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 اعصاب  شايع هايبيماري

 مغزي  سکته

 دچار  که  ای ناحیه به رسانی آن خون دنبال به که  است ناگهانی نورولوژیک اختالل نوعی مغزی  سکته

 .شود می مختل است شده مغزی سکته

 مغز از  قسمت  ایند،  گرد متوقف و شده اختالل دچار  مغز از  قسمتی به رسانی خون اگر دیگر بیان به

 .نامند می مغزی سکته اصطالحاً را وضعیت این .باشد داشته را خود طبیعی عملکرد  تواند دیگر نمی 

 ایجاد مغز رسان خون های رگ از  یکی شدن پاره  یا شدن بسته مانند عللی به تواند مغزی می سکته

 .است زنان از  بیشتر در مردان مغزی  ی سکته .شود

 جزئی بسیار  عالئم اینکه  یا ندارد وجود ای دهنده  هشدار  عالئم مغزی سکته بروز  از  قبل معموالً

 صدمات بروز  از  تا گشته بستری بیمارستان در  بالفاصله باید بیمار  مغزی سکته  از بروز  بعد .هستند

 و  سکته محل به  بستگی شود  می  ایجاد مغزی سکته از  بعد که  عوارضی.شود جلوگیری  مغز  به دائمی

 تاری مثل گذرا و خفیف عوارض از  مغزی سکته عوارض  .دارد مغز  ی شده گرفتار  های بافت وسعت

 .شود شامل می را مرگ حتی یا دائمی کننده فلج عوارض تا دید

 گذرا ایسکمی حمله اصطالحاً را وضعیت این بروند، بین از  ساعت 24 طول در  عالئم این اگر

Transient) (Ischemic Attack   مغزی سکته یک از  دهنده هشدار  عالمت یک که نامند می 

 .باشد می آینده در  احتمالی

 مناسب چندان نیز ایران در  مغزی سکته  آمار   .است جهان در  میر و مرگ عامل سومین مغزی  سکته

 مبتال مغزی سکته  به  کشورها از سایر زودتر سال 10 ایران در  افراد گویند می ایرانی پزشکان .نیست

استعمال چربی، و  نمک رویه بی  مصرف تحرکی، کم  متخصصان .شوند می  در  و دخانیات چاقی، 

 بر .دانند  ایرانیان می مغزی  های سکته سمت به حرکت برای عاملی را غذایی نامناسب رژیم مجموع

انجمن  دبیر .است زنان از  بیشتر درصد 10 ایرانی مردان در  مغزی های سکته میدانی آمار  اساس

 از  برخی و ایران در  میر و مرگ عامل دومین عنوان به سکته این که دارد اعتقاد ایران مغزی سکته

 .است پیشرفت  در حال کشورهای

 می نظر به  فیزیکی سالمت  با ارتباط بی احتماالً دوم زبان بر اشراف گرچه دهند می نشان ها پژوهش

 کند می محافظت مغزی عملکردهای به ویرانگر های آسیب برابر در  مغز از  مهارت این اما ظاهراً رسد،

 بروز  صورت در  ها آن درمان و بهبودی احتمال دارند، مهارت زبان دو به سخن گفتن در  که افرادی و

 است. دیگران برابر دو مغزی،  سکته
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 مغزي سکته انواع

 . هموراژیک سکته و ایسکمیک سکته  گذرا، ایسکمیک سکته :است اصلی نوع سه  دارای مغزی سکته

 خون لخته یک با مغزی شریان یک شدن بسته اثر بر مغزی های سکته موارد تمام از  ٪ 85 حدود

 گفته ایسکمیک مغزی سکته آن به  که )است آندوتلیوم آزار  آن تشکیل عامل ترین که اصلی ترومبوز (

  . شود،ایجاد می شود می

 .دهند تشکیل می مغزی ریزی خون و مغزی آمبولی را مغزی سکته عمده عوامل دیگر

 رگ یا قلب مثل بدن دیگر  جای  در  که  خون لخته یک  از  ای  تکه که  دهد می  رخ  وقتی مغزی آمبولی

 برساند مغز رسان خون های شریان از  یکی به خون جریان طریق از  را خود شده، گردن ساخته اصلی

یک  .کند گیر آنجا در  و  .کنند می بروز  مغزی آمبولی اثر بر مغزی های  سکته از  چهارم حدود 

 های  شریان از  یکی شدن پاره اثر بر شود که می های مغزی  سکته  ٪  15 حدود باعث مغزی خونریزی

 .شود می ریخته اطراف آن های بافت روی بر خون موارد این در  .شود می ایجاد مغز

 شریانی یک در  که دارند  زیادی احتمال شوند می مغزی آمبولی و ترومبوز  باعث که خونی های لخته

 در  که  است وضعیتی شراین تصلب .باشند شده ساخته است  دیده آسیب آترواسکلروسیس  بر اثر که

 تصلب ایجاد احتمال افزایش باعث که عواملی .شود می سفت چربی رسوب اثر رگها بر دیواره آن

 مقدار  وجود و دیابت غذایی، رژیم در  چربی زیاد مصرف کشیدن، از سیگار  عبارتند شود  می شراین

 .خون در  چربی زیادی

 تأثیر مغزی سکته به ابتال خطر بر که کردند کشف را مغزی عروق در  پروتئین نوعی آلمانی محققان

 .گذارد می

 دچار  سد  این  که  صورتی در  و  دارد محافظتی نقشی  زیرا است  مهم بسیار  مغز، در  خونی  مویرگی  سد

 ممکن مغزی آمبولی .یابد می  افزایش مغزی  مشکالت دیگر  و  مغزی سکته بروز  خطر  اختالل شود، 

 داده  رخ تازگی به  که قلبی سکته یا قلب ای دریچه اختالالت قلب،  ضربان در ریتم  اختالل اثر بر است

 بروز  خطر  .شوند قلب در  خون  لخته شدن ساخته باعث توانند می این موارد تمام که  شود  ایجاد  است،

 بیماری در  .یابد می افزایش خون فشار  رفتن باال با مغزی  ریزی و خون مغزی ترومبوز  مغزی، آمبولی

 شکل  بخاطر باشد، می خون قرمز های گلوبول یک ناهنجاری که )سل سیکل ( شکل داسی  سلول

 عروق  در  کردن گیر و هم به احتمال چسبیدن و آیند می در  داس صورت به که قرمز های گلبول

 باریک و تنگ اثر بر ممکن است ترومبوز  گاهی .یابد می افزایش مغزی ترومبوز  خطر دارند، را خونی

  .گردد ایجاد التهاب بخاطر مغز به رساننده خون های شریان شدن
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 مغز سطح  یا داخل در  خونی رگ یک شدن پاره از  ناشی که دهنده ریزی خون مغزی های سکته در 

 عالوه به  رسد، نمی مغزی های سلول  به  حس دیگر شود،  می پاره خونی رگ یک  که  باشند ،وقتی می

 .نماید وارد جدی آسیب مغزی بافت به تواند می پاره شده، رگ از  خون نشت

 مغزی  سکته عالیم 

 سکته وقوع از  بعد دقیقه چند یا ثانیه چند عرض در  و سرعت به مغزی سکته عالیم افراد بیشتر در 

 شده گرفتاری دچار  که  دارد  مغز از  قسمتی به بستگی مغزی سکته  هر عالیم .دهند نشان می را خود

 :گردد زیر موارد شامل امکان دارد  عالیم این .است

 )پارزی  همی( بدن طرف یک در  خصوص به پاها یا بازوها و صورت کرختی و ضعف ✓

 )پلژی همی( طرف همان در  پاها و بازو صورت  فلج ✓

 )آتاکسی( زدن لنگ و تعادل عدم ✓

 )آرتری دیس ( کالم درک  در  یا تکلم در  اختالل ✓

 )فاژی دیس( بلع در  اشکال ✓

 )پارستزی( موقعیت و وضعیت درک در  اشکال-بدن مختلف های قسمت سوزش و کرختی ✓

 چشم. یک  در  خصوص به بینایی دادن دست از  یا دید تاری-بینی دو ✓

 ناگهانی. و شدید  سردرد ✓

 قضاوت. در  اختالل-مدت طوالنی و مدت کوتاه  حافظه دادن دست از  ✓

 ناگهانی. سقوط و دلیل بدون سرگیجه ✓

 مدفوع.  و ادرار  اختیاری بی ✓

 .گویند می دیگران که  چیزی آن فهمیدن و کلمات کردن پیدا در  اشکال ✓

 .ظریف حرکات انجام در  توانایی عدم ✓

 دارند عهده بر را خون فشار  و  تنفس کنترل که  مغز از  هایی  قسمت  باشد، شدید  مغزی  سکته اگر

گرفتار  ممکن  دنبال به را مرگباری نتایج و رفته اغماء به شخص  است  ممکن اینکه یا  شده است 

 .باشد داشته

 درمان  نحوه

 شامل مغزی سکته یک وقوع از  پس اولیه درمان  .دهد  می نشان را مغزی ریزی خون اسکن تی سی

 در  اگر .باشد می او تنفسی راه برای محافظت پرستاری اقدامات انجام و فرد دقیق گرفتن نظر تحت

 داروهای از  استفاده با باید فوراً دارد، وجود شریان در  خون لخته یک که شد دیده اسکن  تی سی
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 مغزی عواقب سکته بهبود باعث است ممکن درمان این .نمود آن کردن حل به اقدام ترومبولیتیک

 .شود می مغز در  ریزی خون بروز  خطر افزایش باعث زیرا برد، بکار  را آن نباید موردی هر در  اما بشود

 که دارد این به بستگی بعدی مغزی های سکته وقوع خطر کاهش برای مدت طوالنی درمان انجام

 عروق، انسداد از  ناشی مغزی سکته درمان های راه از  یکی .است بوده چه مغزی  این سکته ایجاد علت

 .است رگ لخته مسدودکننده کردن حل

 .نمود باز  را آن جراحی بتوان با است ممکن است شده تنگی دچار  شریان یک که شد مشخص اگر   

 روی درمان بر است، بوده شریان یک شدن پاره و ریزی خون علتش که مغزی سکته یک بروز  از  بعد

 داروهای تجویز شامل است ممکن  آن مدت طوالنی درمان .شود می متمرکز آن ایجادکننده زمینه

 .کند جلوگیری بعدی های خونریزی احتمال از و آورده پایین را خون فشار  تا باشد خون ضد فشار 

 .شود می تجویز دار  کورتون داروی٬ باشد شریان التهاب بر اثر مغزی  سکته اگر

 مغزی، های سکته  موارد بیشتر در   .برند می بین از  رگ در  را خون های لخته آن با که ای وسیله

 خانه در  چه و بیمارستان چه در  گفتاردرمانی و  کاردرمانی فیزیوتراپی، مثل توانبخشی های درمان

 تحت توانبخشیمغزی   سکته بیماران درمانی مراحل مهمترین از  یکی  شک بدون .باشد می ضروری

 کاردرمانگر و توانبخشی، فیزیکی  طب متخصص شامل تیم اعضای که  است توانبخشی تیم یک نظر

کارشناس شناسی بینایی درمان، گفتار شناس، شنوایی فنی، ارتوپدی فیزیوتراپیست  روانشناس، 

 روش از  یکی .باشد می (home maker) ساز  خانه و اجتماعی مددکار  توانبخشی پرستار  تغذیه،

 تحریک از  استفاده است  شده استفاده مغزی سکته بیماران درمان و توانبخشی در  که های جدیدی

می تهاجمی غیر  تحریک تکنولوژی و مغز مغناطیسی تحریک تکنولوژی  دو شامل که باشد مغز 

مغز تحریک روش در  باشد. می مغز الکتریکی  اصالح برای مغزی های سلول  تحریک مغناطیسی 

 روش این  شود. می انجام نوروپالستیسیتی مغز خاصیت افزایش  طریق از  مغزی  های سلول  عملکرد 

 می انجام و اعصاب مغز یا توانبخشی و  فیزیکی طب متخصص پزشکان توسط و بوده  عارضه کم بسیار 

 کمک به   یا  شود  می تحریک دیده  صدمه  نیمکره باال فرکانس با القای کمک به یا  روش این در  .شود

 دیده صدمه نیمکره فعالیت آن نتیجه در  که  شود می  کم سالم نیمکره فعالیت پایین فرکانس با القای

 بیماران عملکرد بهبود و درد ،کاهش گفتار  بهبود دست، عملکرد بازگشت در روش این .شود زیاد می

 .است بوده مؤثر

 استعمال کردن ترک ،غذایی رژیم در  چربی میزان کردن کم مثل زندگی نحوه و عادات تغییر

 عاقبت بینی پیش .شوند آینده در دیگر  مغزی سکته  یک بروز  خطر کاهش توانند باعث می دخانیات
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 یک  معموالً  .دارد آن  ی  ایجادکننده عوامل به زیادی  بستگی است و  دشوار  بسیار  مغزی سکته  یک

 افراد از  دیگر سوم یک .یابند می دست کامل یا نسبتاً کامل بهبودی به مغزی سکته از  بعد افراد سوم

 مغزی  سکته از  بعد افراد  برای مشکالتی که  اگر .شوند می  دائمی صورت به هایی ناتوانی دچار  نیز

 .بود خواهند دائمی مشکالت این احتماالً نیابد بهبود ماه 6 طول در  شد ایجاد

 تشخیص  .کنند  می فوت ماه یک عرض در  ،شوند می مغزی سکته دچار  که افرادی از  ٪ 20 حدود

 سکته های آسیب کاهش یا آن از  جلوگیری به چشمگیری  کمک تواند می عارضه این زودهنگام

 .باشد مغزی داشته

 مغزی  سکته درمان برای مناسب های دارو

 مغزی سکته نوع با متناسب معموالً .شود مشخص سکته نوع باید اول گام در مغزی سکته درمان برای

 مغزی سکته برای استفاده مورد داروهای اغلب وجود این با  .شود می تجویز آن داستاندار   داروی

 .شود TIA به منجر تواند می خون شدن لخته زیرا خون هستند؛ انعقاد ضد داروهای

 مغزی  سکته از پیشگیری داروهای

بخش   دو در  داروها این .کنند می جلوگیری مغزی سکته از  که دارد وجود داروها از  مختلفی انواع

 و کلسترول کاهش داروهای .شوند می بندی پالکت دسته ضد خون و داروهای انعقاد ضد داروهای

 .هستند  بسیار مفید مغزی  سکته و TIA از  جلوگیری برای نیز خون فشار 

 انعقاد  ضد داروهای

 .کنند می جلوگیری خون شدن لخته از  )کومادین مثال عنوان به( وارفارین مانند انعقاد ضد داروهای

 .کند می جلوگیری خون لخته شدن تر بزرگ از  خون شدن لخته هنگام این دارو مصرف

 فیبریالسیون دچار  فرد  اگر .شود مصرف دارو این باشد الزم سکته از  پس است ممکن بنابراین

 مصرف را دارو این خون لخته ایجاد از  جلوگیری برای باید است خون انعقاد از شرایط  یکی یا دهلیزی

 .کند

 پالکت  ضد داروهای

 شریان انسداد از  مانع امر این .شود می هم به ها  پالک چسبیدن از  مانع پالکت  ضد داروهای مصرف

 .شود می استفاده مغزی سکته از  جلوگیری برای دارو این از  .شود خون می های

 ابتال خطر آسپرین مصرف .است TIA از جلوگیری برای مفید داروهای از یکی آسپرین:نکته

 .دهد می کاهش میزان بسیاری تا  را مغزی سکته به
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 کلسترول کاهش داروهای  .نمود مصرف راحتی به توان می را وارفارین از  غیر  خون های کننده رقیق

 مؤثر مغزی سکته کنترل در  خون فشار  کاهش داروهای  .دارند سکته احتمال کاهش در  مهمی نقش

 باالتر نیز سکته  خطر و  مغز  بر شده  فشار وارد ،رود باالتر نرمال حد از  خون فشار  هرچقدر  .هستند

 .رفت  خواهد

 از عبارتند خون فشار کنترل داروهای

  (ARBآنژیوتانسین ) گیرنده های مسدودکننده

  (ACEآنژیوتانسین)  تبدیل آنزیم های مهارکننده

 بتا  های مسدودکننده

 کلسیم کانال های مسدودکننده

 ها  یکتدیور 

 مغزی  سکته از بعد داروهای

 مراکز به بیمار  مراجعه از  بعد .دارد مغزی سکته نوع به بسته سکته درمان برای دارو نوع مصرف

 .کند می تجویز را مناسب داروی نوع سکته نوع براساس و معاینه را پزشک  بیمار  درمانی

 داروی از  باید شده ایجاد خون  لخته رفع برای باشد  خون های شریان انسداد از  ناشی  سکته نوع اگر

 کمتر زمان در  باید دارو این .دارد را خون لخته کردن حل توانایی دارو این .شود استفاده  tPA وریدی

 برای مناسب زمان یا  باشد بزرگ خون لخته اگر البته .شود تزریق سکته از مشاهده  بعد ساعت 2 از 

 .گرفت کمک جراحی عمل از  باید سکته درمان برایباشد  رفته دست از  دارو تزریق

 مانند پالکت ضد و  خون انعقاد ضد داروهای از  باید باشد مغزی خونریزی از  ناشی سکته  نوع اگر

 شدن لخته از  مانع و خون شدن رقیق به منجر داروها این مصرف .شود استفاده یا وارفارین آسپرین

کنار  .شوند می  مغز در  آن  و خونریزی کاهش برای خون فشار  کاهش داروهای این مصرف در 

 از  جلوگیری یا اسپاسم از جلوگیری داروهای .شود می استفاده مغز فشار بر کاهش برای داروهای

 .شوند تجویز باید نیز تشنج

 گیرند، قرار  استفاده مورد بیمار  توسط باید مغزی سکته از  بعد ها مدت تا که داروهایی جمله از 

 این مصرف .هستند  خون فشار  کاهش داروهای و پالکت ضد داروهای و خون انعقادضد   داروهای

 است ممکن همچنین .دهند می کاهش را مجدد سکته به ابتال خطر سکته مغزی وقوع از  بعد داروها

 .شود تجویز مغزی سکته از  بعد افسردگی برای درمان نیز افسردگی ضد داروهای
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 سردرد

 نیاز  و دارد خیم خوش عللی موارد بیشتر در  که است بیماریها های شکایت ترین شایع از  یکی سردرد

 یا  تحمل غیرقابل و شدید بسیار  موارد از  بعضی در  ولی ندارد، درمانی عالمت جز درمان خاصی به

 ایجادکننده عامل به بستگی  سردرد درمان .است مغزی تومور  مانند های خطرناک بیماری نشانه

 .  شود می رفع سردرد با مسکن موارد اغلب در  اما دارد،  سردرد

 سردرد انواع

 سردرد ،))میگرن(( :از  عبارتند اولیه سردردهای .شود می تقسیم ثانویه و اولیه دسته دو  به سردرد

 از  بزرگی بخش .دارند  متعددی پاتولوژیهای و علل ثانویه سردردهای .روزانه  مزمن و سردرد ای خوشه

 سردردها از  درصد دو تا یک  و  بهبودند قابل و خیم خوش درصدشان 98 اند، حدود عصبی سردردها

 . دهند می رخ مغزی یا ضایعه مغزی تومور  دلیل به نیز

 شایع  سردردهای

 میگرن 

 تهوع، همانند عالئمی و است همراه سر نواحی از  یکی در  شدید و منظم های  تپش با معموالً میگرن

 استفراغ، 

 می شروع تدریج به عمدتاً است، سردرد انواع شایعترین از  دارد یکی صدا و نور  به شدید حساسیت

 غیرعادی طور  به شخص میگرن طی .کشد می ساعت طول  70 تا 2 و است طرفه یک معموالً شود، 

 از  بیزاری اغلب و بینایی اختالالت تهوع، استفراغ، حالت سپس  .کند می کسالت و خستگی احساس

 . دارد نور 

 هیجانی  یا تنشی  سردرد

 نوع شایعترین تنشی سردرد .دهد می رخ مکرراً اما نیست، خطرناک است، سردرد نوع شایعترین

 نوع این بالغین بیشتر .شود می ایجاد عصبی و عاطفی  فشارهای و استرس اثر در  و اغلب است سردرد

 ترین مهم  و  است  صورت و  شانه گردن،  سر،  کاسه عضالت انقباض آن  علت  .اند کرده  تجربه را سردرد

 دارد،درد وجود سر پشت  مواردی و ها،پشیانی شقیقه  در  درد معموالً .است عصبی هیجانات هم دلیل

 مانند میشود،درست وارد آن  به سر بیرون از  احساس میکند، فشاری بیمار  که است ای  گونه به اغلب

 نمی دچار  استفراغ به اما کند، پیدا تهوع ممکن است بیمار  .  دارد قرار  ای گیره درمیان سر ک آن

  .باشد داشته ادامه روز  7 تا دقیقه 32 تواند می درد  این .شود
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  تنشی سردردهای

 هوشیاری، حمالت کاهش پاها، و دست  سستی تکلم، در  اختالل دید،  تاری تب، و استفراغ با اگر 

 .  شود مراجعه پزشک به حتماً و  شود گرفته جدی باید باشند، همراه عمومی ضعف  و شدید

 ها  سینوس  به  مربوط سردرد

 و شود می احساس ها گونه در  یا بینی، پل صورت، در  عموماً که است متوسط تا خفیف سردرد نوعی

 و  کند می گرفتار  را افراد سنین همه  در  .باشد بینی از  آبریزش  یا بینی احتقان با است همراه  ممکن

 بکشد طول ها ساعت است ممکن  سردرد این .مستعدترند دارند آلرژی  که که افرادی رسد  می نظر به

 با دردها این .شود می متمرکز پیشانی ناحیه در  اغلب سردرد این  .است فصلی  سردردی  اغلب و

 می خود شدت حداکثر به خواب از  شدن بیدار  از  و پس شود می تشدید کشیدن دراز  و سر حرکت

 . شوند می ها مرتفع سینوس عفونت یا التهاب درمان با سردردها این .رسد

 مختلط  سردرد

 عالئمی و مختلطند سردردهای معتقدند محققان که دارند وجود سردرد  انواع از  برخی نادر، موارد در 

 دو این درمان و عالئم که دهند می رخ وقتی مواردی چنین .دارند میگرن و تنشی بین سردرد ما

 شدید بسیار  که ای تنشی سردرد مثال برای .نیست  افتراق قابل خوبی به از افراد برخی در  سردرد

 که هنگامی عالوه به .است میگرنی سردرد  به شبیه بسیار  باشد داری داشته ضربان و  تیز درد و باشد

 . شد خواهد احساس تنشی سردرد به آن شبیه درد دهد روی  متناوباً میگرنی سردرد

 ای  خوشه سردرد

 می بروز  معین ساعت یک  در  روز  هر درد معموالً، .دارد همراه به را درد شدیدترین سردرد نوع این

 و شدید دردی حمله، شروع هنگام در  .بکشد طول ها ماه حتی یا ها هفته روزها، ممکن است و کند

 سر طرف همان از  چشم و بینی آبریزش است ممکن و شود می سر احساس طرف یک در  کشنده

 .  شود آغاز 

درد خوشه  سردرد شایع عالئم  چشم یک اطراف یا داخل در  معموالً که دهنده آزار  و شدید ای 

اما شده متمرکز  کشیده نیز ها شانه و  گردن صورت،  سر،  های قسمت سایر  به  است ممکن است، 

 .شود

 طرفه یک سردرد

 تشویش و بیقراری ✓
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 اشک  شدید ریزش ✓

 سر طرف یک  در  چشم قرمزی ✓

 سر  طرف یک در  بینی آبریزش یا گرفتگی ✓

 صورت یا پیشانی در  شدید عرق ✓

 صورت  برافروختگی یا پریدگی رنگ ✓

 سر  طرف یک در  چشم اطراف ورم ✓

 پلک افتادگی ✓

 ای خوشه سردرد های ویژگی

 ای خوشه  دوره هر مدت و  شروع تاریخ .کشد می طول  هفته 12 تا شش از  معموالً ای  خوشه دوره

 باشد.  متفاوت دیگر دوره به ای از دوره است ممکن

 . افتد می اتفاق روز  در  بار  چند معموالً سردرد

 . بکشد طول ساعت سه تا دقیقه 10 از  تواند می تنها حمله یک

 .افتد می اتفاق   رختخواب به رفتن از  پس ساعت دو تا یک معموالً شب ، در  حمالت بیشتر

 عفونت یا مننژیت از ناشی سردرد

 با و یابد می کاهش استراحت  با گیرد، می فرا را سر  تمام و است فشرده  صورت به بیماران این در  درد

 سردرد نوع این تشخیص به گردن سفتی و تب چون عالیمی وجود .شود می بدنی تشدید حرکت

 .  کند می کمک

 مغزی تومور علت  به سردرد

 ای حمله ماهیت بیشتر و  است شدیدتر صبح اوایل در  و متناوب معموالً مغزی تومور  علت به  سردرد

 با همراه سردرد معموالً .شود می تشدید سرفه ویژه  به و عطسه بار، کردن بلند سر، با حرکت .دارد

 . شود می بیدار  خواب از  سردرد علت به بیمار  گاهی و همراه است خواب اختالالت

 بال  خون فشار علت  به سردرد

 رسیده 12 روی بر 20 حدود به خون فشار  که شود می آغاز  زمانی معموالً بیماران، این در  سردرد

 . رود می بین از  موارد اکثر در  خون فشار  درمان با  و است سر پس ناحیه در  غالباً نوع سردرد این .باشد
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 چشمی  های بیماری از ناشی سردرد 

یا   مطالعه هنگام خصوص به پیشانی ناحیه در  مکرر  سردردهای پیدایش سبب چشم، انکساری عیوب

 . شود می تلویزیون تماشای

 دندان  عفونت از ناشی سردرد

 با و شود می منتشر سر تمام به تدریج به و شروع صورت ناحیه از  نیز دندان عفونت از  ناشی سردرد

 .  رود می بین از  درد عفونت دندانی، درمان

 آلرژیک  سردرد

 .شود می  ایجاد زا حساسیت ماده با فرد  تماس اثر بر  که  است  سردرد دیگر نوع  نیز آلرژیک سردرد

این همراه معموالً  بینی، آبریزش بینی، گرفتگی مثل حساسیت عالیم  سایر سردرد، نوع با 

 می منجر سردرد کنترل به معموالً حساسیت کنترل و شود  دیده می اسهال گاهی و  سرفه،عطسه

 .  شود

 (Inflammatory headaches) التهابی سردرد

 رخ مغزی  سکته یا مننژیت  سینوسی،  عفونت  همچون بوده اختالالت سایر نشانه سردردها نوع این 

 . دهد می

MS 

 بروز  موجب مرکزی عصبی  سیستم مختلف نواحی درگیری با که  است  مزمنی بیماری اس ام بیماری

 ناتوانی از  مختلفی درجات به منجر تواند می  درازمدت در  و گردد  می بیمار  در  متفاوتی عالئم بالینی

 می مبتال مردان از  بیشتر را زنان و شود  می دیده سال 40-20 سنین در  بیماری عمدتاً این .گردد

 سلولهای پوشش ی الیه( میلین تحریک و  خودایمنی ی  پدیده بروز  بیماری اصلی مکانیسم .کند

 استعداد مانند عواملی باشد می )نخاع و مغز( مرکزی عصبی سیستم سلولهای حدکمتری تا و) عصبی

 .دانند  می موثر آن پیدایش در  را روحی فشارهای و ویروسی عفونتهای ی جغرافیایی منطقه ژنتیکی،

 پالکها این  در  که باشد می مغز سفید بافت در  متعدد پالکهای اس وجود ام بیماری مشخص وجه

 .شده است تخریب ناقص یا کامل صورت به میلین

 MS بیماری انواع

 : شامل که باشد می نوع پنج دارای بیماری

 اولیه  ی پیشرونده 1)

 ثانویه ی پیشرونده 2) 
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 عودکننده ی پیشرونده3 ) 

 بهبودیابنده ی پیشونده4 ) 

5(   CIS 

 : تشخیص

 بیماری قطعی تشخیص به قادر  تنهایی به عکسبرداری روشهای یا آزمایشگاهی تستهای از  یک هیچ

 و نخاعی مایع و خونی آزمایشهای و عکسبرداری های یافته بالینی، عالئم از  ای و مجموعه باشد نمی

 .سازد می پذیر امکان را تشخیص بینایی فشار عصب گرفتن گاهی

 : بیماری عوارض و عالئم 

 کامالً عوارض و عالئم مغز در  آسیب محل همچنین و  مغزی سلولهای  تخریب و التهاب  شدت  به بسته

 و جرقه دوبینی دید، تاری دید،  کاهش باعث بینایی عصب التهاب مثال عنوان به .باشند متفاوت می

 .شود می پران مگس

 ادراری، اختالالت حسی،  بی مورمور، گزگز، متفاوت، حسی اختالالت تعادل، عدم اندامها، ضعف

 عدم MS بیماری دیگر خصوصیات از  .باشند می  بیماری عوارض از  زودرس و خستگی سرگیجه

 از  بسیاری .  یابد می کاهش بارداری سوم  ی  ماهه سه  طی در  عود میزان : بارداری  .است گرما تحمل

 نظر به رفته هم روی .اند  داده نشان زایمان از  بعد  اول ماه شش در  عودها را میزان افزایش مطالعات

 .باشد داشته آن از  حاصل ناتوانی میزان یا بیماری دوره ی روی درازمدتی اثر بارداری رسد نمی

 : درمان

 میزان تاحدی و  حمالت کاهش  موجب ایمنی سیستم بر موثر داروهای از  استفاده اخیر سال چند طی

بیماران  و  عصبی سیستم التهاب کاهش جهت  حمله زمان  در  داروها از  بعضی .است شده ناتوانی 

 بیماری حمالت کاهش و بیماری مسیر تغییر جهت دارنده نگه صورت به بعضی،عوارض و عالئم شدت

 .شوند می برده کار  به عوارض و عالئم تسکین  جهت درمان عالمتی صورت به داروها بعضی و

 موردنیاز  مراقبتهای بیماران از  بسیاری در  عالئم پیشرفت به رو روند و بیماری بودن مزمن به توجه با

 عاطفی حمایتهای از  بسیاری .گردد توجه دارویی درمان ی جنبه به صرفاً نباید  و بوده افراد وسیع این

 .باشد موثر و مفید داروها مصرف ی اندازه تواند به می اجتماعی و
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 : بداند باید MS بیمار که مسائلی

 را عصب هدایت گرما .دهد انجام نباید شود بدن  حرارت درجه افزایش باعث که شدید فعالیت -

   .کند می مختل

 .دارد نگه خنک را خودش همواره بیمار  است الزم

 . ممنوع داغ آب  حمام -

 .باشد نداشته روحی فشار  و استرس -

 .باشد داشته متعادل وزن -

 .ممنوع سونا یا ببرد باال را دما که ورزش البته .باشد داشته مالیم شنا و ورزش نرمش، روی، پیاده-

 .باشد داشته خوبی خواب -

 .نباشد بیماری عوارض یا حمله عود منتظر -

 .باشد داشته آرامش -

 .باشد داشته اعتماد پزشک  به -

 .بپرسد  مشاور  یا پزشک از  را خود  سواالت -

  باره گلين

 که  است محیطی اعصاب میلین به ایمنی خود واکنش و حاد محیطی نروپاتی یک باره گلین سندرم

 .شود می ای جمجمه  اعصاب از  بعضی و نخاعی  های ریشه – میلین حاد  رفتن از دست به منجر

 : بیماری علت

 عامل یک  عصبی  اختالالت شروع از  قبل هفته دو بیماران اغلب در  ولی .باشد می ناشناخته علت

 این است ممکن  و دارد وجود جراحی یا واکسیناسیون – گوارشی یا تنفسی مثل عفونت ساز  زمینه

 آن تخریب تورم، التهاب، به منجر اعصاب میلین به حمله با که شوند واکنش خودایمنی عوامل موجب

 .عصبی گردد هدایت در  اختالل و

 می  بهبود سال یک تا چندماه از  پس اغلب و شود  می ایجاد نژادی  هر و  سنی هر در  بیماری این

 .یابند 

 : بالینی تظاهرات 

 از  عالئم این معموالً که  پا ساق  عضالت  ضعف با همراه کرختی و گزگز  صورت به حسی اختالل .1

 گسترش صورت عضالت و فوقانی اندامهای تنه، به است ممکن و شود می شروع اندام تحتانی انتهای

 .شود منتهی کامل فلج به است عضالنی ممکن  ضعف .یابند 
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 و شده حلق و ،دهان صورت چشمی عضالت فلج و ضعف باعث ای جمجمه اعصاب صورت در  .2

 .شود می جویدن و تکلم  بلع در  اشکال دوبینی، به منجر

 روده فلج مردمک، اختالالت ، خون فشار  تغییران قلب، ریتم ضربان اختالالت .3

 : تشخیص

 هدایت بررسی و  الکترومیوگرافی CSF آزمایش ،  اخیر ویروسی  عفونت ی سابقه ،  بالینی ی معاینه

 عصبی

 : درمان

 آسپیراسیون از  پیشگیری هوایی، راه حفظ ،  مکانیکی  یتهویه به نیاز  تنفسی مشکالت  صورت در  -

 ساکشن

 تراپی اکسیژن -

 برادیکاردی و آریتمی درمان ، قلبی نوار  کنترل -

 ) پالسما تعویض ( فرزیس پالسما -

 : بیمار به آموزش

 مواج تشک از  استفاده و ساعت 0 هر مکرر  وضعیت تغییر نباشد حرکت به قادر  بیمار  اگر -

 ها  کننده نرم از  استفاده و پوست ماساژ  -

 آسان تنفس برای باشد باال درجه 30تخت سر  -

 .کند استفاده االستیک جوراب از  بیمار  روز  طی در  -

 .دهد ادامه را منزل در  کاردرمانی و فیزیوتراپی ی برنامه بیمار  شود می توصیه -

  پاركينسون

 .شود می ناتوانی به منجر نهایت در  و کند می  پیشرفت کندی به است پیشرونده حرکتی اختالل

 دوپامین کاهش عوامل .است دوپامین تولید مسئول که  باشد  می خاکستری سلولهای  تخریب : علل

 و سایکوتیک داروهای از  مدت طوالنی ی استفاده ویروسی،  عفونت ، آترواسکلروز  ، تواند ژنتیک می

 مردان و شود می ظاهر بار  اولین برای زندگی پنجم ی دهه در  معموالً پارکینسون  .باشند سر به ضربه

 .می کند درگیر زنان از  بیشتر را

 : بالینی عالئم 

 حرکات. شروع  در  کندی -
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 .شود می شدید رفتن راه هنگام در  و کند می  بروز  استراحت حالت در  که  کند و  یکطرفه لرزش -

 شانه. ، تنه ،  گردن سفتی -

 : شامل  عالئم  سایر

 گفتن سخن – تعادل عد – شانه افتادگی پایین – بلع در  اشکال – سر لرزش – جلو  به سر شدن خم

بریده  – شدید تعریق – بزاق آبریزش – وزن کاهش – طبیعی حرکات کاهش یا فقدان – بریده 

 افسردگی.  و خواب اختالل -مثانه احتباس

 : پارکینسون بیمار از مراقبت

 مثل .شود داده تدارک روزانه ورزشی ی برنامه یک عضالت سفتی کاهش جهت  شود می توصیه1.  

 ثابت  دوچرخه ، پیاده روی شنا،

 عضالت تقویت تمرینات 2.

 . بخوابد  صاف سطح روی بیمار  3.

 . یابد کاهش  سقوط از  جلوگیری جهت  بیمار  اطراف موانع 4.

 .شود استفاده جامد نیمه و غلیظ مایعات غذایی رژیم 5.

 .کند مصرف کم حجم با  و زیاد های وعده در  را غذا خستگی کاهش جهت 6.

 و برگشت باعث داروها موقع  به  خوردن عدم زیرا .است مهم بیماران این در  داروها موقع به خوردن 7.

 .شود می بیماری تشدید عالئم

 .کند اجتناب درخشان خیلی نور  و بلند صدای ،  گرم هوای در  گرفتن قرار  از  8.

 .شود استفاده کردن صحبت برای کوتاه جمالت از  9.

 .باشد داشته همراه را خود پزشکی  شناسایی کارت همیشه بیمار  10.

 بيماري هاي شايع بخش مراقبت ويژه 

 تروما به سر 

سر شایع ترین محل وارد آمدن صدمه بوده و ضربه به سر، شایع ترین علت بستری می باشد. شایع 

 ترین نوع صدمات را تصادفات رانندگی و سقوط از ارتفاع تشکیل می دهد. 

 دسته تقسیم می شوند:  3صدمات سر به  

 آسیب به سر   -1

 شکستگی جمجمه    -2

 صدمات نسوج مغز -3
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 اقدامات پرستاری 

کنترل  او شود  می  فراموش  سر  به  ترما  بیمار  با  مواجهه  در  اورژانس  در  که  اقدامی  مهمترین  و  لین 

و   هموتوراکس  دلیل  به  که  بیمارانی  بسا  چه  شود.  می  فراموش  مواقع  اکثر  که  است  حیاتی  عالئم 

های  خونریزی  ماژور،  های  شکستگی  دلیل  به  خونریزی  یا  و  تنفسی  مشکل  ایجاد  و  پنوموتوراکس 

 شکمی و به دنبال افت فشار از بین رفته اند.  داخل 

 اندیکاسیون اینتوباسیون در بیمار تروما به سر  

 ( 8کمتر از  GCSکاهش سطح هوشیاری)  -1

 (  80کمتر از   2SPOو  40تنفس های نامنظم، سطحی و ناکافی)تنفس  بیش از  -2

 ترومای همزمان گردن و اوروفارنکس  -3

 ICPهایپرونتیالسیون بیمار جهت کاهش  -4

 نکته:  ➢

در برخورد با بیماران تروما به سر، کنترل سطح هوشیاری و قطر مردمک اهمیت زیادی دارد. همیشه  

 می دهد.  ICPمیدریاز شدن بیمار خبر از افزایش 

 تومور مغزي  

. تومورهای مغزی،  رشد یک توده غیرطبیعی در مغز است که امکان دارد خوش خیم یا بدخیم باشد

 تمام تومورهای داخل جمجمه و یا درون کانال مرکزی نخاع را در برمی گیرد. 

تومورهای مغزی یا داخل جمجمه ای می توانند ماهیت سرطانی )بدخیم( یا غیرسرطانی)خوش خیم( 

فر برسد که  نظر  به  نکته ممکن است عجیب  این  تومور مغزی،  به  بیماران مبتال  در  باشند.  د  داشته 

بیمار، با وجود توده در مغزش، احساس درد ندارد. علت این امر آن است که مغز فاقد سنسورها یا 

آن سنسورها، احساس درد کند و اساساً درد بدون ورودی    گیرنده های عصبی در مننژ می باشد تا با

 سیگنالهای حسی قابل احساس نیست. 

 مراقبتهای پرستاری در تومورهای مغزی  

راقبت پرستاری شامل کلیه نشانه هایی است که موجب دیسترس و نگرانی می شود. این  بررسی و م

نشانه ها عبارتند از: درد، مشکالت تنفسی، مشکالت روده و مثانه، اختالل خواب، اغختالل در سالمت  

 پوست، عدم تعادل مایعات، وضعیت تغذیه ای بیمار.  

خلقی شود که با افسردگی شدید، خوشی غیرطبیعی، بیمار ممکن است بی قرار بوده و دچار تغییرات  

 بدگمانی و اضطراب شدید نمایان شود.  

برای  بیمار  کند.  کمک  احساسات  این  بر  غلبه  به  تواند  می  بیمار  خود  تطابقی  روشهای  از  استفاده 

کنترل وضعیت خود، نیاز به تمرین دارد. حضور پرستار، خانواده، دوستان، می تواند سبب حس قدرت  
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دلگرمی بیماران شود. از دیگر وظایف پرستار آموزشهای تغذیه ای الزم به این بیماران، آموزش به و  

 .. می باشد. . خانواده و

 تروما به چست  

اکثر ترماهای قفسه سینه ممکن است به تنهایی یا در ترکیب به مولتیپل تروما ایجاد شود. ترومای 

 قفسه سینه به دو دسته نافذ و غیرنافذ طبقه بندی می شود.  

صدمات غیرنافذ قفسه سینه ناشی از فشار ناگهانی یا فشار مثبت وارده به دیواره قفسه سینه است. 

 می شود که شیء ناشی به دیواره قفسه سینه فرو رود.    ترومای نافذ زمانی ایجاد

اهداف درمان شامل ارزیابی وضعیت بیمار و شروع فوری عملیات احیاء است. عالوه بر حفظ راه هوایی  

 و تجویز اکسیژن حمایتی در صورت لزوم لوله گذاری و حمایت تهویه ای صورت گیرد. 

برقراری مجدد تعادل حجم مایعات و فشار منفی داخل جنبی و تخلیه مایع و خون از فضاهای داخل 

 جنبی امری اساسی است.  

بسیاری از اقدامات درمانی همراه با کنترل خونریزی، همزمان در صحنه صدمه یا اورژانس انجام می 

بی خونریزی  کنترل  جهت  اورژانس،  بخش  در  شده  انجام  اقدامات  عمل شود.  اتاق  به  بالفاصله  مار 

 منتقل می شود.  

 اقدامات پرستاری بعد از عمل جراحی توراکس 

پس از عمل جراحی، عالئم حیاتی بطور مکرر کنترل می شود. اکسیژن از طریق ماسک، سوند بینی و  

 دستگاه ونتیالتور صورت می گیرد.  

 درجه باال آورده می شود.   45ا ت 30پس از به هوش آمدن بیمار و ثابت شدن عالئم حیاتی سر تخت 

 قرار دادن بیمار در وضعیت بدنی صحیح و مناسب بیمار مهم است. 

 سازد. رنگ پریدگی و افزایش سرعت ضربان های نبض، احتمال خونریزی داخلی را مطرح می

 پانسمانها بطور مکرر از نظر خونریزی باید چک شود.  

 انجام و آموزش  داده شود.   ساعت یکبار متناوباً 3فیزیوتراپی چست هر 

یکی از اقدامات مهم برای بهبود تنفس و روند تبادالت گازی کنترل مناسب ترشحات قفسه سینه و  

 استفاده از سیستم درناژ است. 

 پرستار باید:  

 سی سی آب استریل داشته باشد.)در شروع وصل به بیمار( 200باتل باید تا  .1

 روع شیفت چک شود.  اتصاالت لوله چست تیوب و باتل در ش .2

سطح مایع با چسب عالمت زده و با ذکر تاریخ و ساعت حجم ترشحات ثبت شود و اگر زیاد  .3

 بود سریع اطالع دهد. 

 اطمینان حاصل کند که سطح مایع در محفظه چست باتل در حال نوسان است.  .4
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 رفتن  بیمار را تشویق به سرفه و تنفس عمیق بنمایید. تنفس عمیق و سرفه کم کم به باال .5

 فشار داخل جنب و جلوگیری از آتلکتازی کمک می نماید. 

 بيماريهاي شايع چشم 

 گلوكوم يا آب سياه 

به   نهایت منجر  بیماری ها است که در  از  بلکه مجموعه ای  بیماری نیست  یا آب سیاه یک  گلوکوم 

یده از  آسیب عصب اپتیک )باصره( می شود. عصب باصره به ذرات نور حساس بوده و پیام های رس

 شبکیه را در طی فیبرهای عصبی حمل کرده و به مغز می رساند تا تصویر در مغز تشکیل شود. 

علت دقیق این بیماری مشخص نیست ولی اعتقاد بر این است که فضار باالی داخل چشم در طی 

 یک مدت طوالنی می تواند باعث ایجاد این بیماری شود. 

 عالئم بیماری

..( عالئم متفاوت است ولی عالئم شایع بخصوص  .  بسته به نوع گلوکوم)باز، بسته، کودکی، ترومایی و

 : در نوع حاد عبارتند از

نور(،   اطراف  بینی)هاله  هاله  قرنیه،  تورم  استفراغ،  و  تهوع  حالت  شدید،  درد  احساس  سرخی چشم، 

 تاری دید. 

در حال حاضر هیچگونه درمان قطعی برای ریشه کن کردن این بیماری وجود ندارد و داروی تجویزی 

ب بیماری، بایستی حتماً سال برای جلوگیری از اثرات مخر  50بیشتر نقش بازدارنده دارد. افراد باالی  

چشم   توسط  شده  تجویز  داروهای  منظم  مصرف  با  و  گیرند  قرار  معاینه  مورد  پزشک  چشم  توسط 

 پزشک خطرات این بیماری را کاهش دهند. 

 آب مرواريد چيست؟ 

عدسی از آب و پروتئین تشکیل شده و شفاف است تا نور بتواند از آن عبور کند. گاهی اوقات بخشی  

ین ها تغییر یافته و منجر به کدورت قسمت هایی از عدسی می شوند، در نتیجه نور به از این پروتئ 

 خوبی به شبکیه نمی رسد و اختالل بینایی ایجاد می شود که این پدیده را آب مروارید می نامند. 

 عالئم آب مروارید یا کاتاراکت

 کم رنگ شدن یا محو شدن رنگ ها ✓

 دید کم در شب ✓

 دوبینی یا چند بینی  ✓

 افزایش دید نزدیک  ✓
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 درمان  

در مراحل اولیه آب مروارید، وضعیت بینایی با استفاده از عینک بهبود می یابد. اما اگر تدابیر کمک 

کننده نباشد، جراحی تنها راه درمان است که شامل خارج کردن عدسی کدر شده و جایگزینی آن با  

 ود.  عدسی مصنوعی است. دارو، قطره، ورزش یا عینک مانع بروز یا بهبود آب مروارید نمی ش

آب مروارید زمانی نیاز به جراحی دارد که اختالل بینایی، انجام فعالیتهای شغلی یا روزمره را مختل 

 کند. 

 مراقبتهای قبل و بعد از عمل  

 قبل ازورود به اتاق عمل، قطره چشمی برای گشاد کردن مردمک استفاده می شود. 

د از عمل طبیعی است. در طول ماه بعد از عمل احساس خفیف ناراحتی و جسم خارجی تا مدتی بع

اول باید از شیلد یا عینک برای محافظت از چشم استفاده کرد. از مالیدن و فشار دادن چشم اجتناب 

روز بعد از جراحی حمام نکنند.   5کرد. اجسام سنگین نباید بلند کنند. نماز را نشسته بجا آورند. تا  

 هیچ نوع پرهیز غذایی ندارند. 

 ی شایع چشم سایر بیماری ها

 ناخنک

 یک ضایعه مثلثی شکل است که از ملتحمه روی قرنیه کشیده می شود.  

 درمان  

با   توان  می  باشد،  کرده  ایجاد  دید  تاری  و  شده  بزرگ  اگر  ندارد.  خاصی  درمان  باشد،  کوچک  اگر 

 جراحی آن را برداشت.  

 شاالزيون 

داروهای  تزریق  یا  جراحی  آن  درمان  راه  که  است  پوست  زیر  در  پلک  لبه  در  کوچک  برجستگی 

 استروئیدی است. 

اد مجرای خروجی غدد ترشح کننده چربی ایجاد  این عارضه در اثر تجمع غدد چربی پلک در اثر انسد

بی و  می شود که در صورت  برجسته، سفت  توده کوچک  به یک  تبدیل  به موقع،  به درمان  توجهی 

 بدون درد می شود. 

 گل مژه 

در   کند.  می  تظاهر  پلک  لبه  نزدیکی  در  رنگ  قرمز  و  دردناک  حساس،  متورم،  توده  یک  مژه  گل 

است که اکثراً ظرف چند روز بهبود می یابد و مشکل خاصی   حقیقت یک آبسه کوچک با رنگ زرد

 ایجاد نمی کند. 

 



20 

 

 فوريتها بيماري هاي شايع 

 پنوموتوراكس 

 .پنوموتوراکس به معنی وجود هوا در پرده جنب می باشد که مانع باز شدن کامل ريه میشود

 آزاد بین   در اثر نفوذ هوای   آن  همه يا    ريه   از يک   قسمتی  افتادگی   هم   روی  (pneumothorax)پنوموتوراکس

  شود. اين می اشتباه  قلبی با درد حمله  گاهی  عارضه  از اين ها(. درد ناشیريه  پوشاننده نازك  )غشای  جنب دو اليه 

 .تر است ( شايعسال 20-40 )بین فعال  در مردان  شود ولیمی ديده  سنین در همه  عارضه 

 کسنواع پنوموتوراا

هوا بوسیله سوراخی که در خود دستگاه تنفس ايجاد میشود وارد فضای پلور می شود. اين   :پنوموتوراکس اولیه

 .سوراخ می تواند در اثر آسم،آبسه يا آمفیزم باشد.شکستگی دنده شايعترين علت پنوموتوراکس بسته می باشد

ثانويه  سینه   :پنوموتوراکس  قفسه  ديواره  در  سوراخ  بوسیله  شودهوا  می  پلور  فضای  وارد  ديافراگم  اين   .يا 

 .باشد سوراخ می تواند بر اثر ترومای قفسه سینه يا زخم های نافذی مانند زخم چاقو،گلوله و جسم برنده و....

 خودي خود به  پنوموتوراکس

زمان ابتال به اين بیماری   ، يا فعالیت در ريه   يا آمپیم   ، آبسهدر اثر آسم   در ريه   کوچک   هوايی   های کیسه   شدن  پاره 

با فعالیت در زمان ابتال به اين بیماری    . موارد مرتبط بدنی  باال يا کشش   ، پرواز در ارتفاعات ، نظیر غواصی فیزيکی 

 .ندارد  مشخصی علت  دهد. گاهی می  رخ  اکثراً در افراد سالم 

 از ضربه ناشي  پنوموتوراکس

قفسه   های زخم  - هوای   اجازه   که  سینه   نافذ  به  ورود  داده   جنب   فضای   آزاد  اين   را  از   رويهم   باعث   طريق   و 

  .شوندمی  ريه  افتادگی

 ()توراسنتز از ريه  مايع  کشیدن عارضه  - 

 پنوموتوراکس  شايع  عاليم 

 که   . هنگامیمتغیر است   ريه   ای زمینه   بیماری   و گستردگی  ريه   افتادگی   هم   روی  میزان  زير برحسب   عاليم   شدت

 :کمتر حاد باشد است ممکن  باشد عاليم  ايجاد شده  آهستگی به  پنوموتوراکس 

 .انتشار يابد يا شکم  سینه يا سراسر قفسه  شانه به  است درد ممکن  ، اينسینه  قفسه درد خنجری  ♦

 نفس کوتاهی  ♦ 

 ()گاهی تک و تک خشک  سرفه  ♦

 احتمالي عوارض 

 (در ريه  مايع  )احتباس ريه  ادم 

 ريه  عفونت

 .است جراحی  نیازمند دخالت مکرر که  پنوموتوراکس 

 يابد خود بهبود می و خودبه نداشته خاصی  توجه  نیاز به  کوچک  پنوموتوراکس  يک 
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 پنوموتوراکس تشخيص و درمان

 .کندمی  کمک پنوموتوراکس  اندازه  و تعیین تشخیص اين  اتاثب به  سینه قفسه ساده  عکس 

وضعیت  پنوموتوراکس   اندازه   به  درمان   نوع اين   بستگی  ريه   ای زمینه  و  خود خودبه   است  ممکن   عارضه   دارد. 

 .باشد الزم  درمان ه ب و اقدام  در بیمارستان ، بستری يافته  تجمع هوای  دفع  برای  است ممکن  بهبود يابد، ولی 

استعمال   خودداری  تالش دخانیات  از  اجتنابنکردن   سرفه  برای   ؛  صحبت   ،  بلند  خنديدن کردن  از  آواز    ،  يا 

 .خواندن 

 .تر باشدبیمار راحت  برای  است ممکن  نشسته در حالت  استراحت 

صورتی  منزل  مراقبت   که  در  اندازه می   انجام  در  خون   تبمر  گیری شود،  ضربانفشار  تعداد  تنفس  قلب   ،   و 

 .است  ضروری 
 داروها 

دارويی   اختالل   اين   برای  نیست  معموالً  ولینیاز  خفیف   تسکین  برای   .  داروهای   درد  نظیر    نسخه  بدون  از 

 .شود استفاده  است قويتر ممکن  های درد شديد از مسکن  و برای  استامینوفن

 هموتوراكس  

لب موارد هموتوراکس، به  کس يا وجود خون در قفسه سینه می تواند يک تشخیص ترسناك باشد. اغهماتورا

آسیب آن  علت  برای  متفاوت  عالئم  و  علت  چند  گیرند.  می  قرار  رسیدگی  مورد  بالفاصله  و  شود  می  ايجاد  ها 

 .هموتوراکسازآناستفادهکنند وجود دارد که پزشکان می توانند آن ها را به سرعت تشخیص داده و برای درمان

شايعترين علت اين بیماری يک آسیب تروماتیک مانند زخم و سوراخ و يا آسیب های ناشی از تصادف خودرو  

 .به قفسه سینه است

به   معموال  هموتراکس،  تشخیص  باشند.  داشته  مختلفی  عالئم  بیماری  اين  پیشرفت  علت  به  است  ممکن  افراد 

 .ت تصويربرداری انجام می شودکمک معاينه فیزيکی و آزمايشا

درمان اين بیماری جدی نیز شامل تثبیت وضعیت بیمار در صورت زخمی شدن، برداشتن تمام خون جمع شده  

 .در قفسه سینه و توقف منبع خونريزی است

 علل هموتوراکس چيست؟ 

وجود دارد، جمع می شود.  در هماتوراکس، خون در فضايی به نام حفره پلور، که بین ديواره قفسه سینه و ريه  

 :چندين دلیل ممکن از جمله موارد زير برای ابتال به اين بیماری وجود دارد

 آسيب تروماتيک 

زمانی که اين غشا   .هموتوراکس تروماتیک اغلب باعث می شود که پارگی به پوشش قفسه سینه يا ريه ها برسد

آسیب به  تخلیه آن وجود ندارد. حتی کوچکترين    پاره شود، خون به فضايی پلور ريخته شده و هیچ راهی برای

ها می تواند به هموتوراکس منجر شود. به همین دلیل است که اگر شخصی با آسیبهای  ديواره قفسه سینه يا ريه
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ورزشی يا آسیب های ناشی از حوادث رانندگی به بیمارستان مراجعه کند، اولین چیزی که در بدنش چک می  

 .است هماتوراکس  ی شود، عالئم و نشانه ها

 علل ديگر 

به وجود  با توجه  افراد،  از  برخی  منتهی شوند.  به هموتوراکس  است  نیز وجود دارد که ممکن  مسائل ديگری 

 :بیماری زمینه ای در بدن، ممکن است بیشتر در معرض خطر هموتوراکس باشند. اين افراد عبارتند از

 افراد مبتال به عفونت ريه، مانند سل ✓

 و پلور سرطان ريهبه سرطان های خاص مانند  افراد مبتال ✓

 ( افراد مبتال به آمبولی ريه )در آمبولی، لخته خون در ريه ها جمع می شود ✓

 افراد مبتال به نقص در لخته شدن خون  ✓

 افراد مبتال به اختالل در عملکرد بافت ريه مانند انفارکتوس ريه  ✓

 .يد شودافراد مبتال به عدم کارايی رگ های خونی در ريه که ممکن است باعث فشار خون شد ✓

عمل   داشتن  يا  وريدی  کاتتر  دادن  قرار  مانند  پزشکی  روش  يک  وسیله  به  تواند  می  همچنین  هموتوراکس 

 .جراحی قلب نیز ايجاد شود. در موارد نادر، اين عارضه خود به خود رخ می دهد

 عالئم هموتوراکس 

ر تشخیص کمک می کنند.  هموتوراکس عالئم منحصر به فردی را نشان می دهد که هم بیمار و هم پزشک را د
 :مهمترين عالئم اين بیماری عبارتند از

 ، به ويژه هنگامی که تنفس می کنید درد قفسه سینه ✓

 شدن پوست سردی، رنگ پريدگی يا خیس  ✓

 ضربان قلب سريع  ✓

 فشار خون پايین  ✓

 سختی تنفس يا تنفس سريع و يا کم عمق  ✓

 تنگی نفس ✓

 احساس بی حسی  ✓

 اضطراب  ✓

 .افراد مبتال به عالئم پنوموتوراکس يا ساير اختالالت مرتبط ممکن است عالئم اضافی نیز داشته باشند

 اين بيماري چگونه تشخيص داده مي شود؟

فیزيکی، پزشکان می تواند صداهای غیر طبیعی تنفسی را از طريق يک استتوسکوپ گوش  در طول يک معاينه  

 .بدهد. همچنین ممکن است روی قفسه سینه ضربه بزنند تا صدای مايع را در اين ناحیه بشنود

  

https://www.payamesalamat.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%87/
https://www.payamesalamat.com/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/
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 :روش های ديگر تشخیص عبارتند از

يع در قفسه سینه را نشان می دهد.  تصويربرداری به کمک اشعه ايکس قفسه سینه به سرعت وجود ما: اشعه ايکس

در اشعه ايکس، ريه ها به رنگ سیاه در می آيند و جايی که مايع پلور و خون در حفره قفسه سینه به دام افتاده  

 .دهداست را سفید نشان می

سی تی اسکن می تواند تصوير کاملی از ريه ها و حفره پلور به پزشک ارائه دهد که ممکن است  :سي تي اسکن

علت    در تواند  می  اغلب  سینه  قفسه  از  کامل  اکسن  تی  سی  باشد.  کارآمد  بسیار  ديدگی  آسیب  موارد 

 .هموتوراکس و بهترين درمان برای فرد را نشان دهد

در شرايط اضطراری، تصاوير اولتراسوند، تصوير سريع و دقیقی از فضای پلور ناشی از آسیب های  :سونوگرافي

 .ی دهداحتمالی و هموتوراکس را نشان م

پزشکان همچنین می توانند نمونه ای از مايع پلور را برای تشخیص بردارند. اگر مايع برداشته شده نشانه ای از  

 .خون داشته باشد يعنی هموتوراکس رخ داده است

 هموتوراکس درمان

 .چندين چیز وجود دارد که بايد برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن درمان انجام شود

اين کار برای حذف خون و   .ول، يک سوزن يا کاتتر از طريف دهان به داخل سینه فرستاده می شوددر مرحله ا

هوايی که در حفره پلور وارد شده است استفاده می شود. به استثنای موارد اضطراری، پزشک قبل از قرار دادن  

 .کاتتر از يک ماده آرام بخش استفاده می کند

مکن است از همان لوله برای کمک به باز کردن ريه های آسیب ديده بهره  پس از تخلیه قفسه سینه، پزشک م

 .ببرد

به   اما هوا بیش از حد  اين لوله در قفسه سینه قرار می گیرد و اجازه می دهد سیاالت و هوا از آن خارج شده 

 .فضای پلور وارد نشود. اين سیستم ممکن است به مکش نیز متصل شود

مناسب   درمان  دارند،  برای  جزئی  های  آسیب  که  افرادی  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  علت  هموتوراکس، 

نیاز دارد به آن  بیمار  به   .تخلیه سینه ممکن است همه آن چیزی باشد که  نیاز  اما در موارد شديد ممکن است 

 .عمل جراحی برای متوقف کردن خونريزی و منبع آن باشد

 شکستگي جمجمه 

گويند. انواع  استخوان کاسه سر، که به جمجمه نیز معروف است، شکستگی جمجمه میبه هرگونه شکستگی در  

به سر   يا ضرباتی  دلیل عمده آن: ضربه  اما يک  دارد،  از شکستگی جمجمه وجود  اندازه  است  مختلفی  به  که 

استخوان برای شکستن  قوی  هم .باشد  می  کافی  اما  باشد،  همراه  با شکستگی  تواند  می  نیز  مغز  به  یشه  آسیب 

تواند شکستگی را نشان  ، عالئمی که می شود. با اين حال شکستگی همیشه به راحتی مشاهده نمی  .اينطور نیست

 :شامل موارد زير است . دهد

 تورم و حساسیت به لمس در اطراف محل شکستگی  ✓
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 کبودی صورت  ✓

 خونريزی از بینی يا گوش  ✓

های خفیف باشند،  تنها درمان الزم در شکستگی ها ممکن است  درمان بستگی به شدت شکستگی دارد. مسکن 

 .تر، جراحی مغز و اعصاب الزم باشددر حالی که ممکن است برای جراحات جدی 

 انواع شکستگي جمجمه

بستگی   سر  به  ايجادکننده ضربه  و شکل شیء  به جمجمه  محل ضربه  نیروی ضربه،  به  نوع شکستگی جمجمه 

ص و  سخت  سطح  از  بیشتر  نافذ  يک جسم  می دارد.  نفوذ  جمجمه  به  زمین  سطح  مانند  مختلف  اف  انواع  کند. 

 .شودشکستگی منجر به سطح متفاوتی از آسیب می 

 شکستگي بسته 

شود، پوستی که ناحیه شکستگی را پوشانده  در يک شکستگی بسته، که به آن يک شکستگی ساده نیز گفته می

 .است، پاره نشده است

 شکستگي باز 

به عنوان يک شکستگی مرک نیز شناخته میکه  شود، هنگام پاره شدن پوست و معلوم شدن استخوان ايجاد  ب 

 .شودمی

 شکستگي فرورفته جمجمه 

 .فرو رفته يا گسترش يابدمغز شود جمجمه به داخل حفره اين نوع شکستگی باعث می 

 شکستگي قاعده جمجمه

يا در باالی گردن در  شکستگی قاعده در کف جمجمه رخ می  بینی  دهد؛ مانند: نواحی اطراف چشم، گوش، 

 .نزديکی ستون فقرات

 ديگر شکستگي جمجمه  انواع

 :توانند به شرح زير باشندعالوه بر انواع فوق، شکستگی ها همچنین می 

 (خطی )در يک خط مستقیم

 ( خرد شده )به سه يا چند بخش تقسیم شده است

 علت شکستگي جمجمه

د، به  شکستگی جمجمه هنگامی رخ می دهد که نیرويی که به اندازه کافی قوی باشد که بتواند استخوان را بشکن

شود. اين شامل ضرب و شتم با    شکستگي جمجمهتواند باعث  جمجمه برخورد کند. هر نوع ضربه به سر می 

 جسم، افتادن و ضربه سر به زمین، زخمی شدن سر در تصادف رانندگی يا هر نوع آسیب ديگر است.  

 عالئم شکستگي جمجمه

است به راحتی شکستگی جمجمه ديده شود. با اين  در بعضی موارد، مانند يک شکستگی باز يا فرورفته، ممکن  

 :شامل موارد زير است  عالئم جدي شکستگي جمجمه .حال، گاهی اوقات شکستگی آشکار نیست

 خونريزی از زخم ناشی از تروما، در نزديکی محل تروما يا اطراف چشم، گوش و بینی  ✓

https://limootop.com/mag/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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نشانه ✓ به  معروف  وضعیتی  در  چشم  زير  در  تروما  محل  اطراف  در  گوش    کبودی  پشت  يا  راکون  چشم 

 معروف به نشانه نبرد

 درد شديد در محل تروما  ✓

 تورم در محل تروما ✓

 قرمزی يا گرمی در محل تروما ✓

کم  با شدت  زير  عالئم  موارد  شامل  است  ممکن  نیست،  به شکستگی جمجمه  مربوط  لزوماً  که  مواردی  يا  تر، 

 :باشد

تهوع-سردرد ديد-استفراغ   -حالت  قراری  -تاری  پذيری-بی  تعادل-تحريک  دادن  -گرفتگی گردن-از دست 

 سنکوپ  غش يا-خواب آلودگی بیش از حد-گیجی-عدم واکنش مردمک به نور

 اقدامات اوليه 

 ديده و باز نگه داشتن آن  فرد آسیب بررسی راه هوايی   .1

 ارزيابی عالئم حیاتی     .2

 کنترل نبض وتنفس و خونريزی    .3

 . خونريزی شده است پانسمان نمايیدکه دچار  قسمتی را   .4

 بررسی حرکت اندام ها    .5

 ثابت کردن سر وگردن    .6

 قرار دادن فرد در وضعیت بهبودی در صورت وجود استفراغ های شديد    .7

در صورت خروج خون يا مايع زالل از گوش يک پانسمان استريل روی آن قرار دهید و با باند ببنديد و سر      .8

 همان سمت خم کنید.   مصدوم را به

 مصدوم را به سرعت به يک مرکز درمانی انتقال دهید.    .9

زيرا اشکال در رسیدن اکسیژن به مغز شايعترين  ،  اولین اقدام در ترومای سر باز کردن راه هوايی می باشد    ❖

 است. متعاقب ضربه به سر علت مرگ
 تشخيص شکستگي جمجمه 

معاينه جسمی سر بتواند يک شکستگی را تشخیص دهد. با اين حال، تشخیص میزان پزشک ممکن است با انجام 

اشعه است.  مفید  آسیب  ماهیت  و  روش  MRI و X  ،CT و  هستند  بدن  از  تصويربرداری  برای  معمولی  های 

توانند به پزشک در تشخیص شکستگی جمجمه کمک کنند. اشعه ايکس تصويری از استخوان را در اختیار  می

قرا نشان می   MRI .دهدر می پزشک  را  نرم  بافت  و  استخوان  از  اجازه می تصويری  به پزشک  و  دهد هم  دهد 

 شکستگی جمجمه و هم آسیب مغز را ببیند. 
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 درمان شکستگي جمجمه 

مانند ساير شکستگی نمی شکستگی جمجمه  استخوانی کنترل  بستگی دارد.  های  به عوامل مختلفی  شود. درمان 

اريخچه پزشکی و همچنین نوع شکستگی، شدت آن و هرگونه آسیب ديدگی مغزی  پزشک، سن، سالمتی و ت

های جمجمه خیلی دردناك نیستند و در اکثر اين موارد جمجمه خود  بیشتر شکستگی .را در نظر خواهد گرفت

های قاعده جمجمه، دارو برای مديريت درد ممکن است در  در بعضی موارد، مانند شکستگی  .کندمی   را ترمیم

ها برای تسکین درد ضروری باشند، اما  ام موارد مورد نیاز باشد. اگرچه ممکن است بعضی اوقات نارکوتیک تم

برای يک دوره کوتاه نیاز دارند. با  بیشتر افراد با شکستگی جمجمه فقط به داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن

مايعی که مغز و نخاع را احاطه و ضربه  )  اين حال، اگر شکستگی منجر به نشت بیش از حد مايع مغزی نخاعی 

 .کند( شود، ممکن است به عمل جراحی نیاز باشد گیری می 

اين امر به اين دلیل است   .اگر فرورفتگی به اندازه کافی شديد باشد، جراحی اغلب برای درمان آن الزم است

سخت خودی  به  خود  ترمیم  جمجمه،  فرورفته  فرورفکه شکستگی  دارد. شکستگی  در  تری  تنها  نه  جمجمه  ته 

تواند منجر به آسیب بیشتر مغز نیز در صورت عدم اصالح شکستگی شود. اگر موارد ايرادات زيبايی، بلکه می

نیز ضروری    عمل جراحیفرورفتگی به مغز فشار بیاورد يا نشت مايعات مغزی وجود داشته باشد، ممکن است  

شکستگی.باشد بیشتر  کلی،  طور  می به  بهبود  خود  خودی  به  جمجمه  در  های  صدماتی  که  زمانی  تا  و  يابند 

یش  ساختارهای ديگر مانند مغز وجود نداشته باشد، نیازی به جراحی ندارند. آنها به مرور زمان، معموالً در طی ب

می  بهبود  هفته  شش  شد،   .يابنداز  داده  توضیح  نیز  باالتر  در  که  همانطور  خاص  شرايط  در  حال،  اين  با 

های مرتبط با آن وجود دارد که ممکن است نیاز به جراحی داشته  هايی در مورد خود شکستگی يا آسیبويژگی 

 .ها اطمینان حاصل شودباشند تا از بهبودی آن 

 رنال كوليک( )سنگ كليه 
اولین قدم در اين افراد،کنترل درد سنگ کلیه می باشد  .  از شديدترين دردها می باشد و بسیار ناتوان کننده است

که معموالً نیاز به تجويز مسکن های قوی به صورت تزريقی می باشد و حتماً بايد مراقبت شده و تحت مانیتور  

 .جهت برخورد مناسب با سنگ کلیه الزم استانجام اقدامات تشخیصی ، انجام شود. بعد از تسکین درد 

 در چه مواردی نیاز به اقدام و مراجعه اورژانسی برای دردهای کلیه می باشد؟ 

فرد تک کلیه شود و سنگ کلیه  ،  اگر به هر علتی مثل مشکل مادرزادی يا برداشتن يک کلیه : بیمار تک کلیه

 .نیاز به اقدام اورژانسی دارد، داشته باشد

ا دفع  اقدام   : درارعدم  به  نیاز  باشد،  نداشته  ادرار  تولید  يا  باشد  داشته  کردن  ادرار  در  توانايی  عدم  فرد  اگر 

 .اورژانس دارد

م تولید ادرار مراجعه  باعد  هر موقع ،  افرادی که پیوند کلیه می شوند چون درد کلیه ندارند : افراد با پیوند کلیه

 .، نیاز به اقدام اورژانس دارندنمايد

https://limootop.com/mag/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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کنند می  استفاده  سرطان  درمانی  شیمی  يا  پیوند  جهت  ايمنی  سیستم  کننده  تضعیف  داروهای  که  در ،  افرادی 

 .صورت سنگ کلیه اقدام اورژانسی الزم دارد

 .فرد حامله با سنگ کلیه نیاز به اقدام اورژانسی دارد : خانم باردار

 .اردنیاز به اقدام اورژانس د (>38.3) در صورتی که فرد تب دار شود

 .استفراغ شديد باشد و يا درد با داروهای تزريقی بهبودی نداشته باشد،اقدام اورژانس الزم دارد،  اگر تهوع

 راه هاي پيشگيري از تشکيل سنگ کليه کدام است؟

لیتر در طول روز استفاده نمايد تا    3مصرف زياد آب و مايعات : فرد بايد آب و مايعات فراوان در حدود   .1

که دو لیوان آب  می شودلیتر شود يا به حدی باشد که ادرار کامال شفاف شود. توصیه  2داقل تولید ادرار ح 

اين میزان   اگر فرد نمی تواند  ادرار نمايد.  نمايد،بصورتیکه فرد يکبار در طول شب  از خواب مصرف  قبل 

 .آب استفاده نمايد،چای کمرنگ می تواند استفاده نمايد

 خودداری از تعريق بیش از حد .2

 عدم مصرف نمک در سر سفره  .3

 انجام ورزش و تحرك بدنی  .4

 .عفونت کنترل گردد، الزم است که با استفاده از آنتی بیوتیکهاکنترل عفونت در خانمها   .5

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است.استفاده از پروتئین    1کاهش مصرف پروتئین مقدار الزم پروتئین   .6

 .گیاهی نسبت به حیوانی بهتر است

 کاهش مصرف کربوهیدرات  .7

 .اهش تولید سنگ اگزاالتی می شودباعث ک، مصرف سبزيجات و فیبر فیبر با اتصال به اگزاالت .8

کاهش مصرف اگزاالت اگزاالت بطور طبیعی در چند ماده غذايی وجود دارد ولی میزان جذب و دفع آن   .9

مختلف افراد  پررنگ،  ،  در  چای  شکالت،  ريواس،  چغندر،  مثل  غذايی  مواد  در  اگزاالت  است.  متفاوت 

فل و زردچوبه زياد است.بنابراين مصرف اين  توت فرنگی، تمشک، انگور، فل،  اسفناج، آجیل، سبوس گندم

 .موادغذايی در اين بیماران بايد محدود شود

 .مصرف پتاسیم زياد پتاسیم باعث کاهش تشکیل سنگ کلیه می شود .10

میلی   800مصرف کلسیم در حد طبیعی میزان ورود کلسیم به بدن بايد در حد متوسط باشد که حدود   .11

جذب اگزاالت را  ،  مثل محدوديت شديد لبنیات،  سیم رژيم غذايیگرم در روز می باشد.کمبود شديد کل

 .زياد میکند و تولید سنگ کلیه بیشتر می شود

 .مصرف آب سیب و گريپ فروت بايد محدود شود .12

مصرف الکل و به ويژه آب جو، باعث افزايش دفع اسید اوريک و کلسیم از ادرار شده، خطر تشکیل  .13

 .سنگ کلیوی بیشتر می شود

 .وناد با افزايش دفع سیترات ادرار باعث کاهش تشکیل سنگ کلیه می شودمصرف لیم .14
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 :توصيه هاي کلي به افراد با سنگ کليه 

اين افراد ادرار خود را بايد در ظرف شیشه ای يا کاغذ صافی نمايند که در صورتی که سنگ دفع شد، بتوان 

اسید اوريک و يا مواد ديگر معلوم  ،  اگزاالت،  جهت آنالیز به آزمايشگاه ارسال کرد.ترکیب سنگ از نظر کلسیم

می شود و بر اساس آن میتوان رژيم غذايی خاص آن يا داروی مخصوص را تجويز کنیم تا جلوی سنگ سازی  

گرفته شود يا حداقل به تعويق بیفتد.میزان سنگ سازی مجدد در افرادی که با سنگ کلیه مراجعه می نمايند در  

نابراين دادن رژيم غذايی مناسب و درمان دارويی به افراد با سنگ کلیه بسیار  درصد است. ب  50سال حدود  10

 .مهم است

 : درمان سنگ کليه

میلی متر باشد و انسداد يا عفونت ادراری وجود نداشته باشد، معموال خود بخود دفع    4اگر ابعاد سنگ کمتر از  

ه باشد و بعد از حدود يکماه دفع نشود و يا اگر  می شود.اگر اين سنگ در مسیر حالب يعنی لوله بین کلیه و مثان

ابعاد سنگ کلیه بیش از   اگر  انجام شود.  بايد اقدام اندوسکوپی جهت خروج سنگ  باشد،    5درد شديد داشته 

باالی   و  می شود  کمتر  آن  دفع  امکان  باشد،  متر  به    1میلی  نیاز  و  می شود  تقريباً صفر  دفع  احتمال  متر  سانتی 

 .نداقدامات جراحی دار

 عالئم سنگ کليه چيست؟

تا زمانی که به درون میزنای    معموالً  يک سنگ کلیه.  سنگهای کلیوی در اثر تجمع مواد معدنی حاصل میشوند

حرکت نکرده است بدون عالمت است. هنگامی که عالئم سنگ کلیوی پديدار می شوند معموال شامل موارد  

 :زير می شوند

 درد شديد در ناحیه کشاله ران يا پهلو  ✓

 پديدار شدن خون در ادرار  ✓

 حالت تهوع و استفراغ  ✓

 وجود چرك يا گلبول های سفید خون در ادرار  ✓

 مقدار ادرار دفع شده کاهش  ✓

 احساس سوزش در حین ادرار  ✓

 احساس شديد به دفع ادرار  ✓

 تب و لرز در صورت وجود عفونت ✓
 کشد؟ دفع سنگ کليه چه مدت طول مي

  تا   روز  چند  ظرف  هستند،  مترمیلی   6  يا  5  هاکه معموالً کمترازترين سنگ های درمانی،کوچک از طريق روش 

 .شوند می دفع هفته چند

تايید کنند. يک معاينه جسمانی می تواند وجود درد    ش متفاوت میتوانند وجود سنگچندين آزماي کلیوی را 

اغلب عالئم هشدار دهنده در   اين نشانه ها،  به کلیه ها آشکار کند.  ناحیه کشاله ران و نزديک  کولیکی را در 
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ن و يک عفونت متعاقب  ارتباط با وضعیت فرد می باشند. يک آزمايش ادرار می تواند وجود يا عدم وجود خو 

 .از اين وضعیت را در ادرار بیان کند

آزمايش های خون می توانند برای تشخیص عوارض مرتبط با سنگ کلیوی و همچنین بررسی درستی تشخیص  

پزشک انجام شوند. آزمايش سی تی اسکن از ناحیه شکمی، راهی برای ارزيابی وجود سنگ های کلیوی است.  

وضعیت میزنای، مثانه، کلیه ها، وجود يا عدم وجود سنگ، اندازه و موقعیت دقیق  يک آزمايش سی تی اسکن  

آپانديس،   مانند  را  ناحیه  آن  در  موجود  اعضای  ديگر  وضعیت  و  انسداد  وجود  عدم  يا  وجود  کلیوی،  سنگ 

همچنین، نشان داده شده است که آزمايش های سونوگرافی دقت تشخیصی  .آئورت و پانکراس نشان می دهد

زنان باردار جهت   .يی داشته و می توانند عوارض بسیاری را در ارتباط با سنگ های کلیوی تشخیص دهندباال

دوری از تشعشعات غیر الزم، بهتر است به جای استفاده از سی تی اسکن از سونوگرافی استفاده کنند. هنگامی  

به وسیله اشعه ايکس مورد استفاده  که فرد مبتال به سنگ کلیوی تشخیص داده شد، تصوير برداری های ساده ای  

 .قرار می گیرند تا پیشرفت سنگ در سیستم دفع ادرار پیگیری شود

 درمان هاي الزم براي دفع سنگ کليه چيست؟ 

درمان سنگ های کلیوی در درجه اول بر روی مديريت عالئم متمرکز است. دفع يک سنگ می تواند بسیار  

باشد فرد  .دردناك  که  صورتی  او  در  برای  تواند  می  خانگی  درمان  باشد،  داشته  را  کلیه  سنگ  به  ابتال  سابقه 

با پزشک صحبت کنند. در صورتی که   بايد  اند  نکرده  دفع  به حال سنگ کلیوی  تا  افرادی که  باشد.  مناسب 

رسانده شود.   مايعات  فرد  به  رگی  درون  لوله  يک  وسیله  به  است  ممکن  باشد،  نیاز  مورد  بیمارستان  در  درمان 

شوند داده  نیز  التهاب  ضد  داروهای  بیمار  اين  به  است  ممکن  نارکوتیک  .همچنین،  مسکن  های  دارو  اغلب، 

های ضد تهوع می توانند برای افرادی  سنگ کلیوی استفاده می شوند. دارو )مخدر( برای قابل تحمل کردن دفع  

اورولوژيست( می  )اری ادرار  استفاده شوند که حالت تهوع و استفراغ دارند. در برخی موارد، يک متخصص مج 

اين يک روش درمانی است  .تواند يک درمان با استفاده از امواج شوك به نام لیتوتريپسی برای بیمار انجام دهد

که سنگ های کلیوی را به قطعات کوچک تر می شکند و به اين صورت به آن ها اجازه عبور می دهد. افراد  

نواحی   بزرگ کلیوی در  به سنگ های  از عمل های  مبتال  توانند  ندارد می  لیتوتريپسی وجود  انجام  امکان  که 

 .جراحی مانند خارج کردن سنگ از طريق برشی در کمر يا وارد کردن يک لوله به میزراه استفاده کنند

 احياي قلبي ريوي 

 ريوي شامل چه اقداماتي مي شود؟  –احيا قلبي 

( ريوی  قلبی  بازگرداندن  ش(  Cardio PulmonaryResuscitationاحیای  برای  که  است  اقداماتی  امل 

مهم   دو عضو  حیاتی  می   مغزو    قلباعمال  انجام  داده،  از دست  را  هوشیاری خود  که  فردی  تالش  در  و  شود 

طور مصنوعی تا زمان برگشت جريان خون خودبخودی بیمار برقرار شود. اگر  شود تا گردش خون و تنفس به می

 فرد دارای پالس بوده ولی دچار قطع تنفس شده بايد با تنفس مصنوعی دهان به دهان ادامه داد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2


30 

 

در    مرگ مغزیسبب تخريب دائمی سلولهای مغز و درواقع    اکسیژندادن اين اقدامات، فقدان در صورت انجام ن

 1988( در سال  CPRاحیای قلبی ريوی )   ٔ  شود بنابراين واژهدقیقه )زمان طاليی( می   4–6عرض زمان کمتر از  

( تغییر نام داد.  CPCR  :CardioPulmonaryCerebralResuscitationبه احیای قلبی، ريوی و مغزی )

ن طاليی است که در واقع از ثانیه صفر ايست قلبی تا نهايتا  شود پیرامون زمانکته مهمی که غالبا اشتباه تفسیر می

احیا،   نیازمند  بیمار  به محض مشاهده  معنا که  بدين  است.  قلبی  ايست  از زمان وقوع  بلکه ششم  و  دقیقه چهارم 

 بايستی بی درنگ احیا را شروع کنید.

قلبی بی -ايست  اقد تنفسی  به  نیاز  است که  از خطیرترين وضعیتهايی  يکی  و  گمان  فوری جهت حفظ حیات  ام 

های خاصی صورت  پیشگیری از ضايعات جبران ناپذير اندامهای حیاتی بدن دارد. اين اقدامات بر اساس پروتکل

موارد احیای    ٪10باشد. درحال حاضر فقط  گیرد و الزمه اجرای آن کسب دانش و مهارت فرد احیاگر می می

 شود.  مدت بیماران می داخل يا خارج از بیمارستان موجب بقای طوالنی 
 مراحل احيا 

قبل از هرگونه اقدامی جهت انجام احیای قلبی تنفسی هر مصدوم اطمینان حاصل کنید که اين عمل سالمتی شما  

کند. مهمترين تغییر در دستورالعمل احیاء  تهديد نمی   هپاتیتو    ايدزيا مصدوم را از نظر سرايت بیماريهايی چون  

  -راه هوايی  -)گردش خون  C-A-Bگردش خون( به    -تنفس  -)راه هوايی  A-B-Cمیالدی تغییر  2010سال  

می متولد شده.  تنفس(  تازه  نوزادان  استثنای  به  به   CPRمراحل  باشد.  )چپ  ترتیب  به  بیمارستان  از  در خارج 

 . C-A-Bراست( عبارتند از 

C  ماساژ قلبیCirculation 

A   بازکردن راه هوايیAir way 

B  دادن تنفس مصنوعیBreathing 
 ماساژ قلبي 

ترين مانور امدادگر است که بايد هرچه  آغاز ماساژ قلبی به علت کمک به پمپاژ مصنوعی قلب، اولین قدم و مهم 

تنفس مصنوعی و برای    2ماساژ قلبی    15شد که برای بزرگساالن به ازای هر  تر آغاز گردد. قبالً توصیه می سريع 

انجام شود. در حال حاضر به جز در مورد نوزادان  تنفس مصنوعی    2ماساژ قلبی    5کودکان و نوزادان به ازای هر  

 ماساژ قلبی برای هر دو تنفس مصنوعی انجام شود.   30شود که توصیه می 

فشار در دقیقه انجام شود. با اين حال    120الی    100فشار بر روی قفسه سینه بايد سريع و قوی باشد و با سرعت  

که فشارهای متوالی، خون را به درون دستگاه  طوری اده شود، به بايد زمان کافی برای برگشت قفسه سینه به باال د

گردش خون براند. برای انجام ماساژ قلبی پاشنه يک دست را بايد در مرکز قفسه سینه، بر روی استرنوم)يا همان  

توان  که بطوری ها)نیپل ها( قرار داد و دست دوم را بايد روی دست اولی گذاشت به جناغ سینه(، در بین سر سینه 

با حداکثر قدرت به پايین فشار آورده و دست بااليی انگشتان دست پايین را از محدوده ماساژ دور کند. آرنج ها 

 بايد کامال صاف باشند و انگشتان دست ها با بدن بیمار تماس نداشته باشند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA
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حدود   سینه  قفسه  بايد  فشار  هر  بسانتی   6الی    5با  حیاتی  به  توجه  با  برود.  پايین  احتمال متر  از  مانور،  اين  ودن 

شود و حتی امدادگر پس از شنیدن صدای شکسته شدن دنده، بايد همچنان پوشی می ها چشم شکسته شدن دنده 

ها)يعنی در مواردی که  صادق نیست. زيرا در خفگی   C-A-Bبه ماساژينگ ادامه دهد. اما در کلیه بیماران عمل  

باشد( بايد اول راه هوايی را باز نمود، بعد تنفس مصنوعی داد و   ابتدا ايست تنفسی و سپس ايست قلبی رخ داده

 سپس ماساژ قلبی)برقرار کردن گردش خون( انجام شود. 
 بازکردن راه هوايي

شد با قالب  اين است که امکان تنفس برای فرد فراهم شود. در گذشته توصیه می   بازکردن راه هوايی هدف از  

(. اما  Jaw thrustکردن انگشتان به دور فک و کشیدن آن به جلو راه هوايی باز شود )مانور جلو بردن فک  

مانور اين  می   انجام  تصور  امروزه  و  است  روش مشکل  ساير  به  نسبت  که  گردن شود  به  آسیب  لحاظ  از  ها 

»زاويه بی استاندارد  مانور  انجام  حاضر  حال  در  بنابراين  نیست؛  سرخطرتر  کردن  توصیه    -دار  چانه«  کردن  بلند 

را باال بکشید. سپس  شود برای انجام اين کار روی پیشانی به سمت پايین فشار بیاوريد و همزمان نوك چانه  می

 کشد يا نه.  بايد ببینید آيا بیمار خودش نفس می 
 دادن تنفس مصنوعي

توان استفاده نمود اما روش پرکاربرد  ( میماسک مسطح های مختلف )مانند  برای انجام تنفس مصنوعی از روش 

بادکنک   طريق  از  سن  اموی بی يکی  روش  ديگری  و  است  به  )آمبوبگ(  توجه  با  امروزه  که  دهان  به  دهان  تی 

می  توصیه  کمتر  بهداشتی،  نکات  و  رعايت  ببنديد  انگشت  دو  با  را  بیمار  بینی  دهان،  به  دهان  روش  در  شود. 

شد که  باال رود. قبالً توصیه می   قفسه سینهدهانتان روی دهان او بگذاريد و هوا را درون ريه او بدمید تا حدی که  

ها دمیده شود. اما از آنجايی که اين کار ممکن است تأثیر  ضمن انجام تنفس مصنوعی هوا با شدت به درون ريه 

چندان زياد نیست، به   ايست قلبیشرايط  ها درفشار بر روی قفسه سینه را کاهش دهد و ضمناً جريان خون در ريه 

 دمیدن هوا با شدت زياد نیازی نیست و دمیدن هوا صرفا در حدی که باعث بلندشدن قفسه سینه شود کافی است.  

( و  خفگیی به خصوص برای ايست های قلبی غیر شاهد، ايست های قلبی با مکانیزم آسفیکسیال)تنفس مصنوع

قلبی شده افرادی که چند دقیقه ايست  يافته ای است دچار  اهماند و میزان اکسیژن در خونشان کاهش  یت  است 

 دارد.  

نداشته   آسفیکسیال  مکانیزم  و ضمنا  باشد  شاهد  قلبی  ايست  که  صورتی  قلبی)در  ايست  اول  دقیقه  چند  در  اما 

باشد( فشار بر روی قفسه سینه يا ماساژ قلبی اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ بنابراين انجام تنفس مصنوعی نبايد باعث  

 به تأخیر انداختن ماساژ قلبی شود. 

 هاي شايع ارتوپديبيماري 

 شکستگي استخوان هاي ساعد  

زند اسفل يا پايینی( مینامند.  ) ااولنزند اعلی يا بااليی( و  ) استخوان را راديوسساعد دو استخوان دارد. اين دو  

اگر سر پا بايستیم و دستهای خود را در کنار تنه خود آويزان کنیم بطوريکه کف دست ها به طرف جلو باشد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9_%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%DA%AF%DB%8C
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1496
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1497
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1497
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1497
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استخوان   است  دورتر  تنه  از  که  استخوانی  به  و  مینامند  اولنا  را  است  تر  نزديک  تنه  به  که  ساعد  از  استخوانی 

میگويند م.راديوس  ساعد  يا  شکستگی  و  بوده  اولنا  يا  راديوس  استخوان  منفرد  بصورت شکستگی  است  مکن 

اين   ممکن است هر دو استخوان ها شکسته شوند. چون درمان هر سه اين موارد تقريبا شبیه يکديگر است در 

 .شودمبحث در مورد هر سه صحبت می

 عالئم شکستگي هاي ساعد چيست

تغییر میابد. ساعد در محل شکستگی  وقتی هر دو استخوان ساعد شکسته شده است شکل   بیمار  ظاهری ساعد 

خم میشود و گاهی اوقات میتوان نوك تیز استخوان در محل شکستگی را در زير پوست ساعد لمس کرد. در 

باز   نوع  به  را  میزند و شکستگی  بیرون  و  استخوان شکسته شده پوست را سوراخ کرده  تیز  بعضی موارد نوك 

يا جابجايی کمی دارد معموال ساعد در    وقتی شکستگی.تبديل میکند ايجاد شده  فقط در يک استخوان ساعد 

محل شکستگی بسرعت متورم و دردناك میشود. در اين موارد ممکن است حرکت دادن ساعد موجب برخورد  

بیمار دچار شکستگی ساعد  .قطعات شکستگی به يکديگر شده و ايجاد صدا کند که به آن کريپیتاسیون میگويند

زيادی داشته و حرکات چرخشی ساعد و مچ دست وی بسیار دردناك میشود. تشخیص قطعی شکستگیهای  درد  

 .راديوگرافی ساده شکل و محل شکستگی را نشان میدهد.ساعد با راديوگرافی است

 درمان شکستگي هاي ساعد  

است به    درمان اين شکستگی ها بصورت جااندازی و سپس بیحرکت کردن شکستگی است. جااندازی ممکن 

 طريقه بسته يا باز باشد 

 جااندازي بسته شکستگي ساعد 

در شکستگی های ساعد جااندازی استخوان ها بايد بسیار دقیق باشد. ساعد از دو استخوان تشکیل شده که با هم  

بین   از  کار میکنند. اگر يکی از آنها در وضعیت مناسب جوش نخورد هماهنگی در حرکات بین دو استخوان 

 .در نتیجه ممکن است چرخش ساعد دچار مشکل شودرفته و 

باالی   تا  اندام فوقانی از کف دست  اگر محل شکستگی جابجايی نداشته باشد درمان بصورت گچ گیری کل 

درجه قرار میدهند. در اين موارد پزشک معالج تا سه هفته هر هفته    90بازو است. آرنج را در اين گچ در زاويه  

 .ود متوجه آن شوديک راديوگرافی از ساعد تهیه میکند تا اگر شکستگی جابجايی پیدا کند ز

ذکر اين نکته مهم است که به علت عضالت قوی که به استخوان های ساعد میچسبند حتی اگر در ابتدا محل 

بیمار در مدتی که گچ دارد دستش را اصال حرکت هم ندهد ممکن است   شکستگی جابجايی نداشته باشد و 

 .قطعات شکسته شده بر اثر انقباض عضالت جابجا شوند

هفته معموال امکان جابجايی وجود ندارد. در صورتیکه شکستگی تا سه هفته در گچ بدون جابجايی    بعد از سه

دن داشته  هفته باقی مانده تا استخوان های شکسته شده زمان کافی برای جوش خور  10-12باقی ماند گچ بمدت  

 .هفته است 4-6ها حدود باشند. اين زمان در بچه 
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استخوان های ساعد جابجايی داشته باشند در بچه ها سعی در جااندازی بسته شکستگی  در صورتیکه شکستگی  

به صورتی است که ذکر شد. در صورتیکه   میشود. در صورتیکه شکستگی جاافتاد درمان بصورت گچ گیری 

 .جااندازی بسته موفقیت آمیز نباشد درمان بصورت عمل جراحی خواهد بود

ب در  ساعد  های  استخوان  بالغین  شکستگی  در  دارد.  جراحی  عمل  به  نیاز  باشند  جابجايی  با  همراه  اگر  الغین 

جااندازی بسته استخوان های ساعد بسیار مشکل است و اگر هم امکان پذير شود حفظ جااندازی با گچ عملی  

 .نیست

 شکستگي مچ پا

 :در موارد زير فورا با اورژانس تماس بگیريد

 .مصدوم خونريزی غیر قابل کنترلی دارد

 .پا و مچ پای او بی حس، سرد و رنگ پريده يا آبی شده باشد

 ( مصدوم شوکه شده باشد )بی حال، رنگ پريده با نفس هايی تند و سطحی

 درمان شکستگي مچ پا

 .استخواني که شکسته و بيرون زده را رها کنيد- 1 

جا بیاندازيد. آن قسمت را با  فشارش ندهید و سعی نکنید آن را  ،  اگر استخوانی شکسته و از پوست بیرون زده

 .باند تمیز بپوشانید و فورا درخواست کمک پزشکی کنید

 .جلوي خونريزي را بگيريد  -2

فشار مستقیم و يکنواختی برروی زخم وارد کنید و قسمت آسیب ديده را  ،  دقیقه  15با يک تکه پارچه بمدت  

 .باالتر بیاوريد

باشد را خیس کرده  زخم  روی  پوشش  فورا جهت کمک  پو،  اگر خون  و  دهید  قرار  آن  بر روی  ديگر  ششی 

 .پزشکی تماس بگیريد

 .ورم قسمت آسيب ديده را کنترل کنيد - 3 

 .هر گونه زيور آالت پا، ازجمله پابند و انگشتر پا را در بیاوريد

 .را بکار ببريد (درمان )استراحت، يخ ، اگر کمک پزشکی در دسترس نبود

استراحت   پا  مچ  مچ  به  روی  شده  وارد  فشار  از  تا  کند  استفاده  بغل  زير  چوب  از  بخواهید  شخص  از  بدهید. 

 .جلوگیری شود

برای انجام اين عمل از کیسه يخ استفاده کنید يا يک تکه يخ را درون پارچه ای    آن قسمت را سرد نگه داريد.

 .تمیز قرار دهید. بطور مستقیم يخ را روی زخم قرار ندهید

آر به  را  پا  میپیچند( مچ  غیره  و  مچ  و  زانو  دور  ديدگی  ضرب  و  کوفتگی  رفع  )برای  کشدار  نوار  يک  با  امی 

 سعی نکنید استخوان را جا بیاندازيد.  .ببنديد

 .مچ پا را هم راستا با قلب باال بیاوريد
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 .درد و تورم را کنترل کنيد -4 

اگر شخص دچار عارضه قلبی و کلیوی میباشد .آسپرينيا    ايبوپروفنبه مصدوم داروی بدون نسخه بدهید، مانند  

ساله ويا جوانتر،    18از دادن ايبوپروفن و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ديگر خودداری کنید. به شخص  

 .آسپرين ندهید

 .هر چه سريعتر اورا نزد پزشک ببريد-5 

 اقدامات بعدي  

پزشک او را معاينه کرده و از مچ پا و پا عکسبرداری میکند. او همچنین ممکن است از قسمت آسیب ديده سی  

 .تی اسکن و يا ام آر آی بگیرد تا بررسی کند آيا نیاز به عمل جراحی هست يا نه

ابت نگه میدارد. ممکن است  پزشک استخوان شکسته را جا میاندازد و مچ پا را با آتل يا گچ ث،  در صورت نیاز

 .عمل جراحی برای تعمیر شکستگی الزم باشد

 شکستگي استخوان ران و لگن  

در شکستگی های لگن و ران به علت مجاورت استخوان شکسته با رگ های خونی بزرگ همیشه خطر قطع يا  

پارگی رگ توسط نوك تیز استخوان شکسته و به دنبال آن خطر خونريزی شديد داخلی و حتی احتمال مرگ  

افتد حرکت   اتفاق می  ران  به خصوص در شکستگی  چربی در  مصدوم وجود دارد. خطر ديررس ديگری که 

عروق خونی بدن و گسترش آن به سمت رگ های ظريف ريوی و آمبولی چربی و درنهايت انسداد رگ های  

اتفاق معموال   اين  است.  تنگی    72تا 24ريوی  با عالئمی چون سرفه،  و  از شکستگی روی می دهد  بعد  ساعت 

آتل بندی و ثابت کردن    نفس، احساس بی قراری، اضطراب، تندشدن تنفس و نبض و عالئم شوك همراه است.

می   زيادی کاهش  تا حد  را  عارضه خطرناك  اين  بروز  احتمال  حادثه  وقوع  از  پس  بالفاصله  سريع شکستگی 

 .دهد

 شکستگي لگن  

لگن دربرگیرنده اندام های ادراری و تناسلی است و شکستن آن خطر آسیب به اين اندام ها را در بر دارد. اين  

اثر سقوط روی اندام تحتانی رخ می دهد و معموال در افراد مبتال به پوکی استخوان و    نوع شکستگی اغلب بر 

 .سالمندان بیشتر اتفاق می افتد

ناتوانی در راه رفتن و ايستادن با وجود ظاهر سالم اندام های تحتانی، درد در نواحی پشت، کشاله ران   :عالئم ▪

خ وجود  مثانه،  پارگی  يابد،  می  افزايش  حرکت  با  که  لگن  ادرار،  يا  تخلیه  در  ناتوانی  يا  درد  ادرار،  در  ون 

خونريزی داخلی و شوك از نشانه های اين شکستگی است. بهترين راه برای شناسايی شکستگی لگن اين است  

 .که دو طرف لگن را به آرامی به سمت پايین و داخل فشار دهید. لگن شکسته با اين کار دردناك خواهد شد

ت بخوابانید و از او بخواهید که حرکت نکند. يک تکه پارچه حجیم يا جسمی نرم  مصدوم را به پش  :اقدامات  ▪

زانو کمی خم شود. در صورت عدم تا  دهید  قرار  زانوهايش  از آتل خودی    دسترسی زير  های سخت  آتل  به 

د مصدوم  استفاده کنید. پاها را از مچ تا لگن با شال، روسری يا باند، محکم به هم ببنديد و ثابت کنید. اگر در

https://rastineh.com/use-complications-ibuprofen/
https://rastineh.com/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86/
https://www.beytoote.com/health/malady-remedy/femoral-pelvic-fractures.html
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غیرقابل تحمل بود از بستن پاها خودداری کنید و تا رسیدن اورژانس پاهای مصدوم را از ناحیه مچ و زانو در  

 .امتداد بدنش با دست نگه داريد

 شکستگي ران 

ضربات شديد می تواند منجر به شکستگی استخوان ران و فرورفتن سر تیز آن به داخل شاهرگ های مجاور آن  

 .اقدامات اولیه مناسب نقش حیاتی در زندگی مصدوم داردشود. بنابراين 

درد در محل شکستگی، عدم توانايی در راه رفتن، کوتاه شدن استخوان ران، چرخیدن زانو و پنجه پا   :عالئم  ▪

 .به خارج و شوك ناشی از خونريزی داخلی از جمله نشانه های شکستگی ران است

ندی استخوان ران مانند شکستگی لگن است. فقط زير زانو را در  نحوه بی حرکت سازی و آتل ب :اقدامات ▪ 

تخته   يک  کنید.  استفاده  سخت  آتل  از  دسترسی  صورت  در  شکستگی  اين  در  کنیم.  نمی  خم  اين شکستگی 

چوب را طوری کنار پای شکسته قرار دهید که از زير بغل تا نوك پا ادامه يابد. هر دو پا را به اين تخته ثابت  

 .تماس بگیريد 115چ پا را بگیريد اگر نبض را حس نکرديد بالفاصله با اورژانس کنید. نبض م

 شکستگي تنه استخوان بازو 

بیستم شکستگی های بدن در   بازو جزو شکستگی های شايع است بطوريکه يک    استخوان شکستگی استخوان 

 .ازو اتفاق میفتد. در بچه ها احتمال شکستگی ساعد بیش از شکستگی بازو استب
  مکانيسم شکستگي تنه استخوان بازو 

مکانیسم شکستگی بازو زمین خوردن با دست کشیده است. در حین زمین خوردن، فرد بطور غیر ارادی دست  

دست به زمین نیروی کافی به دست و سپس  با برخورد کف  .خود را جلو آورده و در حالت کشیده قرار میدهد

از   و سقوط  اتومبیل  تصادف  ها  اين شکستگی  ديگر  علل  میشود.  و موجب شکستگی  وارد شده  بازو  ناحیه  به 

 .ارتفاع است. شکستگی تنه استخوان بازو معموال در يک سوم میانی آن ايجاد میشود

 عالئم شکستگي تنه استخوان بازو  

ازو واضح است. در حین ضربه ای که منجر به شکستگی میشود بیمار صدای شکسته  معموالً عالئم شکستگی ب 

 .شدن را شنیده يا احساس میکند و بالفاصله درد شديدی در بازو احساس میگردد

بازوی شکسته شده تغییر شکل داده و متورم میشود و پوست آن بعد از مدت کوتاهی کبود میشود. بیمار درد 

با شديدی در محل شکستگی   میکند  بیمار سعی  به همین علت  میشود  بیشتر  بازو  با حرکت دادن  داشته و درد 

 .دست سالم خود ساعد و بازوی طرف آسیب ديده را حمايت کند

در حین معاينه بازو ممکن است صدای به هم خوردن قطعات شکستگی با دست معاينه کننده احساس شود. به  

بازو استخوان  به  راديال  عصب  نزديکی  فلج    علت  راديال  عصب  استخوان،  اين  شکستگی  موارد  از  بعضی  در 

 .میشود

مچ   باال آوردن  در  توانايی  و عدم  در پشت دست  بصورت کاهش حس  را  میتواند خود  اين عصب  فلج شدن 

 .دست و انگشتان دست نشان دهد

https://www.iranorthoped.com/fa/news/1332
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 تشخيص شکستگي استخوان بازو

پايینی آ  بازو بخصوص قسمت های  استخوان  به عصب راديال زياد  چون در شکستگی های  احتمال آسیب  ن 

است، پزشک معالج به دقت کارکرد اين عصب را معاينه میکند. وی از بیمار میخواهد تا انگشتان و مچ دست را 

 .به باال حرکت دهد و حس المسه پشت دست مبتال را بدقت بررسی میکند

تشخیص قطعی اين شکستگی در  راديوگرافی به تشخیص شکستگی و شکل شکستگی کمک میکند. در واقع  

 .غالب اوقات با استفاده از راديوگرافی ساده است

در تمام شکستگی های تنه استخوان بازو پزشک معالج از شانه و آرنج بیمار هم عکسبرداری کرده و اين نواحی  

 .را بدقت بررسی میکند تا از عدم آسیب در اين قسمت ها مطمئن شود

 گي تنه استخوان بازومراقبت هاي اوليه براي شکست

 اگر شما اولین کسی هستید که بیمار را میبینید بايد 

 .ابتدا مطمئن شويد وی از صحنه تصادف و آسیب دور شده و خطر بیشتری او را تهديد نمیکند

اگر خونريزی واضح در اندام می بینید يا احتمال میدهید بیمار شکستگی های ديگر يا آسیب های ديگری هم  

 .اط بدن دارد، با اورژانس تماس بگیريددر ديگر نق

 .اگر می بینید سر استخوان شکسته شده از زخم بیرون زده است سعی نکنید آنرا دوباره به داخل زخم برگردانید

 .مطمئن شويد نفس کشیدن بیمار خوب است و نبض بیمار به درستی میزند

بر   با فشار موضعی  يا خونريزی در محل وجود دارد  به سطح قلب  اگر تورم و  باالتر بردن نسبت  روی محل و 

 .بیمار، خونريزی و تورم را کاهش دهید

 .اگر محل آسیب زخمی شده است روی آنرا با يک پارچه تمیز يا گاز بپوشانید تا آلودگی بیشتری ايجاد نشود

سپس ساعد را با يک  محل شکسته شده را موقتا بیحرکت کنید. برای اينکار ابتدا بازو را در کنار تنه قرار دهید.  

 .تکه پارچه به گردن آويزان کرده و يک تکه پارچه پهن دور بازو و تنه ببنديد تا آنها را به هم نزديک نگه دارد

 .بیمار را به مرکز درمانی نزديک منتقل کنید

ضی  درمان شکستگی های تنه استخوان بازو ممکن است با استفاده از روش های غیر جراحی انجام شود و در بع

 .موارد ممکن است برای درمان نیاز به استفاده از عمل جراحی وجود داشته باشد

 ؟درمان غير جراحي شکستگي تنه استخوان بازو چگونه است 

برای اين منطور از گچ   .بسیاری از شکستگی های تنه استخوان بازو بدون انجام عمل جراحی قابل درمان هستند

و يا از اسپلینت های بازويی استفاده میشود. معمول ترين   Hanging cast" گیری خاصی به نام “گچ آويزان

 .روش درمان غیر جراحی شکستگی تنه استخوان بازو گچ گیری است

 استفاده از گچ گيري براي درمان شکستگي تنه استخوان بازو

درجه خم    90لت  معموال بازو و ساعد بیمار تا کف دست او با گچ پوشانه میشود در حالیکه مفصل آرنج در حا

وسط قسمت از گچ که دور ساعد است به توسط   .قرار گرفته و مفصل مچ دست مستقیم و بدون انحراف است 
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هدف از اين گچ اين نیست که دور قطعات شکسته شده بازو را  .يک نوار پارچه ای به گردن بیمار آويزان میشود

اين گچ با مکانیسم وزن  .ی شکستگی را نمیگیردبگیرد و در اکثر اوقات هم قسمت بازويی گچ دور قطعه باالي

خود اعمال اثر میکند يعنی وقتی بیمار ايستاده يا نشسته بوده و بازو در حالت عمودی قرار دارد وزن گچ موجب  

میشود قطعات شکسته شده از هم دور شوند و برآيند اين نیروی کششی و نیروهايی که از طرف عضالت اطراف  

وارد میشوند شکستگی را جااندازی میکند و تا وقتی که فرد ايستاده يا نشسته است )به  بازو به محل شکستگی  

 .بیان ديگر تنه در وضعیت عمودی است( اين وضعیت جااندازی حفظ میشود

اول،   بايد در يکی دو هفته  بیمار  موثر واقع شود  اين روش درمانی  اينکه  برای  به همین علت است که  درست 

ايستاده يا نشسته باشد. حتی به وی توصیه میشود تا در حالت نیم نشسته بخوابد و هیچگاه گچ را  همیشه در حالت  

نکند باز  خود  گردن  قطعات  .از  بدن،  وضعیت  تغییر  با  که  میکند  احساس  بیمار  معموال  اول  هفته  دو  يکی  در 

هفته قطعات شکسته شده  شکستگی به هم برخورد کرده و صدا میدهند. اين واقعیت دارد ولی بعد از حدود سه  

در اين زمان است که پزشک معالج گچ را خارج کرده و تا  .به هم میچسبند و ديگر نسبت به هم حرکت نمیکنند

بريس مچ دست و    4-3 اين  از  استفاده  با  بندد.  بازو می  به دور  را  بريس پالسنیکی مخصوص  هفته ديگر يک 

را حر آنها  میتواند  و وی  میشوند  آزاد  بیمار  از شروع  .کت دهدآرنج  ماه  دو  تا  نیم  و  از گذشت يک  بعد  کال 

درمان شکستگی به اندازه ای محکم میشود که پزشک اين اسپلینت را هم خارج میکند. با اين حال بیمار تا چند  

گاهی اوقات برای درمان اولیه بیمار بجای  .ماه بايد مراقب بازوی خود باشد که ضربه مجددی به آن وارد نشود

 .ن شونده از يک آتل يا اسپلینت گچی استفاده میشودگچ آويزا

 تاندون فلکسور 

را   استخوان  ها  تاندون  انقباض عضله  با  و  میکنند  متصل  استخوان  به  را  عضله  هستند که  هايی  بافت  ها  تاندون 

میکشند وباعث حرکت بخشی از بدن میشود.ماهیچه هايی که انگشتان وشست دست راحرکت میدهند درساعد  

رند.تاندون های بلندی ازاين عضالت منشأ گرفته و از مچ عبور کرده و به استخوان های کوچک انگشتان قرار دا 

هايی که انگشتان دست را به سمت باال میکشند تاندون های اکستانسور)راست  شوند.تاندونو شست متصل می

دن و جمع شدن انگشتان و کننده( نامیده می شوند.اما تاندون هايی که در سمت کف دست هستند باعث خم ش

دارند.تاندون نام  فلکسور)تاکننده(  های  تاندون  و  میشوند  همان  شست  که  کارشان  دادن  انجام  بهتر  برای  ها 

تونل طريق  از  است  استخوان  غالفکشیدن  نام  به  و هايی  عبورکرده  تاندونی  میشوند,    های  متصل  استخوان  به 

 .یخورندها سر متاندونها به راحتی در میان اين تونل

  شرح بيماري 

خم شدن يک يا چند انگشت را غیر ممکن می کند.چون تاندون  ،  پاره شدن تاندون درساعد، مچ يا کف دست

ها به سطح پوست نزديک نیستند يک شکاف يا بريدگی عمیق در سطح کف دستی انگشتان يا خود دست به  

ندون بريده میشود.تاندون ها بین ماهیچه واستخوان  احتمال بیشتری میتواند به تاندون ضربه بزند در اين موارد تا

آنها   از روی  اين کشش  بريده شوند  يا  پاره  می کنند وچنانچه  ارتجاعی عمل  باند  ومانند  میکنند  ايجاد  اتصال 
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راغیر   بخودی  خود  ترمیم  مسئله  واين  میشود  دور  خود  اتصال  محل  از  شده  پاره  تاندون  سر  و  میشود  برداشته 

آ میسازد.از  هم  ممکن  اعصاب  به  میتواند  تاندون  به  صدمه  هستند  ها  تاندون  نزديک  انگشتان  اعصاب  که  نجا 

آسیب بزند و موجب بی حسی شود اما اگربه عروق خونی آسیب برسد میتواند جريان خون انگشت را قطع کند  

ب تاندونها میرسد جزئی  به  اوقات آسیبهايی که  احتیاج دارد.گاهی  به جراحی سريع  اين مورد  وده ونمیتواند  که 

 .کامالعملکرد تاندون را مختل کند اين موارد تشخیص آسیب ديدگی تاندون را با مشکل روبه رو میکنند

 علل بيماري

 بريدگی و جراحت در دست و ساعد . 1

کشتی وبطور کلی درحرکاتی که انگشتان تحت کشش زيادی قرار  ،  حرکات کششی خاص )اکثرا در فوتبال.  2

 بگیرند

 ( برخی از بیماری های خاص )مثل آرتريت روماتوئید. 3

 پزشکان چگونه تشخيص ميدهند؟؟

پزشک از شما میخواهد که انگشت خود را خم کنید سپس باز کنید تا قدرت انگشت شما را بسنجد. پزشک 

اشته  امکان دارد که از شما بخواهد انگشت آسیب ديده را خم کنید در حالی که مابقی انگشتان شما را نگه د

را   انگشت  به سمت  از دست می آيند  انگشت که  تغذيه کننده  امکان دارد که شريان واعصاب  است. پزشک 

 .تست کند. ونهايتا شايد پزشک درخواست راديو گرافی هم بدهد

 عالئم

 عدم توانايی خم کردن يک يا چند انگشت . 1

 درد درهنگام خم کردن انگشت. 2

 از انگشت درد ايجادمیشود(در سطح کف دستی انگشتدرد لمسی )با لمس کردن آن بخش . 3

 درمان

روز اول انجام شود، نتايج بهتری   10-7درمان همه آسیب های تاندونی فلکسورجراحی است)اگر درمان در طی  

بدست خواهد آمد( و بعد از جراحی پزشک به کمک يک آتل دست را در وضیعت ثابتی قرار میدهد تا تاندون  

 ..درمان اسیب های تاندون اکستانسور در مواردی غیر جراحی میباشدبخوبی التیام يابد

 بريدگي ها و اقدامات اوليه  

ديده  را  باز  زخم  حال يک  به  تا  نمايان شدن  آيا  باعث  که  است  پوست  در سطح  يک جراحت  باز  زخم  ايد؟ 

می قسمت خارجی  خونريزی  موجب  معموال  و  شده  پوست  زير  زخم های  نوع  اين  هر شود.  در  به    ها  وسعتی 

میکروب و  شده  عفونی  می سرعت  اليه ها  به  سريع  عمقی توانند  گره های  وارد  و  يافته  گسترش  پوست  های  تر 

ها بايد به درستی تمیز و پوشیده لنفاوی شده و از اين مسیر تا سراسر بدن گسترش يابند. بنابراين روی تمام زخم 

 .شود و پوشش آن نیز ثابت گردد
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کند  کنترل خونريزی، جلوگیری از آلودگی و جذب خون و ترشحات زخم کمک می   پوشاندن صحیح زخم به 

 .شودو موجب التیام سريع زخم می 

های اولیه مناسب بسیار موثر  ها در ارائه کمک های باز انواع مختلفی دارند و تشخیص نوع آن دانید زخم آيا می 

 است؟ 

 کدامند و اقدامات الزم چيست؟ انواع زخم باز

می   خراشیدگی ايجاد  پوست  فوقانی  اليه  شدن  سايیده  اثر  در  زخم  سايیدگی:اين  بیشتر  يا  آنکه  دلیل  به  شود. 

بینند، زخم دردناك، ولی خونريزی قابل توجه نیست. خراشیدگی اگر وسیع باشد يا  اعصاب اين اليه آسیب می 

 .تواند جدی و خطرناك باشدذرات خاك يا اجسام خارجی در آن فرورفته باشد، می 

چنانچه جسم خارجی به طور سطحی در پوست فرورفته است، آن را به آرامی با آب و صابون بشويید :اقدامات

 .و زخم را با بتادين، ضدعفونی و پانسمان کنید

با لبه کاغذ است. اين زخم،  :زخمی است که لبه بريدگي های صاف داشته و شبیه بريدگی جراحی يا بريدگی 

متفاوت  سوزش زيادی داشته و شدت خو اندازه زخم  بريدگی، محل و  به عمق  نوع زخم، بسته  اين  نريزی در 

 .است

شود. در های ناصاف بوده و در اثر اجسام تیزی مانند شیشه ايجاد می :زخمی است عمیق که دارای لبه شدگيپاره

 .های زيرين پوست آسیب ديده و احتمال خونريزی شديد زياد استاين جراحت، بافت 

های زخم را به هم  شدگی اولويت با کنترل خونريزی به وسیله فشار مستقیم است. لبهبريدگی و پاره در  :اقدامات

تا از درد و خونريزی آن کاسته شود. نزديک کنید. عضو را بی  از سطح قلب قرار داده  باالتر  حرکت و کمی 

انسمان کنید و مصدوم را به  چنانچه جسم خارجی در زخم باقی مانده آن را خارج نکنید. زخم را ضدعفونی و پ

 .ترين مرکز درمانی برسانیدنزديک 

های احتمالی دور کنید، در هنگام تماس با خون، از دستکش معاينه يا يک کیسه  برای آنکه خود را از بیماری 

 پالستیک استفاده کنید

 .:زخمی است که قسمتی از پوست يا عضله از بدن جدا يا آويخته شودشدگيکنده 

سطح زخم را تمیز و جلوی خونريزی را بگیريد. اگر قسمتی از پوست يا عضله آويزان شده آن را در  :اقدامات

 .محل اولیه خود قرار دهید و روی آن را ببنديد و بالفاصله مصدوم را به مرکز درمانی برسانید

میشه باعث  اين جراحت ه .شود:زخمی عمیق که در اثر وارد شدن يک جسم نوك تیز ايجاد می شدگيسوراخ 

های شديد و مرگ  احتمال خونريزی ،  های شکم و قفسه سینهشدگیشود، ولی در سوراخ خونريزی شديد نمی 

 .زياد است

های داخل زخم به همراه خون خارج  ای خونريزی جريان يابد تا میکروبابتدا اجازه دهید چند لحظه:اقدامات

خارجی در آن فرورفته است، آن را خارج نکنید،  شوند. محل زخم را ضدعفونی کنید و در صورتی که جسم  
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بنابراين جسم را با پانسمان ثابت کنید و مصدوم را به   .شودچرا که با خروج جسم بر شدت خونريزی افزوده می 

 .بیمارستان منتقل کنید

  های خونريزی دهنده است و اغلب به دلیل يک جسم برنده صنعتی :اين جراحت شديدترين نوع زخم قطع عضو 

 .افتدآلوده اتفاق می 

خونريزی را با وارد کردن فشار مستقیم و باال نگه داشتن عضو متوقف کنید. برای مراقبت از عضو قطع  :اقدامات

شده، آن را در يک گاز استريل يا دستمال تمیز بپیچانید و بعد درون يک کیسه پالستیکی قرار دهید و سر آن را  

بزنید. سپس کیسه حاوی   دهید. کیسه حامل عضو و  محکم گره  قرار  يخ  داخل يک کیسه  را  قطع شده  عضو 

 .مصدوم را به بیمارستان انتقال دهید

 چگونه است؟  روش صحيح پانسمان زخم باز 

لبه 1 خونريزی،  بهتر  مهار  برای  تمیز، ـ  دستمال  يا  استريل  گاز  يک  با  و  کرده  نزديک  هم  به  را  زخم  های 

 .نترل کنیدخونريزی را به وسیله فشار دادن ک

با پنبه آغشته به محلول ضدعفونی 2 کننده از داخل به خارج تمیز  ـ وقتی خونريزی کنترل شد، اطراف زخم را 

می  پنبه روی زخم موجب  برگشت  و  رفت  و حرکت  اين کار  به  کنید. عکس  اطراف زخم  آلودگی  شود که 

 .داخل آن نفوذ و زخم را عفونی کند

طعه گاز استريل روی زخم بگذاريد، به طوری که روی زخم و اطراف آن  ـ پس از استريل کامل زخم، يک ق3

جا شدن جا نکنید. در صورت جابه را کامال بپوشاند. پانسمان را دقیقا روی زخم قرار دهید و هرگز آن را جابه 

 .های سطح پوست را به سمت زخم هدايت کندتواند میکروبپانسمان آن را عوض کنید. حرکت پانسمان می

در صورتی که خون به پانسمان نفوذ کرد، هرگز پوشش روی زخم را برنداريد. برای بند آوردن خونريزی،    ـ4

 .گاز يا دستمال بیشتری روی پوشش قبلی زخم قرار دهید

 .طرف با چسب روی پوست ثابت و سپس بانداژ کنید 4ـ گاز استريل را در 5

 بيماريهاي شايع جراحي 

 سوختگي

 چگونه درمان مي شوند؟ سوختگي ها 

به مدت   دقیقه و يا    10هنگامی که سوختگی خیلی شديد نیست، گرفتن محل سوختگی زير آب سرد و روان 

مدت   به  شیمیايی مخصوص سوختگی  مواد  با  از سوختگی    20شستشو  ناشی  عوارض  بروز  از  تواند  می  دقیقه 

ل بايد  از سوختگی، خیلی سريع  اين، پس  بر  از محل سوختگی خارج  جلوگیری کند. عالوه  را  فرد  های  باس 

محل   بايد  بدن،  داخل  به  میکروب  ورود  يا  و  عفونت  گونه  هر  بروز  از  منظور جلوگیری  به  اين،  از  پس  کرد. 

 .سوختگی در محفظه های پالستیکی مخصوص و يا مواد استريل نگهداری شود
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کن های مخصوص درمان شوند. اما  سوختگی های خفیف و معمولی می توانند با گازهای استريل و همچنین مس

در عین حال اگر اين سوختگی ها شدت يابند و يا در ناحیه صورت، دست و يا مفاصل بدن اتفاق بیافتند، بايد 

 .خیلی سريع فرد به بیمارستان منتقل شود

به    هايی که بروز می کنند،درصد از کل سوختگی   10اين طور که آمارهای رسمی نشان می دهند، به طور کلی  

درصد سوختگی های بدن، بسیار    50های پزشکی و بیمارستانی نیاز دارند. اين در حالی است که بیش از  مراقبت

 .شديد هستند و شانس زنده ماندن فرد بسیار کم است

سوختگی های عمیق و شديد به درمان های طوالنی مدت و مراقبت های ويژه نیازمند است که در برخی مواقع  

پیوند پوست و يا درمان های ديگر برای جلوگیری از کشیدگی پوست و همچنین درمان های    می تواند شامل

 .روانی شود

 چند نوع سوختگي داريم؟

پوست و عضله( است. سه  )برای تشخیص سوختگی خفیف تا شديد، اولین قدم تعیین وسعت تخريب بافت بدن  

 .3ی درجه و سوختگ 2، سوختگی درجه 1نوع سوختگی داريم: سوختگی درجه 

 1سوختگي درجه 

 :در اين نوع سوختگی، فقط اليه خارجی پوست يا اپیدرم تخريب می شود و دارای عالئم زير است

 .پوست قرمز می شود –

 .پوست ورم می کند –

 .برخی مواقع درد هم وجود دارد –

را درگیر کند، نیاز    اگر اين نوع سوختگی بخش هايی از دست، پا، صورت، کشاله ران، باسن و يا مفاصل بزرگ

 .به درمان پزشکی دارد

 2سوختگي درجه 

درجه   تخريب شوند، سوختگی  درم(  و  )اپیدرم  پوست  دومین اليه  و  اولین  که  آن    2هنگامی  دارد. عالئم  نام 

 :عبارت است از

 .تاول پوستی بروز می کند –

 .پوست به شدت قرمز و لکه لکه می شود –

 .دارددرد و ورم شديدی وجود  –

فرد   بدن  می شود که  باعث  بر روی محل سوختگی  يخ  از  استفاده  نکنید.  استفاده  برای محل سوختگی  يخ  از 

 بسیار سرد شود و موجب تخريب بیشتر زخم شود 

نباشد، به صورت سوختگی درجه يک درمان می   نیم سانتیمتر  از هفت و  بیشتر  اين نوع سوختگی  اگر وسعت 

 .شود
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ونیم سانتیمتر باشد و يا اگر سوختگی در دست ها، پاها، صورت، کشاله ران و  ر از هفتاگر منطقه سوختگی بیشت

 .يا باسن و يا مفاصل بزرگ باشد، درمان بايد فورا انجام شود

 3سوختگي درجه 

در اين نوع سوختگی، تمام اليه های پوست تخريب می شوند و باعث آسیب دائمی بافت می شود. بافت چربی،  

 .استخوان نیز ممکن است درگیر شوند ماهیچه و حتی

 .منطقه سوختگی ممکن است سیاه و خشک شود

يا ديگر   و  با گاز مونوکسیدکربن  تنفسی، مسمومیت  استنشاق شود، مشکالت  با سوختگی، دود هم  اگر همراه 

 .مسمومیت ها ممکن است رخ دهد

 2و  1درمان سوختگي درجه 

دقیقه بگیريد تا درد فروکش کند. اگر اين    15تا    10سرد به مدت سرد کردن : محل سوختگی را زير شیر آب    -

کار برايتان سخت است، می توانید محل سوختگی را در ظرف آب سرد قرار دهید. سرد کردن محل سوختگی  

بر   بايد از قرار دادن يخ  به ذکر است که  از پوست و کاهش ورم پوست می شود. الزم  باعث دور شدن گرما 

 .خودداری کنیدروی محل سوخته 

محل سوختگی را با گاز استريل بپوشانید. از پارچه های کرکی و    :بستن محل سوختگی پوست با گاز استريل  -

پرزدار و يا پارچه هايی که ممکن است الیاف آن جدا شده و به دورن زخم فرو برود يا بچسبد، خودداری کنید. 

 .دهیدگاز استريل را سفت نبنديد و محل سوختگی را فشار ن

با باندپیچی کردن، از ورود هوا به محل سوختگی جلوگیری می کنید، درد را کاهش می دهید و از تاول زدن  

 .پوست محافظت می کنید

داروهای ضد درد مصرف کنید. اين داروها از قبیل: آسپیرين، ايبوپروفن، ناپروکسن و يا استامینوفن می باشد.   -

برای کودکان خودد يا  از مصرف آسپیرين  و  آبله مرغان  نقاهت  نوجوانانی که در دوره  اری کنید. کودکان و 

داروها   به مصرف  راجع  پزشک خود  با  است  بهتر  کنند.  آسپرين مصرف  نبايد  باشند،  می  آنفلوانزا  شبه  عالئم 

 .مشورت کنید

 2و  1نکات مهم در درمان سوختگي درجه 

اين سوختگی ها معموال موجب تغییر رنگ پوست  سوختگی های کوچک معموال بدون درمان، بهبود می يابند.  

 .می شوند

برخی سوختگی ها همراه با عفونت می باشد. نشانه های عفونت شامل: درد زياد، قرمزی، تب، ورم و يا ترشح  

 .می باشد. اگر عفونت رخ دهد، بايد به پزشک مراجعه کنید

با  - محل سوختگی  روی  بر  يخ  از  استفاده  نکنید.  استفاده  يخ  و از  بسیار سرد شود  فرد  بدن  که  می شود  عث 

 .موجب تخريب بیشتر زخم شود
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بر روی محل سوختگی خودداری کنید، زيرا اين ها باعث    - يا خمیردندان  از مالیدن سفیده تخم مرغ، کره و 

 . عفونت می شوند

 .تاول ها را نترکانید. ترکاندن تاول ها باعث گسترش عفونت می گردد -

ستی که کمتر از يک سال از سوختگی آن می گذرد، اجتناب کنید، زيرا ممکن است باعث  از برنزه کردن پو  -

 تغییر شديد رنگ پوست شود 

 .حداقل به مدت يک سال، کرم ضدآفتاب را به محل سوختگی بمالید -

 3نکات مهم در سوختگي درجه 

 :دهیدبرای اين نوع سوختگی ها به پزشک مراجعه کنید و اين کارها را انجام 

 .لباس های سوخته را درنیاوريد -

 .فرد سوخته را از دود و آتش و يا گرما دور کنید -

 سرد کردن محل سوختگی پوست -

محل سوختگی را در آب سرد فرو نکنید. اگر منطقه سوخته را سرد کنید، دمای بدن به يکباره افت می کند و    -

 .دهدفشار خون و جريان خون بدتر می شوند و شوك رخ می 

ندارد،  - نشانه ها وجود  اين  اگر  بررسی کنید.  را  يا حرکت(  و  )تنفس، سرفه   CPRنشانه های گردش خون 

 .احیای قلبی ريوی( را شروع کنید)

 .اگر امکان داشته باشد، محل سوختگی را باالتر از سطح قلب قرار دهید -

 .منطقهسوختهرابپوشانید و تمیز،منطقه سوختگی را بپوشانید. با گاز استريل و يا با حوله مرطوب  -

هر    - که  کنند  می  توصیه  پزشکان  شود.  کزاز  به  ابتال  باعث  تواند  می  سوختگی  بزنید.  کزاز  سال    10واکسن 

 .بار، واکسن کزاز بزنیديک 

 آپانديسيت 
  .دهددر واقع التهاب آپانديس است که خود را با درد زياد در شکم يا ناحیه زيرشکمی نشان می  آپانديسیت

زائد  حدود  ه آپانديس  طولی  با  انگشت  شبیه  و  کوچک  دريچه  10ای  زير  در  درست  که  است  متر  سانتی 

به داخل سکوم تخلئايل با غذا پر و سپس  به طور مرتب  به سکوم چسبیده است؛ آپانديس  به .شودیه می وسکال 

دلیل کوچکی مجرای آپانديس ممکن است به خوبی تخلیه نشود به همین دلیل بسیار مستعد بروز انسداد و سپس  

شايع  آپانديسیت،  است؛  از  عفونت  يکی  و  است  شکم  راست  تحتانی  ربع  در  حاد  التهاب  بروز  علت  ترين 

می شايع به شمار  فوری شکم  علل جراحی  هترين  در  آپانديسیت  بین  آيد؛  بیشتر  دهد،  است رخ  ر سنی ممکن 

 .افتدسالگی اتفاق می 30تا 10سنین 

 چه عواملي باعث بروز آپانديس مي شود؟  
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ژانسی است که نیاز به عمل جراحی فوری دارد، زيرا در صورت عدم درمان  التهاب آپانديس يک بیماری اور 

شود ريزد و باعث التهاب شديد شکم می ممکن است آپانديس سوراخ شود و مواد عفونی به داخل حفره شکم ب

 .تواند کشنده باشدو در صورت عدم درمان می 

 آبسه آپانديس چيست؟

پاره شدن آپانديس، ديواره  از  اوقات پس  از گسترش عفونت در کل شکم  هايی دور آن را می گاهی  و  گیرد 

می  می جلوگیری  آپانديس  آبسه  آمدن  وجود  به  باعث  و  آپکند  آبسه  عالئم  شبیه شود؛  معاينه  در  انديس 

 .آپانديسیت است و در همه موارد الزم است جراحی انجام شود

، دهددرد اولین نشانه آپانديس است؛ از دست دادن اشتها، تهوع يا استفراغ که دقیقا پس از درد شکم رخ می 

 .از عالئم بروز آپانديس است( 8/38تا  2/38تورم شکم، تب با درجه پايین )

های باال و پايین شکم،  فع گاز يا بالعکس يبوست يا اسهال به همراه گاز، درد مبهم در همه قسمتناتوانی در د 

از عالئم   از ديگر عالئم آپانديس است؛ اگر هر کدام  ادرار دردناك، گرفتگی شديد عضالت  پشت و مقعد، 

بايد تحت مراقبت به موقع بسیار    های پزشکی قرار بگیريد، زيرا تشخیصذکر شده را داريد بالفاصله  و درمان 

های ضد درد، آنتی اسید و مسهل  اهمیت دارد، در اين مواقع بیمار بايد چیزی نخورد و ننوشد و از مصرف قرص 

گیرد قرار  درمان  تحت  سريعا  و  کند  کننده  .پرهیز  گمراه  است  ممکن  آپانديسیت  تشخیص  کرد:  تشريح  وی 

هايی نظیر عفونت مثانه يا مجاری  هاست؛ بیماری ساير بیماری   باشد، اغلب عالئم اين بیماری مبهم يا بسیار شبیه

معاينه   .تواند نشان دهنده آپانديس باشدای، مشکالت تخمدان و غیره می های روده ادراری، التهاب معده، عفونت

شکم برای تشخیص التهاب، آزمايش ادرار برای بررسی عفونت ادراری، آزمايش خون برای پی بردن به مبارزه  

تمالی بدن در برابر عفونت، سونوگرافی يا سی تی اسکن از کارهايی است که برای تشخیص آپانديس انجام  اح

 .شودمی

 روش درمان آپانديسيت

دهد برای رعايت ايمنی بیمار و جلوگیری از پارگی  گاهی اگر جراح مشکوك به آپانديسیت باشد ترجیح می

ای،  مرحله   2س به صورت آبسه بروز کند جراحی به صورت  آپانديس عمل جراحی را انجام دهد؛ اگر آپاندي 

 .يعنی اول تخلیه آبسه و سپس برداشتن آپانديس است

سانتی متری    10تا    5عمل جراحی آپانديسیت يا به صورت الپاراسکوپیک يا به صورت باز با ايجاد برش حدود  

پارگی آپانديس؛ برش از زير ناف  شود؛ در صورت ايجاد التهاب داخل شکمی به علت  بر روی شکم انجام می 

 .شودشود و پس از برداشتن آپانديس کل شکم شستشو داده می ايجاد و شکم باز می 

 هاي پس از جراحي آپانديسمراقبت 

کشد که بیمار به  هفته طول می   4تا    2ساعت پس از برداشتن آپانديس بیمار قادر به حرکت خواهد بود، ولی    12

با  سريعا  بايد  زير  موارد  از  کدام  هر  بروز  صورت  در  آپانديس  برداشتن  از  پس  بازگردد؛  خود  عادی  فعالیت 

افزايش درد اين موارد شامل استفراغ خارج از کنترل،  افزايش درد و قرمزی در    پزشک تماس گرفت،  شکم، 
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وی يادآوری کرد: هیچ راهی برای  .محل برش جراحی، تب، چرك کردن زخم، عدم دفع گاز و مدفوع است

های دارای فیبر باال مانند  پیشگیری از آپانديسیت وجود ندارد، اما به هر حال بروز آپانديسیت در افرادی که غذا 

 . استکنند، کمتر شايع سبزی و میوه مصرف می 

 سنگ كيسه صفرا  

تشکیل شده و در   روبینای سفت و شبیه سنگ مرمر است که بیشتر از جنس کلسترول و بیلی سنگ صفرا ماده 

چنانچه سنگ صفرا عالئم آشکاری نداشته باشد، نیازی به درمان ندارد. اما وقتی   کیسه صفرا به وجود می آيد

شود،   صفراوی  مجاری  شدن  مسدود  باعث  سمت  سنگ  باالی  قسمت  در  ناگهانی  درد  آمدن  وجود  به  سبب 

  .شود که »حمله کیسه صفرا« يا »حمالت صفراوی« نام داردراست شکم می 

 درمان سنگ کيسه صفرا چيست؟

بیماری،  اين  معمول  موارد سنگ   عمل جراحی  درمان  برخی  اما در  درمان  است.  بدون جراحی  های کلسترولی 

 .شوندمی

 اشتن سنگ صفراعمل جراحي براي برد 

کوله صفرا  کیسه  سنگ  برداشتن  جراحی  عمل  می (Cholecystectomy) سیستکتومیبه  از   شودگفته  که 

 .های جراحی استترين عمل رايج 

 .های حیاتی بدن نیست، به اين جهت برداشتن آن تاثیر زيادی روی کیفیت زندگی نداردکیسه صفرا از اندام  

کوچک تغییر    مسیر صفرا از کبد به روده ،  شود و با برداشتن آنبیمار بیهوش می برای عمل برداشتن کیسه صفرا  

 .يابدمی

 شود؟سیستکتومی چگونه انجام می عمل جراحی کوله 

 :گیردسیستکتومی به دو روش انجام می عمل جراحی کوله 

طی اين   .برندکار می   روش الپاراسکوپی را به،  سیستکتومی به روش الپاراسکوپی: تقريبا تمام جراحانکوله.  1

تواند مرخص شود و به خانه برگردد. شخص بعد از اين  روش بیمار با فاصله کوتاهی پس از عمل جراحی می 

  .های عادی و روزمره خود را انجام دهدتواند فعالیت عمل معموال تا يک هفته بعد می

صفراکوله.  2 کیسه  که  زمانی  باز:  شود  سیستکتومی  کند  ،  ملتهب  عمل  عفونت  از  باشد،  شده  زخم  يا 

اين امکان وجود دارد که جراح پس از به وجود آمدن مشکلی در عمل  سیستکتومی باز استفاده میکوله شود. 

 .سیستکتومی باز استفاده کندسیستکتومی به روش الپاراسکوپی از روش کوله کوله

ستان نیاز داشته باشد و احتماال بعد بیمار پس از اين عمل جراحی ممکن است به يک هفته بستری شدن در بیمار

 .های عادی و روزمره خود را از سر بگیردتواند دوباره فعالیت از حدود يک ماه از عمل جراحی می 

 هاي غير جراحي براي برداشتن سنگ کيسه صفرا درمان
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شود. اما به  های غیر جراحی برای برداشتن سنگ کیسه صفرا استفاده می به ندرت و در شرايط خاص از درمان  

عنوان مثال، هنگامی که سنگ کیسه صفرا از جنس کلسترول باشد و فرد به بیماری خاصی مبتال باشد که امکان 

 .حل باقیمانده استغیر جراحی تنها راه  انجام عمل جراحی در او نباشد، استفاده از روش 

ا ممکن است دوباره برگردد. بنابراين، اين  با اين حال، بايد به ياد داشته باشید که حتی با درمان، سنگ کیسه صفر

را   صفرا  کیسه  سنگ  درمان  عمر  پايان  تا  مواردی  در  حتی  و  طوالنی  مدت  برای  بیمار  که  دارد  وجود  امکان 

  .پیگیری کند

های صفراوی کلسترولی بهره  های غیر جراحی برای برداشتن يا شکستن سنگ پزشک ممکن است از انواع روش 

 :ببرد

 فتق

بندی کرد. میزان شیوع فتق در کودکان،  رفتگی و محل ايجاد آن دستهتوان براساس نوع پیش تق را می بیماری ف

 .بندی انواع باد فتق متفاوت استفتق در زنان و فتق در مردان براساس دسته 

 فتق داخلي 

 .گويیمزدگی فتق به سمت داخل بدن باشد به آن فتق داخلی می رفتگی يا بیرون اگر پیش 

 رجي  فتق خا

تواند از طريق  گويیم. فتق می زدگی فتق به سمت بیرون بدن باشد به آن فتق خارجی می رفتگی يا بیرون اگر پیش 

 .ماهیچه به سمت بیرون بدن فشار آورد و در زير پوست مشاهده شود

 (Inguinal hernia) فتق کشاله ران يا فتق اينگوينال

تر از  فتق کشاله ران در مردان شايع  .شوديا کیسه بیضه ظاهر می   فتق اينگوينال به شکل برآمدگی در کشاله ران 

ها يا بافت چربی از طريق يک نقطه ضعف يا پريشانی  دهد که بخشی از روده زنان است. اين فتق هنگامی رخ می

 .در ديواره شکمی در باالی قسمت ران، فشار آورند

 .شودبه فتق در کشاله ران فتق مغبنی هم گفته می 

 (Femoral hernia)فتق راني 

ايجاد می ران  بااليی  قسمت  برآمدگی در  به صورت  فمورال  وارد آوردن  فتق  با  فتق  اين  از  توده حاصل  شود. 

با و  شد  خواهد  ناپديد  کشیدن  دراز  يا  مردان    ترازفتقرانیدرزنانشايع .  يازورزدنممکناستکهظاهرشود سرفه فشار 

 .است

 فتق شکافي 

شود؛ که به عنوان فتق پست  های الپاروسکوپی ايجاد می مربوط به جراحی شکمی يا عمل فتق شکافی در محل  

 .شودالپاروتومی هم شناخته می 

  



47 

 

 (Umbilical hernia)فتق نافي 

ناف   نزديکی  ديواره شکم در  از طريق  بافت چربی که  يا  از روده  بخشی  ناف، شامل  منطقه  اطراف  برآمدگی 

 .شودماه بیشتر ديده می  6کان و نوزادان زير زند. فتق ناف در کودبیرون می

وتومورهای داخل   تعددهای مبارداری  چاقی، .فتق ناف در زنان بیشتر از فتق ناف در مردان گزارش شده است

 .است شکمی از علل فتق نافی در زنان

ينکارسره( نامیده  اگر فتق با فشار، به محل اصلی خود برنگردد در اين حالت فتق گیر کرده )ا :فتق اينکارسره

  .شودمی

مختنق بافت :فتق  به  خون  جريان  قطع  با  که  صورتی  در  )اينکارسره(  گیرکرده  مختنق فتق  فتق  باشد  همراه  ها 

  .تواند تهديد کننده زندگی باشدشود. فتق مختنق در صورتی که درمان نشود می )استرنگوله( نامیده می 

 علت ايجاد فتق چيست؟

ترکیبی از ضعف عضالت و فشار است. بسته به علت آن، فتق ممکن است به سرعت يا در مدت  علت ايجاد فتق  

 .رودزمان طوالنی توسعه يابد. به طور طبیعی ديواره شکم دارای مناطقی است که احتمال ضعیف شدن آنها می 

 .هر کس در هر سنی ممکن است به فتق دچار شود

مادرزادی است فتق در کودکان  موارد  بلند کردن جسم  بیشتر  از  ناشی  فشار  يا  طبیعی  بزرگساالن، ضعف  در   .

  .شود ديواره شکم ضعیف يا گسسته شودسنگین، سرفه مداوم، مشکل در اجابت مزاج يا دفع ادرار باعث می 

 علل ضعف عضالني منجر به فتق

 آسیب وارد شده بر اثر جراحی -سرفه مزمن-سن-نقص مادرزادی عضالت -شکست ديواره شکم

می عوا قرار  فشار  تحت  را  ما  بدن  که  ما  ملی  اگر عضالت  خصوص  به  شوند؛  فتق  باعث  است  ممکن  و  دهند 

 :ضعیف باشند، عبارتند از 

 سرفه مداوم يا عطسه -جراحی-افزايش ناگهانی وزن-آبسه شکمی-بلند کردن وزنه سنگین-يبوست  -حاملگی

 عالئم فتق چيست؟

آمده در ناحیه آسیب ديده از بدن است. فتق ممکن است ايجاد    ترين عالمت فتق يک عضله يا توده بیرون شايع

دردهای بسیار شديد شکمی کند. همچنین با بروز مشکالت جدی ديگر ممکن است نیاز به جراحی اورژانسی  

  .پیدا کنید

 :ترين عالئم فتق عبارتند ازشاخص

 .شودمی  درد در ناحیه کشاله ران که با خم شدن يا بلند کردن اجسام سنگین بدتر ✓

 وجود توده يا برآمدگی دردناك در کشاله ران يا ناحیه شکمی ✓

 وجود توده دردناك در ناحیه بیضه ✓

 احساس سنگینی در شکم  ✓

 سوزش يا احساس درد در محل زخم  ✓
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 درد قفسه سینه  ✓

 مشکل بلعیدن  ✓

 درد شکمی  ✓

 هاي تشخيص فتقروش

تشخیص فتق معموال ساده است: ممکن است يک برآمدگی زير پوست را احساس کنیم يا ممکن است هنگام  

ايستادن   يا  نشستن  موقع  يا  و  مزاج  اجابت  يا  ادرار  دفع  هنگام  زدن  زور  کردن،  سرفه  سنگین،  اشیا  کردن  بلند 

 .درد خفیفی که در طول روزشدت پیدا کند طوالنی مدت احساس درد کنیم. درد ممکن است شديد باشد يا

انواع مختلفی از بیماری فتق وجود دارد که هر کدام با مجموعه عالئم خاص خود همراه هستند. پزشک براساس  

ديده،  عالئم و تاريخچه سالمت ما، معاينه فیزيکی و احتماالً آزمايش خون يا اسکن تصويری در منطقه آسیب

  .دهدفتق را تشخیص می 

آزمايش عال از  برخی  است  ممکن  پزشک  فیزيکی  معاينه  بر  از جمله وه  و   :ها  باريم  ايکس  اشعه  سونوگرافی، 

  .آندوسکوپی را برای تشخیص علت ايجاد فتق درخواست کند

 سونوگرافي براي تشخيص فتق

اين آزمايش را توصیه می تنازمانی پزشک  به دستگاه  از علل درد مربوط  تا  باشد  بیمار زن  مانند کند که  سلی 

 .يا فیبروئید جلوگیری کند کیست تخمدان

بر مردان سونوگرافی  فتق در  ارزيابی  است  های کشالهای  بیضه  فتق  يا  و  امواج   .ران  از  استفاده  با  آزمايش  اين 

اندام  و  شکم  تصاوير  ايجاد  برای  میصوتی  انجام  لگن  پزشک  های  تا  است  بزرگی  کمک  سونوگرافی  شود. 

 .معالج به صورت دقیق وجود بیماری فتق يا عدم وجود آن را تايید کند

 در تشخيص فتق  (CT) وتريتوموگرافيکامپي نقش اسکن

می  شکم  تورم  و  درد  باعث  که  ديگری  شرايط  از  جلوگیری  برای  را  آزمايش  اين  است  ممکن  شود، پزشک 

اسکن با به کار بردن اشعه ايکس برای ايجاد تصاوير شکم و اندام کاربرد دارد و شامل يک  تیتوصیه کند. سی

 .شودرنگ کنتراست است که در بازوی بیمار تزريق می 

های بیمار توصیه نشود. در واقع بنابر تشخیص پزشک معالج اين نوع تست ممکن است به دلیل برخی محدوديت

به سی  نیازی  يا خیرتی است که  دارد  پیشنهاد  .اسکن وجود  داريد،  را  پزشک  به  يا دسترسی  زمان  اگر مشکل 

 .با پزشک متخصص نظر ايشان را در اين باره جويا شويد تماس تلفنی با پزشککنیم از طريق می

 (MRI) تشخيص فتق با تصويربرداري رزونانس مغناطيسي

کند که هنگام ورزش شدت دردش افزايش يابد؛ زيرا فعالیت  پزشک اين آزمايش را زمانی به بیمار توصیه می 

 .دتواند عامل ايجاد بیماری فتق باشبدنی می 

ماهیچه می  MRI اسکن در  پارگی  اين  تواند  دهد.  تشخیص  نباشد،  ورمی  هیچ  که  زمانی  را، حتی  های شکم 

 .آزمايش با استفاده از امواج راديويی و يک میدان مغناطیسی برای ايجاد تصاوير شکم و اندام بیمار است

https://drdr.ir/mag/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%af/
https://drdr.ir/mag/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%86/
http://old.drdr.ir/search/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/?name=%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C&consult=1&sort=4&utm_source=mag&utm_medium=txtlink&utm_campaign=phone-visit&utm_content=gs-spe
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ه بیمار در حال از دست دادن  اگر تشخیص پزشک اين باشد که فتق ممکن است عارضه ايجاد کند؛ مانند اينک

های تصويربرداری و همچنین آزمايش خون را برای بررسی  رسانی باشد، آزمايش خون يا قطع شدن جريان خون 

 .عالئم عفونت انجام خواهد داد

از   يکی  عالئم  مشاهده  صورت  در  پزشک  به  مراجعه  بگیريم.  جدی  را  فتق  بیماری  موقع  به  تشخیص  اهمیت 

  .ا برای جلوگیری از بروز مشکالت حادتر خواهد بودترين راهکارهساده

 درمان فتق

تقريبا همه انواع فتق نیاز به جراحی دارند. اين که آيا ما نیاز به درمان داريم يا نه؟ به اندازه فتق و شدت عالئم در  

جراحی که در ادامه  های درمان برای فتق عبارتند از: تغییر سبک زندگی، مصرف دارو يا  ما بستگی دارد. گزينه 

 .پردازيم به توضیح هر کدام می 

 :تغيير سبک زندگي براي درمان فتق شامل

 .بردتغییرات غذايی اغلب ممکن است عالئم فتق را از بین ببرد؛ اما فتق را از بین نمی 

 .های غذايی بزرگ يا پرخوری اجتناب کنیداز وعده 

 وزن بدن خود را در محدوده سالم نگه داريد 

اين   با  به تقويت عضالت اطراف شکم کمک کنند و عالئم فتق را کاهش دهند.  برخی تمرينات ممکن است 

توانند فشار را در اين ناحیه افزايش دهند و در واقع باعث ايجاد فتق بیشتر  حال، گاهی تمرينات انجام شده می 

 .شوند

 درمان دارويي فتق 

 .اراحتی و درد حاصل از فتق را بهبود ببخشندتوانند نها مثل استامینوفن می برخی از مسکن 

 عمل جراحي براي درمان فتق

شود، پزشک ممکن است تصمیم بگیرد که عمل جراحی را انجام  اگر فتق در حال افزايش است يا باعث درد می 

 .دهد

 هاي جراحي فتقروش

است با بی حسی موضعی و يا    تواند با جراحی باز يا الپاروسکوپی انجام شود. در جراحی باز که ممکنفتق می

ايجاد می ناحیه کشاله ران  انجام شود، جراح يک برش در  به شکم  بیهوشی عمومی  بیرون زده را  بافت  کند و 

گاهی پزشک برای تقويت ضعف عضالت از مش )بستری مصنوعی برای افزايش استحکام بافت  .گرداندبرمی

 .کندشکم( استفاده می 

کند در اسرع وقت حرکت کنیم، اما ممکن است چند هفته زمان  ا تشويق می پس از عمل جراحی، پزشک ما ر

 .های معمول خود را از سر گیريمنیاز باشد تا فعالیت

در روش الپاروسکوپی که نیاز به بیهوشی عمومی دارد؛ جراح از طريق چند سوراخ کوچک در سطح شکم به  

 .شودای الپاروسکوپ جراحی با حداقل تهاجم انجام می هکند و با استفاده از لوله داخل شکم دسترسی پیدا می 
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می  قرار  الپاروسکوپی  تحت  که  و  افرادی  باشند  داشته  جراحی  از  پس  کمتری  ناراحتی  است  ممکن  گیرند 

 .زخمشان سريعتر بهبود يابد

 عوارض درمان نکردن باد فتق

شود. امکان  جريان خون متوقف می   شود وزده عضو انجام نمی رسانی به بخش بیروناگر فتق درمان نشود، خون 

 .دارد سبب انسداد روده همراه با تب، درد شکمی شديد، استفراغ و شوك شود

 بيماريهاي شايع داخلي 

 بيماري انسداد مزمن ريوي 

COPD  نفس که  است  ريوی  اختالل  نوعی  ريوی،  مزمن  انسداد  بیماری  می يا  دشوار  را  اولین کشیدن  کند؛ 

 .دهندنسبت می  "کهولت سن"عالئم اين بیماری گاهی به قدری خفیف است که افراد آن را به 

به  ايمنابه گزارش سرويس ترجمه   مبتال  افراد   ،COPD ا التهاب   ستممکن  از  ناشی  )بیماری  برونشیت مزمن 

ها(، آمفیزم )نابودی پارانشیم ريوی( و يا هر دو را تجربه کنند. در ادامه شما را با عالئم بیماری  مزمن در نايژه 

 کنیم: های تشخیص آن آشنا می راه  انسداد مزمن ريوی و
 عالئم بيماري انسداد مزمن ريوي چيست؟  

بیماری   کیسهمی اين  به  و  کند  مسدود  را  هوايی  مجاری  بادکنکیتواند  و  کوچک  اکسیژن  های  جاذب  مانند 

سینه، خس سینه، درد قفسههای روزمره، خس )آلوئول(، آسیب برساند. اين تغییرات باعث تنگی نفس در فعالیت

می  آنفلوانزا  يا  سرماخوردگی  خستگی،  احساس  زيادی،  مخاط  تولید  و  مداوم  اسرفه  ريوی  شود.  مزمن  نسداد 

کند. اين بیماری باعث  روی، آشپزی، تمیزکردن منزل يا حتی استحمام را دشوار می هايی مثل پیادهشديد، فعالیت

ها يا پاها به علت تجمع با تورم ران  پیشرفته  COPDشود.  مخاط همراه با سرفه و تشديد تنگی نفس می افزايش

وزن، کاهش  لبردرد صبحگاهی، خاکستری استقامت عضالت، س مايعات، کاهش  ناخن شدن  و  دلیل  ها  به  ها 

 آمدن سطح اکسیژن، همراه است.پايین
 COPD  و برونشيت مزمن چه تفاوتي با هم دارد؟ 

سرفه پیوسته همراه   است. عالمت بارز اين بیماری  COPDبرونشیت مزمن، مشکل اصلی برخی از افراد مبتال به  

تواند جريان هوا را مسدود کرده و بستری برای پرورش  شده می که مخاط حبس ای  با مخاط فراوان بوده، به گونه 

ای از برونشیت مزمن است؛اين سرفه اغلب هنگام صبح معموالً نشانه    میکروب ايجاد کند. سرفه افراد سیگاری،

 شود. و در هوای سرد و مرطوب بدتر می 
 و آمفيزم چيست؟ COPDتفاوت 

کیسه  به  هوای  آمفیزم  ريه های  در  موجود  میريز  آسیب  ريه ها  وضعیت  اين  در  ورود   هازند؛  و  تنفس  هنگام 

ها صورت گاز زائد از ريه اکسیدکربن را به ها در حین بازدم، دی شود. سپس اين اندام اکسیژن به خون، متورم می 

ط و منقبض شود. با تواند به درستی منبسهای هوای ظريف نمی کند. هنگام ابتال به آمفیزم، اين کیسه خارج می 

https://www.imna.ir/news/418032/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.imna.ir/


51 

 

اين آسیب، کیسه زمان  بین می گذشت  از  را  هوا  و سوراخ های  ريه برد  در  را  بزرگی  ايجاد میهای  کند که ها 

 شوند. شود؛ افراد مبتال به آمفیزم دچار مشکالت زيادی در بازدم می هوای غیرتازه در آن محبوس می
 COPD تشخيص  معاينه بدني براي

نفس  هنگام  می  کشیدنپزشک  گوش  بیمار  سینه  صدای  پیشینه  به  و  سیگارکشیدن  سابقه  درباره  سپس  دهد، 

کند. میزان اکسیژن خون نیز ممکن است با آزمايش خون يا پالس اکسیمتر، از او سؤال می  COPDخانوادگی  

 اندازه گیری شود. 
 اسپيرومتري  آزمايش تنفس 

تشخیص   برای  اصلی  آزمايش  وس  COPDاسپیرومتری،  اين  ريه است؛  به  هوا  خروج  و  ورود  میزان  و یله  ها 

ها ممکن است تست را بعد از  آن کشند؛کند. در اين آزمايش افراد نفس عمیق می گیری می سرعت آن را اندازه 

تواند حتی قبل از بروز  استنشاق داروی برونکوديالتور )باز کننده مجاری هوايی(، تکرار کنند. اسپیرومتری می 

 پیدا کند. ، مشکل را COPDعالئم 
 عکسبرداري از قفسه سينه با اشعه ايکس 

تشخیص   نمی   COPDبرای  استفاده  سینه  قفسه  از  حذف  عکسبرداری  به  روش  اين  است  ممکن  اما  شود، 

در  بیماری  کند.  پنومونی کمک  مانند  مشابه  عالئم  دارای  با    COPDهای  سینه  قفسه  از  عکسبرداری  پیشرفته، 

 رسد، نشان دهد.نظر می تر از حد طبیعی به ا که بسیار بزرگ هايی راشعه ايکس ممکن است ريه 
 COPD درمان دارويي 

بازنگه  به  و  کرده  شل  را  هوايی  مجاری  عضالت  که  است  داروهايی  آنبرونکوديالتورها،  تنفس داشتن  و  ها 

افراد مبتال به  کند. آنتیتر کمک میراحت    COPDکولینرژيک، نوعی برونکوديالتور است که اغلب توسط 

می  کوتاه استفاده  اثر  برونکوديالتورها  بعضی  داشته،  شود.  چهار مدتی  می   6تا    حدوداً  دوام  و  ساعت  آورد 

می استفاده  بیمار  نیاز  طوالنی براساس  اثر  دارای  که  برونکوديالتورهايی  عالئم   است،  شود.  دارای  افراد  برای 

 شود. استفاده می    پايدارتر،

نیافتن بیماری با ممکن است از هر دو نوع برونکوديالتور استفاده کنند. در صورت تسکین  COPDمبتاليان به   

می   کمک بیماران  اينبرونکوديالتورها،  کنند؛  مصرف  کورتیکواستروئید  داروهای  معموالً   توانند  داروها 

میبه استفاده  استنشاقی  می صورت  کاهش  را  هوايی  مجاری  التهاب  و  است  شود  ممکن  نیز  استروئیدها  دهد. 

های عفونت ريه  شانه شکل قرص يا تزريق در هنگام عود بیماری تجويز شود. همچنین در صورت تشخیص نبه

 شود. بیوتیک توصیه می شامل سرفه، تنگی نفس و يا تب نیز مصرف آنتی 
 با توانبخشي ريه  COPDدرمان  

های روزانه خود را بدون هرگونه  آموزد که بتوانند فعالیتهايی را می های توانبخشی ريوی به افراد روش کالس

به تقويت قد تنگی استفاده در تنفس  نفس پیگیری کنند. تمرينات خاص  رت عضالت، از جمله عضالت مورد 

 شود.دراين شیوه آموزش داده می  های مديريت استرس و کنترل تنفس نیزکند؛ روش کمک می 
 با جراحي COPDدرمان  
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به   بهبود می   COPDتعداد کمی از مبتاليان  بولکتومی و جراحی کاهش حجم ريه،  با عمل جراحی  يابند. در 

بیمار رقسمت برداشته میهای  تنفس آسان يه  و  بهتر عمل کند  سالم  بافت  تا  نیز ممکن  شود  ريه  پیوند  تر شود. 

شديد که نارسايی ريه دارند، کمک کند، اما اين روش ممکن است    COPDمبتاليان به   است به بهبود برخی از

 عوارض جدی داشته باشد. 

نفس، داشتن فعالیت و انجام  ست که در کنار تنگی موضوعی که شايد بیشتر افراد بیمار از آن غافل باشند، اين ا 

به  ورزشی  آن   تمرينات  بهبود  در  پیوسته  و  آهسته  و  صورت  افراد سیگاری  با  معاشرت  دارد.  زيادی  اهمیت  ها 

تحريک  مواد  ساير  و  شیمیايی  بخارات  بیماران  استنشاق  برای  نیز  ريه  است.    COPDکننده  مضر  بسیار 

دست مرتب  شستشوی  و  پنوموکوکی  بیماری  و  آنفلوانزا  برابر  در  می واکسیناسیون  پیشگیری  ها  برای  تواند 

بیماران   آنفلوانزا،  باشد. همچنین در فصل سرما و  مفید  به سرماخوردگی    COPDازبیماری  افراد مبتال  با  نبايد 

 تماس داشته باشند. 

 فشار خون  

های بزرگ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی ئم اصلی حیات است، هنگامی که سرخرگ فشار خون يکی از عال

  .رودخود را از دست بدهند و عروق کوچک نیز باريکتر شوند، فشار خون باال می 

  .ندارد عالمتی  اکثرا هیچ  انتهايی  زيرا تا مراحل  ، شودمی  سر و صدا نامیده بی کشنده باال گاهی  فشار خون 

باال می   به طور طبیعی   فشارخون    اثر استرس و فعالیت بدنی  اما فردی در  بیماری   که   رود،  باال    فشارخون   دچار 

  .است باالتر از حد طبیعی نیز فشار خونش  استراحت  هنگام ، به است

 اندازه گيري فشار خون   

در اندازه گیری، فشار خون به دو  های مختلف سیستم گردش خون متفاوت است ولی  اصوال فشارخون در بخش 

  .نوع فشارخون سیستولی و دياستولی مجزا می شود

در سرخرگ  که  فشار خونی  به  معموالً  سیستولی  می فشار خون  گفته  است  به  های  دياستولی  فشارخون  و  شود 

با استفاده وسیله فشارسنج است که    گیری فشار خون به ترين روش اندازه فشارخون وريد گفته می شود. معمول

اندازه  برای  جیوه  ارتفاع  رگ از  در  چرخش  حال  در  خون  فشار  می گیری  استفاده  طبیعی ها  فشارخون  کند. 

  80میلی متر جیوه و برای فشارخون دياستولی پائین تراز  120براساس قرارداد برای فشارخون سیستولی پائین تراز 

  .اگون متفاوت استلیترجیوه است. شیوع فشارخون باال در جوامع گونمیلی  

 فشار خون باال در چه کساني ديده مي شود؟

فشار خون     فشار خون باال خصوصا در افراد مسن بسیار شايع است. تقريبا در حدود يک نفر از هر چهار نفر از

بیماران جوان  برند. در  از مردان دباال رنج می  بیشتر  باالتر در زنان  يده  تر در مردان شايعتر است ولی در سنین 

 .يابدشود. به طور کلی با افزايش سن خطر ابتال افزايش می می

 علل ايجاد فشار خون باال  
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علل بروز اين بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است ولی برخی عوامل فرد را مستعد ابتال به فشار خون  

  :می کنند از جمله 

 افزايش می يابد  سال با افزايش سن احتمال بروز فشار خون   60 باالی  سن  -1

 چاقی و اضافه وزن   -2

 سیگار کشید -3

 صرف الکل   -4

 و عدم مصرف میوه و سبزی   شده اشباع  زياد يا چربی  نمک حاوی  غذايی  رژيم  -5

 کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی   -6

 استرس  -7

باشند، خطر  ژنتیکی   عوامل  -8 باال  يا هر دو دچار فشار خون  از والدين و  به فشار خون  ، اگر يکی  ابتالی فرد 

 بیشتر است

 اشتها   مهارکننده  داروهای  از انواع  استرويیدها و بعضی  ، ضد حاملگی  قرصهای  مصرف -9

 پشت میزنشینی  -10

  .نژاد : سفید پوستان ونژاد هندواروپايی بیشتر دچار افزايش فشار خون می شوند  -11

 پيشگيري از بيماري فشارخون 

 ک کیلوگرم از وزن برای کنترل فشار خون مفید است  کم کردن حتی ي  ، کنترل وزن .1

 دقیقه ورزش در هر روز بهترين راه مبارزه با پرفشاری خون است   30انجام ورزش مرتب،  .2

 کم کردن مصرف نمک و غذاهای پرچرب   .3

سبزيجات .4 و  میوه  حاوی  غذايی  رژيم  کم  ،  داشتن  دانه لبنیات  نظیر  پتاسیم  حاوی  غذاهای  و  های  چرب 

  .و خشکبار استفاده کنیددار سبوس

 عدم مصرف سیگار و مشروبات الکلی   .5

 اندازه گیری فشار خون حداقل هر شش ماه يک بار   .6

مراجعه   .7 بهداشت  و خانه  بهداشتی درمان  های  پايگاه  به  زايمان  از  پیش  معاينه  برای  مرتب  بايد  باردار  زنان 

  .موقع کنترل کنندپی ببرد و به  کنند تا کارشناسان بهداشت بتواند به پرفشاری احتمالی خون 

کنترل  .8 مرتب  را  خود  خون  فشار  بايد  کنند  می  استفاده  بارداری  از  پیشگیری  قرصهای  که  هايی  خانم  در 

 نمايند 

های گوشتی به علت دارا بودن  پرهیز از مصرف سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، برگرها و ساير فرآورده  .9

از   پرهیز  و همچنین  باالی سديم  ساير  سبزی مقادير  و  زيتون شور، چیپس  نمک،  های کنسروشده در آب 

  .تنقالت شور
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شوند های کوال و شکالت، سبب افزايش فشارخون می نوشابه  ،  چای  ،  مواد حاوی کافئین از قبیل قهوه .10

  .و بايد در حد اعتدال مصرف شوند

ر باال و يا با مدت  های بسیااجتناب از مصرف غذاهای سرخ کرده يا غذاهايی که در درجه ی حرارت  .11

 . های آشپزیشوند، و عدم استفاده ی چند باره از روغن زمان طوالنی تهیه می  

  .های قرمزاستفاده از گوشت سفید به جای گوشت  .12

کند، استرس و    زيرا يکی از عوامل باال بردن فشار خون که بسیار سريع هم عمل می   ،  کنترل استرس .13

  .عصبانیت است

وقفه بیشترين فشار را بر سالمتی فرد وارد خواهد  فی هر روز زيرا کار کردن بی  استراحت به میزان کا .14

 کرد 

ورزش  .15 پیاده  انجام  مثل  هستند هايی  مفید  خون  فشار  آوردن  پايین  برای  سواری  دوچرخه  شنا،  روی، 

 .دقیقه بايد ورزش کرد 30ار حداقل بار در هفته و هر ب 3بنابراين حداقل 

 فشار خون باال   عوارض 

کلیه و آسیب چشمی و مشکل بینايی از    نارسايی   ،  ريه   نارسايی احتقانی قلب و ورم   ،  حمله قلبی  ،  سکته مغزی

  .عوارض اصلی فشار خون باال هستند

به   امید  میزان  باشد،  باالتر  ارتقای سالمت وزارت بهداشت، هرچه فشار خون  و  براساس گزارش دفتر آموزش 

  .زندگی پايین تر خواهد بود

  درمان 

توجه   درمان  اهداف  تعیین  ويژگیهای   به   با  فرد  ممکن   هر  و  شد   ترك  ،  وزن   کردنکم    شامل  است  خواهند 

تحت نظر پزشک، کاستن از    ضد فشار خون   از داروهای   ، استفاده بصورت روزانه     کنترل فشار خون ،  دخانیات

  .استرس باشند کاهش برای  گی زند و تغییر شیوه مناسب ورزش  استرس، برنامه

 ( Myocardial infarction انفاركتوس ميوكارد) سکته قلبي
هايی از عضله قلب به علت کاهش جريان خون کرونری )عروق  حمله قلبی، فرآيندی هست که در آن قسمت 

 .رودرسان قلب( از بین می خون

 کارکرد قلب انسان چگونه است؟

رسانی به سراسر بدن به  م میوکارد ساخته شده است. قلب، خون را برای خون قلب عمدتا از عضالت خاص به نا

رسانی خوب دارد. عروق  کند. عضله قلب مانند هر عضله ديگر نیاز به خون ها منتقل میهای خونی يا شريان رگ 

نی بزرگ  شوند. آئورت شرياهای اصلی کرونر از آئورت جدا می رسانند. شريان کرونر خون را به عضله قلب می

های کوچکتر  های اصلی کرونر به شاخه شريان .کنداست که خون غنی از اکسیژن را از قلب به بدن منتقل می 

 .رسانندهای عضله قلب میشوند که خون را به تمام قسمتتقسیم می

 سکته قلبي )انفارکتوس ميوکارد( يا حمله قلبي چيست؟ 
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انفارکتوس   .طور ثابت اکسیژن و مواد مغذی مورد نیازش تامین شودقلب هم مانند هر عضله بدن نیاز دارد به  

حاد میوکارد نام پزشکی برای حمله قلبی است. حمله قلبی وضعیتی تهديدکننده برای زندگی فرد است. سکته  

زمانی رخ می  اين  قلبی  قلب شود.  بافت  باعث آسیب  و  قطع شود  ناگهان  قلب،  به عضله  دهد که جريان خون 

معمو استحالت  کرونری  عروق  از  مورد  چند  يا  يک  انسداد  نتیجه  می  .ال  پالك  انسداد  ايجاد  علت  به  تواند 

 .ای که عمدتا از چربی، کلسترول و مواد زائد سلولی تشکیل شده استخونی باشد. پالك ماده 

می  اتفاق  قلبی  ايسکمی  نام  به  وضعیتی  قلب  در  کرونری  عروق  انسداد  اثر  عرودر  از  يکی  اگر  کرونر  افتد.  ق 

می  قرار  تأثیر  تحت  قلب  عضله  از  بزرگی  بخش  باشد؛  شده  مسدود  شاخه اصلی  شريان  يک  اگر  ای  گیرد. 

گیرد. اگر ايسکمی قلبی بیش از حد  تر مسدود شود؛ مقدار کوچکتری از عضله قلب تحت تأثیر قرار می کوچک 

اقعی کلمه مرگ عضله قلب شناخته  انفارکتوس میوکاردبه معنای و  .میردهای بافت قلبی می طول بکشد، سلول 

 .شودمی

 .شودپس از سکته قلبی، اگر بخشی از عضله قلب مرده باشد؛ در طی چند هفته بعد بافت اسکار جايگزين می 

 هاي سکته قلبي چيست؟عالئم و نشانه 

گاهی عالئم   اما  است.  نفس  تنگی  و  سینه  قفسه  در  درد  قلبی  اصلی حمله  عالئم  که  حالی  کامال  می در  توانند 

 .متفاوت باشند

 :ترين عالئم سکته قلبي عبارتند ازشايع 

 فشار يا تنگی در قفسه سینه  •

 کشدهای فوقانی بدن که بیش از چند دقیقه طول میدرد در قفسه سینه، پشت، فک و ساير قسمت  •

 تنگی نفس •

 تعريق  •

 استفراغ  •

 اضطراب  •

 سرگیجه •

 ضعف و يا حالت تهوع  •

در  .همچنین، زنان کمتر احتمال دارد عالئم درد قفسه سینه را تجربه کنند.تناوب باشددرد ممکن است ثابت يا م

 .عوض ممکن است احساس سوزش يا درد در بازو، گردن، پشت و يا فک را احساس کنند

  کنند. اکثر زنان و مردان درد های مشابه با شدت عالئم يکسان را تجربه نمی همه افراد مبتال به حمله قلبی نشانه

 .اندقفسه سینه را به عنوان نشانه سکته قلبی گزارش داده 

 عوارض حمله قلبي چيست؟

می  قلبی  حمله  دچار  که  افرادی  چهارم  يک  دست  متاسفانه  از  را  خود  جان  بیمارستان  به  رسیدن  از  قبل  شوند 

 .دهند. ساير بیماران نیز در بیمارستان در معرض عوارض تهديدکننده زندگی هستندمی
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 :مله قلبي شامل موارد زير استعوارض ح

 سکته مغزی   •

 های دائمی قلب )ضربان قلب نامنظم(آريتمی   •

 نارسايی قلبی  •

 های خون در پاها يا قلب تشکیل لخته  •

 آنوريسم يا انسداد ضعیف قلب  •

 های حیاتی مانند کبد و کلیه آسیب به اندام  •

 مرگ  •

برده  در  به  سالم  جان  قلبی  حمله  از  که  چند  کسانی  و  احتمال  اند  ندارند،  جدی  مشکالت  آن  از  پس  ساعت 

 .بیشتری برای بهبود کامل دارند

 شود؟چه چيزي باعث حمله قلبي يا سکته قلبي مي

است قلبی  حمله  اصلی  علت  )ترومبوز(  خون  لخته  تشکیل  موارد  بیشتر  از   .در  يکی  درون  لخته  است  ممکن 

شاخه شريان يا  اصلی  تشکیل  های  کرونر  عروق  از  فرعی  سرخرگهای  باشد.  وظیفه  شده  که  کرونری  های 

به وسیله شبکه خون بر عهده دارند؛  را  فلب  به  ازسلول رسانی   (plaque) ها، چربی و کلسترول که پالكای 

 .شوندشود؛ به تدريج مسدود مینامیده می 

گر اين  تواند يک لخته تشکیل دهد. اهای مسدود شده عبور کند، می کند از اين سرخرگ خونی که تالش می 

شده،  لخته، جريان خون را به صورت کامل قطع کند. بخشی از ماهیچه قلب که به وسیله آن سرخرگ تغذيه می 

 .شودهای طبیعی تشکیل نمیهای خون معموال در شريانمیرد. لختهمی

 ساير علل سکته قلبي چيست؟ 

 :از توانند عروق کرونر را مسدود کنند عبارتندموارد غير معمول ديگر که مي

 التهاب عروق کرونر )نادر( •

 لخته شدن خون در جاهای ديگر بدن و ورود آن به شريان کرونر •

 .تواند باعث ايجاد اسپاسم در عروق کرونر شودمصرف کوکائین که می  •

 عوارض جراحی قلب  •

 نادر قلب   برخی از مشکالت •

 چه کساني در معرض خطر سکته قلبي قرار دارند؟

است خطر   ممکن  عوامل  مهم برخی  از  برخی  به  ادامه  در  دهند.  افزايش  را  قلبی  به حمله  اشاره  ابتال  آنها  ترين 

 .کنیممی
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 فشار خون باال 

فشار خون طبیعی کمتر از   .کندداريد؛ خطر حمله قلبی شما را بیشتر از ساير افراد تهديد می  فشار خون باال اگر

فشار  میلی  120/80 اعداد  که  همانطور  است.  جیوه  می متر  افزايش  بیماری خون  به  ابتال  نیز يابد خطر  قلبی  های 

 .شودها و سرعت بخشیدن به فرايند ايجاد پالك می داشتن فشار خون باال باعث صدمه به شريان .يابدافزايش می 

 سطح کلسترول باال

م افزايش  را  قلبی  يا سکته  قلبی  به حمله  ابتال  شما، خطر  در خون  کلسترول  از  بااليی  شما  ی وجود سطح  دهد. 

 .ممکن است با تغییر دادن رژيم غذايی يا مصرف داروهايی خاص، سطح کلسترول خون خود را کاهش دهید

 گليسيريد باالسطح تري 

تری می سطح  افزايش  را  میوکارد  انفارکتوس  يا  قلبی  حمله  به  ابتال  خطر  هم  باال  از  گلیسیريد  برخی  دهد. 

 .های شما باقی بمانند و به ايجاد پالك کمک کنندشريان گلیسیريدها ممکن است در تری

 ديابت و سطح قند خون باال 

قند خون می  يا  و  قند خون  افزايش سطح  باعث  قند خون می ديابت  باالی  به  شود. سطح  نهايت منجر  تواند در 

فارکتوس  تواند حمالت قلبی يا انبیماری عروق کرونر شود. درگیری به ديابت يک وضعیت جدی است که می 

 .میوکارد را در برخی افراد ايجاد کند

 چاقي 

قلبی می  از سايرين دچار سکته  بیشتری  به احتمال  با شرايط مختلفی همراه  افراد دارای اضافه وزن  شوند. چاقی 

 .دهداست که خطر ابتال به سکته قلبی را افزايش می 

 سيگار کشيدن 

قلب يا سکته  قلبی  به حمله  ابتال  دخانیات خطر  می مصرف  افزايش  را  ساير  ی  به  فرد  است  ممکن  همچنین  دهد. 

 .های قلبی عروقی منجر شودبیماری 

 افزايش سن 

سالگی در معرض خطر ابتال به حمله قلبی هستند    45يابد. مردان بعد از  خطر ابتال به سکته قلبی با سن افزايش می 

 .سالگی در معرض خطر ابتال به سکته قلبی هستند 55و زنان بعد از 

 ابقه خانوادگي س

 .های اولیه قلب داريد، احتمال ابتال به حمله قلبی در شما وجود دارداگر سابقه خانوادگی بیماری 

 مشکالت و عوارض بعد از سکته قلبي چيست؟ 

قلبی می به عضالت  دائمی  باعث صدمات  همیشه  قلبی  میحمله  سريع  درمان  با  اما  بیشتر شود،  آسیب  از  توان 

می صدمه   جلوگیری کرد. قلب  پمپاژ  روی  تاثیر  باعث  قلب  از  قسمت خاصی  قلبی  به  نارسايی  آن  به  که  شود 

 .گويندمی

از حمله  بعد  افراد  از  همچنین ممکن است بعضی  ناشی  قلبی  قلبی همچنان آنژين دريافت کنند تا صدمات  های 

 .حمله قلبی درمان شوند، زيرا ممکن است همچنان يک يا چند رگ قلبی دچار تنگی باشند
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 شود؟چگونه انفارکتوس ميوکارد تشخيص داده مي

های  دهد تا نارسايی ايد؛ پزشک به صدای قلب شما گوش میبرای تشخیص اينکه آيا شما دچار حمله قلبی شده 

تست از  تعدادی  است  ممکن  کند.  بررسی  را  قلب  دهید.ضربان  انجام  را  مختلف  است   های  ممکن 

اندازه  (EKG) الکتروکارديوگرام شودبرای  انجام  شما  قلب  الکتريکی  فعالیت  خون   .گیری  آزمايش  گاهی 

 .های قلبی مرتبط هستند، مانند تروپونین الزم استهايی که با آسیب تواند برای بررسی پروتئینهمچنین می

 :هاي تشخيص سکته قلبي عبارتند ازساير آزمايش

 دهد خاصی مانند تمرين پاسخ می آزمايش استرس برای ديدن اينکه چگونه قلب شما به شرايط  •

 ها آنژيوگرافی با کاتتريزاسیون کرونر برای بررسی مسائل مربوط به انسداد در شريان  •

 کننداکوکارديوگرام برای کمک به شناسايی مناطق قلب شما که به درستی کار نمی  •

 براي پيشگيري از حمله قلبي يا انفارکتوس ميوکارد چه کار کنيم؟

بی درگیر  می ماری اگر شما  قلب خود  بهبود سالمت  برای  هستید؛  قلبی  دهید.  های  انجام  را  کارها  برخی  توانید 

می  و رژيم غذايی شما  تغییراتی در سبک زندگی  میوکارد جلوگیری  ايجاد  انفارکتوس  يا  قلبی  از حمله  تواند 

 کند. 

 سیگار نکشید  •

 اگر فشار خون باال داريد، کامال تحت کنترل و درمان باشید •

 غذايی را مصرف کنید که چربی، کلسترول و نمک کم داشته باشد •

 های تازه و سبزيجات زياد بخوريد میوه •

 ورزش کنید •

 وزن خود را در محدوده طبیعی نگه داريد  •

 اگر ديابت داريد، به طور مرتب قند خونتان را کنترل کنید •

 دستور پزشکتان در مورد مصرف داروها را رعايت کنید •

 آپ مالقات کنیدورمرتب برای چک پزشکتان را به ط •

 چگونه انفارکتوس ميوکارد يا حمله قلبي را درمان کنيم؟

نیاز دارندحمله  به درمان فوری  قلبی  بیشتر درمان   .های  اورژانس آغاز می بنابراين  اتاق  شود. ممکن است  ها در 

 .پالستی استفاده شودرسانند؛ روشی فوری به نام آنژيوهايی که خون را به قلب می برای تخريب شريان 

کند تا در طول آنژيوپالستی، جراح شما يک لوله طوالنی و نازك به نام کاتتر را از طريق شريان خون وارد می 

دهد  شود و اجازه می به انسداد برسد. سپس يک بالون کوچک متصل به کاتتر به منظور باز کردن شريان باد می

شما   جراح  شود.  برقرار  دوباره  خون  کوچک جريان  لوله  يک  است  ممکن  محل  همچنین  در  استنت  نام  به  تر 

 .تواند مانع از بسته شدن مجدد شريان شودانسداد قرار دهد. استنت می 
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کند. در اغلب موارد چند روز پس  استفاده می  (CABG) در بعضی موارد پزشک از پیوند عروق کرونر قلب

 .شوداز سکته قلبی پیوند انجام می 

 :شود اي مختلفي که براي درمان سکته قلبي استفاده ميتعدادي از داروه

شود و جريان خون  های خون استفاده می های خون مانند آسپیرين. اغلب برای شکستن لختهکنندهرقیق  •

 بخشدهای تنگ شده بهبود می را از طريق شريان 

 ها اغلب برای حل شدن لخته مفید هستندترومبولیتیک •

کل • مانند  پالکت  می داروهای ضد  لختهوپیدوگرل  تشکیل  از  برای جلوگیری  و رشد  تواند  های جديد 

 .های موجود موثر باشدلخته

 در هنگام حمله قلبي چه بايد بکنيم؟ 

شما بايد تا زمانی   در صورتی که به حمله قلبی شک کرديد، اولین کار اين است که با اورژانس تماس بگیريد.

می  آمبوالنس  و  که  بنشینید  کنیدرسد،  قرص   .استراحت  يک  شماست،  نزديکی  در  آسپرين  را    300اگر  آن 

اگر آسپرين در نزديکی شما نیست و يا   بجويد. در صورتی که به آسپرين حساسیت داريد، از آن استفاده نکنید.

استراحت  نمی و  بمانید  در جای خود  آمبوالنس  رسیدن  زمان  تا  فقط  خیر،  يا  داريد  آن حساسیت  به  که  دانید 

 .دکنی

   نارسايي مزمن كليه

( به از بین رفتن پیشروند ه وغیر قابل برگشت عملکرد کلیه گفته می   crfمزمن کلیه ) اصطالح نارسائی   مقدمه:

گلومر.شود اسیون  فیلتر  موازات کاهش   به  سرم  کراتینین  غاظت  پلکانی  افزايش  با  پیشرونده  نارسايی  لی   واين 

برقراری درمان جايگزين کلیه بوسیله ديالیز يا پیوند کلیه    ، درمان مدرنمشخص  می شود.بطور کلی هدف در  

 .قبل از انکه بیمار عالئمی پیشرفته اورمی را پیدا کند است.

از طريق ،  با کاهش عملکرد کلیوی پاتوفیزپولوژی: بطورطبیعی)  متابولیسم پروتین که  نهايی  ادرار   محصوالت 

 .شوددر نتیجه اورمی ايجاد می .شوند(در خون تجمع می يابنددفع می

 .نشانه ها شديد خواهد بود.هر چه تجمع موارد زايد بیشتر باشد .به تمام سیستم های بدن تاثیر مضر می گذارد

کليه مزمن  کلیوی  ،  نارسائي  خاير  ذ  کاهش   : دارد  شده  شناخته  مرحله  و    ،  سه  کلیه  ،   ESRDنارسايی 

دفع ادراری پروتیین ،  ی مزمن کلیه بستگی به اختالف زمینه ایسرعت کاهش عملکرد کلیوی و پیشرفت نارسائ

  . و وجود هیپرتانسیون دارد.در بیمارانی که مقادير بیشتری پروتین دفع می کنند يا  فشار خون بیش از نرمال دارند

 بیشتر است. ، سريعتر بیماری، تمايل به پیشرفت

 مراحل بيماري مزمن کليه 

 مرحله اول:

مرحله اين  رود  %40-75  در  می  بین  از  نفرونها  زيرا  . عملکرد  ندارد  ای  نشانه  معموالًهیچ  های   بیمار  نفرون 

 باقیمانده می توانند عملکردکلیه را حفظ کنند.
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 :مرحله دوم 

مرحله اين  و    %75-90  در  کراتین  دوره  اين  در  رود.  می  بین  از  های  نفرون  کلیه    BUNعملکرد  میرود  باال 

ست پرادراری وشب  ا  لیظ ادرار از دست می دهد  و آنمی ايجاد می شود بیمار ممکن توانايی خود را برای تغ

 ادراری را گزارش کند.
 : مرحله سوم

وقتی اتفاق می افتد که کمتر از  .مرحله نهايی نارسائی مزمن کلیه است  -   ESRDمرحله آخر بیماری کلیوی  

باشد10% باقی  ها  نفرون  تنظیم  .عملکرد  نرمال  شديداً آسیب می  ،  ترشحی و هورمونی کلیه،  تمام عملکردهای 

اين    BUNبا افزايش     ESRDبینند   بیمار  الکترويتی مشخص می شود وقتیکه  و کراتین خون و عدم تعادل 

 اکثر نشانه های اورمی ديالیز قابل برگشت است  .نقطه میرسد معموالً ديالیز الزم است

  ، ت تاثیر اورمی ناشی از نارسايی مزمن کلیه قرارمی گیرندتظاهرات بالینی: از انجا که اکثر سیستم های بدن تح 

-ساير بیمارهای زمینه  ،  بیمار عالئم و نشانه ها متعددی دارد. شدت اين عالئم و نشانه ها بستگی پیشرفت اختالل

 ای و سن بیمار دارد. 

اثر احتساب آب و سديم ناشی از فعالیت  عروق:    –تظاهرات قلبي     -سیستم رنین آنژيوتانسیونهیپرتانسیون)در 

ديت)بعلت تحرك پريکارد  رريکاپنارسائی احتقانی قلب وادم ريوی )در اثراضافه حجم مايعات( و  ،  آلدسترون(

 ديده می شود. ESRD عروقی هستند که در بیماران  -یک از جمله مشکالت قلبیمتوسط سموم اور

اورم  . خارش شديد شايع استنشانه هاي جلدي: انجماد  بعلت  امروزه  از پوست(  اورمیک  بلورها  یک )رسوب 

 بوسیله ديالیز، کمتر شايع است. ESRDدرمان زودرس و گسترده 

سيستميک: اشتهائی  نشانه  تظاهرات  بی  بصورت  تغییرات   تهوع،،  گوارش  هستند.  شايع  سکسکه  و  استفراغ 

هوشیاری سطاح  اختالل  شامل  تمرکز،  نورولوژيک  توانايی  میانقباضات  ،  عدم  ديده  تشنج  و  شوند. عضالنی 

تظاهراتمکانیسم اين  بیشتر  اصلی  نشده،  های  می  .اندشناخته  تصور  چنین  معموالً  زايد  اما  مواد  تجمع  که  شود 

 هاست. ، علت احتمالی اين عالئم و نشانهاورمیک
 عالئم و نشانه ها همراه با بيماري مزمن کليه: 

تشنج، بیقراری پاها،سوزش کف  ،  اختالل جهت يابی،  تمرکز  ناتوانی در،  گیجی،  ضعف و خستگی  نورولوژيک:

 تغییرات رفتاری  ، پا

برنزه  پوستي: پوست خاکستری  فلسی،  رنگ  و  و  ،  خارش  ،  پوست خشک  نازك  های  کبودی،پورپورا،ناخن 

 موهای خشن و باريک، شکننده

و مالش  ،  هیپرتانیسون  عروق:  قلبي  اربیت  اطراف  گذار،ادم  گوده  گردنادم  وريدی  ،  پريکاردی،احتقان 

 هیپر لیپیدمی، هیپر کالمی.پريکارديت، تامپوناد پريکاردی

، تندی تنفس، تنفس کاسمال،  کوتاهی تنفسی،  خلط زياد و غلیظ تضعیف رفلکس سرفه  ،  رال تنفسی  تنفسي:

 یک )ريه اورمیک(ماور پنومونی
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: تنفس  گوارشي  در  آمونیاك  دردهان،  بوی  فلز  خون،  مزه  و  دهانزخم  اب،  ريزی  استفراغ،  شتهائیی  و  ،  تهوع 

 خونريزی گوارشی.،  سکسکه،يبوست يا اسهال

 ترومبوسیستوپنی، کم خونیخوني:

 کاهش انرژی جنسی ، عقیمی، آترونی بیضه ها، قطع قاعدگی تناسلي:

عضالنی  اسکلتي:  -عضالني عضالنی،  کرامپ  قدرت  دادن  داست  کلیوی،  از  ،  استخوانیدرد  ،  استئوديستروفی 

 .شکستگی استخوانها،افتادگی پا
 بررسي و يافته هاي تشخيص 

 (CRFي)لفيه گلومروص سرعت ت

ادرار   آنالیز  توان کاهش    هساعت  24با  انس کراتنین می  اندازگیری کلیر  با کاهش   GFR و   را تشخیص داد. 

GFR  در اثر عدم کارايی گلومرول ها( کلیر انس کراتینین نیز کاهش می يابد، حال انکه کراتینین و(BUN    سرم

 افزايش می يابد. 

 کراتینین سرم، حساس ترين عملکرد کلیوی است زيرا بطور ثابت در بدن تولید می شود 

 عوارض:

 ی نیاز دارند،عبارتند از : عوارض احتمالی نارسايی مزمن کلیه که به توجه پرستار ومراقبت گروه

اسی دفع،  کاهش  دراثر  غذايی،داروها    وزد*هیپرکالمی  )رژيم  پتاسیم  زياد  مصرف  و  کاتابولیسم  متابولیک، 

 ومايعات(

 )پريکاردی در اثر احتباس مواد زايد اورمیک وديالیز ناکافید*پريکارديت،افوزيون: پريکاردوتامپونا

 آلدوسترون-آنژيوتانین-بدی عملکرد سیستم رنین*هیپرتانیسون بعلت احتباس آب وسديم و 

، خونريزی گوارشی بعلت سموم محرك و دفع خون RBC*آنمی بعلت کاهش اريتروپوتین، کاهش طول عمر  

 از طريق هموديالیز.

فیکاسیون های متاستاتیک در اثر احتباس فسفرو کاهش سطوح کلسیم، متابولیسم سیبیماريهای استخوانی و کلی

 .و افزايش سطوح آلومینیوم Dغیرطبیعی ويتامین 
 دارو درماني: 

با تجويز داروهايی همچون ضدفشارخون ها اريتروپوتین،آهن حمايتی،عوامل ترکیبی فسفات وکلسیم حمايتی  

ا را به تعويق انداخت. همچنین ضروری است که بیمار برای کاهش  می توان از عوارض پیشگیری کرده يا آنه

 سطح سموم اورمیک درخون، به اندازه کافی تحت ديالیز قرار بگیرد. 
 آنتي اسيدها: 

آل حاوی  اسیدهای  آنتی  تجويز  توان  وبا  می  شوند  می  باند  گوارش  لوله  در  موجود  غذايی  فسفر  با  که  مینیوم 

درما را  وهیپوکلمی  آلهیپرفسفاتمی  مدت  دراز  احتمالی  سمیت  درباه  نگرانی  اما  نمود.  بودن ون  توام  و  مینیوم 

ی )نرمی استخوان( پزشکان را برآن داشته است که  سمینیوم با نشانهای نورولوژيک و استئوماال وسطوح باالی آل
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با فسفر غذايی  مینیومی، ار کربنات کلسیم استفاده کنند، اين دارو نیز  وبه جای دوزهای باالی آنتی اسیدهای آل

موجود در لوله گوارش ترکیب می شودو سبب میشود تا دوزهای کمتری ازآنتی اسید مورد استفاده قراربگیرد. 

هم کربنات کلسیم و هم آنتی اسیدهای ترکیبی با فسفر بايد از طريق غذا تجويز شوند تا موثر باشد. از آنتی اسید  

 ه نمی شود. حاوی منیزيم بعلت احتمال سمیت منیزيم استفاد
 عوامل ضدفشارخون و قلبي عروقي: 

کرد.   درمان  را  هیپرتانسیون  توان  می  ضدفشارخون  مختلف  داروهای  مصرف  و  عروقی  داخل  حجم  کنترل  با 

نارسايی احتقانی قلب و ادم ريوی نیز ممکن است نیاز به درمان از طريق محدوديت مايعات، رژيم غذايی کم  

پ مثل ديژيتال ها يا دوبوتامین وديالیز داشته باشند. اسیدوز متابولیک ناشی از  سديم، ديورتیک ها عوامل اينوترو

نارسايی مزمن کلیه هیچ نشانه ای ايجاد نمی کند ونیاز به درمان ندارد اما استفاده از بیکربنات سديم حمايتی يا  

 ديالیز برای موارد نشان دار اسیدوز الزم است. 
 داروهاي ضد تشنج: 

آنو  وقوع  های  احتمال  سفتی  اولیه  شواهد  نظر  از  بايد  بیمار  بنابراين  دارد  وجود  نورلوژيک  های  رمالی 

عضالنی،سردرد، هذيان يا فعالیتهای تشنجی مورد مشاهده قرار بگیرد اگر تشنج ايجاد شود شروع آن نوع تشنج  

برای کنترل تشنج از    به پزشک اطالع داده می شود معموالً  زمان و اثرات عمومی آن بربیمار ثبت می گردد فوراً

ديازپام وريدی يا فنی توئین استفاده می شود ممکن است برای حفاظت از بیمار استفاده از نرده های کنار تخت  

 الزم باشد.
 اريتروپوتيين: 

خون)هماتوکريت   کم  بیماران  شود  می  درمان  انسانی  اريتروپويتین  وسیله  به  کلیه  مزمن  نارسايی  با  توام  آنمی 

در30زير را    درصد(  فعالیت  تحمل  وکاهش  عمومی  حالی،خستگی  بی  همچو  غیراختصاصی  های  نشانه  ابتدا 

درصد برسد آنگاه نشانه های    38تا    33تجربه می کنند. اپوژن درمانی شروع می شود تا هماتوکريت به حدود  

 آنمی تسکین می يابند.

  2فزايش هماتوکريت ممکن است  اپوژن به صورت وريدی يا زيرجلدی سه بار درهفته تجويز می شوند برای ا

هفته وقت الزم باشد بنابراين اپوژن برای بیمارانی که نیازفوری به اصالح آنمی دارند تجويز نمی شود. اثرات   6تا

جانبی اپوژن درمانی عبارتند از هیپرتانسیون )بخصوص در مراحل اولیه درمان( تشکیل لخته های خون در محل  

 اير آهن بدن. ابزار عروقی، تشنج وتخلیه ذخ 
 تغذيه درماني: 

نیاز   از تنظیم دقیق مصرف    باشدمیبا اختالل عملکرد کلیوی مداخالت تغذيه ای مورد  اين مداخالت عبارتند 

محدوديت   حدودی  وتا  سديم  بادفع  مطابق  سديم  مايع،مصرف  دفع  میزان  با  متعادل  مايعات  مصرف  پروتئین، 

پتاسیم در همین زمان مصرف کالری کافی و ويتامین های حمايتی تشويق می شود. مصرف پروتئین محدود می 

های ارگانیک محصوالت ناشی از تجزيه پروتئین غذايی و پروتئین بافتی با  اسیداوريک و اسید  -گردد زيرا اوره
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سريعاً کلیوی  عملکرد  شود.پروتئین  اختالل  می  انباشته  خون  باال  در  بیولوژيکی  ارزش  از  بايد  مصرفی  های 

راکه  پروتئین های با ارزش بیولوژيک باال پروتئین های کامل هستند و اسیدهای آمینه ضروری  .برخوردار باشند

میلی لیتر بیشتر از   500-600مقدار مصرف مايع    برای رشد و ترمیم سلولی مورد نیاز است دارا می باشند معموالً

 ها، کالری مورد نیاز تامین می شود. ها و چربید. با مصرف کربوهیدراتساعت قبل می باش 24برون ده اداری 

  های مورد نیاز بدن راويتامین  ،انی محدود از پروتئیناستفاده از ويتامین های حمايتی الزم است زيرا رژيم درم

نمی ازدست  کتامین  خون  ازطريق  درآب  محلول  های  ويتامین  است  ممکن  ديالیز  تحت  بیمار  براين  عالوه  ند 

 بدهد.
 اقدامات پرستاري  

از پیشگیری  برای  مزمن کلیه  نارسايی  با  اضطراب    بیمار  و  استرس  و  عملکرد کلیوی  از  عوارض کاهش  ناشی 

های پرستاری احتمالی برای  هايی ازتشخیصتغییرات شیوه زندگی معموأل نیازبه مراقبت دقیق پرستاری دارد مثال

 اين بیمار عبارتند از:

 آب وسديم.   رژيم غذايی واحتباس  * اضافه حجم مايع بعلت کاهش برون ده اداری مصرف اضافی در

ن بعلت بی اشتهايی؛ تهوع و استفراغ محدويت های غذايی و اختالل  نیازهای بد  کمتر از  ای برای* اختالل تغديه

 شاهای مخاطی دهان. غ در

 * کمبود آگاهی درباره بیماری ورژيم درمانی 

 * عدم تحمل فعالیت بعلت خستگی کم خونی احتباس مواد زايد و  ديالیزی  

 عملکرد جنسی    * اختالل دراعتماد به نفس بعلت وابستگی تغیرات نقش تصوير بدن و اختالل

برنامه   اجرای  تعادل  عدم  احتمالی  منابع  مايع وشناسايی  بررسی وضیعت  برروی  مستقیمأ  پرستاری  های  مراقبت 

صحیح رژيم غذايی به منظور مصرف مناسب مواد غذايی ومحدوديت های توصیه شده وتأمین احساس مثبت در  

کید می کند توضیح دادن و تأمین اطالعات بیمار و  بیمار ازطريق تشويق به مراقبت  از خود و استقالل بیشتر تأ

درباره   او  درمانی   زيادی که    ESRDخانواده  تغیرات  بعلت  دارد.  اهمیت  احتمالی  و عوارض  درمانی  اقدامات 

 عاطفی شديد می دارند. معموأل نیاز به حمايت، تحمل می کنند بیماربیمار و خانواده 

 یماران برای مراقبت از خود :آموزش ب –تأمین مراقبت درمنزل و جامعه 

نقش فوق العاده مهمی را باز ی می کند بعلت نیاز اين بیماران به آموزش     ESRDپرستار درامر آموزش بیماران  

گسترده پرستار مراقبت های منزل پرستار ديالیز و پرستار بخش سرپايی؛ درضمن کنترل پیشرفت بیمارو همکاری  

با رژيم درمانی او را آموزش   نیازهای غذايی مفید  او  به کارشناس تغذيه و توضیحاتی درباره  می دهند ارجاع 

تغی زيرا  می شود که چگونه  یاست  داده  بیمارآموزشی  به  می شود.  ايجاد  بیماران  دراين  زيادی  ای  تغذيه  رات 

ی دستی که  بازبودن ابزار عروقی خود راچک کند و احتیاطات الزم را درمورد آن اجرا نمايد. بعنوان مثال ازبازو 

آمدن   فائق  برای  خانواده  و  بیمار  براين  عالوه  نگیرند.  خون  ونمونه  نکرده  کنترل  را  شودفشارخون  می  ديالیز 

بیماران   قابل توجهی دارند. دراين  به کمک و حمايت  نیاز  ديالز و مسئولیت های دراز مدت خود  برمشکالت 
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بهداشتی يا پزشک گزارش شوند بحث شود بعنوان الزم است درمورد نشانه ها و مشکالتی که بايد به مراقبین  

 مثال: 

 تشديد عالئم نارسايی کلیوی )تهوع ؛استفراغ تغیرات برون ده اداری ؛ بوی آمونیاك درحین تنفس( •

 عالئم هیپرکالمی ) ضعف عضالنی ؛ اسهال کرامپ شکمی ( •

 عالئم و نشانه های مشکالت ابزار عروقی   •

و کراتینین خون ممکن است نیاز    BUNعالئم فوق الذکر مبنی بر تشديد نارسايی کلیوی بعالوه افزايش سطوح  

 به ديالیز را مطرح کند.  

 مراقبت مداوم: 

بیمار  برای  ديالیز  به  ونیاز  عملکرد کلیوی  فیزيکی  تغیرات وضیعت  بعلت  درمان  پیگیری  او    اهمیت  و خانواده 

وضیعت   ؛  بیمار  محیط  بررسی  برای  را  فرصتهايی  منزل  مراقبتهای  بخش  به  ارجاع  گیرد  می  قرار  تأکید  مورد 

برتغیرات نقش خانوادگی   غلبه  برای  او  بیمار و خانواده  استفاده توسط  استراتژيهای سازگار ی مورد  و  عاطفی 

 دراختیار پرستار قرار میدهد. 

 سرطان معده 

به سرطان معده   اثر سرطان شناخته می در جهان  بر  اين  عنوان چهارمین سرطان شايع و دومین عامل مرگ  شود. 

های بدخیم در سرتاسر جهان است، شیوع اين سرطان ناشی از فرآيند  ترين سرطان نوع از سرطان يکی از شايع 

بندی  دسته  (Multifactorial) های چند عاملیايجاد بافت سرطانی در معده چند مرحله بوده و جزء بیماری 

 .شود. دلیل آن هم ايجاد سرطان بر اثر وجود عوامل عفونی، محیطی و ژنتیکی در افراد استمی

است. داخلی  پنج اليه تشکیل شده  از  نامیده  ديواره معده  اهمیت خاص است، اليه مخاطی  ترين اليه که حائز 

های زيرين نفوذ کند، د. هر چه سرطان به بافتشوهای معده نیز از اين قسمت شروع میشود و اکثر سرطان می

 .يابد احتمال بهبودی کاهش می 

می  رشد  آرامی  با  و  سالیان  طی  در  معده  شود،  سرطان  ايجاد  واقعی  معنای  به  سرطان  اينکه  از  قبل  ولی  کند 

اليه  در  میتغییراتی  ايجاد  معده  می های  ايجاد  عالئم  بندرت  اولیه  تغییرات  اين  و  شود.  داده  کنند  تشخیص 

شايع نمی کمتر  نسبتاً  سرطان  ديگر  انواع  با  مقايسه  در  سرطان  از  نوع  اين  که  حالی  در  از    شوند.  يکی  بوده، 

 .ترين خطرات اين بیماری، مشکل تشخیص آن استبزرگ 

ی  شود تا زمانکند، اغلب اوقات تشخیص داده نمی از آنجايی که سرطان معده معموالً عالئم اولیه را ايجاد نمی

 تر شود. شود که درمان آن مشکل های بدن گسترش يابد. اين باعث می که به ساير قسمت

 عالئم سرطان معده 

 :های سرطان معده ممکن است شامل موارد زير باشدعالئم و نشانه 

 خستگی •

 پس از خوردن  نفخ  •

https://drdr.ir/mag/%d9%86%d9%81%d8%ae-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%82/
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 غذا کمی از  قداراحساس سیری کردن بعد از خوردن م •

 سوزش سر دل شديد   •

 سوء هاضمه  •

 ناخواسته، تهوع مداوم تهوع  •

 دل درد  •

 استفراغ مکرر  •

 کاهش وزن ناخواسته  •

اند از: خون در مدفوع، استفراغ، کاهش وزن  های شاخص عبارتدر مراحل پیشرفته سرطان معده عالئم و نشانه 

 تجمع آب داخل شکم )آسیت(، اختالل بلع )ديسفاژی( يرقان،بدون علت قابل توجیه، درد معـده، زردی يا 

 علت سرطان معده 

می شروع  زمانی  سرطان  کلی،  طور  دربه  )جهش(  خطا  يک  که  دهد DNA شود  رخ  باعث   .سلول  جهش 

سلول یم شود.  انجام  سريع  سرعت  با  سلول  تقسیم  و  رشد  توده شود  کننده  جمع  سرطانی  تشکیل  های  را  ای 

می می مجاور حمله کند. سلولدهند که  به ساختارهای  می تواند  در  های سرطانی  و  تومور جدا شوند  از  توانند 

با   معده  عفونت  موارد  برخی  در  کنند.  پیدا  بدن گسترش  پیسراسر  باکتر  هلیکو  معده  لوري باکتری  علت سرطان 

 :توان به موارد زير اشاره کردگزارش شده است. از ساير عوامل و علت سرطان معده می 

 معده مزمن  گاستريتابتال به   •

 سال(  50سن باال )بیش از   •

 جنس مذکر  •

 رژيم غذايی )پرنمک، کم میوه و کم سبزيجات(  •

 کم خونی   •

 سیگار کشیدن  •

 ای متاپالزی روده   •

 پولیپوز آدنوماتوز فامیلی با پولیپوز معده   •

ا و نیز مصرف غذاهای نمک سود و دودی شده و آمـاده  مصرف غذاهای حـاوی نیترات بـاال بـويژه فست فوده

ترين علت سرطان معده در جوامع بشری است.  سازی نامناسب غذا، به همراه استفاده از غـذاهای مانـده، از مهم 

 .يک رابطه قوی بین رژيم غذايی در غذاهای دودی و شور و سرطان معده در بخش اصلی معده وجود دارد

 .و چاقی بیش از حد همراه است (GERD) ريفالکس گوارشیه بیماری  سرطان معده به همرا

 تشخيص سرطان معده 

دهند، اين بیماری اغلب تا  از آنجايی که افراد مبتال به سرطان معده به ندرت عالئم را در مراحل اولیه نشان می 

برای تشخیص، پزشک ابتدا يک معاينه فیزيکی برای بررسی هر نوع   .شودتر تشخیص داده نمی مراحل پیشرفته

https://drdr.ir/mag/%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%aa/
https://drdr.ir/mag/%d9%87%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af/
https://drdr.ir/mag/%d9%87%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af/
https://drdr.ir/mag/%d9%87%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af/
https://drdr.ir/mag/%da%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://drdr.ir/mag/%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84/
https://drdr.ir/mag/%d8%b1%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87/
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می  انجام  انج اختالل  را  آزمايش خون  است يک  ممکن  برای حضور  دهد. همچنین  آزمايش  از جمله  دهد،  ام 

 .که علت سرطان معده استH. pylori باکتری

های تشخیصی بیشتری را بايد برای تشخیص علت انجام  اگر پزشک مشکوك به سرطان در شما باشد، آزمايش 

اين  دهید. آزمايشات تشخیصی به طور خاص برای تومورهای مظنون و ساير اختالالت در معده و مری است.  

 :ها ممکن است شامل موارد زير باشند آزمون 

 دستگاه گوارش فوقانی آندوسکوپی •

 بیوپسی •

 يکس های تصويربرداری، مانند سی تی اسکن و اشعه ا تست •

 درمان سرطان معده 

 :شودبه طور کلی، اين نوع از سرطان با يک يا چند مورد زير درمان می 

 درمانی  شیمی •

 پرتو درمانی  •

 عمل جراحی  •

 ايمونوتراپی، مانند واکسن و دارو  •

توانند نقش داشته باشند. به طرح دقیق درمان شما بستگی به مبدأ و علت سرطان دارد. سن و سالمت کلی نیز می 

سلول  درمان  از  سلول غیر  پخش  از  که  است  اين  درمان  هدف  معده،  در  سرطانی  اين  های  شود.  جلوگیری  ها 

 :سرطان، ممکن است به نقاط زير نیز آسیب برساند

 ها ريه  •

 های لنفاوی گره  •

 هااستخوان  •

 کبد و ساير نقاط بدن  •

 عوامل خطر 

کتورهايی که خطر ابتال به سرطان را در بدن  عوامل خطر اصلی سرطان، سابقه ريفالکس معده و چاقی هستند. فا

 :اند از دهد عبارت افزايش می 

 يک رژيم غذايی حاوی غذاهای شور و دودی  •

 رژيم غذايی کم میوه و سبزيجات •

 سابقه خانوادگی سرطان  •

 عفونت با هلیکوباکتر پیلوری  •

 التهاب معده درازمدت  •

 کم خونی سرطانی  •

https://drdr.ir/mag/%d8%a2%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 سیگار کشیدن •

 پولیپ معده  •

 سرطان معده جلوگيري از  

روشن نیست که چه چیزی عامل اصلی و علت سرطان معده در انسان است، بنابراين هیچ راهی برای جلوگیری  

ندارد؛ اما شما می با ايجاد تغییرات کوچک در زندگی روزمره اقدامات الزم برای کاهش  از آن وجود  توانید 

 .خطر ابتال به اين نوع از سرطان را انجام دهید

منظم با کاهش خطر ابتال به سرطان معده همراه است. سعی کنید فعالیت بدنی روزانه خود را در    ورزش  :ورزش

 .بیشتر از روزهای هفته داشته باشید

ها و سبزيجات بیشتری را به رژيم خود اضافه کنید.  سعی کنید هر روز میوه  :ها و سبزيجات بیشترخوردن میوه 

 .رنگارنگ را انتخاب کنیدهای  ها و سبزیای از میوه طیف گسترده 

با محدود کردن اين غذاها از معده خود محافظت  :خوريد را کاهش دهید مقدار غذاهای شور و دودی که می

 .کنید

 د.دهسیگار کشیدن خطر ابتال به سرطان معده و همچنین بسیاری از انواع سرطان را افزايش می  :سیگار نکشید

 ENTبيماريهاي شايع 

 تانسيلکتومي 
ها  باشد که در آن اقدام به برداشتن لوزه نوعی جراحی گوش حلق بینی می (:  Tonsillectomy)برداریلوزه 

طور سنتی با حذف دو لوزه موجود در کناره حلق  که بهسال قدمت دارد    300شود. اين عمل جراحی حدود  می

  .رسد به انجام می 

می  برداشته  جراحی  عمل  اين  با  همراه  نیز  سوم  لوزه  کودکان  آدنوئیدکتومی در  آن  به  که   شود 

(Adenoidectomy)   تانسیلوآدنوئیدکتومی آن  به  باشد  لوزه  برداشتن  با  همراه  که  صورتی  در   و 

(Tonsilloadenoidectomy)  شودگفته می. 

 انديکاسيون ها 

عفونت تجربه  سابقه  وی  که  دارد  کاربرد  بیمار  برای  زمانی  باشد.  تانسیلکتومی  داشته  را  لوزه  مکرر  های 

 .بايد بیش از سه بار باشد التهاب  دفعات

به  التهاب  بار  اين   عفونت  يک  انجام  برای  زير  لوزه  موارد  در  تانسیلکتومی  نیست.  کافی  جراحی  عمل 

  2بار در هر سال به مدت    5گذشته، حداقل   سال  بار در  7انديکاسیون دارد: عفونت مکرر لوزه با تعداد دفعات  

يا حداقل   به مدت    3سال  به صورت مستندات در پرونده   3بار در هر سال  بیمار موجود   پزشکی  هایسال، که 

 .درجه، آدنوپاتی گردن، ترشحات لوزه  3/38باشد يا يک يا بیشتراز موارد زير باشد: دمای بیشتر از 

مطلقنشانه • لوزه :  هاي  شدن  راه بزرگ  انسداد  به  منجر  که  شود،های  فوقانی  هوايی  شديد   ديسفاژی  های 

 .تشنج  و تب  ، التهابات لوزه منجر بهقلبی يا عوارض  خواب اختالالت (،بلع )سختی در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%81%D8%A7%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC
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نسبينشانه • با وجود درمان  گفتار ، اختالل در دهان  : بوی بدهاي  يا بیشتر عفونت لوزه در هر سال  بار  ، سه 

 شود. فرض می  سرطانی  باشد و بافتها که يک طرفه می هايپرتورفی لوزه  پزشکی کافی،

 مراقبتهاي قبل از عمل

 (کنترل زمان انعقاد خون) خون  آزمايش  •

 لق  دندان کنترل وجود •

 معاينه فیزيکی و سابقه پزشکی  •

 ز عملهاي روز قبل امراقبت

 . و ديگر داروهای مشابه وارفارين  ،ناپروکسن ،ايبوپروفن ، آسپرين خودداری از مصرف  •

 هاي روز عملمراقبت

 قبل از عمل ساعت  12؛ حدود آشامیدن منع از خوردن و •

 آب  مصرف داروهای خاص با يک جرعه کوچک •

 بعد از عمل 

انجامد روز به طول می  10تا    7حدود دو هفته بعد از عمل جراحی باقی بماند. بازيابی کامل بیمار حدود   گلودرد

  .توند باعث افزايش گلودرد شودکم آبی می   و در اين مدت بايد بیمار بايد هیدراتاسیون کافی داشته باشد زيرا

اغلب برخی موارد؛  از محل برش وجود دارد. در کل خطر    11تا    7  در  احتمال خونريزی  از جراحی  بعد  روز 

در حدود   چیزی  باالی    2تا    1خونريزی  مسن  افراد  به خصوص  و  بزرگساالن  در  است.  سه    70درصد  و  سال 

درصد از اين افراد دچار    3افتد. حدود  مان روز عمل جراحی اتفاق می جهارم افراد مورد جراحی خونريزی در ه

 .شوند که گاهی نیاز به مداخالت جراحی داردخونريزی قابل توجهی در اين زمان می 

و   استامینوفن کدئین طور سنتی برای دردهای خفیف از شیوه تسکین درد پس از جراحی در حال تغییر است. به 

از  می  مواد مخدر برای دردهای شديدتر  استفاده  استفاده  تر  نظر میقوی  به  برای  شد.  لوزه  رسد عمل جراحی 

 .بزرگساالن نسبت به کودکان دردناکتر است

 خطرات و عوارض احتمالي

 :اين عمل جراحی مانند ديگر اعمال خطراات و عوارض خاص خود را دارد

 :بيهوشي خطرات ✓

o بیحس کننده  واکنش به داروهای 

o  اختالالت تنفسی 

 :خطرات جراحي ✓

o  در حین عمل جراحی خونريزی 

o ابتدايی   کام و  زبان تورم  :تورم ساعت  چند  در  تنفسی  اختالالت  باعث  تورم  اين  نرم. 

 .شودبعد از عمل می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86_%DA%A9%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85


69 

 

o بعد از جراحی که بسیار نادر است و نیاز به درمان دارد عفونت 

 سينوزيت 
به حادسینوزيت موارداکثرمیخوردبر آنبه عمومیپزشککه استمواردیشايعترينازيکیسینوزيت

سینوزيت با سرماخوردگی ندرت به و آيند   میوجود به فوقانی تنفسی  مجاری ويروسی عفونتهای دلیل

حالیکهدر میخورد،سرما   سالدر بار4تا 3بزرگسالهر متوسط طوربه شود  میدار   عارضهباکتريايی

و سرماخوردگیهااز درصد 2تا /.  5  تقريباً  . میدهدروی سال در بار 10تا 6کودكهر برای سرماخوردگی 

.میشونددار عارضهباکتريايی حادسینوزيتیوسیله به بزرگساالن درآنفلوآنزاشبیهبیماريهای 

   تعاریف 

آلرژی، میتواند آن علتکه است پارانازال سینوسهای حفرات از بیشتریتعداديا يک التهاب :سينوزيت - 

باشدقارچندرتا و باکتریويروس،

بکشدطولهفته از کمترکه است سینوزيتی :حاد  سينوزيت  -

بین و باشدروز حداقليک هر مدت که سالدرحادسینوزيتدوره حداقل :راجعه سينوزيت  - 

باشدنداشتهوجودعالئمی دورههای

بکشدطولبیشترياهفته درمانبدونچه درمان،با چهکهاست سینوزيتی :مزمن سينوزيت - 

  کننده مستعد عوامل

ويروسی عفونتهای آن، مستعدکننده عوامل شايعترين ولی است مولتیفاکتوريالاغلب باکتريايی سینوزيت 

  شده شناختهسینوزيتمستعدکنندهمواردعنوان بهعامل5کلی طور بههستند آلرژیو فوقانیتنفسیمجاری

اند

سندرم و وگنرسندرم ايمنی، ضعف کیستی،فیبروز آلرژيک،رينیتتنفسی،عفونتهای بیماريها .1

کارتاژنر(

کلر( هوا،آلودگیسیگار،)دود محرکها .2

وتومورپولیپ،تحرك،بدونمژکهایآدنويیدال،هیپرتروفیبینی،سپتومانحرافآناتومیک عوامل  .3

خارجیجسم

کوکايینمصرفسوء و ضداحتقانداروهایازحداز بیش استفاده) داروها  .4

زدنشیرجهو دندان)جراحیهای تروما .5
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
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 کودکان  در باکتريايي سينوزيت :1 جدول

 شايعتظاهرات ∗شديدتظاهرات

بابدحالشديداًکودك
-تبمناسب دوز بادرمانبهبیشتر)مقاوميادرجه    39تب   •

برها( 
بینی چرکیترشحات •
با همراه معموالً •
سرفه  •
سردرد  •
صورت تورم •
سینوس تندرنس •

 کودکان درترنامعمولتظاهرتوجه∗
 چرکی اينتراکرانیالعوارضبهقویشکبا-

ازپسبهبودبدونفوقانیتنفسیمجاریعفونتپايدارعاليم
مورد دوهرباهمراهروز 14تا 10
و بینیچرکیترشحات •
يافتهادامهکسالت •
بدون يابا
تب  •
 سرفه  •
پذيری تحريک •
لتارژی •
صورتدرد •
 

 بزرگساالن  در باکتريايي  سينوزيت :2جدول

 همزمان تظاهراتديگر شايعتظاهرات

ازپسبهبودبدونفوقانیتنفسیمجاریعفونتپايدارعاليم
دو هربا همراهروز 5از پسشدنبدتر بايا روز 14الی    10

 مورد

وبینیچرکی ترشحاتبینیاحتقان •

صورتدرد •
بدون يابا

تب  •

درد دندان •

 صورت تورم •

سردرد  •

بدبو تنفس •

آنوسمیهیپوسمی •

گوشدرپریاحساسفشاردرد •

خستگی •

سرفه •

 شودمی بدترجلوبطرفشدنخم باکهصورتدرد •

 

 تشخيصي  اقدامات

نمیشودتوصیهسینوسهاپاتولوژنهایباضعیف ارتباط دلیلبهفارنجیالنازويانازال کشت

 شود.  نمیتوصیهروتین طور بهسینوزيتتشخیصدر اسکن   CTيا  Xاشعه  باسینوسها تصويربرداری

بسیارنقشتنهااستممکن بزرگساالن درهمچنیننمیشود؛توصیهکودکاندر  X اشعهباراديوگرافی 

باشدداشتهبالینیتشخیصتأيیددر محدودی

MRI  نمیباشدکنندهکمکسینوزيتتشخیص برای  

کنیدبررسی آلرژینظر ازرا مزمنسینوزيت به مبتال بیماران 
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 پيشگيري

جلوگیریسینوزيتايجادازاستممکنفوقانیتنفسیدستگاهويروسیعفونتهایوآلرژیمناسبدرمان

کند

محیط،آلودگیسیگار،دودازعبارتندمیدهندقرارتاثیرتحتراسینوسهاکهمحیطیفاکتورهای 

 آبدرشیرجه زدنهنگام  مثالً barotrauma)فشار از تغییرناشی ترومایوآلوده درآبشناکردن
 اهداف درماني سينوزيت

بیماری هاینشانهبهبود •

سینوزيت عوارض بروز خطر کاهش •

بیماری عودخطر کاهش •

مزمنسینوزيت موارد بروزکاهش •

عفونت کاملدرمان •
 آموزش به بيماران و تجويز داروهاي کمکي

دهدانجامعالئم کاهشبرایرا زيراقداماتتادهیدآموزشبیماربه
 خانگي اقدامات. 1

رقیق برایروز درمايعات لیوان 10تا 6حدود)نوشیدنکننداستفادهمايعاتکافیمقداراز بايدبیماران •

 .میشود توصیهترشحاتکردن

منزل رطوبتافزايش يا وفراوان(بخار)باگرم آب دوش •

های بستهيا و گرمآب حاوی هایشیشهگرم،شدهاتو های )پارچهصورت روی گرم کمپرساز استفاده •

بیشتريا روز دربار3دقیقه15تا5مدت به مخصوص(ژل

کافی میزان بهاستراحت •

خواب هنگام درسرزير آوردنباال •

سیگار کشیدن ازاجتناب •

خشک يا سردخیلی هوایازاجتناب •

در آماده صورت به کهسالیناسپريهای و محلولهااز میتوان کار اين رای )بنرمال سالینمحلول باشستشو •

کرد(.تهیهمنزل دررامشابه محلوليانمود و استفاده هستنددسترس

از شستشوبرای و کردهحلآب فنجانيکدررانمک چايخوری قاشقچهارم )يک ساختنی محلول •

کنید(. استفادهان چک قطرهياسرنگيک

 دارند. قراردسترسدر تجاری صورتبهکهسالین اسپريهایوها قطره •

حرارتدرجهافزايشيادرد باکه بیمارانیدرايبوپروفن(استامینوفن،)مانندرايج ضددردهایازاستفاده •

میشودتوصیه اند،کردهمراجعه 
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کندپیدا ادامهتب يادردوجود زمان تاداروهااينمصرفاست بهتر •

کنیدتوصیهزير بیمارانبرایرابیوتیکآنتیازاستفاده •

روز(7از بیش)معموالً عالئم تداوم •

سیستمیکعالئم وصورتدردبینی،از چرکیفراوان )ترشحاتشديد عالئم •

بالینیعالئم واضح شدن تروخیم •

بهبود ساعت72عرض درعالئمچنانچهکنیدتوصیهاو بهبیمار،برایآنتی بیوتیکتجويزصورتدر ✓

 کندمراجعهمجدداًشد،ظاهراستفراغ()مانندبیوتیک -آنتیتحملعدمعالئم ياو نکردپیدا
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