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  ترومایی بیماران در پرستاری مراقبت

 شیدد  میی  تروما یا ضربه باعث محیط انرژی در تغییر اثر در بدن به آسیب :تروما  تعریف

 بیمیاران  درمیان  شیرو   کیه  شدد پیگیری احیا و اولیه ارزیابی باید ترومایی بیماران در

 .باشد می ABCSبررسی گام اولین و باشد می اورژانس تیم تدسط ترومایی

Air way بیشیتر  ارزییابی  به نیازی زنند می حرف خددشان که بیمارانی در:  هدایی راه 

 و ساکشین  نظیر اقداماتی و هدایی راه و شدد بررسی حنجره باید بیماران سایر در نیست

 . شدد انجام تراشه لدله یا Air way  گذاشتن

 .شدند اینتدبه باید هدشیاری اختالل دارای بیماران تمام : نکته

Breathing   : مصیندعی  تنفس بهاینتد از بعد ندارند خدد به خدد تنفس که صدرتی در 

 دارد سخت تنفس و هدایی راه بددن باز صدرت در شدد تجدیز ۰۰۱% اکسیژن و شدد داده

 سینه قفسه در زخم وجدد صدرت در و شدد چک ها ریه باید و بدده پنه تاکی و کبدد یا و

 .شدد پانسمان و هبست زخم و شدد برقرار تیدب چست بیمار برای فدراً باید

Circulation  : رادییال  نیب   گیرفتن  قدم اولین آن جریان و خدن فشار ارزیابی برای 

 گیریرگ  باید باشد ۰۰% از کمتر که BPصدرتی در و باشد ۰۰ باید حداقل که است بیمار

 آسییب :  Spine . شیدد  برقیرار  سالین نرمال یا رینگر سرم و سبز یا خاکستری مناسب
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 و باشید  می الزامی ها اندام حس و حرکت و مناسب فیالدلفیا بستن به تدجه نخاعی های

 .است حیاتی و مهم بسیار وضعیت تغییر و جابجایی

 گفتیه  باشید  دیده آسیب بدن عضد یا ارگان دو از بیشتر که مداردی به:  تروما مدلتیپل 

 تشخیصی و درمانی خاص اقدام به نیاز که شدند بستری حتماً باید بیماران این و شدد می

 از شیدن  پیرت  - خددرو با پیاده عابر جمله از اند شده ماژور ترومای که بیمارانی و دندار

 بییرون  زمیان  و باشید  کیرده  فیدت  دیگری فرد خددرو در اگر- سقدط -مدتدر و خددرو

 .باشد دقیقه ۰۰ از بیش خددرو از بیمار کشیدن

 : تروما مدلتیپل بیماران با برخدرد در مهم نکات 

  ABCS اصدل رعایت

 . شدد هدایت نفر یک تدسط یااح تیم اقدامات تمام 

 . شدد گرم باید معاینه از پس و شدد چک بدن لک و برهنه کامالً بیمار

 . باشد کدالر فیکس 

 . نفره چهار و back bord  تخته با جابجایی

 . است مهم بسیار مسئدل پزشک مدقع به و سریع کردن مطلع
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 . باشد بیمار نجات عامل تنها تداند می دستدرات انجام در عمل سرعت

 ما کاری شان و وظیفه از خارج یکار هیچ و بدده تیمی صدرت به ترومایی بیماران درمان

 . است بیمار جان نجات بزرگ هدف و نیست

 سیاعت  ۴ دقیقیه  ۵% هیر  شیدن  پاییدار  از پیس  شیدد  چیک  دقیقه ۵ هر حیاتی عالئم

 .ادامه می یابد

 . باشند داشتهI & O کنترل و سدنداژ باید M . T بیماران همه

 .شدد رسالا ادرار نمدنه یک اژسند هنگام

 . شدد چکCBC , U/A , BG,Rh  آزمایش همه از 

Trauma Abdominal 

 چک ABCS باید نیز بیماران یندر ا  penetration -۰و   Blunt -%: دسته دو به

 . شدد می بررسی نیز تروماها سایر م ،شک ترومایی بیماران در شدد

 .شدد می انجام نیز داروها سایر و الکل مصرف سر به ضربه و نخاعی های آسیب ارزیابی

Trauma Abdominal Blunt 



5 
 

 مثبیت  fast،  میایع  روییت  صدرت در که  .شدد می ارزیابی fast سدند وسیله به ابتدا که

 .شدد Dpl جایگزین تداند می fastسدند  اکثر شدد می گفته

 اعتمیاد  قابیل  تدپر های ارگان مدرد در اما( است خدنریزی برای مدثقی منبع fast سدند 

 همددینامییک  و ندارنید  الپاراتدمی شرایط که مثبت fast  با بیمارانی و) کبد )باشد نمی

 .دنشد می ارزیابی اسکن تی سی تحت پایدار

Trauma-2 Abdominal penetration   

  stab wounds(۰و   gun shot ,shot gun(%:کییه بییه دو دسییته    

 .تقسیم می شدد

 

shot gun :تروما به صدرت ساچمه فراوان و باز وارد بدن می شدد. 

gun shot :بیدن  در و شیدد  میی  وارد نییز  نید   و منسیجم  صیدرت  به گلدله و تیر 

 . گیرد می قرار

stab wounds  :گدشیتی  پییچ  قیچیی  چیاقد  مانند ز تیز ند  اجسام با هایی تروما 

  گاو شاخه
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 وسییع  خدنریزی با که باشد می لگن شکستگی و تروما بالنت ترومای در تأمل قابل نکته 

 نکتیه  و شدد واژن ورکتدم  مثانه به آسیب باعث استخدان تیز ند  قسمت و است همراه

 ییک  برای و است نهایی گیرنده تصمیم که نفر یک تدسط باید لگن معاینه اینکه تر مهم

 :نیز آن درمان و شدد انجام بار

  سریع احیای 

  استخدان کردن ثابت و فیکس

 لگن کردن چک با خدنریزی کنترل

  

  : (Chest Trauma)ترومای قفسه ی سینه

قفسه ی سینه به دلیل وجدد اندام های ریه ، قلیب ، عیروو و نیای از اهمییت وییژه ای      

ترومیای  . ترومای قفسه ی سینه باعث آسیب به این اندام ها میی شیدد  . برخدردار است

در . قفسه ی سینه به صدرت نافذ و غیر نافذ به ترتیب باعث آسیب باز و بسته می شیدد 

ترومای غیر نافذ ضربه می تداند مدجب شکستگی دنده ها و جناغ ، کیدفتگی رییه هیا ،    

قد شایع تیرین  انیدا  صیدمات نافید     و صدمات ناشی از گلدله و چا . قلب و آئدرت شدد

 .قفسه سینه هستند 

کدفتگی ریه ،تامپدناد قلبیی و خیدنریزی   –اثر این صدمات پندمدتدراکس همدتراکس  در

 .اند ایجاد شدددشدید می ت
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  : شکستگی دنده ها

دنده ها می تداند دراثر عداملی مثل وارد شدن فشار مستقیم به قفسیه سیینه ضیربات    

.  .دچار شکستگی شیدند (آوار )اعمال فشار غیر مستقیم مثال له کردن مشت سقدط و یا 

 اغلب شکستگی دنده ها در قسمت میانی دنده رخ می دهد 

 

  

  : قفسه ی سینه ی شناور

شایع ترین علت قفسه ی سینه ی شناور به ترتیب اول تصادف و بعد سیقدط از ارتفیا    

ییا   دچار شکستگی شیده  یا بیشتر قسمت  در این آسیب یک یا چند دنده از دو. است 

اینکه جناغ به همراه چند دنده از قفسه ی سینه جدا می شیدد در ایین حالیت قسیمت     

شناور در هنگام دم به جای خارج به داخل و در هنگام بازدم به جیای داخیل بیه خیارج     

در صدرتی که قفسیه  . حرکت ، حرکت متناق  گفته می شدد حرکت می کند که به این 

  شناور بی حرکت شدد درد کم تنفس راحت تر می شدد ی سینه ی

بالشتک حجیمی روی قفسه ی سینه ی شناور قرار داده و با یک باند بایید  که باید یک  

بسته شدد و از قرار دادن جسم سنگین روی قفسه ی سینه ی شناور و یا محکم بسیتن  

  . آن جداً باید خددداری شدد چدن حجم جاری را کم می کند

 

 



8 
 

 

  : ستگی جناغشک

 . معمدالً در اثر برخدرد با فرمان ماشین یا داشبدرد ایجاد می شدد 

 

از شیایع تیرین عالئیم    . در اثراین آسیب ممکن است ریه یا میدکارد قلب کدبیده شیدد  

 .است افزایش تعداد تنفس شکستگی جناغ 

 پندمدتیدراکس ) شددمیدا در فضای جنب ه تجمع مدجب به دنبال تروما اسیب های ریه 

 .ایجاد میشدد....(و  سهمدتدراک)تجمع خدن در فضای جنب . گفته می شدد  (باز و بسته 

 فضیای  در هدا تجمع مدجب تداند می سینه قفسه نافذ ترومای جنب فضای در هدا تجمع

 ایجیاد  باعیث  نییز  میری  شیدن  سیدراخ  است ممکن گاهی )پندمدتدراکس( شدد جنب

 میی  آن درون بیه  هیدا  نشت و پلدر پارگی به منجر خدد ندبه به که شدد پندمدمدیاستین

 قیرار داده  نشسیته  نیمیه  پدزیشین  در را مصدوم فدو، عالئم مشاهده صدرت در .گردد

 در پندمدتیدراکس  وسیعت  به بستگی .کنید لیتر بر دقیقه تجدیز ۵% میزان به را اکسیژن

 . شدد گیری تصمیم  Chest Tubeسینه لدله جایگذاری مدرد

 پریکیارد  تامپدنیاد  را )پریکیارد  (قلیب  جیداری  الییه  در خدن تجمع :پریکارد تامپدناد

 در نهاییت  و کیم  قلیب  بیازده  نتیجه در کند می جلدگیری قلب پرشدگی از که گدیند می

 .شدد می قلبی ایست باعث
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 .می شدد ژیگدالر ورید اتسا  و قلب صدای شدن ضعیف آن عالمت مهمترین 

 دیدتشی  مدضیعی  درد و آسییب  محل در درد :سینه قفسه به آسیب های نشانه و عالئم 

 در سیاندز سریع، نب  سرفه، با خدن خروج نفس، تنگی آسیب، محل در تنفس با شدنده

  یابد می کاهش خدن فشار و ها ناخن بستر و لب ها

 صدری قفسه اسکن تی سی- سینه قفسه گرافی :تشخیص روش

 از اجتنیاب  در کنتیرل  مبنای بر باید جناغ و دنده شکستگی با بیمار طبی درمان :درمان

 از معمیدال  شیدد  رییزی  برنامیه  ،شیده  داده تشیخیص  صدمات درمان و فیزیکی حرکات

 می استفاده هرفس و عمیق تنفس انجام جهت فرصت دادن و درد کاهش جهت آرامبخش

 . شدد

-رییه   مجیدد  اتسا  شامل همدتدراکسو  پندمدتراکس  به مبتال بیماران درمانی اهداف

 .است پلدر داخل منفی فشار قراری بر -رپلد حفره از اهد یا خدن نمددن خارج

 در خیدن  تجمیع )همدتیدراکس  درمیان  برای :درناژ برقراری و سینه لدله کاتتر گذاشتن 

 (جنب فضای
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Chest Tube  بیرای  و شیدد  میی  داده قرار ۵ یا ۴ ای دنده بین فضای در بزرگ قطر با 

 گذاشیته  دوم ای دنیده  بین فضای نزدیک کدچک سینه قفسه لدله پندمدتدراکس درمان

 .شدد می آغاز عفدنت از جلدگیری برای درمانی بیدتیک آنتی شدد می

 جایگذاری علت و روش باید ،لدله گذاشتن از قبل :   Chest Tube به مربدط مهم نکات 

 در بیمیار  اضیطراب  کیاهش  و پروسییجر  حین در بیشتر همکاری جهت بیمار برای لدله

 شیدد  ییادآوری  نیز آن از بعد های مراقبت و شدد داده آمدزش آنها بددن هدشیار صدرت

 در میایع  نکیردن  حرکیت  صیدرت  در و کند خددداری خدد لدله روی کشیدن دراز از که

 داشیته  عمییق  تنفس و کند سرفه مرتب و شدد داده اطال  پرستار به بازدم و دم هنگام

 بسیتر  کنار باید کلمپ حال همه در و. کرد پکلم لدله اسریع شدن جدا صدرت در و باشد

  نشدد فرامدش جابجایی هنگام در کلمپ باشد

C )باشد می مغز و جمجمه به تروما ،تروماها عدارض دیگر از 

 ایجاد اختالل مغز عملکرد در و شدد می مغز به مدقتی آسیب سبب که خفیف های ضربه 

 و سرگیجه که گدیند می مغزی تکان را باشد می یمدقت بیهدشی آن مهمترین و کند می

 .باشد می آن عالئم از سردرد و حادثه زمان به نسبت حافظه دادن دست از استفراغ
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 ممکین  کیه  .آید می وجدد به جمجمه و سر ناحیه به ضربات دنبال به جمجمه شکستگی 

خدد  فقط و باشد نداشته یا و باشد داشته نیزو خدنریزی  باشد شده بیهدشی باعث است

 جایگیاه  بیه  بستگی مختلف اندا که  جمجمه داخل های خدنریزی و باشد درگیر جمجمه

می باشد که  ... و   sub Doralh memorag,,epe Doralh memorag آن

 نتیجه در و شدد می هماتدم تخلیه به منجر پزشک تشخیص و مقدار ،آن جایگاه به بسته

مایع تراپیی و  . شدد برقرار تراپی اکسیژن و شدد باز هدای راه ابتدا نیزتروما  این در باید

 پیی  اقدامات ادامه و است مدرد این در اورژانسی و اولیه اقدامات مهمترین از BP کنترل

 .میگردد پیگیری پزشک تشخیص شدن مشخص

D ) باشد می ها اندام و ها استخدان شکستگی تروماها دیگر عارضه 

 شدد می تشکیل بدن اسکلت بدن های استخدان پیدستن هم به از دانیم می که همانطدر 

 تعیداد  و شدد می داخلی ارگانهای و محافظت از بدن شکل ،حرکت باعث اسکلت این که

 هیا  استخدان به ضربه باعث تداند می تروماتیک حرکات که .دارد وجدد بدن در عدد ۰۰۶

 عضیله و  پدست و نرم بافت بهوما تر و میکند ایجاد را (ها شکستگی و ها رفتگی در) که

 . شدد رباط و تاندون شدن درگیر یا و پارگی باعث که

 شدد می ها استخدان تداوم و پیدستگی و انسجام رفتن بین از باعث که ها شکستگی در

 صدرت در و شدد ایجاد خط و تر  صدرت به یا و باشد تداند می بسته و باز شکل دو به و
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 عروقی -عصبی عدارض و  تشخیص در تاخیر باعث شکستگی اداره در الزم دانش فقدان

 حرکیت  بیی  و کیردن  ثابیت  پایه در افراد این به کمک و اساس و شدد می ترمیم عدم و

 مختصری زاویه باید باشد دار زاویه شکستگی سر دو که صدرتی در باشد می عضد کردن

 :شکستگی با برخدرد در کلی طدر به و مالیمت با و آرامی به البته شدد صاف

 خصیدص  بیه  خیدنریزی  و خدن جریان نظر از بررسی -۰. شدد بررسی هدایی راه -%

 بیدون  و سیرد  آسیب محلانتهای  که صدرتی در  -3 تنفس و نب  نظر از کنترل

 دعضی  تیدرم  و درد کیاهش  - ۴ کنییم  اسیتفاده  تراکشن از حتماً باید باشدب  ن

 و بیدتییک  آنتیی  سیالین  با شستشد پانسمان -۵ .سرد کمپرس و  Elevationبا

 هیای  فیکسیاتدر  بیا  همیراه  درمان نهایت در و عفدنت از جلدگیری برای متابدلین

  خارجی و داخلی

 بیا  که باشد می دیسلدکیشن همان یا فتگیررد ،ها خدانبه است ماترو در تدجه قابل مدرد

 حساسییت  ،حرکیت  در ناتدانی ،تدرم ،مفصل اطراف رنگ تغییر ،شدید درد ،شکل تغییر

  آن اقدامات که شدد می مشخص گرافی با نهایی تایید و فشار یا لمس به شدید

 را مفصیل  شیرایطی  هییچ  تحیت  -3 کردن ثابت -۰ انتها حرکتحس  و نب  کنترل-%

 .شدد می اعصاب و عروو آسیب به منجر که ندهید حرکت
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 و پیا  میچ  نابجای چرخش ای نتیجه هک مفصل کپسدل و رباط دیدگی آسیب نهایت در و 

 و مفصل محل التهاب و تدرم حرکت ،شدید درد ،تندرنس مانند عالئمی با و باشد می زاند

 و دارد حرکت محدودیت و یمدیرگ پارگی علت به مفصل سطح شدن گرم و مردگی خدن

 :RICE آن درمان

1-Rest 

2-Ice Bag 

3-compressin 

4-elevation 

E )زخمها 

 .میباشند زخمها تروما عدارض دیگر از 

 تیا  خفییف  هیای  پارگی از شدند می ایجاد نرم های بافت به آسیب اثر در که هایی زخم 

 حفی   و جسیمی  سالمت بازگشت درمان هدف اولین است متفاوت شدید بسیار صدمات

 ثبت .است عفدنت از جلدگیری و ها آسیب رساندن حداقل به ،دیده صدمه بافت عملکرد

 . است ضروری زخم خصدصیات و زخم دقیق تدضیح و درست
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 اطراف مدهای چنانچه .است زخم کردن تمیز .شدد می انجام تروماها این در که اقداماتی

 (پزشیک  دستدر مطابق)تراشید  را آنها باید کند ایجاد اختاللی زخم ترمیم روند در زخم

 پیا   پلیمری عامل یک یا سالین نرمال محلدل با معمدل صدرت به را زخم اطراف نداحی

 زیرا .داد زخم عمق به نفدذ اجازه بتادین مانند باکتریال آنتی عدامل به نباید و نمایند می

 هیای  آسییب  سیبب  و زده آسیب پدستی محاف  بدون سالم های بافت به تدانند می آنها

 مرده بافت و زائد بقایای برداشتن و کردن پا  به تداند می پرستار .دگردن بیشتر سلدلی

 خیارج  هیم  مرده های بافت و خارجی اجسام و امانج شد و شست .کند کمک زخم درون

 چسیبان  غیر پانسمان یک از هازخم درمان از پس و بسته ها مدیرگ وها  رگ تمام .نمدد

 .شدد استفاده

F )دسیته  دو بیه  کیه  باشیند  میی  هیا  خیدنریزی  ها تروما اثرات دیگر از :خدنریزی %- 

 . میشدند بندی تقسیم داخلی -۰( قابل دید)خارجی

 محیل  در تدرنیکیت  غیرمستقیم و مستقیم فشار ،مهار راه بهترین :خارجی خدنریزی-%

 بی و استریل گاز یک با خدنریزی محل به فشار مستقیم فشار در که .باشد می خدنریزی

 غییر  فشیار  بایید  ،مسیتقیم  فشار با خدنریزی کنترل عدم صدرت در و آن کردن حرکت

 و بغیل  زییر  محیل  ترینشاخص که آورد وارد خدنریزی مجاورت یشریان نقاط به مستقیم

 و اسیکمی  عدارض خاطر به شدد می استفاده ندرت به تدرنیکت از و باشد می ران کشاله
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 آن اقیدامات  از کیه  باشد می بسته هایخدنریزی از چشم داخل خدنریزی عضد آن نکروز

 پدشش بدون شیلد با چشم دو هر بستن و مطلق حرکت بی .باشد نشسته نیمه بیمار باید

 .نشیدیم  خدنریزی مانع عندان هیچ به بچرخد خدنریزی سمت به باید که :گدش خدنریزی

 .دقیقه ده هر هدشیاری سطح و تنفس و نب  کنترل

 داخیل  حفره پلدر، ،گدارشی خدنریزی ،ها خدنریزی این جمله از :داخلی خدنریزی -۰

 (.شامه سخت خارج و زیر خدنریزی) و مغز داخل صفاو،

a) تینفس  تنید،  نیب   ،شیکم  درد ،ملنیا، خدنی اسیتفراغ  :گدارشی خدنریزی عالئم 

 .باشد می استفراغ و تهد  ،قراری بی ،سطحی

 رینگیر  انفدزیدن به وریدی خط گرفتن،  هیپدولمیک شد  نظر از بررسی :اولیه اقدامات 

 نرمیال  بیا  شستشید  NGT و طیرف  یک به سر چرخش بیمار، داشتن نگه گرم ،الکتات

 سالین

  Hb- HcT بررسی 

b) تنگیی  بیا  همیراه  سطحی تنفس - هدشیاری سطح کاهش :مغزی خدنریزی عالئم 

 مردمک پاسخ عدم ، بی نظمی مردمک – نفس
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 از جلدگیری -هیپدکسی از جلدگیری مناسب تهدیه -هدایی راه کردن باز :اولیه اقدامات 

 مغز فشار کردن کم -آسپیراسیدن

 :مسمدمیت و سم

 ایجاد و مختل را سالمتی شدد بدن وارد آن از کافی مقدار به اگر که گفته ای ماده سم به

 عیدارض  و باشید  گیاز  ییا  میایع  ،جامید  است ممکن که کند می دائمی یا مدقتی آسیب

 و است متفاوت ورود راه و سم ند  به بسته آن عالئم و گدیند می مسمدمیت آن نامطلدب

 :بدن به سم به ورود های راه

 ها کننده پا  و سمی گیاهان، الکل ،داروها ، آلدده غذای ندشیدن یا خدردن :گدارش 1-

  ای دکمه های یباطر ، ها شدینده قلیایی مداد

  دود یا شیمیایی مداد بخار ، سمی های زگا چدن مدادی استنشاو:  تنفس-۰

 سمی مداد شدن پاشیده ، پدست با شیمیایی مداد تماس طریق از که: مخاط یا پدست-3

 سرنگ با دارو تزریق حیدانات تدسط گرفتن گاز( حشرات گزش کشها حشره) چشم به

 : شدد می شرو  زیر مقاصد با اورژانسی درمان 
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 حف  برای حمایتی های مراقبت انجام - آن جذب از قبل سم کردن فعال غیر یا پاکسازی

 درمیان  اجرای-سم   نمددن خنثی برای خاص پادزهر مصرف - بدن حیاتی های سیستم

 .بخشد سرعت شده جذبسم  دفع در که هایی

رسیانی   اکسییژن  تهدیه ، تنفسی راه کنترل ، قلیا و اسید با خدراکی های مسمدمیت در 

 و عروقیی  و قلبیی  های فعالیت پایداری هدف با رفته کار به اقدامات همه .است ضروری

 وضیعیتی  و حییاتی  عالئیم  و  EKG تغیییرات  .گیرند می انجام بدن دیگر های فعالیت

 .گردد ارسال خدن نمدنه - شدد ژسدندا. شدد کنترل باید دقت با عصبی

 هرچیه  باید و. شدد می انجام آن جذب کاهش و بدن از سم ساختن خارج جهت اقدامات

 روش از . شیدد  برطیرف  ییا  کم سم اثر تا نمدد استفاده خاص های آنتاگدنیست از زودتر

 داروهیای  مصرف در عمده صدرت به  NGT و خدراکی طریق از فعال زغال گاواژ مصرف

 و سینگین  فلیزات  و ها سدزاننده با مسمدمیت در جز به و شدد می استفاده اسیدی غیر

 نییز  استفراغ به کردن وادار جهت نیز اپیکا  شربت دیگر لیتیدم و آهن ، ها هیدروکربن

 .شدد نمی تدصیه آسپیراسیدن خطر علت به

 بیه  را بیمیار  هرگیز  نباید ،نفتی ترکیبات یا (اسید و قلیا)سدزآور مداد بلع از پس:  نکته 

 تعیادل و  ICP  بیمیار  حییاتی  عالئیم  دقت با زدایی سم مرحله طی نمدد وادار استفراغ

 وجیدد  قلبیی  آریتمیی  و خدن فشار کاهش احتمال . نمدد کنترل را الکترولیت و مایعات
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 اسیت  ممکن مس با تماس یا اکسیژن از محرومیت نتیجه در ICP تحریک علت به .دارد

 .داد  مسکن احتیاط با تدان می دارد درد بیمار اگر دهد رخ هم تشنج

 در ییا  و صینعتی  و خیانگی  حدادث دنبال به یا که (:کربن مدندکسید ) co با مسمدمیت 

 حیال  در همدگلیدبین  بیه  اتصیال  با کربن مدندکسید است خددکشی جهت تالش نتیجه

 کنید  میی  ایجاد را خدد اثر خدن تدسط اکسیژن حمل ظرفیت کاهش نتیجه در و گردش

 به که. است اکسیژن جذب از بیش برابر ۰۰۰ همدگلدبین با کربن مدندکسید جذب متدسط

 .شدد می گفته همدگلدبین کربدکسی ،همدگلدبین آن

 عالئیم  از .مغیزی  هایپدکسیی  علیت  بیه  اسیت  مسیت  افیراد  شیبیه  بیشیتر  آن عالئم 

 بیه  تداننید  میی  کیه  گیجیی  و سیرگیجه  قلیب  تیپش  ،عضیالنی  فضع سردرد آن دیگر

 .برود کما سدی به سرعت

 درمانی مقاصد دارد نیاز سریع درمان به کربن مدندکسید با مسمدمیت:  درمان و مراقبت 

به مح  ورود به اورژانس ۰۰۱%اکسیژن . مغز هایپدکسی رفع و co دفع تسریع از عبارتند

 .کنترل عالئم درمانی شدد اولین درمان است و بیمار را به دقت تحت
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 آلیدده  ندشیدنی یا غذا خدردن از بعد که است ناگهانی بیماری ندعی :غذایی مسمدمیت 

 و بررسی که است یسمبدتدل و غذایی های مسمدمیت خطر اشکال از یکی .شدد می ایجاد

 . دارد نیاز مداوم نظارت

 ییا  و خداسیته  صیدرت  بیه  اسیت  ممکن که باشد می رایج بسیار که مسمدمیت مدارد از

 چنید  ییا  دو یا و باشد می الکل و و دارو مخدر مداد مصرف سدء، شدد مشخص ناخداسته

 ولی متفاوت بالینی تظاهرات مصرف مدرد ماده ند  به بسته باشد هم با مدارد این از عدد

 پاکسیازی ،  عروقیی  و قلبو  تنفس از حمایت که. باشد می مشابه همگی مراقبتی اصدل

 کنان کار و بیمار ایمنی تامین و بدن از دارو

 . ترامادول و متادون- کدئین، مدرفین ،تریا  ، هروئین :ید ها ئیداپ با مدمیتمس -%

 سیت یا ییا  تنفسی واضح دپرسیدن -پایین فشارخدن- ک های میدز مردم: عالئم

  تشنج و کما- تنفس

 خیدن  نمدنیه   - IV.شیدد  کنترل دقت به عروقی قلبی و تنفسی عملکرد :درمان 

تا (نالدکسان ) ای نارکدتیک های آنتاگدنیست پزشک تجدیز صدرت در ادرار نمدنه

 هیروئین  از نالدکسیان  اثیر  مدت طدل. گردد برطرف کما و تنفس شدید پرسیدند

 . شدد کنترل ریه ادم ،   EKG-است نیاز ها دوز تکرار بنابراین است تر کدتاه
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 زییرا  نشیدد  رها مراقبت بدون بیمار که است این بیماران این در تدجه قابل نکته

 .زغال با شد و شست و دارد کما ورود به سریع امکان

 :باربیتدراتی  غیر های آرامبخش با مسمدمیت -۰

 (اتییدان  )لدرازپیام   -(سیراکس )اگزازپیام  (  لیبریدم )کلردیازپدکساید– دیازپام 

 (ورسد )میدازوالم،

 گفتیار  -گیجیی  -میرگ  و خیدن  گردش عدم کالپس عروو و ،کما، تشنج :عالئم 

 .پایین خدن فشار بریده بریده

 مراقبیت  ،تنفسی دپرسیدن رفع و تنفس پایداری و احتیاط جهت تدبهاین :درمان 

 :شدد کنترل پایین خدن فشار -حنجره اسپاسم و ناگهانی ز آپنها

 حجیم  و بیه کالپیس عیروو    اریراد حجم کاهش با تا: کما در بیماران در سدنداژ

 . ببریم عروقی پی داخلی

 دکستروز یا و ینسال تجدیز

  فعال زغال و واژال با معده محتدیات تخلیه 

  قلب وضعیت بررسی
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 شدد می استفاده باشد می ها بنزودیازپین آنتاگدنیست فلدمازنیل

 میی  اسیتفاده  نییز  مسیکن  های قرص در که، آسپرین :سالیسیالتها با مسمدمیت -3

 .شدد

 درد - تعریق– هایپرپنه - دید تاری -ناشندایی ، گدش وزوز - قراری بی:   عالئم 

 .متابدلیک اسیدوز و تنفسی آلکالدز -استفراغ – گاستر اپی

 اسیاس  بر پی ،ترا مایع - فعال زغال گاواژ .شدد درمان تنفسی دپرسیدن:  درمان 

 بیه ،  همددیالیز یا صفاقی دیالیز. ادرار کردن قلیایی ،دیدرز ایجاد با پزشک تجدیز

 سالسیالت سم سطح بررسی .کند می کمک سالیسیالتها دفع

 میی  اسیتفاده  نییز  تب ضد داروهای و ها مسکن در که : استامیندفن با مسمدمیت -۴

 اسیدوز - کبدی های تست در اختالل -تعریق مفرط  – GI– رژیلتا :عالئم. شدد

  هیپدگلیسمی متابدلیک

  فعال زغال گاواژ -کبدی های تست و استامیندفنچک سطح  – تنفسی راه:  درمان

 هیای  آنزیم مجدد شدن که سبب فراهم ( NAC) سیستئین استیل ان از استفاده

 بیا  همزمیان  بنابراین .نماید جذب را NAC تداند می فعال زغال. گردد می کبدی

 .کنیم تکرار را زدو کرد استفراغ اگر و کندن مصرف را آنها هم
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 ( TCA) ای حلقه سه افسردگیهای ضد با مسمدمیت -۵

  ایمی پرامین -ندرتریپتیلین -دوکسپین– تریپتیلین آمی 

 قیراری  بی اسیدوز ، گیجی ،-، پایین خدن فشار، تاکیکاردیدیس ریتمی ، : عالئم

 . برافروختگی – تشنج – بینایی تدهمات

  NGTو تراپی و سم  IV.قلب  وضعیت کنترل تهدیه و تنفس راه برقراری :درمان 

 زغال فعالو گاواژ 

 کاهنیده  و باشید  می سیستمی چند سمی اتاندلیا  الکل :الکل با حاد مسمدمیت 

 و تعیادل  در اخیتالل  و آلددگی خداب سبب تداند می لذا . استCNS های فعالیت

 زییاد  مصیرف  سیدء  صدرت در و خددنمایی پرخاشگری ، نامفهدم گفتار هماهنگی

 .شد خداهد دچار مرگ و کما و منگی و گیجی ، سردرد

 آنیالیز  جهیت  خیدن  نمدنیه  ارسالو  تراپی مایع   IV،  هدایی راه داشتن نگه باز :درمان

 این در باید که. بخدابد الکل با مسمدمیت رفع تا بددن آلدد خداب صدرت در .خدن سطح

 شیدد  استفاده بخش آرام از زیاد صدای و سر صدرت در -باشیم بیمار تنفس مراقب مدت

 .شدد برطرف و هیپد گالیسمی چک و  و
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 : ویژه های مراقبت بخش

 کیه  بحرانیی  شیرایط  .باشید  می بدحال بیماران مخصدص ویژه بخش های مراقبت بخش

 شیرایط  واقیع  در دارد وجیدد  آنهیا  در زندگی به امید ای زمینه متعدد بیماری رغم علی

 در آنها از نگهداری و مراقبت امکان که است نحده ویژه مراقبت بخش در بستری بیماران

 واقع در را بخش این تشکیل از هدف و ندارد وجدد بیماران دیگر کنار در و ها بخش سایر

 میداوم  و اختصاصیی  طیدر  به دیده آمدزش پرسنل تدسط بیمار که است شرایطی ایجاد

 بررسیی  حیاتی عالئم دائم کنترل مراقبتها این جمله از که .گیرد قرار دقیق نظارت تحت

 بیمار به متصل های دستگاه تنظیم و کنترل بیمار ،هدشیاری سطح ، آزمایشات

 :شدند می بندی طبقه گروه پنج به مراقبتی نیازهای اساس بر بیماران

Intensiv care  : خدد از مراقبت گدنه هیچ انجام به قادر بدده بدحال بسیار که مارانیبی 

 . است شده مختلف آنها بدن حیاتی های سیستم و نیستند

Intermediate care  :امیا  دارند زیادی پزشکی و پرستاری مراقبت به نیاز که بیماران 

 .نیست حاد و بحرانی آنها وضعیت

Self care   : شدد می مرخص زودی به و بدده خدد از مراقبت به قادر گروه این  
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  Long-term care     : :خدد از مراقبت به قادر و بدده مزمن بیماری به مبتال گروه این 

 .شدند می بستری طدالنی مدت به لذا نیستند

Outpatient care  :سرپایی های درمانگاه در درمان از بعد که هستند سرپایی بیماران 

 .شدد می ترخیص

 : که دارد ویژه مراقبت بخش در بستری به نیاز یبیماران 

 .گیرد قرار حیاتی عالئم مداوم مراد و تحقیق و بررسی مدرد باید 

 - قلیب  جراحیی  عمیل  ماننید  طیدالنی  و بیزرگ  جراحی عمل تحت که بیمارانی کلیه -

 .اند گرفته قرار ..... و مغز تنفس سیستم

 ،خیدنریزی  ، هدشییاری  سطح کاهش: مانند دالیلی به جراحی عمل از بعد که بیمارانی -

 .هستند دقیق بررسی نیازمند ... و تنفسی مشکالت خدن فشار افزایش افتد یا

 چیاقد  از ناشیی  آسییب  و ضیربه  ، سیقدط  ، تصادف مانند حدادثی اثر در که بیمارانی -

 اصیلی  هیای  ارگانبه   آسیب، شدید خدنریزی مانند بحرانی وضعیت دچار ...و  خدردگی

 .باشد پرستاری و پزشکی دقیق های مراقبت نیازمند و باشند شده بدن

 .باشد شده سمی سپتی مانند شدید عفدنت دچار که بیمارانی -
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 بررسیی  بیه  نییاز  ای زمینیه  هیای  بیمیاری  تشیدید  دلییل  بیه  کیه  سالخدرده افراد -

 .دارد دقیق و مداوم

 . باشد  داشته مصندعی تنفس دستگاه وسیله به تنفسی حمایت نیازمند که بیماری هر -

 ؟  ممند  مالقات چرا

 علیت  بیه  بیمیار  کیه  داشت تدجه باید اما. است سختگیرانه بسیار مقررات نظر به شاید

 درمیان  رونید  در تسریع و ایمنی حف  برای و است بخش این در ناپایدار جسمی شرایط

 . شدد رعایت مقررات کلیه باید

 کیار  این چدن بپرهیزند بیگاه و گاه های مالقات از که شدد تدصیه باید بیمار همراهان به

 . دنده انجام مدقع به را الزم اقدامات نتداند پرسنل که شدد می باعث

  ویژه بخش در مالقات شرایط

 کننید  سیعی  و شدد انجام الزم هماهنگی قبل از باید ویژه بخش در بیمار با مالقات برای

 قبیل  حتمیاً  حتمیاً  و دنکن پیدا حضدر بخش در دهد می اجازه پرستار که مناسبی زمان

 را بیمار بالین بر حضدر زمان مدت بشدیید را هایتان دست حتماً بخش به خروج ورود واز

 .کنید محدود خددتان و بیمار ایمنی حف  برای
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 هنگیام  در اسیت  شندایی حس رود می بین از بیمار در حسی که آخرین اینکه دلیل به و

 .شندد می بیمار صدا را که باشید آگاه و بگدید آرامبخش جمالت مالقات

 . شدد استفاده کفش کاور و ماسک ، گان از پرستار هماهنگی با بخش در حضدر هنگام 

 ؟میشدد داده انجام اقداماتی چه ویژه های مراقبت بخش در بستری بیمار برای

 اقیدامات  کلییه  کیه  است ای گدنه به ویژه مراقبت بخش خدمات که باشید شتهتدجه دا 

 آمیدزش  تییم  تدسیط  ..... و تغذیه بهداشتی ، درمانی های مهارت قبیل از الزم پرستاری

 در وی بیالین  بیر  بیمیار  همراه حضدر به نیاز و شدد می انجام بیمار برای متخصص و دیده

 : مراقبتها این جمله از .باشد نمی بخش

 قیرار  بیا  کیه  باشند نمی دهانی تغذیه به قادر ویژه بخش در بستری بیماران اکثر:تغذیه 

 پدسیت  روی از مسیتقیم  که ای لدله یا و OGTو NGT:  مانند مناسب تغذیه لدله دادن

 . شدد می انجام پزشک دستدر طبق تغذیه (گاستروستدمی) شدد می معده وارد شکم

 بیمیار  پزشک دستدر طبق که شدد تغذیه تداند نمی ها راه این از کدام هیچ از بیمار گاهی

یر مسی  در گذاری لدله جراحی عمل تحت بیمار نهایتاً و شدد می استفاده وریدی تغذیه از

 . گیرد می قرار گدارش لدله
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 ، درجه 3۰ حدود سرتخت بددن باال شامل بیماران به دادن غذا هنگام در تدجه قابل نکته

 لدلیه  بیالن  بیددن  بیاد  پیر  از اطمینیان  و تغذییه  شیرو   از پییش  لدلیه  وضعیت کنترل

 طیی  بایید  را تغذییه  لدلیه  .باشد می به ارامی غذایی مداد نمددن داخل و تراکئدستدمی

 روده مجیرای  بیه  غیذایی  میداد  انتقیال  و عبدر از تااسپیره نمدد  مشخص زمانی فداصل

 .نمدد جلدگیری آسپیراسیدن بروز از و غذایی مداد تجمع از و اطمینان

 و پرسیتاری  کیادر ،  بخش این در بستری بیماران اکثر شرایط به تدجه با: روزانه حمام -

تعدی  ملحفه  و مسدا  -تخت در روزانه حمام قبیل از نیاز مدرد اقدامات کلیه، خدماتی

 .دنده می انجام را ....و 

 قرنییه  رفلکیس  و مانید  می باز ها چشم بیهدش بیماران بعضی در : بیمار چشم بستن -

 این در و دارد وجدد قرینه زخم نهایتاً و قرنیه روی خارش یا تحریک احتمال است ناکافی

 نرمیال سیالین اسیتریل    سرم با بار چند روزی و رسدب چشم به الزم رطدبت باید صدرت

 .بندند می را بیمار چشم سپس و هداد شستشد

 تغیییرات  کلییه  بیمیار  به متصل های دستگاه و مانیتدر وسیله به حیاتی عالئم کنترل -

 .شدد می ثبت و بررسی قلبی ریتم و  RRو  PRو  BP قبیل از حیاتی عالئم
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 علیت  بیه  و شیدد  نمی کنترل دهان طریق از هرگز بیهدش بیمار بدن حرارت درجه نکته 

 بیهیدش  بیمیاران  ای ، جمجمیه  داخل شدید فدنتع و مغز در دما تنظیم مرکز به آسیب

 تقاضای افزایش باعث باال حرارت زیرا شدد کنترل باید که دارند باال حرارت درجهمعمدال 

 بهتیرین  شیدد  میی  مغز مشکالت نهایتاً و مغزی خدن گردش در اختالل و مغز متابدلیک

 دارو م ، س ،غذایی مداد میزان همچنین .باشد میرکتال  حرارت درجه کنترل های روش

  ک هیا ، مردمی  سایز و حرکات پدست کیفیت، پدست رنگ، ها زخم، ترشحات ند  و ادرار

 ثبت و بررسی دقت به عضالنی قدرت و تدان و حرکت،   محیطی محرکهای به پاسخگدیی

 .میشدد انجام هم باز نداشته آنها در تغییری هیچ حتی میشدد

  قیادر  کیه  باشید  پیایین  ای انیدازه  بیه  بیمار هدشیاری سطح اگر :بیمار کردن جابجا 

 در بیار  ییک  سیاعت  دو هیر  روز شیبانه  طیدل  در نباشید  تخیت  در شیدن  جابجا به

 بسیتر  زخیم  ایجیاد  از اقیدام  ایین  انجیام  بیا  .میشدد داده قرار مختلف های وضعیت

 .شدد می پیشگیری

  از اسییتفاده تیینفس، سیسییتم دقیییق و مییداوم نظییارت شییامل تنفسییی حمایییت 

 تهدیییه از اسییتفاده (کییاندال ماسییک، :ماننیید) مختلییف هییای روش بییه اکسیییژن

هیدایی   راه ترشیحات  تخلییه ) ساکشین  سیینه،  قفسیه  فیزییدتراپی  انجام مکانیکی

 ....(و
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 بیه  نیای  بیاالی  و حلیق  خلفیی  قسیمت  از ترشیحات  کردن خارج برای ساکشن -

 سیپس  ، شیده  وارد کیاتتر  اسیت  خیامدش  ساکشین  کیه  حیالی  در رود می کار

 و شصیت  انگشیت  بیین  کیاتتر  حالیکیه  در و شیدد  میی  روشن ساکشن دستگاه

 دورانیی  حرکیات  ایین  .گیردد  میی  خیارج  محیل  از دارد دورانیی  حرکیت  اشاره

 چیرا  گیردد  میی  کیاتتر  نید   فشیار  از ناشیی  حلق و نای مخاط تحریک از مانع

 و مخییاطی صییدمه سییبب و داده افییزایش را ترشییحات مقییدار تحریییک، کییه

 از پیشییگیری بییرای کییردن ساکشیین از بعیید و قبییل .گییردد مییی خییدنریزی

  شدد هاپرونتیله و اکسیژنه هیپر باید بیمار هیپدکسی

 آلپیراسیییدن از پیشییگیری بییه درجییه 3۰ میییزان بییه تخییت سییر کییردن بلنیید -

 کند می کمک ترشحات

 و نابجیا  تنفسیی  صیداهای  نظیر  از را بیمیار  سیینه  بار، یک ساعت ۰ هر حداقل  -

 شدد سمع تنفسی هداهای عدم یا

 .باشید  داشیته  مکیانیکی  تهدییه  و گیذاری  لدلیه  بیه  نییاز  اسیت  ممکین  بیمار  -

 دهییان از مکییررا دارد، نگییه بییاز را تراکتدسییتدمی یییا نییای لدلییه باییید پرسییتار

 را ونتیالتییدر و کنیید کنتییرل را شییریانی خییدن گازهییای مقییدار کنیید، مراقبییت

 کند تنظیم
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 ایمنی حف  و بیمار از محافظت

 بییرای .باشیید بییاال اوقییات تمییام در تخییت هییای نییرده باییید بیمییار از حفاظییت بییرای 

 عمیل  بیه  الزم مراقبیت  بایید  تهیاجمی  وسیایل  و سیقدط  از ناشی آسیب از پیشگیری

 محیطیی  هیای  محیر   پانسیمان،  مثیل ) شیدد  شناسیایی  آسیب احتمالی منابع و آید

 (ها درن ها، لدله ، صدا، ندر قبیل از

بیا   زییرا  .گیردد  میی  منیع  شیکل  هیر  به بیمار کننده محدود وسایل از استفاده 

 اگیر  .شیدد  میی  ICP افیزایش  ییا  خیدد  بیه  آسییب  سبب و شده مداجه بیمار مقاومت

 روی کتبیی  یادداشیت  ییک  بایید  اسیت  ضیروری  بیمیار  بیرای  وسیایل  این از استفاده

 .شدد نصب ارتباط این در بیمار تخت

 طیییر د بیمییار مقییام و شییان حفیی  مفهییدم بییه همچنییین بیمییار از حفاظییت  

 صیحبت  و خصدصیی  محییط  تیامین  همچیدن  ای سیاده  معیارهیای  .باشد می بیهدشی

 دربییاره اسییت بهتییر .دارد اهمیییت پرسییتاری مراقبییت انجییام حییین بیمییار بییا کییردن

 حیال  در کیه  بیمیاری  زییرا  نشیدد  بحیث  منفیی  شیکل  به آگاهی بیش یا بیمار شرایط

 شدد تر بدحال است ممکن است خفیف اغما

 

 خیدن،  :ماننید  آزمایشیاتی  بیمیار  از روزانیه  بیمیار  شیرایط  بیه  تدجیه  با :آزمایشات 

 نخیاعی  مغیزی  میایع  از نمدنیه  زخیم،  ترشیحات  هدایی، راه ترشحات مدفد ، ادرار،
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 البتیه  کیه  شیدد  میی  فرسیتاده  بیمارسیتان  آزمایشیگاه  به ...  و خدنی گازهای چک

 گردد می انجام پزشک دستدر طبق و بیمار نیاز به بنا آزمایشات این انجام

  طبیق  روزانیه  انیدامها،  افتیادگی  کیار  از و نیاتدانی  از پیشیگیری  جهت فیزیدتراپی 

 را بیمییاران ویییژه، مراقبییت بخییش در فیزیییدتراپی کارشییناس پزشییک دسییتدر

 .دهید  میی  انجیام  بیمیار  بیرای  را نییاز  میدرد  فیزییدتراپی  حرکات و کند می ویزیت

 عضیالت  تقدییت  باعیث  نیاتدانی  از پیشیگیری  بیر  عیالوه  فیزیدتراپی حرکات انجام

 کیه  سیینه  قفسیه  فیزییدتراپی  بیه  تیدان  می حرکات این جمله از شدد می نیز بیمار

 از ترشیحات  شیدن  خیارج  باعیث  حرکیات  ایین  کیرد  اشیاره  است اهمیت با بسیار

 شدد می بیمار هدایی های راه

 میشدد؟ انجام چگدنه ویژه های مراقبت بخش از بیمار خروج            

 انجییام ماننیید اقییدامات از ای پییاره انجییام بییرای بیمییار اسییت الزم اوقییات گییاهی 

 میدارد  ایین  در شیدد  خیارج  بخیش  از ... و آی آر ام اسیکن،  تیی  سی عکسبرداری،

 در بیافتید  خطیر  بیه  بیمیارش  جیان  مبیادا  کیه  شیدد  نگیران  بیمار همراه از ممکن

 . نیست نگرانی جای هیچ که دهیم تذکر است الزم اینجا

 بیمیار  کیردن  جابجیا  جهیت  پرسینلی  و پزشیک  پرسیتار،  شامل تیمی وسیله به بیمار

 دسیتگاه  نظییر  الزم تجهییزات  کلییه  بیمیار  خیروج  هنگیام  در شدد می خارج بخش از
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 -قلبیی  احییا  لسیای  و کییف  قلبیی،  میانیتدر  دسیتگاه  انتقیال،  قابیل  مصندعی تنفس

  .باشد وی همراه ... و ریدی

 میی  را بخیش  از بیمیار  خیروج  اجیازه  زمیانی  فقیط  پزشک بدانید است الزم همچنین

 کیه  میداردی  در مگیر  .باشید  داشیته  اطمینیان  کیامالً  بیمار جسمی وضعیت از که دهد

 تجهییزات  کلییه  بیا  بیمیار  نییز  زمیان  آن در .باشید  اورژانسیی  اقیدامات  انجام به نیاز

 .شد خداهد خارج بخش از الزم

 جهیت  فرصیت  ایین  از و کنیید  حفی   را خیدد  آرامیش  هنگیام  این در شدد می تدصیه 

 تییم  بیا  را همکیاری  نهاییت  بیمیار  جابجیایی  جهت و نمایید استفاده بیمارتان با دیدار

 .باشید داشته درمان

 ییا  دیگیر  درمیانی  مراکیز  بیه  بیمیار  اسیت  الزم درمیان  ادامیه  بیرای  نیز اوقات گاهی 

 انجیام  الزم هیای  احتییاط  رعاییت  بیا  نییز  امر این که یابد انتقال دیگر های بیمارستان

 اسیتفاده  تخصصیی  تجهییزات  کلییه  بیا  هیایی  آمبیدالنس  از مداقیع  این در .شدد می

 داده انجیام  را الزم اقیدامات  کلییه  مسییر  در پرسیتار  و پزشیک  همچنیین  و شدد می

 .نمایند می همراهی نظر مدرد مقصد تا را بیمار و

 شدد؟ می منتقل عمدمی بستری بخش به ویژه های مراقبت بخش از بیمار چه زمان

 مراقبیت  متخصیص  پزشیک  و معیالج  پزشیک  نظیر  بیا  حیاد  شیرایط  شدن طی از بعد

 بیمیار  انتقیال  ایین  و کنید  میی  پییدا  را بسیتری  هیای  بخش به انتقال اجازه بیمار ویژه
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 کیه  معناسیت  بیدان  بلکیه  اسیت  رسییده  اتمیام  بهبیمار  درمان که نیست معنی آن به

 نییاز اسیت   دیگیر  هیای  انجیام مراقبیت   بیرای  و کیرده  سپری را بیماری حاد فاز بیمار

 .گیرد قرار درمان تحت عمدمی های بخش در

 شیدت  بیه  مرحلیه  ایین  در بیمیار  همراهیان  کیه  شدد مدارد مشاهده می از بسیاری در 

 بخیش  از بیمیار  انتقیال  میانع  شیده  کیه  طریقیی  هر به کنند می سعی و شده مضطرب

 انتقیال  ایین  واقیع  در کیه  گفیت  بایید  امیا  شیدند  عمیدمی  بخش به ویژه های مراقبت

 طیی  از کیه  زمیانی  تیا  معیالج  پزشیک  و شیدد  میی  محسیدب  بیمیار  درمان از قسمتی

 هیای  مراقبیت  بخیش  از را بیمیار  نکنید  حاصیل  اطمینیان  بیماری خطر پر مرحله شدن

 .کند نمی خارج ویژه

 بخییش در میدت  طیدالنی  مانییدگاری کیه  باشیید  داشییته تدجیه  نکتیه  اییین بیه  بایید  

 .دارد را خدد خاص عدارض نیز ویژه های مراقبت

 چیست؟ دستدری بخش به ویژه مراقبت بخش از بیمار انتقال علل

 و نزدیکیان  از اسیت  الزم آیید  میی  بیاال  بیمیار  هدشییاری  سطح وقتی مداقع بعضی در

 بخیش  در کیه  آنجیا  از و باشیند  او کنیار  در دارد آنهیا  بیا  عیاطفی  پیدنید  کیه  افرادی

 وجیدد  وی بیالین  در مسیتمر  صیدرت  بیه  بیمیار  همیراه  حضدر امکان ویژه های مراقبت

 وییژه  هیای  مراقبیت  بخیش  هیای  اسیترس  از دور محیطی در بیمار که است بهتر ندارد

 شیدد  میی  مشیاهده  میدارد  بیشیتر  در گییرد  قرار درمان تحت خانداده اعضای کنار در
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 خیانداده  افیراد  بیا  ارتبیاط  علیت  بیه  وییژه  هیای  مراقبیت  بخش از بیمار خروج از بعد

 آید می باال تدجهی قابل حد در بیمار هدشیاری سطح

 بیه  بیمیاران  باشید  میی  افسیردگی  وییژه  هیای  مراقبیت  بخیش  عدارض از دیگر یکی 

 میی  پیذیر  آسییب  و حسیاس  روحیی  نظیر  از شیدت  بیه  حادثیه،  بیددن  سنگین دلیل

 مکیانی  در را خیدد  .آورنید  میی  دسیت  بیه  حیدودی  تا را خدد هدشیاری وقتی و شدند

 صیدرت  بیه  همیراه  حضیدر  .کننید  میی  پییدا  تجهیزات و وسایل از انبدهی میان ناآشنا،

 .کند آرام روحی نظر از را بیمار مالحظه قابل میزان به تداند می مستمر

 مراقبیت  بخیش  عیدارض  از دیگیر  یکیی  نییز  هیا  دستگاه آالرم و صدا از ناشی استرس 

 بیه  وییژه  هیای  مراقبیت  بخیش  کیه  بداننید  بایید  بیمیار  همراهان .باشد می ویژه های

 باشد می پزشکی تجهیزات زیادی تعداد به مجهز دارد که خاصی شرایط علت

 بیه  بیمیار  بحرانیی  شیرایط  از پرسیتار  کیردن  آگیاه  بیرای  تجهییزات  هر کدام از ایین 

 بیه  بخیش  ایین  هیای  المیپ  همچنیین  باشند می مجهز مخصدص های آژیر و ها آالرم

 پرسیتار  تدسیط  بیمیار  دقییق  مشیاهده  امکیان  و باشید  می روشن روزی شبانه صدرت

 کند می استرس ایجاد بیمار برای محیطی شرایط این آورد می فراهم را

 وییژه  هیای  مراقبیت  بخیش  در بیمیار  میدت  طیدالنی  مانیدگاری  عدارض از دیگر یکی 

 ایین  دنییا  تمیام  در باشید  میی  بیمیار  بیه  بیمارسیتانی  هیای  عفدنیت  سرایت احتمال

 علیت  بیه  هیا  ارگانیسیم  میکیرو  ایین  متاسیفانه  و شیدد  میی  دیده وفدر به ها عفدنت
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 مقیاوم  راییج  هیای  بیدتییک  آنتیی  بیه  شیدت  بیه  یابد می رشد آن در که خاصی شرایط

 .باشند می

 و باشیند  میی  بسیتری  وییژه  هیای  مراقبیت  بخیش  در طیدالنی  میدت  به که بیمارانی 

 بیه  شیدند  آلیدده  هیا  عفدنیت  ایین  بیه  اگیر  اسیت  شیده  ضیعیف  آنها ایمنی سیستم

 .میگردند درمان سختی

 انتقیال  دسیتدر  معیالج  پزشیک  کیه  زمیانی  اسیت  الزم شده ذکر مدارد به تدجه با پس 

 داشیته  درمیان بیا تییم    را همکیاری  نهاییت  وی خیانداده  دهید  میی  را بخش به بیمار

 بخیش  از بیمیار  انتقیال  کیه  باشیند  مطمیئن  نشدند نگران شرایطی هیچ تحت و باشند

 خطیر  بیه  را بیمیار  جیان  تنهیا  نیه  عمیدمی  بسیتری  هیای  بخش به ویژه های مراقبت

 نظییر  عدارضیی  از همچنیین  و بیمیار  هدشییاری  سیطح  رفیتن  بیاال  در بلکه اندازد نمی

 .کند می پیشگیری نیز غیره و بیمارستانی های عفدنت استرس افسردگی

 ویژه باید چه شرایطی را رعایت نمایند های مراقبت بخش بیمار همراه 

 آرامیش  کیه  رود میی  انتظیار  از شما به عندان همراه بیمار بخیش مراقبیت هیای وییژه    

 خداونید  کیه  باشیید  داشیته  را همکیاری  نهاییت  درمیان  تییم  با و نمایید حف  را خدد

 ایین  مهربیان  پروردگیار  بیا  نییاز  و راز و دعیا  بیا  نماییید  سیعی  و کنیید  تدکیل  متعال

 نفیر  ییک  فقیط  روز طیدل  در المقیدور  حتیی  دهیید  انتقال دیگران و خدد به را آرامش

 و نمایید  دریافیت  پزشیکان  و پرسیتاران  از را الزم اطالعیات  و بگییرد  تمیاس  بخش با
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 نماییید  داری جیدا خیدد   مکیرر  هیای  تمیاس  از بگیذارد  میان در خانداده افراد دیگر با

 کنید خددداری بیگاه و گاه درخداست صدرت به حضدری مالقات از همچنین

 نییاز  زییاد  بسییار  هیای  مراقبیت  بیه  شیما  بیمیار  که باشید داشته دقت مسئله این به 

بخداهیید   شیما  کیه  صیدرتی  در ... و آزمایشیات  معاینیات  هیا  دارو تزرییق  مانند دارد

 انجییام در باشییید داشییته مالقییات درخداسییت یییا و بگیرییید تمییاس بخییش بییا مییدام

 .شدد می ایجاد اختالل بیمار از مراقبت

 زییادی  تدجیه  بیمیار  بیه  بسیتری  میدت  طیدل  در خیدد  فیردی  بهداشیت  و تغذیه به 

 از و داشیته  تیری  مطلیدب  احسیاس  شیما  کیه  شیدد  می باعث مسئله این باشید داشته

 کیه  صیدرتی  در باشیید  برخیدردار  بیمیار  بیرای  الزم اقیدامات  انجام جهت الزم انرژی

 نییز  خیانداده  اعضیای  دیگیر  بیه  تدانیید  میی  کنیید  حفی   را خدد روحیه بتدانید شما

 .دهید قلب قدت

 صیدرت  بیه  کیه  بخداهیید  آنهیا  از کنیید  دعیدت  آرامش به خانداده اعضای کنید سعی 

 بپردازنید،  اسیتراحت  بیه  منیزل  در اعضیا  بقییه  و شیدند  حاضیر  بیمارسیتان  در ندبتی

 کمکیی  تدانید  نمیی  تنهیا  نیه   بیمارسیتان  در همزمیان  خیانداده  افراد همه حضدر زیرا

 میی  بیمارسیتان  و شیدن  شیلدغ  و بیمیار  درمیان  در اخیتالل  ایجیاد  باعیث  بلکه کند

 .شدد
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 بهبیدد  رونید  اسیت  ممکین  بیمیار  نیامطلدب  شرایط به تدجه با که باشید داشته یاد به 

 آرامیش  و صیبدری  مسیتلزم  مسیئله  ایین  و نمایید  میی  رفیت  پیش کندی به درمان و

 باشد می شما

 

 

 

 


