3 - Bilateral phrenic nerve paralysis 
5 - motor neuron disease 

6 - myopathies 
7 - eschar 
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 ه اختالالت هیجانی

 ه هماتوم

 ه آمبولی ریوی

 ه مراحل ابتدایی حمالت آسم

 ه مراحل ابتدایی پنومونی 

 ه نقص عملکرد دستگاه ونتی التور

 ه زنان باردار

در آمبولی های ریوی ، پنومونی و آسم ، افزایش تهویه ممکن است به طور ثانویه ناشی از تحریک گیرنده های ریوی 

و یا هایپوکسی های خفیف صورت گیرد. این افزایش تهویه باعث اصالح هایپوکسی می شود. این شرایط ممکن است 

نرمال و یا تنها  1PaOتالالت هیجانی معموالً با شود. از طرف دیگر افزایش تهویه ناشی از اخ 1PaOباعث کاهش 

بیانگر کاهش تهویه  1PaCOاندکی افزایش منطبق می باشد. به خاطر داشته باشید در اسیدوزهای خفیف ، افزایش 

 توسط بدن می باشد اگر چه بیمار می تواند تنفسی نرمال داشته باشد. CO)1(ناشی از تولید دی اکسید کربن 

بیانگر تهویه کلی بدن در رابطه با تولید دی اکسید کربن می باشد. بنابراین  1PaCOالً گفته شد ، همان طور که قب

شود.  1PaCOتنفس در دقیقه دچار کاهش تهویه و در نتیجه افزایش  41ممکن است بیماری علیرغم داشتن تعداد 

انایی در تهویه مناسب و یا هر دلیل این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که تبادل مناسب اکسیژن به دلیل عد تو

دیگری صورت نگیرد. بنابراین ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که تعداد تنفس به تنهایی در رابطه با کاهش 

 نمی تواند اطالعات دقیقی را به ما نشان دهد. 1PaCOیا افزایش تهویه مربوط به تولید دی اکسید کربن توسط بدن و 

1PaO ن اکسیژن خون شریانی بوده و در هوای اتاق یا سطح دریا تا : میزاmmHg 211  می باشد. میزان آن به سن

 وابسته و از طریق فرمول ذیل محاسبه می شود.

] 3/1   (31 –  ) 1=  45 - ]سنPaO 

 میلی متر جیوه می باشد. 65تقریباً  1PaOسال سن دارد  75مثالً برای فردی که  

 خطرناک محسوب می شود. 31کمتر از  1PaOنکته : برای هر سنی 

Sat1O  1: درجه میزان اشباع هموگلوبین توسط اکسیژن است. زمانی کهPaO  به کمتر ازmmHg61  برسد افت

 ) اشباع اکسیژن ( ایجاد می شود. Sat1Oقابل توجهی در 

  1PaOنکات بالینی مهم در تفسیر 
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خواهد  45/7حدود  PHو  35حدود   1PaCO،  31حدود   1PaOفته شده وریدی باشد ، الف ( چنانچه نمونه خون گر

بود. اگر چه در هایپوکسی های شدید بافتی نیز اعداد مشابهی خواهیم داشت. به خاطر بسپارید که بهترین روش بری 

مشخص کردن وریدی یا شریانی بودن نمونه ، نحوه ورود خون به داخل پیستون سرنگ می باشد. چنانچه خوب به 

شده شریانی و در غیر اینصورت وریدی می باشد. اگر چه در موارد  صورت جهشی وارد پیستون سرنگ شود نمونه اخذ

 نادری این روش نیز ممکن است اشتباه باشد.

گزارش شده باالتر از مقدار حقیقی  1PaOب ( چنانچه در سرنگ حاوی نمونه ، حباب های هوا وجود داشته باشد 

 خواهد بود.

گزارش شده  1PaOنمونه با تأخیر به آزمایشگاه ارسال شود  ج ( چنانچه تعداد گلبول های سفید خون باال باشد و

 پایین تر از مقدار حقیقی خواهد بود. زیرا کثرت گلبول سفید باعث تحلیل اکسیژن موجود در پالسما می شود.

(Bace Exess) BE  یک شاخص جهت تشخیص اختالالت متابولیکی می باشد و مقدارش بستگی به تجمع اسید :

 دارد. یا باز در خون

HCO4  این مورد شاخص مسائل متابولیکی است. یعنی اگر تغییر در میزان طبیعی ایجاد شد می گوییم تغییرات :

افت  4HCOکاهش پیدا کرد  PHیکی می باشد. بدین معنی که اگر  PHمتابولیکی ایجاد شده و جهت حرکت آن با 

 هم افزایش می یابد. 4HCOزیاد شود میزان  PHمی کند و اگر 

 کل : نمایانگر غلظت یون بی کربنات اسید کربنیک و دی اکسید کربن موجود در خون است. CO1میزان 

(Buffer Base)BB  معیاری جهت تشخیص اختالالت متابولیک است ) مجموع آنیون های پالسما یعنی بی کربنات :

 کالوز افزایش می یابد.و پروتئین ها ، هموگلوبین و فسفات ها است ( در هنگام اسیدوز کاهش و در آل

 روشهای تفسیر برگه آزمایش گازهای خون شریانی

اسید و  (Mixed)روشهای متعدد برای خواندن و تفسیر گازهای خون شریانی و تشخیص اختالالت ساده و مرکب 

این طبق  ABGیا باز وجود دارد. در اینجا به یکی از ساده ترین روشهای بررسی پرداخته می شود. مراحل تفسیر 

 روش به قرار زیر است.

 مرحله اول 

نمایانگر  1PaOنگاه کرده و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید. آیا  1PaOبه میزان  1PaO  ،Sat1Oمشاهده مقدار 

به اکسیژن محلول در خون بر می گردد و در حالت  1PaOوجود هایپوکسی است ؟ همانطور که پیش تر نیز گفته شد 

با تغییرات درجه حرارت بدن تغییر می کند هر چه میزان  1POمیلیمتر جیوه است.  81-211ن طبیعی مقدار آن بی

میلیمتر جیوه را هایپوکسی خفیف ، بین  74تا  61بین  1PaOکاهش می یابد.  1POدرجه حرارت بدن افزایش یابد ، 

پایین  1PaOمیلیمتر جیوه را هایپوکسی شدید می نامند.  31میلیمتر جیوه را هایپوکسی متوسط و کمتر از  54-31
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 قمیلیمتر جیوه به منزله یک موقعیت بسیار مخاطره آمیز برای بیمار در نظر گرفته می شود. البته مقادیر فو 31تر از 

همگی تقریبی بوده و با وضعیت جسمی ، سنی و بیماریهای زمینه ای فرد تغییر می کند. محاسبه تقریبی حداقل 

1PaO  سال از طریق فرمول زیر انجام می گیرد : 31طبیعی در افراد باالی 

] 3/1   (31 –  ) 1=  45 - ]سنPaO 

سال یک میلیمتر جیوه از  61هر یک سال افزایش سن از  سال می توان به ازای 61اما به طور تقریبی در افراد باالی 

طبیعی وی محاسبه شود. برای مثال اگر  1PaO( کم نمود تا حدود  mmHg 81)  1PaOپایین ترین میزان طبیعی 

 میلیمتر جیوه خواهد بود. 65وی برابر  1PaOسال سن داشته باشد ، حدود طبیعی  75فردی 

Sat1O  1توسط اکسیژن نیز به مقدار یا درصد اشباع هموگلوبینPaO  و عوامل مؤثر بر منحنی تجزیه اکسی

باشد احتمال اینکه نمونه خون تهیه شده وریدی باشد بسیار  %81زیر  Sat1Oهموگلوبین وابسته است در صورتی که 

 باشند (. COPDزیاد است ) مگر در افرادی که مبتال به 

 مرحله دوم

 PHاسیدی یا قلیایی بوده و یا نرمال است؟  PHنگاه کنید و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید آیا  PHبه سطح 

کمتر از  PHاسیدی تلقی می شود و در صورتی که  31/7کمتر از  PHنایانگر غلظت یون هیدروژن در پالسما است. 

نیز قلیایی تلقی می شود و در صورتی که  31/7باالتر از  PHشد به آن اسیدمیا یا اسیدوز اطالق می گردد.  45/7

 شود به آن آلکالمی یا آلکالوز گویند. 35/7بیشتر از 

 مرحله سوم 

نشانگر اسیدوز تنفسی یا آلکالوز  1PaCOنگاه کنید و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید آیا  1PaCOبه مقدار 

میلیمتر جیوه است و تغییرات آن نسبت عکس  45-35بین  1PaCOتنفسی بوده و یا طبیعی است ؟ مقدار طبیعی 

میلیمتر جیوه را اسیدوز تنفسی می  35میلیمتر جیوه را آلکالوز تنفسی و بیش از  45کمتر از  1PaCOدارد.  PHبا 

 نامند.

 مرحله چهارم

دوز یا آلکالوز متابولیکی نمایانگر اسی  4HCO- توجه کرده در ذهنتان به این سوال پاسخ دهید : آیا  4HCO- به میزان 

 دارد.  PHنسبت مستقیم با   4HCO- بوده و یا طبیعی است ؟ تغییرات 

میلی اکی واالن در لیتر نمایانگر  16میلی اکی واالن در لیتر است. مقادیر بیش از  11-16بین  مقدار طبیعی آن

 دهنده اسیدوز متابولیک است. میلی اکی واالن در لیتر نشان 11آلکالوز ه متابولیک و مقادیر کمتر از 
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 مرحله پنجم 

 توجه کنید و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید : آیا مقدار آن در حدود طبیعی است یا خیر ؟ BEبه مقدار 

آیا معیار ، در تفسیر علت اسیدوز ه آلکالوز با منشاء متابولیک معتبرتر و دقیق تر از مقدار یون بی کربنات است. در 

 باشد نمایانگر اسیدوز متابولیک است -1+ باشد نمایانگر آلکالوز متابولیک و اگر کمتر از 1که بیش از صورتی 

 مرحله ششم 

نمایانگر حالت جبران شده است یا بدون  PHنگاه کنید و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید : آیا  PHمجدداً به 

انیزم های جبرانی ) بافری ، تنفسی، متابولیکی ( در زمان جبران ؟ همانطور که پیش تر نیز گفته شد در بدن مک

ممکن است  ABGرا به حد نرمال باز گردانند. در زمان تفسیر  PHاختالالت اسید و باز فعال شده و سعی می کنند 

 حالت زیر روبرو شوید : 4با یکی از 

 الف ( بدون جبران

-یا  1PaCOغیر طبیعی بوده  PHدر این حالت 
4HCO یر طبیعی هستند. در چنین وضعیتی با توجه به مقدار نیز غ

PH  1، نوع اختالل ) اسیدوز یا آلکالوز ( مشخص می گردد و هر کدام از دو پارامتر دیگر یعنیPaCO  و-
4HCO 

 نمایانگر ) تنفسی یا متابولیکی ( خواهند بود.

 مقادیر زیر مشاهده می شود. ABG( در برگه  2مثال 

mmHg 61  =1PaO 

15/7  =PH 

mmHg 51  =1PaCO 

mEq/l 11  =-
4HCO 

تشخیص اسیدوز داده می شود و از آنجایی که مقدار بی کربنات طبیعی بوده و  PHدر این مثال با توجه به مقدار 

 افزایش نشان می دهد ) اسیدوز تنفسی ( تشخیص عبارت است از : اسیدوز تنفسی جبران نشده. 1PaCOتنها 

 مقادیر زیر مشاهده می شود : ABG( در برگه  1مثال 

mmHg 41  =1PaO 

15/7  =PH 

mmHg 31  =1PaCO 

mEq/l 27  =-
4HCO 
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-نرمال بوده ، مقدار  1PaCOتشخیص اسیدوز داده می شود و از آنجایی که  PHدر این مثال با توجه به مقدار 
4HCO 

 ه.کمتر از حد طبیعی است تشخیص عبارت است از : اسیدوز متابولیک جبران نشد

 در حالت بدون جبران دو قانون مطرح می شود 

 در جهت مخالف یکدیگر باشند یک بیماری تنفسی وجود دارد : 1PaCOو  PH( : اگر تغییرات 2قانون )

 41/7  =PH 

 mmHg 51  =1PaCO 

mEq/l 13  =-
4HCO 

 هم جهت باشند یک بیماری متابولیک وجود دارد. مثال : 1PaCOو  PH( : اگر تغییرات 1قانون )

 41/7  =PH 

mmHg 31  =1PaCO 

 mEq/l 28  =-
4HCO 

 ب ( جبران ناقص 

-و  PHدر این حالت 
4HCO  1وPaCO  هر سه غیر طبیعی هستند. این حالت نمایانگر این است که مکانیزم های

نشده اند. برای تشخیص علت اولیه ) اختالل اولیه ( و مکانیزم  PHجبرانی فعال شده ولی هنوز موفق به اصالح کامل 

-جبرانی ابتدا با نگاه کردن به مقادیر 
4HCO  1وPaCO  نوع اختالل را مشخص کرده ، سپس به مقدارPH  نگاه می

 کنیم. در این جا قانون سوم مطرح می شود :

-( : اگر تغییرات 4قانون )
4HCO  1وPaCO ر حالت جبران عدم تعادل است. مثال :هم جهت باشند ، بدن د 

 41/7  =PH 

mmHg 15  =1PaCO 

 mEq/l 21  =-
4HCO 

یک مکانیزم جبرانی است و  1PaCOدر این مثال بر اساس قانون دوم یک بیماری متابولیک وجود دارد. کاهش 

 تشخیص اسیدوز متابولیک یا جبران ناقص توسط سیستم تنفسی است.
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 ج ( جبران کامل 

-طبیعی ، ولی  PHدر این حالت 
4HCO  1وPaCO  هر دو غیر طبیعی هستند. در این حالت نمایانگر آن است که

به سطح طبیعی شده است ، لیکن متعاقب جبران ، مقادیر نرمال  PHفعالیت مکانیزم های جبرانی موجب برگرداندن 
-

4HCO  1وPaCO .هر دو غیر طبیعی هستند 

ان کامل ، برای تشخیص علت اولیه ) اختالل اولیه و مکانیزم جبرانی ( ابتدا با نگاه کردن ( : در وضعیت جبر3قانون )

-به مقادیر 
4HCO  وBE  1وPaCO  نوع اختالل را مشخص کرده ، سپس مقدارPH .نگاه می کنیم 

 بوده علت اولیه اسیدوز است. 45/7ه  31/7بین  PH( در صورتی که میزان  2

 بوده علت اولیه آلکالوز است. مثال : 31/7ه  3/7بین  PH( در صورتی که میزان  1

31/7  =PH 

 mmHg 51  =1PaCO 

 mEq/l 41  =-
4HCO 

 تشخیص : آلکالوز متابولیک ، اسیدوز تنفسی ، جبران کامل

 بیماری اولیه : آلکالوز متابولیک ) با جبران کامل (

 اختالالت مرکب اسید ه باز

دو نوع اختالل تنفسی و متابولیکی در یک بیمار وجود داشته باشد. بسته به مقتضیات  در پاره ای مواقع ممکن است هر

بالینی ، یک اختالل مرکب یا مخلوط می تواند به صورت دو نوع اسیدوز ، دو نوع آلکالوز یا یک نوع اسید و همراه 

 یک نوع آلکالوز باشد.

 موارد زیر نمونه هایی از این اختالالت مرکب است :

 + استفراغ ( COPPدوز تنفسی + آلکالوز متابولیک ) مثل ه اسی

 ه اسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک ) مثل ایست قلبی ه تنفسی اسهال (

ه آلکالوز تنفسی + آلکالوز متابولیک ) مثل هایپرونتیالسیون ناشی از درد یا عفونت + ترانسفوزیون مقادیر باالیی خون 

) 

متابولیک ) مثل نارسایی کلیه + اسهال ( مقادیر آزمایشگاهی بستگی به شدت و مدت  ه اسیدوز متابولیک + آلکالوز

 هر کدام از اختالالت دارد (.

 ه دو نوع اسیدوز متابولیک توأم ) مثل کتواسیدوز دیابتی + الکتیک اسیدوز (
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ضعیت حاد به حالتی خون می تواند نشانگر وضعیت حاد ، تحت حاد یا مزمن باشد. و PHدر کلیه وضعیت های باال 

بر می گردد که هنوز مکانیزم های جبرانی فعالیت چشمگیری از خود نشان نداده اند. در وضعیت تحت حاد مکانیسم 

به میزان طبیعی نرسیده است  PHهای جبرانی فعال شده اند اما جبران به صورت نسبی صورت گرفته است و هنوز 

خون به حد طبیعی رسیده است هر چند  PHامل صورت گرفته و و باالخره در وضعیت مزمن جبران به صورت ک

 هنوز حالت های اسیدوز یا آلکالوز تنفسی یا متابولیک وجود دارند. مثال :

 11/7  =PH 

 mmHg 55  =1PaCO 

mEq/l 11  =-
4HCO 

در جهت مخالف یکدیگر تغییر کرده اند که  PH  ،1PaCOنمایانگر حضور یک اسیدوز شدید است.  PHدر این مثال 

-و  PHدلیل بر وجود یک بیماری تنفسی است. اما تغییرات 
4HCO  در جهت یکدیگر است. بنابراین یک بیماری

تنفسی و متابولیک است مثال  (mixed)متابولیکی نیز وجود دارد در کل مقادیر مذکور نشانگر یک اسیدوز مرکب 

اسیدوز تنفسی ایجاد  1COست قلبی ه ریوی است که در آن به علت تهویه ناکافی و تجمع بالینی برای این حالت ای

می شود و به دلیل اکسیژناسیون ناکافی بافتی و تولید و تجمع اسید الکتیک ، اسیدوز متابولیک حاصل می گردد. 

 بنابراین : 

-، و  1PaCOاگر » 
4HCO ار یک عدم تعادل مرکب است. در جهت مخالف یکدیگر تغییر نمایند ، بیمار دچ» 

 قوانین طالیی 

 دو قانون طالیی زیر را ارائه نموده است. Sladenبرای کمک به افتراق یک عدم تعادل ساده از مرکب 

منجر به تغییر  mmHg 21به میزان  1PaCO( : در صورت وجود یک بیماری ساده تنفسی تغییر در 2قانون طالیی )

 PH  ،mmHg 21 1PaCO 18/1خواهد شد. )نسبت عکس( درصد  18/1به میزان  PHدر 

اندازه گیری شده در  1PaCOتوجه کرده ، اختالف بین  PH  ،1PaCOبرای استفاده از این قانون ابتدا باید به مقدار 

را  PHمیلمتر جیوه محاسبه کرد سپس با استفاده از این قانون  31طبیعی یعنی  1PaCOآزمایش را با حد متوسط 

ثبت شده در برگه آزمایش مقایسه نمود. اگر این دو مقدار با هم مساوی و یکسان  PHمحاسبه کرده و در نهایت با 

بودند تنها یک بیماری تنفسی وجود دارد ولی اگر اختالف قابل مالحظه ای بین این دو مقدار مشاهده می گردد دلیل 

 است. بر وجود یک بیماری متابولیک عالوه بر مشکل تنفسی

 بیمار به قرار زیر باشد : ABG( اگر جواب  2مثال 

 41/7  =PH 
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 mmHg 51  =1PaCO 

mEq/l 28  =-
4HCO 

 به ترتیب زیر عمل می کنیم :

 میلیگرم جیوه ( محاسبه می کنیم. 31متوسط ) یعنی  1PaCOبیمار را از  1PaCOابتدا اختالف 

mmHg 21  =31 – 51  1= اختالفPaCO 

 ( تساوی زیر را بنویسیم :2به قانون طالیی )حال با توجه 

(𝑃𝑎𝐶𝑜1 اختالف)

(𝑃𝐻تغییر مورد انتظار) 1.18
=

21
𝑋

 

 2/1  =146/1  =X(  PH) میزان تغییر 

 ( کم می کنیم. 31/7متوسط )  PH( را از  2/1)  PHحال مقدار تغییر مورد انتظار در 

PH  31/7 – 21/1=  4/7محاسبه شده 

( برابر است ، بنابراین تنها یک بیماری تنفسی  4/7حاصل از آزمایش )  PH( با  4/7شده ) محاسبه  PHچون میزان 

 وجود دارد.

 بیماری به قرار زیر باشد : ABG( اگر جواب  1مثال 

16/7  =PH 

 mmHg 51  =1PaCO 

mEq/l 28  =-
4HCO 

 طبق توضیحات مثال قبل به ترتیب زیر عمل می کنیم :

mmHg 21  =31 – 51  1= اختالفPaCO 

(𝑃𝑎𝐶𝑜1 اختالف)

(𝑃𝐻تغییر مورد انتظار) 1.18
=

21
𝑋

 

PH  31/7 – 18/1=  41/7محاسبه شده 
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( دارای اختالف قابل توجهی است ، بنابراین  16/7حاصل از آزمایش )  PH( با  41/7محاسبه شده )  PHچون میزان 

دو نوع اسیدوز تنفسی و متابولیک توأم وجود دارد. کمبود باز موجود به علت اسیدوز متابولیکی را می توان استفاده 

 از قانون طالیی دوم محاسبه کرد.

میلی اکی واالن خواهد شد )  21یر در باز به میزان منجر به تغی 25/1به میزان  PH( : تغییر در 1قانون طالیی )

 نسبت مستقیم ( 

mEq/l 21  = تغییرات  25/1تغییرات بازPH 

 مثال :

حاصل  PHمحاسبه شده از  PHبرای استفاده از این قانون مجدداً به مثال دو توجه کنید در این مثال میزان اختالف 

  41/7 – 16/7=  16/1از آزمایش عبارت است از 

 تساوی زیر را بنویسیم : 1حال با استفاده از قانون طالیی 

(𝑃𝐻 تغییرات) 1.25

(تغییرات باز) 21
=

1.16
𝑋

 

 

  mEq/l 3  =Xمیلی اکی واالن در لیتر است.  3بنابراین کمبود باز برابر با 

 کنیم :( : در صورت وجود کمبود باز ، جهت محاسبه دوز بی کربنات باید طبق فرمول زیر عمل  4قانون طالیی )

دوز بی کربنات = 
(𝐵𝐷)کاهش باز𝑚𝐸𝑞/𝑙×وزن بدن𝐾𝑔

3
 

نصف این دوز به صورت بولوس زده می شود و نصف دیگر به صورت آنفوزیون آهسته وریدی همراه با کنترل مکرر 

ABG : تزریق می گردد. مثال 

 مقادیر زیر مشاهده می گردد : Kg 61بیماری با وزن تقریبی  ABGدر جواب آزمایش 

16/7  =PH 

mmHg 51  =1PaCO 

22-  =BE 

mEq/l 28  =-
4HCO 
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 ( :2نمایانگر وجود اسیدوز تنفسی است طبق قانون ) 1PaCOمقدار 

PH  : خواهد بود. اختالف این  41/7محاسبه شده برابر است باPH  باPH  است. مقادیر  16/1ثبت شده برابر باBE 

-و 
4HCO میزان  1ت. بر اساس قانون نیز نشانگر وجود اسیدوز متابولیک اسBE  میلی اکی واالن بوده ، طبق  2برابر

 به قرار زیر خواهد بود. PH( میزان بی کربنات سدیم مورد نیاز جهت تصحیح 4قانون )

27 × 61
3

= 155𝑚𝐸𝑞/𝑙 

تصمیم  ABGدقیقه با کنترل مجدد  11نیمی از این مقدار در ابتدا به صورت بلوس تزریق می شود. سپس بعد از 

 برای تزریق نیم دیگر دوز بی کربنات گرفته می شود.

 تفسیر گازهای شریانی خون

2  )1PaO 

 1PaO=  61 – 74   هیپوکسی خفیف

 mmHg 54 – 31  =1PaO  هیپوکسی متوسط

 mmHg 31 > 1PaO   هیپوکسی شدید

 sat1O=  45 % - %44    طبیعی

1  )sat1O  باشد ممکن است نمونه ارسال شده وریدی باشد. %81در صورتی که زیر 

4  )PH 

 PH=  45/7-35/7    طبیعی

 PH < 45/7    اسیدوز

 PH > 35/7    آلکالوز

3  )1PaCO 

 mmHg 35-45  =1PaCO    طبیعی

 1PaCO > 35    اسیدوز

 1PaCO < 45    آلکالوز
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5  )4HCO 

 mEq/lit 16-11  =4HCO    طبیعی

 4HCO > 16   آلکالوز متابولیک

 4HCO < 11   اسیدوز متابولیک

 

6  )BE 

 +BE < 1 > -1    طبیعی

 BE >+ 1   آلکالوز متابولیک

 BE < -1   اسیدوز متابولیک

7  )BB 

  BB=  31  طبیعی میلی مول

 BB > 31   آلکالوز متابولیک

 BB < 31   اسیدوز متابولیک

 ABGتمرین خواندن 

 و باز جبران نشدهاختالالت اسید 

PH  1غیر طبیعی و یکی از شاخص هایPaCO  4یاHCO هم غیر طبیعی 

 PH=  41/7) اسیدی (       مثال : 

 1PaCO=  31) طبیعی (    اسیدوز متابولیک جبران نشده 

 4HCO=  11) اسیدی (       

 

 PH=  41/7) اسیدی (        

 1PaCO=  38) اسیدی (    اسیدوز تنفسی جبران نشده 

 4HCO=  13) طبیعی (       

 اختالالت اسید و باز جبران شده نسبی

PH  1غیر طبیعیPaCO  4غیر طبیعیHCO غیر طبیعی 

 PH=  41/7) اسیدی (       مثال : 
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 1PaCO=  38) طبیعی (    اسیدوز تنفسی با جبران نسبی 

 4HCO=  14) آلکالوز (       

 

 PH=  51/7) آلکالوز (        

 1PaCO=  41) آلکالوز (    آلکالوز تنفسی با جبران نسبی 

 4HCO=  24) اسیدوز (       

 

 PH=  51/7) آلکالوز (        

 1PaCO=  38) اسیدوز (    آلکالوز متابولیک با جبران نسبی 

 4HCO=  18) آلکالوز (       

 

 PH=  41/7) اسیدی (        

 1PaCO=  41) آلکالوز (    اسیدوز متابولیک با جبران نسبی 

 4HCO=  11) اسیدی(       

 اختالالت اسید و باز با جریان کامل

هر دو غیر طبیعی می باشد لذا جهت تعیین  4HCOو  1PaCOطبیعی است  PHدر این حالت 

 علت اولیه  اسیدوز یا آلکالوز بایستی مورد زیر را در نظر بگیریم :

 علت اولیه اسیدوز بوده است ) نرمال اسیدی (       PH=  45/7 – 31/7اگر 

 علت اولیه آلکالوز بوده است ) نرمال بازی (      PH=  31/7 – 35/7اگر 

بوده و مشکل اولیه اسیدوز می باشد لذا می گوییم  45/7 – 31/7بین  PH: در اینجا  2مثال 

ده الوز متابولیکی ایجاد شاسیدوز تنفسی جبران شده ) یعنی جهت رفع اسیدوز تنفسی ، آلک

) 

 PH=  46/7) طبیعی ( 

 1PaCO=  55) اسیدی ( 

 4HCO=  41) آلکالوز ( 

بوده و مشکل اولیه آلکالوز می باشد لذا می گوییم  31/7 – 35/7بین  PH: در اینجا  1مثال 

آلکالوز متابولیک جبران شده ) یعنی جهت رفع آلکالوز متابولیک تنفسی ، اسیدوز تنفسی 

 ایجاد شده (

 PH=  31/7) طبیعی (  

 1PaCO=  55) اسیدی ( 

 4HCO=  41) آلکالوز ( 
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ل اولیه اسیدوز می باشد لذا می گوییم بوده و مشک 45/7 – 31/7بین  PH: در اینجا  4مثال 

اسیدوز متابولیک جبران شده ) یعنی جهت رفع اسیدوز متابولیک تنفسی ، آلکالوز تنفسی 

 ایجاد شده (

 PH=  46/7) طبیعی ( 

 1PaCO=  41) آلکالوز ( 

 4HCO=  11) اسیدوز( 

بوده و مشکل اولیه آلکالوز می باشد لذا می گوییم  31/7 – 35/7بین  PH: در اینجا  3مثال 

 آلکالوز تنفسی جبران شده ) یعنی جهت رفع آلکالوز تنفسی ، اسیدوز متابولیک ایجاد شده (

 PH=  31/7) طبیعی ( 

 1PaCO=  41) آلکالوز ( 

 4HCO=  11) اسیدوز ( 

 

( هر دو غیر طبیعی باشد ، جبران 1PaCOکربن )( فشار دی اکسید 4HCOطبیعی و بی کربنات ) PHخالصه : اگر 

( یا تنها دی اکسید کربن 4HCOغیر طبیعی باشد تنها بی کربنات ) PHکامل اسید و باز روی خواهد داد ، لیکن اگر 

(1PaCO.غیر طبیعی باشد ، جبران اسید و باز اتفاق نخواهد افتاد ) 

 جبران ناقص یا در حال جبران بوده است. هر سه غیر طبیعی باشد می گوییم 1COو  4HCOو  PHاگر 

 خواهیم داشت. (mix)در جهت خالف هم تغییر کنند ، اختالل مخلوط  1COو  4HCOاگر 
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 ونتیالتور از بیمار جداسازی
 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: سمیه میریان
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 جداسازی.است ارادی تنفس سمت به ای تهویه وابستگی از حرکت ،فرایند weaningیا ونتیالتور از بیمار جداسازی

 بیمار دنب فیزیکی ،وضعیت دستگاه با تهویه مدت طول چون عواملی تأثیر ،تحت مصنوعی تهویه دستگاه از بیمار

 ضطراب،سوءا ونتیالتور،وجود به روانی ،وابستگی ای زمینه تنفسی های بیماری تنفسی،وجود عضالت قدرت و تُن نظیر

 .است... و حرکتی تغذیه،بی

 وگیریجل وی اضطراب از تا بدهد بیمار به کار ی نحوه مورد در کافی توضیح باید ،پرستار جداسازی روند شروع از قبل

 جداسازی به او های ،پاسخ بوده نظر تحت مداوم بطور جداسازی طول در که شود داده بیماراطمینان به باید.نماید

 .میگیرد قرار کنترل مورد

 ونتیالتور دستگاه از بیمار کردن جدا معیارهای

 .نمود داج دستگاه از را بیمار توان برسد؛می طبیعی حد به دستگاه به بیمار وصل به مربوط پارامترهای که صورتی در

 اشباع میزان با جیوه میلیمتر 61از بیشتر یا مساوی  PaO1ارادی، تنفس و  Fio1=12% با بتواند بیمار .2

 . باشد داشته بیشتر یا %41 حدود در اکسیژن

 : درآید کنترل تحت پاتولوژیکی روندهای به مربوط عالئم ی کلیه .1

 .شود قطع بیمار تب( الف

 .باشد پاک ها ریه سینه قفسه عکس در( ب

 .باشد نداشته وجود خطرناک های ریتمی دیس( ج

 .باشد ثابت بیمار همودینامیک وضعیت( د

 بلع و سرفه رفلکس نظر از هوایی راه محافظت برای و باشد داشته بخودی خود تنفس توانایی بوده،و بیدار بیمار. 4

 .باشد سالم

 (.باشد داشته تراکئوستومی یا)باشد باز "کامال بیمار هوایی راه. 3

 باالتر  PaO1 کمتر،میزان یا آب متر سانتی 5 میزان به PEEPو 51 از کمتر درصد با اکسیژن دریافت صورت در. 5

 .باشد جیوه میلیمتر 71 از

 .باشد 5ml/kg از بیش یا مساوی بیمار خودبخودی تنفس در دمی جاری حجم. 6

 .نکند تجاوز دقیقه در لیتر 21 از و بوده دقیقه در لیتر 5 از بیش ای دقیقه تهویه حجم میزان. 7

 .باشد25ml/kg-21 از بیش بیمار حیاتی ظرفیت. 8

 .باشد آب متر سانتی -11از بیش یا مساوی بیمار دمی نیروی فشار. 4
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 .باشد دقیقه در بار 15 از کمتر یا مساوی بیمار تنفس تعداد. 21

 .باشد طبیعی شریانی خون گازهای مقادیر. 22

 .باشد شده تصحیح و پایدار بیمار خون گردش وضعیت. 21

 .باشد خود هوایی راههای از ترشحات ی تخلیه به قادر بیمار. 24

 .باشد آب متر سانتی بر لیتر میلی 15 از بیش استاتیک کمپلیانس. 23

 خستگی،تنگی احساس مانند عالئمی نظر از را بیمار مداوم بطور باید دستگاه از جداسازی زمان در

 تحت تنفسی کمک عضالت ز ا استفاده یا و آلودگی،بیقراری سیانوز،خواب یا و پریدگی نفس،اضطراب،تعریق،رنگ

 .باشد دستگاه از جدایی برای بیمار آمادگی عدم بیانگر تواند می عالئمی چنین بروز. داد قرار کنترل

 :است زیر موارد شامل ونتیالتور دستگاه از بیمار آمیز موفقیت جداسازی شرایط

 و ثابت فشارخون وازوپرسور،دارای داروهای از استفاده بدون باید جداسازی،بیمار از قبل ساعت 13 تا 21 .2

 .شود استفاده کلیوی دوز با دوپامین کلیوی پرفیوژن حفظ جهت است ممکن.باشد قبول قابل

 و ای تهویه مثبت فشار برداشتن از ناشی وریدی خون برگشت ناگهانی افزایش با مقابله جهت است ممکن .1

 .شود استفاده وریدی صورت به نیتروگلیسیرین کم دوزهای از قلب روی از فشار کاهش منظور به

 کننده منقبض داروهای مصرف از باید گردد؛هچنین خودداری CNS مضعف اروهاید تجویز از باید کلی بطور .4

 نظیر بیوتیکها آنتی از بعضی و عضالنی عصبی کننده بلوک داروهای و(ایندرال) پروپرانولول مثل برونش

 .کرد شود؛اجتناب می تنفسی عضالت شلی موجب که استرپتومایسین و نئومایسین،جنتامایسین

 زایشاف و برونش اتساع موجب تواند می که شود استفاده جداسازی زمان در آمینوفیلین تجویز از است ممکن .3

 .گردد قلب عضله و دیافراگم عضله انقباض قدرت

 والنی،میط مصنوعی تهویه از ناشی تنفسی عضالت آتروفی دچار بیماران در "خصوصا الکترولیتی تعادل عدم .5

 رارق اصالح و توجه مورد ها الکترولیت جداسازی،تعادل از قبل باید ذال شود؛ تنفسی عضالت تضعیف موجب تواند

 .گیرد

 .گیرد رارق نشسته نیمه یا نشسته پوزیشن در بیمار دیافراگم، بهتر فعالیت جهت جداسازی هنگام است بهتر .6

 سبتن شود؛ الکترولیتی اختالل و نفخ موجب تواند می که( اسهال یا یبوست)دفعی مشکالت وجود صورت در .7

 یردگ صورت دستگاه از بیمار جداسازی به اقدام موفقیت، شانس احتمال با تنها نباید هرگز.گردد اقدام آن اصالح به

 رایب تصمیم باید بیمار تحمل سطح و عمومی وضعیت کنترل و جداسازی به مربوط های مالک رازاح صورت در بلکه

 عدادقلب،ت قلب،ریتم تعدادضربان شامل پایه اطالعات باید دستگاه از بیمار جداسازی از قبل.گردد اتخاذ جداسازی
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 آوری جمع را هوشیاری وسطح ABGارادی،مقادیر ای دقیقه تنفس،حجم فشارخون،تعداد قلبی،میزان اکتوپیهای وقوع

 ازیجداس جهت تصمیم در راهنما بعنوان آن از بتوان روندجداسازی طی در پارامترها این مکرر بررسی با تا نمود وثبت

 .کرد استفاده آمیز موفقیت

 جداسازی های روش

 T . Tube) لوله از استفاده روش .2

 روش این در.بود ونتیالتور از جداسازی روش از استفاده ،(2471 دهه اوایل) تنهاIMV T.Piece مد ابداع از قبل تا

 ژن،اکسی ارادی تنفس طی در.نماید تنفس ارادی بطور زمان از مقطعی در تا یابد می شده،اجازه جدا دستگاه از بیمار

 یغن گاز حال این در.گردد می ها ریه تحویل کئوستومی ترا یا تراشه لوله به متصل   T.tubeیک طریق از مرطوب

 زمانی.میگردد خارج لوله دیگر سر از بیمار بازدمی گاز و تحویل T لوله ورودی بازوی از مداوم جریانی با اکسیژن از

 خولد از مانع گاز سریع جریان.شود می کشیده ها ریه داخل به لوله ورودی طرف از تنها گاز میکشد؛ نفس بیمار که

 مدار در گاز باالی جریان دهد؛ می انجام بازدم بیمار که زمانی.شود می بیمار تنفسی مدار داخل به پیرامون هوای

T.Tube را بازدمی گاز "مجددا بیمار که نحوی به میگردد؛ ای تهویه مدار از خارج به بازدمی گاز شدن رانده موجب 

 ای تهویه کامل حمایت و شده وصل ونتیالتور به "مجددا بیمارT.Tube با تنفس های دوره بین.کند نمی استنشاق

 بهبود موجب تنفسی کار نوع این.است کم حجم و باال فشار با کار ، روش این با کار انجام کیفیت.کند می دریافت را

 برخوردارند؛ قبول قابل دی ارا تنفس از که بیمارانی در تنها جداسازی روش این از.شود می تنفسی عضالت قدرت

 .شود می استفاده

 CPAP (Continous positive Airway Pressure) روش.2

 به توان نمی را T.Piece مدار که تفاوت این با است قبلی روش به جداسازی مشابه روش این با جداسازی روند

 مشکل جداسازی ضمن در تنفس تعداد و جاری حجم مانیتورینگ امکان نتیجه در.کرد وصل ونتیالتور

 بامانیتورینگ همزمان را T.Piece بصورت جداسازی اجازه که اند شده تجهیز مداری با جدیدتر ونتیالتورهای.است

 مُد این در.است پذیر امکان  CPAP مُد از استفاده طریق از این که سازد می فراهم ارادی وتعدادتنفس جاری حجم

 می استفاده بیمارانی درCPAP.یابد می جریان بیمار دمی مدار در اکسیژن مشخص غلظت و فشار با هوا از جریانی

 افزایش ،آلوئولی تبادالت بهبود مُد این از استفاده هستند؛زیرا آتلکتازی از ناشی هیپوکسمی خطر معرض در که شود

 یمارانیب در مُد این از استفاده موارد.شود می کوچکتر هوایی راههای به تهویه انتشار افزایش و عملی باقیمانده ظرفیت

 نمایانگر ونتیالتور پارامترهای که بیمارانی در همچنین.شوند میO1 sat افت دچار ارادی تنفس ضمن در که است

 دارد جودو بازدم انتهای مثبت فشار به نیاز هنوز فیا ک اکسیژناسیون حفظ جهت ؛لیکن است جداسازی برای آمادگی

 گاز ات کند باز را دریچه خود دمی نیروی توسط باید بیمار که است این روش این اشکال تنها.شود می استفاده نیز

 .دهد افزایش را تنفسی کار تواند می دریجه این کردن باز برای الزم فشار و دارد دریافت را دمی
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 SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) روش.3

 با اجباری تنفس تعدادی روش این در.است ارادی تهویه به مکانیکی حمایت از تدریجی انتقال از عبارتند روش این

 جهت روشی بعنوان 2471 دهه اوایل در نخست مُد این.میگردد بیمار تحویل مشخص اکسیژن ودرصد تعدا و حجم

. ستا تر مناسب ندارند اطمینان ونتیالتور کمک بدون ارادی تنفس در خود توانایی مورد در که بیمارانی جداسازی

 تنفس دخو بیمار نهایت در تا شود می کم ونتیالتور توسط شده ارائه اجباری های تنفس تعداد تدریج به روش این در

 دتعدا در کاهش تحمل عدم نمایانگر که بیمار خستگی عالئم به باید ، اجباری تنفس کاهش ی دوره هر در.نماید

 بررسی هب تواند می شریانی خون گازهای بررسی و نبض اکسیمتری از استفاده. نمود دقیق توجه است اجباری تنفس

 3 تا1 هب اجباری تنفس تعداد که زمانی. نماید کمک اجباری تنفس کاهش از ناشی اکسیژناسیون در اختالل هرگونه

 .نمود استفاده قبل روش دو از ارادی تهویه برای کوشش جهت در توان می رسید دقیقه در سفتن

 P. S (Pressure Support) فشاری حمایت روش.4

 ارادی تنفس هر مُد این با. گردید ارائه جداسازی و تهویه حمایت جهت مُدی عنوان به 2481 دهه اوایل در روش این

 .گردد تحمیل بیمار به ارادی تنفس کار تمام که نیست الزم بنابراین شود؛ می تقویت فشار کمک با

 وجود دارد: P.Sدو روش جداسازی با 

2.P.S به تنهایی 

1.P.S  همراهSIMV 

و  5ml/kgاستفاده می شود که حجم جاری به عنوان  PSبه عنوان تنها مُد تهویه ای ، از سطحی از  P.Sدر روش 

 بار در دقیقه را ایجاد نماید. 11تعداد تنفس کمتر 

برای کمک به تنفس ارادی جهت دستیابی به حجم جاری کافی و غلبه بر مقاومت موجود بر روی  PSدر روش دوم 

تنفس ارادی ناشی از وجود لوله تراشه و مقاومت مدار تهویه ای استفاده می شود.جداسازی از طریق کاهش در تعداد 

 صورت می گیرد. P.Sو کاهش تدریجی در سطح  (SIMV)ی ونتیالتورتنفسها

 مسئولیت های پرستار در طول جداسازی

پرستار که مسئول کمک ب بیمار در طول روند جداسازی است ؛ باید با مُدهای جداسازی و اهداف مربط به آن آشنا 

 باشد.

 دست آورد.پرستار باید همکاری بیمار و خانواده اش را در روند جداسازی ب

بیمار باید بخوبی استراحت کرده باشد و همچنین از انجام روندهای مهمی چون دیالیز ، فیزیوتراپی یا بهداشت 

 شخصی بالفاصله قبل یا ضمن جداسازی اجتناب گردد.
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 (Weaning From TheArtifical Airway)جداسازی از راه هوایی مصنوعی 

تحمل کرده، از عملکرد مناسب قلبی عروقی برخوردار بوده و مقادیر گازهای اگر بیمار تنفس ارادی را بدون اضطراب 

خون شریانی در حد قابل قبول باشد؛ می توان اقدام به خارج کردن لوله تراشه نمود. بیمار بایستی در حالت نیمه 

ی له تراشه خالنشسته قرار داده شده پس از توضیح روند و ساکشن دهان و حلق و تراشه و اکسیژناسیون، کاف لو

پس از خارج کردن لوله تراشه جهت اطمینان از سطح  "انتهای بازدم خارج شود. معموال گردد و لوله به سرعت در

mmHg71= 1PaO   ر بالین ب-در صورت لزوم–اکسیژن مرطوب تجویز میگردد.همیشه بایستی وسایل اینتوباسیون

یمار را از نظر هرگونه مشکل تنفسی مورد توجه وبررسی خاص بیمار آماده باشد و پس از خارج کردن لوله تراشه، ب

 قرار داد.

  ICUویژه در  منبع:مراقبت های

 حسین شیری –تألیف: مالحت نیکروان مفرد 
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 و مراقبت های آن دیالیز

 

 

 
 

 

 

 زاده تهیه و تنظیم: بتول دهقانان
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 مقدمه

و درمان با دیالیز که یک بیماری دائمی تلقی می شود و به واسطه تغیرات و  بیماران دیالیزی به علت تداوم بیماری

مشکالتی که در این رابطه در زمینه های شغلی ، خانوادگی ، مالی ، رژیم غذایی و ... آنها ایجاد می گردد شرایط 

ار ند برای کمک به بیمخاصی را دارا می باشند. پرستار دیالیز با داشتن دانش کافی و مهارت و تخصص الزم می توا

نقش مهمی در تیم درمانی داشته باشد .این حقیقتی غیر قابل انکار است که درمان دیالیز از ریسک باالیی برخوردار 

می باشد و کوچکترین غفلت پرستار ، بیمار را با مشکالت جدی و حتی مرگ روبرو می کند. پرستار دیالیز باید عالوه 

عات کامل و کافی در زمینه بیمار ، درمان دیالیز و ماشین همودیالیز داشته باشد که بر دقت و ظرافت در کار اطال

بتواند وظیفه خود را در مقابل بیمار به نحو احسن انجام دهد . دیالیز بیمار باید به گونه ای طراحی و انجام شود که 

 ات به شکل زیر انجام می گردد:بی خطر بوده و حداقل عوارض را دارا بوده . در این خصوص طبقه بندی اقدام

اقدامات مربوط به بیمار شامل کنترل عالئم حیاتی ، وزن خشک ، اضافه وزن ، دسترسی عروقی ، مقادیر  -2

 آزمایشگاهی ، دیالیز شیت ، هپارینیزاسیون و آموزش بیمار

خون ، میزان جریان  اقدامات مربوط به ماشین دیالیز شامل نوغ صافی، پرایم ، طول مدت دیالیز ، میزان جریان -1

 محلول و تعیین میزان اولترافیلتراسیون

 اقدامات و مهارت الزم در برخورد با عوارض حین دیالیز -4

 اقدامات مربوط به بیمار

بیمارانی که به بخش دیالیز مراجعه می کنند یا بیماران دائم هستند که طبق برنامه منظم هفته ای سه بار به بخش 

یماران بستری در بخش ها و یا مراجعین به اورژانس می باشند که طبق دستور پزشک نیاز به مراجعه می نمایند، یا ب

درمان دیالیز دارند. در مورد بیماران غیر دائم به محض ورود بیمار پس از رویت وضعیت بالینی او به مندرجات موجود 

 ن بار چک می شود.در پرونده دقت کرده و دستورات پزشک در رابطه با دیالیز بیمار حتی چندی

اطالعاتی که باید به آنها دقت کرد شامل طول جلسه دیالیز ، نوع دیالیز ) حاد یا مزمن ( میزان جریان خون ، نوع 

، نوع محلول ، دستور تزریق هر نوع دارو ، خون یا فرآورده های خونی حین دیالیز ، میزان هپارین  UFصافی ، میزان 

 ( HBSAg، درجه حرارت محلول ، آزمایشات موجود در پرونده ) به خصوص وجود 

ایت بیمار شک توجه به عالئم و نشانه های بیمار در بدو ورود به بخش بسیار حیاتی و مهم می باشد . بنابر این هر گونه

از موارد ذیل در قبل ، حین و پایان دیالیز باید کامال مورد بررسی قرار گیرد و هر گونه بی توجهی به این عالئم می 

 . تواند بیمار را از اقدامات ضروری و حیاتی محروم نماید و عوارض جبران ناپذیری داشته باشد
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 توجه به عالئم حیاتی بیمار

امترهای ارزشمند جهت اندازه گیری حجم مایعات بدن می باشد .افزایش فشار خون نشانه از پار فشار خون : -الف

افزایش حجم و کاهش آن حاکی از کاهش حجم خون و کم آبی می باشد . فشار خون بیمار قبل از شروع دیالیز و 

با افزایش بیش از حد  دقیقه یک بار اندازه گیری می شود. افزایش فشار خون می تواند در رابطه 41 – 61سپس هر 

 مایعات، مقاومت دیواره عروقی، تحریک پذیری قلبی و افزایش غلظت خون باشد.

 :اقدامات پرستاری در رابطه با افزایش فشار خون

مناسب ، کاهش دادن  UFتعین دقیق وزن خشک بیمار و میزان افزایش وزن بیمار در آن جلسه و تنظیم  

میزان سدیم دستگاه ، افزایش دمای محلول دیالیز و در صورتی که فشار خون بسیار باال و غیر قابل کنترل 

  باشد طبق دستور پزشک از داروهای ضد فشار خون در حین دیالیز استفاده می کنیم .

شایع ترین عارضه حین دیالیز است که به علت کاهش سریع حجم خون، فقدان انقباض عروقی  :کاهش فشار خون 

و عوامل قلبی می باشد. باید توجه داشت که گاهی عالئم افت فشار خون بدون عالمت بوده و حتی می تواند 

ت د کند. پس از افخاموش باشد تا زمانی که به نحوی خطرناک پائین بیاید و عوارض شدیدی را برای بیمار ایجا

فشار خون تهوع ، سرگیجه ، سردرد و کرامپ عضالنی برای بیمار ایجاد می شود . با توجه به حاالت عمومی بیمار 

و کنترل منظم و مانیتورینگ دقیق وضعیت او می توان افت فشار خون را پیش بینی کرده و با جلوگیری از آن 

آسایش بیمار حین درمان و کاهش خستگی او پس از دیالیز، درمان و انجام تدابیر درمانی، ضمن ایجاد راحتی و 

 دیالیزی با کیفیت و بدون عوارض را برای بیمار فراهم کرد. 

قرار می گیرد )به شرطی که وضعیت  Trendelenberg بیمار در وضعیت : اقدامات در مواجهه با افت فشار خون

طبق نیاز بیمار از راه وریدی تزریق می گردد. سرعت  % 4/1تنفسی اش اجازه دهد(، به سرعت سرم نرمال سالین 

UF  در صورت امکان به کمترین حد تا مرز صفر کاهش داده شود و پس از تثبیت عالئم حیاتیUF  می تواند به

می توان در صورت نیاز از گلوکز ،مانیتول و  % 4/1سرعت قبلی اش بازگردد. به عنوان جایگزین محلول سالین 

یز برای درمان استفاده نمود .تجویز اکسیژن از راه بینی نیز می تواند به بهبود عملکرد میوکارد و محدود آلبومین ن

کردن ایسکمی بافتی کمک کند . کاهش سرعت جریان خون، استفاده از محلول بیکربنات، استفاده از دستگاه 

UF .کنترلر نیز مفید می باشد 

فزایش درجه حرارت می تواند ناشی از عفونت محل دسترسی عروقی ، ا کنترل نبض ، تنفس و درجه حرارت : -ب

 واکنش های آنافیالکتیک یا افزایش درجه حرارت محلول دیالیز باشد. 

در صورت بروز افزایش درجه حرارت قبل از دیالیز باید توسط پزشک بررسی الزم به عمل آید. نبض باال ناشی از 

باالی حین دیالیز حجم خون به مقدار زیاد کاهش  UFشد .در صورت افزایش حجم مایعات یا کم خونی می با
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یافته و ضربان قلب افزایش می یابد . تنفس تند نشانه افزایش تجمع مایعات و تنگی نفس می باشد. تغییرات 

 ریتم نبض می تواند نشانه آریتمی قلبی باشد که نیاز به بررسی منظم دارد.

  ارزیابی وزن : -3

ز هر بار دیالیز وزن می شود . وزن قبل از دیالیز با وزن خشک بیمار مقایسه شده و اختالف بیمار قبل و پس ا

مورد نیاز برای بیمار می باشد.  اگر وزن بیمار بیش از وزن خشک باقی  UFاین ها نشان دهنده تعین میزان 

مایعات در فواصل دیالیز، )کاهش ظرفیت تحمل بیمار در دریافت  over loadبماند در پایان دیالیز نشانه های 

کاهش اشتها و بد حال شدن( را نشان می دهد و ممکن است مایعات مصرف شده در فواصل دیالیز وی باعث ادم 

جنرالیزه و التهاب و ادم ریه شود و همچنین اگر وزن بیمار به کمتر از وزن خشک برسد عالئم افت فشار خون و 

بکی ، احساس تحلیل رقتن پس از دیالیز را نشان می دهد. پرستار کرامپ های عضالنی ، احساس بی قراری ، س

باید عالئم و نشانه های افزایش و کاهش حجم مایعات بدن را بداند تا بتواند جهت اصالح آن تصمیم گیری به 

س اموقع را انجام بدهد. در عمل، وزن خشک بیمار بر اساس تجربه و خطا با توجه به کلیه عوامل موثر از جمله لب

های بیمار حین توزیع تعیین می گردد و باید در فواصل زمانی مشخص مورد ارزیابی و کنترل قرار بگیرد )از 

جمله تغییر فصل، سلیقه، فرهنگ بیمار در لباس پوشیدن، افزایش چربی بدن، چاق یا الغر شدن ...( لذا دو هفته 

ر وزن خشک می تواند نشان دهنده وجود مشکالت یک بار باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. کاهش پیشرونده د

 زمینه ای در مورد تغذیه و یا یک بیماری خطرناک باشد.

 ها: accessاقدامات و مراقبت های الزم در برخورد با  -5

 دسترسی عروقی در بیماران مبتال به نارسایی کلیه می تواند به صورت موقت و یا دائمی ضرورت داشته باشد.

 دائم مطلوب دارای چندین ویژگی است:یک دسترسی عروقی 

 جریان خون کافی جهت انجام همودیالیز را فراهم کند.

 به مدت طوالنی عملکرد داشته باشد.

 با عوارض کمتری نسبت به راههای موقت همراه باشد.

 وریدی اتولوگ نزدیک ترین خصوصیات را-در مقایشه با سایر روشهای دسترسی عروقی دائمی، فیستول شریانی

دی وری-به معیارهای فوق الذکر دارد. بعد از فیستول، روشهای دسترسی عروقی صناعی یا گرافت های شریانی

 می تواند بهترین گزینه باشد.
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تعبیه کاتتر االستومر سیلیکون دو مجرایی کاف دار )پرم کت( یا استفاده از یک جفت االستومر سیلیکون یک 

 عنوان یک راه دسترسی عروقی دائمی در بعضی بیماران قرار می گیرد.مجرایی کاف دار در وریدهای مرکزی به 

 : AVFفیستول یا 

آموزش های الزم در مورد مراقبت از فیستول در طی جلسات دیالیز به بیمار آموزش داده می شود، ضمن این 

آموزش به بیمار گوشزد می کنیم که محل سوزن ها را با آب ولرم و صابون شستشو دهد. قبل از تزریق با هدف 

ول ضد عفونی می کنیم، سپس با گاز جلوگیری از بروز عفونت محل و تسریع در بهبودی، محل تزریق را با محل

استریل کامال خشک کرده و تمیز می نمائیم به نحوی که موضع کامال تمیز و عاری از هرگونه ماده شدعفونی و 

مواد زائد باشد. از آلوده شدن گاز توسط یونیت بیمار و استفاده مکرر از آن خودداری شود زیرا این کار موجب 

ر انتخاب رگ دقت کافی به عمل آید. محل تزریق سوزن فیستوالی شریانی باید آلوده شدن موضع می گردد. د

دورتر و محلی غیر از موضع  avfدر نقطه ای باشد که عالوه بر داشتن قدرت خوندهی کافی حتی االمکان از 

نباشد و  نبوده، ضربان دار avfالتهاب باشد. در تزریق سوزن وریدی، رگی را انتخاب می کنیم که در ارتباط با 

دارای قدرت تزریق خون باال بوده و حتی االمکان نزدیک به مفاصل نباشد تا جابجایی عضو سبب پارگی رگ 

از سوزن شریانی فاصله   cm 21-8نشود و محل تزریق غیر از موضع ملتهب باشد. محل سوزن وریدی باید 

کرده تا با  fixهر دو را با چسب کامال به حداقل برسد . پس از تزریق  recirculationداشته باشد تا میزان 

حرکت دست از رگ خارج نشود و سبب خونریزی نگردد. قبل از اتصال ست وریدی به سوزن فیستوال آن را 

هواگیری می کنیم. مراقبت دقیق از فشار خون بیمار بسیار مهم می باشد زیرا در اثر سقوط فشار خون جریان 

اد لخته در محل فیستول زیاد بوده وحتی امکان از کار افتادن فیستول خون فیستول کم می شود و امکان ایج

نیز وجود دارد. عالئم از کار افتادن فیستول شامل کاهش حجم خون وریدی و از بین رفتن نبض فیستول می 

باشد که باید به بیمار آموزش داده شود. در صو.رت عدم رعایت روش های ضد عفونی روتین حین سوزن زدن، 

گی پوست، آلودگی سوزن، دستکاری و جا به جا کردن سوزن حین دیالیز، خراش محل بخیه با سوزن و عدم آلود

رعایت بهداشت، عفونت ایجاد می شود. تزریقات مکرر و عدم تشکیل بافت گرانوله در محل سوزن و اتصال بین 

د و درد و ضربان و تغییر رنگ باش cm 1گرفت و ورید باعث آنوریسم گرفت می شود که در صورتی که بزگتر از 

پوست داشته باشد باید جراحی و ترمیم شود. در صورت تزریقات مکرر در آنوریسم لخته وسیع و حتی آمبولی 

نیز ممکن است ایجاد شود. پس از خروج سوزن جهت کنترل خونریزی فشار مستقیم و محکم با دو انگشت روی 

فشار باید به حدی باشد که منجر به انسداد کامل، گرفتگی و محل خروج سوزن توصیه می شود که البته این 

ایجاد لخته نشود. محل خروج سوزن ها پس از هر بار دیالیز دو تا سه نوبت کمپرس سرد شود و روز بعد از دیالیز 

نیز چندین مرتبه کمپرس گرم انجام شود ) از گذاشتن کمپرس سرد و گرم به طور مستقیم در محل خروج 

جتناب شود( استفاده از روش نردبانی در انتخاب محل سوزن بهترین روش زدن سوزن جهت افزایش سوزن ها ا

 طول عمر فیستول و پیشگیری از آنوریسم در عروق مربوطه است .
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 کاتتر:

 دو دسته از کاتترهای فعلی عبارتند از:

دیالیز حاد مناسب ترند. مهمترین کاتترهای دیالیز حاد: اینها دو مجرایی و بدون کاف و تونل هستند و برای 

مشخصه کاتترهای دیالیز حاد، راحتی نصب و مناسب بودن برای استفاده فوری است. عمر مفید این کاتترها بسته 

به محل نصب آن متفاوت است و مهمترین عامل محدود کننده آن عفونت است. هر گاه این کاتترها در ورید 

اید گرافی رخ، قفسه سینه انجام شود تا عالوه بر حصول اطمینان از عدم ژگوالر و یا ساب کالوین نصب گردد ب

بروز عوارض حاد )هموتوراکس و پنوموتوراکس( قرار گرفتن صحیح نوک کاتتر در دهانه دهلیز راست تایید گردد. 

 ناب شود.اجتبه دلیل احتمال بروز تنگی و ترومبوز، حتی االمکان باید از نصب این کاتترها در ورید ساب کالوین 

کاتترهای کاف دار همودیالیز: این کاتترها از جنس سیلیکون/سیالستیک و سایر پلی مرهای نرم و انعطاف پذیر 

است و عوارض ترومبوژنیک کمتری نسبت به کاتترهای دیالیز حاد دارد. این کاتترها در دسترسی عروقی دائمی 

ار داده می شود. ولی ممکن است در ورید ساب کالوین و اگر استفاده می شود و معموالً در ورید ژگوالر داخلی قر

 وریدهای مرکزی انسداد داشت باشد حتی در ورید فمورال قرار گیرد.

حین قطع و وصل کردن کاتتر پرسنل دیالیز و بیمار باید هر دو ماسک داشته باشند. هرگز لومن و نوک کاتتر  

ک سرنگ یا درپوش روی آن یا داخل لومن قرار گیرد. در هنگام به صورت باز در معرض هوا قرار نگیرد و حتما ی

دیالیز خون از یک الین وارد دستگاه شده و از الین دیگر به دستگاه بر می گردد. قبل از شروع باید فضای داخل 

کاتتر آسپیره و از سالین نرمال حاوی هپارین خالی شود. پس از پایان دیالیز جهت جلوگیری از بروز لخته و 

واحد در هر سی سی( الزم است  21111-5111انسداد کاتتر باید مجرای کاتتر را با محلول هپارین پر کنیم ) 

که این اطالعات در پرونده بیمار ثبت شود. از ورود ضربه یا ایجاد کشش به خصوص هنگام دیالیز خودداری شود. 

در صورتی که کاتتر جا به جا شد آن را به ضمنا از کاتتر جهت گرفتن نمونه خون و زدن سرم استفاده نگردد. 

جلو و عقب حرکت ندهید و به هیچ عنوان بر روی کاتتر، پنس کلمپ کننده زده نشود. کلمپ های کاتتر غیر از 

 زمان دیالیز باز نشود. از هر گونه خم شدن الین های کاتتر در زمان غیر از دیالیز خودداری شود.

  مقادیر آزمایشگاهی : -3

مقادیر آزمایشگاهی و توجه به آن ها می توان دیالیزی مطلوب و با کیفیت برای بیمار انجام داد . کنترل با بررسی 

 این پارامتر ها مشکالت و نیازهای دارویی بیمار را نیز مشخص می کند.

 بررسی های مهم آزمایشگاهی در بیماران تحت درمان با دیالیز
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ان تحت درمان با دیالیز الزامی است. هر تغییری که خارج از اندازه انجام بررسی های آزمایشگاهی در همه بیمار

طبیعی صورت گیرد، باید بررسی شود. همچنین باید بدانیم چه مقداری برای بیماران تحت درمان با دیالیز قابل قبول 

 است.

 آلبومین:

زی مهم آلبومین حفظ فشار اسمآلبومین شکلی از پروتئین است که وضعیت تغذیه ای افراد را نشان می دهد. وظیفه 

 خون و نگهداری مایع در عروق است.

 نشانه های پایین بودن آلبومین خون:

آلبومین پایین خون به خروج مایع از عروق به داخل بافت ها و ایجاد خیز منجر می شود. دیگر نشانه های کاهش 

 ر خون است.آلبومین شامل کاهش وزن، احساس خستگی، از دست رفتن عضالت و افت فشا

سطح آلبومین به شدت تحت تأثیر تغذیه قرار دارد. بیماران تحت درمان با دیالیز به دلیل شرایط اورمی اشتهای خود 

 را از دست داده و مستعد سوء تغذیه هستند.

 اهمیت بررسی سطح آلبومین خون

ر و مهم ترین نشانه مرگ د سطح پایین آلبومین خون به شدت به میزان بستری شدن بیمار در بیمارستان مرتبط

 4.5بیماران تحت درمان با دیالیز است. مطالعات زیادی نشان داده اند، میزان مرگ و میر بیماران با سطح پایین تر از 

 گرم بر دسی لیتر آلبومین افزایش می یابد.

 CRPارتباط بین سطح آلبومین و 

میلی گرم بر لیتر  21تا  5باالتر از منفی  CRP ؛ سطح KDOQIو  NKFبراساس راهنمایی های ارائه شده توسط 

و بررسی منابع التهاب و عفونت در  CRP نشانه وجود عفونت است. دیگر پیشنهادها شامل برسی دوره ای سطح

 است. CKDبیماران

 پتاسیم

درون  باقی کل پتاسیم بدن در 1پتاسیم یک کاتیون داخل سلولی و دومین کاتیون فراوان در بدن است. به جز % 

سلول است. پتاسیم برای بسیاری از اعمال سلولی، اعمال عصبی عضالنی و فعالیت عضالت صاف قلب، اسکلتی و 

 واکنش های آنزیمی داخل سلولی الزم است. پتاسیم تحت تأثیر سیستم اسید و باز است.
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 علل کاهش پتاسیم

 می نامند که ممکن است به علل زیر ایجاد شود:میلی اکی واالن بر لیتر را هایپوکالمی  4.5پتاسیم پایین تر از 

 *دفع از سیستم گوارشی به علت اسهال یا استفراغ

 *ادرارآورها)دیورتیک ها(

 *تعریق بیش از حد

 *فقر غذایی

 * سوختگی 

نشانه های کاهش پتاسیم خون شامل ضعف، خستگی و ریتم های قلبی غیر طبیعی هستند. اگر هیپوکالمی درمان 

 اند منجر به مشکالت جدی شود.نشود، می تو

 علت افزایش پتاسیم خون

میلی واالن بر لیتر هیپرکالمی است و معموال در نتیجه افزایش جذب خوراکی  5/5افزایش سطح پتاسیم به باالتر از 

میلی اکی واالن بر لیتر است. دیگر  5 -4.6پتاسیم است. میزان پتاسیم طبیعی در بیماران تحت درمان با دیالیز 

 مواردی که باعث افزایش پتاسیم خون می شوند، شامل موارد زیر است:

 *وضعیت کاتابولیک

 *آسیب های شدید بافتی

 * تزریق خون

 * خونریزی گوارشی

 * همولیز

 * عدم انجام دیالیز

 *اسیدوز

 عالئم افزایش پتاسیم خون شامل موارد زیر است:

 *گرفتگی های دردناک شکمی
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 *تنفس سطحی

 * سرگیجه

 هال*اس

 *ضعف عضالنی

 *افت فشار خون

 *تغییرات الکتروکاردیوگرام

 *آریتمی

 *ایست قلبی

 سرعت تغییر در سطح پتاسیم، بیشتر از اندازه سرمی آن در ایجاد عالئم مؤثر است.

 درمان افزایش پتاسیم

 درمان های متفاوتی برای افزایش پتاسیم خون وجود دارد، شامل: 

 *بی کربنات سدیم

 به همراه انسولین*سرم گلوکز 

 *هر دو درمان فوق باعث ورود پتاسیم به داخل سلول می شوند.

 کلسیم

آ ن در استخوان و دندان ها قرار دارد. کلسیم برای انعقاد  44کلسیم فراوان ترین ماده معدنی دربدن است که% 

 رت یونیزه و غیر یونیزه درخون،رشد و سالمت استخوان و انتقال موج های عصبی الزم است. کلسیم می تواند به صو

کلسیم  %51بدن وجود داشته باشد. ولی فقط شکل یونیزه آن آزاد است و توسط بدن مورد استفاده قرار می گیرد. 

 بدن بدین صورت بوده و مابقی به صورت چسبیده با پروتئین هاست.

ه جذب ست. این بدان دلیل است کسطح کلسیم بیماران در مرحله پایانی نارسایی کلیه به صورت طبیعی پایین تر ا

کم شده و از طرفی فسفر نیز دفع نمی شود و در بدن تجمع می یابد.  Dکلسیم به خاطر کم شدن تولید ویتامین 

 میلی گرم بر دسی لیتر است. 5/21 -5/8میزان طبیعی کلسیم خون 
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 فسفر

 علت مانیتورینگ فسفر در بیماران کلیوی

ها دفع می شود؛ ولی در بیماران کلیوی در بدن تجمع می یابد. سطح باالی درحالت طبیعی فسفر توسط کلیه 

فسفر به علت پایین آمدن دفع کلیوی آن و دریافت بیش از حد فسفر خوراکی است. میزان طبیعی فسفر برای 

ر فمیلی گرم بر دسی لیتر است. درمان باال بودن فسفر خون، داروهای چسبنده به فس 5/5 -5/4بیماران کلیوی 

هستند که در سیستم گوارشی به فسفر متصل و دفع می شوند. بیماران با افزایش میزان فسفر خون باید یه 

 مشاور تغذیه ارجاع داده شوند.

 نقش هورمون پاراتیرویید در تنظیم سطح کلسیم

PTH .توسط غده پاراتیرویید ترشح می شود و سطح کلسیم و فسفر خون را تنظیم می کند PTH  به جذب

از طریق  PTHاست. ترشح  PTH کلسیم در بدن و دفع فسفر کمک می کند. سطح پایین کلسیم محرک ترشح

 زیر میزان کلسیم را در خون باال می برد:

 *برداشت کلسیم از استخوان

 *افزایش جذب کلسیم از روده کوچک

 *کاهش دفع کلسیم از سیستم ادراری

در تالش برای باالبردن  PTHافزایش فسفر و کاهش درمان نشده کلسیم خون منجر به ترشح طوالنی و مزمن 

سطح کلسیم در خون می شود. افزایش سطح فسفر به صورت مزمن باعث پرکاری ثانویه غده پاراتیرویید و 

ف چسبنده باید با مصر استئودیستروفی کلیوی و رسوب فسفات کلسیم در بافت های نرم می شود. سطح کلسیم

 411 -251مورد انتظار در مرحله پنجم نارسایی کلیه  PTH ها به فسفر و آموزش تغذیه کنترل شود. سطح

 پیگوگرم بر میلی لیتر است.

CBC 

 CKDاهمیت پایش دقیق دقیق سطح هموگلوبین و هماتوکریت بیماران 

بیماران و تجویزمیزان مناسب اریتروپویتین  سطح هموگلوبین و هماتوکریت برای بررسی وضعیت کم خونی این

به دقت بررسی می شود. هر دوی این آزمایش ها به دلیل کاهش تولید هورمون اریتروپویتین است که در این 

بیماران معموال پایین هستند. هماتوکریت میزان درصد سلول های قرمز خون را نشان می دهد. سطح پایین 

گلبول قرمز خون، از دست رفتن خون در حین همودیالیز و کاهش عمر گلبول هماتوکریت نتیجه کاهش تولید 

 قرمز است. عالئم پایین بودن هماتوکریت شامل موارد زیر است:
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 *خستگی

 *تنگی نفس

 *درد قفسه سینه

 *تپش قلب

 *سردی اندام ها

ورد زان هماتوکریت مدرصورتی که بیماران کلیوی تحت درمان با یک داروی تحریک کننده خون سازی باشند، می

 درصد است. 46 -41انتظار برای آن ها 

هموگلوبین پروتئینی است که حاوی آهن است و اکسیژن را از ریه به بافت های بدن حمل می کند. در صورت 

گرم بر  21-21درمان با یک داروی تحریک کننده خون سازی، هموگلوبین مورد انتظار برای بیماران دیالیزی 

 .دسی لیتر است

 کال دو آزمایش برای بررسی میزان آهن استفاده می شود که عبارت اند از: 

 *فریتین پروتئینی است که آهن را تا زمان استفاده ذخیره می کند.

 *ترانسفرین که میزان آهن فعلی را برای خون سازی نشان می دهد.

نظر بیماران کلیوی، کمبودآهن پیشنهاد می کند برای نگهداری هموگلوبین در محدوده مورد  KDOQIرهنمود 

و سطح فریتین خون بیشتر یا مساوی  11باید توسط دارو جبران شود و میزان ترانسفرین بیشتر یا مساوی % 

 نانوگرم بر میلی لیتر باشد. 211

BUN 

 ود واوره ماده ای زائد در خون و حاصل متابولیسم پروتئین هاست. اوره به عنوان محصول در کلیه ها پاالیش می ش

در ادرار از بدن دفع می شود. بررسی اوره تعیین می کند آیا کلیه ها به صورت نرمال کار می کنند و آیا بیماری کلیه 

 پیشرفت کرده است یا خیر.

 علل باال رفتن اوره خون در بیماران تحت درمان با دیالیز

 باال رفتن اوره خون به علل زیر است:

 *نارسایی کلیه

 پروتئین* خوردن غذای پر 
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 * هضم خون ناشی از خونریزی گوارشی

 * خشکی و کمبود آب بدن

 * عفونت

 * باال رفتن درجه حرارت

باالبودن اوره نشان دهنده نیاز به زمان دیالیز طوالنی تر، باالتر بردن جریان خون یا استفاده از صافی های بزرگ تر 

 است.

 نشانه های باالرفتن سطح اوره خون عبارت اند از: 

 *خستگی 

 *بی خوابی

 * تحریک پذیری

 * خارش پوست

 * تهوع

 * تغییر حس چشایی و بویایی

BUN  61میلی گرم بر دسی لیتر و برای بیماران تحت درمان با دیالیز قبل از انجام دیالیز  28تا  7در افراد طبیعی- 

 میلی گرم بر دسی لیتر است. 211

BS بیماران دیابتی 

در ابتدای دیالیز آزمایش شود. در بیمارانی که قند خون آن ها ثابت نیست، باید دفعات  قند خون این بیماران باید

بیشتری قند را اندازه گیری کرد. ممکن است برای جلوگیری از شوک، به دنبال پایین افتادن قند خون در فردی که 

باشد و برای جلوگیری  51گلوکز %میلی لیتر  51میلی گرم در دسی لیتر دارد، نیاز به تزریق  51قند خون کمتر از 

 از اغمای دیابتی در فردی که قند خون باالتر از اندازه طبیعی دارد، باید انسولین ساده)رگوالر( استفاده شود.
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 کراتینین 

کراتینین پروتئینی است که به وسیله عضالت تولید و برای بررسی عملکرد کلیه اندازه گیری می شود. میزانی که در 

رد تولید می شود نسبتاً ثابت است و سطح سرمی آن به وسیله میزان دفع آن توسط کلیه تعیین می شود. میزان هر ف

تولید کراتینین به حجم ماهیچه ها بستگی دارد. در افراد مسن به دلیل کم حجم بودن ماهیچه ها میزان کراتینین 

 5/2تا  5/1فزایش می یابد. میزان طبیعی کراتینین کمتری تولید می شود. با کاهش عملکرد کلیه میزان کراتینین ا

میلی گرم بر دسی لیتر است. میزان کراتینین سرم یک نشانگر بسیار حساس برای بررسی عملکرد کلیه است، بدین 

دلیل که به هیچ وجه تحت تأثیر تغذیه و مایعات دریافتی قرار نمی گیرد. میزان مورد انتظار این شاخص در بیماران 

 میلی گرم بر دسی لیتر است. 11تا  21رمان با دیالیز تحت د
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 کفایت دیالیز و روش نمونه گیری و محاسبه

دیالیز مطلوب دیالیزی است که با آن بیمار احساس بهتری داشته و طول عمر وی به اندازه یک فرد طبیعی باشد. 

اندازه گیری می شود. تجویز  URRو نسبت برداشت اوره  KT/Vمیزان درمان دیالیز تجویز شده در یک جلسه با 

برای کفایت دیالیز سطوح قابل قبول را  NKFمیزان باالتر دیالیز، نتیجه بهتری در بیمار به همراه خواهد داشت. 

 پیشنهاد می کند هر چند که بسیاری از بخش های دیالیز اهداف باالتری را در نظر دارند.

 KT/V اوره

urea KT/V زان اثر بخش بودن دیالیز بر برداشت مواد زائد را با تقسیم کلیرانس اوره ضرب در زمان دیالیز بر می

برای بیمارانی که سه بار در هفته تحت  KDOQIو NKF حجم توزیع اوره)کل مایعات بدن( اندازه گیری می کند.

 را پیشنهاد می کنند. urea KT/V = 1/2 درمان دیالیز قرار دارند، حداقل

 حجم توزیع اوره حجمی واقعی نیست که بتوان آن را اندازه گیری کرد و از مدل فارماکوکینتیک مشتق شده است.
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 (URRنسبت برداشت اوره )

میزان نیاز به دیالیز را نشان می دهد.  URRنسبت میزان اوره قبل به بعد از دیالیز را نسبت برداشت اوره می گویند. 

 است. 65می گوید این میزان برای بیمارانی که سه بار در هفته با همودیالیز می شوند، حداقل %  KDOQI رهنمود

 چه عواملی کفایت دیالیز را تحت تأثیر قرار می دهد؟

 عوامل منفی که کفایت دیالیز را تحت تأثیر قرار می دهند، عبارت اند از:

 *دوباره دیالیز شدن خونی که دیالیزشده

 نا مناسب AVFریان خون از فیستول شریانی وریدی *کافی نبودن ج

 *تخمین نادرست مؤثر بودن صافی

 *درست آماده نکردن صافی

 *ایجاد لخته در صافی

 *میزان نامناسب جریان خون و محلول، در نتیجه تنظیم نبودن درست دستگاه همودیالیز

 *ناکافی بودن جریان خون و محلول دیالیز

 *نشت از صافی دیالیز

 زمان دیالیز به علت: کاهش

 *قطع زودهنگام دیالیز

 *اشتباه در تخمین زمان درمان

 *اشتباهات منجر به وقفه در درمان

 اشتباهات در ارسال نمونه خون یا مشکالت آزمایشگاهی شامل: 

 *رقیق شدن نمونه خون با محلول سرم فیزیولوژی

 *برداشتن نمونه قبل از دیالیز، بعد از شروع دیالیز

 اشتباهات آزمایشگاه* 

 * برداشتن نمونه خون قبل از پایان دیالیز
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 * برداشتن نمونه خون بیشتر از پنج دقیقه بعد از اتمام دیالیز

 آماده کردن و بکارگیری دستگاه و وسایل دیالیز

 اقدامات مربوط به ماشین همودیالیز

قبل از شروع همودیالیز باید دستگاه کامال بررسی گردد و اطمینان حاصل شود که مشکلی وجود ندارد. ترکیب مایع 

 باید به دقت کنترل شود. UFدیالیز، درجه حرارت مایع دیالیز و فشار منفی دستگاه و میزان 

 رحله است :آماده سازی دستگاه دیالیز یکی از مراحل درمان بیمار می باشد که شامل دو م

 سوار کردن ست های دیالیز روی دستگاه و اتصال به محلول دیالیز -1

 تنظیم پارامترهای روی دستگاه -2

از آنجایی که هر نوع آلودگی از طریق ست ها و صافی و مایع دیالیز به خون بیمار منتقل می شود مایع دیالیز و ست 

گردند و به هم متصل شود. نوع صافی برای هر بیمار  ها باید پس از شستن دست ها کامال به طریقه استریل آماده

توسط پزشک مشخص می شود و هدف آن رسیدن به کفایت مطلوب دیالیز و پیشگیری از بروز عوارض حاد در حین 

دیالیز است. در زمان آماده نمودن دستگاه پرستاران با درک این مطلب که وسایل استریل می باشند و باید استریل 

برای درمان بیمار مورد استفاده قرار بگیرند، باید دقت و حوصله الزم را به کار برند و از عجله و بی دقتی  سوار شوند و

و آلوده شدن وسایل خودداری نمایند. متاسفانه گاهی مشاهده می شود که پرستاران ضمن عجله و حوصله به خرج 

ها و یا رها نمودن ست ها روی زمین و یونیت بیمار  ندادن در کار با برداشتن حفاظ وسایل و باز گذاشتن طوالنی آن

و انداختن حفاظ سر ست ها و یا گذاشتن سر ست ها داخل ظرف زباله )با اطالع از این که ممکن است داخل این 

ظرف آلوده به انواع میکروب های مقاوم باشد( آن ها را آلوده و بیمار را در معرض خطر قرار می دهند و این ظلمی 

 در حق بیمار و خود پرسنل روا می شود. است که

شستشوی صافی و ست ها از موارد دیگری است که باید با دقت و اصول صحیح انجام گیرد. ضمن تخلیه کامل هوا از 

داخل صافی ست ها به طور کامل شستشو داده می شوند و این شستشو با اهداف تخلیه مواد خارجی مثل اشعه 

 د( و سایر مواد احتمالی و آماده نمودن بستر ورود خون انجام می گیرد.استریل کننده )اتیلن اکسای

پرستار پس از شستن دست ها و باز نمودن بسته، صافی را بیرون آورده و در مقر خود قرار می دهد و به منظور انجام 

ریدی را پرایمینگ، صافی را معکوس و عمودی در جای خود قرار می دهد. سپس یکی از ست های شریانی یا و

برداشته و ضمن اینکه با یک دست ست ها را به طور کامل در دست گرفته تا از برخورد به یونیت بیمار و یا جای 

دیگر و آلوده شدن آن جلوگیری شود، حفاظ دو سر آن را محکم می کند تا ضمن کار، جدا شدن آنها سبب آلودگی 

ی اتصاالت می کند. اگر ست شریانی است ابتدا درپوش ست نگردد. سپس با دست دیگر شروع به بستن و جا انداز

اتصال به صافی را باز و بالفاصله درپوش پائین صافی که مربوط به ست شریانی است برداشته و در جای خود قرار می 
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دهیم و با پیچاندن آن در مقر خود محکم می نمائیم و سپس قسمت پمپ خون ست را که نسبت به بقیه ست قطورتر 

انعطاف بیشتری دارد و در دو انتهای آن الین مربوط به پمپ هپارین و الین سرم وجود دارد جهت قار دادن  بوده و

در داخل پمپ خون آماده می نمائیم. در مرحله بعد به همان ترتیب قبل ست وریدی را برداشته و اتصال مربوط به 

ی قرار داده و با پیچاندن محکم می نمائیم. سر صافی را با سرعت و دقت و بدون آلوده شدن در داخل و باالی صاف

دیگر ست را با محکم نمودن درپوش در محل مخصوص که روی پایه سرم دستگاه قرار دارد محکم می نمائیم تا سرم 

شستشو از طریق آن داخل ظرفی که در کنار دستگاه وجود دارد تخلیه شود. اگر دستگاه بررسی خود را تمام کرده و 

ه بیمار باشد جهت انجام مرحله برایمینگ پمپ خون را با فشار دادن دکمه های مربوطه روشن می آماده وصل ب

نمائیم. سرم توسط پمپ مکیده شده و از طریق ست شریانی به سمت صافی هدایت خواهد شد و پس از پر نمودن 

 primingوریدی مرحله آن و تخلیه کامل هوا از درون صافی وارد چمبر وریدی می شود. پس از پر شدن چمبر 

تمام می شود. در این مرحله صافی را بر گردانده و در وضعیت درمان قرار می دهیم  و پس از اتصال لوله های حامل 

محلول دیالیز دستگاه روی صافی به نحوی که محلول از پائین صافی وارد شده و از باالی آن تخلیه شود متصل می 

از باالی صافی وارد آن شده و از پائین آن خارج می شود )مسیر حرکت خون و نمائیم. الزم به ذکر است که خون 

محلول دیالیز به منظور حفظ حداکثر اختالف گرادیان غلظتی بین خون و محلول دیالیز به منظور دفع حداکثر مواد 

دهیم بقیه  در جهت مخالف هم خواهد بود( سپس مجددا با شروع مرحله آماده سازی، پمپ را روشن و اجازه می

 litسرم هم زمان با جریان یلفتن محلول دیالیز ست ها و صافی را شسته و بیرون ریخته شود. با پایان یافتن سرم )

( مرحله شستشوی ست ها و صافی پایان می پذیرد و دستگاه آماده وصل به بیمار می باشد. الزم به یادآوری است 2

باید به دستگاه وصل شود و اگر ست ها و صافی مدت زیادی بال استفاده که پس از پایان یافتن سرم بالفاصله بیمار 

باقی بماند، به جهت شناور شدن موادی به داخل ست ها و صافی مجددا باید به مدت چند دقیقه مسیر را با سرم  

 111ود شستشو داده و بعد بیمار را وصل نمائیم. بعد از وصل محلول به صورت استاندارد بهتر است مقداری )حد

در حین پرایم داده شود تا سطوح حاشیه های صافی کامال باز گردد و  UFمیلی متر جیوه( فشار منفی و مقدار کمی 

 دقیقه انجام گیرد. 11به مدت  211بهتر است پرایم با دو لیتر سرم با دور 

 تنظیم پارامترهای روی دستگاه:

با توجه به مختصات فردی بیمار آن ها را محاسبه و به همان  وضعیت بالینی بیمار کامال باید مد نظر قرار گرفته و

مقدار روی دستگاه تنظیم نموده و تا آخر درمان آن ها را حفظ می نمائیم. باید توجه داشت که تغییر هر چند ناچیز 

اهش ر کپارامترها می تواند سبب کاهش کیفیت درمان شود و ضمنا اگر بیمار در حین درمان مشکل پیدا کرد چاره کا

پارامترها نیست بلکه چاره اندیشی و بررسی علت، مشکل بیمار را حل خواهد کرد. پرستار باید از کاهش بی رویه 

، مدت زمان UF Goalپارامترها و یا زود جدا کردن بیمار از دستگاه خودداری کن )تغییر در سرعت جریان خون، 

 دیالیز، تعویض صافی ...(
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 انتخاب محلول دیالیز:

نوع محلول: محلول های موجود در ایران استات و بیکربنات هستند استات به علت بروز ناپایداری های قلبی عروقی 

و ایجاد افت فشار خون بارز کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر بیکربنات مورد قبول انجام یک دیالیز 

درجه سانتی گراد و حداقل جریان مناسب محلول در  43-46مطلوب و با کیفیت می باشد ) محدوده حرارت محلول 

می باشد(. حتی االمکان از باز نگه داشتن درب مایع دیالیز حین درمان اجتناب شود. در زمان  cc/min 511صافی 

استفاده از محلول دیالیز از ریختن موادی از بیرون مثل خون بیمار و غیره و آلوده شدن آن ها جلوگیری شود. ضمنا 

باز نگه داشتن درب محلول ضد عفونی که سبب تبخیر و پراکنده شدن محلول در هوای اتاق می شود و استنشاق  از

 آن توسط بیمار و پرستار خطرناک است اجتناب شود.

  اولترافیلتراسیون :

ثابت و یکنواخت در طول جلسه دیالیز ضرورتا بهترین روش درمان نمی باشد. برخی از ماشین  UFبه طور معمول 

می باشند و به اپراتور این اجازه را می دهند که هر شکل از  UFهای همودیالیز دارای پروفایل های مختلف جهت 

UF و وزن مرطوب و عوامل موثر در آن  را که مد نظر دارد به دستگاه بدهد. برای تنظیم این آیتم باید به وزن خشک

از روی تفاوت وزن خشک و مرطوب )وزن مرطوب: وزن مریض بالفاصله قبل از  UFها توجه کامل داشت. میزان 

دیالیز( تعیین می گردد. عدم تخلیه کافی از مایع اضافی بیمار در حین دیالیز سبب باقی ماندن حجم اضافه در بدن 

بیمار در دریافت مایعات در فواصل دیالیز، کاهش اشتها و نهایتا موجب ادم یا احتقان بیمار شده و سبب کاهش تحمل 

ریوی و بد حال شدن می شود. پرستار باید آگاهی و آموزش الزم را در ارتباط با عالئم کاهش یا افزایش حجم مایعات 

باید میزان سرمی  UFن تعیین بدن داشته باشد تا بتواند جهت اصالح آن تصمیم گیری مناسب را انجام بدهد. حی

که در پایان دیالیز یا حین دیالیز عالوه بر هر گونه مایعات خوراکی دریافتی یا تزریقی استفاده می شود را در نظر 

 محاسبه و روی دستگاه تنظیم شود. TMPکنترلر ندارند باید میزان  UFگرفت. در ماشین هایی که 

 مدت دیالیز:

شد )جهت پیشگیری از سندرم عدم تعادل( پس از اولین جلسه دیالیز بیمار مجددا مورد می با h 1در دیالیز حاد: 

می باشد و به تدریج زمان در جلسات بعدی افزایش  h 4ارزیابی قرار می گیرد. طول مدت جلسه دوم دیالیز معموال 

ز دیالیز درمان مسمومست تجاوز می کند )به جز زمانی که هدف ا h 6می یابد. به ندرت طول یک جلسه دیالیز از 

 باشد(.

می باشد که با توجه به وضعیت بیمار و عالئم همراه وی نیز می تواند به کمتر یا بیشتر تغییر  h 3 در دیالیز مزمن:

 یابد.
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 سرعت جریان خون :

ه ش داددر دیالیز اول و دوم شروع درمان مخصوصا زمانی که اوره قبل دیالیز خیلی باال باشد سرعت جریان خون کاه

از میزان اوره را کاهش  %31می شود. چون ما مجازیم برای حفظ تعادل فیزیولوژی بدن در جلسه اول فقط حدود 

دهیم . در بالغین میزان جریان خون حداکثر حدود سه برابر وزن بدن می باشد تا از بروز سندرم عدم تعادل پیشگیری 

 3طوری که میزان جریان خون در دستگاه همودیالیز حداقل  شود. در جلسات آینده به ندریج افزایش می یابد به

برای دور  26برابر وزن بدن باشد. در دریافت خون با سرعت باالتر به شماره سوزن توجه می کنیم. سوزن شماره 

ml/min 451  با دیواره های بسیار نازک و لوله های کوتاه خون استفاده می  23یا  25و در سرعت باالتر از شماره

شود )فیستوال(. افزایش فشار وریدی نشانه افزایش سرعت جریان خون پمپ می باشد. به طور نرمال فشار وریدی 

زیاد باعث کاهش توانائی پمپ خون در تحویل خون تعیین شده نمی گردد ولی در ماشین هایی که مجهز به کنترلر 

ودی فیلتر سبب افزایش اولترلفیلترلسیون خودبخاولترافیلتراسیون نمی باشند افزایش فشار زیاد در سمت خونی همو

 و نهایتا موجب دهیدراتاسیون می گردد.

 سرعت جریان محلول:

 KOAمی باشد. وقتی میزان جریان خون زیاد باشد و صافی با  cc/min 511میزان جریان استاندارد محلول دیالیز 

 افزایش می دهد. % 21ی را حدود کلیرانس صاف 811باال استفاده شود افزایش جریان محلول تا حدود 

 آشنایی با عوارض حین دیالیز و درمان آن

 دیالیز حین عوارض

رساندنتعادلبهبااکثر موارددرکهباشدمیقلبیهایآریتمیوخونفشارافتدیالیزحینعوارضشایعترین

هایکرامپشاملآیدمیبوجودبیماراندر اینکهدیگریمشکالتشوندمیدرمانهاالکترولیتومایعات

باشدمیلرزوتبوخارشدرد پشت،سینهقفسهدردغ،استفراوتهوععضالنی،

 عضالنی های کرامپ

عالمتایندچاربیماراندرصد86تا 44کهاستهمودیالیزیبیماراندرشایععوارضازیکیعضالنیهایکرامپ

نمیمشخصآناصلیعلتواقعدرولیباشدمیبودن underdialysisآن عللازیکیشوندمیدیالیزحین

رابطهایندرشدهذکرعللازیکیعلتهمینبهافتدمیاتفاقجلسات دیالیزانتهاییساعاتدربیشتروباشد،

 باشدمیسلولخارجحجمواسمواللیتی پالسماتغییرات
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 پاتوفیزیولوژی

وجوددهندةنشانالکترومیوگرافیشودمیکرامپایجادباعثارادیعضالت contractionفاز شدنطوالنی

باشدعضالنی میمختلفقسمتهایدرمتعددفاسیکوالسیونهای

 بالینی عالئم

دستها،عضالتدراما گاهاًشوندمیدرگیرتحتانیهایاندامعضالتموارداکثردروایجاددیالیزحینکرامپ

سطحشرایطایندرشودمیدیدهبیشترو مضطربباالسندیابتیغیرافراددروآیدمیبوجودنیزشکموبازوها

یابدافزایش میفسفوکنیازکراتینینسرمی

شودمیدیالیزحینباعث کرامپکهاستمواردیازاولترفیلتراسیونافزایشودیالیزمحلولسدیمپایینغلظت

 درمان

افزایشمقدارمنظوربه همینباشدمیآنازناشیعالئمرفعوکرامپدفعاتکاهشدرمانازهدفرابطهایندر

غلظتکهدیالیزیمحلولازونمودجلوگیریاز هیپوتانسیونورساندحداقلبهبایدرادیالیزجلساتبینوزن

استفاده نمودباشدمیباالآنسدیم

امهنگاز هیپواسمواللیتیجلوگیریباعثدیالیزجلساتبینبیمارانوزنافزایشرساندنحداقلبهبا

هیپوتانسیونازبایدشرایطایندردهدمیرا کاهشدیالیزباهمراهکرامپدفعاتتعدادوشدهاولترافیلتراسیون

 اولترافیلتراسیونروشازبایدفشارخونافتهنگامدرعلتبه همیننمودجلوگیرینیزدیالیزحین

sequentialجلوگیری هیپوتانسیونازاستممکندکستروزیاهیپرتونیکسالینازاستفادهنیزنمود. واستفاده

نماید

غذاییرژیمسدیمافزایش مصرفیاوسدیمباالیغلظتبادیالیزمحلولازاستفادهشدهتوصیهکهدیگریموارد

دهدمیکاهشراهاکرامپتعداد

 شودمیدیالیزجلساتبینوزنافزایشوتشنگیباعثموارداین

 تین کارنی

تعدادکمبوداینبا تصحیحودهدمیافزایشرادیالیزحینکرامپدفعاتتعدادغذاییرژیمتینکارنیکمبود

هرازپس mg/kg 11وریدی بصورتداروشده اینتوصیهدوزمنظورهمینبهیابدمیکاهشکرامپحمالت

از جمله داروهای دیگر که می  استشدهتوجهروزدربارسهتادوگرممیلی 441خوراکیبصورتودیالیزجلسه

 می باشد. Eتواند در جلوگیری از کرامپ های عضالنی موثر باشد سولفات کینین و ویتامین 
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 E ویتامین 

 کردقطعو یاکاهشرااولترافیلتراسیونبودنیازاگردیالیزحینکرامپحادحمالتدرمانجهت

بهتردارندحجمکاهشکهبیمارانیدرکردکمرادیالیزدستگاهدورباشد Trendelenburg بیمار وضعیت

عالئمرفعجهتهیپرتونیکدکستروزازتواننیز میدیابتیغیرافرادوشوداستفادههیپرتونیکسالینازاست

مهمعوارضازشدهتوصیهبیمارانگرم در درمان این 5/47تا  5/21با دوز مانیتولازاستفادهنموداستفادهحاد

شودمیبدندرآنتجمعباعثشودانفوزیوندیالیزجلسهانتهایدربخصوص زمانیکهآن

درکششیهایتمریناست برنامهممکننیزواستشدهمطرحنیزگرمآبکیسهازاستفادهوموضعیماساژ

باشدمفیددرگیرعضالتگروه

 استفراغ و تهوع

بهآنعلتآیدمیبوجوددیالیزموارددرصد21ازبیشدراستفراغوتهوع :ایتولوژی

نشانهتواندمییاوگرددمطرح میفشارخونکاهشمناسب،وضعیتبابیماراناکثردرداردبستگیعاملچند

شوندمیعالئماینباعثصافیهایواکنش Bو  Aع نودوهرباشدنیزتعادلعدمسندرمازاولیههای

ایندیالیزمایعکلسیمسدیم وافزایشوباشدمیاستفراغوتهوعشایععللازدیابتیبیماراندرگاستروپارزی

کندتشدیداستممکندیالیزیبیماراندرراعالئم

 درمان

ضداستفراغاز داروهایتوانمییابدتداومتهوعحالتچنانچهاستتوامفشارخونکاهشماندرقدم،اولین

احتمالاستفراغباشدهوشیاریکاهش سطحباهمراهبیماراناینفشارخونکاهشچنانچهوکرداستفاده

دهدمیافزایشراآسپیراسیون

تداومچنانچهاستنخست برخورداراهمیتازدیالیزهنگامدرخونفشارکاهشوقوعازجلوگیری :پیشگیری

میلی21تا5دوزگاهاًنمود،استفادهاز متوکلوپرامیدتوانمیباشدهمودینامیکاختالالتوجودبدونعالئماین

باشدمیدیالیز موثرشروعازقبلدارواینازگرم

 سردرد

نشانهازیکیاستممکناستناشناختهزیادیمیزانبهآنعلتافتدمیاتفاقدیالیزحینبطورشایعیسردرد

نشانهازیکیعالمتایننوشندمیفراوانبه میزانقهوهکهبیمارانیدرباشدتعادلعدمسندرمنامحسوسهای
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یابدمیکاهشبسرعتخونکافئینغلظتدیالیزدرمانطیچرا کهباشد Withdrawalکافئین قطعهای

هیپرناترمی میوهیپومنیزیمیهیپرناترمی،هیپوکلسمی،شاملاستشدهذکرجهت سردردنیزمتابولیکعلل

باشد

شودمیمطرحسردردایجاددرسایکولوژیکعللبیمارانبعضیدر

شودتحویزتواندمیدیالیززماندراستامینوفن :درمان

دادکاهشرامحلولسطح سدیماستبهترشوندمیدیالیزباالسدیمحاویمحلولباکهبیمارانیدر :پیشگیری

استکنندهکمکنیزمواردبعضیدرقهوهفنجانیکو

 مغزی حاد عوارض

 (TIE)مغزی گذرایمثل ایسکمیعوارضیباعثاستممکندیالیزحینهیپوتانسیونحمالتفوقمواردبرعالوه

Transient Ischemia events مختلعملکردهیپوتانسیونبهتوجهبااین بیماراننیزوشوداستروکو

ودورالسابهماتومازباالییریسکدرتزریقییاوخوراکیصورتچه بههاکواگوالنتآنتیازاستفادهوپالکتی

باشندمیداخل مغزیخونریزی

مغزیداخلخونریزیسیستولیک وهیپرتانسیونبینتنگاتنگیارتباطگرفتهصورترابطهایندرکهمطالعاتی

وکیستیکپلیبیماریآنهاکلیهانتهایعلت نارساییکهبیمارانیدرآراکنوئیدسابخونریزیواستشدهدیده

شده استگزارشباشدمیاسکلروزیستوبروس

 سینه درد

موارداکثردرآنافتد علتاتفاق میدیالیزدرمانهایموارد 3%تا 2خفیف( دردردکمرباهمراهسینه )غالباًدرد

شاملشودمیمطرحکهدیگریعللباشدمیعدم تعادلسندرموهیپوتانسیون »آن عللازاستناشناخته

غشایتعویضازغیرکنندهپیشگیریاستراتژییاکافیدرمانیتدبیرهمراه استآمبولیبندرتوهمولیزآنژین،

شودمیگرافت ایجادووریدیشریانیفستیولانسدادوترومبوزهایدستکاریریهآمبولیگاهاًوجود نداردصافی

بیمارهمودینامیکوضعیتثابت نگهداشتنجهتاقداماتیونمودقطعرادیالیزبایدسریعخیلیحالتایندر

دادانجام

شرحگرفتنباشدهمیشه مدنظرسینهقفسهدردهایعللازیکیعنوانبهآنژیندیالیزیبیماراندر :آنژین

ادامهصورتدرواستالزمقلبیآنزیمهایو بررسیالکتروکاردیوگرافیانجامنیازصورتدروبالینیمعاینهحال،

یاهانیتراتازاستفادهوخونپمپسرعتکاهشواولترافیلتراسیونوکاهش میزاناکسیژنازاستفادهدیالیز
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استفادهیا بتابلوکرهاونیتراتهاازدیالیزشروعازقبلتوانمیآنازپیشگیریجهتباشدمیکنندهکمکمورفین 

نمود

 خارش

درمانهنگامفقطکهخارشیشودمیتشدیددیالیزهنگامگاهیواستدیالیزیبیماراندرشایعمشکلیخارش

حساسیتافزایشازتظاهریاستممکنباشدخفیف آلرژیکعالئمسایرباهمراهزمانیکهبخصوصآید،میبوجود

هایهپاتیتواستمزمنخارشاغلبباشدبدنخارجدرخونگردشاجزا سیستمیاوصافیبهپائیندرجهبا

استفادهاستاندارد شاملعالمتیدرمانباشدمیبیمارانایندرخارششدهمطرحعللازیکیداروییو یاویروسی

باشدمیهاهیستامینآنتیاز

 می شودتوصیهپوستداشتننگهنرمومرطوبجهتکنندهنرمموادازاستفادهمزمنبطور

درکلسیمضربحاصلبیمارانی کهدرخارشغالباًباشدمفیداستممکنUVB نوربویژه، UVاشعهبادرمان

شودمیدیدهباشندداشتهیافتهافزایش PTHپاراتیروئید هورمونسرمیسطحیاوباشدباالآنهاسرمیفسفر

اهمیت دارد.  PTHکلسیم )در حد نرمال( و وفسفرسرمیسطحکاهشمواردایندر

 همولیز

مراحلدرچنانچهکندکمر بروزدردونفستنگیسینه،دردسینه،قفسهدرفشاراحساسبااستممکنهمولیز

اتفاقهیپرکالمیشدهلیزقرمزهایگلبولازشدن پتاسیمآزادواسطهبهاستممکننشوددادهتشخیصاولیه

بایدکهمواردیشودقلبیایستسرانجاموالکتروکاردیوگرامدرتغییرات غیرطبیعیعضالنی،ضعفباعثکهافتد

سرمسطح هماتوکریتکاهشباشدشاکیکمردردونفستنگیسینه،دردازبیمارشاملمدنظر باشدهمولیز

استشدهگزارشاولیهزمینهدوحاد درهمولیزگرددمیسانتریفوژنمونهزمانیکهپالسماشدنرنگصورتیو

ازاستعبارتدیالیزمحلولدراشکالویا سوزنکاتترخونی،راهمسیرشدنتنگیاشدنمسدود

میزانبهشدهتغلیظناکافی ترکیباتهیپوتون )نسبتدیالیزمحلول -1دیالیز محلولکردنگرمحدازبیش 2

از »نیترات « لوله های مسی»مس شهر،آبمنشاکلرامین )بابلیچ،فرمالدئید،بادیالیزمحلولشدنآلوده -4آب( 

 «(آب

نبایدوداردزیادیلیزشده پتاسیمخونشوندکالمپخونیراههایوقطعریعاًسبایدخونپمپ هایدرمان: 

تحتدیدهآسیببیماردقتبادادانجامکاهش هماتوکریتوهیپرکالمیجهتاقداماتیشود،بدنواردمجدداً

برایاستممکنقرمزتاخیری گلبولهایهمولیزنمودبستریبیمارستاننیاز درصورتدروشودنگهداشتهنظر
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جلسهطوالنی نمودنیاودیالیزبهنیازاستممکنشدیدهیپرکالمیبهتوجهبایابدادامهدیالیزاز اتمامبعدمدتی

باشددیالیز

 پمپدراشکالیاخوندر مسیرانسدادیاینکهیاوکردجستجودیالیزمحلولدربایدراهمولیزعلت :پیشگیری

Rollerشودخونیشدیدترومایایجادباعث

 هوا آمبولی

شودمیمحسوبنفستنگیوسینهدردعللازیکیدیالیزضمنهواآمبولی

نادربطورشوددرمانشناسایی وسریعاًاینکهمگربردمیمرگسویبهرابیمارکهاستخطرناکبالقوهایحادثه

افتدمیاتفاقدیالیزیدربیماران

شدهتزریقهوایاستکه نشستهدربیماریداردآنزمانوبیمارقرارگیریوضعیتبهبستگیهواآمبولیعالئم

تشنجهوشیاریکاهشباعثمغزازوریدیبازگشتانسداد درایجادباکهشودمیمغزیوریدسیستمواردقلباز

بهکهکندمیایجادحبابسترابطندرشدهراستقلبواردهوابیماران خوابیدهدرشودمیمرگحتیو

عالوهرا داشتسینهقفسهفشاردراحساسوسرفهنفس،تنگیانتظارتوانمیزمانایندررودوریدها میسوی

وقلبومغزشریانهایدرهوابه آمبولیمنجرتواندمیچپبطنبهورودوریهکاپیلریبسترازهواعبوراینبر

شودحادقلبیونورولوژیکعملکردیاختالالت

کردخاموشرا،خونپمپونمودقطعرابایدخونیراههایسریعاً :درمان

خم شودپائینبهروسینهقفسهوسرحالیکهدرچپپهلویبهخوابیدهوضعیتدربیمار

اندوتراکئاللولهراهازو یاماسکطریقاز211اکسیژنتجویزوریویقلبیهایحمایتشاملبعدیدرمان

نمودآسپیرهبایدراراستبطنهوایپوستراهازباشدمی

صورتدرخوب نیستبیماراناینآگهیپیشباشدمیهواآمبولیازپیشگیریزمینهایندرعملمهمترین

 با حالهربهشودمیمرگبهمنجرموارد41ازبیشدردرمانعدم

،اکسیژنتجویز Positionبیمار وضعیتتغییر وازوپرسورتجویزجملهازدرمانیاقدامات

یابدمیکاهش41%حدودمورتالیتیقلبی،ماساژو
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 تعادل عدم سندرم

توضیح Dialysis disequilibrium Syndrome (DDS)عنوان تحت2461سالدرباراولینبرایسندرماین

تغییراتباهمراهغالباًاستنورولوژیکوهای سیستمیکنشانهوعالئمازایمجموعهشاملکهشدداده

هنگامدرمعمولبطورسندرماینداردمغزیادمشدتبهبستگیعالئمشدت ایناستهمراهالکتروآنسفالوگرافی

 باشدمیسندرماینباالیریسکدرکهافرادیافتدمیاتفاقدیالیزشروعاولیهاز جلساتبعدیاو

فاکتورمواردسایردارند mmol/l 61یا  mg/dl 275باالی  BUNنیز ودیالیزجلسهاولینکههستندبیمارانی

سیستمدرگیریومغزیایزمینهبیماریاطفال، وجودباال،سنشدید،متابولیکاسیدوزسندرماینجهتخطر

باشدمیتشنجسابقهومرکزیعصبی

 پاتوژنر

تئورینوعدوباشدمیمغزیادمنتیجهدرومغزیسلولهایبداخلآبزیادیمقدارحرکتازناشی DDSعالئم 

استشدهذکرآنپاتوژنرجهت

:Reverse osmotic shift - 

سرمBUN زمانیکهشوداوره میمثلپالسماداخلشوندهحلموادبرداشتباعثسریعخیلیهمودیالیزانجام

مغزیسلولهایوپالسمابیناسموتیکاختالفگذرابطورنتیجهدرویافتهکاهشپالسمااسمواللیتییابدکاهش

اختالالتازمختلفدرجاتباعثمسئلههمینکند،میایجادمغزیادموسلولها شدهاینبداخلآبشیفتباعث

شودعصبی میحاد

:Intracerebral acidosis and idiogenic osmoles - 

 سلول خارجوسلولداخلرسیدنتعادلبهجهتزمانکهمعتقدندمحققینازبعضی

داخلPH کاهشمعتقدندگروهاینباشدنمیاورهکندحرکتازناشیDDS علتنتیجهدرکندمیکفایت

یونهایتوسطشدهباندپتاسیموسدیمجابجاییدارداهمیترابطهایندرنامشخصمکانیسمطریقازسلولی

حرکتتسریعنتیجهدروسلولیداخلاسمواللیتیافزایشارگانیک باعثاسیدهایتولیدافزایشوهیدروژناضافی

شودمیسلولهای مغزیبداخلآب

 بالینی تظاهرات

شودمیشروعهمودیالیزاتمامازپسبالفاصلهیاوحینکالسیکبطورDDS عالئم
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عالئمبیماریپیشرفتباسپسوباشدبینایی میتغییراتری،قرابیتعادل،عدمتهوع،سردرد،شاملاولیهعالئم

هایکرامپبصورتعالئمیدیالیزانتهایدرخفیفنوعدروافتداتفاق میمرگگاهاًحتیوکماتشنج،گیجی،

 آیدمیبوجودسرگیجهاشتهایی وبی _عضالنی

باشدمینادرشدید  DDSشیوع شودمیمطرحبعدییقسمتهادرکهکنندهپیشگیریاقداماتبهتوجهبا

 افتراقی های تشخیص و تشخیص

مطرحتشخیصهایرابطهایندرباشدمی DDSکننده مطرحقویاًدیالیزشروعاولجلساتدرفوقعالئموجود

ازعبارتندDDS از غیرشده

متابولیکاختالالتمغزی، مننژیت،داخلهموراژیمغزی،انفارکتوسدورال،سابهماتوماورمیک،آنسفالوپاتی

باشدمیداروییآنسفالوپاتیوهیپوگلیسمیهیپوناترمی،

 پیشگیری

 همودیالیز جدیدبطورکهبیمارانیدربخصوصاست،درمانازبیشترپیشگیریاهمیت

کاهشآهستهوتدریجیباید BUNدیالیز شروعاوایلدرباشند،می DDS باالی ریسکدرواستشدهشروع

 میزانوگیردانجامهمودیالیزساعتدومدتبایدابتدادریابد

گرددسانتی متر مربع( انتخاب 1/2تا  4/1میلی لیتر در دقیقه و صافی دیالیز کوچک ) 151تا  251جریان خون 

وجود نداشت میزان جریان خون را می توان  DDSاز عالئمیچنانچهیابدادامهروز3تا4مدتبهروزانهرژیماین

ml/min 51 ( 311تا  411افزایش داد ml/min )شرایطایندردادافزایشدقیقه41جلسههررادیالیزمدت

 انجامهمودیالیزازمدتیکوتاهدورهمتعاقباولترافیلتراسیونتوانمیدارندحجمواضح افزایشبطورکهبیمارانی

است.نشدهگزارشمداومصفاقیدیالیزباهمراه DDSداد. 

تاروزدرگرممیلی411سپس واولیهدوزدرگرممیلی2111مقدارتوئین )بافنیازاستفادهپزشکانازبعضی

 اندنمودهتوصیهراشودکنترلاورمیکهزمانی

دارندلیتردسیدرگرممیلی111تا251باالی BUNو دارندباالریسککهبیمارانیدرهمودیالیزازنیزو

استشدهساعت توصیهیکهرازایبهتزریقیبطورگرم 5/21مانیتول ازاستفاده
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 درمان

استفراغ،باعثوشدید DDSچنانچه ولییابدمیبهبودساعتچندطیمعموالً DDSاز ناشیعالئمکلیطور

قطعرادیالیزیاودادکاهشراخونجریانمیزانجملهازنموددرمانرابیماراناینبایدشودسردردیاوبیقراری

و نمودمتوقفبایدرادیالیزسریعخیلیشوندمیهوشیاریسطحکاهشوتشنج، کمادچارکهبیمارانیونمود

 دادافزایشهیپرتونیکمانیتولازگرم 5/21 یاو14سالینازلیترمیلی5توسطراپالسمااسمواللیتی

 ROسیستم 

 تصفیه آب

آب ترکیبی شیمیایی است که به طور کامل شناخته نشده است. شکل خالص آب همان بارانی است که از ابر جدا می 

 شود. آب از زمان جدا شدن از ابر تا رسیدن به زمین مقدار زیادی از آلودگی های موجود در مسیر را جذب می کند.

وری دیالیز، آب با خلوص باال برای استفاده در همودیالیز ساخته شده است. خوشبختانه امروزه پرده با پیشرفت فن آ

های پیشرفته برا اسمز معکوس و تجهیزات بیرون کسیدن آب، می توند باکتری ها و حتی آندوتوکسین ها را از آب 

 جدا کند و سیستم های پایش آب بهبود یافته است.

 وجود دارد که می تواند به بیمار و دستگاه دیالیز آسیب برساند عبارت اند از: سه دسته آلودگی در آب

 ذرات معلق در آب -4باکتری ها و مواد حاصل از آن ها.  -1مواد شیمیایی. 

 از مواد یاد شده، مواد شیمیایی و باکتری ها می تواننند به طور مستقیم به بیمار آسیب برسانند.

 مواد معدنی موجود در آب:

سدیم، کلراید، آهن، آلومینیوم، نیترات ها، منگنز، مس، روی، ید و فلوئور مهم ترین ترکیبات آلی آب هستند. انواع 

گوناگون مواد معدنی در نواحی مختلف جغرافیایی وجود دارند و میزان آلودگی آب به مدت زمان مجاورت آب با آن 

 ها بستگی دارد.

رانسیوم، سلنیوم، کروم، کادمیوم، سیانید، باریوم، قلع و غیره نیز ممکن است عناصر کمیاب آرسنیک، سرب، نقره، است

 در آب وجود داشته باشد.

 کربنات کلسیم رایج ترین ناخالصی آب است و به عنوان سختی آب شناخته می شود.

 اثرات شیمیایی آب آلوده
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 روشهای تصفیه آب همودیالیز:

 )گذشتن از صافی )فیلتراسیون 

  کربن فعالصافی های 

 اسمز معکوس 

 نرم کننده های آب 

 دیونیزاسیون 

 اشعه ماورا بنفش 

 فیلتراسیون:

ذرات معلق )شن، لجن، جلبک و خاک( به وسیله صافی های مکانیکی و از طریق غشای کارتریج یا به وسیله تانک 

 هایی حاوی مواد گرانولی که می توانند دوباره شست و شو شوند از آب برداشته می شوند. 

 تانک کربن

کلرین و کلرامین دو افزودنی درمانی استاندارد در بیشتر مراکز تصفیه آب امریکا هستند که برای از بین بردن باکتری 

ها به آب اضافه می شوند. این دو همچنین قادر به تخریب گلبول های قرمز در انسان اند. تانک کربن حاوی دانه های 

کلر و کلرامین ها را از آب جدا می کند. کلر و کلرامین سمی هستند و ورود  کربن فعال است که توسط پدیده جذب،

 آن ها به خون می تواند برای بدن مضر باشد. 

 وظیفه سختی گیر آب

سختی گیر معموال، بعد از تاک کربن قرار می گیرد تا یون ها را در آب جا به جا کند. رایج ترین سختی آب، کلسیم 

 ر، کلسیم و منیزیوم آب را با یون سدیم بر اساس میلی اکی واالن جا به جا می کند. و منیزیوم است. سختی گی
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 :ROانواع 

RO  به دو صورتOnline  و غیرonline  وجود دارد در نوع اول آب پس از تصفیه به سمت دستگاه هدایت شده و

گردیده، کسر آب جبران و مجددا  ROتوسط دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. سپس مازاد آب مصرفی مجددا وارد 

، آب پس از تصفیه در مخزن انتهای سیستم ROبه سمت دستگاه بر می گردد. این در حالی است که در نوع دوم 

 جمع شده و توسط یک پمپ به سمت دستگاه هدایت می شود.

 

 

 اسمز معکوس

همه آلودگی های موجود در آب را که راز سد  ROمؤثرترین روش تصفیه آب در دیالیز است.  ROاسمز معکوس یا 

 عبور کرده اند، شامل آندوتوکسین باکتری ها و دیگر آلودگی ها بر می دارد ROپیش 

 

 مزیت های خاص روش اسمز معکوس نسبت به سایر روش های تصفیه آب

 ت دارد که شامل موارد زیر است:روش اسمز معکوس چندین مزی

  باکتری ها، ویروس ها و مواد تب زا به وسیله غشاها برداشته می شوند. در این روش انتظار می رود کیفیت

 نزدیک به آب مقطر باشد. ROآب 

Resin 

+Na +Na 

++Mg++Ca 

Resin 

+Na +Na 

++Mg++Ca 
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  دستگاه های در دسترس بسیار جمع و جور هستند و به فضای کمی نیاز دارند. آن ها برای دیالیز در خانه

 ناسب اند.بسیار م

 .به طور میانگین، غشاها طول عمر کمتر از یک تا دو سال دارند و بعد از آن باید تعویض شوند 

  سترونی کامل دوره ای سیستمRO .با فرمالین یا دیگر مواد سترون کننده عملی است 

 دیونیزاسیون

نظور از محلول، آب ورودی دیونیزه کردن یعنی برداشتن مواد یونی و نمک ها از یک محلول که در این مورد م

است. یون های با بار مثبت توسط دانه های رزین حاوی یون های هیدروژن و یون های با بار منفی تسط یون 

 هیدروکسید جابه جا می شوند 
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 کیفیت آب تهیه شده با سیستم دیونیزه کننده

نصب برخی انواع پایش ها برای اطمینان از کیفیت شیمیایی آب آماده شده ضروری است. کیفیت آب دیونیزه کننده 

بیان می کند که نباید اجازه داد مقاومت آب تولید شده پایین  AAMIبا واحد مقاومت نشان داده می شود. رهنمود 

 باشد، در این صورت تانک ها باید تعویض شوند. MΩ 2تر از 

 مشکالت هنگام کار با آب بسیار خالص

همان طور که آب به حالت خیلی خالص نزدیک می شود، سطح انرژی آن نیز افزایش می یابد. این آب خالص به 

سرعت از نظر شیمیایی با موادی که در تماس با آن است، واکنش می دهد. برای انتقال آب محصول، ممکن است 

یا مواد خنثای جدید استفاده شود. تانک ها نیز باید  (PVC)ی، پلیوینیل کلراید فقط از لوله های استیل ضد زنگ طب
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از این قبیل مواد ساخته شده باشند. اگر آب بسیار خالص در معرض هوا قرار گیرد، به سرعت دی اکسید کربن را 

 جذب و با آن واکنش می دهد.

 واکسیناسیون در بیماران دیالیزی

 هپاتیت واکسن

از رسیدن به مرحله  قبلز )دیالی شروع از قبل پیشنهاد می شودد. و توصیه می شو دیالیزی ارانبیم همه برای

ESRD )سروپوزیتیو احتمال شوندمی  واکسینه دیالیز، به نیاز مرحله به رسیدن از قبل که بیمارانی .شود تجویز 

 .دارند باالتری بادی آنتی تیتر و بیشتر شدن

 پاسخ می دهند واکسن به بیماران % 61 – 51 حدود فقط

  نیفتد تاخیر به دیالیز شروع وتا شود تجویز واکسن CKD تشخیص محض به است بهتر

 منفی باشد.  (ELISA)به روش  HBS Abو  HBS Ag تست باید واکسن تجویز برای

 عضالنی صورت به گرم میکرو 31 . میشود توصیه دیالیزی بیماران در دوز 3 و برابر 1 دوز

 .تزریق می شود ماه 6-1-2-1 ماه در( بازود ) دلتوئی در

 mIU/mL 21 از کمتر تیتر که صورتی ،در میشود چک HBS Ab ،تیتر دوز آخرین از بعد ماه دو تا یک

  تکرار می شود شده گفته صورت به واکسن دوز 3 ،مجددا باشد

 HBS Ag از نظر بیمار باشد 21 از کمتر هم باز که صورتی ودر تکرار می شود بادی تیترآنتی بعد ماه 2 مجددا

 .شود چک

 non عنوان هب ،نبود منفی صورت ودر صورت می گیرد، درمانی اقدامات HBS Ag  بودن مثبت صورت در

responder to vaccine شود نمی توصیه واکسیناسیون تکرار و شده شناخته. 

 .توصیه می شود نفرولوژیست به ارجاع و ماه سه هر HBS Ag کردن چک بیماران این در

 در .توصیه می شود ماه 6هر  بادی آنتی چک دارند 21 از بیشتر بادی آنتی سطح که بیماران در 

 .توصیه می شود( میکروگرم 31) برابر 1 دوز با واکسن بوستر دوز یک تجویز رسید 21 زیر به آن سطح که صورتی

 شودمی  توصیه پاسخ افزایش برابرجهت 1 دوز با واکسیناسیون دیالیزهم شروع قبل CKD بیماران در
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AST, ALT چک نرمال، محدوده در حتی افزایش صورت در و ،میشود چک ماه 6-4 هر HBS Ag ،توصیه می شود 

 آنفلوآنزا واکسن

 .است سایرین از کمتر دیالیزی دربیماران آنفلوآنزا واکسن به پاسخ 

 .توصیه می شود دیالیزی افراد همه به آنفلوآنزا ساالنه واکسن تجویز 

 الی شهریور 25 ترجیحا) شود تجویز جامعه در بیماری فعالیت شروع از قبل واکسن است بهتر 

 ر(.مه 25

 مصرف منع دیالیزی بیماران در شده ضعیف زنده واکسن و باشد فعال غیر نوع باید اکسنو

 .دارد

 .توصیه می شود دیالیزهم بخش پرسنل به ساالنه آنفلوآنزای واکسن تجویز

 .کنند خودداری شده ضعیف زنده واکسن تجویز از هم همودیالیز بخش پرسنل

 پنوموکوک واکسن

 .است شده کم سایرین به نسبت دیالیزی بیماران در پنوموکوک والنت 14 واکسن به پاسخ

 .توصیه می شود Ppsv14و  Pcv24 واکسن دو تجویزهر کلیه نارسایی با بیماران در
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 شرایط به توجه وبا تامین هزینه صورت در واکسن این تجویز حاضر حال در pcv24 واکسن هزینه بودن باال علت به

 .می شود توصیه

 (Td)دیفتری  ، تتانوس واکسن  

 است کمتر آن به پاسخ ولی ندارد مصرف منع دیالیزی بیماران در واکسن 

 سازند می بادی آنتی هم تتانوس واکسن به پاسخ در دهند می پاسخ هپاتیت واکسن به که بیمارانی 

 میشود تکرار سال 21 هر بوستر دوز 

 واریسال واکسن

 شوند واکسینه باید هستند منفی بادی انتی واریسال و هستند پیوند کاندید که بزرگساالن و ها بچه

 منابع

 مبانی همودیالیز برای پرستاران، جودیت زد. کالنباخ؛ ترجمه دکتر بهروز برومند

 معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپرستار و دیالیز، 
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 تغذیه  کامل وریدی

(TPN) 

 

 

 تهیه و تنظیم: سیدمحمدرضا قریشی
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تغذیه تزریقی روش تامین نیاز غذایی است که در آن مواد غذایی از راه ورید داده می شوند.دو روش برای این گونه 

 (.TPN(و تغذیه وریدی کامل)PPNتغذیه وجود دارد:تغذیه تزریقی محیطی)

( تنها قسمتی از نیازهای روزانه بدن را  PPN( یا )Peripheral Parenteral Nutritionتغذیه تزریقی محیطی)

تامین می کند و مکمل تغذیه دهانی است.این روش در بیمارانی که اختالل عملکرد گوارشی دارند،به علت عدم 

 روز( می باشند،اندیکاسیون دارد. 21نیازمند تغذیه درمانی کوتاه مدت)کمتر از  توانایی در دریافت مواد مغذی کافی

( کلیه نیاز های تغذیه ای روزانه بدن را فراهم TPN( یا )Total Parenteral Nutritionتغذیه وریدی کامل )

ه نمی توانند به در بیمارانی کTPNمی کند.این روش می تواند در بیمارستان یا منزل مورد استفاده قرار گیرد.

روز نیاز دارند اندیکاسیون دارد. .اصطالح  21صورت روده ای تغذیه شوند و به حمایت تغذیه ای به مدت بیش از 

 (است.Hyperaliminationبرده می شود هایپرآلیمینیشن )TPN دیگری که برای 

 آشنایی با محلول های تغذیه وریدی

 کالری غیر پروتئینی است.(851معادل  % 15)یک لیتر دکستروز%71تا%11دکستروز    -2

کمک به حفظ تعادل پروتئین را فراهم می کند که میزان کالری مورد نیاز برای   بخش اعظم کالری مورد نیاز برای

 حفظ تعادل نیتروژن بستگی به شدت ناخوشی بیمار دارد.

 (%25تا%5/1اسیدهای آمینه کریستالین)    -1

به منظور تامین پروتئین کافی برای جایگزین نمودن اسیدهای آمینه ضروری،حفظ ذخایر پروتئین و پیشگیری از 

 دفع پروتئین از بافت های عضالنی را بر عهده دارد.

 الکترولیت ها،ویتامین ها،ریزمغذی ها،انسولین و هپارین بر حسب دستور  -4

 اساس نیازهای متابولیک بیمار و نتیجه آزمایش های بیوشیمی،اضافه می شوند. الکترولیتها و امالح معدنی بر  -* 

 ریزمغذی ها باعث پیشرفت متابولیسم طبیعی می شوند.شامل روی،مس،کروم،سلنیوم،ومنگنز می باشد.-* 

 ویتامین ها عملکرد طبیعی بدن را میسر می کنند و بسیار مغذی هستندومخلوط تجاری ویتامینهای محلول  -*

 در آب و چربی،بیوتین و اسید فولیک ممکن است که به محلول تغذیه وریدی بیمار افزوده شوند.

)می تواند از طریق محیطی یا مرکزی تجویز شود( منبع تغلیظ شده ای از انرژی %11تا%21امولسیون چربی،    -3

کالریک روزانه بیمار را نیازهای %51تا%41است که باعث پیشگیری یا رفع کمبود اسیدهای چرب می شود که 

 تامین می کند.به صورت امولسیون لیپید عرضه می شود و در غلظتهای مختلف در دسترس است
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 آب -5   

 بر اساس نیاز بیمار به مایعات و تعادل الکترولیت ها،آب به محلول تغذیه وریدی اضافه می شود.    

 آشنایی با افزودنی های شایع

ممکن است افزودن ترکیباتی را به محلول تغذیه وریدی،درخواست نماید.این افزودنی بسته به شرایط بیمار،پزشک 

 ها برای درمان نیازهای متابولیک خاص بیمار به کار می روند که شامل:

 از اسیدوز متابولیک پیشگیری می کند:استات. 

 پروتئین ضروری برای ترمیم بافت را فراهم می کنند:اسیدهای آمینه. 

 تقویت استحکام استخوان ها و دندان ها می شود وبه انعقاد خون کمک می کندباعث :کلسیم. 

 باز را تنظیم می کند و باعث حفظ فشار اسمزی می شود -تعادل اسید:کلرید. 

  کالری الزم برای متابولیسم را فراهم می کند :%54دکستروز. 

 ث پیشبرد رشد و تکامل میبرای تشکیل دزوکسی ریبونوکلئیک اسید ضروری است و باع :اسید فولیک 

 .شود

 به جذب کربوهیدرات و پروتئین کمک می کند :منیزیم. 

 به التیام زخم و تولید گلبول قرمز کمک می کنند :(نظیر روی،منگنز و کبالت(ریزمغذی ها. 

 احتمال بروز پارستزی محیطی)احساس کرختی و سوزن سوزن انتهاها(را کاهش می دهد :فسفات. 

 فعالیت سلولی و ایجاد بافت ،ضروری استبرای  :پتاسیم. 

 به تنظیم انتشار آب و حفظ تعادل طبیعی مایعات کمک می کند :سدیم. 

 به جذب نهایی کربوهیدرات و پروتئین کمک می کند :ویتامین ب کمپلکس. 

 ویتامینC: به التیام زخم کمک می کند. 

 ویتامینD:  سرم،ضروری استبرای متابولیسم استخوان و حفظ سطح کلسیم. 

 ویتامینK: به پیشگیری از اختالالت خونریزی دهنده کمک می کند. 

 موارد مصرف

 (کالری در روز یا بیشتر1511تا1111تامین مقدار فراوانی از کالری و مواد مغذی) 

  فراهم کردن کالریهای مورد نیاز،ابقاء تعادل نیتروژن،جایگزینی ویتامین های ضروری،الکترولیتها،امالح

 .دنی و عناصر کمیابمع

 پیشبرد سنتز بافت،بهبود زخم و عملکرد طبیعی متابولیک 

 فراهم کردن امکان التیام و استراحت برای روده بزرگ و کاهش فعالیت لوزالمعده و روده کوچک 

 افزایش تحمل نسبت به جراحی در بیماران دچار سوء تغذیه شدید 
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 انواع محلول های غذایی وریدی 

 ساعت  13لیتر محلول)اسید آمینه و دکستروز(با استفاده از ست وریدی فیلتردار در طی  1-4:  نوع اول

داده می شود.قبل از تزریق محلول وریدی باید آنرا از نظر شفافیت و وجود هر گونه رسوب مورد بررسی 

 Yک رابطدکستروز از طریق ی -قرار داد. امولسیون های چربی )اینترالیپید(همزمان با محلول اسید آمینه

شکل داده می شود.در صورت مشاهده چربی یا الیه چربی روی سطح مخلوط، نباید از آن استفاده 

 .شود.چون می تواند آمبولی چربی ایجاد کند

(شامل اسید آمینه ، دکستروز ، چربی است که Total Nutrient Admixtureمخلوط کامل غذایی)  نوع دوم:

تر مخصوص برای تزریق وریدی این ترکیب استفاده می شود.قبل از تزریق ساعت تزریق می شود.از یک فیل13طی 

، محلول از نظر ذرات چربی جدا شده از از محلول ،تشکیل یک الیه چربی بر روی سطح محلول باید بررسی شود و 

 در صورت وجود این موارد محلول باید دور ریخته شود. مزایای این نوع شامل:

  (کردن محلول)کاسته شدن از خطر آلودگینیاز کمتربه دستکاری 

 نیاز به زمان اندک جهت آماده کردن محلول برای تجویز 

 نیاز کمتر به ست های انفوزیون و وسایل انفوزیون الکترونیک 

 کاستن از هزینه های مرکز درمانی 

 افزایش دادن تحرک بیمار 

 تسهیل بخشیدن به روند تطابق بیمار با مراقبت در منزل 

 ن: آغاز درما

محلولهای تغذیه وریدی باید از مقدار کم به بیمار داده شده سپس روزانه و به طور تدریجی مقدار آن تا حد مورد 

نیاز و قابل تحمل بیمار افزایش داده شود.به طور مرتب الزم است یافته های ازمایشگاهی و واکنش بیمار به درمان 

ل از شروع تغذیه کامل وریدی عبارتند از:توزین بیمار، میزان مورد بررسی قرار گیرد.اندازه گیری های معمول قب

جذب و دفع مایعات، شمارش کامل گلبولی، شمارش پالکتها، زمان پروترومبین، تری گلیسرید سرم، مقدار 

 الکترولیتها از جمله منیزیم و فسفر سرم و سطح گلوکز خون .

 ررسی تعادل نیتروژنی بدن کمک کند.ساعته می تواند به ب 13اندازه گیری نیتروژن در ادرار 

 روش های تزریق:

روش های متفاوتی از نظر انتخاب نوع ورید)محیطی یا مرکزی( و وسایل مورد استفاده برای تزریق محلول های 

 تغذیه کامل وریدی وجود دارد.انتخاب روش به وضعیت بیمار و طول مدت درمان بستگی دارد.
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 روش وریدهای محیطی: 

 (PPN)وریدی محیطی  تکمیل تغذیه خوراکی و هنگامی که استراحت روده مدنظر نیست از تغذیهبه منظور 

ممکن است کمک گرفته شود.در این روش از ورید محیطی برای تزریق محلول تغذیه وریدی محیطی استفاده می 

تجاوز  %21وز از شود و در این حال محلول از غلظت کمتری برخوردار است.بنابراین در این روش غلظت دکستر

نمی کند چون غلظت بیشتر باعث تحریک دیواره وریدهای کوچک و فلبیت می شود.همزمان از چربی ها برای 

خنثی کردن محلول تغذیه وریدی محیطی و حفاظت دیواره وریدهای محیطی در مقابل تحریک استفاده می 

 روز است. 7تا 5شود.طول مدت درمان نیز معموال 

 روش ورید مرکزی:

برابر خون دارندبرای دیواره داخلی وریدهای محیطی مضر هستند  6یا  5از آنجایی که محلول تغذیه وریدی غلظتی 

.لذا ،برای پیشگیری از بروز فلبیت و سایر عوارض وریدی، این محلولها توسط سوندی وارد شده به ورید بزرگ و با 

ش خون تزریق می شود. در نتیجه محلولهای غلیظ به جریان خون باال)ورید تحت ترقوه ای( به داخل سیستم گرد

 سرعت رقیق شده و با خون هم غلظت)ایزوتونیک(می شوند.

چهار نوع سوند برای وارد شدن به وریدهای مرکزی وجود دارد که در تمامی آنها الزم است به کمک اشعه ایکس از 

اسب یک سوم میانی ورید اجوف فوقانی در قرار گرفتن سر سوند در محل مورد نظر اطمینان حاصل گردد محل من

 محل اتصال به دهلیز راست است.

 (Nontunneled central cathetersسوندهای مرکزی غیرتونلی)    -1

هفته از این سوندها استفاده می شود که از طریق پوست وارد ورید مرکزی  6برای درمانهای کوتاه مدت کمتر از 

ترین ورید مورد استفاده است،زیرا ثابت کردن سوند در محل امکانپذیر بوده  می شوند. ورید تحت ترقوه متداول

،مانع فعالیت بیمار نشده و پانسمان آن به راحتی قابل تعویض است .در مواقع اورژانس ممکن است از ورید 

کزی از نوع روز.سوندهای وریدی مر 1تا 2ژوگولرنیز به عنوان آخرین راه استفاده می شود،آن هم تنها برای مدت 

تک مجرایی، دومجرایی و سه مجرایی در دسترس وجود دارند.سوندهای سه راهی بهترین نوع هستند.مجرای 

برای  28برای تزریق خون و یا سایر محلولهای غلیظ کاربرد دارد.مجرای میانی آن با قطر  26انتهایی آن با قطر 

آن برای تزریق خون یا داروها قابل استفاده است.اگر از  تزریق محلول تغذیه وریدی به کار می رود و مجرای فوقانی

یکی از این مجراها برای تزریق مایع استفاده نشود، می توان از آن برای کشیدن خون و تهیه نمونه آزمایشگاهی 

 استفاده کرد.

ت.از جمله در صورت استفاده از سوند تک مجرایی برای تزریق محلول تغذیه وریدی،محدودیتهایی وجود خواهد داش

آن که برای کشیدن خون قابل استفاده نیست و داروها نیز قابل تزریق نیستند چون خطر ناسازگاری داروها با 

محلول غذایی وجود داردوتنها داروی قابل تزریق از این سوند تک مجرایی،انسولین است.بنابراین داروها باید از 
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یق خون نیز از طریق آن نباید صورت پذیرد زیرا ممکن طریق یک ورید محیطی مجزا تزریق شوند. همچنین تزر

 است سلولهای خونی مجرای سوند را پوشانیده و در نتیجه سرعت ورود محلول غذایی کاهش یابد.

 وارد کردن سوندهای مرکزی از طریق عروق محیطی:   -2

ق عروق محیطی وارد می یکی دیگر از روشهای تغذیه کامل وریدی استفاده از سوندهای مرکزی است که از طری

شوند.از این روش برای دوره های درمانی چند روزه تا چند ماهه استفاده میشود.این سوندها ممکن است در بالین 

بیمار یا به صورت سرپایی وارد شوند.از ورید بازیلیک یا سفالیک سوندوارد شده و تا محل مورد نظرجلو رانده می 

تزریقی دارد)ورید اجوف فوقانی برای تغذیه کامل وریدی(.اندازه گیری شود،این محل بستگی به نوع محلول 

 فشارخون و نمونه گیری خون،از بازوی مورد استفاده برای تغذیه وریدی ممنوع است.

 (Tunneled central cathetersسوندهای مرکزی تونل دار)  -3

د جاگذاری شوند.این سوندها ممکن است روش دیگر استفاده از سوندهایی است که ممکن است برای سالها در وری

(و سوند Hickmanتک مجرایی یا دومجرایی باشند.دو نمونه از این سوندها عبارتند از:سوندهیکمن)

(. این سوندها با استفاده ازروش جراحی جاگذاری می شوند.آنها از زیر پوست عبور داده Groshongگراشونگ)

 ترقوه وارد می شوند و از آنجا به ورید اجوف فوقانی داخل می گردند.شده)برای کاهش خطر عفونت(و به ورید تحت 

 وسیله مایع درمانی کاشتنی:   -4

وسیله مایع درمانی کاشتنی،وسیله دیگری است که برای مایع درمانی طوالنی داخل وریدی مورد استفاده قرار می 

پورت(.در این روش یه جای خارج شدن از طریق  PASگیرد)به عنوان نمونه مدی پورت ، هیکمن پورت ، 

پوست،انتهای سوند به محفظه کوچکی مرتبط می شود که در داخل یک جاسازی زیرپوستی قرار داده شده است 

که ممکن است در دیواره قدامی قفسه سینه یا روی بازو باشد.اندازه گیری فشارخون و تهیه نمونه خون از اندام 

 ع است.دارای این وسیله،ممنو

 اداره نمودن تغذیه وریدی:

 دستور پزشک را با برچسب بطری)کیسه(حاوی محلول تغذیه،تطبیق دهید. 

  محلول تجویز شده را یک ساعت قبل ازاستفاده از یخچال خارج کنید و از نظر نوع محلول ،تاریخ انقضاء

ول لیپیدی را از نظر موارد غیر طبیعی در محلول نظیرکدر بودن و وجود ذرات معلق بررسی کنید.محل

 .وجود الیه قهوه ای رنگ در آن بررسی و در صورت مشاهده به داروخانه برگردانید

  ساعت آویزان کردن محلول،غلظت گلوکز و حجم کلی محلول را روی برچسب نوشته و به بطری وصل

 .کنید

 مراحل انجام کار را در صورت هوشیاری برای بیمار توضیح دهید. 
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 ار خط وریدی مناسب نداشته باشد،یک خط وریدی مناسب بگیریددر صورتی که بیم. 

 در صورتی که تغذیه وریدی از طریق CVP ، انجام می شود،قبل از شروعCVP را از نظرکارکرد صحیح

 .کنترل کنید

 دستکش استریل پوشیده و به روش استریل اتصاالت لوله ها رابرقرار کنید. 

 ستور داده شده تنظیم و تزریق را شروع کنیدسرعت انفوزیون را با توجه به میزان د. 

  میلی لیتر در ساعت ادامه  51تا31تزریق را با سرعت کم شروع کرده و با توجه به تحمل بیماربا سرعت

دهید)توجه به دستور پزشک در این مورد الزامی است(.محلول های دکستروز با دوز باال را به علت 

 .ثابت به بیمار بدهیدجلوگیری از نوسانات قندخون با سرعت 

 از آویزان بودن محلولTPN  ساعت خودداری کنید 13برای بیش از. 

 ساعت، به روش استریل عوض کنید. از محکم بودن همه اتصاالت مطمئن شوید 13ست و فیلتر را هر. 

 برای مراقبت از محل دسترسی به ورید و تعویض پانسمان از خط مشی محل کار خویش پیروی کنید- 

ساعت تعویض می گردد، ولی در صورت خیس شدن، آلوده گردیدن، یا کنده شدن  13ن معموال هر پانسما

 .ساعت باید تعویض شود13،زودتر از 

  یا کمتر، در صورت )دقیقه  41برای پایش سرعت جریان ،تنظیمات مربوط به پمپ انفوزیون را هر

 .استفاده شودTPN  لزوم(چک کنید.از جاذبه نباید برای تجویز

  ساعت )یا کمتر،در صورت لزوم(عالئم حیاتی را پایش کنید 8تا  3هنگام شروع درمان و سپس هر. 

 مراقب افزایش درجه حرارت بدن باشید.تب از اولین عالئم سپسیس مرتبط با کاتتر می باشد. 

 سطح گلوکز را پایش کنید. 

  نماییدجذب و دفع روزانه را به دقت ثبت کنید وحجم و نوع محلول را نیز قید. 

 وضعیت جسمی بیمار را روزانه بررسی کنید. 

 در صورت افزایش وزن بیش از kg 35/1در روز به عدم تعادل مایعات شک کنید. 

  نتیجه آزمایش های معمول نظیر الکترولیت ها، نیتروژن اوره خون و میزان گلوکز سرم را پایش کنید و

 .داده شود TPN ییرات الزم در محلولیافته های غیرطبیعی را به پزشک گزارش نمایید تا تغ

 ؛میزان آن بایددر طی انفوزیون مداوممقدار تری گلیسرید سرم را چک کنید TPN  در محدوده طبیعی

 .باشد

  معموال آزمایشهای آالنین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز،آلکالین فسفاتاز، کلسترول، تری

 .بررسی های انعقادی به صورت هفتگی انجام می شوندگلیسرید، اسید چرب آزاد پالسما و 

 و نشانه های انحراف های  بیمار را از نظر عالئم(Aberations)  تغذیه ای ،نظیر عدم تعادل مایعات و

 .الکترولیت ها و اختالالت متابولیسم گلوکز پایش کنید

 بیمار را مورد حمایت عاطفی قرار دهید. 

 کنید از دهان بیمار به دفعات مراقبت. 

  مراحل انجام کار از قبیل ساعت شروع و اتمام تزریق ،واکنش های بیمار در حین تزریق و مداخالت پزشکی

 .و پرستاری را به صورت دقیق در گزارش ثبت کنید
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 قطع تغذیه وریدی:

 از قطع ناگهانی تغذیه کامل وریدی بپرهیزید.

 با کاهش در میزان گلوکز دریافتی سازگار شود. محلول تغذیه وریدی به تدریج قطع می شود تابیماربتواند

 اداره کردن عوارض درمان وریدی

 نشت    -1

 عارضه ای مکانیکی است. 

 می تواند سبب نکروز و پوست اندازی اپیدرم و درم شود. 

 عالئم و نشانه ها

 درد در محل جاگذاری کاتتر 

 تورم بافت اطراف محل جاگذاری کاتتر 

 مداخالت پرستاری

 را متوقف کنید انفوزیون. 

 ر را از نظر اختالالت قلبی ریوی بررسی نماییدبیما. 

 رت دستوردرصو Chest X-ray انجام گردد. 

 پیشگیری: 

 محل جاگذاری را به دفعات از نظر قرمزی و تورم بررسی نمایید. 

 سطح درد بیمار را پایش کنید. 

 هیپرگلیسمی  -2

باالبودن غلظت گلوکز در محلول تجویزی، سریع بودن جریان عارضه ای متابولیک است.از علل آن می توان به 

 انفوزیون و مختل بودن تحمل گلوکز در اثر دیابت،استرس، یا عفونت)سپسیس(اشاره نمود.

 عالئم و نشانه ها

 افزایش میزان گلوکز خون و ادرار*                             اضطراب                  
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 بی قراری*                                اغماء 

 ادراری پر*                              خستگی 

 مداخالت پرستاری

 بر حسب دستور درمان با انسولین را شروع کنید و یا سرعت تجویز تغذیه کامل را اصالح نمایید. 

 پیشگیری

  ساعت میزان گلوکز سرم را پایش کنید 6در ابتدا هر. 

  111محدوده کمتر از میزان گلوکز سرم را درmg/dl نگه دارید. 

 با استفاده از پمپ انفوزیون ،به آهستگی انفوزیون را شروع کنید. 

 هیپرکالمی  -3

عارضه ای متابولیک است.در اثر باال بودن میزان پتاسیم در محلول تغذیه کامل وریدی ،بیماری کلیوی،یا      

 هیپوناترمی رخ می دهد.

 عالئم و نشانه ها

  تعداد ضربان قلبکاهش 

 نبض نامنظم 

 ضعف عضالت اسکلتی 

 بلند بودن امواجT 

 مداخالت پرستاری                                                        

 کاهش مصرف مکمل پتاسیم 

 پیشگیری                                        

 در آغاز درمان،میزان پتاسیم سرم را روزانه پایش کنید. 

 سندرم غیرکتونی هیپراسموالر هیپرگلیسمیک  -4

 عارضه ای متابولیک است که در اثردیورز هیپراسموالر ناشی از هیپرگلیسمی درمان نشده رخ می دهد.
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تذکر مهم:در صورت عدم درمان ،بیمار دچار گلیکوزوری و اختالالت الکترولیتی می گردد وممکن است 

 دچار اغماء شود.

 عالئم و نشانه ها

 یجیگ 

 کم آبی 

 باال بودن اسمواللیته سرم 

 (خواب آلودگی)لتارژی 

 (میلی گرم در دسی لیتر و بیشتر افزایش یابد  611باال بودن میزان گلوکز)می تواند تا. 

 مداخالت پرستاری

 مصرف مکمل دکستروز را متوقف کنید. 

 بیمار را با محلول دستور داده شده، هیدراته کنید. 

 پیشگیری

  ساعت میزان گلوکز سرم را پایش کنید 6در ابتدا هر. 

  111میزان گلوکز سرم را در محدوده کمتر ازmg/dlحفظ نمایید. 

 با استفاده از پمپ انفوزیون، به آرامی انفوزیون را شروع کنید. 

 هیپوکلسمی  -5

،یا Dامینویتعارضه ای متابولیک و نادر می باشد که ناشی از پایین بودن غلظت کلسیم در محلول انفوزیون،کمبود 

 پانکراتیت می باشد.

 عالئم و نشانه ها

 آریتمی های قلبی 

 کم ابی 

  پرادراری 

 تتانی 

 احساس سوزن سوزن شدن یا کرختی 
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 مداخالت پرستاری

 مصرف مکمل کلسیم را افزایش دهید. 

 پیشگیری

 سطح کلسیم سرم را تا هنگام تثبیت وضعیت بیمار،پایش کنید. 

 هیپوگلیسمی  -6

متابولیک است و اگر تغذیه وریدی به صورت ناگهانی متوقف شود و یا بیمار انسولین بیش از حد دریافت عارضه ای 

 کند،امکان بروز این عارضه وجود دارد.

 عالئم و نشانه ها

 تعریق                            گیجی * 

 لرز                     تحریم پذیری * 

 مداخالت پرستاری

  دستور،انفوزیون دکستروز را شروع کنیدبر حسب. 

 پیشگیری

  ساعت میزان گلوکز سرم را پایش کنید6در ابتدا هر. 

 هنگام قطع تغذیه کامل وریدی، انفوزیون را به آهستگی کاهش دهید. 

 هیپوکالمی  -0

ر اثر اسیم دعارضه ای متابولیک است.علل آن شامل پایین بودن میزان پتاسیم در محلول انفوزیون، دفع مفرط پت

 اختالالت گوارشی یا مصرف مدر)دیورتیک(،یا انسولین)در مقادیر باال(هستند.

 عالئم و نشانه ها

 فلج                        آریتمی های قلبی * 

 پاراستزی                              ضعف عضالنی * 
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 مداخالت پرستاری

 مصرف مکمل پتاسیم را افزایش دهید. 

 پیشگیری

 بیماران دچار سوء تغذیه شدید را از نظر سندرم تغذیه مجدد(Refeeding Syndrome) پایش کنید. 

 تغذیه را به آهستگی شروع نمایید و میزان الکترولیت را پایش کنید. 

 هیپومنیزیمی   -8

 بودن منیزیم در محلول تجویزی می باشد  عارضه ای متابولیک است و ناشی از پایین. 

 هاعالئم و نشانه 

 آریتمی های قلبی 

 تغییرات روانی 

 هیپررفلکسی 

 پارستزی در انگشتان 

 احساس سوزن سوزن شدن در اطراف دهان 

 تتانی 

 مداخالت پرستاری

 مصرف مکمل منیزیم را افزایش دهید. 

 پیشگیری

 بیماران دچار سوء تغذیه شدید را از نظر سندرم تغذیه مجدد پایش کنید. 

 سطح منیزیم سرم را پایش نمایید تغذیه را به آهستگی شروع کنید و. 

 هیپوفسفاتمی  -9

 عارضه ای متابولیک است . 

 اگر بیمار دچار تحریک پذیری ،ضعف و پارستزی شد به این اختالل فکر کنید. 

 ناشی از درمان با انسولین،الکلیسم و مصرف آنتاسیدهای متصل شونده به فسفات می باشد. 
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 امکان وقوع اغماء و ایست قلبی وجود دارد.تذکر مهم:در هیپوفسفاتمی شدید،د 

 د.( عارضه ای بسیار نادر است)بیماران دچار نارسایی کلیوی، مستعد ابتالء هستن 

 عالئم ونشانه ها

 بی اشتهایی 

 سیانوز 

 کاهش برون ده قلبی 

 هیپوتانسیون 

 احساس کسالت 

 ضعف عضالنی 

 ی(درد عضالت)میالژ 

 تنفس سطحی 

 مداخالت پرستاری

  فسفات را افزایش دهیدمصرف مکمل. 

 پیشگیری

 بیمار را از نظر سندرم تغذیه مجدد بررسی کنید. 

 تغذیه را به آهستگی شروع کنید و سطح فسفات سرم را پایش کنید. 

 (کبدDysfunctionبدکاری )-14

 عارضه ای متابولیک است. 

 با تغذیه وریدی ارتباط دارد. 

  کبدیِ از قبل موجود)ناشی از سرطان ،سوء مصرف ممکن است در حضور اختالالت کبدی و بدکاری

 .الکل،سپسیس و مصرف داروهای مسموم کننده کبد(رخ دهد

 عالئم و نشانه ها

 افزایش میزان بیلی روبین 

 افزایش میزان الکتات دهیدروژناز 

 افزایش آلکالین فسفاتاز سرم 
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 مداخالت پرستاری

 اده کنیداز محلولهای مخصوص که برای کبد بی خطر هستند ،استف. 

 مصرف کربوهیدرات ها را کاهش دهید و دریافتلیپیدهای وریدی را افزایش دهید. 

 پیشگیری

 عملکرد کبد و نتایج آزمایش های کبدی را بررسی کنید. 

 اسیدوز متابولیک -11

 عارضه ای متابولیک است. 

  عارضه وجود دارداگر میزان کلرید سرم افزایش و میزان بی کربنات سرم کاهش یابد،امکان بروز این. 

 عالئم و نشانه ها

 گیجی 

 سردرد خسته کننده 

 هیپوتانسیون 

 تنفس کاسمال 

 خواب آلودگی 

 پوست گرم و خشک 

 مداخالت پرستاری

 برای تامپون)بافر(کردن اسیدوز از نمک های استات یا الکتات سدیم استفاده کنید. 

 پیشگیری

 میزان کلرید و بی کربنات سرم را پایش کنید. 

 تصحیح وضعیت ،میزان الکترولیت را پایش نمایید به هنگام. 

 آمبولی هوا                        -12

 عالئم و نشانه ها:

 ·        تغییر یا کاهش سطح هوشیاری 
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 ·        سوفلchurning 

 ·        کاهش فشار خون 

 ·        افزایش فشار ورید مرکزی 

 ·        زجر تنفسی 

 ·         نامتقارنصداهای تنفسی 

 ·        نبض ضعیف 

 علل احتمالی

 ورود هوا به ورید مرکزی در طی جاگذاری کاتتر یا تعویض ست وریدی 

 باز شدن،بریده شدن یا صدمه دیدن اتفاقی کاتتر 

 مداخالت پرستاری

 ·   الفاصله کاتتر را کلمپ کنید. 

 ·     قرار دهید.این وضعیت باعث ورود هوا بیمار را به پهلوی چپ بخوابانید و سر را پایین تر از سطح بدن

 .به درون دهلیز راست می شود و مانع از ورود آن به شریان ریوی می گردد

 اکسیژن تجویز کنید. 

 پزشک را مطلع کنید 

 مداخالت خود را ثبت نمایید. 

 گردد.بیمار را از انجام مانور والسالوا منع کنید.انجام این مانور باعث تشدیدموقعیت می  تذکر مهم :

 پیشگیری 

 قبل از وصل ست وریدی به کاتتر ،آن را هواگیری کنید. 

  به بیمار آموزش دهید که هنگام جاگذاری کاتتر و تعویض ست وریدی، مانور والسالوا انجام دهد)برای

 .(افزایش دادن فشار ورید مرکزی

  کنیدبرای تشخیص وجود هوا در سیستم از وسایل کنترل کننده انفوزیون استفاده. 

 از ست  Luer-LOCK( ستی که انتهای آن به صورت پیچی است که به کاتتر پیچ می شود و احتمال

اتصاالت را با نوار چسب بچسبانید،یا برای کلیه  .جدا شدن کاتتر از ست را کاهش می دهد( استفاده کنید

 .اتصاالت از وسایل قفل کننده استفاده نمایید
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 شیلوتوراکس،هموتوراکس،پنوموتوراکس و هیدروتوراکس                -13

 عالئم و نشانه ها

 درد قفسه سینه 

 غیرطبیعی بودن عکس قفسه سینه 

 سیانوز 

 تنگی نفس 

 کاهش صداهای تنفسی در سمت درگیر 

 در هموتوراکس)تجمع خون در فضای جنب(کاهش میزان هموگلوبین به دلیل خونریزی 

 علل احتمالی                                                 

 سوراخ شدن ریه توسط سیم راهنما(Guide Wire)به هنگام جاگذاری کاتتر یا تعویض آن، 

 سوراخ شدن عروق خونی بزرگ همراه با خونریزی به داخل یا خارج ریه 

 سوراخ شدن عقده لنفاوی و نشت مایع لنف 

 انفوزیون محلول به درون قفسه سینه از طریق کاتتر 

 مداخالت پرستاری                          

 انفوزیون را متوقف کنید. 

 پزشک را مطلع نمایید. 

 کاتتر را خارج نمایید یا در خارج کردن آن همکاری کنید. 

 اکسیژن بدهید. 

 در جاگذاری چست تیوب به پزشک کمک کنید. 

 مداخالت خود را ثبت کنید. 

 پیشگیری                        

  جاگذاری کاتتر،سرو گردن بیمار را با قرار دادن حوله لوله شده در بین دو کتف،در وضعیت در طی

اکستانسیون قرار دهید.در این وضعیت، وریدهای ژوگولر یا تحت ترقوه ای، متسع شده و دسترسی به آنها 

 .راحتتر است

 سینه و بازو بررسی کنید بیمار را از نظر عالئم زودرس ارتشاح مایعات، نظیر تورم شانه، گردن، قفسه. 

  در طی جاگذاری کاتتر، بیمار را بی حرکت کنید؛بیماران بی قرار جهت جاگذاری کاتتر در ورید مرکزی نیاز

 .به تجویز آرام بخش و یا حتی انتقال به اتاق عمل دارند
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 های یق وریدبعد از جاگذاری کاتتر، فعالیت بیمار باید به حداقل برسد، به خصوص وقتی که کاتتر از طر

 .محیطی جاگذاری شده است

 عفونت موضعی                       -14

 عالئم و نشانه ها

 تب ، لرز، کسالت 

 پوسچول(postule) یا راش موضعی 

 احتمال وجود اگزودای چرکی 

 قرمزی، گرمی، تندرنس و تورم در محل ورود یا خروج کاتتر 

 علل احتمالی

 مختل بودن دستگاه ایمنی 

 روش استریل در حین جاگذاری یا مراقبت از کاتتر عدم رعایت 

 عدم پیروی از دستورالعمل تعویض پانسمان 

 ملتهب بودن خط بخیه 

 باقی ماندن پانسمان خیس یا آلوده بر روی محل جاگذاری کاتتر 

 مداخالت پرستاری

 درجه حرارت بیمار را به دفعات پایش کنید. 

  کشت تهیه نماییددر صورت وجود ترشح)درناژ(،از محل جاگذاری. 

 با رعایت نکات استریل،پانسمان را به طور مرتب تعویض نمایید. 

 در صورت لزوم، از آنتی بیوتیک موضعی)پماد(استفادهکنید. 

  با توجه به نتیجه کشت و دستور پزشک،درمان سیستمیک با داروهای آنتی بیوتیک یا ضدقارچ را شروع

 .کنید

 در صورت لزوم، کاتت را خارج نمایید. 

 مداخالت خود را ثبت کنید. 

 پیشگیری

 روش استریل را رعایت کنید. 

 دستورالعمل تعویض پانسمان را کامال رعایت نمایید 
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  در مورد محدودیت استحمام و شنا به بیمار آموزش دهید)بیمارانی که شمارش گلبول های سفیدآنها

 .(دهندطبیعی است، با اجازه پزشک می توانند فعالیت های مذکور را انجام 

 پانسمان خیس یا آلوده را فورا عوض کنید. 

  در صورتی که محل ورود کاتتر در کشاله ران یا نزدیک تراکئوستومی است، پانسمان را در فواصل

 .کوتاهتری تعویض کنید

 پس از مراقبت از کاتتر، مراقبت تراکئوستومی را انجام دهید. 

 عفونت سیستمیک                      -15

 نشانه هاعالئم و

 لکوسیتوز 

 کسالت 

  تهوع و استفراغ 

 افزایش میزان گلوکز ادرار 

 تب و لرز، در غیاب سایر علل مشهود 

 علل احتمالی

 آلوده بودن کاتتر یا محلول انفوزیون 

 مختل بودن دستگاه ایمنی 

 عدم رعایت روش استریل در طی وصل کردن محلول انفوزیون به کاتتر 

 ده طوالنی مدت از یک مسیر وریدیباز کردن مکرر کاتتر یا استفا 

 مداخالت پرستاری

  از خون ورید مرکزی و محیطی،کشت تهیه کنید.در صورت یکسان بودن نتیجه هر دوکشت)رشد

 .میکروارگانیسم(، کاتتر منبع اصلی سپسیس است و باید خارج شود

  خارج کرد یا این که عفونت را اگر نتیجه هر دو کشت یکسان نبود، اما هر دو مثبت بودند، می توان کاتتر را

 .درمان نمود

 درمان با آنتی بیوتیک را طبق دستور شروع کنید. 

 در صورت خارج نمودن کاتتر، از نوک آن کشت بگیرید. 

 از نظر سایر منابع عفونت، بیمار را بررسی کنید. 

 عالئم حیاتی بیمار را به دقت کنترل کنید. 

 مداخالت خود را ثبت نمایید. 
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 پیشگیری

 قبل از انفوزیون،محلول را از نظر کدورت و تغییر رنگ بررسی کنید. 

 محفظه محلول را از نظر نشتی بررسی نمایید. 

 +بود،ممکن  1در بیماران دریافت کننده تغذیه کامل وریدی ، میزان گلوکز ادرار را پایش کنید؛اگر بیش از

 .است که نشانه زودرس سپسیس باشد

 ن به کاتتر و نیز جدا نمودن آنها، روش استریل مطلق را رعایت کنیدبرای وصل محلول های انفوزیو. 

 تعویض کنید "برای کاستن از خطر عفونت، کاتتر را مکرا. 

 تا حد امکان، سیستم انفوزیون را بسته نگهدارید. 

 روش استریل را به بیمار آموزش دهید. 

 ترومبوز                       -16

 عالئم و نشانه ها

  ورود کاتترادم محل 

 تب و کسالت 

 درد 

 تورم یک طرفه بازو، گردن و صورت 

 تاکیکاردی 

 علل احتمالی

 قرارگیری نامناسب نوک کاتتر در داخل ورید تحت ترقوه ای یا براکیوسفالیک 

 کندی جریان انفوزیون 

 وضعیت هماتوپوئتیک بیمار 

 استفاده مکرر یا طوالنی مدت از یک ورید 

 بیماری زمینه ای قلبی 

 ورید به هنگام جاگذاری کاتتر تحریک 

 مداخالت پرستاری

 انفوزیون را متوقف کنید. 

 پزشک را مطلع نمایید. 

 بر طبق دستور،هپارین)دوز ضدانعقادی( تجویز کنید. 
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 با بررسی های تشخیصی، ترومبوز را تایید کنید. 

 از اندام سمت درگیر برای رگ گیری استفاده ننمایید. 

 مداخالت خود را ثبت نمایید. 

 پیشگیری

 با استفاده از پمپ انفوزیون،سرعت جریان را ثابت نگهدارید و یا کاتتر را در فواصل منظم شستشو دهید. 

 قبل از شروع انفوزیون، مطمئن شوید که نوک کاتتر در داخل ورید اجوف فوقانی قرار دارد. 
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 لوله گذاری دستگاه گوارش

(NGT) 
 

 

 

 

 اسماعیلیمرتضی تهیه و تنظیم: 
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دوازدهه یا ژژنوم. این  –لوله گذاری دستگاه گوارش عبارت است ازوارد کردن یک لوله قابل ارتجاع به داخل معده 

 ژژنوستومی( وارد شوند.  –لوله ها ممکن است از طریق دهان یا بینی یا دیواره شکم )گاستروستومی 

  طول لوله ها
 دوازدهه ای( –(متوسط)بینی 1معده ای (  –( کوتاه ) بینی 2 

 روده ای( –(بزرگ )بینی 4 

 هدف از لوله گذاری دستگاه گوارش:

 (برداشتن فشار از روی معده با خارج کردن گاز یا مایع.2

 (شستشوی معده با اب یا سایر مایعات و خارج کردن سموم و یا سایر مواد مضر خورده شده1

 معده و روده ها.(تشخیص اختالالت مربوط به 4

 (وارد کردن دارو و غذاها.3

 (ایجاد فشار روی ناحیه خون ریزی دهنده.5

 (خارج کردن محتویات معده به منظور ازمایش.6

 انواع لوله ها:

 معده ای:)با سوراخ بزرگ و دهانه خروجی پهن به منظور خارج کردن محتویات معده(-(سوند های دهانی2

له کوتاه که اغلب قبل یا در خالل جراحی مری یا معده از طریق بینی به داخل معده معده ای:نوعی لو-(سوند بینی1

 وارد می شود. از این نوع لوله ممکن است برای تغذیه و یا برداشتن فشار از روی دستگاه گوارش فوقانی استفاده کرد.

 ( سوندsengsteken-blakemore 4 :سوندی معده ای است که در درمان خونریزی از

 اریس های مری به کار میرود.و

 نکته: لوله های دهانی وبینی معده ای متدوال شامل لوله لوین و لوله گاستریک سامپ است.

 لوله لوین:

 فرنچ می باشد و جنس ان از پالستیک یا الستیک می باشد. 28تا  23تک مجرایی با قطر 

 لوله گاستریک سامپ:

پالستیک شفاف و دو مجرایی که برای خالی نگهداشتن معده مورد  لوله بینی معده ای است حاجب اشعه از جنس 

 استفاده قرار میگیرد و مشابه با لوله لوین به داخل معده وارد می شود. 



247 
 

لوله گاستریک سامپ همراه با دریچه ی یک طرفه ی ضد رفالکس که باعث ورود هوا وپیش گیری از رفالکس 

راه یک خنثی کننده هوا فعال شونده توسط فشار طرحی شده محتویات معده می شود دریچه ضد رفالکس هم

 است.)تصویر پایین(

 
 لوله های بینی روده ای برای غذا سازی دادن دارو ها و مایعات مورد استفاده قرار میگیرند .این لوله ها

 محل قرارگیری در  دستگاه گوارش با یکدیگر و در طول  قطر واز مواد مختلفی ساخته می شوند. 

 متفاوت هستند.  

مایعات و  –لوله های بینی معده ای : در بیمارانی به کار میروند که از قدرت دریافت و هضم و جذب مواد غذایی 

 داروها توسط معده برخوردار باشند.

بیماری شدید رفالکس از معده به مری ، اختالل در بسته شدن گلوت،کسانی که  ،نکته:در بیماران مبتال به فلج معده 

 تحت جراحی برداشتن بخشی از معده و یا کل ان قرار دارند از تغذیه بینی روده ای استفاده شده. 

 لوله های بینی دوازدهه: لوله های غذا سازی که در دوازدهه قرار میگیرند جنس ان اغلب نرم هستند.

 تدابیر پرستاری در لوله گذاری:

 وله گذاری جهت  افزایش سطح همکاری( اماده سازی بیمار: توضیح برای بیمار هدف از ل2

( وارد کردن لوله:قبل از وارد کردن لوله باید مشخص شود که تا چه حدی از لوله الزم است به معده ویا روده 1

کوچک وارد شود سپس در محل مناسب وطول دلخواه عالمت گذاری میشود برای مشخص کردن طول مناسب لوله 

 باید:
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د )در وضعیت نشسته باشد( دربیماران هوشیار در حالی که سر او کمی به طرف جلو خم ( از بیمار بخواهید بنشین2

 باشد.

 ( قراردهید.N( قسمت انتهایی لوله را روی نوک بینی بیمار )1

 (رسانده.E( سپس لوله را به نوک نرمه گوش)4

 ( طبق تصویر پایین.x( از انجا به طرف پایین و نوک زایده گزیفوئید حرکت دهید)3

 

 نکاتی درباره وارد کردن لوله بینی:

 (سوراخ بینی باید تمیز باشد2

( استفاده از اسپری تتراکایین یا بنزوکایین به ناحیه دهانی حلقی که باعث بی حسی مجاری بینی واین عمل باعث 1

 تحمل کردن روش می شود.

ل دراب یا اینکه لوله دارای پوششی (برای وارد کردن راحت لوله باید ان را کمی لغزنده کرد.)ماده ای قابل ح4

 مخصوص به نام هیدرومر باشد(

(استفاده از دستکش و اینکه سوراخ بینی انتخاب شود که بازتر باشد با وارد کردن لوله و رسیدن ان به ناحیه بینی 3

ه بیمار لولحلقی از بیمار خواسته شود سر خود را کمی پایین نگه داشته و ممکن است با دادن کمی اب با نی به 

 راحت تر به جلو برود .

( در هنگام گذاشتن لوله باید مرتبا ناحیه دهانی حلقی مشاهده شود زیرا احتمال جمع شدن لوله در داخل حلق یا 5

 دهان وجود دارد.

 اطمینان از قرارگرفتن لوله در جای مناسب:
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حاصل کردزیرا دربیمارانی که دچار کاهش برای حفظ ایمنی بیمار الزم است از محل قرار گرفتن لوله اطمینان 

 هوشیاری وگیجی و یا فاقد رفلکس سرفه هستندامکان اینکه لوله در ریه تصادفی قرار گیرد وجود دارد

 الف( مشاهده مایع اسپیره شده از نظر رنگ و حجم:

 مشاهده مایع اسپیره شده ممکن است به محل قرار گیری ان کمک کند 

 معده کدر و سبز رنگ و خون الوده یا قهوه ای رنگ و با حجمی زیاد است(مایع اسپیره شده از 2

 (مایع خارج شده از روده معموال زرد رنگ یا صفرا و حجم کمتری دارد 1

 (مایع خارج شده از ریه معموال شفاف و کم حجم است4

 ب(سمع ورود هوا:

ل لوله و سمع هم زمان ان در ناحیه اپی مطالعات نشان داده اند که روش قدیمی یعنی تزریق کردن هوا به داخ 

 گاستر به وسیله گوشی روشی دقیق برای تعین محل قرارگیری لوله نیست و میتوان از روشهای دیگری همچون:

(استفاده از لوله های بینی که دارای یک اشکار کننده دی اکسید کربن در نوک خود هستند استفاده کرد در نتیجه 2

ییر رنگ میدهد و با عکس برداری توسط اشعه ایکس الزم است از جاگذاری مناسب لوله در باورود لوله به نای تغ

 معده نه در مری اطمینان حاصل کرد .

(استفاده از یک کالف مسی در اطراف یک استایلت لوله تغذیه است که عالیم الکترومغناطیسی تولید میکند این 1

یمار گزارده میشود مشخص شده و در تصویر کامپیوتری قابل عالمت از طریق وسیله ای که روی جناق سینه ی ب

 در صد قابل اطمینان است و با روش های پیشرفته عکس برداری برابری میکند  44رویت خواهد شد که تا 

(اطمینان از قرار گرفتن صحیح لوله تغذیه در دوازدهه کار دشواری است اگر با استفاده از اندوسکوپی لوله وارد شده 4

 د میتوان از جاگذاری صحیح ان مطمئن شد .باش

 رفع انسداد لوله:

برای اسپیره کردن لوله و بیرون اوردن مواد داخل ان سپس کمی اب گرم داخل  61یا 41(استفاده از یک سرنگ 2

 لوله ریخته و با حرکت عقب و جلو کردن مایع در لوله به شل شدن و رفع انسداد لوله کمک کرد.

های مکانیکی مثل وارد کردن برس های اندوسکوپی یا سیتولوژی که باید توسط افراد متخصص  (استفاده از روش1

 انجام شود.

 بهداشت دهان و بینی در بیمارانی که لوله بینی دارند:

بهداشت دهان و بینی و استفاده مکرر دهان شویه باعث راحتی بیمار و بهداشت دهان بیمار شده  و در صورت 

ینی و حلق استفاده از دستگاه بخور  گرم یا سرد مفید است و هر دو یا سه روز یک بار باید خشکی شدید مخاط ب

 چسب بینی تعویض شود و بینی از نظر تحریک پوستی مورد بررسی قرار گیرد .
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 عوارض احتمالی در بیماران با لوله بینی:

 ین عوارض را کاهش داد.(کاهش حجم مایعات بدن : با ثبت دقیق مایعات ورودی و خروجی میتوان ا2

 (عوارض ریوی و تحریکات ناشی از وجود لوله:استفاده از داروهایی که باعث کم کردن حالت تهوع در 1

 بیمار و همچون کم کردن سرفه جهت جلوگیری از جابجایی لوله و کم کردن خطر اسپیراسیون شود 

 وچک کردن لوله قبل از دادن غذا به بیمار توسط پرستار

 کردن لوله :خارج 

ساعت قبل از خارج کردن لوله ان را به طور متناوب کلمپ کرده تا از عدم بروز تهوع و استفراغ یا نفخ  13(از 2 

 اطمینان حاصل کرد .

میلی لیتر اب یا سرم شسته با پاک شدن مسیر لوله و از دور بودن ان از مخاط  21(قبل از خارج کردن لوله را با 1

 یم .معده نیز مطمعن باش

سانتی متر از لوله را خارج کرده در این هنگاه نوک لوله به مری میرسد سپس باقی مانده لوله را 11تا25(به ارامی 4

 به سرعت از سوراخ بینی خارج کرده .

 (بعد از بیرون کشیدن لوله بینی دادن دهان شویه ضروری است.3

 کاهش خطر اسپیراسیون در بیماران با لوله معده:

اشی از اسپیراسیون زمانی رخ میدهد که محتویات معده پس زده و به داخل راه هوایی اسپیره شود یا زمانی پنومونی ن

 که به دلیل جا گذاری نامناسب لوله بینی معده ای غذا به داخل حلق و سپس نای وارد شود .

یا  41ار داده شود در وضعیت که در هنگام دریافت غذا و یا دادن دارو بیمار باید در وضعیت مناسب نیمه نشسته قر

 درجه قرار گیرد و تا یک ساعت پس از اتمام تغذیه در همین وضعیت باشد. 35

 برونوسودارث 1123مرجع:کتاب درسنامه پرستاری ویراست سیزدهم 
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 افزایش فشار داخل جمجمه
 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:سیدمحمدرضا قریشی
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میلی متر جیوه می باشد. افزایش فشار داخل جمجه به هر علتی  5 – 25میزان فشار داخل جمجه در حالت طبیعی 

بر خونرسانی مغز اثر می گذارد و سبب اعمال فشار و شیفت بافت مغز می شود. اگر ایسکمی کامل باشد و بیش از 

 ئقیقه باشد مغز دچار آسیب غیر قابل برگشت خواهد شد. 5-4

 معموال در نتیجه عوامل زیر ایجاد می شود: ICPافزایش  

 خونریزی ناشی از جراحت یا پاره شدن آنوریسم عروق مغزی 

  انسداد جریانCSF به علل گوناگون مثل تومور یا ترشح بیش از حد آن مثل پسودوتومور 

 ادم مغزی بدلیل ضربه یا مسمومیت 

 احی های داخل جمجمهرج 

 جمجمه عفونت یا آسیب های داخل 

 :ICP  عالئم بالینی افزایش 

اختالل در جریان خون مغز و بروز ایسکمی مراکز وازوموتور تحریک می شوند و فشار سیستمیک   و ICPبا افزایش  

برای حفظ جریان خون مغز باال می رود. این حالت معموال با یک نبض کوبنده و بی نظمی تنفسی و افزایش درجه 

 حرارت بدن توام می باشد.

باال می رود عملکرد عصبی مختل شده و تغییراتی در سطح هوشیاری، تنفسی و واکنش های  ICP  وقتی که

است. کندی تکلم و تاخیر در واکنش ها  تغییر سطح هوشیاری ICPوازوموتور ظاهر می شود اولین عالمت افزایش 

گ )برادی کاردی، فشار نبض افزایش یافته و تریاد کوشین ICPاز جمله شاخص های اولیه هستند. در افزایش 

 هیپرتانسیون، برادی پنه( بوجود می آید. 

 :ICPعوارض افزایش  

 (SIADHفنق ساقه مغز، دیابت بی مزه و ترشح نابجای هورمون وازوپرسین ) 

 نادرم

یک اورژانس است و فورا باید مداخله گردد. برای کاهش فشار داخل جمجمه باید ادم مغزی را  ICPافزایش  

 را پائین آورد و حالت پرخونی مغز را با حفظ خونرسانی مغز کاهش داد. CSFکاهش داد، حجم 
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و هم چنین از داروهای کورتیکواستروئید برای کاهش   Manitol 11%استفاده از دیورتیک های اسموتیک مثل 

 ادم مغزی

 میگردد لذا کنترلدرصد سبب کشید شدن مایع از فضای بین سلولی می شود و سبب افزایش ادرار  11)مانتیول 

دیورز بیمار ضروری است. کورتیکواستروئیدها )مثل دگزامتازون( در برخی موارد مثل تومورهای مغزی می تواند 

 میزان ادم مغزی را کاهش دهد(

  خارج کردن مایعCSF .بوسیله درن ونتریکولوستومی 

 استفاده از هیپرونتیالسیون برای کاهش پرخونی مغز 

  جهت کاهش فعالیت متابولیکی مغز و ادم مغزی بوسیله تجویز داروهای تب کنترل درجه حرارت

 بر و استفاده از پتوها خنک کننده.

  در صورت موثر نبودن درمانهای معمول، می توان با استفاده از دوزهای باالی باربتورتها نیازهای

 متابولیک سلول را کاهش داد.

 ازهای متابولیکی بیمار.استفاده از شل کننده ها عضالنی برای کاهش نی 

 :ICPکنترل  

 موارد زیر می باشد: ICPهدف از کنترل  

 اندازه گیری فشار داخل جمجه و شناسایی زودرس افزایش فشار داخل جمجمه 

 شروع درمان مناسب 

  تهیه نمونهCSF   و تخلیهCSF 

می توان از طریق یک کاتتر بطنی، پیچ زیر عنکبوتیه، کاتتراپی دورال یا ساب دورال یا کاتتر  ICPبرای کنترل 

 فیبراپتیک دارای مولد که در بافت مغز یا بطن قرار می گیرد استفاده نمود.

 مراقبت های پرستاری در افزایش فشار داخل جمجمه: 

 باید ساکش انجام شود. راه هوایی بیمار باید باز باشد و در صورت وجود ترشح -2

 وضعیت هوشیاری بیمار باید به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد. -1
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 میلی متر جیوه حفظ شود. 41 – 45باید بین  PaCo1میزان  -4

اید و کمی بلندتر قرار گیرد. ب  بیمار باید در پوزیشن صحیح قرار گیرد بطوریکه سر در وضعیت مرکزی و خنثی -3

و فشار روی وریدهای ژگوالر نباشد. از فلکسیون بیش از   از چرخش بیش از حد یا خم کردن گردن جلوگیری شود

 حد لگن نیز باید خودداری شود.

 ود.باید تا حد امکان از بروز مانور والسالوا جلوگیری شود. ممکن است از عوامل نرم کننده مدفوع استفاده ش -5

ثانیه بیشتر شود و باید قبل و بعد از آن  25بود. مدت ساکشن نباید از  ICPهنگام ساکشن باید مراقب افزایش  -6

 درصد و هیپرونتیالسیون استفاده کرد. 211از اکسیژن 

 جلوگیری کند. ICPایجاد فاصله زمانی بین انجام مداخالت پرستاری ممکن است از افزایش موقت  -7

عاطفی و تحریکات مکرر ناشی از بیدار شدن باید اجتناب شود. همچنین باید از انقباضات ایزومتریک از استرس  -8

 شود.  عضالنی نیز خودداری

با توجه به استفاده از داروهای مدور پرستار باید بیمار را از نظر عالئم دهیدراتاسیون بررسی نماید. برون ده  -4

( ADHمکن است نشان دهنده شروع دیابت بی مزه )کاهش ترشح سی سی در ساعت م 111ادراری بیشتر از 

 باشد.
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 : آزمایش خون •

CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-

HDL 

 UA-UC : آزمایش ادرار •

 و کشت مدفوعآزمایش مدفوع : گایاگ  •

 سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود

 : شامل

 آزمایش مغز نخاع •

 آزمایش خلط •

 آزمایش کشت تراشه •

 سایر آزمایشات •

 حروف اختصاصی در هر آزمایش

FBS : قند خون ناشتا 

MCHC : غلظت متوسط همو گلوبین 

WBC : شمارش گلبول های سفید 

RBC : شمارش گلبول های قرمز 

HB : همو گلوبین 

HC ) هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون: 

HCV : حجم متوسط گلبول های قرمز 

HCH : مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز 
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R.D.W : ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز 

PLT : شمارش پالکت ها 

PTE : در صد پالکت ها 

MPV  : حجم متوسط پالکت ها 

MCH  وزن متوسط هموگلوبین : 

MCV : حجم متوسط هموگلوبین 

M/E : نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز 

RDW : پهنای گلبول قرمز در منحنی 

UA : ( تجزیه کامل ادرار PH ) رنگ ، بو ، توده های متراکم ، 

TGs : رگ هاو عروق می شود () چربی که باعث رسوب در    تری گلیسیرید 

HCG  : تست حاملگی 

FSB  : آزمایش قند خون 

 انواع آزمایشات خون

RBC 

RBC ترین قسمت های قرمز، در واقع اصلیهای قرمز یا همان گلبولقرمز خون است. این سلول مخفف کلمه سلول

ای به نام هموگلوبین است که کمک خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده

اکسیدکربن را انجام دهد. به طور خالصه یترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دقرمز، اصلی کند گلبولمی

ن های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بیهای قرمز وسیله حمل و نقل اکسیژن از ریه به بقیه سلولشود گفت گلبولمی

 .ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر استمیلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم 2/6تا  7/3

 :نکته

کند و در آخر عمر خود خرد روز در خون زندگی می 211گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در مغز استخوان 

 .شوداش تبدیل میشود و به عناصر سازندهمی
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شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده میRBC مقدار

 .کرده است

 .لیتر خون محیطی استمیلی2های قرمز در در واقع مقدار دقیق گلبول RBC عدد

 .بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند

 .شودمی RBC خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش

HCT 

به معنی آهن است و هر « هم»رمز است. به طور کلی گیری گلبول قهم یکی از مقادیر اندازه HCT هموتوکریت یا

ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد. هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که جا در هر کلمه

گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه

را با اشکال مواجه  Hgb و RBC گیریتوانند اندازهها و شرایط مختلفی که میشود. به خاطر بیمارییگیری ماندازه

دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. شود تا به طور مستقیم نشانگیری میهم اندازه HCTکنند، 

 37تا  47درصد برای آقایان و  51تا  31بین  اعداد :شود. مقادیر طبیعیاین عدد معموال با درصد نشان داده می

 .طبیعی است 44های باردار درصد باالتر از آید. در خانمها نرمال به حساب میدرصد برای خانم

 .درصد باید باعث نگرانی پزشک شود 25تر از درصد و پایین 61باالتر از  HCT :محدوده خطر

 :نکته

شکل( مثل بیماری گلبول قرمز داسی)شوند های غیرطبیعی گلبول قرمز میهایی که باعث به وجود آمدن شکلبیماری

 .دهندرا تغییر می HCT مقدار

 .موثر است HCT وقتی مقدار گلبول سفید به شدت باال باشد بر مقدار

 .بر هموگلوبین استبرا 4های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت در صورت طبیعی بودن اندازه

 .گیری کردریزی شدید اندازههماتوکریت را نباید بالفاصله بعد از خون

WBC 

های گیری مقدار گلبولاندازه .های سفید استدهنده گلبولو نشان« های سفیدخونسلول»این سه حرف مخفف 

که جزو سیستم دفاعی بدن  هاهای اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلولسفید خون یکی از روش

 .دهندهای مختلفی از خود نشان میهای عفونی و غیرعفونی واکنشهستند در شرایط بیماری
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لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء میلیهای سفید در یک ها دو جزء دارد. یکی مقدار کلی گلبولWBC شمارش

سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع  ها چون گلبولبه جزء این سلول

شود درخواست برای به معنی آزمایش خون نوشته می CBC که در جلوی «diff» معنی خاص خود را دارد. کلمه

سال مقدار  1های باالتر از سفید است.مقادیر طبیعی: در بزرگساالن و بچهگلبولشمارش همین انواع مختلف 

 .لیتر خون طبیعی استهزار در هر میلی 21تا  5سفید بین گلبول

توانند هایی هستند که میدهنده بیماریهر کدام نشان 41111و بیشتر از  1511کمتر از  WBC :محدوده خطر

 .گاهی خطرناک باشند

ها هم این یسفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژلاصلی گلبو نکته:عمل

 .ها مسوول بروز واکنش هستندسلول

دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان WBC تغییر هر کدام از انواع

 .حتی استرس باشد

شود. بارداری و زایمان در خون می WBC ورزش سنگین هم برای مدتی باعث باال رفتن تعداد فعالیت شدید بدنی و

 .دهندهم این مقدار را افزایش می

Hgb 

نوشته شود. هم اینها مخفف  Hgb ، یاHGB،Hg های مختلفهای آزمایش مختلف ممکن است به صورتدر برگه

قرمز است. این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از  گلبولکلمه هموگلوبین، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده 

های مختلفی برای ترکیب با اکسیژن دارد. هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه

اقع در و گیری مقدارکلی هموگلوبینکند.اندازهشود و در محیط کم اکسیژن آن را آزاد میوجود دارد با آن ترکیب می

گرم در هر  28تا  23های قرمز است.مقادیر اصلی: مقدار طبیعی برای آقایان بین هنده تعداد گلبولنوعی نشان

 .شودلیتر طبیعی محسوب میگرم در هر دسی 26تا  21ها مقادیر بین لیتر است و برای خانمدسی

 .آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستندمی مقادیر بحرانی به حساب 11و باالی  5محدوده خطر: هموگلوبین زیر 

سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و یابد چون با اینکه خوندر بارداری کاهش می Hgb نکته:مقدار

 .یابدلیتر آن کاهش میخون باال رفته و مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی

اکسیژن و کمبود اکسیژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به 

 .شودمی

یل ها و به همین دلشوند. بزرگ شدن طحال یعنی تخریب بیشتر سلولهای پیرخون تخریب میدر طحال اغلب سلول

 .دهدرخ می Hgb و RBC به دنبال آن کاهش
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Plt 

رند. تهای خونی بسیار کوچکلرند و از بقیه سلوها، اجزای کوچک دیسک شکلی هستند که در خون وجود داپالکت

 ریزی وشوند و وظیفه اصلی آنها جلوگیری از خونهایی هستند که باعث انعقاد خون میاین ساختارها حاوی آنزیم

 .قرمز از داخل رگ استخارج شدن گلبول

Plt ترین عدد برگه ه آن معموال بزرگلیتر مکعب خون است و عدد مربوط بها در هر میلیدهنده تعداد پالکتنشان

 .آزمایش خون است

های به غیر از کنترل سیستم انعقادی خون، از میزان پالکت برای بررسی روند بهبود نارسایی مغز استخوان و بیماری

مترمکعب خون برای هزار در هر میلی 311هزار تا  251شود.مقادیر طبیعی: پالکت بین خونی هم استفاده می

 .ن طبیعی است. در نوزادان این مقدار کمی بیشتر استبزرگساال

 .هزار یا بیشتر از یک میلیون کامال غیرطبیعی است و نیازمند توجه ویژه است 51محدوده خطر: پالکت زیر 

شود. در هنگام قاعدگی مقدار پالکت کمی کاهش پیدا نکته:ورزش شدید و قدرتی باعث افزایش میزان پالکت می

 .کندمی

 .دهدشوند. در حالی که استامینوفن پالکت را کاهش میای ضدبارداری باعث باال رفتن مقدار پالکت میهقرص

 صبح آزمایش خون بدهید

 آزمایش گروه های خونی

می گویند واین خاصیت را دارند که اگر سلول ” آگلوتاسیون” در پالسمای خون انسان عناصری وجود دارند که به آنها

ون شود آنها را به هم چسبانده و منعقد و باالخره متالشی می کند.خون اشخاص به چهار گروه خونی خارجی وارد خ

 تقسیم می شوند

 .است B پالسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروه : A گروه خونی

 .است A چسباندن گویچه های گروهپالسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم  : B گروه خونی

 .است ABپالسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروه : AB گروه خونی

 .است O پالسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروه : O گروه خونی

ون هم کروه بیمار باشد و یا از نوعی باشد که عمل آگلوتاسیون بین وقتی به بیماری خون تزریق می شود باید آن خ

 .خون بیمار و خون دهند موجود باشد)آزمایش کراسمچ(در این حالت خون داده شده با خون بیمار موافق است
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 هر گروه خونی می تواند از هم گروه خون دریافت کند

 و دهنده همگانی استمی تواند به تمام گروههای دیگر خون بدهد  O گروه خونی

می تواند از همه گروهها خون بگیرد و گیرنده عمومی است ولی به هیچ گروه دیگر جزخودش نمی  :ABگروه خونی

 تواند خون بدهد

 می توانند خون بدهند AB فقط به هم گروه خود و گروه BوA گروه

 دیگر مهم استدر تطبیق خون شخصی به خون  Rhصرفنظر از این موضوع عوامل دیگری از جمله

مشاهده شده که اگر خون انسان را با خون نوعی میمون به نام رزوس مخلوط کنند گاهی ممکن است اگلوتاسیون 

 منفی است Rhمثبت و اگر انجام نشود Rhانجام شود و گاهی انجام نمی شود .اگر انجام شود

مثبت یا منفی می گویند.این عمل از  Rh عامل رزوس در خون بعضی افراد وجود دارد و برخی وجود ندارد که به آن

منفی باشد فرزند آنها ممکن است این عامل را از پدر یا  Rh مثبت و مادر Rh طریق ارث منتقل می شود .اگر پدری

مثبت باشد خونش با مادر غیر موافق است که منجر به عوارض شدیدی برای فرزند  Rh مادر به ارث برده و خونش

 .می شود

 .مثبت هستند Rh منفی و بقیه Rh درصد مردم جهان 25دهد که امار نشان می

 آزمایش قند خون

 ،این ماده منبع اصلی تأمین انرژی در تمام موجودات زنده است. برای اندازه گیری قند خون فرد حتما باید ناشتا باشد

به کار می رود، یعنی بعد از مدت کوتاهی گرسنگی قند خون اندازه گیری شده است.  Fasting به همین دلیل واژه

 .ساعت می باشد 21تا  21این مدت حدود 

میلی گرم در دسی لیتر باشد، نشان دهنده استعداد  215عت ناشتا بیشتر از سا 21اگر سطح قند خون فردی بعد از 

 .ابتالء وی به دیابت در طی ده سال آینده است

در محدوده باال می باشد، البته افزایش خفیف  221تا  211و حداکثر  71تا  65میزان نرمال قند خون بین حداقل 

، اما اگر در آزمایشات مکرر میزان آن تغییری نکرد، فرد نیاز به قند خون ممکن است در اثر دریافت اخیر فرد باشد

 .توصیه های رژیمی برای پیش گیری از ابتال به دیابت در آینده دارد

  آزمایش چربی خون

گلیسرید بد( و تری) LDL خوب(، کلسترول) HDL آزمایش چربی خون شامل اندازه گیری کلسترول کل، کلسترول

 .شودمی
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 آزمایش خون

 .ساعت پیش از خون گرفتن، چیزی به جز آب نخورید و ننوشید 21تا  4های خون باید گیری دقیق چربیبرای اندازه

 .رودگلیسرید نوعی از چربی خون است که در اثر مصرف مواد قندی و نشاسته ای باال میتری

مواد لبنی پرچرب، روغن  کلسترول خون هم با مصرف چربی های غذایی مثل کره، چربی های گوشت، تخم مرغ و

 .زیاد می شود …های جامد و مایع، غذاهای سرخ شده و 

 مقادیر کلسترول و تری گلیسرید خون

 .شوندگیری میاندازه” لیترگرم در دسیمیلی“گلیسرید خون معموال به میزان کلسترول و تری

 .دهدمی های خون را نشانهای طبیعی و غیرطبیعی انواع چربیها میزاناین جدول

 تفسیر—لیتر(گرم در دسیمیزان کل کلسترول )میلی <

 مطلوب —111کمتر از 

 حد مرزی باال —144تا  111

 باال —و باالتر 131

 تفسیر -—لیتر(میلی گرم در دسی) LDL کلسترول بد یا <

 مطلوب برای افراد در معرض خطر بسیار باالی بیماری قلبی-— 71کمتر از 

 برای افرادی در معرض خطر بیماری قلبیمطلوب -—211کمتر از 

 نزدیک به طبیعی-— 214تا  211

 حد مرزی باال-— 254تا  241

 باال -— 284تا  261

 بسیار باال -—و باالتر  241

 تفسیر ——لیتر(گرم در دسیمیلی) HDL کلسترول خوب یا <



263 
 

 بد ——31مردان: کمتر از 

 بد ——51زنان :کمتر از 

 بهتر —— 54تا  51

 بهترین ——و باالتر  61

 تفسیر-———لیتر(گلیسرید )میلی گرم در دسیتری <

 مطلوب ———251کمتر از 

 حد مرزی باال ———244تا  251

 باال ———344تا  111

 خیلی باال ———و باالتر 511

  الکترولیتهای موجود در خون

معموال در در شرایطی همچون دیابت اندازه گیری الکترولیت هایی همچون پتاسیم،سدیم،کلر و گازکربنیک در خون 

،بیماری کلیوی،بیمارانی که گاواژ میشوند ، بعضی اختالالت داخلی ، آسیب ، ورم و COPDکنترل نشده،

 .اسیدوز/آلکالوز انجام میشود

 K:پتاسیم

صبی اتفاق عبدن به تغییر مقدار پتاسیم بسیار حساس است. با باال یا پایین رفتن پتاسیم، آریتمی قلبی یا آسیب های 

 .می افتد

 .میلی اکی واالن در لیتر است 4٫6 -5مقادیر نرمال آن در خون

کاهش پتاسیم خون)هایپوکالمی( در مواردی همچون کاهش دریافت غذایی و در وضعیت کاتابولیک ، اسهال، استفراغ 

داروهای مدر و شیرین بیان نیز ،سیروز کبدی و یا آسپیراسیون رخ میدهد.عالوه بر این مصرف بعضی داروها همچون 

 .باعث کاهش سطح پتاسیم خون میشوند

ده اتفاق یز شافزایش پتاسیم خون )هایپرکالمی( در اثربیماری کلیوی، آسیب های ناشی از تصادفات،عفونت و خون ل

 .نیز باعث افزایش پتاسیم میشوند ACE مصرف داروهایی همچون ممانعت کننده های می افتد
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 Na:سدیم

سدیم مهمترین یون در مایع خارج سلولی است و به خاطر خاصیت احتباس دهنده آب ، ارزشمند است. مقادیر نرمال 

 .است mEq/L 235-245آن در خون 

این الکترولیت در بدن نقشهای زیادی اعمال میکند. از جمله : فعالیت آنزیمها،کنترل اسمواللیته مایعات داخل عروقی، 

باز، هدایت ایمپالسهای عصبی ماهیچه ای از طریق پمپ سدیم )همزمان با خارج شدن پتاسیم کنترل تعادل اسید و 

 … ، سدیم وارد سلول میشود( و

کاهش سطح سدیم خون )هایپوناترمی(،در اثر از دست دهی سدیم یا احتباس آب یا هردو رخ میدهد. به عنوان مثال 

،رژیم کم نمک، سوختگی، واکنشهای التهابی، آسیب بافت  %5اسهال،استفراغ،تعریق زیاد، تزریق مداوم سرم قندی 

 … ها و

 (ESR) تست بررسی سدیمانتاسیون گلبول های قرمز

یکی از تستهای رایج در آزمایشگاه های تشخیص طبی ( ESR )تست بررسی سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز خون

میشود. این تست یک تست ارزان قیمت و البته میباشد که بنا به درخواست پزشک برای بسیاری از بیماران انجام 

تحت شرایطی  ESR .غیر اختصاصی میباشد که نتایج آن همراه با نتایج سایر تستها ارزشمند و کمک کننده میباشد

مانند بیماری های اتو ایمیون به ویژه روماتیسم مفصلی، در عفونتها، التهابات حاد و مزمن و سرطانها افزایش میابد 

با تنها افزایش میزان رسوب گلبولهای قرمز به تشخیص دقیقی نمیتوان دست یافت.سرعت رسوب گبولهای  بنابراین

قرمز خون بر حسب میلیمتر بر ساعت میباشد. در این تست خون گرفته شده همراه با ضد انعقاد سیترات سدیم در 

 ESR ان قرار داده میشود. پیپت هایلوله های بلند و باریکی کشیده شده و به صورت عمودی روی پایه های سدیم

کشیده  1درجه بندی شده اند. خون داخل پیپت ها تا عدد  1پیپت های بلندی هستند که از قسمت سر به انتها از 

 .تا جایی که پالسما شفاف وجود دارد خوانده میشود 1ساعت میزان رسوب گلبولها از عدد  2شده و بعد از طی 

 : موارد درخواست تست

ست در موارد مشاهده عالئمی مبنی بر التهابات و یا بدخیمی ها و همچنین عالئم مربوط به رماتیسم مفصلی این ت

مانند درد و ورم مفاصل در خواست میشود. الزم به ذکر است که با توجه به غیر اختصاصی بودن این تست حتما 

الکتروفورز پروتئینهای سرم، اندازه گیری همراه با سایر تستهای ارزشمند و کمک کننده به تشخیص نهایی مانند 

بنا به عالئم بیمار درخواست میشود. همچنین بعد از تشخیص بیماری این تست به منظور ارزیابی  …فیبرینوژن و 

از مقدار قبلی نشانه از بهبودی  ESR میزان پاسخ به درمان در فرد بیمار به صورت دوره ای درخواست میشود. کاهش

میلیمتر بر  11و در زنان تا  21در مردان تا  ESR آن نشانه ای از عود بیماری میباشد.مقدار نرمالو افزایش مجدد 

 .ساعت میباشد
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CRP : 

CRP یکی از پروتئینهای فاز حاد بوده که مانند ESR  یک تست ارزشمند در موارد التهابات محسوب میشود و حتی

د زیرا به محض بروز هر گونه التهابی در بدن افزایش یافته و به ارزشمندتر میباش ESR میتوان گفت که این تست از

مجرد کاهش التهاب و بهبودی میزان آن کاهش میابد بنابر این علی رغم غیر اختصاصی بودن از حساسیت خوبی 

بنا به ESR نیز انجام میشود. سایر تستهای همراه با CRP تست ESR برخوردار میباشد. بنابراین همراه با تست

و سایر تستهای اتوایمیون به منظور ANA به منظور بررسی رماتیسم مفصلی. تست RF الئم بیمار شامل تستع

 .و سایر تستها میباشد CBCبررسی اختالالت اتوایمیون، اندازه گیری سطح فیبرینوژن ، الکتروفورز پروتئین سرم، 

 : ESR موارد افزایش

 .یا فیبرینوژن پالسما بوده و نیاز به بررسی های بیشتری دارد نشانه ای از افزایش گلبولینها و ESR افزایش

افزایش خفیف در التهابات خفیف و جزئی، حاملگی و آنمی. در آنمی ها به دلیل اینکه میزان گلبولهای قرمز کم  -2

لی در پمیشود دافعه بین این سلولها کمتر از حالت عادی شده و بنابراین میزان رسوب افزایش میابد حال اینکه 

 سیتمی به دلیل افزایش در تعداد اریتروسیتها دافعه بین سلولی بیشتر شده و این امر باعث کاهش رسوب و کاهش

ESR میگردد. 

افزایش شدید این تست میتواند بیانگر افزایش در پروتئین های خون از جمله گلبولینها باشد. افزایش گلبولینها  -1

میلوما، ماکروگلبولنمی والدنشتروم ) در این مورد حتی در غیاب التهاب افزایش  در مواردی مانند عفونتها، مولتیپل

ESR باز هم دیده میشود.( و رماتیسم مفصلی دیده میشود. 

 .بیشتر بوده و در دوران قاعدگی و بارداری میزان آن افزایش میابد ESR در زنان معموال میل به افزایش در-4

وپا، تئوفیلین، پنیسیلین پروکاینامید و داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی داروها شامل دکستران، متیل د -3

 .میگردند ESR باعث افزایش

معموال حالت مهمی نبوده و گاهی در موارد پلی سیتمی، لکوسیتوز و ناهنجاری گلبولهای قرمز مانند  ESR کاهش*

 .میگردند ESR و کینیون باعث کاهش سیکل سل دیده میشود. همچنین داروهایی مانند آسپیرین، کورتیزون

CBC : 

CBC حروف اول سه کلمه انگلیسی زیر است. 

 ((COUNT= C، شمارش ((BLOOD B، خون(C) COMPLETE=کامل

 به معنای شمارش کامل گویچه های خون استCBC : درنتیجه

> CBC شامل : 

 -(WBC)  شمارش تعداد گویچه های سفید خون در میلی متر مکعب ازخون -2

 ( RBC) شمارش تعداد گویچه های قرمز خون در میلی متر مکعب ازخون1٫

 -platelet count شمارش تعداد پالکت های خون در میلی مترمکعب ازخون -4

 Count white blood cell differential- (Diff شمارش افتراقی گویچه های سفید خو ن) تعیین -3
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 (HCT) – اندازه گیری مقدارهماتوکریت خون – 5

 (HGB) تعیین مقدار مقدارهموگلوبین خون -6

 گویچه های قرمز خون (index) تعیین اندیکس های -7

RBC Index 

 A- (MCV) الف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز

 B – (MCH)..…ب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره

 C -Red Blood Cell morphology report D -Immature ج : گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون

cells report 

 د: گزارش سلولهای نارس

 E – Malaria Parasit report ه: گزارش انگل خونی از جمله انگل ماالریا در صورت مشاهده

 .به طور کامل توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می گردد که نتیجه آن بسیار ارزشمنداست CBC آزمایش

 تفسیر آزمایش کامل ادرار

آزمایش ساده ومهم و گاهی وسیله ای کلیدی برای تشخیص بیماری های کلیوی و اورولوژیک  UA آزمایش کامل ادرار

می باشد. این آزمایش شامل بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی می باشد. گاهی همین آزمایش ساده و راحت 

 U/A خیص بیماران را فراهم می آورد. در تمام بیماران اورولوژی و نفرولوژیاطالعات بسیار مهم و الزامی برای تش

الزامی است. با این حال این آزمایش چنانچه به درستی تفسیر نشود ، می تواند باعث گمراهی پزشک شود.آزمایش 

 .گردد و میکروسکوپی انجام می شود، خصوصیات فیزیکی ادرار نیز ذکر می (dipsticks) کامل ادرار توسط

 در این قسمت خالصه ای از این موارد ذکر میگردد <<

 الف(خصوصیات فیزیکی

 (urochrom)است که به علت پیگمان یوروکروم (pale yellow) رنگ ادرار ه ادرار طبیعی به رنگ زرد کم رنگ -2

تولیدات متابولیسم بدن،  می باشد. دالیل تغییر رنگ ادرار عبارت اند از: میزان غلظت ادرار، خوراکی ها ، دارو ها،

 .عفونت ادراری

به (red diaper syndrome)سندروم کهنه ی قرمز در صورت تغییر رنگ ادرار باید، تمام این موارد بررسی شوند.

 .علت باکتری سراشیا مارسسنس می باشد که باعث نگرانی مادران می گردد

توربیدیتی )شفافیت( ه ادرار تازه شفاف است و شایع ترین علت کدری آن فسفاتوری است. در موارد کریستال -1

فسفات اضافی در ادرار قلیایی شروع به رسوب می کنند، معموال متناوب هستند و پس از مصرف غذا یا مقادیر زیاد 

استیک )سرکه( اسیدی شود، شفاف خواهد شد. از شیر رخ می دهد. بیمار بی عالمت بوده و چنانچه ادرار با اسید 

طرف دیگر در آزمایش میکروسکوپی کریستال های فسفات آمورف دیده خواهد شد.علت دیگر کدری ادرار پیوری 
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در ادرار و بوی تند و زننده باعث افتراق آن از سایر علل خواهد شد.از علل نادر  WBC است که حضور تعداد زیاد

 .است که ناشی از ارتباط غیر طبیعی سیستم لنفاوی و ادراری میباشد کدری ادرار کایلوری

 145/2تا112/2یا با وسیله ی اپتیک خاصی انجام می گردد. محدوده ی آن از (dipsticks)وزن مخصوص ادرار ه با -4

یر ل کرد غمی باشد. وزن مخصوص ادرار معموال نشان گر وضعیت هیدریشن بیمار است؛ ولی، می تواتند، ناشی از عم

باشد، رقیق است و اگر  118/2است، اگر، زیر  111/2تا  118/2طبیعی کلیه نیز باشد. وزن مخصوص طبیعی بین 

 .مطرح است ARF یا CRF باشد، تشخیص 121/2باشد غلیظ می باشد. اگر در چند آزمایش متوالی  111/2باالی 

 علل کاهش وزن مخصوص ادرار

i. مصرف مایعات زیاد 

ii.  دارو های مدرمصرف 

iii. دیابت بی مزه 

iv. کاهش توانائی کلیه درتغلیظ ادرار 

 علل افزایش وزن مخصوص ادرار

i) کاهش مصرف مایعات 

ii) دیابت شیرین 

iii) دهیدریشن به علت تب ، تعریق،استفراغ،اسهال 

iv) ترشح نابجایADH 

v) پس از ( تزریق مواد کنتراست IVP  برسد 145/2میتواند تا) 

میلی اسمول در لیتر متغیر است. اسموالریته نیز، تحت  2111تا  51علت اسموالریته ادرار، مواد محلول آن است و از 

تاثیر هیدریشن و عوامل موثر بر وزن مخصوص ادرار قرار می گیرد. نسبت به وزن مخصوص اسموالریته ادرار نمایش 

 .قابل انجام نیست dipsticksگر بهتری از کار کلیه می باشد، ولی، توسط

3- pH ادرار ه توسط dipsticks چک می شود. PH  متغیر است. متوسط آن در حالت طبیعی  8تا  5/3ادرار از

ادرار  pH باشد، قلیایی در نظر گرفته می شود. در کل 5/6باشد، اسیدی و اگر باالی  5/5است. اگر زیر  5/6تا5/5

وبیماری های خاص کلیه که قدرت اسیدی کردن ادرار  RTA لسرم است، مگر، در موارد خاصی مث pH نشان گر

تشخیصی  RTAپس از لود اسید برای 5/5مختل است.عدم توانایی کلیه در اسیدی کردن ادرار به میزان زیر 
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چنانچه ادرار قلیایی باشد، احتماال، عامل آن باکتری های اوره آز مثبت مثل پروتئوس می باشد. این  UTIاست.در

موثر است. سنگ  pH با این آنزیم اوره ادرار را به آمونیاک تبدیل می کنند.در تشکیل سنگ های ادراری باکتری ها

های سیستینی و اسید اوریکی در ادرار اسیدی ایجاد شده و قلیایی کردن ادرار به درمان و پیشگیری آن ها کمک 

 .می کند

 ب( آزمایش شیمیایی ادرار

Dipsticks  ارزان می باشد. موادی که با این روش چک می شود شامل خون، پروتئین، یک روش آسان، سریع و

گلوکز، کتون، یوروبیلینوژن، بیلیروبین، و گلبول سفید هستند.با این حال چون این آزمایش بر پایه کلرومتری )رنگ( 

ویتامین ث زیاد می باشد، هر رنگ اضافی ادرار مثل فنازوپیریدین در این آزمایش اختالل ایجاد می نماید.مصرف 

منجر به تداخل در واکنش اکسیداسیون شده و منفی کاذب را در گلوکز و بیلیروبین باعث می گردد.ادرار بیش از حد 

 اگر قلیایی منجر به مثبت کاذب پروتئین و از طرفی پایین خوانده شدن وزن مخصوص ادرار می گردد.

Dipsticks معرض هوا قرار گرفته باشد، خراب شده و نتیجه آزمایش تاریخ گذشته باشد یا برای مدت طوالنی در

 .قابل قضاوت نخواهد بود

 Dipsticks عدد در ادرار سانتریفوژ شده را هماچوری می نامند که 4بیش از  RBC هماچوری ه حضور (2

ر وبرای شناسایی آن دارد. ولی، اختصاصیت آن به علت مثبت کاذب باال پایین است. حض %41حساسیت بیش از 

گلبول قرمز، هموگلوبین و میوگلوبین آنرا مثبت می کند. برای افتراق آن ها از هم ابتدا آزمایش میکروسکوپی انجام 

می شود، اگر، گلبول قرمز دیده شد، تشخیص هماچوری است؛ اگر، دیده نشد، باید خون بیمار سانتریفوژ شود. اگر 

ر شفاف بود میوگلوبینوری مطرح است. علل هماچوری مثبت کاذب سرم بیمار قرمز یا صورتی بود، هموگلوبینوری و اگ

 .شامل آلودگی ادرار با خون قاعدگی و دهیدریشن و ورزش می باشد

دیس مورفیک و چروکیده و اکثرا  RBC هماچوری می تواند، نفرولوژیک یا اورولوژیک باشد. در موارد نفرولوژیک

که حین عبور از لوله های جمع کننده کلیه  ghost cells (RBCو  RBC همراه پروتئینوری واضح و گاهی کست

 411-211) +4یا +1هموگلوبین خود را از دست داده اند( است. در هماچوری اورولوژیک حداکثر پروتئینوری 

 .میلیگرم در میلی لیتر( است و گلبول های قرمز گرد و با هموگلوبین یکنواخت هستند

میلی گرم پروتئین از ادرار دفع می کند. پروتئینوری می تواند 251تا 81الغ بین پروتئینوری ه روزانه یک فرد ب (1

پروتئین غیر طبیعی  (overflow)ناشی از بیماری های رنوواسکوالر، گلومروالر، توبولواینتراستیشیل و یا سرریزی

میلی گرم در دسی  11از سرم باشد. پروتئین ادرار تحت تاثیر هیدریشن می باشد. ولی، هیچ گاه در این حالت بیش 

 11لیتر نخواهد شد. ولی، برعکس در پروتئینوری پاتولوژیک اگر مصرف مایعات خیلی زیاد باشد، می تواند، به زیر 

میلی گرم در دسی  dipsticks 41-11 میلی گرم در دسی لیتر هم برسد . آستانه ی تشخیص آن در ادرار با

دسی لیتر پروتئین نرمال در نظر گرفته می شود.پروتئین ادرار شامل تام میلی گرم در  251لیتراست، میزان کمتر از

 .است( %41و آلبومین )( %41، گلوبولین های سرم )(%31هاسفال )

 .شامل ادرار شدیدا قلیائی، ادرار رقیق، حضور پروتئینی غیر از آلبومین است dipsticks علل منفی کاذب د ر
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لوکز در لوله های پروگزیمال نفرون نباید، در افراد نرمال گلوکز ادرار مثبت کتون و گلوکز: به علت باز جذب گ (4

میلی لیتر در  211میلی گرم در دسی لیتر و در کودکان و نوزادان  281باشد. حد نهایی باز جذب در ادرار در بالغین 

 .قابل شناسایی نیستند dipsticks دسی لیتر است. سایر قندها در

اروبیلینوژن: بیلیروبین غیر کونژوگه در ادرار دیده نمی شود و فقط در صورت افزایش نوع کونژوگه بیلیروبین و  (3

ولی، اروبیلینوژن به مقادیر بسیار کمی در ادرار یافت می گردد. در گردش  .ی آن در سرم، در ادرار ظاهر می گردد

ری های روده روی آن بازجذب شده که مقادیر هپاتوبیلیاری بیلیروبین کونژوگه در روده ی کوچک پس از تاثیر باکت

اروبیلینوژن از ادرار و نیم دیگر از مدفوع دفع می  %51کم آن از طریق ادرار به نام اوروبیلینوژن دفع می گردد. 

 .گردد

مصرف آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و انسداد مجاری صفراوی منجر به کاهش اروبیلینوژن خواهد شد و همولیز 

 .کبدی برعکس باعث افزایش آن می گردد و بیماری

منفی کاذب بیلیروبین ادرار در مصرف اسید اسکوربیک زیاد و مثبت کاذب آن در مصرف فنازوپیریدین دیده می 

 .شود

در ادرار است و وجود نیتریت نشان گر  WBC لکوسیت استراز و نیتریت: فعالیت لکوسیت استراز نشانگر حضور (5

یت استراز آنزیم تولید شده از نوتروفیل ها می باشد. نیترات های ادرار توسط باکتری های گرم باکتریوری است. لکوس

 UTI منفی تبدیل به نیتریت می شود. مهم ترین عامل مثبت کاذب این دو آزمایش آلودگی است. برای کشف

نیاز به کشت ادراری را  می رسانند، ولی %45را به  UTI هردوی این آزمایش ها باید انجام شود و امکان تشخیص

مرتفع نمی کنند. چنانچه نیتریت مثبت باشد، ولی لکوسیت استراز منفی، باید، علل پیوری استریل )تومور، سنگ، 

TB) و UTI با باکتری های غیر از گرم منفی مد نظر قرار گیرند. 

دور بر  4111تا 1111با سرعت  دقیقه 5میلی لیتر از ادرار مید استریم برای مدت  21 ج( بررسی سدیمان ادراری:

دقیقه سانتریفوژ شده، سپس، ادرار روی آن دور ریخته وته نشین آن با مقدار کم ادرار باقی مانده در ته لوله حل 

زیر میکروسکوپ بررسی می گردد. گاهی  X311و X211 شده و یک قطره از آن روی الم ریخته و با بزرگنمایی

 .اکتری ها با متیلن بلو رنگ آمیزی می گرددبرای راحت تر دیدن گلبول ها و ب

باید، تمام الم با بزرگ نمایی کم دیده شود و توجه روی حضور کست ها، اریتروسیت، گلبول سفید، کریستال 

 .تریکوموناس واژینالیس، تخم شیستوزومیا هماتوبیوم( است ) ، پارازیت ها oval fatسیستین، ماکروفاژ، 

 .بیش تر، توجه روی شکل اریتروسیت ها )دیس مورفیک( باکتری و قارچ استبا قدرت بزرگنمایی زیاد، 

 کیست های ادراری

کست ادراری یک انعقاد پروتئینی در توبول های کلیوی است که محتویات توبول ها درآن گیر می کنند و بر همین 

دراصل ماتریکس سلول پروتئینی است که تولید کست می نماید که  Tamm-horsfall.اساس تقسیم می گردد

 .های توبولی می باشد
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کست هیالن: کستی فاقد هر گونه المان در داخل آن می باشد و تماما از پروتئین تام هاسفال تشکیل شده است و 

 .پس از ورزش، در معرض گرما قرار گرفتن فرد، پیلونفریت یا بیماری های مزمن کلیوی دیده می شود

تشخیص هماچوری گلومرولی را مسجل می کند و اکثرا ثانویه به  می باشد و RBC حاوی : RBC کست

 .گلومرولونفریت است

 .در گلومرولونفریت ها، پیلونفریت حاد و نفریت اینتراستیشیل حاد دیده می شود :WBC کست

لت ناشی از دژنرسانس المان های سلولی ایجاد می شود و بر بیماری توبولی دال :(waxy)کست های گرانولر و واکسی

 .دارد

 .در سندرم نفروتیک، لیپیدوری و هایپوتیروئیدیسم دیده می شود :fatty کست

 کریستال ها

دیدن کریستال در بیماران با سنگ ادراری مهم است و می تواند نشان گر نوع سنگ ادراری فرد باشد، به شرطی که، 

استراویت و اسید اوریک همیشه پاتولوژیک دیدن کریستال سیستین،  .هم زمان بیمار کولیک کلیوی داشته باشد

کریستال اسید اوریک، سیستین و کلسیم اگزاالت در ادرار اسیدی و کریستال فسفات کلسیم و تریپل فسفات  .هستند

) استراویت( در ادرار قلیایی دیده می شوند. در اثر باقی ماندن ادرار در محیط اتاق کریستال های اگزاالت کلسیم در 

می شود که اهمیت کلینیکی ندارد. کریستال ها را می توان از روی شکل شان شناسایی کرد. کریستال آن ایجاد 

اگزاالت به شکل دو هرم مربع القاعده که از قاعده به هم چسبیده اند و کریستال استراویت مثل درب تابوت وکریستال 

 .ی پهن با اشکال گوناگون می باشدضلعی بنزن و اسید اوریک به شکل کریستال ها 6سیستین به شکل حلقه 

 باکتری

 ادرار طبیعی فاقد باکتری است و دیدن باکتری در ادرار آلوده نشده نشان گر عفونت ادراری است. چون هر حجم

hpf میلی لیتر است دیدن هر باکتری در 2/51111تا2/11111برابر hpf  باکتری در هر میلی  51111تا 11111برابر

کلونی در کشت ادرار است. باکتری های گرم منفی به صورت باسیل های  211111باکتری برابر  5لیتر است و دیدن 

گرم منفی، استرپتوکوک به صورت رشته ای از کوکسی گرم مثبت و استافیلوکوک به صورت دسته هایی از کوکسی 

 .گرم مثبت دیده می شود

 قارچ

بیشتر . دارند  hyphae (budding)حالت جوانه زدنشایع ترین قارچ سیستم ادراری کاندیدیاآلبیکنس است که 

 .در دیابت شیرین دیده می شوند و در خانم ها با عفونت واژینال مونولیایی نیز به صورت آلودگی ادرار موجود است

http://www.asemooni.com/health/medical/reading-test-papers
http://www.asemooni.com/health/medical/reading-test-papers
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 پارازیت ها

س واژینالیس یک عامل شایع واژینیت در خانم ها است که گاهی در یورترای مردان نیز دیده می شود، این تریکومونا

 .پارازیت به شکل سلول بزرگ با فالژلی با حرکات تند دیده می شود

 تفسیر آزمایش خون

 : VLDL :توضیحات

لیپوپروتین  است که از دسته خانواده VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN مخفف و مختصر شده

شیلومیکرون چربی های غذایی را در خون حمل و نقل میکند  . (HDL- LDL– ها محسوب میشود )شیلومیکرون

 . چربی های داخلی مخصوصا کلسترول را VLDL درحالی که

CHYLOMICRONES : 

عضالت و قلب  شیلومیکرون ذراتی است حاوی پروتئین و چربی که در واقع چربی های غذایی را از روده به کبد و

 منتقل میکند و عمدتا حاوی تریگلیسرید میباشند

BILIRUBIN : 

چنانچه این ماده در خون زیاد شود  . زنجیره گلوبین به وجود میاید HEME ماده ای است که از کاتابولیسم هم

 اشدگلبولهای سرخ ب یرقان یا زردی به وجود میاید. یرقان میتواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید

 .و یا ناشی از انسداد باشد –یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد  –

HBA1C : 

 A در گلبولهای سرخ انواع مختلفی از هموگلوبین ها وجود دارد که بیشترین غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع

میگویند این  HBA2C یکوزیله میشود که به آنتشکیل میدهد اما مقدار کمی از این نوع توسط کربوهیدراتها گل

نوع از هموگلوبین در افراد دیابتیک غلظت بیشتری دارد و در واقع نشان دهنده میزان قند خون این افراد طی دو سه 

 .ماه گذشته میباشد

RETIC: 

الغ بودن در است که از دسته سلول های سرخ خون بحساب میاید . بدلیل ناب reticolocyte مخفف و مختصر شده

رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن مشاهده میشود . این سلول ها از نظر اندازه بزرگ 

هستند. حضور این سلولها درخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلو لها 

 .درخون جهت براورد میزان خونسازی موثر است
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PBS: مخفف و مختصر شده برای peripheral blood smear  می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون

 .محیطی است . و گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی از گلبولهای سرخ خون محیطی است

Diff: مخفف و مختصر شده differential خون بصورت چشمی  است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید

عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش میشود و در صد عدد انواع مختلف  111تا  211است .در این ازمایش تعداد 

سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای میکروبی نوتروفیل ها درصد باالیی پیدا میکنند و در 

 .یدا میکندعفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پ

G6PD: مخفف و مختصر شده برای glucose 6 phosphate dehydrogenase  است که یک نوع انزیم

درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت میشود این انزیم در گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ 

د همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ غشای گلبولهای سرخ محسوب میشود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باش

 .میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد

BUN: مخفف و مختصر شده BLOOD UREA NITROGEN  است سنجش این پارامتر سرمی برای ارزیابی

ود و ش عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می

در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره از کلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی 

 .عملکرد کلیه میباشد

Cr: مخفف و مختصر شده CREATININE  است این جسم آلی در بدن از ماده ای به نام کراتین فسفات حاصل

ر این جسم در بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضالنی فرد دارد میشود که در عضالت تولید میگردد . مقدا

جهت عملکرد  BUNمثال در نوزادان کمتر و در مردان بالغ با توده عضالنی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست 

 .کلیه استفاده میشود

AST : مخفف و مختصر شده ASPARTATAE TRANSAMINASE و در بدن  است . که یک آنزیم بوده

گلبولهای سرخ و .. وجود دارد. باال بودن این  –قلب  – در بافتهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم در کید

ی آسیبهای کبدی ناش –انزیم در مقادیر غیر طبیعی نشانگر حضور بیماری در فرد است مانند همولیز درون عروقی 

 .آسیبهای قلبی –از هپاتیت و یا کبد چرب 

ALT: مخفف و مختصر شده ALANINE TRANSAMINASE است همانند AST  یک انزیم محسوب

وجود داد این انزیم نیز حضور دارد و مقادیر باال ی این انزیم مرتبط است با  AST میشود که در همان بافتهایی که

 .بیان شد AST همان بیماری های که در مورد

PRO : مخفف و مختصر شده PROTEIN . این تست جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی بکارگرفته  است

میشود . از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجود دارد و هر کدام مرتبط با بیمارهای خاصی است لذا جهت 
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ایش زتعیین نوع پروتئین مذکور میبایست تست دیگری به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد که اف

 .یا کاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است

MCH : مخفف و مختصر شده MEAN CORPOSCULAR OF HEMOGLOBIN  است و بیانگر میزان

 .متوسط هموگلوبین در هر سلول است.براساس واحد پیکوگرم بیان میشود

MCHC : مخفف و مختصرشده برای MEAN CORPOSCULAR HEMOGLOBIN 

CONCENTRATION ست و بیانگر میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اندکس گلبول ا

 .سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطالح گلبول سرخ را هایپرکروم و یا هیپوکروم می گویند

RDW: مخفف و مختصر شده برای RED BLOOD CELL DITRIBUTION WIDTH اندازه  . است

نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد این عبارت 

کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تر است از نظر اندازه و برعکس اگر این عدد بزرگتر باشد 

س ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزی نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری

 .و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اندکس گلبول سرخ بروید

Lym : مخفف و مختصر شده برای کلمه LYMPHOCYTE  است که از نظر تعداد از گلبولهای سفید مهم خون

البا ویروسی است اگرچه با بیماری میباشد و کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماری های غ

 .های دیگری نیز مرتبط است

NEU: مخفف و مختصر شده برای کلمه NEUTROPHIL  است که از دیگر گلبولهای سفید مهم خون است و

افزایش و کاهش در تعداد آن مرتبط با بیماری های غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهای دیگری نیز 

 .دارد ارتباط

CBC : مخفف CELL BLOOD COUNT  است و اشاره به شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه

-WBC – RBC – HCT-HGB-PLT-MCH-MCV-MCHCگیری و قابل محاسبه خون دارد . که شامل

MPV-RDW-……. دارد. 

WBC: مخفف WHITE BLOOD CELL ون دارد که است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهای سفید خ

 .ائوزینوفیل می شود –بازوفیل  –لنفوسیت  –منوسیت  –شامل نوتروفیل 

RBC: مخفف RED BLOOD CELL است و منظور از آن تعداد گلبولهای قرمز خون می باشد. 

HGB: مخفف HEMOGLOBIN  است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون

 .ا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرد است نشاندهنده کم خونی ی
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PLT: مخفف PLATELET  بوده و به تعداد سلول هایی به نام پالکت در خون اشاره دارد. این سلول های در

 .انعقاد خون نقش دارند. و تعداد آنها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون می باشد

HCT : مخفف HEMATOCRIT  سلولی خون و بخش مایع خون می باشدمی باشد و بیانگر نسبت حجم. 

MCV : مخفف MEAN CORPOSCULAR VOLUME  است و به میانگین حجم گلبولهای سرخ خون

 .اشاره دارد

 : برگه آزمایش کامل ادرار شامل اطالعاتی است که هر کدام را به اختصار توضیح می دهیم

Colour : سته به غلظتش میباشد .رنگ ادرار از زرد کمرنگدامنه تغییرات رنگ ادرار گسترده بوده و عمدتا واب ( 

Light yellow ) تا کهربایی تیره ( Dark yellow )  متغیر است. بسیاری از داروها و مواد غذایی میتوانند رنگ

 مثال در آلکاپتونوری (،نارنجی ) ) ادرار را تغییردهند.اما برخی رنگهامثل قرمز)در هماچوری یا پورفیرینوری ( ، سیاه

بیلیروبینوری ( ، سفید ) چرک فراوان ( و یا آبی تا سبز ) عفونت سودومونایی ( ممکن است مهم باشند و با پیگیری 

 . دلیل آنها میتوان به تشخیصهای مهمی دست یافت

Appearance (  ،ادرار نرمال معموال شفاف است اما ممکن است به واسطه رسوب فسفاتها یا اوراتها : ) ظاهر ادرار

گردد. حضور گلبولهای سفید یا قرمز، اپی تلیالها و باکتریها نیز در  ( semiturbid )یا نیمه کدر Turbid))رکد

به ادرار  (cloudy ) میزان خاصی میتوانند ادرار را کدر یا نیمه کدر کنند . موکوس نیز میتواند نمای مه آلود

 .بدهد

محلول در ادرار است که برای سنجش قدرت تغلیظ و شاخص غلظت مواد  : ( specific gravity ) وزن مخصوص

تا 114/2رقیق کردن کلیه ها به منظور حفظ و بقای هموستاز به کارمیرود. حدود طبیعی آن برای ادرار راندوم 

ادرار درطول شبانه  SG.است و چون یک نسبت است واحد هم ندارد115/2تا  125/2ساعته 13و برای ادرار 145/2

ادرار راندوم خیلی  SG به دلیل متغیر بودن نوع غذا و میزان مصرف مایعات در طول روز ( ، لذا روز متغیر است )

کاهش و در  SG ساعته پیشنهاد می شود.در هیدراتاسیون شدید و دیابت بیمزه 13ادرار  SG مفید نیست و بررسی

 .افزایش می یابد SG دیابت قندی ، دهیدراتاسیون و اکالمپسی

PH:  و کمی اسیدی است. برای پزشک این مهم است که 6متغیر بوده و معموال حدود  6/3-8بین PH  ادرار را با

خواهد  6ادرار بیش از PH اطالعات دیگر ارتباط دهد .مثال در اسیدوز توبوالر کلیوی بر خالف اسیدوز سیستمیک

 . نیستند +H ماند چون توبولهای کلیه قادر به ترشح کافی یون

Protein :  مقادیر زیاد پروتئین در ادرار میتواند یک عالمت مهم بیماریهای کلیوی باشد.اما در شرایط حضور

فیزیولوژیک وبدون بیماری مثل ورزش و تب هم دفع پروتئین در ادرار افزایش می یابد. دو مکانیسم اصلی که سبب 

میباشند.پروتئینوری اختالل در عمل بازجذب توبولها  (b صدمه گلومرولی و (a: پروتئینوری می شوند

شدید،متوسط و خفیف همگی در ارزیابی بیماری کلیوی از اهمیت ویژه ای برخوردارند )مثال 
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 .( درگلومرولونفریت،شدید در پره اکالمپسی،متوسط و در پیلونفریت نوع خفیف قابل مشاهده است

Glucose : د آستانه کلیوی بیشتر باشدگلوکوزوری بطور معمول وقتی دیده میشود که میزان گلوکز خون از ح 

(>281mg/dl) . ،هرچند گاهی بطور طبیعی آستانه کلیوی برخی افراد پایین تر از این هم میباشد.دیابت شیرین

 .تزریق سرمهای قندی ومصرف یکباره و زیاد کربوهیدراتها ) گلوکوزوری گذرا( از دالیل گلوکوزوری هستند

KetonAceton : لیسم اسیدهای چرب ایجاد میشوند.کتونوری به دنبال کتوزیس)افزایش اجسام کتونی درطی کاتابو

کتونها در خون( حادث میشود.وقتی شخص دچار کمبود مصرف قندها وکربوهیدراتها )مثل روزه داری طوالنی( یا 

ت و مصرف یا سلولها قادر به دریاف (دفع کربوهیدراتها از بدن وی افزایش می یابد)مثال در اسهال و استفراغهای شدید

 .کربوهیدرات نیستند)مثال دیابت(، کتونها بدلیل مصرف چربیها و سوخت ناقص آنها، در خون و ادرار افزایش می یابند

Blood :  ،هماچوری، وجود خون درادرار است. گلبولهای قرمز می توانند در شرایط فیزیولوژیک )مثل ورزش سنگین

اب حاد مثانه، تروما، زخمها، عفونتها، سرطانهای کلیه یا مثانه، ضربه به تب و عادت ماهانه( و یا پاتولوژیک)مثل الته

 .کلیه ، انفارکتوس و گلومرولونفریت( در ادرار ظاهر شوند

Hemoglubin : هموگلوبینوری، حضور هموگلوبین درادرار بدون حضور RBC  میباشد.اگر به هر دلیلی همولیز

مولیتیک دارویی، انگل ماالریا، ترانسفوزیون خونناسازگار، سوختگیهای داخل عروقی در بیمار رخ دهد ) مثل آنمی ه

ها RBC ( هموگلوبین ِخارج شده از…شدید، ورزشهای شدید مثل قدم روهای نظامیان روی سنگفرشها، مارگزیدگی و

 (2٫117باشد)زیر  آن پایین SG از کلیه ها عبور کرده، وارد ادرار می شود.البته اگر درهماچوری، ادرار قلیایی باشد یا

RBC ها ممکن است در ادرار لیز شده و هموگلوبین آنها در ادرار آزاد میشود. 

Bilirubin & Urobilinogen: به دلیل محلول بودن در آب میتواند از سد کلیه  (بیلی روبین کونژوگه)مستقیم

ها عبور کرده وارد ادرار شود) نوع غیرکونژوگه در آب نامحلول است( لذادربیماریهایی که میزان بیلیروبین کونژوگه 

افزایش می یابد )مثل انسداد مجاری صفراوی( بیلی روبین در ادرارافزایش می یابد)دقت کنید که درنوزادان با 

بین باال، بیلیروبینوری نداریم(.در روده، بیلیروبین به ترکیبی به نام اوروبیلینوژن تبدیل میشود که از طریق بیلیرو

درصد اوروبیلینوژن ِمدفوع ، به خون بازجذب شده و از طریق ادرار دفع میگردد.اگر به 25تا 21مدفوع دفع میگردد. 

ا یا از صفرا به روده رخ دهد )مثل سرطان یا سنگها( بیلیروبین هر دلیلی انسدادی در مسیر بیلی روبین از کبد به صفر

وارد مدفوع نشده،اوروبیلینوژنی هم تولید نمیشود؛ لذا اوروبیلینوژن ِ ادرار منفی میشود.اما اگر ساخت بیلیروبین افزایش 

 .خواهد یافتیابد و به مدفوع راه یابد)مثل یرقان همولیتیک یا هپاتیت(اوروبیلینوژن ادرار نیز افزایش 

Nitrit:  اگر در ادرار، باکتری به میزان متوسط و بیشتر حضور داشته باشد و آن باکتری از احیاکنندگان نیترات به

 .نیتریت باشد ،نیتریت ادرار مثبت خواهد شد

WBC:  گلبولهای سفید می توانند از هر جایی )بین گلومرول تا میزراه( به ادرار راه یابند . حداکثرمیزان نرمال

عدد در هر فیلد میکروسکوپی میتواند باشد.افزایش لوکوسیتهای ادرار وابسته به یک پروسه  1لوکوسیتها در ادرار 

مثانه، میزنای و یا پیشابراه( و یا مجاورت آن)مثل آپاندیسیت التهابی در مجاری ادرار)مثل عفونتها، نفریتها، آزردگیهای 

های WBC گلبول سفید میتوانند شاهدی بر کلیوی بودن منشأ (cast) یا پانکراتیت( میباشد.وجود سیلندرهای
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درصد کاهش می یابد)اهمیت 51ادرار درعرض یک ساعت، WBC ادرار باشند.در یک ادرار قلیایی و هیپوتونیک میزان

قویاً مطرح کننده عفونتهای حاد  (WBC clamp)تجمع لوکوسیتی.(U/Aل به موقع و انجام به موقع آزمایش ارسا

 .و یا التهاب مثانه یا میزراه است

RBC:  گلبولهای قرمز می توانند از هر جایی )بین گلومرول تا میزراه( به ادرار راه یابند.بطور نرمال گلبول قرمز در

گلبول سرخ در هر فیلد میکروسکوپی معموال غیرطبیعی نیست.در سنگهای  1تا2وجود  ادرار یافت نمیشودهرچند

 .ها در ادرار ظاهر میشوندRBCادراری ، عفونتهای شدید، سرطانها و نیز عادت ماهیانه، 

Epithelial cells***: رانواع مختلف سلولهای اپیتلیال)سلولهای توبوالر کلیوی، ترانزیشنال و اسکواموس(در ادرا 

قابل مشاهده اند.افتراق بین این سلولها بسیار مشکل است اما مهمترین ِ آنها سلولهای توبوالر کلیوی هستند که ازدیاد 

آنها در ادرار می تواند آسیب به کلیه و لگنچه را مطرح سازد . کالً حضور تعداد اندکی سلول اپی تلیال )بخصوص 

لد میکروسکوپی نرمال است و افزایش قابل توجه آنها میتواند نشان عدد در هر فی 4-3پوششی و ترانزیشنال( درحد 

 .از التهاب ناحیه ای از دستگاه ادراری باشد

Mucus:  رشته های موکوس که به شکل رشته هایی دراز و موجدارو یا توده ای در ادرار قابل مشاهده اند،به میزان

 .ات و دستکاریهای دستگاه ادراری دیده میشوندکم در ادرار طبیعی بوده ولی مقادیر زیاد آن در التهاب

Bacteria:  بطور طبیعی ادرار ِ کلیه ها و مثانه عاری از باکتری بوده ولی امکان دارد آلودگی با باکتریهای موجود در

ابل قپیشابراه یا واژن یا سایر منابع خارجی اتفاق بیافتد. حضور مقدار باالی باکتری در ادرار بخصوص در حضور تعداد 

 .در ادرار مؤید حضور یک عفونت ادراری استWBC توجه

Cast ( سیلندرها در مجاری لوله های کلیوی شکل میگیرند و بدلیل اینکه در مجراها بشکل قالب لوله :)سیلندرها

 لاستوانه( خوانده میشوند . مجاری کلیوی، موکوپروتئینی به نام تام هورسفا =ها در می آیند به این نام )سیلندر

ترشح میکنند که ماده بنیادی سیلندرهاست.درصورت توقف ادرار )کاهش چشمگیر در جریان ادرار( یا غلظت باالی 

مواد حل شده و وجود محتویات پروتئینی در ادرار،کَستها میتوانند در لوله های دیستال و مجاری جمع کننده ادرار 

ی بسیار مهم بیماریهای کلیوی هستند و بر اساس ظاهر شکل بگیرند.سیلندرها همیشه منشأ کلیوی دارند و معرفها

 Granular و یا Leukocyte cast و محتویات سلولی که در درونشان قرار میگیرند طبقه بندی میشوند)مثال

cast ویاCrystalin cast  به سیلندری که هیچ محتویات سلولی یا غیرسلولی ندارد  …و .)Hyalin( گویند )شفاف

-ادرارهای نرمال به میزان بسیار کمی دیده شود.در انواع نفریتها وآسیبهای کلیوی و نیز در پره که میتواند در 

 .ها در ادرار ظاهر میشوند و معموال پروتئین چنین ادرارهایی مثبت استCast اکالمپسی

Crystal: ایشگاه قابل مشاهده کریستالهای ادرار معموال در ادرار تازه دیده نمی شوند ولی پس از مدتی ماندن در آزم

میشوند.بدین معناکه اگر ادرار با یک ترکیب خاص قابل کریستالیزاسیون اشباع شده باشد یا خواص حاللیتی آنها 

تغییر نماید تشکیل میشوند.در برخی موارد این کریستالها در کلیه یا مجاری ادراری شکل میگیرند) منجر به تشکیل 

دراری قابل اهمیت نیستند ) مثل کلسیم اگزاالت، انواع اورات و فسفات ،اسید سنگها(. معموال اغلب کریستالهای ا
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که الزاماً دلیل بر یک بیماری خاص نبوده ولی می توانند در برخی بیماریها افزایش یابند.اما کریستالهایی  …اوریک و

سیستینوز و ایجاد  چون تیروزین ،لوسین ،سیستئین و سولفانامیدها مهم و شاخص مهمی در بیماریهای کبدی،

 .صدمات کلیوی می باشند

FBS قند خون ناشتا 

PKU اسید فنیل پیروویک در ادرار 

Urine  بطور کلی آزمایشات مربوط به ادرار هستند که البته بنا به درخواست همراه یک مورد دیگر ممکنه آمده باشد

 Urine Homocystine مثال

1hpp مقدار گلوکز دوساعت بعد از صبحانه 

Urea اوره خون و یا ادرار 

BUN Blood urea nitrogen ( نیتروژن اوره ) آنزیم کلیوی 

U.A اوریک اسید خون یا ادرار 

T.G تری گلیسرید 

HDL لیپوپرتئین با دانسیته باال 

LDL لیپو پرتیئن با دانسیته پایین . کلسترول بد 

NA اندازه گیری سدیم خون یا ادرار 

K اندازه گیری پتاسیم 

Ca اندازه گیری کلسیم ( fe و li و بقیه عناصر هم به همین ترتیب هستند ) 

RBC گلبولهای قرمز 

WBC گلبولهای سفید خون 

TIBC اندازگیری ظرفیت اتصال آهن 

SGOT  سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز-اسپارتات آمینوترانسفراز –آنزیم کبدی 
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SGPT  پیروویک ترانس آمیناز-گلوتامیکآالنین آمینوترنسفراز  –آنزیم کبدی 

ALP  الکالن فسفاتاز قلیایی –آنزیم کبدی (ALP) الکالین 

ACP اسید فسفاتاز 

 هورمون های تیروئید 3T تیروکسین 4T , تیری یدو تیروئین  , TSHتیروتوپین

OB خون مخفی در مدفوع 

Stool/E وجود انگل در مدفوع 

SEMEN آزمایش اسپرم . اسپرموگرام 

PCT تست بعد از مقاربت 

FSH آزمایشات هورمونی فولیکول استیمولیتینگ 

LH آزمایشات هورمونی لوتئیزین 

T تستوسترون 

PTH پارا تیروئید 

Beta – HCG آزمایش خون بارداری 

PSA آزمایشات پروستات 

C.B.C آزمایشات روتین خون شامل هموگلوبین-Hb هماتوکریت-Hct شمارش گلبول قرمز و سفید و پالکت-

 دیفرانسیاسیون -اندیسهای سلولی-شمارش ترومبوسیت-شمارش اریتروسیت
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 اهداف:

 بررسی تعادل مایعات بدن -2

 مایعات دریافتی بیمار برحسب نیاز بدن ویبررسی میزان  -1

 بررسی میزان مایعات دریافتی بیش از حد نیاز -4

 بررسی میزان مایعات دریافتی کمتر از حد نیاز -3

 بررسی الگوهای دفع ادرار و عملکرد کلیوی -5

 بررسی اثربخشی داروها نظیر مدرها -6

 نحوه اجرا:

 بیمار را آماده کنید: -2

اندازه گیری مایعات دریافتی و دفعی توضیح دهید. ضرورت استفاده از لگن یا لوله الف( به بیمار در مورد لزوم 

گیری آنها الزم است مورد توجه قرار گیرد به بیمار آموزش ادرار را به او یادآور شوید. مایعات خوراکی را که اندازه

 دهید.

 م کنید.ای منظم جهت دریافت مقدار معین مایعات تنظیب( با توافق بیمار برنامه

 گیری کنید.مایعات دریافتی بیمار را به روش زیر اندازه -1

الف( بعد از هر غذا مقدار مایعات دریافتی بیمار را بر روی برگه جذب و دفع مایعات یادداشت کنید. نوع مایعات 

یوه، قهوه، دریافتی و زمان آن الزم است قید شود مواد غذایی که کامالً مایع هستند عبارتند از: آب، شیر، آب م

 شود.مثل بستنی و ژله هم جزء مایعات محسوب می چای، سوپ صاف شده و ... . برخی از مواد غذایی

ب( مایعات دریافتی در بین فواصل غذایی را نیز یادداشت کنید. این مایعات شامل آب مصرفی همراه با داروها 

 باشد.می

 شود.ء مایعات دریافتی محسوب میج( کلیه مایعات وریدی شامل خون و انواع سرم نیز جز

 د( حجم مورد استفاده برای رقیق کردن داروهای وریدی الزم است به عنوان مایعات دریافتی ثبت شود.

 گیری کنید.مایعات دفعی بیمار را به روش زیر اندازه -4
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 گیری کنید.الف( پس از هر بار دفع ادرار، آن را در ظرف مدرجی ریخته و اندازه

آوری ادرار باید در ظرف مدرج تخلیه شده و ران دارای سوند ادراری در پایان هر شیفت کیسه جمعب( در بیما

 گیری شود.مقدار آن اندازه

ا باشد که الزم است بج( سایر مواد دفعی شامل استفراغ بیمار، مدفوع آبکی، ترشحات بدن و سایر ترشحات می

 قید نوع و زمان در برگه خود یادداشت نمود.

اختیاری بیمار یا تعریق شدید، مقدار مایع دفع شده الزم است تخمین زده شده و در برگه در صورت بید( 

 مخصوص ثبت شود.

در پایان هر شیفت الزم است تعداد کل مایعات دریافتی و دفعی محاسبه شود و حجم کل مایعات دریافتی و  -3

 درج شود. ساعت محاسبه و در پرونده بیمار 13دفعی الزم است در پایان 

ساعت  13میلی لیتر در  2111مقدار مایعات دریافتی و دفعی را به پزشک گزارش کنید. دریافت مایعات کمتر از  -5

میلی لیتر در ساعت باید مورد  41ده ادراری کمتر از گردد. برونبه عنوان دریافتی کمتر از حد نیاز تلقی می

سی سی  411تا  211ساعت بین  13حجم ادرار در مدت زمان توجه قرار بگیرد. اولیگوری به زمانی میگویند که 

شود و همچنین حجم زیاد ادراری )پلی ساعت باشد آنوری نامیده می 13سی سی در  211باشد و اگر کمتر از 

 میلی لیتر در روز باید به پزشک گزارش شود. 1511تا  1111اوری( بیش از 

 سونداژ ادراری بیمار زن

 اهداف: 

  ای برای تخلیه تدریجی مثانه متسعناراحتی ناشی از احتباس ادرار و یا فراهم آوردن وسیلهتسکین 

 بررسی میزان ادرار باقی مانده 

 تهیه نمونه ادرار استریل 

 تخلیه کامل مثانه قبل از جراحی 

 نکات مورد بررسی:

 زمان و مقدار آخرین ادرار دفع شده بیمار 
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 وجود احتباس ادراری 

 ت ادراریهای عفوننشانه 

 الگوی دفع ادرار 

 توانایی قرار گرفتن در وضعیت مناسب در حین سونداژ 

 وسایل الزم:

 سینی بزرگ یا ترالی حاوی:

 مالفه 

 مشمع و رویه 

 دستکش یکبار مصرف 

 لگن توالت، لگن حمام، صابون، لیف و حوله 

 چراغ پایه دار در صورت لوزم 

 کیسه نایلونی 

 :بسته استریل مخصوص سونداژ حاوی 

 یک عدد شان استریل -ج  یک عدد ریسیور -ب  یک عدد کاسه -الف

 پنس -و  یک عدد 3×3گاز  -ه  های پنبهگلوله -د

  سانتی متر 11با طول  23-26دو عدد سوند نالتون استریل به اندازه مناسب 

 دستکش استریل 

 محلول ضدعفونی کننده 

 ماده لغزنده کننده استریل حالل در آب 

  مقررات مؤسسهماسک بسته به 

 ظرف استریل جهت نمونه ادرار در صورت لزوم 
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 ورقه کامل شده آزمایشگاه در صورت لزوم 

 روش کاری:

 آماده سازی:

 :دستور پزشک را از نظر موارد ذیل به دقت کنترل کنید 

 شود(.میلی لیتر در یک نوبت تخلیه نمی 751حداکثر حجم ادراری که باید تخلیه شود )معموالً بیشتر از  -الف

 نوع و اندازه سوند مورد استفاده -ب

 .وسایل الزم را آماده کنید 

 نحوه اجرا:

قبل از اجرای روش خود را به بیمار معرفی کنید. او را از اقدام مورد نظر مطلع کنید. ضرورت انجام کار و نحوه  -2

 همکاری بیمار را مشخص کنید.

 به کار بندید. دستها را بشویید. روشهای مناسب پیشگیری از عفونت را -1

 خلوت بیمار را فراهم کنید. -4

 بیمار را در وضعیت مناسب قرار دهید. -3

 های رویی را به طرف پایین تخت تا کنید.از مالفه برای پوشانیدن بیمار استفاده کرده پوشش -الف

چرخیده بیمار را در وضعیت به پشت خوابیده قرار دهید به طوری که زانوها خمیده و رانها به طرف خارج  -ب

 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند(. 61باشند. )پاها حدود 

 مشمع و رویه را زیر بیمار پهن کنید، شلوار بیمار را خارج کنید. -ج

 چراغ پایه دار را در محل مناسبی قرار داده یا نور محیط را به طور مناسب تنظیم کنید. -5

زیر بیمار قرار داده، اعضاء تناسلی بیمار را با لیف آغشته به های یکبار مصرف را بپوشید، لگن توالت را دستکش -6

 ها را خارج کنید.آب گرم و صابون شسته، آبکشی و خشک کنید. سپس لگن را بردارید و دستکش

 های استفاده شده را درون آن بریزید.کیسه نایلونی را در جایی بگذارید که به آسانی بتوانید پنبه -7

 های خود را بشویید.دست -8
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های پنبه را داخل کاسه گذاشته و بسته استریل را باز کرده، با استفاده از فورسپس استریل، تعدادی از گلوله -4

مقداری از محلول ضدعفونی کننده روی آن بریزید. یکی از سوندها را باز کرده، روی سینی استریل بگذارید. کمی 

 ماده لغزنده  کننده را روی یک عدد گاز استریل بگذارید.

 بسته محتوی دستکش استریل را روی میز به طریقی که به راحتی بتوانید از آن استفاده نمایید، باز کنید. -21

 اشد.بقبل از پوشیدن دستکش استریل، دقت کنید که تمام وسایل در دسترس هستند و بیمار آماده می -22

 اال بزنید.اید، مالفه را از روی قسمت تناسلی بدر حالی که در سمت راست بیمار ایستاده -21

 ها را به روش آموخته شده بپوشید.دستکش -24

متر( الی گاز استریل آغشته سانتی 5تا  5/1سوند را از درون پوشش استریل آن خارج کرده، سر سوند را ) -23

 به ماده لغزنده کننده داخل ریسیور قرار دهید.

 شان استریل را زیر باسن بیمار بیندازید. -25

 روش زیر تمیز کنید.دهانه مجرای خروج ادرار را به  -26

ا های واژن رالف( با دست غیر غالب خود )انگشت شست و انگشت اشاره یا انگشت اشاره و انگشت وسطی( لب

 ها مجرای خروج ادرار را نمایان سازید.باز کنید. به وسیله باال کشیدن لب

رسی کنید. سپس با استفاده از ب( مجرای خروج ادرار را از نظر وجود عالئمی نظیر تورم، وجود ترشح، یا زخم بر

های کوچک واژن را از باال به های بزرگ و سپس لبپنس و پنبه آغشته به محلول ضدعفونی کننده، ابتدا لب

طرف پایین تمیز کنید، دقت شود هر پنبه الزم است فقط یکبار استفاده شود. دست شما تا پایان سونداژ الزم 

های واژن به هم نزدیک شود )به یاد داشته باشید که دست ه ندهید که لباست در این وضعیت باقی مانده و اجاز

 شود(.غیرغالب شما در این زمان آلوده محسوب می

های بزرگ و کوچک واژن در آخرین مرحله مجرای خروج ادرار را با استفاده از پنس و ج( پس از تمیز کردن لب

های استفاده شده را درون کیسه نایلونی ز کنید. پنبههای پنبه آغشته به محلول ضدعفونی کننده تمیگلوله

 بیندازید.

 پنس را کنار گذارده، ریسیور حاوی سوند استریل را در وسط پای بیمار نزدیگ پرینه قرار دهید. -27
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 سوند را به روش زیر وارد کنید: -28

سوند قرار گیرد، ثانیاً متری سر سانتی 5-5/7الف( سوند را طوری بردارید که اوالً دست شما در بزرگساالن در 

 دست شما با سر سوند تماس پیدا نکند. دقت کنید که نوک سوند به ماده لغزنده کننده آغشته باشد.

ب( در حالی که انتهای سوند داخل ریسیور استریل قرار دارد، از بیمار بخواهید که نفس عمیق بکشد تا سوند 

 5مجرای ادرار ببرید، تا ادرار خارج شود. معموالً فرو کردن راحتتر وارد شود. سپس سر سوند را به آرامی داخل 

پذیر نگردید، هرگز فشار وارد نیاورید و عمل متر در بزرگساالن کافی خواهد بود. چنانچه ورود سوند امکانسانتی

 را متوقف کنید. در صورت آلوده شدن سر سوند حتماً از سوند دیگری استفاده کنید.

های کوچک واژن برداشته و سوند را در شروع به خارج شدن کرد، دست چپ خود را از لب ج( پس از اینکه ادرار

 محل ورود به مجرا نگهدارید.

میلی لیتر ادرار جهت  11-41چنانچه الزم است نمونه ادرار برای آزمایش تهیه شود، اقدام کنید. تهیه  -24

 باشد.آزمایش کافی می

 یجی تخلیه شود، به طور متناوب سوند را باز و بسته نگهدارید.در صورتی که الزم است ادرار به طور تدر -11

پس از اینکه طبق دستور مثانه تخلیه شد، با فشردن سوند آن را مسدود کرده و به آرامی خارج کنید و درون  -12

 سینی قرار دهید. 

 ها را به طریقه صحیح خارج کنید.دستکش -11

د، لباس را به بیمار بپوشانید و بیمار را در وضعیت راحتی بیمار را تمیز و خشک کنید. مشمع و رویه را برداری -14

 قرار دهید.

 وسایل را به محل مربوطه برگردانید، توجه الزم را از آنها به عمل آورید. -13

 دستها را بشویید. -15

به رنگ، شفافیت، بو و وجود هرگونه محتویات غیرطبیعی از جمله خون در ادرار توجه کنید. میزان ادرار تخلیه  -16

 گیری کنید.را اندازهشده 
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اطالعات خود را در رابطه با نکات مورد بررسی، مداخالت انجام شده )نوع و اندازه سوند، زمان( و نکات مورد  -17

 های ادرار( در پرونده بیمار یادداشت کنید.ارزشیابی )مقدار و مشخصه

 سونداژ ادراری بیمار مرد

 اهداف:

 .به سونداژ ادراری بیمار زن مراجعه شود 

 کات مورد بررسی:ن

 .به سونداژ ادراری بیمار زن مراجعه شود 

 وسایل الزم:

 کلیه وسایل مورد نیاز برای سونداژ ادراری بیمار زن 

 ( با طول 26-28دو عدد سوند نالتون استریل به اندازه مناسب )مترسانتی 31 

 روش کار:

 نظیر سونداژ بیمار زن اجرا خواهد شد. 23تا پایان مرحله  -23

 استریل را زیر آلت تناسلی قرار دهید. شان ساده -25

 دهانه مجرای خروج ادرار را به روش زیر تمیز کنید: -26

الف( برای تمیز کردن مجرای ادرار، آلت تناسلی را طوری با انگشت شست و سبابه نگهدارید که به راحتی بتوانید 

ت زیرین پوسته، اطراف و ابتدای اند، شستن قسممجرای ادرار را شسته و تمیز کنید. در مردانی که ختنه نشده

 مجرای ادرار ضروری خواهد بود.

ب( برای شستن از پنس و پنبه آغشته به محلول ضدعفونی کننده استفاده کنید. شستن را از محل مجرا به 

 اطراف به طور دورانی انجام داده، هر پنبه را فقط یکبار استفاده نموده و سپس در کیسه نایلونی بیندازید.

 ا کنار بگذارید، ریسیور را در وسط پای بیمار نزدیک آلت تناسلی قرار دهید.پنس ر -27

 سوند را به روش زیر وارد کنید: -28
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متری سر سوند قرار گیرد، ثانیاً سانتی 8-21الف( سوند را طوری بردارید که اوالً دست شما در بزرگساالن در 

 دست شما با سر سوند تماس پیدا نکند.

 متر ابتدای سوند به ماده لغزنده کننده استریل آغشته باشد.سانتی 5-25دقت کنید که  ب( قبل از ورود سوند

ج( برای ورود سوند الزم است، آلت تناسلی را به طرف پایین بکشید. از بیمار بخواهید که نفس عمیق بکشد 

متر کافی سانتی 11ن سپس سر سوند را به آرامی داخل مجرای ادرار کنید تا ادرار خارج شود. معموالً فرو کرد

 خواهد بود.

 توانید:در صورتی که وارد کردن سوند با مشکل مواجه شد می -24

 الف( سوند را به آرامی بچرخانید.

 ب( از بیمار بخواهید که سعی در ادرار کردن بکند تا اسفنکتر باز شود.

 ج( در صورتی که هیچ یک از موارد فوق مؤثر نبود روش را متوقف کنید.

اینکه ادرار شروع به خارج شدن کرد، آلت تناسلی را به طرف پایین آورده، دست خود را جهت نگهداری پس از  -11

 سوند، به محل ورود آن به مجرای ادرار منتقل کنید.

 الی آخر را شبیه سونداژ ادراری بیمار زن ادامه دهید. 24مراحل  -12

 سونداژ متناوب توسط بیمار

خلیه ادرار به روش سونداژ متناوب توسط بیمار انجام شود آموزش نکات ذیل در مواردی که الزم است در منزل، ت

 ضروری خواهد بود:

 الف( از روش تمیز استفاده کند.

 ب( دستها را قبل از تماس با وسایل یا اجرای سونداژ به خوبی با آب گرم و صابون بشوید.

 ادرار مکرر را مورد توجه قرار دهد. های عفونت ادرار شامل سوزش، تکرر، درد شکم وج( عالئم و نشانه

 د( در سالمندان کیجی ممکن است اولین عالمت عفونت ادراری باشد.

 ه( از مایعات به مقدار کافی استفاده کند.

 و( بعد از هر بار سونداژ، ادرار را از نظر رنگ، بو، شفافیت و وجود خون بررسی کند.
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 آب و صابون شسته و خشک کرده و در محل تمیزی نگهداری کند. ز( بعد از اتمام سونداژ، سوند الستیکی را با

 گذاشتن سوند فولی

 اهداف:

 مقابله با بی اختیاری ادرار، در صورت عدم تأثیر سایر اقدامات 

 ای برای تخلیه متناوب یا مداوم ادرار یا شستشوی مثانهفراهم آوردن وسیله 

 های ناحیه تناسلیپیشگیری از تماس ادرار با ناحیه عمل بعد از جراحی 

 ک گیری یگیری دقیق مایعات دفعی در بیماران بدحال و یا بیماران دارای اندازهای برای اندازهفراهم آوردن وسیله

 ساعته ادرار.

 گیری حجم دقیق ادرار در افراد مبتال به بیماریهای حاد/اندازه 

 نکات مورد بررسی:

 احتباس ادراری 

 عالئم عفونت ادراری 

 ادرار الگوی دفع 

 توانایی حفظ وضعیت در حین سونداژ 

 وسایل الزم:

 کلیه وسایل مورد نیاز برای سونداژ 

  میلی لیتری بسته به حجم بالن سوند فولی 5-11سرنگ 

 سوزن استریل در صورت نیاز 

 آب استریل یا سرم فیزیولوژی استریل 

 کیسه پالستیکی مخصوص جمع آوری ادرار با لوله رابط 

  جهت بزرگساالن 23-26استریل به جای سوند نالتون در اندازه مناسب دو عدد سوند فولی 
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 نوار چسب، قیچی، سنجاق قفلی 

 روش کار:

ضمن باز کردن بسته استریل سونداژ، سوزن، سرنگ و یکی از سوندهای فولی را باز کرده بر روی ست وسایل  -2

 استریل قرار دهید.

امتحان کنید. بدین ترتیب که با توجه به حجم بالن سوند،  از روش سونداژ، سوند فولی را 23ضمن اجرای مرحله  -1

میلی لیتر آب مقطر را درون سرنگ کشیده، از مجرای مربوط به سوند فولی تزریق کنید، تا مطمئن شوید  41-5

شود، سپس آن را خالی کنید. سوند، سرنگ و سوزن برای استفاده بعدی که بالن سوند سوراخ نیست و متسع می

 کامالً استریل بماند.الزم است 

 سایر مراحل را طبق روش سونداژ بیمار زن انجام دهید. -4

متر بیشتر وارد مثانه کنید سپس با سانتی 5/1-5، با شروع خروج ادرار، سوند را حدود 28پس از اجرای مرحله  -3

هار رت اظسرنگ مقدار مناسب آب استریل را بسته به حجم بالن، درون بالن سوند فولی تزریق کنید. در صو

شکایت بیمار از درد، کمی از آب بالن را بیرون کشیده، سوند را کمی بیشتر به درون وارد کنید. و مجدداً بالن را 

میلی لیتر مایع کافی  25میلی لیتری، تزریق  41پر کنید. برخی مؤسسات معتقدند برای متسع کردن بالن 

 خواهد بود.

رف بیرون بکشید تا احساس مقاومت کنید. سپس مجدداً آن را به پس از متسع کردن بالن، سوند را کمی به ط -5

 درون وارد کنید تا مقاومت رفع شود.

نید. مطمئن تر از بدن بیمار ثابت کسوند فولی را به کیسه پالستیکی استریل وصل کنید. کیسه را در محلی پایین -6

دن کیسه جمع آوری به تخت از قالب آوری کامالً بسته است. برای وصل کرشوید که انتهای خروجی کیسه جمع

 فلزی یا باند استفاده کنید. دقت کنید انتهای کیسه با زمین تماس پیدا نکند.

ا به ران هها را بیرون آورید و سوند فولی را با چسب به بدن بیمار ثابت کنید. بدین ترتیب که در خانمدستکش -7

 شود.عمل مانع از صدمه به مجرای ادرار میو در آقایان به شکم یا ران متصل کنید. استدالل: این 
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توانید با استفاده از سنجاق قفلی آن را به مالفه تشک بیمار ثابت کنید. دقت برای جلوگیری از کشش سوند می -8

 کنید فشاری بر روی لوله وارد نیاید.

 سایر مراحل را طبق دستور سونداژ بیمار زن انجام دهید. -4

نکات مورد بررسی، مداخالت انجام شده و نکات مورد ارزشیابی شامل زمان و اطالعات خود را در رابطه با  -21

تاریخ سونداژ، دلیل سونداژ، میزان مایع مصرفی برای متسع کردن بالن سوند، مشاهدات قبل و بعد از سونداژ 

 )مقدار، رنگ و محتویات ادرار( و واکنش بیمار در پرونده یادداشت کنید.

 در منزل )سونداژ ادراری( مالحظات مربوط به مراقبت

 به بیمار در مورد رعایت نکات ذیل آموزش دهید:

 .هرگز سوند را نکشد 

 .از پیچ خوردگی و یا تاخوردگی لوله متصل به کیسه ادرار پیشگیری کند 

 تر از سطح مثانه نگه دارد.همواره کیسه جمع آوری ادرار را پایین 

  نماید.به طور مرتب کیسه جمع آوری ادرار را تخلیه 

 .از حمام وان استفاده نکند 

 های عفونت ادراری شامل سوزش، تکرر، درد شکم و ادرار کدر به طور مرتب کنترل شود.عالئم و نشانه 

 .مایعات کافی دریافت کند 

در بیمارانی که الزم است برای مدت طوالنی از سوند فولی استفاده کنند، تعویض سوند به طور مرتب ضروری است. 

باشد، مگر آنکه مقررات مؤسسه فاصله زمانی دیگری را استاندارد تعویض هر ماه یکبار سوند ضروروی میبه طور 

 ایجاب نماید.

 تهیه نمونه ادرار از طریق سوند فولی

 اهداف: 

 تجزیه ادرار از نظر ترکیبات غیرطبیعی 

 نکات مورد بررسی:هاتعیین وجود میکروارگانیسم 
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 ادراری سیستم ادراری )شامل ادرار کدر همراه با رسوب، تب، درد پهلو، وجود خون  عالئم بالینی مربوط به عفونت

 در ادرار(

 وان تنوع سوند فولی از نظر مجاز بودن برای تهیه نمونه ادرار )فقط در صورتی که جنس سوند الستیکی باشد می

 از این طریق نمونه تهیه کرد(.

 وسایل الزم:

 کالمپ 

  ضدعفونی کنندهپنبه آغشته به محلول 

  12-15متر به شماره سانتی 5/1میلی لیتری و سوزن استریل به طول  4-41سرنگ استریل 

 آوری نمونه ادرارلوله کشت یا ظرف جمع 

 برچسب دارای مشخصات بیمار 

 ورقه کامل شده آزمایشگاه 

 دستکش یکبار مصرف در صورت لزوم 

 روش کار:

 آماده سازی:

 کنترل دستور پزشک 

  وسایل الزمتدارک 

 نحوه اجرا:

 دستها را بشویید. -2

 دقیقه با استفاده از کالمپ مسدود کنید. 41سوند را برای  -1

 محل مناسب برای ورود سوزن را با پنبه آغشته به محلول ضدعفونی کننده تمیز کنید. -4

 درجه در محل مناسب وارد کنید. 41-35سوزن را با زاویه  -3
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 کالمپ را باز کنید. -5

 میلی لیتر برای تجزیه کامل ادرار(. 41میلی لیتر برای کشت و  4نیاز را درون سرنگ بکشید ) مقدار ادرار مورد -6

متری باالتر از انتهای سانتی 5-7دقیقه در محل  25چنانچه ادرار به اندازه کافی وجود ندارد، مجدداً به مدت  -7

 سوند فولی، آن را کالمپ کنید.

 مخصوص وارد کنید.نمونه تهیه شده را از داخل سرنگ به ظرف  -8

 بدون برگردانیدن سرپوش سوزن، آن را به داخل ظرف غیرقابل نفوذی بیندازید. -4

 در هنگام تهیه نمونه استریل مراقب عدم تماس سوزن با سطح خارجی ظرف نمونه باشید. -21

درب ظرف را ببندید. برچسب مشخصات را روی ظرف بچسبانید. ورقه آزمایشگاه را به همراه نمونه به  -22

 ایشگاه بفرستید.آزم

 وسایل را به محل مربوطه برگردانیده توجه الزم را از آنها به عمل آورید. -21

 دستها را بشویید. -24

اطالعات خود را در رابطه با نکات مورد بررسی، مداخالت انجام شده و نکات مورد ارزشیابی در پرونده بیمار  -23

 یادداشت کنید.

 خارج کردن سوند فولی

شود. چند روز قبل از خارج کردن دستیابی به اهداف و معموالً به دنبال دستور پزشک خارج میسوند فولی بعد از 

ساعت( سوند کالمپ شده و سپس باز شود. این عمل موجب  1-3های خاص زمانی )مثال سوند ممکن است برای دوره

 شود.ایجاد اتساع مثانه و کمک به کسب تون عضالنی مثانه می

 نکات مورد بررسی:

 آوری ادرارقدار، رنگ و شفافیت ادرار موجود در کیسه جمعم 

 .اندازه بالن سوند 

 وسایل الزم:

 دستکش یکبار مصرف 
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 حوله 

 سرنگ استریل در اندازه مناسب 

 سوزن در صورت لزوم 

 ریسیور 

 روش کار:

 آماده سازی:

 کنترل دستور پزشک 

 تدارک وسایل الزم 

 نحوه اجرا:

 بیمار معرفی کنید. ضرورت انجام کار و نحوه همکاری بیمار را مشخص کنید.قبل از اجرای روش خود را به  -2

 از بیمار بخواهید به پشت بخوابد. -1

 در صورت لزوم طبق روش آموخته شده نمونه ادرار استریل تهیه کنید. -4

 های متصل کننده سوند به بدن بیمار را جدا کنید.نوار چسب -3

 ها را بپوشید.دستها را بشویید و دستکش -5

 حوله را در بین پاهای بیمار پهن کنید. -6

 سرنگ یا سوزن متصل به سرنگ را به مجرای مربوط به بالن سوند وارد کنید. -7

 تمامی مایع وارد شده قبلی را از بالن خارج کنید. -8

 به آرامی سوند را خارج کنید و آن را داخل ریسیور قرار دهید. -4

 داده خشک کند.به بیمار کمک کنید که ناحیه پرینه خود را شستشو  -21

 مقدار ادرار کیسه را اندازه گیری کنید. -22

 دستکشها را خارج کنید. -21

 وسایل را به محل مربوطه برگردانیده توجه الزم را از آنها به عمل آورید. -24
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 دستها را بشویید. -23

اطالعات خود را در رابطه با نکات مورد بررسی و مداخالت انجام شده شامل مقدار، رنگ و شفافیت ادرار و  -25

 زمان خارج کردن سوند در پرونده بیمار یادداشت کنید.

ساعت مشخص کنید. مقدار ادرار دفعی را با میزان مایع  8زمان اولین دفع ادرار و مقدار آن را بعد از گذشت  -26

 دریافتی مقایسه کنید.

 در صورت احتمال احتباس ادرار، مثانه را لمس کنید. -27

 منابع

 2441سادات موسویروشهای پرستاری بالینی از ملیحه 

 2484اصول و فنون پرستاری از منیر نو بهار

 2481مراقبت های ویژه پرستاری از احمد علی اسدی نوقابی
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 :النسیژیهموو فیتعر

به معنای خون و ویژیالنس به معنای مراقبت است و ترکیب مراقبت از خون به عنوان برگردان هموویژیالنس  همو

و به فعالیت هایی اطالق می شود که در کل زنجیره انتقال خون از زمان جمع آوری خون تا زمان تزریق  رود بکار می

ه وقوع عوارض ناخواسته احتمالی ناشی از تزریق خون جمع آوری و ارزیابی اطالعات مربوط ب منظور آن به گیرنده به

انجام شده تا در صورت امکان مانع از بروز مجدد آنها شود. در واقع هموویژیالنس  گیرنده و فرآورده های آن در افراد

 به معنای مراقبت از دریافت کنندگان

 است .و فرآورده های خونی در مقابل عوارض ناخواسته ناشی از انتقال خون  خون

 

 

 : النسیژیاجرای نظام هموو اهداف

 .گزارش عوارض ناشی از تزریق به صورت سیستماتیک و جمع آوری در یک واحد  .2

گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعالم خطر به منظور تصحیح و اخذ  .1

 الزم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها . اصالحیاقدامات 

 مستندسازی موارد تزریق خون در یک بیمارستان و بررسی مقایسه ای آن در سال های متوالی  .4

 .تزریق خون در بیمارستان ها  ءهدایت و ارتقا .3
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واقع  استاندارد خون و درارتقاء سالمت بیماران به دلیل افزایش آگاهی پرستاران و پزشکان در رابطه با نحوه تزریق  .5

 آنها. مجدد تکرار از جلوگیری منظور به اشتباه ای ریشه علل رفع←از اشتباهات  یادگیری: 

استفاده از یک فرم استاندارد درتمام مراکز درمانی جهت درخواست خون و فرآورده های خونی که منجر به تجویز  .6

 رت بهتر مصرف بهینه خون می شود .جلوگیری از مصرف نابجای فرآورده و به عبا وصحیح 

تهیه دستورالعمل های مرتبط با استانداردهای تزریق خون در سطح بیمارستان و یا در سطح کشور به منظور  7

 .و علمی پرستاران و پزشکان درگیر در امر تزریق خون مداومآموزش 

 :النسیژیهموو اهمیت

در جهت شناخت و حذف این عوارض مرتبط با تزریق خون و اصالح علل آن ها سبب کاهش میزان مرگ،  تالش

میزان ناتوانی شده و از طرف دیگر سبب افزایش خدمت رسانی به بیمارستان ها ، افزایش  کاهش عفونت ها و

 می شود . بیمارستان ها و در نهایت ارتقاء سالمت جامعه خروجی رضایتمندی بیماران ، بهبود

 سیستم هموویژیالنس بستگی دارد به : موثربودن

و تشخیص عوارض + مستندسازی و گزارش آنها و گزارش تمام عوارض مرتبط با تزریق خون و تجزیه و  شناسایی

 .و اخذ اقدامات اصالحی مناسب به جهت پیشگیری از وقوع مجدد آنها عوارض تحلیل

 : النسیژیهموو پزشکان

ن و بخش مستقل باید پزشک مسئول هموویژیالنس که ترجیحاً از رشته های مرتبط باشد انتخاب و هر بیمارستا در

 را بعهده گیرد. آن مسئولیت

 :النسیژیهای هموو فرم

اجرای نظام فرم هایی جایگزین فرم های قبلی می گردد و هر فرآورده فرم مخصوص و جداگانه ای دارد که  بدنبال

 شامل :

فرم مخصوص درخواست خون و فرآورده های خون به رنگ سبز و صورتی که در دو نسخه پر می شود بررسی می  .2

دو نسخه به بانک خون ارسال می شود و نسخه صورتی در بانک خون باقی مانده و نسخه اصلی فرم جهت  هرشود و 

 بیمار مجدداً به بخش ارسال می گردد . پروندهنگهداری در

که توسط پزشک حتماً پر می  (دقیقه 41تهیه کمتر از  )ست خون و فرآورده خونی به طور اورژانس فرم درخوا .1

تکمیل می شود و پس از ارسال به بانک خون و ثبت درخواست تکمیل قسمت مربوط توسط بانک  نسخه 1شود و در 

 خش ارسال می گردد.بانک خون باقی مانده و نسخه اصلی جهت نگهداری مجدداً به ب در خون نسخه صورتی
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نسخه تکمیل می شود پس از ارسال هر دو نسخه به بانک  1فرم درخواست پالکت فرزیس که به رنگ بنفش و در  .4

درخواست و تکمیل قسمت مربوط توسط بانک خون نسخه صورتی رنگ در بانک خون باقی مانده و  ثبتخون و 

 ارسال می گردد . نگهداری در پرونده مجدداً به بخش جهت نسخه اصلی فرم

فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآورده های گلبول قرمز نیز در دو نسخه و توسط پزشک و پرستار تکمیل می  .3

اصلی در پرونده بیمار نگهداری و نسخه صورتی رنگ به بانک خون برگردانده می شود که باید به طور  نسخهشود و 

 (ه بود ، دو نسخه گردد سه نسخ )پر شود .  صحیح دقیق و خوانا و

 قبلی ، نیز باید پرو ضمیمه شود  پالکت و کرایو که مانند فرم(  FFP )فرم نظارت بر تزریق پالسمای تازه منجمد  .5

فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده که قسمت های مربوط به تکمیل توسط پزشک  .6

که معموالً انتقال خون در مرکز می  (استانی)رستار و دفتر هموویژیالنس مرکزی و تکمیل توسط پ هموویژیالنس

 باشد.

ساعت پس از وقوع عارضه باید به تهران فاکس شود و اصل فرم را تا زمان تحویل آن به پایگاه  38ظرف  حداکثر

 دفتر پرستاری و کپی آن در پرونده بیمار نگهداری شود. در انتقال خون

 ها و عالئم اختصاری : کاسیونیو نحوه نگهداری و اند یبا انواع فرآورده های خون ییآشنا

اگر به طور مناسب به کار رود حیات بخش است اما شواهد نشان می دهند که خون و فرآورده های آن اغلب به  خون

ط ونی متفاوت است . شرایمورد استفاده قرار می گیرند اندیکاسیون های بالینی تجویز فرآورده های خ نامناسب طور

می کند که تجویز کدام عنصر خونی اندیکاسیون دارد. پرستار باید تشخیص دهد که در شرایط  تعیین بالینی بیماران

فرآورده خونی نیاز دارد . قابل ذکر است بیمارانی که نیاز به بیش از یک واحد خون دارند  کدام گوناگون ، بیمار به

 نمونه جدید خون جهت کراس مچ می باشد . تهیه به برای تزریق هر واحد نیاز

 : یو موارد کاربرد بالین یفرآورده خون انواع

 ( whole Blood)کامل :  خون

می باشد . هماتوکریت  ( CPDA-2)میلی لیتر ماده نکهدارنده  64میلی لیتر خون به اضافه  351کامل حاوی  خون

روز قابل مصرف می باشد تزریق خون کامل  45درجه نگهداری و تا  2-6است و در حرارت  % 31 متوسط آن به طور

 با گیرنده الزامیست . Rh , ABO سیستمهمگروه از نظر 

 افزایش می دهند .  % 4-3و هماتوکریت را  g/dl 2فرد بالغ مصرف یک واحد آن هموگلوبین را  در

 های مصرف خون کامل : کاسیونیاند

2. massive transfution ساعت  13لیتر در طی  3-5نی بیش از یک حجم خون یا بیش از جایگزی 
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 Trans fution Exchangeتعویض خون ،  .1

 عمل بای پس قلبی ریوی .4

 خون کامل : کاسیونیکنترا اند موارد

 نارسایی احتقانی قلب  .2

 آنمی مزمن  .1

 قرمز متراکم گلبول

درصد می باشد مدت نگهداری در درجه  81تا  65است هماتوکریت گلبول قرمز  ml 151هر واحد تقریباً  حجم

 روز با ماده ضد انعقاد است . 45تا  درجه 2-6حرارت 

میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم در ساعت  1-5میلی لیتر در ساعت و در بچه ها 251-411تزریق در بالغین  سرعت

 است . 

 با پالسمای گیرنده الزامیست. ABOهمگروه و یا سازگار از نظر سیستم  RBC تزریق

 .درصد افزایش می دهد 4-3و هماتوکریت را  gr/dl 2فرد بالغ ملزم یک واحد از آن هموگلوبین را  در

 RBC قیهای مهم تزر کاسیونیاند

 …آنمی عالمتدار در یک بیمار با حجم خون طبیعی و عالئمی مانند نارسایی احتقانی قلب ، آنژین و  -

 Acu te Blood loss >25%حجم خون تخمین زده شده  %85از دست دادن حاد خون بیشتر از  -

 فرآورده های گلبول قرمز : ریسا

 گلبول قرمز شسته شده  .2

 گلبول قرمز کم لوکوسیت  .1

 گلبول قرمز اشعه داده شده  .4

 گلبول قرمز منجمد شده  .3

 washed ( W-PRBCS ) – packed Red Blood cellsقرمز شسته شده :  گلبول

RBC لیتر نرمال سالین شستشو می دهند . هدف از این کار کاهش واکنش های آلرژیک  2-1متراکم را با استفاده از

س از تزریق خون استفاده می شود در بیماران تاالسمی هم استفاده می از این فرآورده در پورپورای پ استشدید 
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پالسمای اولیه کاهش می یابد . حجم نهایی حدود  % 44و  WBCاز  % 85و  RBC  %11حدود  شود در این فرآورده

 باید تزریق شود . h 13از شستشو ظرف مدت بعد میلی لیتر . این فرآورده 411

 متراکم : پالکت

روز قابل نگهداری است و عمر کوتاهی دارد موارد استفاده در کاهش پالکت  4-5را از پالسما تهیه می کنند و  پالکت

 .باشدمی 

 ( Fresh Frozen Plasma or FFP )تازه منجمد :  پالسمای

 ساعت پس از جمع آوری خون کامل از آن جدا و سریعاً منجد شود .  6-8پالسمایی میگویند که حداکثر طی  به

 .سال قابل استفاده می باشد 1درجه تا  -65درجه تا یکسال و در  -28صورت نگهداری در در

 ITPدر درمان  - ، برگشت سریع اثر وارفارین DIC: کمبود فاکتورهای انعقادی در  کاربرد

لتیام ا -کمبود یا نقص سیستم ایمنی -به عنوان منبع تغذیه-ایش دهنده حجم : به عنوان افز FFP کاسیونیکنتراند

 . زخم

 cryo precipitateپرسیپیتیت  ویکرا

ساعت باید  6درجه سانتیگراد تایکسال و پس از آب شدن حداکثر تا  -28در دمای  cc 21-11حجم این فرآورده 

 .مصرف شود

 .، خونریزی در بیماران اورمیک 8کمبود فاکتور -بیماران فون ویلبراند  -استفاده : کمبود فیبرینوژن موارد

کردن بیمار : توضیح اهداف درمانی تزریق خون به بیمار و خویشاوندان وی کفته شود . برای تعیین هویت هر  مطلع

و فرم درخواست خون  پرونده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این شماره باید بر روی لوله های نمونه شماره بیمار

 . شود و پرونده ثبت

 خون : خچالی

کامل ، گلبولهای قرمز و پالسمای تازه منجمد که از انجماد خارج شده بعد از ارسال از بانک خون باید ظرف  خون

درجه سانتی گراد  6تا  1تزریق شوند . در صورتی که ترانسفوزیون انجام نشود باید آنها را در دمای  دقیقه 41مدت 

 خون باید منحصراً خاص ذخیره سازی خون باشند . یخچالهای نگهداری نمود.

 فرآورده های خون : قیتزر نحوه

ها و عناصر خونی به ویژه در شناسایی  بیمارستان باید از روش عملیاتی استاندارد مکتوبی جهت تزریق فرآورده هر

 خون و مستندات مربوط به آن استفاده کند . کیسهبیمار ،
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نام  .5شماره پرونده بیمار  .3نام و نام خانوادگی بیمار  .4شماره سریال  .1شامل اطالعات  .2سازگاری :  برچسب

تاریخ آزمایش  .4تاریخ انقضاء کیسه خون  .8گروه خونی کیسه خون  .7بیمار  Rhو   ABO گروه .6 بستری بخش

 سازگاری .

 کیسه خون : کنترل

از ارسال از بانک خون در هنگام تحویل و ورود به بخش یا اتاق عمل قبل از تزریق در موارد زیر نباید از واحد  قبل

دقیقه خارج از یخچال قرار گیرد ، آثار و عالئم  41استفاده نمود . در صورتی که واحد خون بیش از  تزریق خون جهت

 خون مشاهده شود و یا رنگ پالسما صورتی یا قرمز باشد . کیسه نشت یا باز شدن

 : قیقبل از تزر یبیمار و فرآورده های خون تیهو کنترل

ق فرآورده آخر قبل از تزریبار آخر هویت بیمار را باید کنترل نمائیم . این بررسی و شناسایی بیمار باید برای بار  برای

و تاریخ انقضاء کیسه خون  ABO ،Rhبیمار انجام شود . خون یا فرآورده های خونی باید از نظر گروه  بالین خونی بر

 طبیعی و همولیز بررسی شود . غیر نشت کیسه ، رنگ

 : یفرآورده های خون قیمناسب برای تزر یهای زمان محدوده

ساعت باید تزریق  3درجه و حداکثر طی  6تا  1دقیقه بعد از خارج شدن کیسه از دمای  41خون کامل طی  تزریق

محیط خیلی باال محدوده زمانی تزریق باید کوتاهتر باشد . پالکت کنسانتره را باید به محض دریافت  دمای شود . در

 دقیقه تزریق گردد . 11و باید ظرف مدت  نمود از بانک خون تزریق

منجمد : این نوع پالسما را باید بالفاصله بعد از خارج شدن از حالت انجماد تزریق کرد تا فاکتورهای تازه  پالسمای

 دقیقه تزریق شود . 11از بین نروند. برای یک فرد بزرگسال یک واحد باید طی  ناپایدار انعقادی

 خون و فرآورده های آن : ونیمورد استفاده در ترانسفوز لیوسا

 .کاتتر کوچک احتمال همولیز را افزایش می دهد (آنژیوکت طوسی یا سبز )تر بزرگ استفاده از کات .2

فیلتر استاندارد خون : تمام فرآورده های خونی باید از طریق فیلتر استاندارد تجویز شوند . هر فیلتر استاندارد خون  .1

ساعت تعویض شود . اما  21یک فیلتر استاندارد خون باید حداقل هر  .واحد خون استفاده می شود 3 برایحداکثر 

این ست در فواصل زمانی کوتاهتر باید تعویض شود . جهت تزریق پالکت کنسانتره باید از  گرم در محیطهای خیلی

 شستشو داده شده است استفاده کرد . N/Sبا محلول  که ست تزریق خون یا پالکت

استفاده شده نباید برای پالکت استفاده کرد . چون سلولهای به دام افتاده از  RBCفوزیون فیلتری که برای ترانس از

 نمی کنند . عبور منافذ فیلتر
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 دستکش التکس  .4

 گان و محافظ صورت  .3

 که حتماً باید بر بالین بیمار باشد . N/Sسرم   .5

 کردن خون : گرم

درجه فراتر رود و اگر خون گرم شود ولی مصرف  31نباید از  صورت روتین توصیه نمی شود دمای خون گرم شده به

دور ریخته شود . خون سرد می تواند در رگی که تزریق از آن راه صورت می گیرد اسپاسم ایجاد کند  بایستی نشود

است از حوله گرم و خشک به طور موضعی استفاده شود. تزریق خون خیلی سرد باعث ایست  بهتر در این صورت

و آزاد  RBCظرف حاوی آب داغ یا دستگاه مایکروویو قرار ندهید چون باعث همولیز  در قلبی می شود هرگز خون را

 سازی یون پتاسیم می شود .

: ییو فرآورده های دارو یهای خون فرآورده  

-N/S 51را نباید به فرآورده خونی افزود حداکثر حجم  N/Sدارویی و هیچ محلول تزریقی به غیر از فرآورده  هیچ

211 cc شده است . محلول رینگر الکتات حاوی کلسیم و باعث لخته شدن خون سیتراته می شود . محلول  عنوان

 می شود . RBC لیز باعث %5دکستروز 

 های انتقال خون : واکنش

 ( AHTR)اد خون : همولتیک ح واکنش

ساعت پس از ترانسفوزیون  13ناسازگار با واسطه سیستم ایمنی است این واکنش در مدت  RBCنتیجه تجویز  در

علت اغلب این واکنش ها است . اولین و شایعترین عالمت کلینیکی همولیز حاد  ABO. ناسازگاری  افتد اتفاق می

 با لرز همراه باشد . است تب است . تب ممکن

 و نشانه های واکنش همولیتیک حاد : عالئم

 

 قلبی

 

 کلیوی

 

 هماتولوژیک

 

 عمومی

 

 قفسه سینه درد

 هیپوتانسیون

 هیپرتانسیون

 تاکیکاردی

 

 الیگوری

 آنوری

 هموگلوبینوری

 

 خون نشت

 خونریزی

 غیر قابل کنترل

DIC 

 

 و لرز تب

 برافروختگی

 و استفراغ تهوع

 کهیر

 درد کمر
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بیماری که عالئم و نشانه های بالینی حاکی از همولیز دیده می شود ، ترانسفوزیون بالفاصله متوقف شود . اولین  در

، توجه به شکایات بیمار و اندازه گیری برون ده ادراری است . رگ مناسب باید با نرمال سالین بازنگه  V/Sکار کنترل

کیسه خون و مشخصات بیمار بازبینی و تایید شوند و نمونه خون جهت ارزیابی موارد زیر به  برچسب داشته شود.

 آزمایشگاه ارسال گردد .

و انجام کراس مچ مجدد و بررسی ظاهری از نظر  Rhو  ABOتعیین مجدد گروه   –آنتی گلوبولین مستقیم  آزمایش

 همولیز .

 .یون دفع می کند از نظر هموگلوبینوری بررسی می شوداولین ادراری که بیمار بعد از ترانسفوز نمونه

 ( FNHTR)تب زای غیر همولیتیک :  واکنش

 اهداء کننده موجود در خون یا اجزای باقی مانده خون عارض می شود این واکنش WBCاز آنتی بادی های ضد  ناشی

 نوع عکس العمل به انتقال خون است . عالئم همراه آن شامل احساس سرما یا لرز و ندرتاً تهوع می باشد . شایعترین

: اولین قدم در کنترل واکنش تزریق خون قطع ترانسفوزیون است . مسیر رگ باید با نرمال سالین باز نگه  درمان

 بیمار و فرآورده های خونی باید چک شود . هویت داشته شود .

خون و نمونه های خون و نمونه ادرار بیمار باید به بانک خون یا آزمایشگاه فرستاده شود . اگر الزم است تزریق  سهکی

 یابد باید واحد دیگری آماده تزریق شود . ادامه خون

 های پرستاری : مراقبت

رد پرسیدن در مو -احل آن ارتباط با بیمار و توضیح دادن در مورد انجام کار و مر -کردن دقیق دستور پزشک  کنترل

قبلی تزریق خون از بیمار ، گرفتن رضایت نامه از بیمار و همراه وی برای تزریق خون ، توصیه و آموزش  هایواکنش 

 …کردن عالئم غیر طبیعی مثل : لرز ، سرگیجه، راش ، گرگرفتگی ، درد قفسه سینه و  گزارش به بیمار در مورد

، تاریخ انقضاء و شماره سریال و  Rhکردن برگه درخواست خون با برچسب کیسه خون از نظر گروه خونی ،  کنترل

 .کیسه خون از نظر وجود لخته یا حباب و رنگ غیر طبیعی فرآورده بررسینام بیمار ،

بیمارانی که استفاده کنیم . در  Blood warmerصورت نیاز به گرم کردن خون از گرم کننده های مخصوص یا  در

 .خون با سرعت معمول انجام می گیرد نیازی به گرم کردن خون نمی باشد تزریق در آن ها

در بررسی کراسماچ مثبت  (Room Tempreture ) RT: زمانی که   Blood warmerاندیکاسیون قطعی  موارد

 کردن قطعی است . گرم شود نیاز به

 : قیتزر مراحل

 .تزریق را برای بیمار شرح دهید مراحل -
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کنترل و در  281-211-61-41-25حیاتی بیمار را بالفاصله قبل از تزریق و بعد از تزریق در دقایق  عالئم -

 تزریق یادداشت نمائید. برفرم نظارت 

 ها را شسته و دستکس و گان و شیلد صورت استفاده شود .  دست -

شکل را از محلول مخصوص  (Y)ا باز نموده و ست تزریق پورت محلول نرمال سالین و کیسه خون ر سپس -

 کیسه خون به آنها متصل نمائید . و نرمال سالین

 سالین و کیسه خون را از پایه تزریق آویزان کنید .  محلول -

 کالمپ موجود در مسیر نرمال سالین را باز نمائید  ابتدا -

 تزریق را با نرمال سالین شستشو دهید .  ست -

 .دقیقه اول  25قطره برای  21-25جریان خون به آرامی یعنی حدود  شروع -

صورت تب ، برافروختگی ، تنگی نفس ، خارش ، سرگیجه و راش جریان خون قطع می شود و رگ بیمار  در -

 بازنگه داشته و به پزشک اطالع داده شود . سالینرا با نرمال 

 یش می دهیم . صورت عدم واکنش به ترانسفوزیون سرعت آن را افزا در -

آخر ترانسفوزیون عالئم حیاتی مجدد گرفته خواهد شد و سپس نحوه اجرای ترانسفوزیون ، شماره کیسه  در -

اتمام ، مقدار و نوع فرآورده و واکنش های بیمار و میزان سرم تزریقی در گزارش پرستاری  و، زمان شروع 

 ثبت می شود .

 انتقال خون فیوظا

 نقشی بسیار موثری را دارد که وظائف این ارگان شامل :این مسیر انتقال خون  در

 انتخاب اهدا کننده سالم  .2

و سیفلیس و تعیین گروه  HIV , HCV , HBVبررسی )انجام یک سری آزمایشات الزم بر روی خون های اهدایی  .1

 (خون

  …تهیه فرآورده های مختلف نظیر گلبول قرمز ، پالکت ،پالسما ،کرایو و  .4

 نگهداری صحیح فرآورده های خونی  .3

 پخش خون  .5

 درخواست خون روند

و وضعیت بیمار ارائه می گردد که در این جا  HCTدرخواست خون براساس دستور پزشک مربوطه با توجه به  برگه

جهت تعیین گروه خون بیمار و دوم نمونه لخته  CBCدار یا همان  EDTAالزامی است. اول نمونه  نمونه 1وجود 

 جهت تهیه سرم بیمار. بهتر است از ورید برای گرفتن نمونه خون استفاده شود.
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 قینکته در تهیه نمونه خون قبل از تزر نیمهمتر

 بیمار : تیهو یدیتا

بیمار هوشیار است : قبل از نمونه گیری از خود فرد ، نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات  چنانچه

 پرونده و اطالات فرم درخواست خون مقایسه نمایید . با بیمار را

غیر صورت وجود مچ بند ،مطابقت مچ بند با اطالعات پرونده و فرم درخواست تکمیل شده خون چنانچه بیمار  در

باید طبق دستورالعمل های داخلی در هر بیمارستان شناسایی این بیماران تعریف  (یا موارد اورژانس) هوشیار است

 می توان از یک نام مستعار و شماره پرونده بیمار جهت شناسایی استفاده نمود . مثال شده باشد. به عنوان

 خون : قینمونه خون قبل از تزر تهیه

زمان خونگیری چنانچه بیمار در حال دریافت مایعات تزریقی از یک دست است به منظور اجتناب از ترکیب نمونه  در

 بهتر است از بازوی دیگر بیمار استفاده کرد. تزریقی با مایعات

سرنگ  نجهت ارسال به آزمایشگاه باید عاری از هرگونه همولیز باشد . بستن تورنیک به مدت طوالنی و جرخاند نمونه

 دست بیمار جهت یافتن رگ از مواردی است که باعث همولیز می شود . در و سوزن

روز هم تزریق خون دیگری داشته باید دوباره  4و اگر در این  (روز 4نهایتاً )برای انجام آزمایشات باید تازه باشد  نمونه

 نمونه ارسال شود . آزمایشگاه به

 : قیقبل از تزر اقدامات

 خون و فرآورده توسط بخش گرفتن تحویل -

 کیسه خون و یا فرآورده دارای هر یک از شرایط زیر باشد به بانک خون عودت داده شود اگر -

 نشت از کیسه هرگونه -

 (…ارغوانی و ، بنفش)غیرطبیعی  رنگ -

 همولیز -

 لخته وجود -

 از تاریخ انقضا فرآورده گذشتن -

 کدورت وجود -

 (کیسه باد کرده)گاز در کیسه  وجود -

 ناسالم برچسب -

 

 



316 
 

 الزم قبل از انتقال خون شاتیآزما

تزریق گردد باید آزمایشات زیر انجام  (Recipant)به بیمار  (Donor)از اینکه یک کیسه خون از اهدا کننده  قبل

 شود :

 هم گروه باشد . Rh , ABO یبا خون گیرنده از نظر گروه خون دیخون انتخاب شده با .2

 دافی ،لوئیس ،کل،لوتران و :وجود دارد . نظیر Rh, ABOیک سری گروه های فرعی دیگری عالوه بر سیستم های  -

 ABO. که این گروه های فرعی در آزمایشگاه های بیمارستان انجام نمی شود . ممکن است یک کیسه خون از نظر…

خون  انکب کامالً سازگار باشد و به بیمار تزریق گردد و بعد در بدن بیمار واکنش دهد که در این جا سرم فرد بیمار به

جود در مو های یا مرکز رفرانس فرستاده می شود تا از نظر باقی گروه های فرعی ارزیابی شود و بعد بانک خون کیسه

می  ارسال به آزمایشگاه Cross matchناسب را جهت آزمایش گروه می کند و کیسه م تعیین بانک خون را نیز

 کند .

مورد نظر در دسترس نباشد با دستور پزشک مربوطه می توان از گلبول قرمز غیر همگروه  ABOاگر گروه خونی  -

 زیر استفاده کرد : صورت به

 داد . Bیا  Aو  Oمی توان گلبول قرمز  ABبه گروه خون  -

 .داد Oمی توان گلبول قرمز  Bیا  Aبه گروه خون  -

 .نمی توان هیچ گلبول قرمزی داد Oبه گروه خون  -

 تزریق شود باید سریعاً Rh-به فرد  Rhتزریق کرد اما اگر خون + Rh+ به فرد Rh-در موارد اورژانس می توان خون  -

 روگام به این فرد تزریق شود . آمپول

 تزریق می کنیم . -Oاگر حتی وقت کافی برای تعیین گروه نباشد به بیمار خون  -

 ( Crossmatch )سازگاری  شیآزما .1

آزمایش جهت تشخیص آنتی بادی های موجود در سرم دهنده بر علیه گلبول گیرنده و یا تشخیص آنتی بادی  این

 ود .سرم گیرنده بر علیه گلبول دهنده به کار می ر در های موجود

 مثبت شود نباید تزریق خون انجام شود . Cross Match اگر

بودن یک کورد از کیسه خون و سرم بیمار بایگانی می شود که اگر  okو در صورت  Cross Matchاز اتمام  بعد

تنها تستی است  Cross Matchاتفاقی برای بیمار افتاد امکان تکرار آزمایش وجود داشته باشد .  خون بعد از تزریق

 به دادگاه بکشاند. دتوان می که پرسنل آزمایشگاه را
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سانتی گراد باشد . نهایت زمانی که کیسه خون  1-6باید درون یخچال  Cross Matchخون در حین آزمایش  کیسه

یشگاه به دقیقه است. لذا پرسنل محترم بخش ها نیز بعد از دریافت خون از آزما 41در محیط بیرون بماند  تواندمی 

 کافی را داشته باشند . توجه این نکته باید

 منابع

 .2443آبان  26در  شدهینی. انتقال خون استان تهران. بازب(ی)فارس« خون یانواع اهدا»

 .1126نوامبر  6در  شدهینی. بازب1125 یساوت ولز، م ویوزارت بهداشت ن. (pdf) (ی)فارس« خون )بروشور( انتقال»
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 مرحله اول: بررسی و شناخت

آید؛ به طور مثال های مختلفی به دست میآوری شده درمورد بیمار در مرحله قبل از جراحی از روشاطالعات جمع

حریم شخصی فرد و احترام به او باعث ایجاد راحتی مطب پزشکان، دفاتر قبل از پذیرش، بخش بستری و ... توجه به 

 بیشتر و همکاری بهتر در طول فرآیند مصاحبه خواهد شد.

 آوری شود:درطول مصاحبه اطالعات زیر باید جمع

 سن -

 استفاده از الکل، سیگار، مخدر و دیگر مواد افیونی -

 طب سوزنی و ...درمانی،سابقه انجام اقدامات درمانی مثل گیاه -

 های قلبی، دیابت، سرطان و ...تاریخچه پزشکی مانند بیماری -

 سابقه جراحی و بیهوشی -

 سابقه آلرژی  - 

 تاریخچه فامیلی -

 سابقه دریافت خون -

 سن:

بیماران سالمند در معرض عوارض بیشتری قرار دارند. به طورطبیعی افراد مسن عملکرد سیستم ایمنی آنها کاهش 

که  شودهای مزمن در سالمندان بیشتر دیده میافتد، ازطرفی بیماریالتیام زخم به تأخیر مییابد و بهبودی و می

تواند بیهوشی را با مخاطراتی همراه نماید. سوءتغذیه در آنها بیشتر است. بیشتر در معرض خطر عوارض قلبی و می

و ایجاد صدمات جمسی در آنها بیشتر  شوند و احتمال افتادنعروقی قرار دارند. ازنظر ذهنی بیشتر دچار مشکل می

 است.

 استفاده از تنباکو، سیگار، الکل و مخدرها:

شود. مصرف باالی الکل باعث ایجاد و تغییراتی در پاسخ و استفاده از سیگار و تنباکو باعث افزایش عوارض ریوی می

 گردد.هوشی و درمان درد میبیمار به بی العملعکس

گردد و باعث ایجاد مشکل و مخدر باعث ایجاد عوارض جدی و تداخل با داروهای بیهوشی می استفاده از مواد افیونی

 شود.در کنترل درد بیمار می
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 لیست داروهای مورد استفاده بیمار

کند باعث کمک به روند درمان و بهبودی بیمار و همچنین جلوگیری از داشتن لیست داروهایی که بیمار مصرف می

شود. زیرا به طور مثال دارویی مانند آسپرین، باعث هوشی و جراحی ناشی از مصرف دارو میعواقب خطرناک بی

شود و لذا باید بیمار حداقل از یک هفته قبل از مصرف آن را قطع کرده باشد. ریزی شدید محل جراحی میخون

توجه به آن باعث سقوط  گردد که عدمهمچنین مصرف برخی از داروها باعث ایجاد فشارخون وضعیتی در بیمار می

 گردد.بیمار و ایجاد آسیب و صدمه بدنی می

به طور کلی داروهایی مانند آسپرین، وارفارین، کلوبیدگرول و ... از چند روز قبل از عمل جراحی طبق نظر پزشک 

 معالج باید قطع گردند.

 تاریخچه پزشکی و سابقه بیماری

 های مزمن عمومی:کسب اطالعات از بیمار درخصوص داشتن بیماری

مار های خاص بیسرطان و بیماری -های کلیویبیماری -دیابت -های قلبی )فشارخون و ..(بیمار از نظر سابقه بیماری

های باید به دقت بررسی شود چرا که داشتن چنین سوابقی به دلیل نیاز به تجویز داروهای خاص حین عمل و مراقبت

 از عمل و بروز عوارض کشنده و غیرقابل برگشت آن بکاهد. تواند از تشدید بیماری بعدویژه می

 هوشی قبلی:سابقه جراحی و بی

گذارد. جراحی قبلی به خصوص اگر با هوشی به نگرش بیمار از جراحی کنونی تأثیر میتجربه قبلی جراحی و بی

ی هوشظر داشتن جراحی بیبیمار از ن عوارض جدی همراه بوده، ممکن است باعث ترس و اضطراب بیشتر بیمار شود،

هوشی طوالنی و تأخیر در بیدار شدن باید گزارش و هر نوع حساسیتی به آن باید بررسی شود. در صورت داشتن بی

 شود.

 سابقه دریافت خون

بیمارانی که قبالً هنگام دریافت خون دچار عارضه و حساسیت شدند، درصورت نیازبه تزریق مجدد خون هنگام جراحی 

 بعد ازآن نیازبه مراقبت ویژه دارند. و یاقبل و

 سابقه آلرژی

های غذایی و دارویی بیمار نیز مهم است. زیرا به پزشک و پرستار آوری اطالعات درخصوص حساسیتبررسی و جمع

کند. مثالً کسی که به موز حساسیت دارد، عموماً به التکس نیز حساس درمورد تجویز دارو و نوع رژیم غذایی کمک می

 است.
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 تاریخچه فامیلی:

تواند عوارض قبل و بعد از جراحی را افزایش دهد، بهتر شناسایی و برای بعد از اخذ تاریخچه مشکالت احتمالی که می

 گردد.بینی میجلوگیری از آن پیش

 بررسی فیزیکی و معاینه بالینی

پذیرد. درطی بررسی مشکالت یک بررسی کامل قبل از جراحی جهت به دست آوردن اطالعات پایه باید صورت 

 گردد.هوشی و عوارض احتمالی که ممکن است بعد از جراحی رخ بدهد، مشخص میموجود و بالقوه مربوط به بی

در بررسی بیمار عالئم حیاتی او باید ثبت گردد، اگر عالئم حیاتی او مشکل داشت باید درمان شود. همچنین میزان 

شود، باید کنترل گردد. هرگونه یافته غیرطبیعی و نبض و تعداد تنفس می اضطراب که باعث افزایش فشار خون و

 هوشی گزارش شود.مشکوک باید به جراح و متخصص بی

 بررسی سیستم قلبی عروقی

دهد، در بررسی وضعیت قلب باید مرگ و میر مربوط به جراحی به دلیل مشکالت قلبی بیماران رخ می %41تقریباً 

ها و هرمورد غیرطبیعی توجه کرد. هرگونه مورد بان قلب، صداهای قلبی، وجود ادم در اندامبه فشارخون، تعداد ضر

تر نفس و ... جهت ارزیابی بیشهای محیطی، تنگیگذار، حس نکردن نبضغیرطبیعی مثل درد قفسه سینه، ادام گوده

 باید به پزشک مربوطه گزارش شود.

 بررسی سیستم تنفسی

سابقه مصرف سیگار و یا ابتال به هر نوع بیماری مزمن موردتوجه باشد. وضعیت ظاهری  در بررسی تنفسی باید سن،

قفسه سینه، تعداد نفس، ریتم و عمق هر نفس بایدارزیابی شود. سمع صداهای ریوی از نظر شنیدن رال، کراکل و 

 باشد.ویزینگ ریوی حائزاهمیت تشخیص می

 کلیوی -بررسی سیستم ادراری

ن ایهوشی و ضددردها جزءباشد که داروهای بیمیزان ترشح و دفع مواد زائد از بدن تأثیرگذار میعملکرد کلیه بر 

. خوردباشند. اگر عملکرد کلیه مختل شود، تعادل مایع و الکترولیتها به خصوص در سالمندان بر هم میمواد می

ار شبانه، کم شدن حجم ادرار، تکرار ادرار و دربررسی عملکرد کلیه باید بیمار ازنظر داشتن درد موقع دفع ادرار، ادر

 غیره مورد ارزیابی قرار گیرد.
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 بررسی سیستم عصبی

ریزی برای آموزش بیمار بررسی وضعیت مغزی بیمارشامل آگاهی، شناخت و توانایی اجرای دستورات، قبل ازبرنامه

در نوع مراقبت الزم برای بیمار در هر  تواندبرای آمادگی عمل الزم است. وجود اختالل در یکی از موارد فوق می

 مرحله از جراحی تأثیرگذار باشد.

 آید.های مراقبتی وی به حساب میریزیبررسی میزان توانایی جسمی و حرکتی بیمار عامل مهمی در برنامه

 اسکلتی -ایبررسی سیستم ماهیچه

بعد از جراحی بیمار را با مشکالت  اسکلتی ممکن است حین جراحی و -ایماهیچه اختالالت موجود در سیستم

ها سینه، زانو و پاها و ستون مهرههای موجود در قفسهمختلفی درگیر نماید. حین عمل مشکالت مربوط به دفورمیتی

و ... ممکن است گروه جراحی را درخصوص دادن پوزیشن مناسب جراحی با مشکالت زیادی مواجه سازد. بهتر است 

 شتن پروتز یا سابقه تعویض مفصل ازبیمار سؤال شود.قبل از جراحی درخصوص دا

 ایبررسی وضعیت تغذیه

بودن سطح سرمی سوءتغذیه و چاقی خطر جراحی را افزایش می دهد، در بیماران دچار سوءتغذیه به دلیل پایین

ست از د -الغریای فرد دچار ضعف و پذیرد. به دنبال اختالالت تغذیهپروتئین، بهبودی با کندی و تأخیر انجام می

دادن توان عضالنی، خشکی پوست، کاهش تورگور  پوستی، افت فشارخون وضعیتی، کاهش سطح سرمی پروتئین و 

باشد. چاقی باعث فشار گردد. همچنین چاقی باعث تأخیردر بهبود زخم میبرهم خوردن سطح الکترولیتهای بدن می

 ز جراحی مؤثر است.شود که روی بهبودی پس اروی قلب و کاهش حجم ریوی می

 بررسی وضعیت روانی بیمار

اکثر بیماران درجاتی از اضطراب و ترس قبل از جراحی را دارند. بیمار ممکن است ترس ازمرگ، درد، ناتوانی و 

ها داشته باشد. اضطراب و ترس با یادگیری اجتماعی یا ترس از ناشناخته وابستگی به دیگران و از دست دادن موقعیت

سازگاری با مسائل آموختنی در مرحله قبل از عمل تأثیر منفی دارد. فاکتورهای مؤثر در سازگاری فرد شامل سن، و 

 باشد.جراحی قبلی، تجربه بیماری قلبی و عالئم جسمی و روانی )احساسی(، ترس، اضطراب و عدم راحت بودن فرد می

 بررسی آزمایشگاهی

ای درمورد وضعیت سالمتی و مشکالت احتمالی بیمار در اختیار عات پایههای آزمایشگاهی قبل از جراحی اطالتست

 دهد.کادر درمانی قرار می



313 
 

های آزمایشگاهی بستگی به عواملی چون سن بیمار، تاریخچه پزشکی، نوع بیهوشی، نوع جراحی و ... انتخاب تست

 دارد.

های خونی،کراسمچ خون، ار، شمارش کامل سلولاالجرا عبارتند از: آزمایش تجزیه ادرهای الزمترین آزمایشرایج

 های کبدی.نین، قند خون و تستسطح الکترولیتها و سطح کراتی ،PT, PTTهموگلوبین و هماتوکریت 

 های تشخیصیسایر تست

آمادگی قبل ازجراحی است. هر چند برای جوانان بدون داشتن زمینه  انجام یک گرافی از  قفسه سینه جزء برنامه

های ریوی انجام این کار ضرورتی ندارد. همچنین براساس وضعیت بیمار، تشخیص جراح و تاریخچه بیماری یبیمار

 نیز درخواست شود. MRIیا  CTممکن است مواردی مثل سونوگرافی، 

گرفتن نوار قلب ممکن است برای تمام بیماران الزم به نظر برسد. همچنین درصورت نیاز ممکن است برای بیمار قبل 

 ز عمل جراحی مشاوره و راهنمایی از دیگر پزشکان و متخصصین درخواست شود.ا

باشد. نوع بیمه و نوع پذیرش بیمار حائز اهمیت ثبت اطالعات مربوط به مشخصات فردی بیمار به طور کامل الزامی می

 باشد.می

 های همراه و سایر عوارض الزامی است.ثبت تشخیص بیماری اصلی و بیماری

 باشد.عمل جراحی به همراه تاریخ آن الزامی میثبت نوع 
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»                          « 

بالفاصله بعد از عمل جراحی مددجو به اتاق بهبودی یا ریکاوری منتقل می گردد تا مورد مراقبت دقیق قرار 

 گیرد.

 تقسیم بالفاصله پس از هوشیاری و مرحل  بعد از آنبه طور کلی دوره  بعد از عمل به دو مرحلة 

 می شود.

در مرحله بالفاصله پس از به هوش امدنِ، بیمار به اتاق بهبودی یا ریکاوری انتقال پیدا می کند و تا زمانی که 

وضعیت جسمانی مددجو به ثبات و تعادل برسد او را در همین اتاق نگه داشته و مراقبت های ویژه از وی به 

 عمل می آید و پس از بهبودی از بی هوشی به بخش منتقل می گردد.

 

 
 معموالً مددجویانی از اتاق بهبودی مرخص می شوند که:

 - هوشیار و آگاه باشند.

 - قادر به بازنگه داشتن راه هوایی خود بوده و به راحتی تنفس عمیق و سرفه کنند.

  - عالئم حیاتی به وضعیت پایداری رسیده است
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 آشنایی با سطوح تریاژ

 

 
سیدمحمدرضاقریشیتهیه وتنظیم:   
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ی طبقه بندای بری لرن مینیک جام دوبه نان تش ناپلئون ارپزشکااز توسط یکی ر لین باژ اوتریاواژه 

تش در ار 2747-2825ی فاصله بین سالهای در نسوافراح ین جر.اشد ده برر به کاجنگ وم مصد زانسربا

ن ستاربا بیمان بیستم همزمان قردوم هه در دگرفت. رون لیل خدماتش لقب بادبه  د وخدمت کرن ناپلئو

 فت.رپیش ن به سمت تخصصی شدران بیمااوای مانی مدت درخدمان شدارمد

 یل ران از اوابیمای طبقه بندوم لزو  نس تبدیل شدی اورژاتانها به بخشهاسرنس بیمای اورژاتاقهاا 61هه در د

در مپینگ دامشکل ای پاسخی بران یگر به عنور دیک باژ تریاواژه باعث شد وگرفت ار بحث قررد مو 71هه د

 سطحی 4ژ تریا، 11ن هه هشتم قردر دین ترتیب ابه . دشوح مطر نساورژابخش 

(Emergent,urgent,nonurgent) ازات به مو.گرفتار قرل ستقبارد اقابل توجهی موان به میزح و مطر

فیتز  کتردنامه ن با پایاد بوه شدوع شر 71هه در دلیا که استرژ در اتریات تحقیقا،سطحی  4ژ تریای گیرربکا

از آن .شد 2484ل سااز ین سیستم ی اگیررمنجر به بکاو سید اوج رسطحی به  5ژ تریان شدح مطرو لد اجر

 .گرفته شدر بکااع و بدایی داسیستم کاناو مانند سیستم منچستر ژ تریای از یگردسطحی  5ی یستمهاپس س

 علت ایجاد سیستم تریاژ در بیمارستان

 تغییر سیستم بهداشت و درمان•

 شلوغی بیش از حد اورژانسها•

 تغییر سیستم آموزشی و کار پزشکان•

 ایجاد رشته تخصصی طب اورژانس•

 پزشکان متخصصافزایش تعداد •

 بیماران سرپایی از اورژانس  استفاده•

 علل شلوغی زیاد اورژانسها

 عدم تناسب تعداد بیماران با تعداد دپارتمانهای اورژانس•

 سن جوان جامعه در حال حاضر و افزایش سن جامعه طی چند دهه آینده•

 افزایش مدت زمان انتظار بیمار•

 ود تختعدم توانایی تخلیه اورژانس بدلیل کمب•

 افزایش بیماران فاقد بیمه•

 primary care عدم دسترسی به•

 کمبود پرستار•

بخش های اورژانس تنها مراکز مراقبت پزشکی در ساعات غیر اداری هستند لذا بیمارانی که می خواهند به •

 کارهای اداری خود برسند بدان مراجعه می کنند

 رادیوگرافی و آزمایشات روتین به بیمارستان ارجاع می دهندپزشکان خصوصی بیماران خود را با دستور •
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 بیماران بی خانمان از بخشهای اورژانس استفاده می کنند•

 مزایای تریاژ در اورژانس

 بررسی اولیه تمام بیماران توسط پرستار آموزش دیده تریاژ•

 تشخیص سریع بیماران بد حال•

 ر به اورژانسامکان انجام کمکهای اولیه به محض ورود بیما•

 وجود پرستار آموزش دیده جهت پاسخ به نیازهای روانی بیمار و همراهان•

توسط  2444ل سادر ست که ژ امریکایی تریااسیستم  ESI(Emergency Severity Indexسیستم )

از  دهستفااجهانی به  لقباانچه که باعث اشد. اع بدایتل ایوید و دئز رد وویچای رنس به نامهااورزامتخصص  1

( باالتر reliabilityپایایی )( وvalidityیی )رواست ه اسطحی شد 4سطحی نسبت به سیستم  5ی سیستمها

 .سطحی می باشد 4سطحی نسبت به سیستم  5سیستم 

 : ژ اولیهتریای سیستمهاانواع 

traffic director  

می کند : گروه نیازمند درمان و  گروه تقسیم 1یک فرد بدون اطالعات بالینی بیماران را بر اساس نظر اولیه به 

 گروه انتظار

spotcheck   

 قابل استفاده در اورژانسهای کم جمعیت

 مسئول پذیرش بیماران را ثبت کرده و سپس پرستار مسئول تریاژ فراخوان می شود

Comprehensive 
 .تریاز در واحدی مستقل و با نیروی پرستار مستقل انجام می شود

 .میشوندب محسو comprehensive ژسطحی تریا 5ی ها تقسیم میشوند که سیستم

تریاژ بیماران توسط پرستار آموزش دیده جهت اولویت بندی بر اساس نیازهای فیزیکی ، روانی و نمویی و 

 patient flow  فاکتورهای تاثیرگذار بر سیستم بهداشت و

 : مشکالت این روش

 نیاز به زمان طوالنی جهت اولویت بندی-2

 شرح حال کامل ، چک عالیم حیاتی و پر کردن پرسش غربالگری توسط پرستار تریاژ نیاز به-1

 شلوغی قسمت تریاژ-4

1and 4 level دو سطحی و سه سطحی 

هدف نهایی : دریافت سریع اطالعات کافی توسط پرستار آموزش دیده جهت اولویت بندی سریع بیماران •

 )دقیقه 5تا  1)ظرف 
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 سطحی بر اساس شکایت اصلی بیمار4سطحی و 1ایجاد سیستم تریاژ  

•Emergent : خطر فوری جانی یا اندامی 

•Urgent : بیمار نیازمند مراقبت دقیق که می تواند چند ساعت منتظر بماند 

•Nonurgent : نیازمند بررسی غیر وابسته به زمان 

 مشخصات تریاژ استاندارد:

 دقیقه انجام شود.در زمان کمتر از یک  -2

 در ورودی اورژانس و قبل از پذیرش باشد. -1

 توسط پرستار آموزش دیده و با تجربه انجام شود. -4

 الیم حیاتی و ارزیابی نسبی بیماربر اساس شکایت اصلی بیمار، ع -3

 محیط های تریاژ

 محیط اصلی برای تریاژ وجود دارد : 3در داخل و قبل از بیمارستان 

 محل در زمان بالیاتریاژ در 

 تریاژ در بخش اورژانس در زمان بالیا

 تریاژ در محل در موارد معمول

 تریاژ در بخش اورژانس در موارد معمول 
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 تریاژ در صحنه حادثه

 تریاژ در صحنه حادثه:

 ابتدایی: توسط افراد محلیف هدف عالمت گذاری منطقه. -2

 STARTاولیه: به روش استارت  -1

 با هدف اولویت بندی موارد انتقال بیماران SAVEتریاژ ثانویه: به روش  -4
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Secondery Assessment victims and End point  

 :هدف از تریاژ در صحنه حادثه

 یافتن بیماران پرمخاطره و انجام اقدامات درمانی الزم در اسرع وقت

 تعیین اولویت انتقال مصدومین•

 تعیین نحوه انتقال•

 تعیین مقصد و نوع تخصصهای مورد نیاز•

 نحوه اعالم تریاژ در صحنه

 استفاده از کارتهای مخصوص حاوی اطالعات مصدوم، زمان تریاژ، عالیم حیاتی و فوریت انتقال•

  
 نمونه استفاده از کارت تریاژ در حادثه 

  
 :تریاژ در کودکان
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 تفاوتهای تریاژ کودکان با افراد بالغ

 درست مشکالت خود عدم توانایی بیان•

 دشواری معاینه•

 سطحی 5یا به روش  SAVE A CHILD تریاژ به روش سه سطحی•

skin 

Ventilation 

Eye contact 

Abuse 

Cry 

Heat 

Immune system 

LOC 

Dehydration 

 جهت سنجش سریع سطح هوشیاری AVPU معیار•

 

 تریاژ در شرایط خاص

 می شود و سپس آلودگی زدایی حوادث هسته ای : ابتدا درمان فوری انجام•

 (برق گرفتگی و صاعقه زدگی : تریاژ معکوس )در اولویت باالتری قرار دارند•

http://images2.persianblog.ir/804872_kwUUk9O1.jpg
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هفته به  13خانم باردار : مراقبت از مادر = محافظت از جنین )مالک ارزیابی برای تریاژ وضعیت مادر است(از•

 .بعد جنین قابل نگهداشتن است

 وختگی/شرایط پایه بیمارسوختگی : شدت، وسعت،محل و نوع س•

 

 ESIسیستم تریاژ 

Emergency Severity Index 

 ESIعالوه بر در نظر گرفتن حدت بیماری به طور منحصر به فردی میزان تسهیالت مورد نیاز بیمار را در 

 سیستم تعیین سطح تریاژ بیمار در نظر میگیرد.

معیار حدت بیماری و تسهیالت مورد نیاز می باشد که حدت بیماری با  1بر اساس  ESI ساختار سیستم تریاژ 

وجود یا عدم وجود تهدید حیات یاعضو و وجود عالئم خطر و همچنین عالئم حیاتی تعیین شده و تسهیالت 

 و مقایسه با موارد مشابه تعیین میگردد. مورد نیاز بر اساس تجربه 

یمار را بر اساس شدت بیماری و وخامت حال ارزیابی میکند.اگر شدت بیماری در ابتدا مسول)پرستار(تریاژ ب

تریاژنباشد(بعد از آن پرستار باید با تخمین تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس بیمار  1و  2زیاد نباشد )سطح 

 را سطح بندی کند.

 ESIروش انجام تریاژ  

 داد که در هر مرحله با یک سوال روبرو می شویم.در این نوع تریاژ باید به چند سوال اصلی پاسخ  

این سوال مطرح می شود که آیا بیمار در حال مرگ است؟ یعنی نیاز به اقدام فوری و  Aدر مرحله اول یا 

نجات دهنده دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد مانند بیماری که نیاز به احیا قلبی ریوی دارد یا بیماری با 

رنده در سطح یک تریاژ قرار می گیرد و معموال به سمت اتاق احیاء هدایت می شود.در این پنوموتراکس فشا

 بررسی می کند. AVPUمرحله پرستار فقط سطح هوشاری را با روش 

می رویم. در این مرحله باید تعین کنیم که ایا بیمار می  Bچنانچه پاسخ سوال اول خیر بود به مرحله دوم یا  

 ؟ در این جا سه سوال اصلی را پیش رو داریم.تواند منتظر بماند
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 است؟ High riskآیا بیمار در معرض خطر یا  -

 آیا بیمار خواب آلود و لتارژیک است؟ -

 (VASدر مقیاس  7آیا بیمار درد شدید دارد؟ )بیش از  -

  
 

 یک مدل خط کش مخصوص بررسی درد: 

  

 قرار می گیرند: 2بوده و در سطح  High riskنمونه های در معرض خطر که 

 درد قفسه سینه  -2

 نیدل استیک پرسنل بیمارستان-1

 CVAعالیم  -4

 آبستنی خارج رحمی بدون اختالل همودینامیک  -3

 بیمارتحت شیمی درمانی با تب  -5

 تمایالت خود کشی یا آدم کشی -6

 درد شکمی یا خونریزی زنان  -7

 بارداری با خونریزی زنان -8
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 عالیم سقط  -4

 تروما به شکم-21

 آمپوتاسیون  -22

 اپیستاکسیا -21

 اپی گلوتیت حاد -24

 آسیب صورت همراه با شکستگی -23

 سپسیس -25

 کتواسیدوز دیابتی -26

 سنکوب-27

 هیپوگلیسمی یا هیپرگلیسمی  -28

 بیماران پیوندی  -24

 چرخش بیضه -11

 دیالیز عقب افتاده -12

 احتباس ادرای -11

 مسمومیت با الکل یا روانگردان همراه با تروما -14

 تجاوز جنسی -13

 سردرد شدید -15

 شکستگی لگن و ران -16

 تمایالت خودکشی یا دیگر کشی -17

 دقیقه باید ویزیت شود. 21نکته: در سطح دوم بیمار حداکثر طی 
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باید تعین کنیم که بیمار به چه می رویم.در این مرحله  C پاسخ منفی بود به سراغ مرحله Bچنانچه در مرحله 

تعداد تسهیالت نیاز دارد.منظور از تسهیالت اقدامات بعد از ویزیت است مانند آزمایش خون ، گرفتن گرافی، 

 انجام تزریق عضالنی یا وریدی. باید به این نکته توجه کرد که موارد زیر جزء شمارش تسهیالت نمی باشد:

 شرح حال و معاینه فیزیکی -2

 ت قند خون با گلوکومتر بر بالین بیمارتس -1

 هپارین الک -4

 مکالمه تلفنی با پزشک و گرفتن مشاوره -3

 مراقبت ساده از زخم مانند بازبینی زخم ، گرفتن آتل، پانسمان -5

 نتایج پاسخ به سوال تعداد تسهیالت :

 5هیچ تسهیل : سطح  -

 ارجاع به درمانگاه    3  یک مورد تسهیل: سطح -

( چنانچه در محدوه  Dاز دو مورد تسهیل:در این مرحله باید عالیم حیاتی بیمار بررسی شود.)مرحله بیش -

قرار می گیرد و به بخش  4( و چنانچه در محدوه خطر نبود در سطح Acuteمی شود) 1خطر بود سطح 

Sub Acute .هدایت میگردد 
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ECG  و تفسیرآن 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده :فاطمه محمدزاده
 

 



327 
 

 

 آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام به زبان ساده

ECG ی مخفف واژهelectrocardiogram  یاelectrocardiograph  است. این لغت در بعضی کشورهاEKG 

شود. الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طریق الکترودهایی که روی مناطق نامیده می

کند. این نمودار ها را به شکل یک نمودار ترسیم میشوند دریافت کرده و آنمختلف پوست بدن قرار داده می

تاکنون به عنوان مهمترین ابزار تشخیصی پزشکی  2412ال شود. الکتروکاردیوگرام از سالکتروکاردیوگرام نامیده می

 .های قلبی را آسان کرده استباقی مانده و تشخیص بسیاری از بیماری

رفتگی های غیر طبیعی قلب، گالکتروکاردیوگرام برای تشخیص بسیاری از اختالالت قلبی و غیر قلبی از قبیل ریتم

ضالت قلب، علل تنگی نفس، اختالالت الکترولیتی، اثرات داروها و ... های قلبی، هیپرتروفی عهای کرونر، سکتهرگ

 کاربرد دارد.

دهند. های قلبی را به زبانی ساده به شما آموزش میی تفسیر ریتممقدمات و نحوه کتابچهمطالب ارائه شده در این 

ی این مطالب هر چند برای شروع کار مناسب هستند، اما برای حفظ سادگی و اجتناب از آشفتگی، مطالب ناگفته

ا الکتروکاردیوگرام ی های تخصصی آموزشی مطالب برای اطالعات بیشتر حتماً به سایتزیادی دارند. پس از مطالعه

های تخصصی در این زمینه مراجعه کنید. به یاد داشته باشید کسب مهارت در خواندن الکتروکاردیوگرام، ابتدا کتاب

http://ccn90.blogfa.com/post-54.aspx
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های متعدد است. قبل از ورود به مبحث ها، و سپس دیدن الکتروکاردیوگرامنیازمند یادگیری اصولی مبانی و روش

 مورد الکتروفیزیولوژی قلب و اصول تفسیر نوار قلب مقداری اطالعات داشته باشید. بایست درهای قلبی، شما میریتم

 مروری بر الکتروفیزیولوژی قلب

 جریانات الکتریکی قلب 

شود. ( ایجاد میdepolarizationهای بدن در اثر یک تغییر الکتریکی به نام دپوالریزاسیون )انقباض تمام ماهیچه

سطح پوست بچسبانیم، این جریانات قابل دریافت هستند. قلب نیز یک ماهیچه است؛ پس  اگر الکترودهایی را بر روی

اه های بدن، توسط دستگاز این قانون مستثنی نیست. جریانات الکتریکی قلب، به شرط شل بودن سایر ماهیچه

 الکتروکاردیوگراف قابل دریافت و ثبت هستند.

 کشی قلبسیم

 sinoatrial node/ SAدهلیزی ) -ای از دهلیز راست قلب به نام گره سینوسیی قلبی در نقطهی هر چرخهجرقه

nodeیز گردد، دپوالریزاسیون نهای قلب میشود. جریان الکتریکی تولید شده، سبب دپوالریزاسیون سلول( زده می

شوند. قلب توزیع میها را به دنبال دارد. جریان الکتریکی از طریق مسیرهای هدایتی در نقاط مختلف انقباض سلول

 بینید:این مسیرها را در شکل زیر می

 

 

جریان الکتریکی پس از خروج از گره 

دهلیزی توسط مسیرهای بین  -سینوسی

( در دو internodal pathwaysای )گره

شوند. سپس دهلیز راست و چپ توزیع می

جریان برای عبور از دهلیزها و رسیدن به 

بایست از میها( تر )بطنمناطق پایین

بطنی  -ساختاری به نام گره دهلیزی

(atrioventricular node/ AV node )

عبور کند. جریان الکتریکی در این نقطه 

راهی کند و سپس وارد شاهمقداری توقف می

( bundle of Hisبه نام شاخه هیس )
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 right and left bundleو چپ ) ای راستهای دستههای شاخهشود. در ادامه این شاهراه به دو مسیر به ناممی

branchesسیار های بکنند. مسیرها، نهایتاً به الیافهای راست و چپ توزیع میشود که جریان را در بطن( تقسیم می

های میوکارد رسند که این الیاف امواج الکتریکی ا به سلول( میPurkinje fibersالیاف پورکینژ ) باریکی به نام

 کنند.منتقل می

 انقباض اعثب نتیجه در کنند می هدایت میوکارد سلولهای به و تولید را الکتریکی امواج که اند یافته تخصص ولهایسل

 : باشند می زیر ویژگیهای دارای قلب هدایتی سیستم کلی طور به. گردند می میوکارد

  الکتریکی تکانه تولید توانایی: تنظیمی خود

 تحریک یک به پاسخ برای قلبی سلول توانایی: تحریک قابلیت

 دیگر سلول به سلولی از الکتریکی تکانه انتقال توانایی: هدایت قابلیت

  است گرفته قرار فوقانی اجوف ورید زیر درست راست دهلیز دیواره آندوکارد ساب الیه در دهلیزی سینوسی گره

  دارد قرار لتی سه دریچه باالی و نزدیک در راست دهلیز در بطنی دهلیزی گره

 گره سوی به شود می نامیده ای گره بین راههای که مخصوص راههای طریق از دهلیزی سینوسی گره های تکانه

( ترول) خلفی و( ونکباخ) میانی ،(باخمن) قدامی: باشند می تا سه ای گره بین راههای این. شود می هدایت بطنی

 . باشد می تر طوالنی خلفی ای گره بین مسیر

 .دارد قرار دهلیزی بین دیواره راست طرف و بطنی بین دیواره باالی در که هیس شاخه

 اندلب که دارد اهمیت نکته این ذکر. دارند ها بطن به را الکتریکی های ایمپالس هدایت نقش راست و چپ باندلهای

 . شود می نامیده خلفی چپ شاخه و قدامی چپ شاخه که شود می تقسیم دیگر شخه دو به خود چپ شاخه یا

 اشندب می مستقیم رابطه در قلب عضالنی سلولهای با و دارند قرار راست و چپ باندلهای انتهای در پورکنژ شبکه

 گره به ای گره بین راههای طریق از ها تکانه سپس. شود می ایجاد بطنی دهلیزی گره در الکتریکی های تکانه ابتدا

 دسته یلهوس به را ها تکانه تأخیر کمی با ها تکانه دریافت از پس بطنی دهلیزی گره. شوند می هدایت بطنی دهلیزی

 ضالنیع سلولهای پورکنژ شبکه به ها تکانه رسیدن از پس. کند می هدایت ها بطن به راست و چپ باندلهای و هیس

 شوند می منقبض قلب
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 تولید جریان

الکتریکی ایجاد شده، خود نیز توانایی های اسم برده شده، عالوه بر توانایی انتقال جریانات هر کدام از این قسمت

های مختلف این سیستم با هم متفاوت است. های الکتریکی دارند. اما سرعت تولید ضربان در قسمتتولید ایمپالس

 های مختلف سیستم هدایتی قلب به شرح زیر است:های ذاتی بخشسرعت

 64-144 گره سینوسی

 64-84 های دهلیزیسلول

 44-64 پیوندگاه

 24-44 های بطنیسلول

ها ها که با سرعت بیشتری ضربان تولید کند، سایر کانونبر اساس یک خصوصیت فیزیولوژیک، هر کدام از این قسمت

دهد. به این خاصیت سرکوب سرعتی سازی را نمیی فعالیت به سایر مراکز ضربانرا تحت کنترل خود درآورده و اجازه

(overdrive suppression گفته )میکر طبیعی قلبشود. به این ترتیب در حالت عادی گره سینوسی پیسمی 

نی های بطهای پیوندگاه و سلولهای دهلیزی، سلولباشد و در صورت ایجاد اشکال در این گره، به ترتیب سلولمی

 دهند.مراکز پشتیبانی بعدی را تشکیل می

اتفاق  SAی الکتریکی از نقطه یا نقاط دیگری غیر از گره همانطور که در ادامه خواهید دید، گاهی اوقات شروع جرقه

شود. ریتم طبیعی قلب چون از گره سینوسی ی ضربان ساز قلب استفاده میافتد. واژه ریتم برای توصیف منطقهمی

 شود.گیرد، ریتم نرمال سینوسی نامیده میمنشاء می

 مبانی تفسیر الکتروکاردیوگرام

 کاغذ الکتروکاردیوگرام 

 گذاری اجزای آن و نام ECGشکل 

 خصوصیات امواج الکتروکاردیوگرام 

 ی خواندن الکتروکاردیوگرام نحوه

 کاغذ الکتروکاردیوگرام

ذ شطرنجی غشوند. این کاامواج الکتریکی قلب توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف بر روی کاغذ مخصوصی ترسیم می

مربع  5متر طول دارد. هر های ریز، یک میلیبوده و از تعدادی مربع ریز و درشت تشکیل شده است. هر ضلع مربع
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دهند. هر ضلع تر را میمربع ریز تشکیل یک مربع درشت 15اند، در نتیجه هر ریز، با یک خط تیره از هم جدا شده

ی زمان و محور عرضی کاغذ الکتروکاردیوگرام، محور افقی نشان دهندهمتر طول دارد. بر روی میلی 5های بزرگ مربع

 ی شدت جریان الکتریکی است.نشان دهنده

س کند. پمتر در ثانیه وقایع الکتریکی قلب را ثبت میمیلی 15دستگاه الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد با سرعت 

 باشد.ثانیه می 1/1متری معادل میلی 5ثانیه، و هر مربع  13/1متری بر روی محور افقی، معادل هر مربع یک میلی

 

ولت دستگاه الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد، به نحوی تنظیم شده است که یک جریان الکتریکی با شدت یک میلی

متر بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام ترسیم خواهد کرد. بدین ترتیب هر مربع کوچک بر میلی 21ی موجی به اندازه

 باشد. ولت میمیلی 5/1عادل ولت و هر مربع بزرگ ممیلی 2/1روی محور عرضی، معادل 

ن خط خط کند، ایاگر هیچ انرژی الکتریکی وجود نداشته باشد دستگاه الکتروکاردیوگرام یک خط صاف را ترسیم می

شود. امواج مثبت به شکل انحراف رو به باال از خط ایزوالکتریک، و امواج منفی به شکل انحراف ایزوالکتریک نامیده می

 شوند.ایزوالکتریک نمایش داده میرو به پایین از خط 
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 گذاری اجزای آنو نام ECGشکل 

 بندد:الکتروکاردیوگرام یک فرد طبیعی به شکل زیر بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام نقش می

 

ند. باشهای قلب میی بخشی از فعالیت الکتریکی سلولهر کدام از اجزای مشاهده شده بر روی شکل، نشان دهنده

 ها معروف هستند.اند و در تمام دنیا به همین نامگذاری شدهاجزا به صورت قراردادی ناماین 

 

در حالت  Pدارد. موج نام Pکند. این موج را ایجاد می ECGعبور جریان الکتریکی از دهلیزها، اولین موج  :Pموج 

 ی دپوالریزاسیون دهلیزهاست.طبیعی گرد، صاف و قرینه بوده و نشان دهنده

ی زمان شود. این فاصله نشان دهندهبه این نام خوانده می QRSتا شروع کمپلکس  Pاز ابتدای موج  :PRی فاصله

ی ی این فاصله به علت وقفهها است. قسمت عمدهسپری شده برای رسیدن موج دپوالریزاسیون از دهلیزها به بطن

 گیرد.شکل می AVی ایمپالس در گره

ها است. اولین ی دپالریزاسیون بطنسه موج تشکیل شده است و مجموعاً نشان دهندهاز مجموع  :QRSکمپلکس 

 Sرا  R، و اولین موج منفی بعد از  Rرا موج  Pنام دارد. اولین موج مثبت بعد از  Q، موج Pموج منفی بعد از 

 نامند.می QRSکمپلکس نامند. چون هر سه موج ممکن است با هم دیده نشوند، مجموع این سه موج را با هم یک می

ی دهندهاند. این قطعه نشانگذاری کردهنام STی را قطعه Tتا ابتدای موج  QRSاز انتهای کمپلکس  :STی قطعه

 ها است.مراحل ابتدایی رپوالریزاسیون بطن
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ی مراحل انتهایی شود. این موج نشان دهندهظاهر می QRSباشد که بعد از موجی گرد و مثبت می :Tموج 

 ها است.رپوالریزاسیون بطن

ی زمان الزم برای مجموع فعالیت باشد و نشان دهندهمی Pتا انتهای موج  QRSاز ابتدای کمپلکس  :QTی فاصله

 ی قلبی است.ها در طی یک چرخهبطن

 شود.شود. این موج همیشه دیده نمیمیظاهر  Tباشد که بعد از موجی گرد و کوچک می :Uموج 

 

نامند. بخشی از خط ایزوالکتریک که اید، هر گونه انحراف از خط ایزوالکتریک را یک موج میهمانطور که متوجه شده

( گفته interval( و به مجموع یک قطعه و حداقل یک موج فاصله )segmentگیرد، قطعه )بین دو موج قرار می

 شود.می
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 امواج الکتروکاردیوگرام خصوصیات

ضروری است.  ECGهای طبیعی هر کدام از اجزای الکتروکاردیوگرام برای تشخیص اختالالت به یاد سپاری اندازه

 اند:ها در جدول زیر نشان داده شدهاین اندازه

 

 قلب محور

 . دهدیم نشان کند منقبض را میوکارد تا یابدمی گسترش قلب داخل در که را الکتریکی جریان انتشار جهت محور

 .شودمی استفاده خوانیممی بردار را آن که محوری از دپوالریزاسیون حرکت جهت دادن نشان برای

 است بیمار چپ و پایین بطرف طبیعی بصورت متوسط بردار

 محور این گرفتن قرار متخصصین از بسیاری البته دارد؛ قرار+ 41 تا صفر بین درجه برحسب نرمال متوسط بردار محور

 . دانندمی طبیعی نیز را درجه+ 221 تا -41 بین را

 بین قلب الکتریکی محور اگر. گویند چپ به انحراف گیرد قرار درجه -41 تا صفر زاویه بین قلب الکتریکی محور اگر

 گیرد قرار+ 281 تا -41 زاویه بین قلب الکتریکی محور اگر. گویندمی راست به انحراف گیرد قرار+ 281 تا+ 41 زاویه

 .گویند شدید راست به انحراف

 قلب الکتریکی محور تعیین طرز

 جبری ازجمع QRSکمپلکس بودن ومنفی مثبت محاسبه برای است الزم اشتقاق دو حداقل محور تعیین معموالبرای

 کاغذ روی در آر که را هایی خانه تعداد.باشد کوتاه واس بلند آر دارای کمپلکس اگر شودمثال می استفاده

 یها خانه وتعداد گذلریم می مثبت رقم حساب به را وآن شماریم می عمودی طور به کرده اشغال الکتروکاردیوگرام

 کمپلکس اگر. کنیم می راحساب آن جبری جمع وسپس گذاریم می منفی رقم حساب وبه شمرده هم را منفی
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 نای در که است این بر دلیل بودواین خواهد صفر جبری جمع باشد مساوی کامال آن واس آر باشدواندازه بیفازیک

 یک جبری جمع اگر ولی گیرد می قرار مرکزی نقطه در پس است برابر طرف دو هر از الکتریکی نیروی اشتقاق

 .است شده منحرف مربوطه اشتقاق خط منفی یا مثبت جهت در یعنی باشد منفی ویا مثبت عددی اشتقاق

 

 الکتروکاردیوگرامی خواندن نحوه

ی مهم توجه به تمام اجزا، امواج، قطعات و فواصل موجود بر برای تفسیر و اصطالحاً خواندن یک ریتم قلبی، مساله

بایست یک توالی منطقی باشد. جهت جلوگیری از سردرگمی، شما میروی نوار ریتم، قبل از قضاوت در مورد آن، می

ای زیر را پیشنهاد مرحله 5ا هر ریتم قلبی، از آن توالی پیروی کنید. ما روش را در ذهن خود ترسیم، و در مواجهه ب

 کنیم:می

 قدم اول: سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید.

 قدم دوم: نظم را پیدا کنید.

 را نگاه کنید. Pقدم سوم: امواج 

 توجه کنید. PRقدم چهارم: به فواصل 

 رار دهید.را مورد توجه ق QRهای قدم پنجم: عرض کمپلکس

 ی سرعت ضربان قلبقدم اول: محاسبه

روش شایع، در زیر معرفی  3های متعددی وجود دارند. برای تعیین سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام، روش

 شوند.می
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 ایثانیه 6روش اول: روش 

 های بزرگروش دوم: روش مربع

 های کوچکروش سوم: روش مربع

 روش چهارم: روش ترتیبی

 ایثانیه 6روش 

باشد؛ گیری سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام میترین روش اندازهترین و فراوانترین، سریعاین روش ساده

ثانیه از یک  6های نامنظم و برادیکارد، نسبت به سه روش دیگر اولویت دارد. در این روش، ی ریتمکه برای محاسبه

ای شمرده و ثانیه 6ی در این فاصله QRSهای ربع بزرگ(، و سپس تعداد کمپلکسم 41شود )نوار ریتم انتخاب می

 شود تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به دست آید.ضرب می 21در عدد 

 

 های بزرگروش مربع

ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد  1/1چنانچه گفته شد، هر مربع برگ بر روی محور افقی معادل 

 شود.تقسیم می 411متوالی شمرده شده و بر عدد  QRSهای برگ بین دو کمپلکس مربع

 



337 
 

 های کوچکمربع روش

نیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد ثا 13/1چنانچه گفته شد، هر مربع کوچک بر روی محور افقی معادل 

 شود.تقسیم می 2511متوالی شمرده و بر عدد  QRSهای کوچک بین دو کمپلکس مربع

 

 (sequentialروش ترتیبی )

 به عدیب یتیره خطوط. کنید پیدا است گرفته قرار بزرگ یتیره خط یک روی بر دقیقاً که را  در این روش یک موج

ی بعد افتاده باشد، بعدی روی خط تیره R موج اگر یعنی. هستند 51 و 61 ،75 ،211 ،251 ،411 معرّف ترتیب

است، الی آخر. در بسیاری از  251ی دوم افتاده باشد، تعداد ضربان قلب و اگر روی خط تیره 411تعداد ضربان قلب 

ی تخمینی است؛ اما چون به یک محاسبه شود، این روشبعدی دقیقاً روی خط تیره واقع نمی Rموارد چون موج 

 باشد.ی خاصی احتیاج ندارد، روشی بسیار پرطرفدار میمحاسبه
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تر ضربه در دقیقه کم 6باشد. اگر تعداد ضربان قلب از ضربه در دقیقه می 211تا  61تعداد ضربان طبیعی قلب بین 

تر باشد، تاکیکاردی ضربه در دقیقه بیش 211( و اگر از bradycardiaباشد، ریتم مورد نظر برادیکاردی )

(tachycardia.نام دارد ) 

 

 قدم دوم: تعیین نظم

 وضعیت زیر ممکن است وجود داشته باشد: 3نگاه کنید.  R-Rدر این مرحله به فواصل 

 کامالً منظم -2
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 گاهی نامنظم -1

 

 نظمی منظمبی -4

 

 کامالً نامنظم -3

 

 Pقدم سوم: بررسی امواج 

 سوال زیر را از خود بپرسید: 3در این مرحله 

 شوند؟دیده می Pآیا امواج  -2

 به هم شبیه هستند؟ Pآیا شکل تمام امواج  -1

 منظم هستند؟ P-Pآیا فواصل  -4

 شود؟دیده می Pیک موج  QRSآیا قبل از هر کمپلکس  -3

 PRی قدم چهارم: تعیین فاصله

 ید:در این مرحله دو مورد زیر را بررسی کن
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 ثانیه است( 21/1 -1/1چقدر است؟ )به یاد داشته باشید نرمال این فاصله  PRی فاصله -2

 در تمام نوار ریتم ثابت هستند؟ PRآیا فواصل  -1

 QRSقدم پنجم: عرض کمپلکس 

ثانیه  1/1تا  13/1بایست به طور طبیعی شود. این فاصله میگیری میاندازه QRSدر این مرحله عرض کمپلکس 

 اند؟اندازههم QRSهای شد. عالوه بر این ببینید آیا این اندازه در تمام کمپلکسبا

ها بندی کنید. با کنار هم گذاشتن این اطالعات تشخیص و تفسیر ریتممرحله را جمع 5اکنون اطالعات مربوط به هر 

 م نینداخته باشید:از روی نوار قلب دیگر کار مشکلی نیست. فقط توجه داشته باشید اطالعاتی را از قل

 قدم اول: تعیین سرعت ضربان قلب

 نرمال          �

 برادیکاردی          �

 کاردیتاکی         �

 قدم دوم: تعیین نظم

 کامالً منظم          �

 اهی نامنظم گ         �

 نظمی منظم بی         �

 کامالً نامنظم          �

 Pقدم سوم: بررسی امواج 

 وجود دارند؟  Pآیا امواج          �

 به هم شبیه هستند؟  Pآیا شکل تمام امواج          �
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 اند؟ منظم P-Pآیا فواصل          �

 وجود دارد؟  Pیک موج  QRSیا قبل از هر کمپلکس          �

 PRی قدم چهارم: تعیین فاصله

 چقدر است؟  PRی فاصله         �

 در تمام طول استریپ ثابت است؟  PRی آیا فاصله         �

 QRSقدم پنجم: تعیین عرض 

 چقدر است؟  QRSعرض کمپلکس          �

 ها ثابت است؟QRSدر تمام  آیا این اندازه         �

 های سینوسیریتم

 سینوسی

 شوند:آریتمی در این بخش شش ریتم زیر بررسی می -3

 ریتم نرمال سینوسی -2

 برادیکاردی سینوسی -1

 کاردی سینوسیتاکی -4

 SAبالک  -5

 ایست سینوسی -6

 (Normal Sinus Rhythmریتم نرمال سینوسی ) -1

شکل بگیرند و مسیر طبیعی خود را طی کرده و تمام قلب را از این  SAها با سرعت طبیعی در گره اگر ایمپالس

 طریق دپوالریزه کنند، ریتم مورد نظر، ریتم نرمال سینوسی است.
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 الکتروکاردیوگرامخصوصیات 

 بار در دقیقه 211تا  61 سرعت

 کامالً منظم نظم

 2:2یک شکل، مثبت، نسبت  Pامواج 

 ثانیه، ثابت PR 1/1-121/1فاصله 

 ثانیه، ثابت QRS 21/1-13/1عرض 

 

 (Sinus Bradycardiaبرادیکاردی سینوسی ) -2

کند؛ اما هدایت جریان های الکتریکی را تولید میجریان بار در دقیقه 61تر از در این ریتم گره سینوسی با سرعت کم

گیرد. پس تمام خصوصیات آن مشابه ریتم نرمال سینوسی است، با این تفاوت که تعداد از مسیر طبیعی صورت می

 استراحت حالت در .است افراد در شایع یافته یک سینوسی کاردی برادی تراست.ضربه در دقیقه کم61ضربان از 

 .است عادی امری ورزشکاران در بوده عروقی قلبی سیستم عمل کفایت بیانگر پدیده این .است و عادی یعیطب امری

 کلسیمی های کانال کننده بتابلوکرها، مسدود دیژیتال، مشتقات داروهای اثر بر است ممکن سینوسی کاردی برادی

 یجادا هایپوکسمی که حاالتی و سایر خواب هنگام در تیروئید، آپنه کاری کم نظیر مختلفی بیماریهای .گردد ایجاد

 کاردی برادی سبب است ممکن وازوواگال حمالت .شوند سینوسی ضربان شدن کند توانند باعث می .کنند می

 قلب وارن گانه دوازده های لید و در بوده موقتی گذرا حاالت این ولی شوند سینوسی، سنکوپ شدید، توقف سینوسی

 .شوند نمی مشاهده

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 61تر از کم سرعت

 کامالً منظم نظم

 2:2یک شکل، مثبت، نسبت  Pامواج 

 ثانیه، ثابت PR 1/1-121/1فاصله 
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 ثانیه، ثابت QRS 21/1-13/1عرض 

 

 درمان:

ش قدم اول تالمعموالً احتیاج به درمان خاصی ندارد؛ مگر اینکه باعث اختالل در وضعیت همودینامیکی شده باشد. در 

شود تا علت ایجاد این ریتم مشخص، و در جهت حذف و اصالح آن اقدام شود. برای درمان معموالً از داروی می

 گردد. در موارد نادری احتیاجها یا دوپامین استفاده میکوالمینآتروپین به شکل داخل وریدی و در مواردی نیز از کاته

 باشد.میکر میبه استفاده از پیس

 (Sinus Tachycardiaکاردی سینوسی )تاکی -3

کند؛ اما هدایت جریان ضربه در دقیقه ضربان تولید می 211با سرعتی بیشتر از  SAکاردی سینوسی، گره در تاکی

گیرد. پس تمام خصوصیات آن مشابه ریتم نرمال سینوسی است، با این تفاوت که تعداد از مسیر طبیعی صورت می

 دارد تگیبس فرد بالینی وضعیت به که است خیم خوش ریتم این باشد.تر میربه در دقیقه بیشض 211ضربان قلب از 

 نقاهت دوران که بیماری در سینوسی کاردی تاکی ولی باشد می وفعالیت ورزش به سالم افراد العمل عکس ریتم این

 تواند یم وتب تیروتوکسیکوز،آنمی مانند قلبی غیر های بیماری کند می سپری را میوکارد انفارکتوس یک از بعد

 نیز اه آمفتامین کافئین ها کوالمین تیروئیدی،کاته های هورمون مانند داروهایی .شود سینوسی کاردی تاکی باعث

 .شوند حالت این بروز باعث توانند می

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 211بیشتر از  سرعت

 کامالً منظم نظم

 2:2یک شکل، مثبت، نسبت  Pامواج 

 ثانیه، ثابت PR 1/1-121/1فاصله 

 ثانیه، ثابت QRS 21/1-13/1عرض 
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 درمان

این ریتم نیز همانند برادیکاردی سینوسی، در صورت عدم ایجاد اختالل در وضعیت همودینامیکی احتیاج به درمان 

که بیمار دچار عالیم  شود. در مواردیخاصی ندارد و فقط در جهت شناسایی و حذف عوامل ایجاد کننده اقدام می

 شود.های کلسیمی یا بتابالکرها استفاده میی کانالهمودینامیکی شده باشد، از داروهای مسدود کننده

 (Sinus Arrhythmiaآریتمی سینوسی ) -4

 عیکند. اما هدایت جریان از مسیر طبیهای متفاوتی اقدام به تولید ضربان مینظمی، گره سینوسی با سرعتدر این بی

عی، نظمی در بعضی افراد در حالت طبیباشد. این بینظمی آن میاست. پس تنها تفاوت آن با ریتم نرمال سینوسی بی

 ائینشر واگ،بیماریهای عصب تون افزایش ریتمی دیس این بروز دیگر علل ازشود، همراه با دم و بازدم عادی دیده می

 کرونر، 

به این نحو که در . است خون فشاری پر ویا جمجمه داخل فشار دیژیتال،افزایش با میوکارد، مسمومیت انفارکتوس

 .شودبلندتر می R-Rکوتاه و در زمان بازدم فواصل  R-R زمان دم فواصل 

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقه 211تا  61 سرعت

 نظمی منظم بی نظم

 R-Rکوتاه و در زمان بازدم فواصل  R-R)در زمان دم فواصل 

 شود(بلند می

 2:2یک شکل، مثبت، نسبت  Pامواج 

 ثانیه، ثابت PR 1/1-121/1فاصله 

 ثانیه، ثابت QRS 21/1-13/1عرض 
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 درمان

 نظمی معموالً احتیاج به درمان ندارد.این بی

 (Sinoatrial Block/ SA Block/ Sinus Exit Blockبلوک گره سینوسی) -5

شوند. پس یک یا چند ضربان تولید، اما به علل مختلف از این گره خارج نمی SAنظمی ایمپالس در گره در این بی

 افتند.از قلم می

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 دقیقه در بار 211 تا معموالً  61 سرعت

 گاهی نامنظم  نظم

 است( P-P)هر وقفه مضرب صحیحی از 

 2:2مثبت، نسبت یک شکل،  Pامواج 

 ثانیه، ثابت PR 1/1-121/1فاصله 

 ثانیه، ثابت QRS 21/1-13/1عرض 
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 درمان

نظمی گذرا و موقت باشد و از نظر همودینامیکی تاثیری ایجاد نکند، به درمان احتیاج ندارد و فقط در اگر این بی

در وضعیت همودینامیکی از آتروپین و  شود. در صورت اختاللجهت شناسایی و حذف عوامل ایجاد کننده اقدام می

 شود.گاهی اوقات نیز از پیس میکر استفاده می

 (Sinus Arrestایست سینوسی ) -6

 .شودهای ضربان ساز گره سینوسی، ضربانی در این گره تولید نمینظمی به علت اشکال در سلولدر این بی

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 در دقیقهبار  211تا  61معموالً  سرعت

 گاهی نامنظم نظم

 نیست( P-P)وقفه مضرب صحیحی از 

 2:2یک شکل، مثبت، نسبت  Pامواج 

 ثانیه، ثابت PR 1/1-121/1فاصله 

 ثانیه، ثابت QRS 21/1-13/1عرض 

 

 درمان

 باشد.می SAنظمی شبیه بلوک درمان این بی

 گونه بیمار سینوسی گره سندرم
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 که ودش می اطالق( قلب احتقانی شعور،خستگی،سنکوپ،ونارسایی کاهش) عالئم از مجموعه به بیمار سینوس سندرم

 ویا یسینوس سینوسی،ایست کاردی برادی سرعت وبه آید می بوجود  سینوسی گره عملکرد در اختالل وسیله به

 .است یدهلیز وفیبریالسیون فلوتر دهلیزی آریتمی کاردی تاکی با وهمراه گردد می ظاهر دهلیزی سینوسی بلوک

 انسیونهیپرت ویا ناشناخته علت با سالمند افراد ودر دهلیزی ،پریکاردیت،انفارکتوس قلب روماتیسم بیماری علت

 .است وکادیومیوپاتی

 :بالینی عالئم

 دارد دوجو کاردی تاکی دنبال به وبرافروختگی قلب وتپش کاردی برادی ،بدنبال سنکوپ،گیجی متناوب های دوره

 می ظاهر QRS کمپلکس از یک هر با همراه ومعموال کند می تغییر ریتم نوع به توجه باP موج الکتروکاردیوگرام در

  شود

 : درمان

 .شود می کنترل داروها با ها آریتمی وتاکی وبرادی است دائم میکر پیس گذاشتن ریتمی دیس این درمان

 های دهلیزیریتم

ریتم زیر معرفی  6گیرند. در این بخش های دهلیزی منشاء میکه از سلولشوند هایی معرفی میدر این بخش ریتم

 شوند:می

 ضربان زودرس دهلیزی -2

 میکر سرگردانپیس -1

 کاردی چند کانونی دهلیزیتاکی -4

 ای دهلیزیکاردی حملهتاکی -3

 فلوتر دهلیزی -5

 فیبریالسیون دهلیزی -6
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 (Premature Atrial Contracture/ PACضربان زودرس دهلیزی ) -1

که ایمپالس بعدی از گره سینوسی خارج شود، جریانی را نظمی یک کانون نابجا در دهلیزها، زودتر از آندر این بی

 گردد.ها توزیع میکند؛ این جریان از مسیر غیر طبیعی در دهلیزها و سپس از مسیر طبیعی در بطنتولید می

 

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقه 61-211 سرعت

 گاهی نامنظم نظم

شود که از نظر شکل با زودرس دیده می Pیک موج  Pامواج 

 2:2ها متفاوت است، نسبت Pبقیه 

مفاوت  PRزودرس با بقیه فوصل  Pمربوط به  PR PRفواصل 

 است

 ثانیه 21/1تا  13/1معموالّ  QRSعرض 

 

 درمان

های دیگر، در صورت عدم ایجاد اختالالت همودینامیکی احتیاجی به نظمیبینظمی نیز مانند بسیاری از این بی -

 شود.درمان ندارد و فقط به شناسایی و حذف عوامل ایجاد کننده اکتفا می
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های ها یا ایجاد اختالل در وضعیت همودینامیکی، از داروهایی نظیر مسدود کنندهدر صورت زیاد بودن تعداد آن -

 شود.نظمی استفاده میبتا بالکرها و داروهای ضد اضطراب برای درمان این بیهای کلسیمی، کانال

 (Wandering Pacemaker/ Multifocal atrial Rhythmمیکر سرگردان )پیس 2

ساز غالب قلب نیست؛ بلکه چند کانون در دهلیزها وجود دارند که با نظمی، دیگر گره سینوسی ضرباندر این بی

ها که زودتر ایمپالس خود را تولید کند، باعث سرکوب کنند. هر کدام از این کانونربان تولید میهای متفاوتی ضسرعت

زه ها را دپوالریشود. ایمپالس از مسیر غیر طبیعی دهلیزها و از مسیر طبیعی بطنها میای سایر کانونشدن لحظه

 خواهد کرد. ضربان بعدی از یک کانون دیگر منشا خواهد گرفت.

 

 یات الکتروکاردیوگرامخصوص

 بار در دقیقه 61-211 سرعت

 کامالً نامنظم نظم

 2:2اشکال متفاوت )حداقل سه شکل مختلف(، نسبت  Pامواج 

 متغیر PRفواصل 

 ثانیه 21/1تا  13/1معموالّ  QRSعرض 
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 درمان

 جز شناسایی و رفع علل ایجاد کننده، معموالً احتیاج به درمان دیگری ندارد.

 (Multifocl Atrial Tachycardia/ MATکاردی چند کانونی دهلیزی )تاکی -3

 بار در دقیقه است. 211ها بیش از میکر سرگردان است که سرعت بطنهمان پیس

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقه 211تر از بیش سرعت

 کامالً نامنظم نظم

 2:2نسبت اشکال متفاوت )حداقل سه شکل مختلف(،  Pامواج 

 متغیر PRفواصل 

 ثانیه 21/1تا  13/1معموالّ  QRSعرض 

 

 درمان

 شناسایی و حذف علل -

 مثل آمیودارون های کلسیمی، بتابالکرها یا داروهای ضد آریتمیهای کانالداروهایی مثل مسدود کننده -

 (Paroxysmal atrial Tachycardia/ PATای دهلیزی )کاردی حملهتاکی -4

 .Paroxysmal supraventricular tachycardia بطنی فوق کاردی تاکی نوع یک

ضربه در دقیقه شروع به  211تر از نظمی یک کانون نابجا در دهلیزها به طور ناگهانی و با سرعتی بیشدر این بی

رفته، های شکل گکند. ایمپالسکند. در نتیجه فرصت فعالیت را از گره سینوسی سلب میفرستادن ایمپالس می

 .کندپوالریزه میها را از مسیر طبیعی ددهلیزها را از مسیر غیر طبیعی و بطن
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 :اتیولوژی

 مصرف.  دارد وجود قلب ای زمینه بیماری اکثر در ولی شود می دیده نیز سالم قلب با جویان مدد در PAT اینکه با

 ، لبق رماتیسمی های بیماری ، الکل مصرف ، شدید خستگی ، هیپوکسمی ، استرس وجود ، نیکوتئین ، کافئین

 PAT روعش باعث تواند می قلب جراحی و دیژتیال با مسمویت ، تیروتوکسیکوز ، ریوی قلبی بیماری ، ریه آمبولی

 . گردد

 

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 (251-151بار در دقیقه )معموالً  211بیش از  سرعت

 منظم نظم

کند، نسبت سینوسی فرق می Pبا امواج  Pشکل امواج  Pامواج 

2:2 

 های عادی متفاوت استضربان PRبا فواصل  PRفواصل 

 ثانیه 21/1تا  13/1معموالّ  QRSعرض 
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 درمان

 شود:های زیر استفاده میبه شدت عالیم بستگی دارد. بسته به شرایط از درمان

 تجویز اکسیژن -

، حبس کردن نفس، مانور والسالوا، gagی عصب واگ )مثل سرفه کردن، تحریک رفلکس مانورهای تحریک کننده -

 ماساژ سینوس کاروتید و ...(

 دیلتیازم یا وراپامیل، های کلسیمی و داروهای ضد آریتمی مثل آدنوزینهای کانالداروهایی مثل مسدود کننده -

 (synchronized / cardioversionشوک الکتریکی به صورت سینکرونایزه ) -

 (Atrial Flutterفلوتر دهلیزی ) -5

 شود. می دیده تحتانی لیدهای در اره دندانه به شبیه امواج دهلیزی، فلوتر در•

بار در دقیقه اقدام به فرستادن ایمپالس به گره  411نظمی یک کانون نابجای دهلیزی با سرعتی در حدود در این بی

AV بمباران گره می( کندAV ؛ اما چون گره)AV ضربان  281تواند بیش از طبق یک خصوصیت محافظتی نمی

یر نظمی دهلیزها از مسدر دقیقه را هدایت کند، سرعت ضربان دهلیزی با بطنی متفاوت است. بدیهی است در این بی

 شوند.ها از مسیر طبیعی دپوالریزه میغیر طبیعی و بطن

  دهلیزی فلوتر دالیل

 -کاردیومیوپاتی -کورپولمونر -قلب ای دریچه بیماری -سیستمیک هیپرتانسیون -قلب ایسکمیک بیماری

 قلب مادرزادی بیماری -تیروتوکسیکوز

 نمی بطن به ورود به قادر دهلیزی سیگناهای همه ،  AV گره سلولهای ناپذیری تحریک زمان بودن باال دلیل به

 . شود می دیده 2 به 1 یا 2 به 4 های ریتم دهلیزی فلوتر در لذا باشند
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 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 151-351دهلیزی:  سرعت

 215-275بطنی: 

 دهلیزها: منظم نظم

 ها: اغلب منظم، اما گاهی نامنظمبطن

شوند )به شکل ها امواج فلوتر دیده میوجود ندارند و به جای آن Pامواج  Pامواج 

 الی آخر 3:2، 4:2، 1:2دندانه اره(، نسبت 

 گیریاندازهغیر قابل  PRفواصل 

 ثانیه 21/1تا  13/1معموالّ  QRSعرض 

 

 درمان

های های کانالها است. برای این منظور از داروهایی مثل مسدود کنندههدف اول درمان کاهش سرعت پاسخ بطن

 شود. کلسیمی و بتابالکرها استفاده می
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 ممکن است استفاده شود.نظمی از داروهای ضد آریتمی مثل آمیودارون نیز برای اصالح این بی

 شود.های شدید از شوک الکتریکی سینکرونایزه استفاده میدر وضعیت

 شود.استفاده می ablationتر مثل های تهاجمیها گاهی از روشای اصالح این ریتم و برخی دیگر از آریتمیبر

 (Atrial Fibrillation/ AFفیبریالسیون دهلیزی ) -6

های متعدد ضربان سازی در دهلیزها وجود دارند، که همه با کانون ضربان سازی، کانون نظمی به جای یکدر این بی

سازند. در فیبریالسیون دهلیزی، دهلیزها با سرعت های الکتریکی را از خود خارج میهای باال ایمپالسهم با سرعت

ه شود. بستهای دهلیزی میر ماهیچهشوند. این سرعت باال مانع از انقباض موثبار در دقیقه دپوالریزه می 611-311

 سرعت بطنی نیز متغیر خواهد بود. AVبه قدرت انتقال گره 

 بیماری  لبق ای دریچه های بیماری -پریکاردیت -خون پرفشاری -هیپرتروئیدی -کاردیومیوپاتی قلبی، نارسایی: علت

 .باز قلب جراحی دنبال به -اکس مصرف -ریوی

 

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 311-61دهلیزی:  سرعت

 بطنی: متغیّر

 کامالً نامنظم نظم

 شونددیده نمی Pامواج 

 گیریغیر قابل اندازه PRفواصل 

 ثانیه 21/1تا  13/1معموالّ  QRSعرض 
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( و اگر ولتاژ زیادی داشته باشند، fineولتاژ کمی داشته باشند، فیبریالسیون را نرم ) QRSاگر خطوط بین امواج 

 نامند. ( میcoarseفیبریالسیون را زبر )

 

 

 درمان

AF نظمی چون انقباض دهلیزی موثری وجود ندارد، تر است. در این بیهای دهلیزی خطرناکدر مقایسه با سایر ریتم

ماند و عالوه بر کاهش برون ده قلبی )به علت از بین رفتن لگد دهلیزی(، مقداری از خون همیشه در دهلیزها می

 مال تشکیل لخته در دهلیزها و ایجاد آمبولی ریوی و مغزی همواره وجود دارد. احت

تر ی را کمهای بطنبایست سرعت پاسخنظمی باشیم، میاز آنکه به فکر اصالح بی در فیبریالسیون دهلیزی بیش -

سین وکگالکرها و دیهای کلسیمی، بتا بهای کانالکرد. برای این منظور بسته به وضعیت بیمار از مسدود کننده

 . شوداستفاده می

نظمی و بازگرداندن این ریتم به ریتم نرمال سینوسی از داروهای ضد آریتمی مثل آمیودارون، برای اصالح بی -

 شود. پروکائین آمید و ... استفاده می

نه، ی سیدر مواردی که وضعیت همودینامیکی بیمار مختل شده باشد )عالیمی از قبیل تنگی نفس، درد قفسه -

کاهش فشار خون، سرگیجه و کاهش سطح هوشیاری(، از شوک الکتریکی سینکورونیزه جهت اصالح ریتم استفاده 

 است از این روش استفاده شود. دهند ممکن های دارویی پاسخ نمیشود. در بیمارانی نیز که به درمانمی

 نیز در مواردی استفاده خواهد شد. ablationتر مثل های تهاجمیاز روش -

 بایست ازمزمن، برای پیشگیری از حوادث ناشی از تشکیل لخته، به صورت طوالنی مدت می AFبیماران دارای  -

 داروهای ضد لخته مثل وارفارین استفاده کنند.
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 عد از مراقبت های قبل و ب

 آنژیو گرافی

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: فاطمه محمدزاده
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یا فیلم برداری از رگ این کار با تزریق ماده حاجب به داخل شریان که تحت بی حسی موضعی انجام  آنژیو گرافی

می شود و سپس با استفاده از اشعه ایکس عکس گرفته می شود و وجود پالک گرفتگی آنوریسم و محل و اندازه آن 

 مشخص می شود.

 مراقبت های قبل از انژیو گرافی :

 ناشتا باشد .ساعت قبل  8-21بیمار  -2

 رضایت آگاهانه کنترل شود .  -1

بیمار از نظر آلرژی به ماده حاجب برسی شود )معموال بیمارانی که به ماهی و میگو حساسیت دارند به ماده  -4

 حاجب نیز حساسیت دارند(

 چک شود. -FBS CBC-BUN-Crآزمایشات  -3

ساعت قبل مصرف دارو  38تا  13د از در مورد بیمارانی که دارو های آنتی کواگوالنت مصرف میکرده اند بای -5

 چک شود.   PT/PTT-INRقطع شود و آزمایش 

 ساعت قبل قطع گردد  38مصرف داروی متفورمین از  -6

 چک شده باشد.  HCVو  HBSAgو   HIVبهتر است آزمایشات ایمونولوژی و  -7

 وصل شود. N/Sآنژیو کت در دست چپ بیمار زده شود و یک لیتر سرم  -8

ندام تحتانی چک شود و عالمت گذاری شود در مورد انژیو گرافی رادیال تست آلن نبض های دیستال ا -4

 انجام شود.

 محل کشاله ران یا مچ دست بسته به نوع انژیو گرافی که از طریق رادیال یا فمورال باشد. شیو شود.  -21

 عالئم حیاتی بیمار کنترل و ثبت شود. -22

21- ECG  .گرفته شود 

 داده شود که قبل از آنژیو گرافی مثانه را تخلیه کند. به بیمار آموزش -24

به بیمار آموزش داده شود که ممکن است در حین آنژیو گرافی در اثر برخورد نوک کتتر به دیواره بطن  -23

 احساس درد یا تپش کند.

ع دیس به بیمار توصیه میشود که پس از تزریق ماده حاجب و درخواست از وی سرفه کند چون باعث قط -25

 ریتمی و کمک به عبور ماده حاجب از شریان ها میشود.

قبل از انجام آنژیو گرافی به بیمار آموزش داده شود که در صورت لزوم تنفس عمیق داشته باشد )  باعث پایین  -26

 آمدن دیافراگم و بهتر دیده شدن ساختمان قلب میشود ( 
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میتواند باعث احساس گرم شدن شود و این امر طبیعی است  به بیمار آمورش داده شود که تزریق ماده حاجب -27

 و مشکلی ایجاد نمی کند .

 تعبیه آنژیو کت در بیماران آنژیو گرافی رادیال از روی دست ها انجام نشود از ساعد به باال مانعی ندارد. -28

)ماستکتومی جراحی های بیمار آنژیو گرافی رادیال از نظر سابقه جراحی قلب و یا هرگونه جراحی در دست  -24

 ارتوپدی و عروقی بررسی و پزشک معالج مطلع شود(

 در بیماران آنژیو گرافی رادیال زیور آالت و دست بند بیمار خارج شود. -11

 مراقبت های پس از آنژیو گرافی :

 پس از انجام آنژیو گرافی بیمار با برانکارد به بخش پست آنژیو گرافی منتقل میشود.

مانیتور وصل میشود و عالئم حیاتی در ساعت اول هر یک ربع و در ساعت دوم هر نیم ساعت و بعد هر  بیمار به -2

 ساعت کنترل میشود.  3ساعت تا 

 نبض های دیستال چک میشود )محل از قبل عالمت گذاری شده( -1

 شیت شریانی یا دسیله خارج میشود  -4

برابر سایز شیت  4محل بادست کمپرس میشود زمان کمپرس بسته به سایز شیت شریانی می باشد و حدود  -3

 است. مثال شیت 

6F  دقیقه کمپرس شود. 28که معموال استفاده میشود باید حدود 

کیسه ساعت  6بعد از مطمئن شدن از عدم خونریزی از محل شیت محل با گاز استریل پانسمان میشود و حدود  -5

 شن روی محل را کمپرس میکند 

به بیمار آموزش داده میشود که به پشت دراز بکشد  از خم کردن پا و یا از روی هم انداختن پاها و از باال آوردن  -6

 سر و گردن 

خود داری کند و در صورت عطسه یا سرفه یا خنده روی محل پانسمان را فشار دهد تا از خون ریزی جلوگیری 

 شود 

دقیقه از تعبیه  15انجام میشود پس از   TR-BANDبیماران پس از آنژیو گرافی رادیال هموستاز توسط  در -7

 ی مچ بند 

 1سی سی از حجم کاف با سرنگ مخصوص تخلیه میشود در صورت بروز خونریزی مجددا همان  1دقیقه  25هر 

 سی سی انجام می شود   1مل تخیله دقیقه مجددا ع 25سی سی حجم خارج شده مجدد جایگزین میگردد و پس از 
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 ساعت پس از آنژیو گرافی ناشتا باشد.  1-3بیمار باید  -8

 بیمار باید از نظر بروز شوک وازوواگال برسی شود. -4

به بیمار آموزش داده شود در صورت احساس داغی و یا خیسی ناگهانی در عضو آنژیو شده زنگ احضار پرستار  -21

 را فشار دهد

 نژیو از نظر هماتوم و خونریزی طبق زمانبندی کنترل عالئم حیاتی چک شودمحل آ -22

 بیمار از نظر وجود درد در قفسه سینه برسی شود  -21

 آموزش های الزم در خصوص مراقبت بعد از آنژیو گرافی در منزل به بیمار داده شود -24

 آموزش های بعد از ترخیص در بیماران آنژیو گرافی :

دد محل آنژیو گرافی الزم نیست ولی باید این محل تمیز و خشک نگهداری شود و از مالیدن کرم و پانسمان مج -2

 مواد گیاهی روی محل اجتناب شود. 

 روز از نشستن در وان و یا لگن خود داری کند 4-3بیمار میتواند روز بعد از آنژیو گرافی دوش بگیرد ولی تا  -1

 های جنسی نرمال خود را از سر بگیرد  بیمار میتواند از روز سوم فعالیت -4

 روز بعد از آنژیو گرافی از رانندگی پرهیز کند و در صورت سفر هوایی با پزشک خود مشورت کند  1-4بیمار تا  -3

 حتما یک تا دو روز بعد از ترخیص به مطب پزشک مراجعه کند -5

 ک هفته خود داری کنند بیمار ان از انجام کار های سنگین کشیدن و هل دادن اجسام تا ی-6

 بیمار باید از دویدن کوهنوردی و یا رفتن از سر باالیی یا سرازیری تا یک هفته خوداری کند  -7

تماس گرفته یا به بیمارستان  225به بیمار آموزش داده شود که در صورت مشاهده هر کدام از عالئم زیر با  -8

 مراجعه کند 

 رافی خونریزی ناگهانی از محل آنژیو گ -2

 تورم ناگهانی در محل آنژیو گرافی  -1

 تعغییر در بینایی و یا گفتار  -4

 درد قفسه سینه  -3

 درد متوسط تا شدید در محل آنژیو  -5

 در صورت خونریزی به بیمار آموزش داده شود که محل آنژیو گرافی را فشار دهد.
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 سریعا به پزشک خود مراجعه کند:به بیمار آموزش میدهیم تا در صورت بروز هر یک از عالئم زیر 

 درد متوسط تا شدید در محل آنژیو -2

 احساس ضعف گر گرفتگی یا بیحسی در عضوی که آنژیو شده است  -1

 درد عضوی که آنژیو شده است  -4

 قرمزی گرمی و ترشح در محل آنژیو گرافی -3

 درجه  48تب باالی  -5

 ضایعات پوستی  -6

 ستی مراقبت های قبل از انژیو پال

 واحد خون ایزو گروپ  3تمام موارد مراقبت های قبل از انژیو گرافی به عالوه یک رزرو  -2

 اطمینان از مصرف هشت عدد قرص پالویکس یا اوسویکس قبل از آنژیو پالستی  -1

 مراقبت بعد از آنژیو پالستی :

 می شود ساعت شیت شریانی فیکس 3بعد از آنژیو پالستی از طریق فمورال معموال  -2

ساعت  توسط پرسنل درمانی خارج میشود و مراقبت های آن مانند شیت آنژیو گرافی  3شیت شریانی بعد از  -1

 میباشد 

 به بیمار لزوم مصرف مداوم قرص پالویکس و یا اوسویکس آموزش داده میشود  -4

و سپس تایک سال روزی  عدد 1معموال در استنت های دارویی تا یک ماه قرص پالویکس یا اوسویکس روزی  -3

 یک عدد مصرف میشود 

 در استنت های غیر دارویی قرص پالویکس یا اوسویکس به مدت یک ماه مصرف میشود  -5

 در آنژیو پالستی از طریق رادیال نیازی به حفظ شیت شریانی نمیباشد و محل با تی باند فیکس میشود  -6

کنند برای هرگونه اعمال جراحی یا دندانپزشکی باید با بیمارانی که قرص پالویکس یا اوسویکس مصرف می -7

 پزشک خود مشورت کنند 

 بیماران آنژیو پالستی باید در صورت بروز هریک از عالئم زیر به پزشک مراجعه کند: -8

 .خون دماغ و یا خونریزی که متوقف نمی شود

 .قهوه است مدفوع خونی یا قیری، سرفه خونی یا استفراغی که به نظر می رسد مانند
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 پوست رنگ پریده، ضعف، تب و یرقان )زردی پوست و چشم(؛

کبودی، خونریزی غیر معمول )بینی، دهان، مهبل )واژن( و یا راست روده(، لکه های ارغوانی یا قرمز در زیر پوست 

 .شما

 .درد قفسه سینه یا فشار،دردگسترش به فک یا شانه ،تهوع ،عرق کردن عالئم حمله قلبی

رف بدن(، سردرد ناگهانی شدید، لکنت زبان، به خصوص دریکط) بیحسی ناگهانی ویاضعف–ی سکته مغزی نشانه ها

  .مشکالت بینایی و یا عدم تعادل

 

 

 

 

 

 
 



362 
 

 

 آرتر الینمراقبتهای 

  

 

 

 

 تهیه و تنظیم: شهناز حمزه
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 اندازه گیری فشار شریانی به صورت تهاجمی ) کنترل داخل سرخرگی سیستمیک (

کنترل فشار شریانی برای اندازگیری مستقیم و دائمی فشار خون در بیماران بدحالی که مبتال به اختالل شدید 

همونامیک هستند انجام می گیرد در این روش کاتتری به داخل شریان بیمار ) براکیال یا فمورال یا دورسال پدیس 

 ( ولی اکثرا ً رادیال می باشد وارد می شود .

ینی کاتتر ، با انجام تست الن یا آزمون داپلر از خونگیری جانبی باید مطمئن شد اگر گردش خون قبل از جایگز

جانبی کافی نباشد شریان با قرار دادن کاتتر مسدود شده پرفیزیون انتهایی دچار نقص می شود و خطر ایسکمی و 

 انفارکتوس عضو مطرح خواهد شد .

نمونه خون شریانی برای آزمایش خون شریانی و از آنجا به یک کتتر از بیرون به یک سه راهی جهت گرفتن 

 ترانسدیوسر متصل می شود برای جلوگیری از خطر تشکیل لخته سرم هپارینه به کاتتر متصل می شود .

 د ه تزریق به درون آن جلوگیری شوحتماً روی کاتتر شریانی ذکر شود که کاتیتر در شریان گذاشته شده و از هر گون

ترانسدیوسر نسبت به فشار خون مقابل خود حساس بوده و فشار سنج را بر حسب ملی لیتر جیوه به روی صفحه 

 مانیتور نمایش می دهد .

 عالوه بر آن منحنی فشار خون شریانی را نیز به صورت گراف نمایش می دهد .

و به دنبال آن سقوط منحنی در امواج حاصل از فشار شریانی طبیعی شامل یک شیب باال رونده در طول سیستول 

 طول دیاستول است.

زمانی که بطن چپ منقبض می شود موج فشار سیستولیک با ترانسدیوسر برخورد کرده ، ایجاد یک موج باال رونده 

 تیز را می کند به این ترتیب فشار سیستولیک در قله موج پدید آمده که به ان حداکثر تخلیه گویند .

عملکرد بطن چپ است در صورت ضعف انقباض بطنی ، فشار سیستولیک بعنوان بازتابی از  این فشار منعکس کننده

 میلیمتر جیوه است . 231--41کاهش عملکرد بطنی افت می کند میزان طبیعی فشار سیستولیک بین 

یطی حفشار دیاستولیک در پایین ترین نقطه موج شریانی خوانده می شود و بنابراین در صورتیکه مقاومت عروق م

 میلی متر جیوه است . 81 -61افزایش یابد . فشار دیاستولیک طبیعی بین 

بر روی شاخه نزولی موج ممکن است یک فرو رفتگی به نام بریدگی چکشی دیده شود که نماینگر بسته شدن 

 دریچه ائورت است .

ومنحنی فشار شریانی ، نماینگر   Eccاین فرو رفتگی نشان دهنده ی نقطه شروع دیاستول است . ترسیم همزمان 

است . مانیتو رینگ فشار خون داخل شریانی ، جهت ارزیابی مداوم پرفوزیون   Qrsثبت فشار شریانی متعاقب ایجاد 



364 
 

یک پارامتر مهم بالینی   Mapخون شریانی به ارگانهای حیاتی بدن می باشد . فشار متوسط میانگین شریانی 

نمایانگرفشار متوسط پرفوزیون در کل سیکل قبلی در زمان سیستول  Mapزیرا  جهت بررسی پرفوزیون بافتی است

و 
1

4
 به قرار زیر خواهد بود .  Mapآن در زمان دیاستول است . فرمول محاسبه ی   

+ فشارسیستول × فشاردیاستول 1

4
=  فشار متوسط شریانی  

یانی های کرونر ، مغز و کلیه ها میلی متر جیوه جهت  پرفوزیون کافی و مناسب شر 61بیشتر از   Mapحفظ 

میلی متر جیوه ایده ال است در زمان افت برون ده قلبی ، بدن از طریق انقباض  41-71بین   Mapضروری است . 

ممکن است ثابت بماند اما فشار نبض تفاوت بین  Mapعروق محیطی فشار خون را حفظ خواهد کرد . در اینجا 

 سیستول و دیاستول کم خواهد شد 

 وارضع

عوارض کاتتر داخل داخل سرخوردگی: شامل انسداد موضعی همراه با ایسکمی قسمت های بعد از محل تنگی می 

 باشد 

 بر اساس سه نوع شوک گردش خون می باشد   Mapتعیین کننده های 

 RAP  کم = شوک هیپو ولمیک 

Co کم = شوک کاردیوژنیک 

SVR شوک وزوژنیک مثل شوک سپتیک = 
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استوار   Mapاز این رو تمرکز اصلی برای تشخیص هیپوتانسیون و شوک گردش خون بر اساس تعیین کننده های 

 باید به دقت مانیتورینگ شود   Mapاست جهت درمان شوک گردش خون 

 تقویت فشار سیستول: 

 شکل امواج شریان با دور شدن از قسمت پروکسیمال ائورت تغییر می کند 

که با حرکت موج شریانی از ریشه ی ائورت به سمت انتهای اندام ها فشار سیستولیک به تدریج  توجه داشته باشید

افزایش یافته و بخش سیستولیک موج شریانی باریک تر میشود فشار سیستولیک میتواند از قسمت پروکسیمال 

ایش در قله فشار سیستولی توسط افزایش یابد این افز  میلی متر جیو 11ائورت تا شریان فمورال یا رادیال به میزان 

بنابر این فشار  )باریک شدن موج سیستولی فشار جبران میشود ) یعنی قدرت زمان فاز سیستولی کوتاه میشود 

متوسط شریانی بدون تغییر باقی میماند . شستشوی فشاری لوله های کاتترسیستم میتواند جهت تشخیص مداری 

مک کننده باشد . شایع ترین سیستم های ترنسدیوسر موجود مجهز به که امواج فشاری ان دچار اختالل شده ک

 یک دریچه یکطرفه جهت ورود یک جریان با فشار می باشد .

 امواج منعکس شده :

افزایش فشار سیستولیک در شریان های محیطی در نتیجه ی انعکاس امواج فشار از محل دو شاخه شدن عروق و 

 . نیز عروق خونی باریک حاصل می شود
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اموج منعکس شده هنگامی که شریان سفت باشد سریع تر حرکت می کنند و قبل از ان که موج فشار شریانی 

 فرصت برای کاهش یافتن داشته باشد با این امواج منعکس شده  مواجه می شود .

 همگرایی امواج رو به جلو و برگشتی باعث افزایش قله  فشار امواج رو به جلو می شود .

 را میتوان در اثر رسیدن امواج اقیانوس ازجهت های مخالف به یکدیگر مشاهده کرد .این  اثر 

 واین اثر منجر به تشکیل عظیم الجثه می شود .

تقویت فشار سیتولیک توسط امواج منعکس شده مکانیزم هیپرتانسیون سیستولیک در افراد مسن است از انجایی 

 برگشتی می باشد گردش خون سیستمیک را بهبود نمی بخشد . که تقویت فشار سیستولیک ناشی از امواج فشار

 شستشوی کاتتر:

کاتتر های عروقی جهت جلوگیری از انسداد توسط لخته در فواصل منظم شستشو داده میشود محلول استاندارد 

 واحد در میلی لیتر است . 2111 – 21برای شستشو سالین هپارنیه میباشد غلظت هپارین 

میلی لیتر در ساعت شستشو  4شریانی با استفاده ار کیسه های فشاری به طور مدام و با سرعت همچنین کاتترهای 

 داده می شود .
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 اینترا آئورتیک بالون پمپ

(IABP) 

 و مراقبت های آن

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: زهرا طوقانی
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در این روش یک کاتتر بالون .استدستگاه های اینترا بالون پمپ یک دستگاه اختصاصی کمک قلبی به طور موقت 

 بسته وهنگام  دار را از طریق شریان فمورال وارد آئورت نزولی کرده و بعد از سیستول بطن و انقباض بطن چپ

باد شده و با افزایش حجم در آئورت پرفیوژن کرونری را افزایش میدهد و مصرف  بالون این آئورت دریچه شدن

 .اکسیژن را کاهش میدهد

  

بعنوان راهبردی جهت افزایش جریان خون عضله قلب در حین دیاستول  (Counterpulsation)کانترپالسیشن

معرفی شده است. افزایش جریان خون قلب با درصد اکسیژن باال باعث اصالح گردش خون، بازده قلبی و ضربان 

 .قلبی میشود، بنابراین درد و آنژین قلبی برطرف میشود

بالن کوچک است که در مرحله دیاستول در داخل آئورت باد می شود که موجب افزایش  حاوی یک IABPدستگاه

فشار آئورتی و به تبع آن ازدیاد جریان خون عروق کرونر میشود و تخلیه بالن درست قبل از پمپاژ قلب باعث مکش 

ب افزایش توانایی قلخون از قلب به سمت آئورت می شود، تخلیه بالن در این لحظه باعث کاهش فشار سیستول و 

از این مکانیسم جهت اصالح جریان خون عضله قلب و کاهش بار قلبی  IABP برای پمپاژ خون میشود.)دستگاه

 )استفاده می کند

گاز مورد استفاده در بالن پمپ از جنس دی اکسید کربن) کمترین اثر را در ترکیدن بالن دارد( یا هلیوم) باالترین 

 .ر دارد( استتوانایی را سیر و انتشا

 IABP موارد مصرف ●

 پس از بای پس قلبی (heart-lung machine) ریوی_جداکردن بیماران پرخطر از دستگاه قلبی (2

 حمایت اولیه و پایدار کردن عالیم حیاتی بیماران پرخطر تحت آنژیوگرافی و آنژیوپالستی (1

 درمان کاردیوژنیک شوک بدلیل نارسایی بطن چپ یا سکته قلبی (4

 درمان آنژین سخت و کنترل نشده (3

 بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر که منتظر جراحی قلب هستند (5

 IABP طریقه جایگزاری ●

 ه دادن یک آرامبخش خفیف برای آرام کردن بیمار

 از بیمار I.V ه مانیتور قلبی و گرفتن یک

 ه شیو و استریلیزه کردن محل ورود کاتتر

http://www.bmecenter.ir/wp-content/uploads/2015/07/bmecenter0011.jpg
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 یحسی موضعی در محل ورود کاتتره تزریق یک ماده ب

 از شریان فمورال تا ناحیه آئورت IABP ه وارد کردن کاتتر

 به کنسول کامپیوتر از طریق یک کاتتر IABP ه اتصال

 :کنسول کامپیوتر شامل یکسری وسایل الکتریکی همچون

 ه کنترل و تنظیم بادکردن و تخلیه بالن

 اضطراریه باطری برای تامین انرژی در مواقع 

 و امواج فشارخون EKG ه مانیتور برای ثبت

 IABP فواید ●

 ه اصالح گردش خون

 ه کاهش بارکاری و ضربان قلب

 ه اصالح کارایی پمپاژ قلب

 ه افزایش اکسیژن رسانی به بافت قلب و کاهش آسیب به آن

 (ه کاهش مقاومت آئورتی در حین پمپاژ قلبی)سیستول

 دیاستول برای افزایش خونرسانی به عضالت قلبیه افزایش فشار آئورتی در حین 

 IABP مضرات ●

 :بسیار نادر است اما خطرات گزارش شده شاملIABP خطرات همراه با

 ه آسیب به شریان آئورت و فمور

 ه خونریزی شدید از محل ورود کاتتر

 ه عفونت

 ه فقدان اکسیژن به یک عضو یا اندام بدلیل تنگی عروق خونی

 رها شدن گاز در خون و احتمال نتایج خطرناکه پارگی بالن و 

 IABP کنتر اندیکاسیون ●

 (ه اختالالت آئورتی)آنوریسم و دیسکسیون آئورت

 ه اختالالت انعقادی

 ه بیماریهای وخیم عروق محیطی

 IABP طول مدت استفاده از ●

 :شامل IABP دوره زمانی استفاده از

 (پالستی) در بیماران پرخطره قبل، حین یا پس از جراحی قلب باز یا آنژیو

 ه در طول حمله حاد آنژین

 (ه در شرایط اورژانسی) سکته قلبی، نارسایی قلبی، کاردیوژنیک شوک

 .برای چند روز و در بعضی برای یک هفته و بندرت برای یکماه استفاده میشود IABP در بیشتر بیماران

 استرس و راه های مقابله با آن ●
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 پیس میکرکار با 
 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم : زهرا پناهی
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پیس میکر وسیله ای الکتریکی است که تولید کننده تحریک الکتریکی به عضله قلب میباشد . معموأل پیس میکر 

 AVزمانی که بیمار دارای ضربان قلب پایین تر از حد طبیعی بوده و یا دارای اختالل عالمتدار هدایت بطنی و یا 

 باشد. مورد استفاده قرار میگیرد . میتوان از آن در کنترل برخی از اریتمی ها که به دارو پاسخ نمیدهند استفاده کرد

 پیس های دو بطنی جهت درمان نارسایی قلبی پیشرفته که به دارو پاسخ نمیدهندبه کار میرود.

ا زمان بهبودی بیمار یا قرار گرفتن نوع دائم پیس میکر ها میتوانند دائمی یا موقت باشند . پیس میکر های موقت ت

حاد یا در طول عمل قلب باز : پیس میکر های موقت فقط در بیمارستان   MIانها به کار میروند به طور مثال پس از 

 مورد استفاد ه قرار میگیرند.

 : ساختار پیس میکر و انواع آن

یکی و بخش دیگر الکترودهای آن که روی لیدها یا پیس میکر دارای دو بخش است . یک بخش مولد پالس الکترون

سیم هایی قرار میگیرند . بخش مولد شامل مدارها و باتریهایی است که سرعت ضربان قلب و قدرت تحریک های 

 الکتریکی ارسال شده به قلب را تعین میکند .

ا یک پاسخ مناسب را ارائه دهد مولد مداری دارد که میتواند به واسطه آن فعالیت الکتریکی قلب را تشخیص دهد ت

که به عنوان حساسیت پیس میکر نامگذاری شده است و با واحد میلی ولت اندازه گیری میشود. میزا ن حساسیت 

پیس میکر  در حدی تنظیم میگردد که ایمپالس الکتریکی قلب از آن بیشتر میباشد. بنا براین با دستگاه تشخیص 

 داده میشود .

سهای تولید شده توسط مولد پیس میکر را به قلب هدایت میکنند را میتوان تحت فلورسکوپی در لیدهایی که ایمپال

قلب قرار داد که معموأل در بطن و دهلیز راست قرار میدهند و یا در هنگام عمل قلب باز لیدها را به سطوح خارجی 

 قلب بخیه زده و امتداد آنها  رادر خارج از قفسه سیینه قرار داد.

اپی کاردیال همیشه موقت هستند و چند روز پس از جراحی به ارامی خارج میشوند . لیدهای آندوکاردیال سیهای 

و یا ژگوالر داخلی( و با هدایت فلوروسکوپی  –ساب کالوین -به صورت موقت از طریق کاتترهای وریدی )ورید فمورال

 یان ریوی باشند .قرار داده میشوند . این لیدها ممکن است بخشی از کاتتر مخصوص شر

سیم های اندوکادیال و اپی کاردیال به یک مولد موقت که به اندازه یک دفترچه یادداشت کوچک است متصل میشوند 

. منبع انرژی مولد موقت از باطری معمولی تأ مین میگردد . در استفاده از این نوع پیس میکرها بیمار برای مدت 

 مراقبت از عملکرد مناسب پیس میکر و باتری آن از مسئولیت پرستار است.کوتاهی در بیمارستان بستری میگردد . 

اگزیالری یا سفالیک به قلب و  -لیدهای اندوکاردیال را می توان با عبور دادن آنها از طریق وریدهای ساب کالوین 

نتهای شدن در ا اتصال آنها به مولد دائم به صورت همیشگی جایگذاری کرد. اغلب لیدهای فعلی یک مکانیسم ثابت

لید دارند که اجازه میدهد لید قرار گیری محکم داشته و از جابجایی ان جلوگیری شود. وزن مولد دائمی کمتر از یک 
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اونس و حجم ان به اندازه یک کارت اعتباری ضخیم میباشد . این مولد در یک محفظه در زیر پوست پشت سینه 

 جایگذاری میشود.

دارند و نشانگر ان است که باتری رو به اتمام است. پیس میکر تا  ERIتعویض انتخابی اغلب پیس میکر ها نشانگر 

چندین ماه پس از ظاهر شدن قدرت ادامه کار دارند و نشانگر ان است که باتری رو به اتمام است. پیس میکر تا 

ان کافی  برای تعویض به کار خود ادامه میدهد تا اطمینان حاصل گردد که زم ERIچندین ماه پس از ظاهر شدن 

 باتری وجود دارد.

درصورت ایجاد برادیکاردی ناگهانی پیشرونده عالمتدار که نبض وجود داشته و به اتروپین پاسخ ندهدپیس گذاری 

اورژانس با پیس پوستی شروع میگردد. در حال حاضر اغلب دفیبریالتورها به چنین امکانی مجهز هستند . الکترودهای 

پیس دارند در جلو و پشت قفسه سینه بیمار قرار میگیرند. و از سمت دیگر به دستگاه دفیبریالتور  که نقش ECGبزرگ 

 که نقش مولد موقت پیس میکر را ایفا میکند وصل میشوند.

به علت عبور ایمپالس از پوست و بافتهای بدن بیمار در رسیدن به قلب پیس میکر پوستی باعث ایجاد ناراحتی بیمار 

نابراین در دورهای کوتاهی از آن استفاده میگردد. این نوع پیس گذاری نیازمند بستری در بیمارستان است میگردد . ب

. در صورت هوشیار بودن بیمار  بیحسی و ارامبخش تجویز میگردد.پیس گذاری پوستی در برایکاردی بدون نبض 

 کاربردی ندارد.

 عملکردهای مولد پیس میکر:

کندو در صورت عدم حس فعالیت بطنی در یک دوره زمانی خاص پیس میکر ابتدا  پیس میکر در دهلیز عمل می

گرفته شده از بیمار در هنگام شروع کار به پیس یک خط عمودی  ECGدهلیز و سپس بطن راپیس میکند .معموأل در 

سپایک ر اصاف دیده میشود. خطی که نشانگر وجود پیس است و اسپایک پیس میکر نامیده میشود. دقیقأ پس از ه

و پس  Pمناسب باید ایجاد شود . بنابراین پس از اسپایک پیس میکر دهلیزی موج  ECGپیس میکر یک کمپلکس 

باید وجود داشته باشد. به دلیل اینکه ایمپالسها در مکانی متفاوت  QRSاز اسپایک پیس میکر بطنی یک کمپلکس 

که نشانگر پاسخ دهی پیس هستند ظاهری متفاوت  Pو موج  QRSبا ریتم طبیعی بیمار ایجاد میگردد . کمپلکس 

 طبیعی دارند. ECGنسبت به کمپلکس 

بستگی به دیس ریتمی بیمار . عملکرد قلبی زمینه ای و سن بیمار دارد. به طور  نوع مولد و تنظیم های انجام شده

نیاز  . پیس بر حسبکلی به پیس میکرهایی که جهت درک و پاسخ دهی به فعالیت داخلی قلب تنظیم میگرددند 

[on  demand   .اطالق میگردد  ] 

پیس دهلیزی تک حفره ای یا پیس دو حفره ای در بیماران دچار اختالل عملکرد گره سینوسی استفاده میشود که 

 توصیه میشود. AVشایع ترین انها برادیکاردی است. پیس دو حفره ای در درمان بیماران با اختالالت هدایت 
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 ده از پیس میکر:عوارض استفا

عوارض پیس میکر مربوط به قرار گرفتن آن در بدن و یا بروز اشتباه در عملکرد آن میباشد . شایعترین عارضه در 

ساعتهای اولیه پس از قرارگیری پیس های موقت یا دائم  با جابجایی الکترودها میباشد . فعالیت حداقل بیمار میتواند 

نده باشد. هنگامی که الکترود موقت جایگذاری شد اندامی که کاتتر از ان عبور در پیشگیری از این عارضه کمک کن

کرده است باید بی حرکت گردد. در پیس دائم  در ارتباط با محدودیت حرکت در سمت پیس کاشته شده به بیمار 

 آموزش داده میشود.

ICD :دفیبریالتور کاردیوورترکاشتنی= 

اکیکاردی و فیبریالسیون خطرناک به خصوص با منشأ بطنی را تشخیص ای الکترونیکی است که حمالت ت وسیله

سود میبرند افرادی  ICDو کسانی که از VTداده و خاتمه میدهد. بیماران در معرض خطر فیبربالسیون بطنی و 

 ههستند که از سندرم مرگ قلبی ناگهانی که معموإل ناشی از فیبریالسیون بطنی نجات  یافته اند و یا افرادی ک

 خود به خودی عالمتدار که به یک علت قابل برگشت نباشد دارند. VTسابقه 

ICD  شامل یک مولد به اندازه یک جعبه کبریت بزرگ و حداقل یک لید بطن راست است که میتواند فعالیت

 . نحوه جایگذاری .مراقبت پس از جایگذاری و طول مدت بستری مانند پیس میکر است . کندالکتریکی ازاد 

 ICD  ها در پاسخ به دو معیار طراحی شده اند. سرعت ضربان بیش از حد =تغیر در خط ایزوالکتریک.  در صورت

بروز دیس ریتمی  حسگر تعداد ضربان به یک دوره زمانی جهت درک بروز دیس ریتمی نیاز دارد . سپس این وسیله 

شد جریان الکتریکی  شده ای را از لیدبه قلب   دیبه طور اتوماتیک شارژ شده و بعد از اینکه بروز دیس ریتمی تای

 وارد میکند.

است که معموأل متعاقب حس کردن بیش از  ICDتخلیه نامناسب در درمان با  ICDمهمترین عارضه  استفاده از 

حد معمول یا تاکیکاردی دهلیزی و سینوسی همراه با پاسخ بطنی سریع میباشد . این عارضه نیازمند برنامه ریزی 

 د ابزار است.مجد

پیس کردن را افزایش دهند.در حالی که  تانهانتی اریتمیها .بتابلوکرها و دیورتیکها میتوانند سطح اس

 کورتیکواستروئیدها و الفاادرنرژیکها میتوانند آستانه پیس کردن را کاهش بدهند 
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 روش     تزريق د رو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: زهراطوقانی
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 دارو حجم و سرسوزن اندازه نظر از تزریق راهنمای

 

 سرسوزن اندازه
 (ml) تزریق قابل حجم

 محدود متوسط

 (ID)اینترادرمال
 17یا16شماره

cm 45/1 
2/1 2-112/1 

 (sc)پوستی زیر
 17یا15شماره

Cm 6/2 – 15/2 
5/1 5/2-5/1 

 (IM) عضالنی

 میانی سرینی

 14 تا 11 شماره

cm 5 /7-75/4 
3-4 5-2 

 کوچک سرینی
 14 تا 11 شماره

cm 5 /7-75/4 
3-2 5-2 

 خارجی واستوس
 15 تا 11 شماره

cm 5 /1-6/2 
3-2 5-2 

 دلتویید
 15 تا 14 شماره

cm 5 /1-6/2 
5/1 1-5/1 

 (IV)وریدی
 14 تا 28 شماره

Cm75 /4-5/1 
21-2 

5/2-5/1 

 صورت بیشتردر یا)

 (وریدی مداوم انفوزیون

 

  .داد انجام متر سانتی 6/2-15/2 سوزن سر با راSC تزریق درجه  41 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. .2

 محل جدیدی را انتخاب کنید. محل مناسبی را برای تزریق انتخاب کنید. درمورد تزریق های پشت سر هم هر بار .1

 درپوش سوزن را بردارید. .4

وارد کنید.در فرد الغر پوست را درمحل تزریق با 41در مورد فردی با جثه متوسط می توانید سوزن را با زاویه  .3

 وارد کنید. 35دوانگشت خود باال بیاورید و سوزن را سریعا و با زاویه 

 نید تا از نبود خون در محل مطمئن شوید.قبل از تزریق ابتدا اقدام به آسپیراسیون ک .5

 سر سوزن را سریع خارج کنید. .6
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 محل تزریق را با استفاده از پنبه ضد عفونی شده به آرامی ماساژدهید. .7

 هپارین: زیرپوستی تزریق 

 .بکشیدcm 6/2-15/2 اندازه و 15-17 شماره سوزن سر با سرنگی داخل به را هپارین .2

 انجام جهت شایعی میزان به ناف از متر سانتی 5 حداقل فاصله با و ایلیاک های کرست بین شکم تحتانی قسمت از .1

 . 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 .4

 .بردارید را سوزن درپوش .3

 .گیرد قرار شکم سطح از باالتر متر سانتی 15/2 اندازه به که دارید نگه خود انگشتان با طوری را محل بافت .5

 . کنید وارد درجه 41 زاویه با را سوزن سر .6

 .کنید خون آسپیراسیون به اقدام ابتدا تزریق از قبل .7

 .سازید خارج سریعا را سوزن سر کرده تزریق آرامی به را هپارین .8

 .دهید ماساژ هرگز دهید، فشار تزریق محل روی بر آرامی به را شده ضدعفونی پنبه .4

 عضالنی تزریق  (IM): 

 .بکشید مناسب سرسوزن با سرنگی داخل به را دارو .2

 .کنید انتخاب را تزریق آناتومیک محل .1

 .دهید قرار مناسب وضعیتی در را بیمار .4

 .کنید تمیز شده عفونی ضد پنبه با را تزریق محل ای دایره روش به .3

 .بردارید را سوزن درپوش .5

 .بکشید انگشت دو بین محکم نسبتا را تزریق محل روی پوست .6

 . کنید وارد درجه 41 زاویه با را سوزن سر .7

 .کنید خون آسپیراسیون به اقدام ابتدا تزریق از قبل .8

 .کنید خارج سریع را سوزن سر .4

 .دهید ماساژ آرامی به را تزریق محل ، شده ضدعفونی پنبه از استفاده با .21

 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. 

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. 
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C-آرامی به.کنید داخل ورید به پوست ازطریق را سوزن ، دارد 35 زاویه پوست با سوزن درحالیکه و مایل صورت به 

. 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 تورنیکه

 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 هب پروکسیمال تورنیکه * بستن 

 جریان ادامه درصورت) تزریق

 انفیلتراسیون دهنده نشان انفوزیون

 (است

 محلول حاوی ظرف آوردن * پایین

 هب خون برگشت درصورت) انفوزیون

 (ست داخل

 IV تزریق * قطع

 IV تزریق مسئول گروه به * اطالع

 ضوع 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 -2

 .دهید انجام شده تعیین باسرعت راIV تزریق -1

 سالین نرمال2ML حاوی که سرنگی با تزریق از بعد و قبل.است متناوب انفوزیون ست دارای بیمار که درصورتی -4

 تس شوی و شست ، منابع از بعضی در ، شوید مطمئن مسیر بودن باز از و دهید شو و شست را تزریق مسیر ، است

ات  تزریق اتمام از پس( سالین نرمال ML یک در هپارین واحد 21 -211 حاوی)هپارین محلول2ML با تزریق

 .است شده توصیه وریدی
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 :(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 5ML-1 با را انفوزیون ست ابتدا -2

 و کند می وارد بیشتری فشار کوچکتر سرنگ  زیرا دهید انجام21ML-5 باسرنگ را کار این باشد، شده گذاشته

 .دارد وجود کاتتر آسیب احتمال

 .کنید تزریق تعیین شده مدت در را دارو -1

 .دهید شو شست سالین نرمال5ML-1 با را انفوزیون ست مجددا ، دارو تزریق اتمام از پس -4

کنید انفوزیون ست وارد(  سالین نرمال ML هر در هپارین واحد 211 حاوی)هپارین محلول 5ML-1 سپس -3

 محل در ست جاگذاری با مرکزی ورید طریق از) داروها وریدی سریع *تزریق  

 : (مرکزی ورید

 ای 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 سایر

 .کنید استفاده است وصل ای لوله به که( Huber) قائمه زاویه با سوزن سر از -2

 .دهید شستشو(5ml/min) آرامی به سالین نرمال 21mlبا را ست -1

 .کنید تزریق را دارو -4

 .دهید شستشو سالین نرمال 21ml با را انفوزیون ست ، دارو تزریق اتمام از پس -3

 .دهید شستشو(سالین نرمال ml هر در هپارین واحد 211 حاوی) هپارین محلول 21ml-5 با را انفوزیون ست -5

 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 -2

 .کنید کنترل بیمار دارویی دستور با را دارو الزامیست ، دارویی کاردکس/ 

 .نمایید کنترل دارویی کارت ، کاردکس در مندرج بیمار دارویی دستور با زیر مرحله سه در را دارویی برچسب -1

 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 بالین در  

 :نمایید شناسایی را صحیح زیر ، بیمار دو روش حداقل از استفاده با -4
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 بیمار از خانوادگی نام و نام پرسش  

 بیماران شناسایی باند 

 درمانی کادر توسط شناسایی 

 .نشود استفاده بیمار شناسایی برای اتاق شماره و تخت شماره از هیچگاه شود می یادآوری -3

 :است ضروری بیمار به صحیح داروی تجویز از اطمینان منظور به زیر  های استاندارد رعایت -5

 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. 

 هب آغشته پنبه سوآپ استریل، حالل ، ها سرنگ ، تزریق ویال/ آمپول عفونت کنترل موازین رعایت منظور به 

 .دهید قرار دارو مخصوص و تمیز سینی یک در را %71الکل

 نهاآ 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) دارو قبلی نگهداری ،شرایط

 شود پیشگیری مشابه داروهای در اشتباه از تا کنید مطالعه دقت با داروهارا برچسب. 

 الوی برچسب روی بر مندرج اطالعات با را تجویز سرعت و انفوزیون مایع استریل، حالل نوع ، دوز ، فرموالسیون 

 .نمایید کنترل مغایرتی هرگونه وجود جهت به آمپول/ 

 نمایید سوال دارویی شده شناخته حساسیت و آلرژی هرگونه وجود لحاظ به بیمار از. 

 دوز جهت دارو محلول حجم دارد قرار بیمارستان پرخطر داروهای لیست در تجویز مورد داروی که صورتی در 

 درخواست خود شرایط واجد همکاران از دیگر یکی از و نوشته را شده محاسبه مورد.  نمایید محاسبه را تجویزی

 .نماید محاسبه را آن که نمایید

 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. 
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 نمایید دست به را مصرف یکبار دستکش. 

 نمایید تمیز را سینی سطح %71 الکل به آغشته پنبه سوآپ از استفاده با  

 فادهاست نیاز مورد اندازه به مقطر آب از حالل عنوان به باشد می پودر صورت به دارویی ویال محتوی که صورتی در 

 .پرهیز کنید حالل عنوان به لیتری یک یا نیم فیزیولوژی های سرم از استفاده از و کنید

 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 محتوی

 کنید عوض را ؛ سرسوزن سرنگ هواگیری از بعد بیمار به تزریق جهت. 

 ودش می اضافه سرم به که دارویی حجم و شود اضافه سرم به دارو است نیاز بیمار به تزریق برای که صورتی در 

 سرم یک لیتردرمورد میلی 211 و لیتری نیم سرم مورد در لیتر میلی 51) است سرم مایع اولیه مقدار %21 از بیش

 سوزنسر و سرنگ یک توسط نظر مورد داروی باحجم مطابق ضروریست سرم به دارو نمودن اضافه از قبل لیتری یک

 .(شود تخلیه سرم از مایع استریل

 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 دارویی

 به بار 5 حداقل را سرم ظرف سوزن سر خروج از پس.  نمایید تزریق آن داخل نقطه مرکزی سر سرم به از را دارو 

 .شوید مطمئن دارو کامل شدن مخلوط تااز نمایید معکوس آرامی

 دارو تزریق و نمودن آماده بین زمانی فاصله باشد، می تزریق آماده دارو چندین که صورتی در شود می آور یاد 

 برچسب دارای دارویی محلول حاوی های سرنگ و انفوزیون های محلول ضروریست باشد، موجود که است مجاز

  باشند مناسب

 قطع را سرم جریان ، نمایید اضافه انفوزیون حال در ای شیشه های سرم به را دارویی دارید قصد که صورتی در 

 از را محلول ، شده مخلوط آن با دارو کامال تا دهید تکان مالیمت با را سرم دارو، ظرف نمودن اضافه از پس و نموده

 .بزنید را دارو برچسب آن روی بر نموده، بررسی الزم ذرات وجود و مرتبط غیر رنگ تغییر ، کدورت هرگونه لحاظ

 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 صورت در : 

 دارو فرموالسیون و تجاری نام 
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 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 26 از کمتر بیماران وزن و سن 

 دارویی دستور بازنگری تاریخ  

 قطرم آب نیاز صورت در ازجمله) دهید قرار دردسترس را نیاز مورد موارد و وسایل کلیه بیمار به دارو تجویز از قبل 

 (تزریق محل عروقی داخل شوی و شست برای

 لقب فورا و نمایید حاصل اطمینان عروقی داخل وسیله مناسب کارایی و سالمت از وریدی داروی تجویر درهنگام 

 مقطر آب از استفاده با رگ شوی و شست به اقدام وریدی داروی تزریق دو  مابین یا  دارو وریدی تزریق از بعد و

 .نمایید

 کنید ثبت بیمار پرونده در را دارویی ناخواسته واکنش هرگونه بروز. 

 و آمپول یک از هرگز شود می آوری 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  یا

 بیمار هشد 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 را

 روش های محاسبه کلینیکی داروها در بخش های ویژه:

 ارقر پرستار دسترس در که داروهایی دوزاژ با است شده تجویز پزشک توسط که دارویی موارد،مقدار از بسیاری در

.  مایدن گیری اندازه و محاسبه را بیمار نیار مورد داروی مقدار پرستار که است الزم بنابراین.  باشد نمی  مطابق دارد

 .بگیرد قرار استفاده مورد دارو مقدار محاسبه برای تواند می مختلفی های روش

 . باشد یکسان دارو مقدار و دارو دوز برای رفته کار به گیری اندازه های واحد باید دارویی محاسبات در

 و دارو غلظت ، مشخصات تجویزی، داروی حجم باید پرستار ، شوند می تجویز تزریقی صورت به داروها که زمانی

 دهش آماده سرنگ یا ویال ، آمپول شکل به است ممکن تزریقی داروی. بشناسد را تزریق محل آناتومیکی ساختمان

 .باشد

 *فرمول تنظیم قطرات سرم:
v

T×3
 = تعداد قطرات سرم در دقیقه  

 *فرمول تنظیم قطرات میکروست:
v

𝑇
 = تعداد قطرات در دقیقه  
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 زهاندا و محاسبه را دارو مقدار باید پرستار و باشد نمی آماده لزوم مورد داروی ، دارویی دستور برحسب موارد برخی در

 قدارم 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 دارو

 زشکپ 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 مقدارداروی X=نظر مورد داروی مقدار

 

                 است شده تجویز وریدی داخل صورت به ساعت 6 هر واحد6111 مقدار به هپارین بیمار یک برای: مثال

 ایدب هپارین لیتر میلی چند باشد، داشته وجود لیتر میلی هر در واحد هزار ده مقدار به هپارین آمپول که صورتی در

 شود؟ تزریق ساعت 6 هر

6111 21111 

X=./6 2 

 

 ساعت 6 هر در لیتر میلی/.6: محاسبه جواب

 موجودmg51/2ml صورت به پتیدین آمپول.  است شده تجویز گرم میلی  41 پتیدین آمپول بیمار یک برای:مثال

 را ان حجم و باشیم کرده حل مقطر آب لیتر میلی 4 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 21 به

 

 گرم میلی 51 گرم میلی41

X=6 21 

 

 .است لیتر میلی 6 محاسبه جواب

 بیان درصد صورت به...( و گلوکزهیپرتونیک منیزیوم، ، کلسیم لیدوکایین، مانند) دارویی های فراورده از بعضینکته: 

 .شوند می

 گرمX ، محلول لیتر میلی 211 در که باشد می موضوع این بیانگر ، شود می بیان دارو یک برای درصد عنوان وقتی

 .  باشد می موجود دارو آن از

 . میباشد موجود لیدوکائین گرم 1 آن لیتر میلی 211 هر در که است معنی بدین %1 لیدوکائین محلول: مثال

 (1gr=1111mg.)دارد وجود لیدوکائین گرم میلی چند لیتر میلی هر در که کنیم می محاسبه زیر تناسب با

 

X=11 1111گرم میلی 

2ML 211ML 
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 گرم میلی 11 محاسبه جواب

 کلسیم آمپول که صورتی در.  است شده تجویز گرم 2 مقدار به گلوکونات کلسیم آمپول بیمار یک برای:  مثال

 ود؟ش تزریق بیمار به باید گلوکونات کلسیم لیتر میلی چند باشد، دسترس در(21ML)%21 صورت به گلوکونات

 دارد وجود کلسیم گرم 21 مقدار ،( %21 غلظت با) کلسیم گلوکونات محلول لیتر میلی 211 هر در ، باال توضیح طبق

 : کنیم می استفاده زیر تناسب از بنابراین. 

 

2G 21G 

X=21ML 211ML 

 

 .است لیتر میلی 21 محاسبه جواب

جهت محاسبه داروهایی که غلظت آن ها با درصد   SRF2*استفاده از فرمول

  مشخص شده است:
 عدد جلوی صفر عدد گذاشتن و)%( درصد عالمت حذف با فقط ، باشد شده مشخص درصد با دارویی غلظت هرگاه

 (SRF1 فرمول.)آید می دست به گرم میلی حسب بر لیتر میلی یک در دارو آن مقدار ، دارو آن

  دارد دارو گرم میلی 11 آن سی سی یک:  یعنی 1%  

 بر گرم میلی یا( µg/ min) دقیقه در میکروگرم صورت به که *محاسبه داروهایی

 می شوند:  تجویز(mg/min) دقیقه

 . است شده تجویز دقیقه در میکروگرم 5 دوز با نیتروگلیسیرین سرم بیمار یک برای: مثال

 باشند، کرده رقیق %5قندی سرم لیتر میلی 211 در را(گرم میلی 5حاوی) نیتروگلیسیرین آمپول یک که صورتی در

 .  نمایید محاسبه را دقیقه در قطرات تعداد

 واحد کردن تبدیل( الف

 شده تجویز ی دارو دوز واحد با آن واحد اینکه برای.باشد می دارو میلی گرم 5 حاوی نیتروگلیسیرین آمپول هر

 .  کنیم می ضرب 2111 در را آن شود یکسان

5mg×2111= 5111µg 

 .  باشد می میکروگرم هزار 5 حاوی آمپول هر دیگر عبارت به

 ؟ شود انفوزیون بیمار به دقیقه 2 در باید میکروست محلول از لیتر میلی چند (ب

 میلی چند از میکروگرم 5 که بدانیم باید نماییم، تزریق دقیقه یک در را محلول این از میکروگرم 5 بتوانیم اینکه برای

 2 مدت در نیتروگلیسیرین میکروگرم 5 تزریق برای که مایعی حجم تناسب این از استفاده با. است شده تشکیل لیتر

 .گردد می مشخص. گردد انفوزیون باید دقیقه
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5µg 5111µg 

X=./2 211ML 

 .شود انفوزیون دقیقه هر در مایع لیتر میلی/.2باید ، دقیقه هر در نیتروگلیسیرین میکروگرم 5 تزریق برای بنابراین

 . کنید مشخص را دقیقه هر در قطرات تعداد (ج

 . است قطره 64 معادل لیتر میلی هر دیگر عبارت به باشد می 64 برابر ، میکروست در قطره فاکتور
 

X=6 61 

2./ 2 

 

 ار تزریق سرعت بایستی نماییم انفوزیون دقیقه در میکروگرم 5 مقدار به را نیتروگلیسیرین بخواهیم چنانچه بنابراین

 . باشد داشته جریان قطره 6 دقیقه هر در که نماییم تنظیم ای گونه به

 نیتروگلیسیرین آمپول یک که باشد می میکروگرم 5 حاوی صورتی در( دقیقه در قطره 6) قطره تعداد این

 رقیق لیتر میلی 54 در دارو مقدار همین اگر مثال عنوان به گردد، رقیق لیتر میلی144 در(میلی گرم 5)

 . باشد می نیتروگلیسیرین میکروگرم 5 حاوی آن قطره 3 هر گردد،

 :پیشنهادی فرمول

.  دارد اختصاص روند می کار به(µg / min)دقیقه در میکروگرم صورت به که جهت داروهایی زیر فرمول

 پروکائین و لیدوکائین مانند هایی دارو و(µg/min) دقیقه در میکروگرم برحسب که است دارویی نیتروگلیسیرین

 .گیرند می قرار استفاده مورد( mg/min) دقیقه در گرم میلی صورت به آمید

 

دوز داروی تجویز شده×فاکتور قطره×مقدار محلول

مقدار دارو در حالل
 = تعداد قطرات در دقیقه  

 مانند) دقیقه در گرم میلی یا و(نیتروگلیسرین مانند) دقیقه در میکروگرم برحسب باید شده تجویز داروی دوز-2

 .باشد (لیدوکائین

 واحد هک نیتروگلیسیرین مورد مثالدر.  باشد شده تجویز دوزداروی واحد با متناسب باید حالل در دارو مقدار واحد -1

 میکروگرم به بایستی هم حالل در دارو مقدار و شده تجویز داروی دوز واحد ، باشد می میکروگرم حسب بر دارو دوز

 به یبایست حالل در دارو مقدار و  شده تجویز داروی دوز آمید پروکائین و لیدوکائین مورد در همچنین.  گردد تبدیل

 .گردند محاسبه گرم میلی

 6 شود ریخته میکروست سی سی 211 در میزانی هر با دارویی هر هرگاه:  SRF1*استفاده از فرمول

 .کوچکتر واحد یک با شده ریخته که است دارو مقدار همان حاوی آن قطره

 :اگر یعنی

TNG mg 5 دارد نیترو گلیسیرین میکروگرم 5 آن قطره 6 ، کردید حل میکروست سی سی-211 در. 
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 در بیمار وزن کیلوگرم ازای به میکروگرم صورت به که *محاسبه ی داروهایی

 شوند: می تجویز µg/kg/min دقیقه

 شده تجویز21µg/kg/min مقدار به دوپامین داروی  ، باشد می وزن کیلوگرم 71 دارای که بیمار یک برای: مثال

 کرده رقیق %5 قندی سرم لیتر میلی 211 در را( گرم میلی 111 معادل) دوپامین آمپول یک که صورتی در.  است

 شود؟ انفوزیون بیمار به باید دقیقه در قطره چند ، باشیم

 واحد کردن تبدیل(  الف

 یکسان شده تجویز داروی دوز واحد با آن واحد اینکه برای.  باشد می دارو گرم میلی 111 حاوی دوپامین آمپول هر

 . کنیم می ضرب 2111 در را آن ، شود

111×2111=111111 µg  

  دقیقه 2 در دریافتی داروی مقدار تعیین( ب

 تمامی در ، است شده تجویز دقیقه در بدن وزن هرکیلوگرم ازای به میکروگرم 21 در دارو دوز اینکه به باتوجه

 .است دقیقه 2 در دریافتی داروی مقدار کردن مشخص مرحله اولین دارویی محاسبات

 .دارد نیاز دقیقه هر در دوپامین میکروگرم711 به بیمار این ترتیب این به

21×71=711 µg 

 

 شود؟  یونانفوز یماربه ب یقهدق یکدر  یدبا یکروستاز محلول م یترل یلیچند م ( ج

وجود دارد ، با استفاده از تناسب  یندوپام یکروگرمم111111 مقدار ، میکروست لیتر میلی 211 در اینکه به باتوجه

 از محلول وجود دارد؟( یترل یلیآن ، ) چند م یکروگرمم 711که  یگرددمشخص م یرز

 

X=./45 211 

711 111111 

 

 (باشد می دوپامین حاوی)که  مایع لیتر میلی/. 45.باید ، دقیقه هر در دوپامین میکروگرم 711 تزریق برای بنابراین

 گردد. انفوزیون

 .کنید مشخص را دقیقه در قطرات تعداد(  د

 طرهق 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 تبدیل

 

X=12 61 

45./ 2 

 



386 
 

 دوپامین میکروگرم 711 دقیقه هر در بیمار باشد دقیقه در قطره 12 میکروست قطرات تعداد که صورتی در بنابراین

 .گیرد می

 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 دوبوتامین، داروها این مهمترین. دارد اختصاص شوند می

×
دوز دارو×فاکتور قطره×مقدار محلول

مقدار دارو در حالل
 وزن 

 . باشد  کیلوگرم برحسب باید بیمار وزن -2

 . باشد دقیقه در بیمار وزن کیلوگرم ازای به میکروگرم برحسب باید( دارو دوز)  شده تجویز داروی مقدار -1

  (باشد می میکروگرم حسب بر دارو دوز زیرا) باشد میکروگرم حسب بر باید حالل در دارو مقدار -4

 ایران(منبع:) نکات کاربردی داروهای ژنریک 

 ساعت در گرم میلی یا( u/h) ساعت در واحد صورت به که هایی محاسبه دارو*

(mg/h)شوند: می تجویز 

 در را هپارین واحد21111 که صورتی در. است شده تجویز2111u/h مقدار به هپارین انفوزیون بیمار یک برای:  مثال

 بیمار به باید دقیقه در قطره چند. باشد 61gtt/cc قطره فاکتور و باشیم کرده رقیق %5 دکستروز لیتر میلی 211

 شود؟ انفوزیون

 واحد کردن تبدیل( الف 

 .دندار ضرورت واحد تبدیل ، باشد می یکسان شدده تجویز داروی دوز با استفاده مورد داروی واحد اینکه به توجه با

  دقیقه یک در دریافتی داروی مقدار تعیین(  ب 

 چه دقیقه هر در که شود محاسبه باید قسمت این در شود، انفوزیون ساعت 2 در هپارین واحد 2111 باید دستور طبق

  شود انفوزیون باید دارو مقدار

 

X=26/66 2111 

2 61min 

 

 . گردد تزریق بیمار به هپارین واحد 66/26 مقدار باید دقیقه هر در این بنابر

 شود؟ انفوزیون بیمار به دقیقه 2 در باید میکروست محلول از لیتر میلی چند(  ج

 محلول از لیتر میلی چند در هپارین66/26 ، دارد وجود هپارین واحد21111 مقدار ، میکروست لیتر میلی 211 در

 دارد؟ وجود

 

X=./26 211 

66/26 21111 
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 انفوزیون دقیقه 2 در(هپارین حاوی) سرم لیتر میلی/. 26 باید ، دقیقه 2 در هپارین واحد 66/26 تزریق برای این بنابر

 .شود

 . کنید مشخص را دقیقه هر در قطرات تعداد( د 

 

X=21 61 

1/26 2 

 

 میلی21 هرساعت در صورت این در.  نماییم تنظیم قطره  21 دقیقه هر رادر میکروست قطرات تعداد اگر بنابراین

 . باشد می هپارین واحد 2111 حاوی که شد خواهد تزریق مایع لیتر

 پیشنهادی: فرمول

 نهپاری.  دارد اختصاص ، گردند می تجویز ساعت در گرم میلی یا ساعت در واحد صورت به که داروهایی به زیر فرمول

 رد گرم میلی برحسب دارون آمیو و شوند می تجویز ساعت در واحد حسب بر که هستند داروهایی کیناز استرپتو و

 شود. می تجویز ساعت

دوز دارو×مقدار محلول

مقدار دارو در حالل
 = تعداد قطرات در دقیقه

( . دارون آمیو مانند) ساعت در گرم میلی یا و( هپارین مانند) ساعت در واحد برحسب باید شده تجویز داروی دوز -2

 باشد

 .باشد آمیودارون مانند گرم میلی یا و(هپارین) واحدمانند برحسب باید درحالل دارو مقدار -1

 

تعداد قطرات در دقیقه = 
دوز دارو× مقدار محلول

مقدار دارو در حالل
 

 

سی سی 144واحد از آن را به 14444برای انفوزیون هپارین نکته :)جهت محاسبه آسان تر(

میکروست 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 1444مثال :اگر دستور 

 )نکات کاربردی داروهای ژنریک(:منبع 
 

 تبدیل اکی واالن به گرم :*

 آید: می دست به زیر رابطه طبق مختلف مواد گرم مقدار
جرم مولوکولی

ظرفیت
  =M

n
 گرم=  
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 :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  

 1= سولفات منیزیوم ، 2=کلرید سدیم ، 2=کلرید پتاسیم

 

K CL S MG NA O C 
 اتمی جرم

44 5/45 41 13 14 26 21 

 

 :مثال

 دارد؟ KCL واالن اکی میلی چند آن سی سی یک در ، باشد می %25 بازار در موجود KCL  اینکه به باتوجه

 KCL واالن اکی یک=44+5/45=گرم5/73

 .بود خواهد2111meq=73511mg پس است واالن اکی یک= 73511mg که آنجا از

 . بود خواهد گرم میلی73/5برابرKCL واالن اکی میلی یک نتیجه اینکه 

 میلی 1 حاوی آن سی سی یک هر پس دارد  KCL گرم میلی 251 آن سی سی 2 یعنی %25 تعریف طبق طرفی از

 .باشد می  KCL واالن اکی

 ویژه و اورژانس: بخش داروهای
 (Epinephrine)نفرین اپی
 اگونیست پایین های دوز ودر میباشد عروق کننده منقبض های دارو جز اپی نفرین: مکانیسم و دارویی دسته 

 افزایش هب منجر میتواند دارو این وازوپرسوری وتاثیر میباشد الفا ی گیرنده اگونیسته باال های دوز در و بتا گیرنده

 .شود کرونری رسانی خون فشار

 آسیستول ناشی از قلبی ایست در :مصرف موارد ، PEA ، که نبض بدون کاردی تاکی و بطنی فیبرالسیون در 

 صورت به آنافیالکسی شوک درمان انفوزیون، صورت به دار عالمت برادیکاری در ، اند نداده جواب CPR و شوک به

 . وریدی و عضالنی تزریق

 2-1/5:ریوی – ءقلب احیا در :مصرف طریق و مقدارmg  صورت به2:21111  محلول ازIV نیاز صورت در و 

. شود می تکرار یکبار دقیقه 5 هر بنابراین دارد کوتاهی عمر طول(  نفرین اپی) آدرنالین ، دقیقه 4 -5 هر آن تکرار

 11 با وریدی داخل مسیر سیستمیک خون جریان به فراورده شدن وارد از اطمینان منظور به دوز هر تجویز از پس

cc دهی جواب با متناسب عروق کننده تنگ عنوان به دارو انفوزیون به نیاز صورت در.  میگردد فالش سالین نرمال 

  شود می انفوزیون دقیقه در گرم میکرو 21 تا 2 بیمار

  21-1 انفوزیونmg تزریق لیتر میلی/. 4 -/.5 و دار عالمت برادیکاری درمان در IM آنافیالکسی شوک برای 

 . دقیقه 25-11 هر آن تکرار نیاز صورت در و بزرگساالن

 کشو جز به}  شوک. ایسکمیک های بیماری. کاردیوژنیک شوک.  عروقی – قلبی بیماریهای در:مصرف منع 

 {انافیالکتیک
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  بطنی فیبریالسیون و باال خون فشار قلبی ایست مغزی خونریزی: عوارض*

 :هشدار
 و عروق کردن تنگ در اپی نفرین 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 احتمال

 آتروپین:
 .  است کولینرژیک آنتی یا و پاراسمپاتیک آنتی داروهای جزء اتروپین:  مصرف موارد و دارویی دسته

 تحریک آتروپین ها می باشد ارگانوفسفات با مسمومیت دار، عالمت و حاد  برایکاردی درمان مصرف آن در  و موارد

 . دهد می افزایش را بطنی دهلیزی گره هدایت قابلیت و دهلیزی سینوسی گره

 

 :مصرف طریقه و مقدار

 2 تهاجمی دوز قلبی ایست در mg صورت به IV 13/1 حداکثر دقیقه4-5 هر mg/kg شود می داده. 

 کودکان درmg/kg 1/11 5/1 دوز اکثر حد تا نیاز صورت در دقیقه 25 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 

 تر شدید برادیکاردی و دارد عکس اثر شود تزریق میلی گرم1.5 از کمتر سال بزرگ افراد در آتروپین که صورتی در

 .شود می

 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 . 

 هداشت مصرف منع یا و نبوده موثر داروها سایر که زمانی ، قلبی های آریتمی درمان در فقط است ممکن دارو این 

 و ، یزیدهل فلوتر ، دهلیزی ،فیبریالسیون ای گره و بطنی کاردی تاکی ، بطنی فوق کاردی تاکی جمله 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 

 .  کند می کند ها بافت این در را هدایت سرعت

 مصرف: طریق و مقدار
 آن،  تکرار نیاز صورت در و دقیقه 21 مدت به( Dw 5% محلولmL 211 در) شده رقیق داروی  mg  251  دوز

 طی دارو mg  531  انفوزیون  سپس(  ساعته6) mg/min2 /1  سرعت با دارو mg461 بعدی ساعت 6 در سپس

                    5mg/min/. ساعت 28
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- 48 مدت به /.mg/min 5 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 96

 بیماری از ناشی برادیکاردی ، مصنوعی ساز ضربان دارای بیماران در جز به 4 یا 1 درجه بلوک: موارد منع مصرف

 ( وریدی آمیودارون) سینوسی کاردیوژنیک،برادیکاردی سینوسی،شوک گره شدید

 قلبی خون،ایست فشار ،افت ریوی شدید قلبی،مسمومیت اریتمی،نارسایی: عوارض

 :(Lidocaine)لیدوکائین
 VF درمان در که باشد می آمیدی مشتقات از و آریتمی ضد داروهای جزء لیدوکائین: مصرف موارد و دارویی دسته  

 زا کمتر ان تاثیر. باشد می مصرف مورد بطنی فوق های کاردی تاکی انواع و ضرباندارVT درمان – نبض بدونVT و

  رود می کار به دارون امیو به دسترسی عدم موارد ودر باشد می دارون امیو

 2/5-2گرم میلی 51-211 تهاجمی دوز درابتدا:  مصرف طریقه و مقدارmg/kg) )با جا یک وریدی صورت به 

 دیگر بار 2-1 ساعت 2 طی توان می نشد دیده اثری دقیقه  21-5 از بعد که صورتی ودر mg/min 15-11 سرعت

 به  دقیقه در گرم میلی 2-3 نگهدارنده دوز.شود بیشتر ونباید mg/kg4 سقف تا دوز حداکثر کرد تکرار را دوز همین

 .شود انفوزیون ساعت 13 مدت

 دپرسیون تنفسی ؛  ضعف -آلودگی خواب -سرگیجه -شایع عبارتند از: تشنج عوارض CNS 

 با کبد خون جریان کاهش و قلب احتقانی نارسایی در و دهلیزی -سینوسی اختالالت -شدید ضعف: منع مصرف 

 .شود مصرف احتیاط

 :(Verapamil)وراپامیل
 مصرف موارد اثرو مکانیسم : 

  PSVT، VT stableکنترل در و میباشدⅣ  کالس اریتمی ضد و کلسیم کانال ی کننده مسدود  وراپامیل 

 میشود مصرف باریک باکمپلکس

 مصرف طریق و مقدار: 

 21-5 گرم میلی 5 پاسخگویی عدم صورت در و تزریق می شود دقیقه 1 خالل در وریدی صورت به گرم میلی 

 5     نگهدارنده انفوزیون کافی نا پاسخ ایجاد صورت در دقیقه 41 از بعد گرم میلی 21 یا دقیقه 21 از پس دیگر

mcg/kgدقیقه در. 

  :مصرف منع

 یا کاردیوژنیک،فیبریالسیون سازمصنوعی،شوک ضربان وجود صورت در جز به 4 یا 1 درجه AV حساسیت،بلوک

    فلوتردهلیزی

 بطنی،سرگیجه بطنی،فیبریالسیون ،اسیستول ،بریکاردی قلبی نارسایی:عوارض
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 :دوبوتامین
 مصرف موارد و اثر مکانیسم:  

 گیرنده تحریک و باشد می ß 2 گیرنده ضعیف اگونیست وß 1 ی گیرنده قوی اگونیست یک دوبوتامین

 می محیطی عروق اتساع باعث ß 2ی گیرنده تحریک و دارد مثبت کرونوتروپ و اینوتروپ اثرات ß  1ی

 ادرار جریان و خون فشار افزایش قلب ده برون افزایش برای شوک در کمکی درمان یک دوبوتامین شود

 باشد. می

  طریق مصرف مقدار: 

 تا21 فواصل با مناسب درمانی پاسخ به رسیدن زمان تا و شروع وریدی انفوزیون راه از5mcg/kg/min بالغین در 

 -mcg/kg/min  11دارو این معمول دوز ی محدوده. شود می افزوده فوق دوز به mcg/kg/min 5-4   دقیقه 41

  شود می تجویز هم mcg/kg/min  15تا کاردیوژنیک شوک و مقاوم CHF در و باشد می  5

 مصرف منع  : 

  آئورتی 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
  ینوتروپیکا و سمپاتومیمتیک است،دوپامین قویتر اما دوبوتامین شبیه   دوپامین: مصرف موارد و اثر مکانیسم 

 از ناشی کاردیوژنیک شوک درمان برای دوپامین. میکند تحریک را محیطی α و قلبی ß گیرنده هردو و است قلبی

 .شود می استفاده  کلیه نارسایی و قلب جراحی یا سکته

 5_25 دوز با دوپامین تزریق:  مصرف طریقه و مقدار mcg/kg/min ایجاد و قلبی ده برون بهبود باعث میتواند 

 21_11 و قلبی ده برون افزایش برای mcg/kg/min 4_21 معمول دوز ی محدوده شود سیستمیک عروقی انقباض

mcg/kg/min سرعت با دوپامین باشد می خون فشار فزایش برای mcg/kg/min4 های گیرنده انتخابی طور به 

 نکته میدهد افزایش را مناطق این به خون جریان و کند می فعال را احشایی عروق و کلیه در دوپامین اختصاصی

  کند ایجاد بافتی نکروز میتواند عروقی نشت زیرا گیرد صورت مرکزی بزرگ عروق از باید دارو انفوزیون: مهم

 :عوارض 

 آسمی حمله تشدید تهوع،  کاردی تاکی ، خون فشار افزایش

 مصرف منع موارد : 

   نشده درمان اریتمی تاکی به مبتالیان و.بطن فیبریالسیون های بیماری در

 :دیگوکسین
  مصرف مواد و اثر مکانیسم  : 
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 اروهاید 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  21_25 دهلیزی فیبریالسیون یا فلوتر در بطنی ضربان کنترل جهت:  مصرف طریقه و مقدار

 ندیگوکسی ی ذخیره پیشنهادی میزان اساس بر: بارگیری دوز تعیین و باشد می mcg/kg 6_21 تر پایین دوز کلیه

 دوز نصف اول دوز که طوری به خوراکی یا IV طریق از قسمت چنذ در ان تجویز و است(  8mcg/kg_21)  بدن در

  باشد می ساعت 6_8 ها دوز تجویز فواصل و دوز چهارم یک بعدی های دوز و توتال

  :عوارض
   PVC برادیکاری، مثل تر جدی عوارض و ؛ هذیان ، توهم ، استفراغ تهوع، اشتهایی، بی

 :  مصرف منع موارد 

 از ناشی که زمانی جز به بطنی تاکیکاردی WPW سندروم از ناشی بطنی فوق آریتمی.  مسمومیت عالئم وجود

 باشد قلبی نارسایی

 :(ایندرال)پروپرانولول

 : مصرف موارد و اثر مکانیسم 
 دهد می کاهش را قلب انقباضی نیروی که بتا کننده بلوک داروهای جزء . 

  آن مصرف موارد 

 وکنترل البا 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 2/1 می تزریق بیمار برای دقیقه 4 تا 1 هر مساوی دوز 4 در  وریدی آهسته صورت 

 . شود تکرار دودقیقه طی مقدار همین است ممکن. باشد2mg/min از بیش نباید تزریق سرعت.  شود

 21_41 دوز با اریتمی مزمن و نگهدارنده درمان mg 411 نگهدارنده دوز حداکثر و خوراکی ساعت 6_8 هرmg 

  باشد می ساعت 13 در

 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
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 هیدروکورتیزون:

 : مصرف موارد اثرو مکانیسم
 (ها گلووککورتیکوئید جزء)و اتساع  هک باشد می ایمنی سیستم ی کننده سرکوب و التهاب ضد اثر که باشد می 

 خون جریان در های آمین کاتکول به را عروقی قلبی سیستم دهی پاسخ و میدهد کاهش را مویرگی پذیری نفوذ

 . دهد می افزایش

 : آن مصرف موارد
 باشد می  سپتیک شوک و حاد آسم – آدیسون بیماری در

 211:  مصرف طریق  و مقدار mg  به ویال و نرمال سالین ، آماده یا مقطر اب سی سی 1 با(  ویال 2) دارو از 

 انفوزیون به نیاز صوزت در شود تجویز مستقیم وریدی داخل صورت به تواند می فراورده شود می داده تکان ارامی

 قرقی ی فراورده غلظت معمول طور به و  شود می استفاده دکستروسالین یا نرمال مانند سازگار های محلول از دارو

   باشد می  mg/ml  2_1.2 انفوزیون مخصوص ی شده

  CHF و اریتمی/  تشنج/  خون قند افزایش: عوارض

 .  شیردهی و حاد گلومورولونفریت -کوشینگ سندروم – دارو به حساسیت:مصرف منع
 (:TNG)نیتروگلیسیرین

 ورید و ها یانشر در دوز به وابسته دیالتاسیون که است الی نیترات نیتروگلیسیرین :مصرف موارد و اثر مکانیسم

 قلب نارسایی بیماران در قلبی ده برون تقویت برای/ صدری انژین درمان در  آن مصرف موارد و کند می ایجاد ها

  دارد. کاربرد

 :   مصرف طریق و مقدار
 5 هر 21mcg/min_5 با تواند می که شود می تنطیم mcg/min 21_5معمول طور به ابتدایی انفوزیون سرعت

 و باشد می   mcg/min 211_5    موثر دوز موارد بیشتر در یابد افزایش مطلوب اثر کسب زمان تا دقیقه

 . شود می استفاده ندرت به mcg/min   111باالی

 . خون فشار  کاهش/ سرگیجه/ کوبنده 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
 شکاه 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 نارسایی ، ادرار شدید

  مصرف: طریق و مقدار 
 1 از پس شده ایجاد دیورز اگر است  iv صورت به  31mg اولیه دوز کلیه طبیعی عملکرد دارای بیماران در -2

 به نسبت مقاومت    81mg دوز جواب دهی به عدم صورت  در یابد می افزایش  81mg تا دوز نبود کافی ساعت



394 
 

 که کسالزی مداوم انفوزیون ، کرد استفاده توان می متوالزوم مانند تیازیدی دیورتیک یک از که باشد می دیورتیک

 می کلیه عملکرد تاثیر تحت مداوم انفوزیون دوز تنظیم و کند می ایجاد بلوس تزریق به نسبت تری قوی دیورز اغلب

 باشد

  

 انفوژیون شروع سرعت اولیه دوز کراتینین کلیرانس

75ml/min 211mg 21mg/hr 

15_75ml/min 211_111mg 21_11mg/hr 

15ml/min 111mg 11_31mg /hr 

 

 در -2 باشد می  104mg/hr سالمند بیماران و در mg/hr  364_244پیشنهادی انفوزیون سرعت حداکثر

       باشد می  iv صورت به  144mg اول دوز کلیه اختالل دچار بیماران

 . جلدی بثورات ، کری ، ضعف وزوزگوش، ، اورتواستاتیک فشار کاهش ، تهوع: عوارض

 شدید اولیگوری و شیردهی ، دارو به حساسیت ، کبدی سیروز ،: مصرف منع موارد 

 عضالنی/وریدی: تجویز های راه

 1123پل مارینو   ICU: منبع

 : کربنات بی سدیم

   باشد می سیستمیک بافر یک کربنات بی سدیم:   مصرف 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

 یزتجو سرعت و دوز با متناسب گردد تجویز سپس و شده رقیق ابتدا تواند می فراورده :مصرف طریق و مقدار

 .نمود رقیق(2.2 نسبت) مقطر آب از معادلی حجم با میتوان را%8.3 و %7.5 های محلول نظر مورد

 با هایی محلول از که شود می داده ترجیح شیرخواران و کودکان در. نمود استفاده هم کردن رقیق بدون توان می

 زیر فرمول با کربنات بی الزم دوز  ی محاسبه 7.11از کمتر   PH صورت در. شود استفاده تر رقیق یا % 3.1 غلظت

 تزریق از پس  ABG تکرار    weight (kg)    ×   BE × 425     =کربنات بی دوز            شود می محاسبه

 تکرار و وریدی ، یکجا صورت به  2mEq/kg تزریق ABG نبودن پذیر امکان صورت در درمان و ادامه و کربنات بی

 ابتدا از اسیدوز میزان بودن تر خفیف موارد در و دقیقه 21 فواصل به و  1.5mEq/kg میزان به بعدی های دوز

  ساعت 3_8 طی  5mEq/kg_1 انفوزیون

آلکالوزمتابولیک ، هیپوکالمی ، ادم ریوی ناشی از احتباس سدیم ، خونریزی داخل جمجمه ای )در اثر تزریق  :عوارض

 سریع دارو در کودکان زیر دوسال(

فشار خون باال و بیمارانی که در اثر استفراغ یا ساکشن کلر از دست   CHFبیماران تشنجی ،   : مصرف منع موارد

 داده اند 
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  سدیم: هپارین

هپارین دارویی با عملکرد غیر مستقیم است که برای داشتن اثر ضد انعقادی : مکانیسم دارو و موارد مصرف 

آنتی قادر به غیر فعال کردن فاکتور های  _متصل شود کمپلکس هپارین   IIIباید به یک کوفاکتو )آنتی ترومبین 

  انعقادی متعدد می باشد و موارد مصرف هپارین جهت پروفیالکسی لخته شدن خون در جراحی قلب باز ، امبولی

) شوک ،  حاد و به ویژه در بیماران پر خطر  MIریه، انژین صدری ناپایدار ، درمان کمکی انسداد شریان کرونر در 

CHF  اریتمی به خصوص ،AF  ) می باشد 

 مقدار و طریقه مصرف :

 ، انفوزیون آهسته وریدی 311IU/KG-251: در بزرگساالن :  جراحی قلب باز*

حد  کنترل )در هفته اول ( حفظ  2.5_1را  APTTآنژین صدری ناپایدار  دوزاژ هپارین طوری تنظیم می شود که 

 گردد. 

    U/KG/Hواحد 21روز و بعد از ان  4_5در زمان حمله ی انژین و به مدت   61IU/KG تجویز هپارین وریدی

 با همان برنامه فوق تجویز می گردد.51IU/KG-15در مورد کودکان دوز 

 PE *وDVT: 21111 – 5111در بزرگساالنU به صورت پوش وریدی تجویز می شود دوز های بعد بر اساس ،

،APTT  .تعیین می گردد 

MI * ساعت 13ساعت پس از ترومبولیتیک )استرپتوکیناز ( حد اقل به مدت  1_8تجویز هپارین وریدی  :حاد 

 ساعت از راه وریدی است. 3هر 211U/KG-51دوز اولیه  

 :  مصرف منع موارد
، هموفیلی،  زخم گوارشی ، Cحساسیت شدید، زخم باز ، خونریزی فعال ، ترومبوسیتوپنی  شدید ،  کمبود ویتامین 

شدید، تهدید به سقط ، کانسرهای احشایی ، ترومبوفلبیت چرکی ، ضایعات داخل HTNبعد از جراحی اعصاب، 

 جمجمه ، آنوریسم عروقی ،

 احتیاطات : بارداری ، شیر دهی 

 : جانبی عوارض

هماتوم ، ترومبوسیتوپنی ، تحریک خونریزی خود به خودی، واکنشهای آلرژیک ، واکنش های موضعی محل تزریق ، 

 ، درد خفیف، هماتوم و افزایش زمان کلی انعقاد

 : سولفات پروتامین
،مانع از فعالیت  IIIآنتی ترومین _پروتامین با جلوگیری از تشکیل کمپلکس هپارین  :مصرف موارد و اثر مکانیسم

ضد انعقادی هپارین می شود . پروتامین در غیاب هپارین و در صورت تجویز در دوزهای باالتر از حد الزم برای خنثی 

کردن هپارین به نوبه خود دارای فعالیت ضد انعقادی است. این اثر ممکن است به دلیل آثار آنتی ترومبو پالستین 

دقیقه است. طول  2ثانیه تا  41به عنوان ضد انعقاد به کار نمی رود. شروع اثر دارو پروتامین باشد . البته پروتامین 

 ساعت بر حسب درجه حرارت بدن است. 1مدت اثر دارو 

 



396 
 

 :  مصرف طریق و مقدار

 خنثی کردن اثر هپارین در صورت مصرف بیش از حد هپارین 
واحد )از نوع فراورده های روده ای (یا  225: هریک میلی گرم پروتامین قادر به خنثی کردن  بزرگساالن و کودکان

واحد)از نوع فراورده های کبدی ( است. بیشترین استفاده این دارو ،در دیالیز یا حین جراحی به ویژه جراحی قلب  41

 )بای پس کرونر( است.

خونریزی به علت دوز باالی هپارین است ،دوز هپارین را )اگر حدس زده شود که حین جراحی بای پس کرونر ، 

دقیقه تجویز می  61تا  41دوز محاسبه شده پروتامین سولفات برای خنثی کردن هپارین را هر  3/2حساب کرده و 

 2باشد. هر  51mgکنیم (توجه داشته باشید که تزریق وریدی پروتامین سولفات باید اهسته و با میزان کمتر از 

 ه از زمان تجویز هپارین بگذرد ،دوز محاسبه شده پروتامین سولفات نصف می شود .ساعت ک

: حساسیت به دارو ، خونریزی به علتی به جز مسمومیت با هپارین باشد ، در بیماران دیابتی که موارد منع مصرف 

 د انسولین حاوی پروتامین مصرف کرده اند و در بیماران قلبی عروقی با احتیاط مصرف می شو

 : جانبی عوارض
هیپوتانسیون شدید، برادیکاردی ، تنگی نفس ،خونریزی شدید)به علت دوزهای باالی خود دارو یا هپارین(، 

 آنافیالکسی، آنژیوادم و ادم حاد ریوی.

 : منیزیم سولفات

 : مصرف موارد و اثر مکانیسم
عضله ، انقباضات عضالت مخطط را کاهش می دهد.  -این دارو با مهار آزاد سازی استیل کولین در محل اتصال عصب

است که اختالف الکتریکی در غشا سلول ایجاد   K+_NAنقش اختصاصی  منیزیوم شامل عملکرد پمپ جابجایی 

ر ایجاد می کند  نمک های منیزیم در می کند منیزیم نقش مهمی را در فعالیت الکتریکی بافت های تحریک پذی

درمان کاهش منیزیوم  خون و حاالت کمبود منیزیوم به کار می رود و موارد دیگر استفاده ی ان در درمان تاکیکاردی 

 بطنی پلی مورف، انفارکتوس حاد میوکارد ، هایپوکالمی، دیورتیک درمانی، دیابت ملیتوس، اریتمی ها  می باشد . 

 منیزیم دارد.  8.21mEq(  3mmol ) م سولفات منیزیم توجه: هر یک گر

 :  مصرف طریق و مقدار
 زریقت از استفاده با باید را بیماران این: قلبی جدی های آریتمی با همراه دار عالمت شدید هیپومنیزیمی -1

 منیزیوم سولفات گرم 2-1 توان می کار این برای(. است دردناک عضالنی تزریق)کرد درمان منیزیوم سولفات وریدی

 انفویون ساعت 6 طی و افزوده سالین نرمال  151cc به را آن گرم 5 سپس و دقیقه  1_5 مدت در را( %51) محلول از

  داد ادامه روز 5 برای ساعت 21 هر را منیزیم ت  سولفا گرم 5 سپس و کرد

  151cc به را منیزیوم سولفات گرم6 الکترولیت اختالالت با همراه پایین منیزیم در:  متوس هیپومنیزیمی -2

 سالین نرمال  151cc به را منیزیوم سولفات گرم 5 سپس نموده انفوزیون ساعت 4 طی و افزوده ایزوتونیک سالین

 اینفیوژن روز 5 برای ساعت 21 هر را منیزیم سولفات گرم 5 ان از پس و نموده اینفیوژن ساعت 6 طی و کرده اضافه

 . شود می.  مداوم
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 را منیزیم سولفات توان می  نشدن کنترل صورت در و تزریق iv گرم 1:مورف پلی بطنی کاردی تاکی درمان -3

 .کرد انفوزیون mg/min 4-11 میزان به

 سریع چه هر و وریدی صورت به منیزیم سولفات که صورتی در: حاد MI از پس زودرس میر و مرگ کاهش 4

 کبلو صورت در قلبی انفارکتوس در.باشد مؤثر تواند می ، یابد ادامه ساعت 38 الی 13 تا و شود تجویز MI از پس تر

 .  کرد استفاده دارو این از نباید جیوه متر میلی 41 از کمتر سیستولیک فشار یا AV  پیشرفته

 سرعت با و شود می ریخته درصد 5 دکستروز محلول لیتر یک در11gr (276mEq  ) ابتدا: آن از استفاده میزان

41cc/h 11  بعد ساعت 12 طی انفوزیون سرعت.  شود می انفوزیون ساعت 4 طیcc/h 12 از بعد ساعت 13 طی و 

       .است 22cc/hr ، اول ساعت

 : احتیاط و مصرف منع موارد
 که هایی مخان برای دارو این. دارد مصرف منع میوکارد آسیب یا قلبی بلوک به مبتالیان برای منیزیم سولفات تزریق

 هستند، زایمان نزدیک که زنانی و کلیوی نارسایی به مبتالیان برای. شود نمی توصیه دهند، می شیر خود نوزادان به

 .کنید تجویز احتیاط با

 جانبی: عوارض
  عروقی ،بلوک قلبی ، فلج تنفسی. کالپس

 : مرفین

 مکانیسم اثر و موارد مصرف :
و الندا( آثار  kو کمی  نوع گیرنده )اکثراً  4مرفین 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   CNSال می کند. مرفین به طور عمده روی خواب آلودگی، میوز و هالوسیناسیون و آثار قلبی اعم

و مجاری صفراوی می شود. روش های  GIاثر کرده و بیشتر سبب افزایش توان عضالت صاف به ویژه اسفنگتر های 

 تزریق این دارو به شکل زیر پوستی، عضالنی، وریدی و داخل نخائی است.

 موارد مصرف آن:

 ادم حاد ریه، درد های خفیف تا شدید و القای بی هوشی می باشد.کنترل درد انفارکتوس میوکارد، 

جذب می شود ، اما فراهمی زیستی ان در پی مصرف خوراکی ضعیف است  GI: نمک مرفین به خوبی از طریق  نکته

یلی م 21میلی گرم مرفین خوراکی اثری معادل  61زیرا به مقدار زیادی در گذر اول کبدی متابولیزه می شود . تجویز 

 مرفین دارد. IMگرم تزریق 

دقیقه و در تزریق  25-61دقیقه ،اینتراتکال  IM 41-21دقیقه، تزریق  25-61شروع اثر دارو در تزریق اپی دورال 

SC 41-21  دقیقه پس از تزریق  41-61دقیقه طول می کشد و پیک اثر آنIM،11  دقیقه پس از تزریقIV 1و-

ساعت پس  3-5ساعت پس از تزریق اپی دورال و  13ل مدت اثر مرفین تا ساعت پس از مصرف خوراکی است. طو 2

و همین طور خوراکی است . این دارو در تمام بدن توزیع می شود و از جفت می گذرد .به  IVو IMاز تزریق 

دارو به پروتئین ها متصل می شود. نیمه %45مقدارکمتری از مخدرهای محلول در چربی از سد مغزی می گذرد . 
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آن  %21ساعت از طریق ادرار دفع شده و حدود  13مرفین و متابولیت هایش طی  %41ساعت است.  7/2مر مرفین ع

 از طریق صفرا و مدفوع از بدن خارج می شود.

 :مقدار و طریق مصرف
 درد های خفیف تا شدید:

ساعت از راه خوراکی  3هر  SC   ،mg 41-21یا  IMاز طریق تزریق PRN ساعت  3هر mg 21در بزرگساالن 

دقیقه تزریق شود و در  5تا  3آب مقطر در طی  ml 3-5از دارو در  MG 1/5-25جهت تزریق وریدی رقیق کردن 

درد با  5در محلول دکسترزو  mg/ml 2/1-2صورت نیاز به انفوزیون مداوم وریدی مورفین رقیق شده با غلظت 

 mg/h 8/1-8سرعت 

 توس میوکارد*کنترل درد انفارک

دقیقه . در صورت لزوم می توان دوزهای باالتری را با  5و تکرار آن  هر  IVمیلی گرم تزریق  1-3* بزرگساالن: 

تجویز کرد ولی به دلیل میزان جذب غیر قابل پیش بینی ، این راه کمتر استفاده می شود . عوارض ناشی  SCتزریق 

میلی گرم  5/1فشار خون و کاهش برون ده قلبی ( با تزریق وریدی  از مهار سمپاتیک به وسیله مرفین )نظیر افت

 آتروپین معموال بر طرف می شود.

  ادم حاد ریه*

دقیقه تکرار کرد.  25بار به فاصله  4تا  1دقیقه و در صورت نیاز می توان  4طی  IVتزریق  mg 4-5* بزرگساالن:

ساعت به صورت نیاز تکرار شود.  4-3و بعد هر  SC یا IMتزریق  mg 8-25در صورتی که ادم خفیف تر باشد 

 مرفین سبب کاهش اضطراب و نیز کاهش اثر انقباضی آدرنرژیک روی آرتریول ها و بستر وریدی می شود.

 *کنترل درد بر اساس نیاز بیمار

 دقیقه. 5-21میلی گرم تزریق وریدی و تکرار آن با فواصل حد اقل  2* بزرگساالن: 

 :و احتیاطموارد منع مصرف 
  اوپیوئید ها: به طور کلی در سرکوب تنفسی و بیماری های انسدادی راه های هوایی و حساسیت به مخدر ها منع

مصرف دارند. در الکسیم حاد،اختالالت تشنجی،ضربات سر و افزایش فشار داخل مغزی منع مصرف داشته و یا با 

شود . در هیپوتیروئیدها ،نارسایی آدرنوکورتیکال، آسم،نارسایی  احتیاط زیاد تجویز شوند. در افراد کومایی نباید تجویز

کلیه یا 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  عبارتند از عوارض مهم*

 شیرخواران و بچه ها.

 نالوکسان:
 اثر و موارد مصرف: مکانیسم

نالوکسان یک آنتا گونیست اوپیوئید هاست. خالص است و در تشخیص و درمان مسمومیت های اوپیوئیدی به کار می 

موجود اند که هر یک آثار درمانی و عوارض جانبی  CNSرود. زیر گروه های متعددی از گیرنده های اوپیوئیدی در 
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مسئول بی دردی، سرخوشی و دپرسیون  µه های مختلف داروهای اوپیوئیدی را واسطه گری می کنند. مثال گیرند

دخیل هستند و نالوکسان مانع اثر داروی  psychotomimetic در ایجاد آثارΣکه در آنالژزی و  Κتنفسی هستند و

اوپیوئیدی بر روی این گیرنده هاست. ایجاد آثار آنتاگونیستی در بیماران معتاد ایجاد عالیم ترک می کند و در بلوک 

این گیرنده ها موثر است. نالوکسان به خودی خود فاقد آثار آگونیستی است. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر 

دقیقه است. زمان رسیدن به حداکثر اثربعد از  IM 5-1دقیقه و در  IV،1-2یقه است. شروع اثر دارو در دق 63آن 

 دقیقه است. 25-5

 مقدار و طریق  مصرف:
 : مصرف بر حسب اندیکاسیون

 *درمان مسمومیت شناخته شده یا مشکوک با ترکیبات اپیوییدی

دقیقه تکرار می شود. اگر با  4تا  1وریدی یک جا تزریق می شود و در صورت لزوم هر  mg 3/1-1بزرگساالن:*

پاسخی مشاهده نشود، علت، احتماال اوردوز اپیویید نیست. توجه داشته باشید که در برگرداندن  mg 21مجموع دوز 

کسی فن یفنوکسیالت و پروپومالیم ناشی از برخی مسمومیت ها نظیر پنتازوسین ،متادون،فنتانیل،دکسترومتورفان،د

امتحان شده و مشکلی  loading به شکل دوز 5mg/kg، دوز های بیشتری از نالوکسون نیاز است. حتی دوز های 

در بیمارانی که حالشان بسیار بد بوده ایجاد نکرده است. اگر به علت کالپس عروق محیطی تزریق وریدی نالوکسان 

 ه زبان یا تزریق دارو زیر زبان یا پوست یا داخل عضله توصیه می شود.با مشکلی مواجه بود تزریق داخل عضل

 است. mg 1حداکثر دوز آن –دقیقه تا ایجاد پاسخ مناسب  4تا  1وریدی و تکرار هر  mg/kg  2/1:کودکان*

ن علت یگاهی اوقات طول آثار اپیوییدی بیش از طول اثر نالوکسان  است و بیمار حتما باید پایش شود و به هم:توجه

 بهترین راه تجویز دارو، انفوزیون است.

ساخته می شود و با  DW %5با سالین نرمال یا  mcg/ml 3: محلول بزرگساالن و کودکان روش انفوزیون در

 قابل تجویز است.  mg/hr 8/1-3/1دوز 

 *برگرداندن دپرسیون مرکزی ناشی از تزریق اوپیوید ها بعد از جراحی بزرگساالن و کودکان:

4-5/2 mcg/kg  دقیقه ای و تنظیم دوز بر اساس پاسخ دهی و ممانعت از دپرسیون تنفسی  4تا  1وریدی 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 

باالی اپیویید مصرف کرده اند به کار برود.در نوزادان مادران معتاد که مصرف مرتب دارو های افرادی که دوز های 

اپیویید دارند،این دارو می تواند عالیم سندرم قطع را ایجاد کند. این دارو در بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی یا 

 به کار برود. آنهایی که داروهای کاردیوتوکسیک مصرف کرده اند باید با احتیاط

 عوارض جانبی:
: هیپوتانسیون، هیپرتانسیون، آریتمی های قلبی و ادم حاد ریوی بخصوص در بیمارانی که جراحی شده مهم ترین

 اند دیده می شود. تشنج به شکل گزارش دیده شده که شیوع چندانی ندارد.
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 : میدازوالم
 اثر و موارد مصرف: مکانیسم

کوتاه اثربامکانیسم مشابه دیازپام است. این دارو به طور گسترده ای به پروتئین های پالسما میدازوالم بنزودیازپین 

ساعت است اما در بعضی  1متصل می شود. میدازوالم می تواند از سد جفتی عبور کند. نیمه عمر میدازوالم در حدود 

دازوالم در نوزادان،سالخوردگان و ساعت نیز گزارش شده است. نیمه عمر می 7از بیماران نیمه عمرهای بیش از 

هیدروکسی -2مبتالیان به نارسایی کبدی افزایش می یابد.میدازوالم در کبد متابولیزه می شود و متابولیت عمده ی آن 

متیل میدازوالم است که فعالیت آن از میدازوالم کمتر است. متابولیت های میدازوالم بیشتر به صورت کنژوگه با 

 ه ادرار دفع می شوند.گلوکورونید از را

 مصرف بر حسب اندیکاسیون: 
میدازوالم خطر سرکوب و ایست تنفسی را به همراه دارد. بنابراین در تمام افرادی که این دارو را به  IV: تزریق نکته

 صورت وریدی دریافت می کنند، مراقبت دقیق ضرورت دارد.

*sedation تزریق(فراموشی و کاهش اضطراب قبل از عمل ،IM:) 

 25تا یک ساعت قبل از عمل عضالنی تزریق می شود. شروع اثر آن بعد از  mg/kg 1/17-1/18: بزرگساالن* 

سال، ناتوان، مبتال به بیماری مزمن  61دقیقه دیده می شود. در بیماران باالی  41-61دقیقه و حد اکثر اثر آن طی 

برای این افراد  mg 2مصرف می کنند، دوز دارو باید کاهش داده شود و گاهی دوز  CNS یا کسانی که سرکوبگر 

نظیر آتروپین   premedicationکافی است. می توان میدازوالم را همراه با یکی از داروهای مورد استفاده در 

 ،اسکوپوالمین،مپریدین یا مرفین سولفات از طریق یک سرنگ مشترک تزریق کرد .

میلی گرم است در  21معموال موثر است. حداکثر  دوز  mg/kg 25/1-2/1دوز  ستثنای نوزادان(:کودکان)به ا*

 صورتی که به همراه یک داروی مخدر تجویز شود ،دوز هر یک از آن ها کاهش داده می شود.

 میدازوالم باید به صورت عمیق  و در یک عضله بزرگ انجام گیرد. IM: تزریق توجه

*sedationتزریق  ، فراموشی(و کاهش اضطراب در طی جراحیIV:) 

بیماری که از لوله داخل تراشه دارد و از  sedation   این دارودر حین جراحی تشخیصی یا درمانی، آندوسکوپی، 

مادر و نیز طی انجام  sedationتهویه مکانیکی استفاده می کند، در زمان سزارین بعد از خارج کردن نوزاد جهت 

 ر موارد اورژانسی استفاده می شود.اقدامات درمانی د

توجه: دوز دارو بسته به وضعیت هر فرد متفاوت است. باید به تدریج و به آرامی تجویز شود. هر دوز را در مدت حداقل 

دو دقیقه تزریق کرده و سپس دو دقیقه دیگر صبر کنید تا اثر سداتیو دارو کامال ارزیابی شود. و اگر به دوز باالتری 

دقیقه دیگر صبر کنید. پاسخ هر فرد به دارو با توجه  1دقیقه تجویز کرده و  1مقدار کمی دارو را باز هم طی  نیاز بود

 به سن و وضعیت بدنی وی متفاوت است.

 سال یا باالتر از آن،ناتوان یا دچار بیماری سیستمیک پیشرفته: 64*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  mg 2آید.مقادیر دوز را در این افراد کم کرده و سرعت تجویز آنها را کاهش دهید.بعضی بیماران به دوز 

دقیقه تجویز نکنید .در صورتی که اثر الزم در  1کمتر از میلی گرم را در مدت  5/2می دهند. دوز برابر یا بیشتر از 
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دقیقه تجویز کرده و همان طور که قبال توضیح داده  1میلی گرم را بار دیگر طی  2بیمار ایجاد نشد، می توانید تا حد 

لی گرم است. می 5/4دقیقه صبر کنید تا اثر دارو کامال ارزیابی شود.معموال کل دوز دارو مورد نیاز تا حداکثر  1شد 

دوز میدازوالم را نسبت به افراد جوان بدون   %51در این بیماران، باید حداقل  premedicationدر صورت استفاده از 

premedication .کاهش داد 

استفاده شده بود و با احتیاط  sedationدوز اولیه ای که برای ایجاد  %15: دارو با مقادیری برابر با دوز نگهدارنده*

به ویژه در افراد پیر و ناتوان تجویز می شود و تنها در صورتی که بیمار نیاز به داروی بیشتری داشته باشد، با الزم 

 فاصله الزم، دوزهای بعدی را تجویز کنید.

 

 ناشی از میدازوالم Alertness/sedationارزیابی مشاهده ای 

 رتبه ها چشم ظاهری وضعیت صحبت دهی پاسخ

راحتی پاسخ به صدا زدن به 

می دهد با تون طبیعی 

 صحبت می کند.

 5 (alert) طبیعی،بدون پتوز طبیعی طبیعی

پاسخ لتارژیک به صدا زدن 

با تون طبیعی صحبت می 

 کند

سنگین و کمی 

آهسته صحبت 

 می کند

relaxation 

 خفیف
پتوز خفیف )کمتر از 

 نصف چشم بسته است(
3 

فقط به صدای بلند یا تکرار 

 دهد.آن پاسخ می 

لکنت یا 

آهستگی واضح 

 صحبت

relaxation 
 واضح

پتوز واضح)بیش از 

 نصف چشم بسته است(
4 

فقط با تکان دادن آرم 

 وی،پاسخ می دهد

فقط چند کلمه 

 واضح می گوید.
- - 1 

با تکان دادن آرم 

 وی،پاسخی نمی دهد
 2)خواب عمیق( - - -

 (1123مارینو  ICU ) منبع : 

 

 احتیاط: و مصرف منع موارد *

در صورت وجود حساسیت مفرط نسبت به بنزودیازپین ها،گلوکوم زاویه باریک، شوک،کوما، مسمومیت حاد با الکل 

مصرف این دارو ممنوع است. بی خطر بودن تجویز میدازوالم در کودکان،زایمان،شیردهی و بارداری ثابت نشده 

ال به نارسایی احتقانی قلب از آنجا که نیمه عمر حذف است.تزریق داخل شریانی میدازوالم ممنوع است. در فرد مبت

افزایش پیدا می کند، تجویز آن ممنوع است.در نارسایی کبد یا  %31برابر می شود و حجم توزیع آن  1-4میدازوالم 

،چاقی بیش از حد ،میاستنی گراویس، نارسایی حاد تنفسی و افراد پیر و ناتوان مصرف COPDکلیه،افراد مبتال به 

ن دارو با احتیاط انجام شود. در طی جراحی های چشم به ویژه جراحی باز چشم برای درمان کاتاراکت و مواردی ای
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که حرکت کردن بیمار ممکن است خطر ساز باشد،از میدازوالم با احتیاط استفاده شود زیرا ممکن است بیمار در 

 د آگاهی نداشته باشد.حین به هوش آمدن دچار کانفیوژن باشد و نسبت به محیط اطراف خو

 جانبی: عوارض*

مهم ترین:عوارض قلبی ریوی خصوصا در افراد پیر و ناتوان ،مبتال به بیماری های مزمن و افرادی که هم زمان از سایر 

به ویژه در صورت  IVداروهای سرکوب کننده قلب و ریه استفاده می کنند،سرکوب یا ایست تنفسی به هنگام تزریق 

آنالژزیک های اوپیوییدی یا به هنگام تزریق سریع و هیپوتانسیون از عوارض مهم و شایع تر این دارو تجویز هم زمان 

هستند.سایر عوارض مهم ولی نادرتر میدازوالم عبارتند از دلیریوم در هنگام به هوش آمدن، هیپرونتیالسیون، ضربان 

ات پرشی و غیر قابل کنترل بدن، هیجان قلب تند یا منظم، ترمور، فلبیت، راش یا تاول پوستی، خارش، حرک

 غیرمعمول، تحریک پذیری، بی قراری، ویزینگ یا برونکواسپاسم، الرنگواسپاسم .

 اینتگریلین:

 فیباتاید اپتی :ژنریک نام

 پالکتی تجمع مهارکننده :دارویی دسته

 لیتر میلی هر در گرم میلی 1 و 75/1 تزریقی محلول :دارویی شکل

 ویلبراند رون،فاکتو فیبرنیوژن اتصال از جلوگیری مکانیسم با پالکت تجمع برگشتی ی مهارکننده :اثر مکانیسم

 .باشد می انعقادی عناصر ودیگر

 تحت که بیمارانی و( ST افزایش بدون MIناپایدار، آنژین) کرونر حاد سندرم با بیماران درمان : مصرف موارد

 که کنند می استفاده درمان برای STENT از که کسانی و PCIبا درمان تحت بیماران درمان در هستند و دارویی

 .شود می مجدد MI بروز کاهش باعث

  طبیعی عملکرد با حاد کرونری سندرم در :مصرف دوز

 ترخیص هنگام تا  1µg/kg/min آن دنبال به و وریدی صورت به سریع و بالفاصله 281mg/kg بارگیری دوز :کلیه

 ساعت 71 مدت به CABG، جراحی عمل شروع یا بیمارستان از

 صورت به PCI شروع از قبل g/kg µ 281 بارگیری دوز کلیه طبیعی عملکرد با PCI با درمان تحت افراد در*

 میزان به بارگیری اولین از بعد دقیقه 21 مجدد بارگیری دوز سپس µg/kg/min 1دوز با انفوزیون ی ادامه و وریدی

g/kg µ 281 ی ادامه حداقل و یابد ادامه ساعت 28-13 مدت به بیمارستان از ترخیص زمان تا باید انفوزیون و 

 .است ساعت 21 مدت به انفوزیون

 خون فشار گذشته، افزایش روز 41 در عادی غیر خونریزی ی حساسیتی، سابقه خونریزی ی سابقه :مصرف منع

 خون فشار داروی با که mmHg  221 باالی دیاستول خون فشار یا 111mmHg باالی سیستول خون فشار) حاد

 .نشود کنترل

 دیالیز درمان تحت بیماران و هفته 6 عرض در بزرگ جراحی عمل سابقه*

 ،هما لیتر دسی در گرم 5 از بیش Hb کاهش داخلی ای، خونریزی جمجمه داخل خونریزی :جانبی عوارض

  خون فشار فمورال، ترومبوستوپنی، افت شریان از ،خونریزی چوری
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 .است تزریق قابل غیر وریدی مسیر یک در فروزماید با دارو این :مهم نکته
 باربیتال: فنو

 موارد مصرف : اثر و مکانیسم
 .ایدنم می ساپرس را تاالموس و کورتکس در صرعی کانون از ناشی تحریکی موج خود اثر اعمال برای فنوباربیتال

 یکاسیونآن بر حسب اند وموارد مصرف

ننده حس ک یب یق، تتانوس، تزریاکالمپس یرنظ یو تشنج حاد در موارد یاستاتوس و انواع اختالالت تشنج درصرع

 .باشد میقبل از عمل  Sedationو  ی، آرام بخشیموضع یها

-mcg/ml 31 یدرمان یبه سطح سرم یدنتا رس یدیور یون، انفوزیقهدق 21-41 یط mg/kg 11-25 : بزرگساالن

25  

کردن محلول  یق، رقmg/ml 211 یدیور یق، حداکثر سرعت تزراستاتوس صرع فوری کنترل جهت

 IV یقجهت تزر 2/1تا غلظت  یتالفنوربارب

. ) یازساعت در صورت ن 6دوز هر  ین، تکرار اIV یا IM(،  mg 511تا  یا)  mg 411-111کنترل تشنج حاد،  جهت

 mg/kg یاروز  7-21به مدت  mg/kg/day 6-3 یه، دوز اولیاختالالت تشنج یفور یر(. درمان غ mg 611حداکثر دوز 

25-21 

 .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 4-2 بزرگساالن

 به صورت تک دوز شبانه یخوراک mg 211-61معمول دوز نگه دارنده 

 :(Sedation) یبخش آرام
mg 211-41 یدر روز خوراک ،IM یا IV  حداکثر دوز تام  یتک دوز خوراک یادوز  1-4منقسم در (mg 311 ) 

Sedation قبل از عمل 

mg 111-211  ،41-61 قبل از عمل،  یقهدقIM 

 منع مصرف : موارد

 یدشد ییمار، بیه(، اختالل واضح عملکرد کل یریسابقه پورف یا) حاد  یریها، پورف یتوراتبه بارب یتحساس سابقه

  یپنوتیکه ه یوسدات یبه داروها یاد، سابقه اعتیت، نفریانسداد مجار یانفس  یبه همراه تنگ یتنفس

 :جانبی عوارض

 سر  ی، احساس سبکسرگیجه، عدم تعادل، ی: خواب آلودگ ینتر شایع
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 توئین: فنی

 :مصرف موارد و اثر مکانیسم

 می اعمال یداس بوتیریک آمینو گابا میتور نوروترنس تقویت و سدیم کانالهای بلوک طریق از را خود اثر توئین فنی

 ریتمیآ مقاوم، سکسکه صرعی، غیر های تشنج منتشر، کلونیک تونیک صرع پایدار، صرع در آن مصرف نماید و موارد

 گلیکوزیدها از ناشی ویژه به بطنی های

 :بارگیری دوز
  mg/min 51 یا mg/kg/min 4-2 یق، حداکثر سرعت تزرIV یق، تزر mg/kg 28-25از نوزادان ( :  یرو کودکان ) به غ بزرگساالن

  ی:تشنج یها بیماری

  یکوزیدهااز گل یناش یها یتمیآر یژهبه و یبطن یها آریتمی

 mgحداکثر  یونآهسته سرعت انفوز IVبه صورت  mg/kg 25، حداکثر  یقهدق 21-25هر  mg 211-51:  بزرگساالن

 یقهدر دق 51

 : مصرف منع موارد

 یا سه و و دو درجه بلوک دهلیزی، ه سینوسی بلوک سینوسی، کاردی برادی ها، هیدانتوبین به مفرط حساسیت

 .استوکس ه آدامز سندرم

 ی، تکلم مبهم، اغتشاش ذهنیآرتر یس، دی، آتاکسیستاگموس، نCNS:  ینتر شایع :جانبی عوارض

 یدیور یعسر یقاز تزر یناش یپوتانسیون، هCNS، سرکوب یه عروق ی: کالپس قلب ینتر مهم

 :( دپریوان)  پروپوفول

 : اثر و موارد مصرف مکانیسم

کند  ی( اعمال م یداس یریکبوت ینو) گاما آم GABA یها یرندهکه اثراتش را با باند شدن به گ یبخش قدرتمند آرام

 هوشییالقاء ب یعالوه بر آن برا شود. یمد نظر است استفاده م یعسر یداریکه ب یکوتاه مدت زمان یآرام بخش یو برا

 شود. یاستفاده م یعموم

 مصرف: طریق  و مقدار

 : عمومی بیهوشی

 یهوش یب یبار تا زمان شروع القا یک یهثان 21هر  یدیاز راه ور mg 31سال :  55سالم با سن کمتر از  بزرگساالن

 ( mg/kg 5/1-1) معادل 

 یهوشیب یبار تا زمان شروع القا یک یهثان 21هر  یدیاز راه ور mg 11سال :  55از  یشتربا سن ب یاناتوان  بزرگساالن

 ( mg/kg 5/2-2) معادل 

  : هویژ های مراقبت بخش در بستری مکانیکی تهویه تحت بیماران در آلودگی خواب القای
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 mcg/kg/minute یش، افزایدیور یوستهپ یون( به صورت انفوز mcg/kg/hour 4/1 یا)  mcg/kg/minute 5شروع با 

مطلوب حاصل شود. دوز  یکه سطح خواب آلودگ یتا زمان یهثان 5-21( هر  mcg/kg/hour 6/1-4/1 یا)  21-5

 ( mcg/kg/hour 4-4/1 یا)  mcg/kg/minute 51-5معمول نگه 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

 استرپتوکیناز:

 : مصرف موارد و اثر مکانیسم

حاد ترانس  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 یمورال، آمبول

MI :حاد ترانس مورال 

با  یکرونر یانداخل شر یق، تزریدیور یونساعت به صورت انفوز یک یط ینازاسترپتوک IU 2511111:  بزرگساالن

 IUساعت، دوز توتال  یکبه مدت  یونانفوز IU/min 1111جا و سپس  یک یدیور یقتزر IU 11111 یهدوز اول

231111. 

 یانیحاد شر یآمبول یاحاد ، ترومبوز  DVT،  یهحاد ر آمبولی

 یزانبه م یدیور یون، سپس انفوز IV یق، تزر یقهدق 41 یط IU 151111 یزانبه م یری: ابتدا دوز بارگ بزرگساالن

IU/h 211111  ساعت در  71، یهر یساعت در آمبول 13به مدتDVT  یساعت در ترومبوآمبول 13-71حاد و 

 .یماریب یجادروز پس از ا 7 یط یحاًتر و ترج یع. انجام درمان هرچه سریانیشر
و  ینازاسترپتوک یالبه و %5 دکستروز یا یننرمال سال ml 5: افزودن  ینازاسترپتوک یقیمحلول تزر یه: روش ته توجه

. یازدر صورت ن ml 511، رساندن کل حجم محلول به یبه آن و چرخاندن آن به آرام یگرد ml 35سپس افزودن 

 محلول. ینبه ا یگرد یاز افزودن هر دارو یزپره

 : یجانب عوارض

 ، تب  یپوتانسیون: ه ینتر شایع

 آنافیالکسی ریوی، ادم برونکواسپاسم، خونریزی، آریتمی،:  ترین مهم
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 : تیوپنتال

و بحران  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 یدارصرع پا

 :مصرف  یقهو طر مقدار

 بیهوشی: نگهداری و القا

به فواصل  mg75-51 یزانتا م یقدر بزرگساالن سالم، تزر mg/kg 5/37-5/1معموالً  یهوشیب ی: دوز القا بزرگساالن

 .mg 151آهسته، حداکثر دوز دارو  یقو تزر یماربر اساس پاسخ ب یهثان 31-11

Test dose: 
 هب فرد عروقی ه قلبی وضعیت و تنفس هوشیاری، سطح وضعیت مشاهده و شده محاسبه دوز درصد 15 تزریق ابتدا

 .ثانیه 61 اندازه

 دیگر عامل هر یا هوشی بی دنبال به پایدار صرع بحران

 .یقهدق 21 یط mg 151، گاه تا حد یدیور یقبه محض شروع تشنج، تزر mg 215-75 بزرگساالن

 :مصرف منع موارد
 داخل ارفش افزایش،  یه عروق یقلب یدشد یماریها ب یتوراتبه بارب یتحساس یشعالمتدار، افزا یا یمخف پورفیری

 .ای جمجمه

 : جانبی عوارض

 نفس (  ی) آپنه و تنگ یتنفس یستم) کاهش برون ده و فشار خون ( و س یه عروق یقلب یستمس یف: تضع ینتر مهم

 جراحی از بعد تهوع:  ترین شایع

 : دیازپام

آرام  لیبه دل یازپامتفاوت که د ینباشد. با ا یها م یازپیناز دسته بنزود یازپامد : مصرف موارد و اثر مکانیسم

پاسم ، اسیرود و در درمان کوتاه مدت اختالالت اضطراب یمدت به کار م یبه استفاده طوالن یازدر موارد ن یدشد یبخش

 اشد.ب یم یو عالوه بر آن، ضد تشنج و شل کننده عضالت اسکلت یو فلج مغز ی، پاراپلژMS یها یماریدر ب یعضالن

 گذرا: اضطرابی عالئم و اضطرابی اختالالت مدت کوتاه درمان

را  یازپامد mg 21-1توان  یاوقات م یبار در روز. گاه 1-3 یخوراک mg 21-1: بسته به شدت عالئم :  بزرگساالن

IM یا IV ساعت بعد. 4-3دوز  ینکرد و در صورت لزوم تکرار ا یقتزر 

 .یدر روز خوراک mg 31:  یکاسپاست یددوز در اختالالت شد حداکثر
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شود. حداکثر  یم یونساعت انفوز 13در  mg/kg 21-4 یا IVساعت  2-3هر  mg/kg 4/1-2/1: بزرگساالن  تتانوس

 یمارلوله معده به ب یقتوان دوز را کاهش داده و آن را از طر یدر روز. به محض کاهش اسپاسم م mg 151دوز : 

 خوراند.

در روز در  mg 31-11با دوز  یخوراک یازپاماز د یبه عنوان درمان کمک : استاتوس صرع و تشنجی های بیماری

 شود. یدر روز در کودکان استفاده م mg 21-1بزرگساالن ) کاهش دوز در سالمندان ( و 

Sedation  : بزرگساالن :mg 21-1 ،IV یا IM ساعت. در صورت استفاده از فرم  4-3تکرار آن هر  یازو در صورت ن

 بار در روز.  mg 21-1 ،3-4:  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
 اثر و موارد مصرف : مکانیسم

اشد و در ب 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

 یندکستروز سال یا %5از محلول دکستروز  ml 211در  یننفر ینوراپ mg/ml 2 یالاز و mcg/min 3محلول :  تهیه

  mcg/ml 3به غلظت  یدنتا رس

و رساندن  یننفر یشده نوراپ یهمحلول ته یدیور یون، انفوزml/min 2-5/1 یا mcg/min 3-1 یه: دوز اول بزرگساالن

 mcg/min 3-1فشار خون به حد مطلوب، ادامه با دوز نگه دارنده  یدن، به محض رسmcg/min 21-8به  یجیتدر

  mcg/min 11دوز  حداکثر

 قلبی: ایست

 ml 75/1-5/1 یزانبه م mcg/min 211محلول  یقحاد، معموالً تزر یپوتانسیونو کودکان : مشابه دوزاژ ه بزرگساالن

 یازو تکرار دوز در صورت ن

 منع مصرف : موارد

 محیطی عروق ترومبوز و خون حجم کاهش از ناشی خون فشار افت شدید، هیپوکسی

 : عوارض

 یکاروی، برادیحمالت آسم، یتمی، آریدشد یپوتانسیون، هسردرد
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 (2444-زهره قمری زارع–نکات کاربردی داروهای ژنریک ایران      )مولفین مرجان رسولی  

 (2444-دکتر طاهره غازیانی   -ایران فارما       )  ویراست سوم  (         )دکتر سعید شهراز

ICU(                                1123-مرادی ترجمه پریسا  پل مارینو) 

 )     دکترفرید قره داغی ) AHA-1121برگرفته از استاندارد های   پایه وپیشرفته CPRکتاب 
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 ی هوا برای بازنگه داشههکر را  درون نای به پذیر انعطاف پالسههکی   لوله یک دادن قرار تراشههه  داخل گذاری لوله

تزریق داروهای مخلّ تهویه ریه )مانند شل هنند  های عضالن (  یا در شرایط  در موقعی، های  همانند  سه،  هه 

 برای و م انی  (  )انجام تهویه ها ریه تهویه تسهههیل منظور به بیهوش بیماران یا مانند آسههیه های شههدید  و 

 شود.هوای  بر روی فرد انجام م  را  انسداد یا خفگ  از جلوگیری

( وارد نههای میگرددا امهها روش هههای بین  نههای  orotrachealطریق دهههان )بطور گسهههکرد  لولههه گههذاری از 

(nasotrachealو جراح   شههامل )    هری وتیروتومcricothyrotomy (شههرای  در انحصههاری طور به تقریبا 

 اسهه،( شههد  بین  پیش هوای  را  حمای، برای مدت طوالن  نیاز هه شههرایط  در تراهئوسههکوم ) و(  اضههطراری

 .شود م  اسکفاد 

  عموم بیهوش  تجویز از پس معموال اس،  هنند  ناراح، و پزش   تهاجم  روش یک لوله گذاری نای هه آنجا از

 در توانید م  حال ایر با. شهود  م  ( انجام neuromuscular مخدر یا شهل هنند  های عضهالن  )   تزریق مواد و

 هب گذاری لوله انجام شود. بیهوش  در همه افراد هیچ بدون اضطراری مواقع در یا و موضع  حس  با ب  بیدار بیمار

 ومالرنگوسهه  یا و انعطاف  قابل فیبراپکیک برون وسهه وم الرنگوسهه وم مرسههوم   یک از اسههکفاد  با معمول طور

 .گردد درون نای وافکراق از مری تسهیل به آنها لوله از بیر عبور و صوت  تارهای با مشاهد  ی ویدئوی 

هه در انکهای لوله تراشههه قرار دارد توسهه  یک سههرن  خال  باد   بالون هاف یک شههد   لوله وارد نایآن ه  از پس

 رخ،د از محافظ، برای و تنفس   گازهای نش، از و جلوگیری خود  جای در لوله امنی، تامیر میشود.ایر بالون به

طور ب گردن بیمار یا و صورت لوله تراشه بههمک می ند.پس از آن  معد  اسید نامطلوب  مانند مواد دریاف، از تراشه

 به آمبوب    ونکیالتور ویا ماشیر بیهوش  مکصل میگردد. و مطمئر ثاب،

د باش همرا  هوای  را  باف، پارگ  یا دندان مانند ش سکگ  جزئ  عوارض با تواند ( م  Intubation)  گذاری لوله

 ژناهسی فقدان با  درون مری هه گذاری   لوله معد  کویاتمح ریوی آسهییراسیون  مانند هشهند   بالقو  عوارض و یا

ز ا ناش  عوارض یا و مش ل باال برای ایجاد  همرا  خواهد بود  منجر به مرگ گردد. به همیر خاطر بدلیل پکانسهیل 
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ای ه اسکراتژیلوله گذاری م  بایس، از آناتوم  را  هوای  وشیو   انجام  آن اطالعات هاف  وجود داشکه باشد وابزار 

 .باشد دسکرس در راحک  به همیشه باید هوای  را  امنی، تامیر برای جایگزیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :داد شده است قرار درون نای به که تراشه لوله نمودار

A - (آبی) تراشه لوله     C – نای 

B- ورودی هوای کاف لوله تراشه     D – مری 

 

 

 

 

 

 

 

 لوله گذاری از طریق بین 
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 که قبل از لوله گذاری باید توجه کرد : مواردی

    چانه هه طوری به جلو به رو سیس و عقه به به حره، سر قادر بیمار باید حره، سهر ومهر  های گردن 

 برسد  باشد سینه به قفسه

  فاصههله دندانهای باال وپاییر به هنگام بازهردن دهان به انداز  حداقل سههه    حره، فک وباز شههدن دهان

 باشد.انگش،  

  (یافکهن توسعه باالی فک) باال فک هییوپالزی از درموارد برای ویژ  به پاییر  فک و باال فک شه ل  و انداز  

 پاییر  از باال فک انحراف یا و هوچک  غیرعادی فک

  فاصهله thyromental   )7 تا 6به انداز  حداقل سه انگش، )حدود   )فاصهله چانه تا غضهروف تیروئید 

 مکر(سانک 

  دهان انداز  به نسب، هام و زبان ش ل و انداز. 

   دید  آسیه یا شد  شل دندان باال  فک برجسکه دندان به توجه وضعی،  دندان ها 

( اسههه، هه malampatiیک روش تخمیر میزان موفقی، وآسههان  لوله گذاری تراشهههه دسهههکه بندی ماالمیای ) 

 گردد.تقسیم بندی م   class IVتا  class Iاز

 خواهد بود.  difficult intubationهالس یک بهکریر حال، وهالس چهار 

 

 

 

 

Class I                           Class II                         Class III                        Class IV                      

 ودهای لوزه دیده می شکالس یک: کام نرم، زبان کوچک، حلق وستون 
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 :کام نرم، زبان کوچک وحلق دیده می شود.کالس دو 

 :کام نرم و قاعده زبان کوچک دیده می شود.کالس سه 

 :؛ دراصل فقط کام سخت دیده می شودکام نرم دیده نمی شودکالس چهار 

 اندیکاسیون های  لوله گذاری تراشه :

o هاهش سطح هوشیاری 

o ( هاهش اهسیژن سطح خونHypoxemia) 

o   هوای انسداد را 

 هوشیاری سطح کاهش

رایج تریر عل، برای لوله گذاری   بیهوشهه  عموم  بدنبال تزریق داروهای خواآ آور ومسههدودهنند  های عصههب   

عضهالن  و  اسکنشاق گازهای بیهوش  برای ادامه ی بیهوش  س، ا هه بیشکریر حفات، در برابر اسکفرا  و بدنبال  

 آن آسییراسیون را فراهم می ند.

باعث هاهش سطح  اس، هه مم ر( و...  مسمومی، سر  به ضربه وسیع   مغزی س که مانند) مغز به د صدمهدر موار

  یا بلع هاهش یافکه  و سرفه مانند محافظ  هوای  را    رفل س(8 از همکر  GCS) شود هما و در نهای،  هوشهیاری  

عد  م محکویات آسییراسیون ریه از محفات، و هوای  را  نگه داشکر باز  برای تراشه گذاری ندارد و لوله اصال وجود

 گیردصورت م 

 هیپوکسمی

 آپنه اس،   ( هه یا بیمار paO2<66 mmhgباشد) ناهاف  خون اهسیژن اشباع میزان هاییوهسهم  زمان  س، هه 

 به  هشیار باشند و بیدار اسه،  مم ر هه بیماران  ایر. نیسهکند  به انکقال گازهای تنفسه  به خون  قادر ها ریه  یا و

 صدمه از عبارتند شرای  ایر از های  نمونه همرا  هسکند. شهدید  با چند بیماری زمینه ای ویا صهدمات  معمول طور

شدگ   غرق یا  (ARDS) حاد تنفس  زجر سندرم پنومون  شدید   ها   مکعدد دند  ش سکگ  گردن   فقرات سکون

 باشد نیز لوله گذاری جه، تنظیم اسیدوز خون صورت م  گیرد.  paCO2>54 mmhgم  باشد. در مواردی هه 
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 هوایی راه انسداد

 هنند  تهدید هوای  را  انسههداد. اسهه، نای گذاری لوله برای  نشههانه یک الوقوع قریه یا واقع  هوای  را  انسههداد

 پانو هودهان و نوزادان در ویژ  به امر ایر زمان  س، هه یک جسم خارج  در مسیر را  هوای  قرار گیرد هه زندگ  

 هب صدمه یا و گسکرش  حال در هماتوم و تورم با اس، مم ر گردن یا صورت به شدید یا نافذ جراح،. شهایع اس، 

  نزدی  سوخکگ  وسیع  ویا الکهاآ در یا دود موارد اسکنشاق در هوای  را  انسداد. باشد همرا  نایژ  یا نای حنجر  

 نند ه تهدید هوای  را  انسداد شایع ازدیگر علل پایدار نیز  تشنج مم ر اس، رخ دهد.گلوتی، نیز  اپ  و هوای  را 

 را تشدید هند. هوای  را  حفظ برای تراشه داخل گذاری لوله به هه مم ر اس، نیاز س، زندگ 

 هوایی راه در دستکاری

  برونش در مواردی اسکن، یا و درمان  لیزر برون وس وپ   مانند هوای  های را  در درمان  و تشهخیصه    دسهک اری 

 .اس، الزم شرایط  چنیر در گذاری لوله منجر به اخکالل در تنفس گردد و اس، مم ر

 مورد نیاز تجهیزات

  حنجر ( معاینه مخصوص الرنگوس وم )دسکگا 

 

 میلر تیغه از ای مجموعه با الرنگوس وم
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 م ینکاش تیغه از ای مجموعه با الرنگوس وم دسکه

 

 شماتیک موقعی، صحیح قرارگیری تیغه الرنگوس ومطرح 

 همجموع اس، و ها در آن قرار میگیرند   چرا  هه منبع نور باتری هه  دسکه یک شامل مدرن معمول  الرنگوس وم

تعویض م  باشهد. الرنگوس وم در دس، چ  مکخص  بیهوش  ونزدیک به محل اتصال بیر   قابل های تیغه از ای

 وم نگه داشهکه م  شهود. سیس تیغه از سم، راس، دهان بیمار وارد م  شود بطوری ه از   دسهکه و تیغه الرنگوسه  

دندانهای پیشیر به دور بود او زبان بیمار به سم، چ  منحرف م  گردد به ش ل  هه از مجرای تیغه به دور باشد. 

 ویا لثه باید پرهیز شود. مچهمچنان ه تیغه به جلو و مرهز به سهم، اپ  گلوت به پیش م  رود از فشهار بر دندانها   
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دس، مکخص  بیهوش  سف، نگه داشکه شد  تا الرنگوس وم در امکداد محور دسکه باال برد  شود وباعث جابجای  

باف، نرم به قدام گشکه  و ساخکمانهای حنجر  در معرض دید قرار گیرند. در هنگام باال بردن  نباید دسکه بچرخد تا 

 های بیمار بعنوان ت یه گا   پرهیز گردد.از دندانهای باالی  یا لثه 

دراینجا دونوع تیغه به نام های م ینکاش و میلر نشهان داد  شهد  اسه، . انکخاآ تیغه الرنگوس وم اغله بر اساس    

ترجیح شهخصه  مکخصه  بیهوشه  اسه،. مزایای ههرشد  برای تیغه خمید  یا میلر ترومای همکر به دندان ها با      

لوله تراشهه وآسیه همکر اپیگلوت اس، زیرا نو  تیغه نباید با داشکر چنیر ساخکاری با  فضهای بیشهکر برای عبور   

اپیگلوت تمهاس پیهدا هند . مزایای ههرشهههد  برای تیغه مسهههکقیم دید بهکر دهانه گلوتیک م  باشهههد. تیغه های    

 6 یانداز  ها در م ینکاش و میلر الرنگوس وم تیغه دو الرنگوسه وم بر اساس طولشان شمار  گذاری م  شوند هر 

 باشد. م ( بزرگ بزرگساالن) 5تا (  نوزاد)

اغله هنگام  انکخاآ میشود هه احکمال م  رود یا معلوم شد  اس، هه اینکوبیشر توس   الرنگوسه وم فیبراپکیک 

ار دالرنگوس وپ  مسکقیم مش ل خواهد بود.انکوباسیون تراشه با فیبراپکیک برای بیماران  هه مهر  های گردن  ناپای

دارند توصهیه میگردد. ایر روش نیازی به حره، گردن بیمار ندارد و م  تواند قبل از القا بیهوش  نیز انجام پذیرد.  

 های یردورب سنسور یک از اسکفاد  با تخصهص   ویدئو الرنگوسه وم فیبراپکیک  حنجر  معاینه مخصهوص  دسهکگا  

لوله گذاری براحک  ام ان پذیر  مانیکور یک روی بر حنجر  و گلوت بامشههاهد  تا دهد م  اجاز  دیجیکال ویدئوی 

  شود .
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   (  گایدStylets ) 

فلزی قابل انعطاف اس، هه معموال در الرنگوس وپ  های مش ل مورد اسکفاد  قرار  سیم یک انکوباسهیون  اسهکایل، 

 وای ه را  آناتوم  هرچه بیشکربا  را  لوله  تا گذاشکه م  شود تراشه لوله میگیرد. بدیر صهورت اسه، هه به درون   

 فرد منطبق هند. وبعد از انجام اینکوباسیون از درون لوله بیرون هشید  میشود. فوقان 

 

 

 

 

 

 مفید اس،. orotracheal ) گذاری دهان  نای ) لوله تسهیل در تراشه  لوله اسکایل،

 

 تراشه  لوله 
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 س  وی پ  از شد  ساخکه تراشه هافدار لوله یک

 

 

 

 

 

 

 VATS لوب کوم  مانند سینه قفسه جراح  عمل برای اسکفاد  مورد Carlensتراشه دو لومر  لوله

 

 ریقط از همیشه تقریبا قرار داد  میشود و هوای  را  برای برقراری یک نای به درون هه اس، هاتکر یک تراشهه  لوله

 با ریه ها تهویه م انی   انجام نکیجه ی آنشههود. گذاشههکه م ( nasotracheal) بین  یا( orotracheal) دهان

 .م  باشد بیماران آسیه دید  یا بیهوش هوای  را  انسداد یا آسییراسیون  از جلوگیری و مثب، فشار

 ها ریه هه طوری به م  باشد (محل دوشاخه شدن نای ) هارینا باالی در تراشهه  لوله نو  محل درسه، قرارگیری  

مناسهه داشهکه باشهند.لوله های تراشه دونوعند  هافدار یا بدون هاف. لوله های بدون     تهویه انداز  یک به توانند م 

هاف در هودهان اسهکفاد  میشهود وآن هم به ایر دلیل اس، هه در بچه های هوچک غضروف هری ویید تن  تریر   

م نگه داشکه قسهم، مسهیر را  هوای  اسه، و در ایر قسهم، لوله تراشهه هامال توسه  دیوار  خود غضههروف مح       

 از دیگری نوع تراهئوسکوم  لوله میشهود.و وجود هاف موجه ادم و تنگ  بیشهکر مسهیر را  هوای  هود  م  شود.   

 اس، تراشه لوله
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 لوله تراشه جایگذاری تایید های روش

گوش دادن صههدای تنفسهه  دوطرفه ریه ها  حره، )باال وپاییر رفکر  گلوت  از لوله عبور نو  مسههکقیم مشههاهد 

ر ای از ی   حداقل آل  اید  حال، (قفسهه سینه  وجود آش ار مقدار هم  بخارآآ در لوله تراشه به هنگام بازدم. در 

 .میشود تراشه اسکفاد  لوله جاگذاری تایید ها  برای روش

 م  باشد. نای درون لوله دادن قرار تایید برای طالی  اسکاندارد عنوان به ETco2موج  و ش ل هاپنوگراف 

 (.SELLICK مانور) بر کریکویید فشار

دن  معد  اس،. با فشر محکویات ریوی آسییراسیون و اسکفرا  احکمال رساندن حداقل به بر هری ویید فشار از هدف

 حلقه غضروف  هری وئید به عقه جابجا شد  واز ایر رو مری درمقابل مهر  های گردن  زیریر فشرد  وبسکه میشود.
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 فشار بر هری وئید

  

 

 فشار بر هری وئید
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 ( Cricothyrotomyکریکوتیروتومی  )

 

غشههای هری وتیروئید عبور داد   سههوراخ  میان  یا هاتکری ازطریق برش  cricothyrotomy در هری وتیروتوم 

 میشود وایر یک روش سریع جه، رساندن اهسیژن تا برقراری یک را  هوای  قطع  ومطمئر میباشد.

 

 

 

 

 

 Cricothyrotomy هی،
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 (Tracheotomyتراکئوستومی )

تراهئوسکوم  با یک چاقوی هوچک جراح  واز را  پوس، در جلوی گردن وبر روی نای وبازهردن را  هوای  مسکقیم 

وقراردادن لوله وسههیس ثاب، نمودن آن صههورت میگیرد وبه فرد فرصهه، تنفس بدون اسههکفاد  ا ز بین  یا دهان را  

 یمارانب مثال  عنوان به)بیر بردن ترشحات تراشه میدهد. در مواقع  هه نیاز به تهویه م انی   طوالن  مدت ویا از 

 انکخاآ م  شود. (گردن و سر شامل گسکرد  جراح  عمل یا و حال، هما  در

 

 نای در tracheostomy لوله نمودار                           

 صوت  تارهای - 1                  

 تیروئید غضروف - 2                  

 هری ویید غضروف - 3                  

 نای حلقه - 5                  

 هاف لوله – 4                  
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 کودکان و نوزادان :

 

 

 

 

 

 

   نوزادان ویژ های مراقب، واحد در م انی   تهویه به نیاز و شد  اینکوبه   گرم 996 وزن با نارس نوزاد

 

مر دارد.وهمیر ا وجود بزرگساالن و هودهان بیر تنفس  فیزیولوژی و هوای  را  آناتوم  در توجه  قابل های تفاوت

 باعث تفاوت های  در اجرای ت نیک لوله گذاری م  شود.

 گذاری لوله. اس، nasotracheal مسیر از تر راح، orotracheal گذاری لوله خردسال  هودهان و نوزادان برای

Nasotracheal ا به دنبال داردر بین  خونریزی جداشدن لوز  سوم و خطر 

ورم ت باعث تواند م  نای قطر بزرگکر از حد از بیش  لوله یک دادن قرار اس،  تن  هود  یک هوای  را  هه آنجا از

ه و نش، در اطراف لول  مثب، فشار با تهویه موثر رسهیدن  مانع در تواند م  هوچ کر لوله یک دادن قرار مقابل  و در

 تراشه شود

راشه ت لوله برای مناسه تقریب  طول هود  اس،. هوچک انگش، قطر همان تراشهه  لوله برای مناسهه  داخل  قطر

 قطر  مکر میل  2.4 نارس نوزادان برای دوبرابر فاصههله از گوشههه ی دهان تا ابکدای هانال گوش میکوان تخمیر زد.

 مناسه داخل  مکر قطر میل  3 حاملگ   طبیع  سر از نوزادان برای. اس، تراشهه  لوله برای مناسهه  انداز  داخل 
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 داخل گذاری لوله عمق و مناسههه قطر برآورد برای فرمول دو یک سههال باالی برای هودهان معمول طور به. اسهه،

 شود  م  تراشه اسکفاد 

        5( / 16+  سر)     مکر( میل  لوله)به داخل  قطر

 (2/  سر)  + 12مناسه)به سانک  مکر(    عمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری تراشهتجهیزات لوله 



425 
 

 

 تجهیزات لوله گذاری تراشه

 

 منابع :

 هکاآ اصول بیهوش  میلر

 سای، های پزش  

 . آمری ا جراحان هالج تروما  همیکه

 ( ج سونPDF) حنجر  جراح  و peroral آندوس وپ  راهنمای

 5 جلد گیل دانشنامه

 

 

 



426 
 

 

 

 بخیه پوست
 

 

 

 

 سمیه شیروانیتهیه و تنظیم: 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 
 

 ابزار های الزموسایل و 

برای بخیه الیه اول پوست عمدتا از نخ های غیر قابل جذب)در مقابل هضم آنزیم های بدن  سوزن و نخ بخیه:

 مقاومت داشته باشد( که عمدتا نایلون و در مواقعی سیلک می باشد استفاده می شود

اج بیشتری دارند. سوزن نخ پوست رو 4.1و  1.1هرچه شماره این نخ با صفر بیشتری باشد ظریف تر است . نخ های 

از نوع کات است که دارای نوک تیز و برنده بوده  که عالوه بر سوراخ کردن بافت باعث برش بافت نیز میشود.عالمت 

 روی بسته این گونه سوزن ها به شکل مثلث تو پر می باشد.

  سوزن گیر:

در سوزن گیر های معمولی انگشت شصت و چهارم را وارد حلقه های دسته سوزن گیرمیکنیم تا بتوان با انگشت های 

اشاره و وسط سوزن گیر را بهتر کنترل کرد و سوزن را راحت تر ومناسب تر وارد بافت کنیم و مچ دست را به آرامی 

    پروگزیمال سوزن را توسط سوزن گیر میگیریم  4/2بچرخوانیم

 

 

 

 

 

 

  پنست:

 برای گرفتن لبه های بافت های ضخیم مثل پوست از پنست دندانه دار استفاده می کنیم

 قیچی:

سانتی متر( از گره بچینیم تا در هنگام  2.5تا  1.5حتما باید از قیچی نخ استفاده کنیم و گره پوست را با کمی فاصله )

 خارج کردن نخ دچار مشکل نشویم
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 اصول بستن زخم:

یه ها نباید خیلی نزدیک به لبه زخم زده شوند زیرا احتمال باز شدن و همینطور پارگی بافت ها وجود دارد.بخیه بخ

 از لبه زخم )در هر دو طرف زخم( زده شوند cm 2تا  1.5ها باید در فاصله 

ت.البته این فواصل در از یکدیگر اس cm 2.5تا  2فاصله بخیه ها باید از یکدیگر برابر باشند که میزان پیشنهادی آن 

 بافت های ظریف تر کمتر است.گره ها باید در یک طرف زخم قرار گیرند و نه بر روی زخم

محل عبور سوزن از دو لبه زخم باید در مقابل یکدیگر باشدکه در غیر این صورت احتمال ایجاد فضای خالی و چروک 

 خوردن زخم وجود دارد

 ا انحنای سوزن متناسب باشددر هنگام بخیه زدن باید حرکات دست ب

 لبه های زخم نباید به سمت بیرون برگردد چون در این صئرت احتمال اسکار و همینطور عدم ترمیم وجود دارد

 لبه تمام طول زخم به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند و هیچ فضای خالی بین آنها نباشد

 زخیم ترنظیر صفر و یک را تا شش گره میزنیمرا سه گره و نخهای  4.1و  1.1نخ های نایلون ظریف تا 

بخیه ها را نباید خیلی شل زد زیرا احتمال بازشدن آن وجود دارد و نه خیلی سفت زده شوند تا مانع از خون رسانی 

 بافت گردند بخیه هایی که سفت زده شوند مانع خون رسانی بافتی و در نتیجه عدم التیام بافت می گردند

 وارد فوق باید از حداقل تعداد بخیه جهت بستن زخم استفاده شودبا در نظر گرفتن م

 روش های بخیه زدن:

 غیر ممتد:انتهای هر بخیه بعد از گره زدن بریده شده و ارتباط فیزیکی با بخیه بعدی ندارد.

 مزیت: محکم و مطمئن است

 انواع:  

 گره زدن بریده می شودالف : ساده: نخ فقط یک بار از لبه های زخم عبور کرده و بعد از 
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ب:ماتریس عمودی:نخ چهار باراز لبه زخم عبور میکند دو بخیه دور تر از لبه زخم و دو بخیه دیگر نزدیکتر به لبه 

 میگویند و پر کاربردترین بخیه برای پوست است far and nearزخم به همین دلیل به این روش دور و نزدیک  

 

از بخیه اول زده  میشود و  cm 2س عمودی با تفاوت این که بخیه دوم به موازات ج: ماتریس افقی : شبیه به ماتری

 مناسب ترین بخیه برای پوست است

 

 ممتد: بخیه ها به هم متصل اند و بدون قطع شدگی امتداد دارند و فقط در ابتدا و انتهای زخم گره زده میشوند
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 مانع از بیرون زدگی بافت های زیرین میشود – 2مزایا: 

 کشش در طول زخم پخش میشود -1

 نخ کمتری در این روش مصرف می شود -4

 معایب: در صورت باز شدن یک بخیه بخیه های دیگر نیز باز میشود

 انواع:

ساده: بخیه اول زده،گره میخورد و بدون قطع شدگی بقیه را ادامه میدهیم)طبق شکل( و بعد از آخرین بخیه  -الف

 گره می زنیم

 

 

ن ساده با این تفاوت که سوزن بعد از هربخیه از درون حلقه بخیه قبلی عبور داده میشود در نتیجه الک: هما-ب

 کشش و استحکام بخیه ها افزایش میابد
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ساب کورتیکولر یا زیر جلدی:برای برش های کوچک پوست کاربرد دارد و حذاقل اسکار را به جا می گزارد .در این -ج

و در حدفاصل بین اپیدرم و بافت زیر جلد زده می شودپس دو انتهای نخ که دردو روش بخیه ها به موازات زخم 

 انتهای زخم قرار دارد گره زده مشود 

 

 غیر ممتد است با این تفاوت که انتهای نخ بعد از هربخیه بریده نمیشود. far and nearممتد دور و نزدیک همان -د

استفاده از استاپلر  لبه های زخم با پنست به هم نزدیک شده و  روش های دیگر بستن پوست:استاپلر پوستی: هنگام

 روز بعد بخیه برداشته میشود 7تا  5با فشار دادن و رها کردن دستگاه منگنه ها برلبه پوست قرار می گیرند.معموال 

 مزایا:کاهش آسیب های وارده به بافت

 ایجاد فشار یکسان بر خط بخیه

 قرار گرفتن بخیه ها در یک راستا با انحراف اندک 

در بریدگی های بسیار ظریف که حداکثر تا سطح الیه زیر جلدی      adhesive skin closure tapeنوار پوستی:

 گسترش یافته استفاذه میشود .این نوار ها برای حفظ زیبایی بافت مناسب است

 جنس:نایلون یا پلی پروپین

 اینچ 1/2،  3/2، 8/2عرض نوار 

پس از چند روز این نوار ها را با یک پنست ظریف بر میداریم.امروزه چسب های بیولوژیک به بازار آمده که عمدتا به 

شکل مایع ، اسپری ، پودر و خمیر بوده و بافت هایی که امکان کنترل خونریزی با استفاده از سایر روش ها میسر 

 نیست به کار میروند
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 :بخیه پوست سوال

 در بخیه ماتریس عمودی چند بار سوزن از لبه زخم عبور می کند؟ -2

 مزایای بخیه ممتد را نام ببرید. -1

 برای بخیه سوزن گیر را به کدام قسمت از سوزن میزنیم. -4

 از نوارهای پوستی در کدام نوع از بریدگی ها استفاده می شود؟ -3

 2441سان گلچینی   سال چاپ منبع :اصول و فنون فرد اسکراب     مولفین:لیال ساداتی و اح
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 ریکال
 

 

 

 یزارعقاسم تهیه و تنظیم: 
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است که برای جلوگیری  Awareness intraoperative with explicit recallبی هوشی  مهمیکی از عوارض 

مباحث مختلف  آموزه های خود را ازو ها محترم بیهوشی تجربه  های از آن باید متخصصین بیهوشی و تکسین

اده بیمار انجام دسالمتی جسمی و روحی باشند تا هم وظیفه خود را در قبال  کامال به مرحله عمل برسانند  بیهوشی

 ..جلب رضایت خداوند متعال باشند موجب و هم

 توضیح مختصر این عارضه: 

در حافظه  و زجرآور رویدادی ناپسندبیداری حین عمل همراه با به یاد آوردن یعنی بیمار حین عمل بیدار شود و 

 بیمار بنشیند و درآینده باعث اختالالت روحی و روانی برای بیمار باشد.

 احتمال وقوع:

روی بیماران بسیار زیاد درصد وقوع این عارضه مشخص شده است. به طور معمول و در   cohortدر مطالعات وسیع 

ده برابر بوده است. در افراد جوان و  High Riskحی های  /. درصد و در جرا1/. تا Low Risk 2 جراحی های 

( و افراد معتاد )به خاطر نیاز بیشتر آنها به داروها( و افراد مسن به خاطر  %2-14افراد چاق )برای جراحی بای پاس 

. در احتمال این عارضه بیشتر است  Difficult Airwayافراد هایپر کاپنی و افراد  و بیشتر در آنها REMخواب 

اعمال جراحی سنگین مثل مولتیپل تروما. قلبی. اورژانسی. ارتوپدی سنگین. سزارین و غیره احتمال این عارضه بیشتر 

 است.

 شدت آسیب این عارضه: 

چنانچه بیمار حین عمل به دالیلی بیدار شود و یک خاطره بدی را حس کند و در حافظه وی بماند بعد از عمل 

مختلف می شود که در برخی بیماران تا چند هفته  دچار بیماری روحی روانی %81-11%جراحی به احتمال 

Reaction of Psychology به نام دیده می شود و در برخی از بیماران یکی از بیماریهای سخت اعصاب و روان 

Post Trauma Stress Disorder ((PTSD این بیماری در افرادی که سانحه خطرناکی را کردخواهد بروز .

تجربه کرده اند وجود دارد مثال در افراد جانباز جنگی که موج انفجار را تجربه کرده اند دیده می شود. دارای عالئمی 

مثل تحریک پذیری زیاد اعصاب. کابوس های شبانه. اضطراب. افسردگی. ترس از مرگ و حوادثی مشابه حادثه ی 

سال بعد  28و غیره است. این عارضه را مطالعات حتی تا تجربه شده. ناگهان دچار پرخاش و کارهای جنون وار شدن 

دلیل  1در آنها مشاهده نشده  PTSDاز ریکال در اتاق عمل مشاهده نموده اند. آن افرادی که ریکال داشته اند و 

قاوم غیرم  PTSDداشته اند. افرادی با مقاومت روحی و روانی باالیی بوده اند که مبتال نشده اند. و افرادی که دچار 

 شده اند و توانسته اند بر خود مسلط شوند و از این بیماری ریکاوری گردند.

  پس نکته مهم این است که بیمارانی که به اتاق عمل می آیند اگر افرادی حساس و پر استرس هستند( 

به شدت در معرض این  (این استرس را به وضوح در حرکات و گفتار و اعمال بیمار می توان تشخیص داد

 ارضه هستند. ع

  مخصوصا بیمارانی که amnestic, Premedication   دریافت نکرده اند و دارایAnxiety   و استرس

 و خستگی از بی خوابی شب قبل از عمل هستند به شدت در معرض این عارضه هستند. 

  مخصوصا اگر عمل جراحی پر ریسک یا دارایCritical Care  .باشند 

  داروهای بیهوشی و دقت الزم در پایش کامل بیمار انجام نگردد به شدت در مخصوصا اگر نوع و روش و

 معرض این عارضه خواهند بود. 
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  پایش کامل سالمتی روحی و برای بیماران دارای سابقه بیماری اعصاب و روان مشاوره روانپزشکی قبل از

 روانی بیمارقبل و بعد از عمل جراحی انجام شود.

 زمان های وقوع این عارضه: 

 در سه زمان احتمال وقوع هست و هرکدام تمهیدات خود را نیاز دارد. 

 قبل از بیهوشی کامل:  -2

 ن بود. اریکال در این بیمار مراقبباید 

  بیماری که پره مد دریافت نکرده و با اضطراب و نگرانی و استرس وارد اتاق عمل شده است به دلیل استرس زیاد

سایر بیماران به عمق بیهوشی درست می رسد. و گاهی به مقدار داروی بیشتری نیاز دارد. مثال این بیمار  دیرتر از

سی سی می خوابانیم و با عجله جراح. تیغ جراحی روی بدن بیمار  4را با نسدونال ده سی سی و آتراکوریوم 

کند. در مطالعات به وضوح جمالت  کشیده می شود و به وضوح می بینیم که بیمار دست و پای خود را جمع می

بیمارانی که ریکال داشته اند را بررسی کرده اند. در این شرایطی که ذکر شد بیمار می گوید: درد شدیدی داشتم 

جراحی را احساس میکردم و می خواستم فریاد بکشم ولی نمی توانستم و کسی هم چیزی در  تیغ و صحبتها و

 حلقم می کرد 

 یمار بیدار شد و خاطره بدی در حافظه اش )تحتانی فرونتال و هیپوکامپ و مراکز دیگر مغز( نکته این که اگر ب

 یا فراموشی می دهند. Amnesiaنماند احتمال ریکال بسیار کم است. و این نیازمند دادن داروهایی است که 

 مینتاه دارد کتانسدونال که در مثال قبل آمد آمنستیک ضعیفی است! پروپوفول اثر آمنستیک خوب ولی کو: 

/. مک باشند 5آمنزیا و آنالجزیا و آنستزیا برای بیمار می تواند ایجاد کند. گاز های بیهوشی به شرطی که بیشتر از 

می توانند فراموشی بدهند. مخدر ها آمنزیای ضعیفی می دهند. میدازوالم فوق العاده برای آمنزیا مفید است و 

Antrograde Amnesia  را به دنبال دارد. لذا اگر بیمار قبل از شروع اینداکشن تاثیر دارو به بعد یعنی از زمان

دقیقه سدیشن و آمنزیا  61تا  41/. میلی گرم بر کیلوگرم مدازوالم را بگیرد به مدت حدود 13بیهوشی دوز 

 خواهد داشت.

 افی بیمار است. مثالمورد دیگر لوله گذاری در بیماران قبل از رسیدن به عمق بیهوشی کافی و یا شل شدن ک 

دقیقه است اگر طی نشود بیمار هم سخت تر اینتوبه خواهد  4زمان مورد نیاز برای شل شدن با آتراکوریوم که 

اگر بیمار حساس باشد و عمق بیهوشی ناکافی باشد و امنزیا هم  شد و هم دچار استرس و زور زدن خواهد شد.

 نداشته باشد احتمال ریکال وجود خواهد داشت.

 بیمار در رفع استرس بیمار بسیار نقش  با رعایت اخالق پزشکی و صحبت آرامبخش و با حفظ حرمت و عزت

دارد. برعکس صحبت با عتاب و خطاب و گاهی پرخاشگرانه با بیمار و عجله داشتن پزشک جراح متخصص 

با استرس و در مجموع بیهوشی برای شروع جراحی و اینداکشن یا رژیونال آنستزیا و رفت و آمد های اضافی و 

 مخصوصا بیماران ناآرام بودن اتاق عمل و خارج استاندارد بودن باعث استرس بیشتر و عدم حس امنیت در بیمار

 خواهد شد.   حساس

  یک  ادندپوزیشن هایی مثل لیتوتومی یا در بیمارانی که برای پرپ و درپ کردن باید لباس های بیمار کنار برود

 صلاموثر است. تا خاطره ناخوشایند و استرس شدیدتری به بیمار قبل از جراحی  حذف برایسدیت و آمنستیک 

این است که تابیمار بیهوش نشده مخاطرات جراحی برای بیمار عارض نشود. به هر حال اگر سه عنصر اصلی 
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 به ریکال البیهوشی که شلی عضالنی و بی دردی و بیهوشی است در ابتدای کار برای بیمار محیا نشود ریسک ابت

 به شدت وجود خواهد داشت.

 

 حین عمل جراحی:  -1

 

 عمق بیهوشی ناکافی: -2

  به خاطر تهویه کنتروله ای که دستگاه روی بیمار دارد احتمال  حین عمل و از طرفیتمام شدن گاز بیهوشی

 ..را به دنبال خواهد داشت. )عمق بیهوشی ناکافی( سریعتر بیدار شدن بیمار

 ی.مک ناکافی گاز بیهوش.. 

 .نرسیدن گاز بیهوشی کافی به بیمار به خاطر ونتیلیشن ناکافی که دالیل مختلف می تواند داشته باشد.. 

  نرسیدن گاز بیهوشی کافی به بیمار به خاطر خراب بودن یا فیکس نبودن فلوتک روی ماشین بی هوشی یا

 خراب بودن ونتیالتور و ندادن حجم کافی به بیمار...

  حجم تنفسی  تنظیم نکردن درستVT  روی ماشین  بیهوشی و نرسیدن حجم کافی تنفسی و ونتیلیشن

 ناکافی.

 ناکافی بودن میزان پمپ انفوزیون پروپوفول که احتمال بیداری و ریکال را زیاد می کند و وجودDreaming  

میلی گرم بر کیلوگرم بر  /.1-/. 2بیماراحتمال ثبت خواهد داشت)میزان نرمال:  Implicit memoryکه در 

وجود ریکال احتمال می تواند   Explicit Memoryذخیره سانحه زجرآور در زمان بیداری در البته  دقیقه(.

 .همراه داشته باشدرا به 

 .نیاز بیمار به داروی بیهوشی بیشتر.. 

 رسیده است. مطالعات در ابتدای عمل جراحی سزارین که میزان داروهای بیهوشی کم و هنوز مخدری به بیمار ن

 /. میلی گرم بر کیلوگرم میدازوالم به عنوان پره مد را مفید مطرح نموده اند.11تاثیر 

 درد داشتن بیمار حین جراحی درحالی که عمق بیهوشی به دالیل فوق ناکافی باشد. -1

 با دستگاه بیهوشی.  Fightingتمام شدن اثر شل کننده عضالنی و بیداری بیمار و  -4

 Difficultنام دارد واین Atoniaدر عین شل بودن بیمار که و بیمار در حین جراحی  بیدار شدن -3

Breathing .باعث ایجاد احساس فلج و درماندگی و آشفتگی و نهایتا ریکال خواهد بود 

 تشخیص عمق بیهوشی:  -5

را می گیرد و با عدد عمق بیهوشی را مطرح می کند:  EMGو  EEG: امواج  BISدستگاه  -2

هوشیاری بیمار را مطرح می  81سدیشن و باالی  81-61مناسب سرجیکال و  61-31عدد 

 کند.

 هرگونه نقص در ابزارهای بیهوشی یا در تنظیم دوزاژ داروها -1

 فشارخون باال و یا تاکیکاردی -4

 برگشت سریع تنفس بیمار و ارتباط مستقیم افزایش حجم تنفسی با افزایش هوشیاری -3
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 بعد از جراحی : -4

  درد داشتن بیمار در زمان پایان عمل: در این زمان مقدار هوشبرهای استنشاقی و وریدی را کم کرده ایم تا بیمار

بیدار شود. البته به شرطی که داروی آمنستیک دریافت کرده و هنوز اثر آن باشد دچار ریکال نمی شود یعنی 

 حوادث آخر عمل و اکستوبیشن در حافظه بیمار ذخیره نمی شود. 

  بیدار شدن بیمار یعنی عمق بیهوشی بیمار کم شده ولی از طرف دیگر هنوز اثر شل کننده ها باقی است یا با دوز

/. میلیگرم بر کیلوگرم( حال 11/. میلی گرم بر کیلوگرم و آتروپین 13درست ریورس نشده است. ) نئوستیگمین 

و زجر و  Atoniaس بکشد ولی شل است دچار اگر امنزیا برای بیمار نباشد و به خاطر بیداری می خواهد نف

 درماندگی و احساس فلج و احتمال ریکال بیشتر خواهد شد.

  اسپاسم عضالت ماضغه به خاطر درد یا هایپوترمی یا شیورینگ شدید در زمان اکستوبیشن که بیداری و کم بودن

 یشن کافی و درد در فارنگس وعمق بیهوشی بیمار هم وجود باعث گاز گرفتن لوله و عدم ونتیلیشن و اکسیژن

 الرنگس و بی قراری و سانحه زجرآور خواهد شد و در صورت عدم وجود امنزیا نهایتا احتمال ریکال خواهد بود.

  بیماران دچار تاکی پنه و هایپرکاپنی سریعتر شروع به تنفس می کنند و سریعتر به بیداری نزدیک می شوند که

اضطراب زودتر ساکت نشود و آمنزیا هم نباشد و در خاطره بیمار ثبت شود  اگر درد داشته باشند و این درد و

 احتمال ریکال خواهد بود.

  اطفالی که داروهای آمنستیک مثل میدازوالم یاکتامین دریافت نکرده اند در زمان بیداری درد شدید و بیقراری

 و اضطراب شدید دارند و احتمال ریکال درآنها خواهد بود.

  جزء افراد حساس از لحاظ روانی هستند در ریکاوری هم احتمال بی قراری و اضطراب دارند و استرس بیمارانی که

شدید درآنها عوارض  قلب و عروق . مغز و اعصاب و روان و غیره خواهد داشت و احتمال اینکه دچار آسیبهای 

 فیزیکی و روانی و ریکال شود خواهد بود.

 رژیونال آنستزیا :

 های رژیونال آنستزیا هم احتمال وقوع خواهد داشت. ریکال در سدیشن 

 Anesthesia Dreaming در سدیشن برخی بیماران وجود خواهد داشت. برخی افراد دچارSleep 

Disorders  هستند. یکی از آنهاSleep paralysis   می باشد که در خوابREM  وجود دارد و شلی

کابوس می باشد. در این افراد بادوز های کم فنتانیل  و خواب دیدن همراه اضطراب و Atoniaعضالت بدن 

باشند و خواب های آشفته و شلی عضالنی را تجربه  REMیا پروپوفول یا میدازوالم احتمال اینکه درخواب 

کنند و درحافظه ایشان به عنوان یک حادثه زجرآور ثبت شود و احتمال ریکال و عوارض خواهد بود. حتی 

انجام گرفته و ریکال و عوارض بعدی آن را گزارش داده اند. در   ICUان بستری در مطالعاتی که در بیمار

 عدم حرکت طوالنی که با و بدون سدیشن یا سدیشن بسیار خفیف و نامنظم  ICUبیماران 

  بوده اند دارایDelusional Memories  بوده اند یعنی بیمار تصور میکرده که پرسنل وقتی ساکشن یا

یره انجام میدهند می خواهند او را بکشند. لذا اهمیت وجود ریکال در بیماران حساس و لوله گزاری و غ

 جلوگیری از آن در اتاق عمل و بخش های دیگر قابل دقت و توجه می باشد.

 

 



438 
 

 

 

 

 

 

کلیاتی در رابطه با بیحسی 

 موضعی
 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: فاطمه میرزائی
 

 

 

 

 

 



439 
 

عموم مبنی بر این که، بی حسی موضعی یک بخش مهم از تسلیحات  در حال حاضر یک نقطه نظر مورد رضایت

 متخصصان بی هوشی )هم در زمینه انجام بی هوشی در حین عمل جراحی وهم برای کنترل درد( است، وجود دارد.

 کاربرد بی حسی ناحیه ای )موضعی(

حاد یا مزمن، وبرای اهداف  بی حسی ناحیه ای )موضعی( را ممکن است برای اعمال جراحی جهت رهایی از دردهای

 درمانی یا تشخیصی به کار ببرند.

فواید و موارد کاربرد: توانایی بی حس کردن یک قسمت خاص بدن، بدون متاثر کردن مغز بیمار فواید زیادی دارد که 

 شامل موارد زیر است:

 ( توانایی داشتن یک بیمار هوشیار در طی عمل جراحی2)

 ( ریکاوری آرام1)

 دردی بعد از عمل( بی 4)

 ( کاهش استرس جراحی3)

 ( ترخیص سریع تر بیماران سرپایی5)

 ( هزینه کمتر6)

 آمادگی و بررسی های قبل از عمل

بررسی قبل از عمل بیماران با آنچه جهت بی هوشی عمومی باید انجام گیرد، تفاوتی ندارد. بنابراین الزم است وضعیت 

اتالوژیک مربوط تعیین کرد و رفتار و نگرش بیمار را به روش بی عمومی جسم را جهت مشخص کردن هرگونه پ

 هوشی مورد نظر، بررسی نمود.

نیاز به انجام جراحی با به کار بردن بی حسی موضعی )ناحیه ای(، بسته به موقعیت های مختلف از موارد اجباری تا 

شی عمومی حفظ راه هوایی او را تضمین موارد منع شده، متغیر است. بنابراین در بیماری که نمی توان حین بی هو

کرد، و یا کسی که ممکن است در معرض آسپیراسیون) استنشاق( محتویات معدی باشد، نیاز است در حین عمل 

جراحی بیدار بماند.بیماری که تمایل زیادی به بیدار بودن دارد، مثال برای انجام سزارین، بی حسی موضعی را به 

دانستو در سایر بیماران مثال آنهایی که هیپوولمی درمان نشده دارند، ممکن است بالک میزان زیادی مطلوب خواهد 

 گسترده  سمپاتیک، خطر غیر قابل قبولی را ایجاد کند.

بسیاری از بیماران ممکن است در ابتدابه پذیرش بی حسی موضعی )ناحیه ای( بی میل باشند. به هرحال اگر واقعا 

اشد، توضیحات مناسب در مورد خطرها و فواید آن معموال بر این حالت مستولی می این کار اندیکاسیون داشته ب

شود.امکان انجام عمل با استفاده از ترکیب بی هوشی عمومی و ناحیه ای را نیز باید مورد توجه قرار داد. در واقع اغلب 
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ه وارد استثنایی اعتراض شدیدی داشتاین کار بهترین روش بی هوشی را برای بیمار تامین می کندو تنها اگر آنها در م

 باشند، باید بیمار را وارد به بیدار ماندن کرد.

پریمدیکاسیون: ) داروهای قبل از عمل(: این امر بستگی به بیمار)این که آیا او بیدار )هوشیار( بماند یا خیر( و ترجیه 

 د، منع مصرف ندارد.متخصص بی هوشی داردو در بی حسی موضعی هیچ دارویی به عنوان داروی پریم

 اداره بیمار حین بی هوشی و عمل

در طی اماده کردن بیمار برای انجام بی حسی موضعی )ناحیه ای( و نیز در طی انجام و اجرای آن، راهی که بیمار از 

آن طریق درمان شده، از اهمیت زیادی برخورداراست.توضیحات دقیقی در مورد آنچه به مرحله اتفاق می افتد، موجب 

اطمینان خاطر بیمار می شودو اگر مالزمت بی هوشی عمومی نیز طراحی شده، وسوسه ی خواباندن بیمار قبل از 

انجام تکنیک موضعی وجود دارد. این کار در واقع در کودکان ، کار مطلوبی است.ولی بسیاری از روش ها در بیماران 

حساس خارش و سوزش( وجود داردیا خیر و یا بررسی هوشیار بهتر انجام می شود. مثال بررسی این که پارستزی ) ا

 تزریق تضادفی داخل وریدی دارو قبل از دادن بی هوشی عمومی، از این موارد هستند.

در بیشتر اعمال جراحی کوچک، نباید اقدام به تزریق داروی بی حس کننده ی موضعی کرد، مگر این که تمام وسایل 

انیتورینگ( و داروهای که برای احیا مورد نیاز هستند، در دسترس باشد.در ضروری )شامل وسایل مورد نیاز برای م

 کل، این ها منطبق با اصولی است که برای سایر انواع بی هوشی نیز الزم است.

وجود رگ باز، بسیار مهم است و باید بوسیله سر وزن وارد شده در رگ و یا تزریق داخل وریدی، قبل از اجرای تکنیک 

 د یک رگ باز مطمین شد.موضعی از وجو

تزریق داروی بی حس کننده ی موضعی، شروع بی هوشی است نه خاتمه آن، و بالفاصله بعد ا زاجرای بالک، اداره 

کردن بیمار بستگی به این داردکه آیا بیمار بیدارمانده یا خیر، و این که آیا نیاز به بی هوشی عمومی سبک دارد یا 

 خیر؟

 هوشیار به مراقبت های ویژه ای نیاز خواهند داشت که شامل موارد زیر است: بیماران هوشیار: بیماران

( به تاخیر انداختن عمل جراحی و آماده سازی آن تا موقعی که بی حسی موضعی اثر کامل خود را ظاهر کند. بی 2)

 صبری در این زمینه یکی از شایع ترین دالیل شکست بی حسی موضعی است.

این که تمام اعضای تیم جراحی از هوشیار بودن بیمار مطلع هستند. صداهای بلند و مکالمات ( اطمینان یافتن از 1)

نابخردانه به میزان زیادی، بیمارانی را که به طور کامل به محیط اتاق عمل عادت ندارند، هوشیار و آگاه می کند. 

 و دلواپس بیمار نمود.پرستاران، پزشکان و استادان این رشته را باید آرام و در عین حال متوجه 

 ( بیمار را باید روی تخت عمل در وضعیت راحتی قرار داد.4)
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( به بمار باید اطمینان داد که همیشه پزشک متخصص بی هوشی فورا در دسترس است و می تواند با هر مشکلی 3)

 مقابله کند.

باید دلیل آن را شرح داده و در ( اگر هرگونه شکایتی از درد یا ناراحتی وجود دارد، پزشک متخصص بی هوشی 5)

صورت لزوم آن را درمان کند.این ایده خوبی نیست که از قبل به بیمار گفته شود که او هیچ چیزی را احساس نخواهد 

کرد، چرا که در اغلب موارد صحت ندارد و همین امر باعث سلب اعتماد بیمار می شود. بیشتر بیماران مقداری ناراحتی 

دت آن کوتاه باشد، تحمل می کنند. مثل تولد سر نوزاد طی عمل سزلرین. اگر نقص یا کمبودی را در صورتی که م

در تاثیر بالک وجود دارد، یک داروی ضد درد که بهتر است مسکن مخدر باشد، به صورت داخل وریدی برای بیمار 

میکرو گرم  211تیدین و یا میلی گرم پ 211میلی گرم دیا مرفین یا  5میلی گرم مرفی یا  21تزریق کنید.مثال 

فنتانیل.درد را ابتدا با داروهای سداتیو یا آرام بخش درمانننمایند.این ها هیچ گونه خاصیت ضد دردی ندارد سبب 

می شوندبیمار حالت نامعقولی پیدا کرده و همکاری نکند می توانند درد را و اثر ضد درد داروهای مخدر معموال کافی 

 درد را کنترل کنند. بوده و آنها می توانند

( اگر در غیاب درد، بیمار ترسید یا حالت هیستریکی پیدا کرد، ممکن است الزم باشد که یک داروی آرام بخش 6)

میلی گرم دیازپام را به صورت تزریق آهسته ی داخل وریدی به بیمار داد.به خاطر داشته باشید که رفتار  21-5مثال 

ریک در بیمار ممکن است گواهی بر سمیت ژنرالیزه داروی بی حس کننده ی های غیر عقالنی )نامعقول( و هیست

 موضعی باشد.

( ممکن است که قبل از عمل، تصمیم گرفته شود که در بیمار تسکین متوسط یا شدیدی را ایجاد کنند. بنزودیازپین 7)

دیر تکمیلی به صورت داخل وریدی ها شایع ترین دارو های مورد استفاده برای این منظور هستند.آنها را باید در مقا

 ثانیه به سطح مناسب تسکین دست یابیم. 41به بیمار داد.مثال، یک میلی گرم هر 

(فشارخون بیمار باید به طور دقیقی مانیتور شود، خصوصا در مواقعی که بالک نخاعی یا اپیدورال انجام شده 8)

حتی بروز درجات متوسط کاهش فشار ممکن است  است.بیماران هوشیار، کاهش فشار خون را بد تحمل می کنند.

باعث بروز حمله  وازوواگال با برادی کاردی)یا حتی ایست قلبی گذرا(، کاهش فشار شدی، بی هوشی، تهوع و استفراغ 

 شود.

( در مرحله بعد از عمل، بیمارانی را که بالک نخاعی یا اپیدورال داشته اند، باید تحت مشاهده طبی و پرستاری 4)

 ار داد تا این که بی حسی حاصل از آنها کامال برطرف شده و از بین برود.قر

همراه و مالزم با بیهوشی عمومی: بی هوشی عمومی که به تنهایی استفاده شود دارای مثلثی از ضروریات است که 

د نظیر ض بیهوشی، بی دردی و شلی عضالنی نامیده می شود.بی دردی و شلی عضالنی را معموال با داروهای خاص

دردهای مخدر و شل کمندده های عضالنی می توان ایجاد کرد. ازآنجا که بی حسی موضعی می تواند بی دردی)که 

از کیفیت بهتری نسبت به مخدر ها برخوردار است( و شلی عضالنی )که محدود به محل عمل جراحی است و عضالت 
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عمومی سبک به روش و تکنیک ناحیه ای، کامال  تنفسی را درگیر نمی کند( ایجاد کند. اضافه کردن بی هوشی

 منطقی است.فواید زیر در این موارد نتیجه می شود:

( ترجیح بیمار مبنی بر این که در طی عمل بی هوش باشد، رعایت شود. اگر بی حسی موضعی به هر دلیلی کافی 2)

و او می تواند با آن به طور مناسب و  نیست،بیمار از آن آگاه نخواهد شد. اگرچه برای متخصص بی هوشی آشکار بوده

 صحیح مقابله کند.

( به بی هوشی عمیق نیازی نبوده و ریکاوری) بهبود( هوشیاری به سرعت انجام می گیرد. به عبارت دیگر بیشتر 1)

داروهایی که برای تسکین بیمار بی هوش به کار می روند، به آهستگی متابولیزه می شوند و ریکاوری کامل تا چند 

 ساعت به تاخیر می افتد.

( از آن جا که آماده سازی های الزم برای عمل، نظیر پوزیشن دادن، تمیز کردن پوست و سندگذاری برای بیمار، 4)

 را می توان قبل از تکمیل اثر بی حسی موضعی انجام داد،در وقت صرفه جویی می شود.

 کردن عضالت و انجام تنفس مصنوعی نخواهد بود.( تنفس خود به خودی بیمار حفظ شده و هیچ نیازی به فلج 3)

 ( بیشتر بیماران در یک وضعیت عاری از درد بیدار خواهند بود.5)

 ( استرس اعضای تیم جراحی به واسطه وجود یک بیمار هوشیار و آگاه، مرتفع می شود.6)

 ده، دیده نمی شود.(کاهش فشار ناگهانی که با حمالت وازوواگال دیده می شود، در بیماران بی هوش ش7)

( کاهش فشار به خوبی تحمل می شود و می توان در هرجایی که اندیکاسیون دارد برای کاهش دادن خون ریزی 8)

 حین عمل، آن را ایجاد کرد.

بی هوشی عمومی باید از ساده ترین نوع با یک داروی هوشبر داخل وریدی برای القا و با استفاده از غلضت های کم 

استنشاقی برای حفظ و نگهداری بی هوشی انجام شود. به لوله گذاری داخل تراشه به ندرت نیاز است داروی هوشبر 

تا به وسیله آن راه هوایی را کامال باز و تمیز نگه دارند. در صورت ترجیح، می توان یک دوز کامل هوشبر داخل وریدی 

 را به کار برد.

ضعی: افرادی را که تحت بی حسی موضعی قرار گرفته اند، باید مانیتورینگ بیمار در طی بی حسی ناحیه ای یا مو

مانند تمام بیمارانی که بی هوشی گرفته اند تحت مشاهده ی دائمی قرار داد.موارد زیر به عنوان حداقل نیازها مورد 

 توجه است:

ا قرار داده ونشانه ای ( نبض: یک نبض قابل لمس، اطالعاتی را در مورد تعداد نبض و وجود اریتمی ها در اختیار م2)

 از فشار شریانی و بازده قلبی است، خصوصا اگر به سرعت تغییر کند.
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می توان تعداد ضربان قلب را دقیقا محاسبه کرد و آریتمی را تعیین و  ECG( الکتروکاردیوگرام: به وسیله ی 1)

ین یا بالفاصله بعد از تزریق مشخص نمود و به شواهد دال بر ایسکمی میوکارد پی برد.تاکی کاردی ممکن است ح

داروی بی حس کننده ی موضعی در اثر تزریق تصادفی دارو به داخل ورید، خصوصا اگر اپی نفرین به محل اضافه 

ضربان در دقیقه( ممکن است در موقعی که بالک باالی سمپاتیک  55-61شده باشد، بروز کند.ضربان آهسته قلب )

حالت اعصابتند کننده ی ضربان قلب را متاثر می کند. در حضور بررادی کاردی  اتفاق افتاده، بروز کند که در این

 ضربان در دقیقه( اگر بیمار هوشیار است، باید نسبت به حمالت و ازوواگال آگاه و هوشیار بود.55مشخص )کمتر از 

ه تر موارد کافی است. ب( فشار شریانی:مانیتورینگ )تحت مشاهده  دائم قرار دادن( غیر تهاجمی فشار خون در بیش4)

 این منظور یک ماشین خودکار دارای فواید بسیاری است، خصوصا اگر متخصص بی هوشی به تنهایی کار می کند.

( تنفس: فلج عضالت تنفسی، خصوصا عضالت بین دنده ای ممکن است که با بالک اپیدورال یا نخائی باال بروز 3)

 شیده شدن عضالت بین دنده ای در حین دم، مشخص می شود.کند که این حالت با تنگی نفس و به داخل ک

اگر بی هوشی عمومی داده شده است، باید به طور مداوم، وضعیت راه هوایی و حجم گازی را که در طی دم شیفت 

پیدا کرده است، کنترل کرد.بی نظمی در تنفس و نگاه داشتن تنفس ممکن است نشانگر عدم کفایت در بی دردی یا 

 یلی سبک باشد.بیهوشی خ

( میزان اتالف خون: بیمارانی که بالک گسترده سمپاتیک دارند، از دست دادن خون را کمتر تحمل می کنند و 5)

 جایگزینی مناسب مایعات باید به موقع انجام شود.

 در موقعیت های ویژه و خاص ممکن است مانیتورینگ استادانه و تهاجمی فشار خون شریانی، فشار ورید مرکزی و

 شریان ریوی و فشار وج ضروری باشد.

 داروهای بی حس کننده موضعی:

 تمام داروهای بی حس کننده موضعی، یک ساختمان مولوکولی مشترک دارند و مکانیسم عمل آن ها نیز مشابه است.

 داروهای زیادی در دسترس اند.ولی از لحاظ موارد زیر با هم تفاوت دارند:

 ( قدرت2)

 ( زمان شروع اثر1)

 ( طول مدت اثر4)

 ( سمیت3)

بنابراین انتخاب دارو به میزان زیادی با توجه به نیاز های فردی بیماران است. بر خالف بیشتر داروهای دیگر، داروهای 

بی حس کننده موضعی را در محل عملشان، مثال نزدیک به اعصابی که باید مسدود شوند، تزریق می کنند. در نتیجه 
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برابر بیشتر از غلظت پالسمایی آنها بعد از جذب است.این نه تنها در صورت تزریق مناسب  غلظت موضعی آنها چندین

دارو و با مقدار صحیح آن به عنوان ایمنی نسبی حساب می شود، بلکه هم چنین سبب می شود اگر تصادفا به داخل 

 د.ورید تزریق شده یا با دوز بیش از حد داده شود، قدرت خطرزایی دارو را معین کنن

روش عمل داروهای بی حسی: داروهای بی حس کننده موضعی در هدایت ایمپالس ها)تحریکات( در طول رشته های 

عصبی، ایجاد بالک قابل برگشت می کنند.یک تحریک عصبی گسترده، یک موج ریپالریزاسیون را به دنبال 

استراحت، رشته های عصبی حالت دپالریزاسیون، ایجاد می کندکه در طول رشته عصبی عبور میکند. در وضعیت 

پالریزه دارند، که در این حالت غلظت یون سدیم خارج سلولی بیشتر از سدیم داخل سلولی است و در مورد یون 

 پتاسیم برعکس می باشد.

دیپالریزاسیون بوسیله جریان یون های سدیم، از طریق کانال های سدیمی موجود در غشای عصب، از خارج به داخل 

 عصبی ایجاد می شود. رشته های

رپالریزاسیون ناشی از جریان یون های پتاسیم، در جهت عکس می باشند. عدم تعادل خفیف حاصل در یون ها) 

سدیم به میزان در داخل، و پتاسیم نیز به تعداد زیادی در خارج غشا وجود دارد( بعد از ریپالریزاسیون به وسیله پمپ 

 های یونی اصالح می شود.

کی ایجاد شده توسط دپالریزاسیون، غشای مجاور را تحریک می کند، به طوری که کانال های سدیمی که موج الکتری

درآن قسمت از رشته عصبی وجود دارند، به نوبه خود باز شده و اجازه می دهند که یون های سدیم به داخل، 

ک ریپالریزاسیونی که اتفاق می افتد، ی جریانپیدا کنند و دپالریزاسیون انجام می شود. بنابراین هر دپالریزاسیون /

فرآیند مشابهی را در غشای مجاورتحریک می کند و این موج تحریک در طول رشته عصبی از یک انتها به سمت 

 انتهای دیگر سیر می کند.

داروهای بی حس کننده موضعی با تغییراتی که در غشای عصب ایجاد می کنند، از دپالریزاسیون جلوگیری کرده و 

بنابراین انتشار عصبی را مسدود می کنند که این فرآیند را پایدار کردن غشا می نامند. این دارو ها با جلوگیری از باز 

 شدن کانال های سدیمی، این کار را انجام می دهند، بنابراین وضعیت کامال پالریزه را حفظ می کنند.

حس کننده موضعی و غلظت مناسب، عواملی که باید انتخاب داروهای بی حس کننده موضعی: در انتخاب داروی بی 

 در ذهن مورد توجه قرار گیرند شامل موارد زیر است:

( اعصاب خاصی که باید مسدود )بالک( شوند: در کل اعصاب کوچک را راحت تر از اعصاب بزرگ می توان بالک 2)

غلظت های پایین داروها که توسط کرد.بنابراین انتهای اعصاب و اعصاب کوچک پوستی به راحتی و به سرعت با 

انفیلتراسیون داده می شوند، بالک می شوند. اعصاب بزرگ تر که غالف همبند زخیمی دارند، مشکلتر بالک شده 

ونیاز به غلظت های بیشتری از دارو دارند.ولی اعصاب بزرگ نخاعی که در فضای زیر عنکبوتیه )ساب آراکنوئید( وجود 

 ندی نداشته و به راحتی بالک )مسدود( می شوند.دارند، هیچگونه غالف همب
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به طور کلی بالک کردن رشته های حرکتی از همه مشکل تر است و پس از آن اعصاب حسی پیکری و رشته های 

 اتونوم)خودکار(در درجات بعدی قرار دارند.

دید به زمان شروع اثر ( زمان شروع اثر: ممکن است برای یک عمل جراحی اورژانس یا تخفیف دادن درد حاد و ش1)

کوتاهتری نیاز باشد. در این موارد می توان از دارویی با شروع اثر کوتاه بهره مند شد یا از اشکال دیگری چون بالک 

 نخاعی به جای بالک اپیدورال استفاده نمود.اپی نفرین می تواند زمان شروع اثر را کوتاه کند.

دقیقه یا بیشتر، متغیر است. 281دقیقه تا 41ی حس کننده موضعی از ( مدت اثر مورد نیاز: طول اثر داروهای ب4)

طول اثر بیشتر، بستگی به مقدار دارو دارد که با افزایش آن طول اثر نیز بیشتر می شود.واضح است که مدت  

د عاثر دارو باید بیشتر از عمل جراحی طول بکشد.پس طول اثر مطلوب بستگی به مطلوب بودن بی دردی در مرحله ب

 لز عمل و نیاز بیمار به بازیابی کامل فعالیت دارد.

 مدت اثر را می توان با اضافه کردن اپی نفرین به داروهای بی حس کننده موضعی افزایش داد.

وقتی که بیهوشی بسیار طوالنی نیاز است، ممکن است از کاتتری که وارد شده، استفاده نمود و درصورت لزوم تزریقات 

 ده موضعی را تکرار نمود.داروی بی حس کنن

 خصوصیات دارویی:

دارو برای تزریق  5/1-%1( لیدوکائین هیدروکلراید:دارویی با شروع اثر کوتاه و طول اثر متوسط می باشد. غلظت 2)

آن کاربرد موضعی دار.برای تمام اشکال بی حسی مضعی و نیز جهت درمان آریتمی  3-%21مناسب است و غلظت 

 رود. های بطنی به کار می

(پریلوکائین هیدروکلراید: دارویی با شروع اثر کوتاه و طول اثر متوسط است و خصوصا سمیت آن کمتر از لیدوکائین 1)

میلی گرم ایجاد مت هموگلوبینمی می کند. بنابراین برای ایجاد بی دردی مداوم )دراز  611بوده و با دوز های بیش از 

تزریق استفاده می شود، خصوصا برای تکنیک های با دوز زیاد)نظیر  دارو برای 5/1-%1مدت( مناسب نیست.غلظت 

 بالک شبکه بازویی( و نیز برای بیحسی موضعی داخل وریدی مورد استفاده قرار می گیرد.

( مپی واکائین هیدروکلراید: داروی با شروع اثر کوتاه و طول اثر متوسط و سمیت کمتر از لیدوکائین است که 4)

 برای تزریقاستفاده می شود.آن  5/1-%1غلظت 

آن برای تزریق به  215/1-1/%75(بوپیوواکائین هیدروکلراید: دارویی با شروع اثر و طول اثر طوالنی است. غلظت 3)

 1/%5شروع اثر کوتاهی دارد(. نسبت به سایر داروهای بی حس کننده موضعی در غلظت های  1/%75کار می رود) که 

می کند، بنابراین برای بی دردی های طوالنی مدت ارزشمند است. نسبت به لیدوکائین یا کم تر، بالک حرکتیایجاد 

 با غلظت های مشابه خاصیت سمیت قلبی)کاردیوتوکسیک( بیشتری دارد.
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(کلروپروکائین هیدروکلراید: با شروع اثر کوتاه، داروی کوتاه اثری است که به علت هیدرولیز سریع در پالسما 5)

آن برای تزریق استفاده می شود. با آن مواردی از نروپاتی گزارش شده که شاید  2-%4. غلظت سمیت کم تری دارد

آن که با  %4به علت اضافه شدن متابی سولفات باشد و فرموالسیون آن در حال حاضر تغییر داده شده است. غلظت 

 بالک اپیدورال جهت سزارین به کار می رود، شروع اثر سریعی دارد.

هیدروکلراید: دارویی با شروع اثر آهسته و طول اثر کوتاه که امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.  (پروکائین6)

 آن برای تزریق استفاده می شود. برای بی حسی نخاعی کوتاه مدت مفید است. 2-%1غلظت 

 ترین کاربرد آن در بی حسی (تتراکائین هیدروکلراید: دارویی با شروع اثر آهسته و مدت اثر طوالنی است که مهم7)

 نخاعی و جهت کاربرد موضعی است. اگر برای بالک های عصبی استفاده شود، سمیت بیشتری دارد.

 سمیت دارو های بی حس کننده موضعی:

بین مقادیر معادل، بیشتر داروهای بی حس کننده موضعی از لحاظ سمیت تفاوت زیادی وجود ندارند. ولی بهتر است 

به مقادیر زیاد دارو نیاز است) مثال برای بالک شبکه بازویی( و یا در مواقعی که تکنیک بی حسی  در مواقعی که

 موضعی داخل وریدی به کار میرود از دارویی استفاده کرد که سمیت کمتری دارد.

 سمیت سیستمیک دارو های بی حس کننده موضعی بستگی به موارد زیر دارد:

 ( مقدار دارو:2)

آن: محل های پر عروق سبب جذب سریع ارو می شود، بنابراین تزریق بین دنده ای نسبت به تزریق  ( محل تزریق1)

زیر جلدی، غلظت های پالسمایی باالتری را ایجاد می کندو تزریق تصادفی داخل وریدی شایع ترین علت سمیت 

 است.

ئین، مپی واکائین، کلروپروکائین و (داروی مورد استفاده: داروهایی که کمترین سمیت را دارند شامل پریلوکا4)

 پروکائین است.

( سرعت تزریق: این امر تنها در موقعی که دارو به صورت داخل وریدی داده می شود، اهمیت دارد. چرا که تزریق 3)

سریع، نسبت به تزریق آهسته داروغلظت های پالسمائی باالتری را ایجاد خواهد کرد. تزریق مقادی کم در طی چندین 

قه، تجویز دارو را طوالنی کرده و در موقع استفاده از مقادیر زیاد دارو، مثال جهت بالک اپیدورال، بین دنده ای یا دقی

 شبکه های بزرگ عصبی، احتمال بروز سمیت را کاهش می دهد.

ستفاده لبته ا( اضافه نمودن اپی نفرین: اپی نفرین با ایجاد انقباض در عروق خونی ناحیه، جذب را آهسته می کند. ا5)

را می توان با  11-%51از آن در مناطق زیر جلدی موثر تر از سایر مناطق است، ولی کاهش در بیشترین غلظت بین

 بیشتر داروهای بی حس کننده موضعی انتظار داشت.
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 سایر داروهای مورد استفاده در بی هوشی ناحیه ای:

موضعی اضافه کردتا اثر دارو را افزایش داده و از بروز سمیت اپی نفرین: آن را می توان به محلول های بی حس کننده 

بکاهد. اپی نفرین انقباض عروقی موضعی ایجاد کرده و جذب را از محل تزریق به تاخیر می اندازد. بنابراین داروهای 

بی حس کننده به مدت طوالنی تری با اعصاب مورد نظر در تماس قرار می گیرد. هم چنین جذب آهسته دارو 

 بیشترین غلظت پالسمایی را کاهش می دهد.

 اپی نفرین در بعضی محل ها بهتر از سایر داروها عمل می کنند و در محل های زیر جلدی بیشترین تاثیر را دارد.

 سایر منقبض کننده های موضعی:

نفرین ندارند. تنها اگرچه از داروهای زیادی استفاده شده، ولی به نظر می رسد که هیچ یک از آن ها مزیتی بر اپی 

دارویی که به محبوبیتی دست یافته فلی پرسین) اکتا پرسین( است که برای مصارف دندانپزشکی به پریلوکائین اضافه 

 شده است.

وازوپرسورهای)منقبض کننده های عروقی( تزریقی: از این داروها جهت جلوگیری یا اصالح کاهش فشار ناشی از بالک 

 اعی یا اپیدورال استفاده می کنند.رایج ترین آن ها شامل:سیستماتیک در بی حسی نخ

است. با تزریق داخل وریدی، دارو در مقادیر  βو  α( افدرین: یک داروی سمپاتوممتیک با اثر روی هر دو گیرنده 2)

ثانیه باعث افزایش فشار خون شریانی می شود و این اثر برای مدت  61-41میلی گرم، به سرعت در طی  25-21

 دقیقه به طول می انجامد. 41-25

-11است وباید به صورت تزریق داخل وریدی داده شود. α( فنیل افرین: فنیل افرین یک آگونیست خالص گیرنده 1)

سی سی سالین یا دکستروز رقیق کرده و تزریق می کنند، تا این مقدار دارو، طوری  511میلی گرم دارو را در  21

 صل شود.تنظیم شود که اثر مطلوب آن حا

و بتا بالکر است.این دارو فشار را باال برده ولی  α( متوکسامین: متوکسامین)وازوکسین( یک آگونیست گیرنده 4)

 ضربان قلب را با کاهش بعدی در بازده قلبی کاهش می دهد.

 عوارض بی حسی موضعی: عوارض بی حسی موضعی را می توان عوارض فوری، حد وسط و تاخیری تقسیم کرد.

 ض فوری: واکنش های می است.عوار

( هیپوتانسیون: هیپوتانسیون معموال با بالک گسترده سمپاتیک توام است و بنابراین در بالک های نخاعی یا 2)

 اپیدورال دیده می شود. عواملی اضافه ای که بروز هیپوتانسیون شدید را تسریع می کنند شامل:

 هیپوولمی) کاهش حجم خون در گردش(
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 علت حمله وازوواگالغش کردن به 

 انسداد ورید اجوف تحتانی در مراحل آخر بارداری یا در حضور تومورهای بزرگ داخل شکم است.

ممکن است با دادن یک مایع) مثال یک لیتر محلول هارتمن( درست قبل از اجرای بالک ویا با دادن یک داروی 

ز پهلو خوابیده یا با استفاده ا -ن بیمار به حالت نیمهوازوپروسور از بروز کاهش فشار خون جلوگیری کرد. با چرخانید

 جابجا کردن رحم می توان از بروز انسداد در ورید اجوف اجتناب کرد.

( فلج تنفسی: فلج تنفسی می تواند در اثر تزریق سهوی مقادیر زیادی داروی بی حس کنندهی موضعی به داخل 1)

به داخل فضای اپیدورال ایجاد شود.در موارد نادری ممکن است  فضای زیر عنکبوتیه یا ساب دورال به جای تزریق

این حالت با بالک ناخواسته باالی نخاع یا اپیدورال اتفاق افتد وبیمار از تنگی نفس شکایت می کند و عضالت دنده 

 ای اونیز در طی دم به داخل کشیده می شوند.

حادثه ای جدی است که نشان دهنده تزریق دارو به  در محل تزریق:درد حاد ناشی از آسیب عصب بلوکه شده،  (4)

 داخل عصب می باشد.هم زمان با صدمه عصبی باید فورا تزریق دارو متوقف شود.

 علل اصلی مشکالت عصبی شامل:

.صدمه به عصب: جدا از صدمه ای که در اثر وارد شدن سر سوزن یا کاتتر به عصب، به رشته های عصبی وارد می 

یم داروی بی حس کننده موضعی به داخل عصب می تواند رشته های عصبی را قطع کرده و منجر شود، تزریق مستق

 به نوروپاتی شود.

سردرد: سر درد می تواند به دنبال سوراخ شدن سخت شامل ) دورا( در حین انجام بی حسی نخاعی )اسپاینال( و یا 

رال ایجاد شود. سر درد ناشی از پایین آمدن فشار در اثر سوراخ شدن تصادفی آن حین تالش برای انجام بالک اپیدو

 نخاعی است. –مایع مغزی 

 کمک به انجام بی حسی موضعی

از آنجا که الزم است در تکنیک ها و روش های مختلف بی حسی موضعی، محلول بی حس کننده موضعی را تا حد 

 امکان نزدیک به اعصاب مناسب و مربوط تزریق نمود.

 ازوییبالک شبکه عصبی ب -2

 بالک شبکه بازویی از طریق عضله اسکالن: 2-2

شبکه بازویی در ناحیه گردن از بین عضالت اسکالن قدامی و میانی می گذرد. می توان در سطح ششمین مهره گردنی 

یا در همان سطحی که غضروف کریکوئید قرار گرفته، به غالف دور عروقی که واجد شبکه مذکور است دست 

 ه تا شریان تحت ترقوه ای یا قله پلور )پرده جنب( وجود دارد.یافتومقداری فاصل
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پوزیشن یا وضعیت بیمار: بیمار به پشت خوابیده، در حالی که اندام فوقانی در کنار وی قرار گرفته است. سر به  -2-1

 میزان کمی به دوراز طرفی که باید بالک شود چرخانده می شود.

 ترقوه ایبالک شبکه بازویی از طریق فوق  -1-2

آناتومی: همانطور که شبکه بازویی از میان ترقوه و دنده اول عبور می کند، با شریان تحت ترقوه ای که در عمق عضله 

اسکالن قدامی قرار دارد مجاور و نزدیک شده، سه تنه شبکه به نام های فوقانی، میانی تحتانی که در یک سطح تراز 

 رقوه ای قرار می گیرند.عمودی قرار دارند در کنار شریان تحت ت

وضعیت بیمار: بیمار به پشت خوابیده، در حالی که بازوها در کنار بدنش قرار دارد و سر وی به میزان کمی دور از 

سمتی که باید تزریق در آن انجام شود، چرخیده است. ممکن است که بازوی طرفی را کهباید تزریق انجام شود به 

 وه و شانه را تحت فشار قرار دهند ولی عضالت باید در حال استراحت )شل( باشند.سمت پایین بکشند تا این که ترق

 بالک شبکه بازویی از طریق زیر بغلی -4-2

شایع ترین و رایج ترین روشی که برای بالک شبکه بازویی کاربرد دارد، بالک زیر بغلی است، شاید چون این روش با 

مواقعی که حجم های زیادی دارو تزریق شده باشد، این روش نسبت به سایر خطر پنوموتوراکس همراه نیستو جز در 

 روش های دیگر بی حسی کم تری را ایجاد می کند.

شبکه بازویی پس از عبو از ناحیه گردن )بین استخوان ترقوه و دنده اول( از طریق زیر بغل وارد اندام فوقانی می 

به دو شاخه اقدامی و خلفی تقسیم شده اند، با هم ترکیب شده و سه شود.در این نقطه، بدنه های شبکه که هر کدام 

طناب جانبی و میانی و خلفی را تشکیل می دهند. تمامی عصب ها در ارتباط نزدیک با شریان زیر بغلی بوده و در 

انی، ی)اعصاب میغالف دور عروقی قرار دارند. پایین تر از زیر بغل ، بدنه ها تقسیم می شوند و چهار شاخه اصلی انتهای

پوستی( به سرعت از طریق -عضالنی( را تشکیل می دهند. آخرین ان ها ) اعصاب عضالنی-رادیال، اولناز، و پوستی

 بازویی غالف دور رگی را ترک می کند. -عضله غرابی

 بالکعصب دیژیتال) انگشتی( انگشت دست  -3-2

 این یک روش موثر و ساده برای بی حس کردن انگشت است.

هر طرف از انگشتان یک عصب انگشتی وجود دارد که شاخه آن کف دستی است و یک شاخه هم مربوط به پشت در 

دست است.ساده ترین روش، وارد کردن یک سر سوزن به قسمت قاعده  انگشت در محل تماس نزدیک بند انگشت، 

 آن هم در نقطه جانبی آن است.

نی)قسمت پروگزیمال( قاعده انگشت انجام داد تا اعصابی را که از یک راه دیگر آن که می توان تزرق را در خط میا

 بین استخوان های کف دست می گذرند بالک و مسدود نمود.
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 بی حسی در اندام تحتانی-1

اندام تحتانی را می توان به آسانی و به طور موثری به وسیله بالک اسپاینال یا اپیدورال بی حس نمود. به هر حال 

درجاتی ایجاد بالک سمپاتیکی کرده و نیز مواردی نیز وجود دارد که نباید از این روش استفاده نمود. این روش ها به 

همانند اندام فوقانی، اعصاب اندام تحتانی را نیز می توان در هر قسمت از نخاع تا قسمت های محیطی و انتهایی اندام 

 بی حس کرد.

ابتراتور می باشند.عصب پوستی جانبی ران کوچک تر بوده و  سه عصب اصلی شامل اعصاب سیاتیک،رانی)فمورال( و

( L1-L4-L3تنها پوست را عصبی می کند. تمامی آن ها از شبکه کمری و خارجی مشتق می شوند. شبکه کمری)

اعصاب فمورال و ابتراتور و نیز عصب پوستی جانبی ران را ایجاد می کند. شبکه کمری در قسمت خلفی عضله پزوآز 

 شاله ران( قرار دارد.) عضله ک

( عصب سیاتیک را می سازد،که عصب مذکور از میان سوراخ بزرگ سیاتیکی از لگن l3-5و S2-1-4-3شبکه خارجی )

خارج شده و از بین ترکانتر بزرگ فمور )استخوان ران( و برجستگی یا زایده استخوان ورک وارد قسمت عقب ران می 

به دوشاخه اصلی انتهایی خود یعنی اعصاب درشت نی و نازک تقسیم  خلفی ران -تحتانی 4/2شود. این عصب در 

 می شود.

تمام این سه عصب مفاصل هیپ و زانو را عصبی کرده و برای دست یابی به بی حسی کامل اندام تحتانی باید هر سه 

ران موثر  وانعصب مذکور را بالک نمود. بالک عصب فمورال به تنهایی در تخفیف درد ناشی از شکستگی بدنه استخ

است.ولی در ناحیه گردن فمور اثری ندارد.بالک عصب پوستی جانبی ران به تنهایی امکان برداشتن پیوند های پوستی 

 از قسمت جانبی)کناری( ران را فراهم می کند.

بالک عصب سیاتیک، بزرگ ترین عصب بدن است و به طور عمیقی در قسمت خلفی ران قرار گرفته است. سه  -2-1

 اصلی جهت دستیابی به این عصب وجود دارد: راه

 ( قدامی در حالی که بیمار به صورت طاق باز) خوابیده به پشت( قرار گرفته است.2)

 ( خلفی در حالی که بیمار به صورت خوابیده به پهلو قرار دارد.1)

 ت همانند وضعیت لیتاتومی( خلفی در حالی که بیمار به پشت خوابیده و مفاصل هیپ و زانوهایش را به زاویه راس4)

 خم کرده است.

انتخاب بستگی به توانایی چرخانیدن بیمار به طور مناسب و بدون ایجاد ناراحتی برای وی دارد.مثبا در بیماری که 

استخوان هایش شکسته است، بهترین شیوه، روش قدامی است.با هر روشی که بکار می رود، به کارگیری روش 

 شده است. تحریک عصب به شدت توصیه
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 بالک عصب سیاتیک به روش قدامی -1-1

این روش خصوصا برای بیمارانی که به حالت خوابیده به پشت)طاق باز( قرار دارند و نمیتوانند به پهلو چرخیده و یا 

 مثال به علت شکستگی نمی توانند مفاصل هیپ و زانویشان را خم کنند، مناسب است.

اعظم مسیرش پشت فمور قرار داشته و در سطح ترکانتر کوچک در قسمت  ازآن جا که عصب سیاتیک برای قسمت

 میانی استخوان می باشد، بنابراین با فرو کردن قدامی سر سوزن به آن دسترسی می یابند.

 دستیابی از طریق خلفی-4-1

زمان با  همعصب سیاتیک از طریق سوراخ بزرگ سیاتیکی، حفره لگنرا ترک می کند و می توان درست در پایین آن 

 عبور از زیر )پایین( عضله پریفورمیس آن را بالک نمود.

 (RAJروش خلفی)تکنیک  -3-1

در این روش بیمار را به حالت خوابیده به پشت نگه می دارند. ولی اندام تحتانی به وضعیت لیتاتومی باال آورده می 

عبور کردن از ترکانتر بزرگ و ر جستگی شود. در این پوزیشن، عصب سیاتیک کشیده شده، بنابراین هم زمان با 

 ورکلی کامال بی حرکت می شود.بنابراین عصب کمی پایین تر از روش کالسیک خلفی بالک می شود.

 بالک عصب دیژتیال)انگشتی( پنجه پا-4

 این یک روش ساده و موثر برای بی حس کردن انگشتان پنجه پا است.

 آناتومی -2-3

 رد می شود.یک عصب مربوط به پشت پا و یک عصب هم کف پایی است.از هر طرف انگشتان، دو عصب 

ساده ترین روش وارد کردن سر سوزن در قسمت قاعده بند انگشت در محل تماس با آخرین بند انگشت در نقطه 

 کناری آن می باشد.

 (Bier s Blockبی حسی موضعی داخل وریدی ) -3

تولیدی بی حسی در اندام های فوقانی و تحتانی است. این بی بی حسی موضعی داخل وریدی یک روش ساده و موثر 

حسی بر این حقیقت استوار است که اگر گردش خون عضوی را مسدود کنند و داخل یک وریدی انتهایی) دیستال( 

آن اندام، داروی بی حس کننده موضعی تزریق نمایند، دارو با جریان معکوس به مویرگ ها رسیده و وارد فضای خارج 

ی می شود. در آن جابا انتها و بدنه عصب ها تماس پیدا خواهد کرد و در محل پایین تورنیکت در طی مدتی که رگ

 جریان خون قطع شده است، در آن اندام ایجاد بی حسی و فلج می کند.
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 بالک عصب بین دنده ای-5

ود و هم این که آن را با بی هوشی اجرای این بالک کار ساده ای است، که هم می توان به تنهایی از آن استفاده نم

 عمومی توام کرد.معموال چندین عصب بین دنده ای را باید بالک نمود.اندیکاسیون های اصلی آن شامل:

 ( تخفیف درد پس از اعمال جراحی ناحیه شکم2)

 ( تخفیف درد پس از توراکوتومی1)

 ( جهت رهایی از درد دنده های شکسته4)

 و بی دردی توام با بی هوشی عمومی سبک در اعمال جراحی ناحیه شکم ( جهت ایجاد شلی عضالنی3)

 بی حسی نخاعی -6

بی حسی نخاعی یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین بی حسی موضعی است. این روش از موثرترین بالک هاست که 

 ئید( نخاع تزریق میدر آن مقدار کمی داروی بی حس کننده موضعی را به داخل فضای زیر عنکبوتیه ) ساب آراکنو

کنند، که بالک گسترده ای را در اعصاب نخاعی ایجاد خواهد کرد. بنابراین سمیت عمومی هرگز مشکلی را ایجاد 

نخواهد کرد. به هر حال اگرچه اجرای آن ساده است، ولی به کارگیری  ایمن و مطمین آن  به درجاتی از آموزش و 

 تمرین نیاز دارد.

های خاصی را در بدن عصب می دهند، بنابراین برای اعمال جراحی مختلف طبق آن چه در  اعصاب نخاعی در ماتوم

 زیر ذکر شده به سطوح مختلف بالک نیاز است.

 T5-6( اعمال جراحی قسمت های فوقانی شکم 2)

 T8-4(اعمال جراحی قسمت های تحتانی شکم 1)

 T21( اعمال جراحی اندام تحتانی 4)

 S2یه ( اعمال جراحی روی پرن3)

 T21( اعمال جراحی روی مثانه 5)

 T8( اعمال جراحی روی کلیه 6)

معموال از ناحیه کمر و زیر طناب نخاعی با ایجاد سوراخ کمری وارد فضای زیر عنکبوتیه نخاع می شوند. جهت رسیدن 

هره ای، دورا ) به فضای مذکور، سر سوزن باید از پوست، بافت زیر جلدی، لیگامان باالی مهره ای، لیگامان بین م

 سخت شامه( و عنکبوتیه بگذرد.
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 سر سوزن های اسپاینال

سر سوزن های مخصوص این بی حسی با میله های هدایت کننده داخل آنها به کار برده ی شوند و معموال اندازه 

درد های مورد استفاده قرار می گیرند. با سوزن هایی که سوراخ کوچک تری دارند، احتمال و خطر سر  11-16های 

 بعد از ایجاد سوراخ کمری کمتر است.

  وضعیت بیمار

( خوابیده به پهلو در حالی که با باال آوردن زانو ها و خم کردن  گردن و قفسه سینه، بیشترین خمیدگی در ناحیه 2)

 ستون مهره ای وی ایجاد شده است.

به جلو و روی ران ها، بیشترین خمیدگی در ( نشسته در حالی که با قرار دادن پاها  روی صندلی و خم کردن تنه 1)

 ستون مهره ای ایجاد شده است.

اگر بیمار در خم کردن ستون مهره ای خود محدودیتی دارد، یا از روشی جانبی ) به پهلو خوابیده( و یا از طریق 

 خارجی می توان بیه فضاهای داخلی ناحیه کمر دست یافت. –کمری 

 کمری، تاج ایلیاک در سطح چهارمین مهره کمری قرار دارد.زائده های خارجی مهره های 

 دارو ها و مقدار آن ها -7-7

تمام داروهای بی حس کننده را واقعا می توان برای بی حسی نخاعی مورد استفاده قرار دارد. آن ها را می توان به دو 

 دسته تقسیم کرد:

 وکائین، مپی واکائینساعت( نظر لیدوکائین، پر 2/5تا 2( داروهای کوتاه اثر)2)

 ساعت( نظیر تتراکائین، بوپیوکائین، سینکوکائین. 3تا  2/5( دارو های متوسط یا طوالنی اثر ) 1)

 طول مدت اثر داروها به طور قابل توجهی متاثر از مقدار مصرفی دارو است.

 تزریق داروی بی حس کننده موضعی

نخاعی و یا  –شده،همانطور که با نشت مایع مغزی  اگر سر سوزن قطعا و مطمئنا داخل فضای زیر عنکبوتیه

 با سرنگ به اثبات می رسد، تزریق داروی بی حس کننده موضعی اشکالی ندارد. CSFآسپیراسیون آسان 

یک سرنگ حاوی مقدار محاسبه شده دارو که به مرکز سر سوزن و پیستون متصل شده را به مقدار کمی بیرون می 

نخاعی را تایید و تصدیق کند. مرکز سر سوزن را باید در طی متصل کردن سرنگ  -مغزیکشند تا آسپیراسیون مایع 

و تزریق دارو، به طور محکم با دست غیر غالب نگه داشت. حتی یک حرکت کوچک نیز می  CSFو نیز آسپیره کردن 

 تواند باعث جابه جایی سر سوزن شود.
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 عیت به پهلو خوابیده قرار گرفته، بدست آورد.بالک یک طرفه را می توان تا مادامی که بیمار در وض

 به هر حال، بالفاصله بعد از باز یافتن پوزیشن طاق باز) به پشت خوابیده(، بالک به سرعت دو طرفه می شود.

پوزیشن سرازیر که باید انتشار و پخش دارو بهطرف سر بیمار را افزایش دهد، تنها ارتفاع بالک را به مقدار کمی 

 هد.افزایش می د

تغییر وضعیت بیمار، حرکات ستون مهره ای را درگیر و متاثر می کند. و بعضی از صاحب نظران معتقدند که این کار 

و حرکات ناشی از آن در طناب نخاعی و اعصاب نخاعی موجود در فضای زیر عنکبوتیه، گسترش و پخش دارو را 

 افزایش خواهند داد.

بیده به وضعیت به پهلوی مقابل خوابیده به مقدار قابل توجهی ارتفاع بالک را چرخواندن بیمار از وضعیت به پهلو خوا

 در بیمارانی که تحت عمل سزارین قرار می گیرند، افزایش می دهد.

 عوامل موثر بر طول مدت بی حسی نخاعی 

س کننده با ( دارو و مقدار: روش آشکار برای کنترل طول مدت بالک نخاعی، استفاده کردن از یک داروی بی ح2)

طول اثر مناسب است. به هر حال، شواهد خوبی در دسترس است که طول مدت اثر نیز ارتباط نزدیکی با مقدار دارو 

 دارد و مقادیر زیاد تر، بلک طوالنی تری را نیز ایجاد خواهد کرد.

 النی می کنند.( داروهای منقبض کننده عروق نظیر اپی نفرین یا فنیل افرین طول مدت بالک نخاعی را طو1)

 عوارض

هیپوتانسیون: بالک گسترده اعصاب سمپاتیک می تواند به علت ایجاد وازودیالسیون باعث کاهش مقاومت عروق 

محیطی شود و از آن جا که در این حالت ظرفیت وریدی نیز افزایش میابد، هرگونه مانع و اشکالی در بازگشت خون 

 گیرد یا انسداد در ورید اجوف( کاهشی را در بازده قلبی ایجاد خواهد کرد.وریدی )مثال حالتی که سر باالتر قرار می 

هم چنین ممکن است که هیپوتانسیون با هیپوولمی یا انسداد در ورید اجوف همراه باشد، که درا هرد مورد جهت 

 حفظ یک فشار خون شریانی نرمال، به درجاتی از انقباض عروقی نیاز است.

هانی در حین بالک نخاعی در بیماران هوشیار و آگاه، معموال ناشی از غش کردن به علت هیپوتانسیون شدید و ناگ

تحریک وازوواگال است. این حالت با رنگ پریدگی،برادی کاردی، تهوع و استفراغ و تعریق همراه است و بیماران 

فایت خون رسانی در ممکن است که از یک ایست قلبی گذرا ناشی از تحریک عصب واگ رنج برده و عالیم عدم ک

عروق کرونر را بروز دهند. در طی این دوره از ایست قلبی، بیمار هوشیاری خود را از دست خواهد داد.این نوع 

هیپوتانسیون، در بیمارانی که همراه با بی حسی نخاعی، بی هوشی عمومی سبکی نیز گرفته اند، دیده نشده است. 

ایین آورنده فشار خون بالک نخاعی را زیاد می کنند، ولی کاهش فشار اگرچه که داروهای هوشبر عمومی ، اثرات پ

 خون شریانی را تسریع نکرده و با برادی کاردی واضح ناشی از فعالیت عصب واگ)پاراسمپاتیک( همراه نمی باشند.
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د بدون ، بایدرمان: اگر به نظر می رسد که وضعیت بدن بیمار و یا انسداد ورید اجوف علل بروز هیپوتانسیون هستند

 اتالف وقت بیمار را به حالت خوابیده به پهلو و یا سرازیر قرار دارد.

از آن جا که گشادی عروق )وازودیالتاسیون( ماشه بیشتر موارد هیپوتانسیون را می کشد، منطقی است که بیمار 

 داروی وازوپرسوری داد که معموال به سرعت عمل کرده و موثرند.

 د این داروها که می تواند باعث بروز افزایش فشار خون شود نیز اجتناب کرد.باید از مصرف بیش از ح

در اواخر بارداری اثر داروهای وازوپرسور، روی جریان خون رحم، خطرناک است، ولی اگر از بروز افزایش فشار خون 

نی مدت به جنین اجتناب شود، عارضه جانبی بدی را در جنین ایجاد نخواهد کر، در حالی که هیپوتانسیون طوال

  آسیب خواهد رساند.

اگر شواهدی دال بر هیپوولمی وجود دارد، از مایعات ) داخل رگی( استفاده می شود، ولی اگر نتوانستند به سرعت 

 فشار خون را به حد طبیعی گذشته بازگردانند، باید از وازوپرسورها استفاده کنند.

ردو ه βو  αممکن است برای برادی کاردی شدید از آتروپین استفاده شود، ولی وازوپرسورهایی که روی گیرنده های 

 اثر دارند، نظیر افدرین، می توانند ضربان قلب را به تنهایی به رضایت بخشی برسانند.

 (Total spinalبی حسی نخاعی کامل )

کننده موضعی به فضای زیر عنکبوتیه تزریق شود، بی حسی نخاعی باال یا اگر سهوا مقادیر زیادی از داروی بی حس 

کامل را در پی خواهد داشت.این حالت فلج گسترده ای را با ایست تنفسی و هیپوتانسیون ایجاد کرده و اگر گسترش 

د دقیقه پس قابل توجهی در جمجمه وجود داشته باشد، باعث بروز کما )عدم هوشیاری( می شود.تمام این عالیم چن

 از تزریق ظاهر خواهند شد.

درمان، حمایت تنفس و گردش خون با تهویه مصنوعی و استفاده از وازوپرسورها ست. در صورت گوش به زنگ بودن 

 متخصص بی هوشی، اگر این حالت به سرعت تشخیص داده شود، آن را به صورت موثری درمان نمود.

 صدمات و ضایعات عصبی پونکسیون )بذل(

سردرد: سردرد پس از پونکسیون ایجاد سوراخ کمری می تواند به شدت ناتوان کننده باشد، که ناشی از نشت  (2)

 نخاعی از محل سوراخ ایجاد شده توسط سر سوزن در دورا )سخت شامه( و پرده عنکبوتیه است.-مایع مغزی

ریب آن و این که یک یا چند سوراخ در بنابراین اندازه سوراخ مهم است و ضایعه بستگی به اندازه سر سوزن، جهت ا

سخت شامه ایجاد شده،دارد. هم چنین به نظر می رسد که این حالت به سن بیماران نیز بستگی دارد، چرا که بیماران 

 جوان بیشتر از افراد پیر از آن رنج می برند.

 .ر وابسته و مرتبط استسردرد دارای تصویر بالینی مشخصی است که به طور واضح به وضعیت قرار گرفتن بیما
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به طوری که در موقع نشستن یا ایستادن، وی بدتر شده و با دراز کشیدن بر طرف می شود.سردرد معموال در اولین 

روز بعد ازعمل شروع شده، ولی ممکن است تا روز سوم نیز به طول انجامد و در صورت عدم درمان بهبود آن چندین 

 روز به طول می انجامد.

سر درد شدید نیست، می توان از ضد درد های خوراکی استفاده کرد ولی اگر مقاوم بوده و یا باعث ناتوانی  درمان: اگر

واضح بیمار شده، به درمان های تهاجمی ترینیاز دارد، که شامل استفاده از وصله یا پانسمان با خون خود بیمار و یا 

 تزریق آن در فضای اپیدورال بیمار است.

ل را به داخل همان فضای بین مهره ای یا فضای مجاور و نزدیک آن همانند آنچه جهت بی حسی سر سوزن اپیدورا

میلی لیتر از خون بیمار را گرفته و بدون اضافه کردن داروی ضد  21-25نخاعی به کار می رود فرو می کنند. سپس 

 ریل تزریق می کنند.انعقادی، آن را به داخلفضای اپی دورال ) روی سخت شامه ( با رعایت نکات است

نخاعی شده) و سر درد را تخفیف می دهد( و از نشت کردن -این کار باعث ایجااد افزایش ناگهانی در فشار مایع مغزی

هم جلوگیری می کند. خون تزریق شده، لخته خواهد شد و به مدت چندین روز در فضای اپیدورال باقی  CSFبیشتر 

 د دوباره ظاهر شد می توان انجام این کار را تکرار نمود.خواهد ماند.اگر بعد از درمان، سر در

 بالک اپیدورال-7

فضای اپیدورال در کانال نخاعی و خارج از سخت آن قسمت قرار دارد.داروی بی حس کننده موضعی که به داخل 

خاعی اعصاب ن فضای اپیدورال تزریق شده به سمت باال و پایین کانال نخاعی گسترش خواهد یافت و هم زمان با عبور

 از طناب نخاعی به طرف سوراخ های بین مهره ای مربوط آن ها، سبب ایجاد بالک در آن اعصاب می شود.

تمام اعمال کیفی اعصاب)حرکتی، حسی، اتونوم( توسط بالک نخاعی متاثر می شوند. به هر حال با تنظیم و تعدیل 

ایجاد نمود. وقتی که در بی حسی اپیدورال داروی  غلظت داروی بی حس کننده موضعی می توان بالک متفاوتی را

نخاعی مخلوط شده و یا به داخل آن انتشار یابد، باعث جابه جایی دارو از  -بی حس کننده موضعی با مایع مغزی

محل مورد نظر شده و بی حسی نخاعی ناخواسته ای را ایجاد می کند.این حالت اغلب به دنبال فرار داروی بی حس 

ی از فضای اپیدورال و از بین سوراخ بین مهره ای ایجاد شده و بنابراین به علت وجود این نشت، پخش کننده موضع

داروی تزریق شده به فضای اپیدورال غیر قابل پیش بینی می شود. به هر حال، چه به دالیل آناتومیکی و چه به علل 

ی ه ایست که فرار جانبی از آن یا اصال اتفاق نمکاربردی) عملی(، باید چنین اندیشید که فضای اپیدورال، فضای بست

 افتد و یا بسیار محدود است.

ستون مهره ای که کانال نخاعی را می سازد، خود متشکل از هفت مهره گردنی،دوازده مهره سینه ای )توراسیک(،پنج 

ان بسته به فشاری مهره کمری و پنج مهره به هم چسبیده خارجی است.آنها از نظر اندازه،شکل،قدرت و استحکامش

 که در وضعیت نشسته به آنها اعمال می شود، با هم تفاوت دارند.
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بنابراین مهره های گردنی، کوچکترین آن ها بوده و امکان بیشترین حرکات را فراهم می کنند، در حالی که مهره 

 های کمری،ضخیم و تنومند بوده و حرکات محدودی دارند.

مشترک هستند که شامل بدنه مهره در قسمت جلو و قوسی از استخوان در قسمت  تمام مهره ها دارای یک ساختمان

عقب می باشند که کانال نخاعی را احاطه نموده است. قوس استخوانی شامل دو پایک قدامی و دو رقه خلفی است. 

مشاهده کرد،زائده  در محل اتصال یک پایک با یک ورقه،)المینا( زائده عرضی قرار دارد و محلی که امینا را می توان

نخاعی است.زوائید نخاعی بسته به زاویه انتهایشان با هم متفاوتند، که اغلب این زوائد به صورت افقی قرار دارند، به 

جز در نحیه وسط قفسه سینه، این زوائد خصوصا در موقعی که متخصص بی هوشی سعی می کند فضای اپیدورال را 

 بسیار مهم هستند. پیدا کند، T4و  T4در بین مهره های 

مهره های خاجی به هم متصل شده اند و استخوان ساکروم را تشکیل می دهند. ولی از طریق شکاف ساکرال)خاجی( 

 می توان وارد فضای اپیدورال شد.

مهره های مجاور به وسیله دیسک های بین دنده ای و لیگامان های مربوط به هم متصل شده اند.در حالی که زوائد 

و المینا توسط لیگامان ها به هم متصل شده اند.پایک ها این وضعیت را ندارند.شکاف بین پایک ها، سوراخ مهره ای 

 نخاعی را تشکیل می دهد که از میان آن اعصاب نخاعی، کانال مربوط را ترک می کنند.

 و بالخره از لگامان زردجهت رسیدن به فضای اپیدورال، سرسوزن باید از لیگامان فوق مهره ای، لیگامان بین مهره ای

 که المیناهای مجاور را به هم متصل می کند و ضخیم ترین و مستحکم ترین لیگامان هاست، عبور کند.

واردفضای  S3-5تا پایین یعنی در محل شکاف ساکرال )خاجی( در C4-C3می توان در هر محلی از فضای بین 

مه میابد، معمول ترین محل برای ورود، پایین تر از ناحیه خات L2-1اپیدورال شد. ازآن جا که طناب نخاعی در محل 

وارد فضای اپیدورال می  S2-1کمری استوتمام اعصاب دم اسبی در انتهای الیه داخلی سخت شامه، یعنی در 

شوند.بنابراین می توان با دست یابی از طریق مهره های کمری، تمام اعصاب خاجی را بالک کرده و هم زمان با آن، 

 ای بی حس کننده موضعی، می تواند به باال صعود کرده و قطعه های سینه ای را نیز بالک کند.داروه

به هر حال وارد شدن به فضای اپیدورال در سطوحی به جز سطح کمری برای ایجاد دست های جداگانه ای از بی 

ای،کمری و یا خاجی ) دمی( حسی،در سطح مناسب، فوایدی دارد.بنابراین بالک اپیدورال می تواند گردنی، سینه 

 باشد.

اعصاب نخاعی، درماتوم های خاصی از بدن را عصب داده و برای اعمال جراحی مختلف سطوح مختلفی از بالک، 

 مطابق زیر،مورد نیاز هستند:

 T5-6( قسمت های فوقانی شکم، 2)

 T8-4(قسمت های تحتانی شکم،1)
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 T21(اندام تحتانی، 4)

 S2(پرینه، 3)

 T21(مثانه 5)

 T8( کلیه، 6)

 ( به پهلو خوابیده، در حالی که کمر وی کامال خم شده است.2وضعیت بیمار)

 ( به حالت نشسته، در حالی که پاها روی پایه ای قرار دارد و بیمار به جلو خم شده است.1)

اد.بنابراین د اگر به یک بالک عصبی طوالنی مدت نیاز است، می توان یک کاتتر پالستیکی را از بین سر سوزن عبور

جهت تامین یک  بالک اپیدورال مداوم ببرای تمام مدت جراحی و حتی در صورت لزوم جهت  دوره بعداز عمل می 

توان دارو را به کرات تزریق کرد. هم چنین این روش را جهت رهایی از درد بیماران در مرحله انتظار زایمان نیز به 

 کار می برند.

 عوارض احتمالی

 غلط سر سوزن یا کاتتر: ( جای گیری2)

 ( ضربه آهسته و پیوسته به سخت شامه1)

 ( قرار گیری در داخل ورید4)

 (هیپوتانسیون3)

اگر فکر میکنید که وضعیت بدن بیمار یا انسداد ورید اجوف علت بروز کاهش فشار خون است، باید بدون تاخیر و 

 نده یا در حالت سرازیر قرار دهید.تامل، وضعیت بیمار را تغییر داد.مثال او را به پهلو خوابا

از آن جا که وازودیالتاسیون، علت اصلی بیشتر هایپوتانسیون های این تست است، عاقالنه اسست که به بیمار داروی 

وازوپرسور داد که معموال به سرعت عمل کرده و موثر است. باید از مصرف بیش از حد این داروها که می تواند منجر 

 شود نیز اجتناب کرد.به افزایش فشار 

اگر عالمت یا نشانه ای دال بر هیپوولمی وجود دارد، از مایعات استفاده می شود، ولی اگر فشار خون با مصرف مایعات 

 وریدی به سرعت بهبود نیافت، باید از داروهای وازوپرسور استفاده نمود.

ر اث βو  αوازوپرسورهایی که روی گیرنده های در موارد برادی کاردی شدید می توان از آتروپین استفاده کرد، ولی 

 می کنند، مثل افدرین به تنهایی ضربان قلب را نیز به حد رضایت بخشی افزایش خواهند داد.
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 سمیت حاد ژنرالیزه) سیستمیک(

  بی حسی نخاعی کامل

 صدمات عصبی

 سر درد
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تهوع و استفراغ بعد از عمل 

 جراحی
 

 

 

 

 یزارعقاسم تهیه و تنظیم: 
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با آن دست و پنجه نرم به عبارتی یکی از مشکالتی که بیماران بعد از عمل جراحی ممکن است با آن مواجه شوند و 

است. این عارضه چنان بیمار را از نظر فیزیولوژیک و سایکولوژیک  PONVکنند تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی

. عوارضی از جمله: می شوددر دنیا مطرح  هاترخیص بیماران از بیمارستان درگیر می کند که یکی از علل تاخیر در

هایپوکالمی؛ آلکالوز متابولیک؛ اضطراب و زجر بیمار؛ ضعف و خستگی؛ احتمال آسپیریشن و پارگی مری که اگر بیمار 

ت که در مهم اسبسیار بیشتری ایجاد خواهد شد. لذا بسیار  آسیبریسک بیماری قلبی عروقی و عصبی داشته باشد 

ا از بروز این راهکارهایی توسط پرسنل بیهوشی انجام گیرد ت  perioperative یا قبل و حین و بعد از عمل جراحی

 .عارضه جلوگیری شود

درصد و در بیماران دارای پر ریسک تهوع و استفراغ به حدود  41تا  11: درصد شیوع درمطالعات حدود درصد شیوع

یمارستان بنسبت به پروتکل های کلینیکی و سطح علمی کلینیسین ها  در  ها این درصد درصد می رسد. البته 75

 تفاوت دارد.های مختلف دنیا 

 پاتولوژی تهوع و استفراغ:
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دستوراتی را از مراکز دیگر است ساقه مغز بصل النخاع از  درکه  Vomiting Centerمرکز بلع طبق دو شکل فوق 

که توسط عواملی تحریک شده اند دریافت می کند و نتیجه آن احساس تهوع و یا ایجاد استفراغ خواهد بود. لذا برای 

شوند باید سراغ مراکزی که به دالیلی تحریک شده و نتیجتا  PONVاینکه بفهمیم چه عواملی می توانند باعث بروز 

 ند برویم.مرکز تهوع را فعال کرده ا

تحریک مرکز تهوع به  Chemoreceptor Trigger Zone: با تحریک ناحیه CTZتحریک ناحیه  -2

دنبال خواهد بود. این ناحیه توسط عوامل شیمیایی؛ مخدرها؛ گازهای بیهوشی؛ داروهای شیمی درمانی 

 تحریک می شود.

 میایی و فیزیکی اعصابی: جراحی های گوارشی؛ شکمی؛ تحریکات شیتحریکات گوارشی و احشاء داخلی -1

همه باعث تحریک اعصاب و آزار دهنده که در احشاء هستند توسط جراحی یا داروها یا عوامل بیماری زا 

درصد از سیستم پاراسمپاتیک بدن است( می  75گوارشی مخصوصا عصب واگ )که مسئول و مجری حدود 

. هسته اطالعات می فرستند NTSسته و ه CTZشوند. این تحریکات توسط اعصاب اتونوم به مرکز بلع و 

NTS  مغزی( و نورون های  4مغزی( و گلوسوفارنژیال)عصب زوج  21ترمینال نورونهای واگ )عصب زوج

چشایی است. به عبارتی این هسته مرکز دریافت اطالعات بارورسپتور و کمورسپتور محیطی می باشد. یکی 

 و نتیجتا می توانند مرکز تهوع و استفراغ را تحریک کنند. از پروجکشن های این هسته به مرکز تهوع است(
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: تحریکات الرنژیال در قسمت های بینی و دهانی و فارینکس می توانند توسط تحریکات تحریکات الرنژیال -4

مکانیسم فوق را دنبال داشته باشند. لذا ترشحات غلیظ یا تجمع خلط یا لخته  و گلوسوفارنژیال عصب واگ

 PONVتیوپ یا جراحی هایی که دراین مناطق انجام می گیرد می توانند ریسک  NGدن خون یا گره خور

 را باال ببرند. 

تحریک نواحی وستیبوالر در گوش میانی که مسئول مخابره اطالعاتی درباره  تحریک مراکز وستیبوالر: -3

رستند و استفراغ بف تعادل و شکل و پوزیشن بدن )مخصوصا سر( هستند می توانند ورودی هایی به مرکز تهوع

و باعث تحریک این مرکز شوند. لذا جراحی ها و عفونت های گوش میانی؛ بیماری مسافرت ؛ حرکات شدید 

 راباال ببرند. PONVتواند ریسک  سر در بیماران حساس می

: درد؛ استرس و اضطراب؛ نگرانی؛ خاطراتی درباره تهوع تحریکات کورتکس و یا تحریکات سایکولوژیک -5

 ز عمل؛ همه می توانند با تحریک مرکز تهوع باعث ایجاد تهوع و استفراغ شوند. بعد ا

 سک فاکتور ها:یر

 برای این موارد باید مدیریت و برنامه ای پیشگیرانه از تهوع و استفراغ بعداز عمل وجود داشته باشد:

2- Patient Factors؛ دارای بیماری مسافرت؛ : افراد مسن؛ خانم ها؛ دارای سابقه تهوع و استفراغ بعد ازعمل

 ؛افراد چاق؛ بارداری؛ سر درد میگرنی؛ دارای استرس یا دارای مشکالت سایکولوژیک؛ هایپوتنشن و هایپرتنشن

 سرگیجه

1- Anesthetic Factors داروهای مخدر؛ بیهوش کننده های تبخیری؛ کتامین؛ :O1N  ریسک تهوع را باال

عمل را کم می  ریسک تهوع و استفراغ بعد از Total Intravenous Anesthesiaمی برند. پروپوفول و 

کنند. مطالعات مطرح می کنند تزریق داروی مخدر که عنصر مهم و  بالگریز بی هوشی است اگر ابتدای 

عمل درد بیمار را ساکت کند و تا چند ساعت بعداز عمل بی دردی ادامه داشته باشد ریسک تهوع راخیلی 

ه این که در اواخر عمل دوز های مخدر دریافت کند. نالوکسان نیز ریسک را باال کمتر باال می برد نسبت ب

 می برد. وجود درد بعد از عمل و تزریق مخدر بعد از عمل هر دو عاملی برای ریسک تهوع هستند. 

4- Surgical Factors :جراحی های چشم؛ گوش میانی؛ ENT ارتوپدی وسیع؛ شکمی؛ ژنیکولوژیک؛ زنان ؛

 ناشی از عمل جراحیرا باال می برند. هایپوولومی و دهیدریشن؛ سرگیجه و درد PONV یسک و زایمان ر

 ریسک را باال می برند.

 : PeriOperativeدر  PONVراهکارهای پیشگیری از 

قبل از القا اینداکشن تزریق کافی سرم قندی نمکی و همچنین استفاده از سرم رینگر در حین عمل به میزان  -1

موثر بوده است. پرهیز از دهیدریشن و هایپولومی و هایپوتنشن بیمار بعد از عمل  PONVکافی در کاهش 
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یکی از عوامل مهم پیشگیری هستند. ولی نباید اورلود مایعات رخ دهد چراکه مشکالتی برای بیمار بوجود 

چرا  -ساعتسی سی بر کیلوگرم بر  41 -خواهد آورد. ) سرم نرمال سالین را نباید بیش از حد تزریق کرد

که باعث اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خواهد شد و عوارض و درگیری های فیزیولوژیک برای بیمار بوجود 

 خواهد آورد.(

درد و استرس و اضطراب بیماران حساس را قبل از عمل با داروها ) میدازوالم؛ مخدرها( اصالح کرده باشم تا  -2

 کاهش دهیم.. PONVریسک 

3-  O1N  ریسک را باال می برد. می توان در بیماران حساس از روشTIVA .استفاده کرد 

روش صحیحی برای تزریق مخدرها اتخاذ گردد تا درد بیمار قبل از جراحی ساپرس شود و تا چند ساعت  -4

 بعد از عمل ادامه یابد و نیاز به تزریق مخدر تا انتهای عمل و ریکاوری نباشد.

 ثبات آن عامل ثبات سلول ها و نورونها و باعث کاهش ریسک بعد از عمل است. باال و 1SPOاکسیژن خون  -5

بعد از عمل ریسک را باال می برد. وجود ترشحات و خون و خلط   PPCبعد از عمل و  لذا عدم تنفس کافی

 در مسیرهای هوایی باعث افزایش ریسک خواهد بود.

آرامی فیزیولوژیک و روانی بیمار را به همراه  وع و ناهایپوتنشن و هایپرتنشن بعد از عمل می تواند ریسک ته -6

فشارخون و ضربان  Stabilityمخصوصا بیماران مسن و دارای بیماری قلبی و عروقی حفظ  داشته باشد.

 قلب مهم است.

تزریق دگزامتازون از دسته داروهای استروئیدی قبل یا بالفاصله بعد از اینداکش ولی با سرعت بسیار آرام  -0

و گلو درد و التهاب ها   POCDو شیورینگ و  PONVیلی گرم بر کیلوگرم( می تواند از بروز /. م2)

 جلوگیری کند.

)مخصوصا در بچه ها؛ یا دوز باال( می تواند باعث تهوع و استفراغ  سرفه ای که ناشی از عوارض فنتانیل است -8

 باشد.گردد. که تزریق آرام لیدوکائین می تواند مفید 

یا در زمان قبل از اکستوبیشن می  Post Anesthetic Care Uniteسی سی در  5تا  1تزریق پروپوفول  -9

در بیماران  را پائین آورد. حتی مطالعات اثر آن را مشابه اوندانسترون دانسته اند. PONVتواند ریسک 

ون وپوفول یا اوندانسترکاندید شیمی درمانی چون تهوع و استفراغ در آنها شایع است برای پیشگیری از پر

 استفاده می شود. 

مفید است. استفاده از پالزیل در  PONVبرای درمان استفاده از پروپوفول و اوندانسترون  PACUدر   -14

و ثالثا احتمال  به همراه دارداول درمان نیست ثانیا اثرات خواب آلودگی و مشکالت شناخی  اوال خط :ریکاوری

وجود دارد که است(  Basal nucleiاطر اثرات آنتی دوپامینرژیک پالزیل روی )به خ حرکات اکستراپیرامیدال

دهد و در  می  Dystonia Reactionدر بچه ها از طرفی عوارض بدی را برای بیمار به دنبال خواهد داشت. 

 در بچه ها اندانسترون و در مرحله بعد دروپریدول می تواند مفید باشد. ممنوع است. نیز پارکینسونیسم
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)حدود دو انگشت پائین تر از مچ دست و در خط وسط( می  P6در نقطه   Acupunctureماساژ فشاری   -11

 تواند از تهوع و استفراغ جلوگیری نماید. 
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 مدیریت استرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: سمیرا هاشم پور



467 
 

 تعریف:

انسان و واکنشی که فرد نسبت به آن نشان می دهد استرس اثر فشار های خارجی یا شرایط نامناسب را برروی بدن -

 نامیده می شود. در واژه فارسی به معنی فشار روانی بکار برده می شود

استرس یک پاسخ یا واکنش بدن به محرک های بیرونی یا درونی است محرکی  که موجب استرس یا همان پاسخ -

 بدنی می شود  عامل استرس زا نامیده می شود.

های استرس زا ،همیشه وجود دارد واجتناب از آنها نه تنها ممکن نیست ،بلکه محروم شدن از محرک ها منجر  محرک

به مرگ انسان می شود بنابراین ،همیشه مقداری استرس برای فرد وجود دارد واین مقدار برای او مفید است.از این 

حالی که میزان نامتعارف آن ممکن است ،موجب  رو میزان متعادلی از استرس برای زندگی و رشد ضروری است. در

 بروز بیماری های مختلف،اختالالت شخصیتی وحتی مرگ شود.

افراد در طول زندگی خود دایم گرفتار فشارها ونامالیمات شدید وخفیف هستند .این به معنا نیست که آنها پیوسته 

بر تحریکات واسترس ها ،نیروی مقاومت وخاصیت در خستگی جسمانی وروانی به سر می برند زیرا بدن انسان ،در برا

 تطابقی معینی دارد که نه تنها خنثی کننده استرس نیست بلکه عامل اصلی ادامه حیات وزندگی فرد نیز می باشد

بدین ترتیب که بدن انسان متناسب با شرایط محیطتغییراتی پیدا می کند وبه اسانی تسلیم ناسازگاری های محیط 

ییرات راتطابق جسمانی می نامند. استرس می تواند زمینه هایی را برای تغییر ورشد فراهم نماید نمی شود این تغ

اگرچنین باشد سازنده ومثبت است،ولی اگر شدید وطوالنی باشد ممکن است منجر به بیماری های جسمی ،روانی 

 ،وعدم توانایی برای مواجهه با عوامل ایجاد کننده آن شود

:استرس مجموعه واکنش های جسمانی ،روانی ،ذهنی ورفتاری است که ارگانیسم در  استرس در تعرف جامع تر از

برابر محرک های درونی یا بیرونی برهم زننده ثبات درونی خود نشان می دهد به هدف اصلی این واکنش ها بازگرداندن 

 ثبات از دست رفته ارگانیسم وسازگاری فرد با محیط است

فرید من وروز من ، در سال های اخیر مشخص کرده اند که بر خی سبک های شخصیتی ،مستعد استرس هستند،در 

حالی که برخی دیگر ،فشار راکم کرده یا آن را حذف می کنند. آن ها شخصیت ها را براساس استعداد فشار به دو 

خاش گر ،مهاجم ،جاه طلب ،سخت کوش افرادی پرتیپ های شخصیتی الف:دسته تیپ الف وتیپ ب تقسیم کردند . 

 :تیپ های شخصیتی ب،بیزار و بی حوصله هستند.همواره اهل رقابت هستند ومشاغل پرفشاری را قبول می کنند  

 افرادی مالیم و آرام هستند وکمتر خود را در گیر فعالیت های رقابت زا می کنند

 عوامل استرس زا :

 خوابی ،گرسنگی طوالنی و......:استرس زا های فیزیولوژیک:مانند بی -2

 استرس های بیماریزا)پاتولوژیک(:زایمان ،عفونت های داخلی،تومورمغزی و....-1

 اجتماعی: تغییرات مهم زندگی مانند ازدواج ، مرگ یکی از اعضای خانواده، نقل ومکان–استرس زاهای روانی  -4

وبه صورت خفیف ، ایجاد بیماری جسمی یا روانی  البته استرس هلی فوق هیچ یک به تنهایی ودر مدت زمان کوتاه

نمیکند، بلکه هنگامی فرد را از پا در می آورد که اوال چند استرس شدید به مدت زمان طوالنی بر فرد واقع شود در 

 ضمن به تیپ های شخصیتی افراد نیز در برخورد با این موقعیت ها نیز بستگی دارد

 ادکننده استرس را به طریق زیر تقسیم بندی می کنند :گروهی دیگر از دانشمندان عوامل ایج

 : این عوامل در خارج بدن فرد قرار دارند مانند مشکالت شغلی ،خانوادگی و....عوامل خارجی
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 : این عوامل منشاء داخلی دارند مانند:تب ،یائسگی ،حاملگی و.......عوامل داخلی

 

 پاسخ های روان شناختی و فیزیولوژیکی استرس:

پاسخ ها در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارددر واقع ادراک افراد که در یک واقعه ء استرس زا هستند متفاوف این 

که در این افراد یا استرس بوجود نمی آید یا روهی این عامل استرس زا را نوعی چالش تلقی می کنندمی باشدگ

ه که این دستزا را نوعی چالش تهدید می کنند گروهی دیگر عوامل استرسکمترین میزان استرس را خواهند داشت 

:فرد از توانمندی ها ، مهارت ها ،وروش های مسئله گشایی  دسته اولافراد دو نوع واکنش از خود نشان می دهند:

 خود برای حل مشکل وکنار آمدن با عامل استرس زا ، بهره می گیرد که نوعی واکنش سازگار وسالم است.

:فرد نمی تواند از روش های طبیعی وسازگار در مقابل با عامل استرس زا بهره بگیرد، ناگزیر از واکنش  در دسته دوم

های غیر طبیعی استفاده می کند واسترس در او بوجود می آید زمانی که فرد ذچار استرس  می شود عالیم ونشانه 

 های فیزیکی ،هیجانی ،ورفتاری در او بوجود می آید

 :سر درد عصبی ،خستگی مزمن ،اشکال در خواب و......مانندعالیم  فیزیکی 

 :  مانند پرخاشگری ، غم واندوه واختالل در تمرکز و.......عالیم هیجانی 

 :مانند مصرف الکل یا مواد مخدر ،داروها ،کناره گیری و........عالیم رفتاری 

 پاسخ های فیزیولوژیکی:                                                              

 :*سندرم سازگار موضعی

بدن انسان به برخی از استرس ها ،پاسخ موضعی می دهد یعنی پاسخ شامل کل بدن نیست ،فقط ناحیه ایی ازبدن 

،مانند بافت با اندام که با عامل استرس زا مواجه شده است ،را در بر میگیردلخته شدن خون ،پاسخ به التهاب،ترمیم 

 هایی از پاسخ موضعی بدن به استرس است. زخم نمونه

 :*سندرم سازگار عمومی

پاسخ فیزیولوژیکی تمام بدن به استرس می باشددر این مرحله بدن برای نشان دادن واکنش مناسب و ایجاد هماهنگی 

 ،سه مرحله را می گذراند

لذا به خا طر مقابله با  احساس خطر:بدن هنوز با استرس تطابق وسازگاری حاصل نکرده وهماهنگ نشده است–2

عامل استرس زا یک باره کلیه فعالیت های جسمانی وروانی کاهش می یابد در این مرحله مستلزم تغییرات 

 فیزیولوژیکی است که شخص را برای سازگاری با عوامل استرس زا آماده می کند

وقدرت مقابله با خطر رابدست می آورد مرحله مقاومت:با فاصله کوتاهی بعد از مرحله اول ،بدن هماهنگی ومقاومت -1

در این مرحله اگر استرس حل شود صدماتی که بدن احتماال دچار شده است ترمیم می شود واگر عامل استرس زا 

 شدید باشد ومدت زمان طوالنی  یابد واکنش بدنی وارد مرحله سوم سندرم سازگاری عمومی می شود

مرحله خطر رفع نمی شود واسترس همچنان با شدت ومداومت باقی  مرحله ضعف وناتوانی یا افسردگی:در این-4

است وهماهنگی وتطابق با شرایط دوام نمی یابدبنا براین ،شخص دچار واخوردگی وخستگی مفرط میشود و به طور 

وانی رکامل یا نسبی توانایی خود را برای مقابله با استرس از دست می دهد و در نتیجه ابتال به بیماری های جسمی و 

 می شود 
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 پاسخ های روان شناختی:

عوامل استرس زا همان گونه که باعث پاسخ های فیزیولوژیک میشود منجر به پاسخ های سازگاری روان شناختی نیز 

می گردد.اشخاص سالم ،به هنگام مواجهه با عوامل استرس زای زندگی ،رفتارهای سازگاری روانشناختی را نیز در 

رفتارها کوششی است در جهت مواجه صحیح با استرس واز طریق یادگیری تجارب قابل  خود رشد می دهند این

 قبول وموفقیت زا بدست می آید.

رفتار تکلیف گرا: رفتار های تکلیف گرا یا وظیفه گرا ،عبارت است از تالش آگاهانه وعمدی جهت حل مشکل  -2

ارد وبیشتر متوجه تکمیل کار است تا جنبه ،رفع تعارض وبرآوردن نیاز ها.فرد تکلیف گرا رفتاری هدف مند د

های عاطفی آن.بکار گیری این رفتار ها شخص را قادر به مواجهه واقع بینانه با نیازهایی که در رفع یک عامل 

 استرس زا وجود دارد می سازد. این رفتار ها شامل:

سازد .این رفتار ها ممکن است *رفتار مقابله ایی: فرد سعی می کند موانع سر راه خود را رفع یا مغلوب 

 سازنده یا مخرب باشد.

*رفتار عقب نشینی یا کناره گیری:  این رفتار می تواند فیزیکی یا روانی باشد.فرد خودش را به طور فیزیکی 

 یا روانی از مقابل عامل استرس زا یا تهدید کننده کنار می کشد.

جانشین کردن اهداف یا برنیاوردن برخی نیازها *رفتار سازشی: مستلزم روش های معمولی عملکرد فرد ،

 ،برای نیاز های دیگر یا پرهز از استرس است

مکانیسم دفاعی: رفتار های آگاهانه،همیشه در غلبه کردن بر شرایط استرس زا موفق نیستند.در این گونه -1

 ستند که موجب حمایتموراد از مکانیسم دفاعی استفاده می شودمکانیسم دفاعی رفتار ناخود آگاهانه ایی ه

 روانی شخص در یک حادثه استرس زا می شوند.برخی از انواع مکانیسم های دفاعی:

*سرکوبی: سرکوبی یا واپس زنی ،رایج ترین مکانیسم دفاعی است زیرا خط اول دفاع برای مقابله با اضطراب 

،تمایالت،احساست واسترس شمرده می شود .سرکوبی عبارت است از بیرون راندن ناخود آگاه تجارب

وخاطرات ناراحت کننده از بخش خود آگاه .به این طریق فرد با سرکوب تجارب تلخ به ناخود آگاه ،احساس 

 آرامش می کند.

*جابه جایی: عبارت است از سوق دادن جهت یک احساس از یک موضوع خطرناک یا غیر قابل قبول به یک 

د را به اشیاءبی جان منتقل می کند . مثال زنی که از دست موضوع امن یا قابل قبول .گاهی فرد احساسات خو

شوهر ش ناراحت است ظرف ها رامی شکند. جابه جایی موجب می شود که اضطراب ونگرانی از علت تولید 

 کننده ی خود جدا شده وبه چیز دیگری که هیچ رابطه ایی با آن ندارد منتقل شود.

دادن خصوصیات،صفات ویا تمایالت نامقبول وناپسند خود ،به *برون فکنی: یا فرافکنی عبارتست از نسبت 

 دیگران . به عبارت دیگر فرد احساسات وامیال دردناک درونی خود را به فرد دیگری نسبت می دهد.
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*جبران: یعنی تالفی کردن یک  نقص .مکانیسم جبران ،عبارت است از رفتار های افراطی به منظور تقلیل 

دی که به دلیل معلولیت ،احساس حقارت می کند با کسب شهرت براحساس احساس  حقارت ،مثل :فر

 حقارت خود فایق اید وبالعکس

*واالیش،: مکانیسم دفاعی پخته ای است وعبارت است از ارتقای سالم وبی تعارض یک تکانه ی کودکانه به 

ل قبول از نظر اجتماعی به یک هدف اجتماعی پخته .به عبارت ساده تر ،زمانی که تکانه ها وتمایالت غیر قاب

 رفتار های با ارزش از نظر اجتماعی ،تبدیل می شود به آن واالیش یا تصعید می گویند.

*انکار: نفی نا خودآگاه یک فکر ،احساس، میل یا واقعیت که برای خودآگاه نامقبول است . در واقع رفتار فرد 

 به گونه ایی است که گویا مشکلی وجود ندارد.

: مکانیسم دفاعی فروفشانی عبارت است از ،عمل آگاهانه ی مهار کردن یک تکانه یا عقیده به * فروفشانی

 منظور فراموش کردن چیزی یا کنار زدن آن از ذهن .

* درون فکنی : برای مراحل رشد ،اهمیت اساسی دارد وعبارت است از درونی کردن سمبولیک یک شخص 

 ابطه ی نزدیک با آن وحفظ حضور دائمی آن.یا شی ء خارجی محبوب به منظور برقراری ر

 و....

 فرایند پرستاری جهت مقابله با استرس 

بررسی وشناخت : هر فردی ،درک وپاسخ های مخصوص به خود را نسبت به استرس دارد وبستگی به عقاید ،تجارب 

ومکانیسم های  زندگی ،الگوهای زندگی ،عوامل محیطی،ساخت وعملکرد خانوادگی،مرحله ی رشد،تجارب گذشته

 مواجهه روانی فرد دارد.

*نشانه های فیزیولوژیکی: نشانه های فیزیولوژیک استرس عینی هستند . معموال ،عالیم حیاتی مددجو افزایش می 

یابد بی قراری ظاهر می شود و مددجو نمی تواند استراحت یا تمرکز داشته باشد .طول مدت وشدت عالیم ،مستقیما 

 عامل ایجاد کننده ی استرس می باشد. مربوط به طول وشدت 

در هر مرحله از رشد وتکامل با وظایف جدید مواجه می شود  که ممکن است برای او :*نشانه های رشدی استرس 

استرس زا باشد و به نشانه های قابل مشاهده استرس منجر شود . استرس های طوالنی ،می تواند گذر از یک مرحله 

 اخیر ویا حتی مختل کند.به مرحله دیگر را دچار ت

اجتماعی:تغییرات روانی اجتماعی می تواند مستقیما وبوضوح نتیجه استرس طوالنی باشد پاسخ –*نشانه های روانی 

به استرس های طوالنی نیز بستگی به سیستم حمایتی ،تجارب گذشته با عوامل استرس زا،مکانیسم های مواجه ی 

س دارد. هنگاح تغییرات رفتاری در فرد ،باید خانواده ،دوستان و پرستاران روانی وپاسخ های فیزیولوژیکی به استر

اجتماعی استرس های طوالنی می –بدانند که شخص نیاز به کمک جهت سازگاری دارد. از جمله نشانه های روانی 



471 
 

 غییر در عادتتوان به موارد زیر اشاره کرد: اضطراب،افسردگی ،سوءمصرف مواد )الکل ،داروها، کافئین،نیکوتین(،ت

 خوردن )تغییر اشتها(تغییر در الگوی خواب و فعالیت ،ضعف فکری و.......

*نشانه های عقالنی استرس: استرس طوالنی ممکن است بعداخالقی شخص را نیز تحت تاثیر قرار دهد که ممکن 

رد در عملک-می یابد .است منجر به حاالت غیر طبیعی زیر گردد:توانایی در کسب معلومات ومهارت های جدید کاهش 

ر ارتباط او با دیگران دستخوش تغیی-شخص تاثیر می گذارد به طوری که ممکن است فرد قادر به ادامه شغلش نباشد

توانایی مددجو در جهت حل مشکالت به طور موثر کاهش می  -ناتوانی جهت حل تعارض بوجود می آید.–می گردد 

 بد.وابستگی فرد به دیگران افزایش می یا-یابد

*نشانه های معنوی یا اعتقادی :استرس ممکن است سازگاری در بعد اعتقادی را هم تحت تاثیر قرار دهد . استرس 

شدید ممکن است ، باعث  عصبانی شدن فرد یا خشم نسبت به خدا و ماوراء طبیعت شود .عوامل استرس زایی مانند 

مانند سیل و زلزله ، ممکن است برداشت فرد از زندگی بیماری حاد یا مرگ یکی از نزدیکان ویا حوادث طبیعی 

 وجهان را تهدید کند و او را به طرف یک افسردگی معنوی سوق دهد.

تشخیص های پرستاری: با بررسی های انجام شده  در تمام زمینه ها ،می تواند عوامل بالقوه استرس ،عوامل استرس 

 شخیص های پرستاری  را معین نمود.زای شدید وپاسخ مدد جو را به استرس مشخص کرد وت

برنامه ریزی:  طرح مراقبتی برای هر مد جو بر حسب درک وی از عوامل ایجادکننده استرس وپاسخ به آن متفاوت 

است.برای پرستار ومددجو مهم است  که اهداف واقعی وقابل اجرا را برای کمک به مواجهه با عوامل استرس زا طرح 

این مقصود ،بسیار مهم است که یکی از دوستان یا اعضاء خانواده جهت طرح برنامه همراه  ریزی کنند و برای نیل به

با پرستار باشد. زیرا در بسیاری از موارد ،برنامه ریزی بلند مدت می باشد و بعد از ترخیص مددجو نیز ادامه دارد 

ه مددجو زندگی می کند اطالع داشته بنابراین ،بهتر است پرستار در باره وجود وارزش منابع سازگاری در محیطی ک

کاهش تکرار موقعیت های استرس  -2باشد. اهداف کلی در برنامه ریزی جهت مواجهه صحیح با استرس عبارتند از : 

 افزایش پاسخ های روان شناختی و رفتاری به استرس  -4کاهش پاسخ های فیزیولوژیک به استرس  -1زا 

جهت حذف تمام عوامل استرس زا هم غیر ممکن وهم غیر واقع بینانه کاهش موقعیت های استرس زا :کوشش -2

 است .اگرچه برخی از این عوامل را می توان کاهش داد:

*عادت: هر فرد عادت ویژه خود را دارد و روشی را در فعالیت های روزانه اش مورد استفاده قرار می دهد . سبک ها 

 ژیکی و روانی بیشتری در مواجهه با موقعیت های تازه برخوردار است.وعادات احتیاج به صرف انرژی فیزیکی وفیزیولو

*اجتناب از تغییر:معموال هر تغییر و مواجه شدن با موقعیت های جدید می توان استرس زا باشد . اجتناب از تغییر ، 

 عامل استرس زایروشی است که تغییرات غیرالزم و قابل اجتناب را محدود می کند. معموال وقتی فرد در برابر یک 

 طوالنی وشدید قرار می گیرد بهتر است از تغییرات غیر الزم جلو گیری شود.



472 
 

*توقف زمانی: در این روش فرد یک دوره مخصوص زمانی را اختصاص به متمرکز شدن برروی سازگاری با عوامل 

راهنمایی و اهداف  استرس می دهد مهم ترین مزیت این روش این است  که مددجو یک دوره زمانی خاص را جهت

 خاص دارد بدون این که احساس اضطرار زمانی کند 

مدیریت زمان: به مجموعه تکنیک هایی اطالق می شود که فرد را قادر می سازد تا از زمان و وقت بهترین استفاده را 

 ببرد . شخصی که از وقت ، به طور موثر استفاده می کند .دچار استرس کمتری می شود . 

ط: تعدیل کردن محیط یا دست کاری در محیط به معنی ایجاد تغییرات محیطی ،به گونه ایی که استرس تعدیل محی

 فرد کم شود. 

کاهش پاسخ های فیزیولوژیکی به استرس : عواملی که در کاهش پاسخ های فیزیولوژیکی به استرس می  -1

 توانند موثر باشند عبارتند از :

که بدرستی انجام شود وبا بیماری مددجو در تضاد نباشد به طور  *ورزش:ورز ش های مداوم بدنی در صورتی

 موثری از 

 اثار زیان بخش استرس پیش گیری می کند.

 تغذیه ورژیم مناسب: 

خواب واستراحت: داشتن یک الگوی منظم خواب واستراحت کافی برای مواجهه با استرس حائز اهمیت می 

 باشد 

روش های مقابله با واکنش های جسمی استرس است. هنگام استرس آرام سازی : آرام ساز ی یکی دیگر از 

در ماهیچه ها تنش ایجاد می شود که با آرام سازی می توان تنش یا کشیدگی ماهیچه را کاهش داد وبه این 

 طریق می توان استرس را کنترل نمود.

 افزایش پاسخ های روان شناختی و رفتاری به استرس:-4

که هیچ بشری نمی تواند تنها زندگی کند ودر ارتباط با افراد دیگر هست ،می توان *سیستم حمایتی:از آنجا 

جهت م.اجهه با استرس ،از خانواده ، دوستان وهمکارانش که سیستم حمایتی نامیده می شود استفاده 

 نمود.حمایت روانی برای شخص دچار استرس بسیار مهم است 

است جهت کمک به حل مشکالت فوری و خاص ناشی از *مداخله در شرایط بحرانی: این اقدام روشی 

استرس می باشد و مستلزم تجزیه وتحلیل عمیق موقعیت مددجو نیست وهدف  از انجام آن برگرداندن هرچه 

 سریع تر مددجو به سطح قبل از بحران در تمام ابعاد می باشد 

*منبع کنترل درونی:  افرادی که از منبع کنترل درونی برخوردار هستند ،این احساس که آن ها کنترل 

زیادی بر وقایع زندگی خوددارند و می توانند مسیر زندگی خود را کنترل نمایند ،در مقایسه با افرادی که در 
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یز تری دارند.کسانی که کنترل تغییر دادن شرایط زندگی خود درمانده وعاجز هستند ،سازگاری موفقیت آم

 بیرونی دارند همیشه گناه را بر گردن دیگران می اندازند

*عقاید مثبت:نگرش مثبت در سازگاری فرد با استرس ،نقش مهم دارد ،حتی افزایش موقتی عزت نفس 

ا ،استرس را کاهش می دهد امیدواری به عنوان یک نگرش مثبت می تواند سطح تحمل فرد را در مواجهه ب

 رویدادهای استرس زا افزایش دهد .

ارزشیابی:همان طور که درک هر مددجو از استرس متفاوت است ،کاهش آن نیز در مددجویان مختلف 

 متفاوت می باشد . بنابر این ،ارزشیابی مداخالت پرستاری باید به طور انفرادی برای هر مددجو انجام پذیرد.

 

 

 

 

 منابع :

 تالیف :محسن کوشان واقعی،سعید واقعی  2روان پرستاری بهداشن روان -2

 روان شناسی اجتماعی برای پرستاران تالیف:جبارحیدری ،یداهلل جنتی -1
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تعریف :مفاهیمی چون،تهدید به خطر ونیاز به اقدام را منعکس می کند. واژه بحران به معنای واقعی کلمه ، یعنی 

مرحله یا زمان تصمیم گیری درباره بعضی چیز ها،نقطه عطف در مسیر رخداد ها ، مرحله ی تغییر ولحظه ی تعیین 

 کننده می باشد. 

ک حادثه استرس زا یا ناگوار در شخص بوجود می آید و روش معمول بحران یک اختالل درونی است که از طریق ی

 شخص برای سازگار شدن غیر موثر می شود در مقابل، ترس و اضطراب افزایش می یابد.

 عوامل متعادل کننده بحران:

و به اانسان در شرایط طبیعی در حالت تعادل زندگی می کند و وقتی که در زندگی به مانعی برخورد می کند،تعادل 

هم می خورد .در نتیجه یک دوره بی نظمی وآشفتگی در آن زمان اتفاق می افتد و تالش می کند که به حالت تعادل 

قبلی برگردد.در این مرحله دو وضعیت پیش می آید.اگر عواملی جهت برقراری حالت تعادل موجود باشد،بحران یا 

حمایتی موجود ،مشکل حل وتعادل برقرار می شود . ولی اگر رویداد به صورت واقعی درک شده وبا استفاده از نیروی 

عوامل برقراری تعادل ویا نیروهای حمایت کننده نباشد ،مشکل حل نشده وبحران بوجود می آید در این موقع ،نیاز 

فوری به دخالت در بحران است تا به شخص بحران زده که به تعادل مجدد نیازمند است،کمک شود.بنا براین ، در 

جاد بحران ،عواملی تحت عنوان عوامل متعادل کننده وجود دارد که در ایجاد یا رفع بحران بسیار موثرند . سه عامل ای

 اساسی در این زمینه عبارتند از :

ادراک فرد از واقعه: یعنی اتفاقی که برای فرد رخ داده است برای او چه معنایی دارد؟ چگونه در آینده او تاثیر  -2

 ی تواند با واقعه برخورد واقع بینانه داشته  باشد؟می گذارد؟ آیا م

 حمایت های موقعیتی: منظورا فراد یا موسساتی است که فرد می تواند به آن ها متکی باشد .  -1

مکانیسم های سازشی: افراد در دوران زندگی خود یاد می گیرند که برای کاهش اضطراب وتنش خود از  -4

 را مکانیسم سازشی می گویند. شیوه هایی استفاده کنند این شیوه ها

 انواع بحران : بحران ها را می توان در سه بخش رشدی ، موقعیتی ، و اکتسابی جای داد.

بحرا ن های رشدی: روان شناسی رشد وتکامل ،یک سری مراحلی را که فرد باید در جریان رشد به طرف بلوغ وکمال 

یک مرحله به مرحله ی دیگر وارد می شود.ممکن است طی کند،مطرح می نماید.در طی رشد وتکامل که شخص از 

تعادل روانی او به هم بخورد .از خصوصیات هر مرحله ،وجود بحران های تکامل است که باید فرد بر آن غلبه کند تا 

این که رشد کند وبه سمت بلوغ و کمال حرکت نماید.بدین ترتیب ،شخص در طی رشد،سازش با استرس های زندگی 

 گیرد.را فرا می 

بحران های موقعیتی: وقتی یک واقعه خارجی تعادل روانی شخص یا گروهی را بهم می زند ،بحران موقعیتی بروز می 

کند. مانند از دست دادن شغل ،ازدست دادن شخص مورد عالقه: بحران از دست دادن شغل می تواند به دنبال فشار 

.بحران ناشی از دست دادن شخص مورد عالقه به دنبال ،احساس عدم کفایت و کشمکش های روانی ایجاد شود مالی



476 
 

احساس محرومیت و همچنین معلول فشار مالی، تغییر نقش های اعضای خانواده و از دست دادن حمایت های روانی 

باشد.بحران ناشی از حاملگی نا خواسته به دلیل نیاز به تصمیم گیری در مورد کامل نمودن دوره بارداری یا سقط 

ا اینکه آیا پس از تولد بچه،او را خودشان)پدر و مادر نوزاد( نگهداری کنند یا به فرزند خواندگی  بدهند و جنین و ی

 اگر بچه را نگهدارند به چه تغییراتی در زندگی نیاز خواهند داشت،ایجاد میگردد. 

 بحران های اکتسابی:

فقدان های متعددی از تغییرات محیطی ناشی بحران های اکتسابی ناگهانی ،نا متداول و غیر منتظره هستند و از 

 میشود،برای مثال 

آتش سوزی ها ، سیل و ... از بحران های اکتسابی بشمار میروند.همچنین وقایعی مانند گروگان گرفتن،تصادف های 

عمدی، کشتار های گروهی در اجتماعات،سقوط هواپیما از این جمله اند.بر خالف بحران های رشدی و موقعیتی ، 

 حران اکتسابی در زندگی فردی متداول نمیباشد.بحران های اکتسابی را بحران های اجتماعی نیز مینامند.ب

مراحل بحران: بحران دوره ای محدود دارد و از چند ساعت تا شش هفته طول میکشد.چنین بحرانی با یک مرحله 

 مقدماتی مشخص است که ضمن آن تنش و اضطراب پیدا میشود.

این مرحله فرد احساس اضطراب ، درماندگی و نا توانی میکند،احترام به نفس وی مورد تهدید قرار مرحله شوک:در 

میگیرد و اندیشه و رفتار او حالت ناهنجاری به خود خواهد گرفت.توانایی هر گونه طرح ریزی و تفکر منطقی از دست 

ت که بطور غریزی در انسان ها موجود رفته و قدرت تشخیص زمان و مکان خدشه دار میگردد و توانایی حل مشکال

است به گونه ای نا خود آگاه مختل میگردد.در این مرحله فرد یا کامال جسم خود را فراموش کرده و صدمات و ضربه 

های وارد به آن را درک نمیکند و یا وضع جسمی به صورت مرکز توجه در می آید.از نظر اجتماعی نیز در رفتار 

مشاهده میشود و اغلب خود را خوار و زبون احساس میکند و در پاره ای مواقع نیز پر کار شخص تفاوت های فاحشی 

تر میگردد.مرحله شوک معموال کوتاه مدت است و از چند ساعت تا دو روز تجاوز نخواهد کرد.هر چه طول مدت شوک 

 بیشتر باشد، سازش مجدد فرد مشکل تر خواهد بود.

مرحله که بالفاصله پس از مرحله اول اتفاق می افتد روش های مختلف حل مشکل مرحله عقب نشینی دفاعی: در این 

که قبال نیز ب طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته اند بکار برده میشوند.بدین معنی که با بازگشت به گذشته 

ضطراب فراوان،فشار روانی و به خاطر آوردن وقایع مشابه شیوه های حل مشکل به خود آگاه می آیند ولی به دلیل ا

کاهش نخواهد یافت.عدم کاهش فشار روانی،سبب افزایش اضطراب میگردد و اضطراب نیز عاملی برای ازدیاد فشار 

روانی خواهد بود.بدین معنی اصطالحا حلقه بد خیمی بوجود خواهد آمد که منجر به درماندگی کامل میگردد.فردی 

مشکل بود به تدریج از درک واقعی مشکل نیز عاجز مانده و سعی به فراموش  که در ابتدای این مرحله به دنبال حل

کردن واقعیت می نماید و در نتیجه کامال نا توان خواهد گشت.در این مرحله نیاز شدیدی به کمک دیگران است ولی 

له ممکن اید. این مرحفرد مبتال به بحران ، هرگز به نصایح توجهی نکرده و با هر گونه تغییری به شدت مخالفت می نم

است کوتاه یا طوالنی باشد و بستگی به شرایط موجود دارد.فرد به منظور کاهش اضطراب از مکانیسم های دفاعی 
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مختلف استفاده میکند که رایج ترین آن انکار است.دلیل تراشی و جا بجایی نیز مورد استفاده قرار میگیرد که از عدم 

با استفاده از مکانیسم برون فکنی فرد اشتباهات خود را به دیگران نسبت میدهد تعادل روانی فرد جلوگیری میکند.

 این مکانیسم مانع خدشه دار شدن احترام به نفس فرد میشود.

مرحله پذیرش و قبول بحران: در این مرحله باالخره بحران پذیرفته میشود و از ماهیت کلی آن اطالع حاصل 

و اضطراب و نگرانی مجددا افزایش یافته و واقعیت اغلب دردناک و ناگوار جلوه  میشود.فرد اقدام به حل مشکل نموده

گر خواهد شد.قدرت تفکر در ابتدای این مرحله مختل خواهد شد ولی بهرحال فرد به اعصاب خود مسلط گشته و از 

 طریق تفکر و استدالل در جستجوی راه حلی جهت مشکل بر می آید.

: سر انجام با انتخاب راه حلی مناسب بحران بر طرف میگردد.اضطراب و نگرانی مرحله سازش با مشکل و حل آن

تدریجا کاهش می یابد و احترام به نفس مجددا استوار میشود.از نظر جسمی نیز فرد احساس سالمتی کامل میکند 

 می نماید. و کار های روز مره را به خوبی انجام خواهد داد.در این مرحله فرد قدرت تطابق جدیدی نیز کسب

چنانچه فرد موفق به طی کردن مراحل چهار گانه فوق نگردد و به طور موفقیت آمیزی این مراحل را نپیماید در یک 

مرحله باقی مانده و به تدریج تعادل روانی خویش را از دست میدهد.گاهی ممکن است به دلیل عدم موفقیت در حل 

د و خود کشی و مرگ را تنها راه حل بداند.استفاده از مواد بحران فرد دچار احساس عدم کفایت و افسردگی شو

 مخدر،الکل،دست و دلبازی یا خست نیز ممکن اتفاق بیفتد که در جهت تنبیه خود صورت میگیرد. 

باولبی روان کاو بریتانیایی،چهار مرحله برای افرادی که در اثر از دست دادن عزیزان خود دچار سوگ شده اند بیان 

 کرده است:

 مرحله اول با کرختی ، اعتراض،انکار و خشم مشخص میشود.ممکن است از چند لحظه تا چند روز طول بکشد._2

 جستجوی فرد از دست رفته و اشتغال ذهنی با او._1

 یاس ، واقعیت فقدان شروع ب فرو کش کردن میکند و فرد سوگوار منزوی ،بی احساس و بی حال به نظر میرسد._4

 است.فرد ب زندگی عادی بر میگردد و خاطرات فرد از دست رفته جای سوگ را میگیرد. سامان یابی مجدد _3

فرآیند داغ دیدگی در کودکان سه مرحله دارد.اعتراض ،در ماندگی، گسستگی. البته اگر کودک برگشت نا پذیر بود ن 

ز دست رفته را با گریه مرگ را درک کند سیری مشابه بزرگساالن دارد.در مرحله اعتراض کودک مادر با مراقب ا

خواستار است.در درماندگی کودک امید بازگشت را از دست میدهد گریه ها متناوب شده و انزوا و بی حالی فرا 

 میرسد،در گسستگی کودک عالقه از دست رفته را باز می یابد و ب هدنبال جایگزین میگردد . 

ق میگردد.نکته اصلی مداخله عبارت است از توجه کامل مداخله در بحران: به کلیه روش ها در درمان بحران ها اطال

و فوری به اتفاق حاصله و شناخت آن پیدایش راهی برای حل مشکل.برای مداخله در بحران مراکزی وجود دارد ک 

 دارای دو هدف هستند:
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 کم کردن فشار ها هیجان های بوجود آمده با مشاوره و راهنمایی _2

 ار گیری توانایی ها و شایستگی ها برای مبارزه با بحران. حمایت و قدرت بخشیدن در بک_1

 شیوه مداخله در بحران عبارتند از :

 برقراری توافق سریع با بیمار به منظور ایجاد اتحاد درمانی

 مرور مراحلی که به بحران انجامیده است.

 شناخت واکنش های انطباقی  که بیمار در مدارا با بحران به کار میبندد.

 روی بحران.تمرکز 

 آموزش روش های انطباقی برای مدارا با بحران.

 پیشگیری از پیدایش عالیم.

 استفاده از احساسات انتقالی مثبت بارز نسبت ب درمانگر ب منظور تبدیل کار ب تجربه ای آموزنده.

 چگونه از موقعیت های همراه با احتمال بحران در آینده اجتناب کند. هبیمار ک هآموزش ب

 درمان ب محض آشکار شدن عالیم رفع بحران.ختم 

 شناسایی عوامل منجر ب پیدایش بحران و حل آن توسط بیمار 

 بطور کلی هدف از مداخله در بحران برای یک بیمار برگرداندن او ب سطح عملکرد قبل از بحران است. 

 فرآیند پرستاری : 

اید یک ارتباط موثر مثبت و همدل با مددجو برقرار بررسی :اولین قدم در مداخله بحران بررسی است.پرستار ب _2

کندوبه کمک مددجو مشکل را شناسایی و تعریف کند . همچنین سیستم های حمایتی و موقعیت زندگی فرد و 

 مکانیسم های سازشی وی )مثال اینکه چگونه با دیگر بحران های زندگی مقابله میکند( بررسی شود. 

ه به شناختی که از مددجو بدست می آید میتوان تشخیص های پرستاری زیر را تشخیص های پرستاری: با توج _1

 بیان کرد.

 *توانایی بالقوه برای بروز خشونت ، به علت احساس نا امیدی.

 *آسیب پذیر شدن تعامل های اجتماعی،ب علت فقدان حمایت اجتماعی

 *آشفتگی در الگوی خواب، به علت اضطراب.

 علت یاس و نا امیدی *تغییر در فرآیند تفکر،به



479 
 

 *اضطراب شدید،به علت شکست در آزمایشات.

 *بکار گیری مکانیسم های سازشی غیر موثر،به علت عدم شناخت صحیح واقعه. 

برنامه ریزی:هدف کلی کاستن میزان اضطراب فرد است.اطالعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده و تدابیری _4

 مناسب با آن منظور میگردد. 

اخالت: شامل تدابیر محیطی و حمایت های عمومی و فردی است. تدابیر محیطی شامل مداخالتی است ک مد _3

مستقیما حالت فیزیکی مددجو را تغییر میدهد و در جهت حمایت مددجو و بر طرف کردن استرس اتفاق می افتد 

کل را بر طرف کند.مداخالت مانند مدد جویی ک در محیط کار مشکل دارد و یک هفته مرخصی ممکن است موقتا مش

عمومی شامل مواردی است ک فرد احساس کند پرستار در کنار او است. پرستار از صمیمیت ، تلقین کردن،مراقبت 

و اطمینان بخشیدن استفاده میکند تا این نوع حمایت را فراهم کند.تکنیک هایی که پرستار بکار میگیرد باید فعال 

باشد تا راه حل ها سریع انجام شود. روش های روان درمانی  ، توضیح دادن،القا ،متمرکز و کاوشگرانه و هدفدار 

 کردن،تقویت رفتار،حمایت از نقاط قوت و باال بردن اعتماد به نفس باید توسط پرستار گرفته شود. 

د فوت مداخالت در مدد جویان داغ دیده:  هدف کمک به مدد جو در روبرو شدن با واقعیت است.و اینکه بداند فر

کرده و باز نخواهد گشت. و همچنین کمک به آشکار کردن درد فقدان می باشد تا آن را در سراسر عمر با خود حمل 

 نکند.

 اقدامات عملی شامل:

 *شرکت دادن فرد داغ دیده در مراسم تدفین و عزاداری به پذیرش مرگ عزیزان کمک میکند.

ل سکونت ، مصرف مواد مخدر و نظایر آن که ممکن است برای تحمل *از اقدام عجوالنه فرد داغ  دیده،مثل تغییر مح

 نکردن تالم فقدان استفاده شود ، پیشگیری گردد.

*نوشتن نامه یا سرودن اشعار توسط فرد داغ دیده برای متوفی، به او کمک میکند تا با تجربه سوگ بیشتر سازگار 

 شود.

نقاشی،زمینه را برای آشکار ساختن احساسات فراهم میکند. این *تشویق فرد داغ دیده به خلق  آثار هنری بخصوص 

 شیوه برای کودکان بسیار مفید است.

*نوشتن خاطرات برای فرد متوفی توسط فرد داغ دیده، نگاه کردن به عکس ها یا فیلم ها ی متوفی و مرور این 

 خاطرات در سازگاری مجدد و درک فقدان کمک میکند.

،یعنی کمک به فرد تا متوفی را به گونه ای تجسم کند و آنچه را که درباره او احساس میکند *استفاده از تصویر سازی

 ابراز کند.



481 
 

*باز سازی شناختی،زمانی که فرد احساس میکند که با از دست دادن عزیزان خود دیگر کسی او را دوست ندارد یا 

 ا این افکار اشتباه را تغییر دهد.دیگر نمیتواند کسی را دوست داشته باشد،پرستار به او کمک میکند ت

*در مورد کودکان باز مانده نباید با شرکت ندادن آنها در مراسم تدفین عزیزان یا پنهان کردن واکنش اطرافیان ، 

شرایط دشواری برای آنها ایجاد نمود.تالش برای دور نگهداشتن کودکان از حادثه معموال نتایج منفی به دنبال 

در مراسم عزاداری و تدفین شرکت داد.کودکان باید بر مزار عزیزان خود حضور پیدا کنند و به  دارد.کودکان را باید

 سواالت آنها در مورد متوفی پاسخ های درست و در حد قابل فهم آنها داد. 

 ارزشیابی: در ارزشیابی پرستار بررسی میکند که آیا اقدامات انجام شده در حل مشکل تاثیری داشته یاخیر.

 : منابع

 تالیف :محسن کوشان واقعی،سعید واقعی  2روان پرستاری بهداشن روان -2

  روان شناسی اجتماعی برای پرستاران تالیف:جبارحیدری ،یداهلل جنتی-1
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 و مهارت های ارتباطی

 رفتاری

 

 
 تهیه و تنظیم: سمیرا هاشم پور
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ارتباط فرایندی است که از طریق عالیم،نشانه ها ورفتار از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود الزمه تعریف: 

برقراری ارتباط موثر،اعتماد واحترام متقابل است . که در پرستاری امر بسیار مهمی است زیرا ارتباط پایه واساس 

 فعالیت های پرستاری است 

 فرایند ارتباط :

در یافت پیام است ومانند زنجیره ای است که حداقل دارای سه حلقه اصلی است.فرستنده  ارتباط فرایند ارسال و

رستاده راهی است که پیام بوسیله آن فابزار ارتباطی کسی است که پیام را می فرستد.فرستنده  ،ابزار ارتباطی وگیرنده.

تباط ،بازخورد هم وجود داشته باشد کسی است که پیام را در یافت میکند ممکن است در ار گیرنده پیام می شود  

 بازخورد عکس العمل های گیرنده پیام است که نشان دهنده تاثیر پیام در گیرنده است

 کانال ارتباطی پیام        

 

 بازخورد                         

 انواع ارتباط:

 : نوعی ارتباط است که در آن پیام از طریق صحبت یا نوشتار ونمایه به گیرنده منتقل می شود رتباط کالمیا

در این نوع ارتباط ،پیام بدون استفاده از کلمات تبادل می شود ارتباط غیر کالمی در واقع زبان بدن ارتباط غیرکالمی:

وه بر آن که مکمل پیام های کالمی می باشند است وبرای دریافت آن مشاهده ضرورت دارد. پیام های غیر کالمی عال

 حاالت عاطفی را نیز می رسانند.به طور کلی توجه به پیام های غیر کالمی دارای فوایدی است که عبارتند از :

به ترسیم وتوصیف محتوای پیام های کالمی کمک می کند مثال با حرکات بدن یا دست به توصیف مکان ها می -2

 به سختی می توان انجام داد. پردازیم که با کلمات

موجب تاکید بیشتر بر بخش هایی از پیام های کالمی که اهمیت بیشتری دارند می شود،مثال با تن صدا می توان -1

 موضوعی رامورد تاکید بیشتری قرار داد.

 موجب فراهم آوردن بازخورد برای تعامل وحفظ ارتباط می شود -4

 ک می کند تا بداند که در موقعیت های مختلف چه رفتار هایی داشته باشد پیام های غیر کالمی به انسان کم-3

 پیام های غیر کالمی به چهار شکل:

: شامل چهره،دست ها و بدن، تماس چشمی و لمسی است که  پیام های زیادی به همراه دارد حتی حرکات بدن  -2

 زمانی که فرد ساکت است 

 گیرنده فرستنده
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 مانند نرم صحبت کردن ،بلند صحبت کردن و....منتقل میشود  :پیام ها بوسیله صحبت کردنکیفیت صدا -1

:منظور فضای ثابت و تعیین شده ایی است که فرد به منظور جلوگیری از تجاوز دیگران فضای اجتماعی و شخصی-4

 ظاهر: ظاهر بدن شامل آرایش موها لباس و.... از مواردی هستند که پیام هایی را به همراه دارند–3مشخص می کند 

 : عوامل موثر در ارتباط

: مهارت هایی که برای برقراری ارتباط موثر بین پرستار و بیمار الزم است عبارتند از نگرش نسبت مهارت های فردی

 به بیمار ،ایجاد اعتماد،همدلی ،گرمی و دوستی،مهارت در توجه و گوش دادن و مهارت در پاسخ دادن

 موقعیت های اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارندانسان ها از نظر  فرهنگی: –شرایط اجتماعی 

عوامل مربوط به پیام: ارتباط به شکل و محتوای پیام نیز بستگی دارد در ارتباط بایستی پیام واضح ،متناسب با توانایی 

هایی که فهم و درک باشد همچنین محتوای پیام موجب حقارت و بی احترامی به شخصیت دیگران نباشد .پیام 

حاکی از عصبانیت ،سرزنش وتحقیر باشد موجب مختل شدن ارتباط خواهد شد در ارتبا طی که در آن دو پیام متضاد 

 باشد موجب سر درگمی  گیرنده پیام می شود.

 مراحل ارتباط درمانی

 مرحله آشنایی:

ست سه ویژگی مهم این مرحله اولین مرحله در ارتباط درمانی می باشد در واقع مرحله معارفه وشناخت یگدیگر ا 

مشخص شدن وظایف هرکدام  این -4مشخص شدن هدف از برقراری ارتباط   -1معرفی یکدیگر  -2عبارتند از :

مرحله بسیار اهمیت دارد زیرا بیمار در ابتدا مضطرب وممکن است پرستار را برای اولین بار مالقات کرده باشد پرستار 

ر را جلب نماید وبه او آرامش بخشد پرستار باید به بیمار نشان دهد که او را به عنوان بایستی هرچه زود تر اعتماد بیما

 یک انسان قبول دارد  

 مرحله کار :

 سپپرستار یس از تهیه شرح حال کامل به تجزیه وتحلیل اطالعات می پردازد وس  

مشکالت رامشخص می کند در این مرحله پرستار وبیمار عمیقا وارد ارتباط درمانی می شوند وبیمار در مورد مسائل  

ومشکالت خود صحبت می کند وپرستار با استفاده از اصول وشیوه های ارتباط درمانی بیمار را در رسیدن به اهداف 

ر بیشتر نقش شنونده فعال را دارد در عین حال به واکنش مورد نظر هدایت و راهنمایی می کند در این مرحله پرستا

  های هیجانی بیمار در جریان ارتباط در مانی اشاره می کند وسعی می نماید بین گفته های بیمار ارتباط برقرار کند  

گوید به بیمار ب بیمار  باید از ابتدای شروع ارتباط درمانی ، برای این مرحله آماده  نمود. پرستار بایدمرحله اختتام :

که تا چه زمانی با او خواهد بود این موارد برای پیش گیری از وابستگی شدید می باشد .معموال در پایان هر جلسه 
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باید مطالب جمع بندی وبه طور خالصه جمع بندی شود .در مرحله اختتام  باید مالقات ها کم کم کاسته شود وبیمار 

شود در مرحله اختتام بیمار باید درک بهتری از مسائلی که در ابتدا مطرح کرده  به برقراری ارتباط با دیگران تشویق

 بود داشته باشد و اعتماد به نفس بیشتری در مدارا با آن ها به تنهایی نشان دهد. 

 

تکنیک های ارتباط درمانی: ارتباط در مانی یک روش درمانی است که در آن پرستار با استفاده از تکنیک ها و شیوه 

های خاصی به بیمار کمک می کند تا اضطراب و تعارضات خود را کاهش دهد . تکنیک ها، شیوه ای است که پرستار 

استفاده می کند تا با بیمار رابطه ایجاد کند و اطالعات الزم را کسب نماید . استفاده از تکنیک ها ،موجب آشکار شدن 

 عالیم ،نشانه ها ، اختالالت و تعارضات می شود. 

منظور تشویق بیمار به صحبت درمورد خودش می باشد.چون در این ارتباط ،اساس براین است که ایش سخن: گش

در مرود افکار واحساست بیمار صحبت شود  لذا انتخاب موضوع از سوی بیمار این امکان رامی دهد که پرستار در 

 جریان فکر بیمار قرار گیرد  

در مانی سواالت با پاسخ باز بر سوالت با پاسخ های بسته ترجیح داده می شود در جریان ارتباط سواالت با پاسخ باز: 

زیرا در نوع اول  امکان پاسخ های متنوعی وجود دارد وبیمار تشویق می شود که هر طوری مایل است که عقاید 

را محدود می  واحساساتش را در مورد موضوع مورد نظر بیان کند .در صورتی که سواالت با پاسخ های بسته بیمار

 کند ودر نهایت ارتباط قطع می شود .

:مهمترین شیوه ای که در ارتباط درمانی بکار گرفته میشود پرستار باید به طور کامل ودقیق به تمام گفته گوش کردن

 های بیمار گوش دهد پرستار نباید هنگام گوش دادن به چیز دیگری فکر کند 

: زمانی که گفته های بیمار مبهم است یا توضیحات کافی نیست با استفاده از این روش می توان جزئیات تصریح

بیشتری از از گفته های بیمار به دست آورد به عبارت دیگر پرستار سعی می کند که او وبیمار هر دو درک واحدی از 

 موضوع داشته باشند . 

ار بیمار در قالب کلمات خودش به طوری که او را تشویق به گویایی منعکس کردن تمامی یابخشی از گفتانعکاس: 

پرستار اطمینان  -2بیشتر وتفکر در مورد موضوع مورد بحث کند مناسب به نظز می رسد. این روش دو فایده دارد 

دقیقا بیمار نیز مطمئن می شود که پرستار به گفته های او  -1حاصل میکند که گفته بیمار را درست فهمیده است 

 گوش  می دهد.

: در این مهارت به بیان احساسات پرستار نسبت به بیمار تاکید می شود که با انعکاس گفتار بیمار بیان احساسات 

فرق می کند. در انغکاس گفته های بیمار به خود ش برگردانده می شود ودر اینحا برداشت عاطفی به بیمار منتقل 

ساسات ،زمینه عاطفی حوادث مطرح میشود و عواطف واحساسات بیمار مورد می شود به عبارت  دیگر ،در بیان اح

 توجه قرار می گیرد.
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: در جریان ارتباط درمانی باید به واکنش ها ،حاالت چهره،قیافه و حرکات بدنی بیمار توجه نمود زیرا مشاهده کردن

نحوه نگاه کردن نشانه هایی از حاالت بسیاری از واکنش های غیر کالمی مانند لرزش صدا و اندام ها،رنگ پریدگی ،

 هیجانی وافکار بیمار است 

: با سازماندهی خط مشی وچگونگی اجرای جلسه ی ارتباط درمانی مشخص می شود . در سازماندهی سازماندهی

،اهداف جلسه ،نقش پرستار وبیمار ومقررات جلسه مانند رعایت وقت ،مشخص می شود همچنین دادن پاسخ های 

 یده به بیمار نیز به جلسه ارتباط درمانی سازمان می دهد. منظم وسنج

 :در این تکنیک ،ارتباط غیر منطقی که بیمار در طول ارتباط درمانی بیان می کند بررسی می شودربط دادن مطالب

 : پرستار جلسه رادر رسیدن به اهداف تهیین شده هدایت می کند به عبارتی بیمار رابه دنبال خود میهدایت کردن

 کشاند وگفتگو ها در جهت رسیدن به اهداف هدایت میشود.

گاهی درجریان ارتباط درمانی سکوت ایجاد می شود که باید با آن برخورد صحیح شود بوجود آمدن سکوت سکوت: 

 نباید نگران کننده باشد و ان را مانع برقراری ارتباط دانست 

 یف ها وافکار بیمار است : به منظور آشکار کردن طفره رفتن ها ،تحررو یا رویی

: در این روش خواسته می شود که ادراک خود را توصیف کند این امر باعث می شود که تشویق به توصیف ادراک

 بیمار برداشت خود را از موقعیت ها یا وقایع بیان کند که از ترس و.اضطراب او نیز می کاهد.

را به ادامه گفت وگو واین که هر چیزی را با او درمیان بگذارد : نوعی رفتار از سوی پرستار است که بیمار ترغیب مثبت

 ترغیب می کند.

: خالصه کردن یا جمع بندی در طی ارتباط درمانی ودر پایان هر جلسه از این نظر مفید است که خالصه کردن 

 پرستار مطمئن می شود آن چه که شنیده است همان چیزی است که پرستار شنیده است.

 ر درمانی:تکنیک های غی

تکنیک های دیگری نیز وجود دارد که اگر زیاد یا نابجا مورد استفاده قرار گیرد نه تنها تاثیر درمانی نخواهد داشت 

 بلکه ممکن است موجب قطع ارتباط نیز شود

: ممکن است در بعضی موارد مفید باشد اما در اکثر موارد مخصوصا اگر شتاب زده باشد تاثیر مطلوبی نصیحت کردن

 نخواهد داشت 

 : قضاوت سریع درمورد گفته ها یا رفتار بیمار موجب سلب اعتماد بیمار می شود قضاوت کردن

: اطمینان دادن صادقانه می تواند به افزایش اعتماد منجر شود اما،امید کاذب به بیمار دادن به معنی اطمینان دادن 

 بیمار خواهد شد.– فریب دادن بیمار است ومنجر  به اختالل در ارتباط پرستار
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 :در بعضی موقعیت ها ،دادن اطالعات محدود  در مورد خود ممکن است مفید باشد ،خود افشاگری

 : پرستار وبیمار را به اهداف تعیین شده نخواهد رساندتغییرموضوع

 و..........

 منابع : 

 تالیف :محسن کوشان واقعی،سعید واقعی  1روان پرستاری بهداشن روان -1

 شناسی اجتماعی برای پرستاران تالیف:جبارحیدری ،یداهلل جنتیروان -2
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 توجه

:نکته مهم  

 

جهت مطالعه ی مطالب مربوط به راهنمای استفاده از تجهیزات 

پزشکی در سیستم اتوماسیون اداری به فولدر بهبود                  

فولدر مهندسی پزشکی               ، پشتیبانیمالیفولدر اداری، 

یافت و مطالعه محتوا به سوپروایزر و یا  جهت در مراجعه نمایید

.آموزشی مراجعه فرمایید  


