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 ثغن اهلل الزحوي الزحین

 

 

 بیمارستان شهید چمران ساوه

 

 

 راّکبر ّبی كزٌّگ عبسی هصزف هیبى ٍػذُ عبلن در ثیوبرعتبى ّب

 ًَیغٌذُ : لیالکتبثچی

 کبرؽٌبط تـذیِ ثیوبرعتبى تبهیي اختوبػی ؽْیذ چوزاى عبٍُ

  ketabchileila@yahoo.com 

 

 

 

 چکیذُ:

رٍػ ّبی گًَبگًَی ؽکل هی گیزد. در ایي هیب ى ثْتزیي رٍػ هوکي تَسیغ هَاد ؿذایی  اهزٍسُ تبهیي اًزصی ثزای اًغبى ثِ

در تؼذاد ٍػذُ ثیؾتز ٍ حدن کوتز هی ثبؽذ.كَایذ هیبى ٍػذُ ّب در پیؾگیزی ٍ کٌتزل ٍ درهبى ثغیبری اس ثیوبری ّبی 

ری خَى، ثیوبری ّبی کجذی،کلیَی ٍ هتبثَلیکی هزى حبضز ثبثت ؽذُ اعت.در حبل حبضز ثیوبری ّبیی ًظیز دیبثت، پزكؾب

ثیوبری ّبی هلجی ػبهل اصلی ثغتزی ثیوبراى در ثخؼ ّبی داخلی ثیوبرعتبى ّب ثَدُ ٍ عبالًِ ّشیٌِ ّبی ٌّگلتی صزف 

کٌتزل ایي ثیوبری ّب هی گزدد. اکثز ایي ثیوبری ّب تـذیِ ای ثَدُ ٍ ًذاؽتي اصَل تـذیِ ای هٌبعت عجت ثزٍس اًْب گزدیذُ 

 اعت.
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زف هیبى ٍػذُ در ثزًبهِ ؿذایی رٍساًِ هی تَاًذ در پیؾگیزی ، کٌتزل ٍ درهبى ثیوبری ّبی هتبثَلیکی ًوؼ هَثزی هص

داؽتِ ثبؽذ.ثب تَخِ ثِ ایٌکِ تَسیغ هیبًَػذُ خْت ثیوبراى ثغتزی هی تَاًذ ثِ طَر هغتوین)اس طزین تَسیغ پوللت ٍ...( ٍ 

یؾبى کوک کٌذ ایدبد رٍؽْبیی در راعتبی كزٌّگ عبسی در سهیٌِ ؿیز هغتوین)اس طزین هؾبّذُ ٍ...(ثِ درهبى ا

در ثیوبرعتبى ضزٍری ثِ ًظز هی ایذهیبًَػذُ عبلن   

. 

، ًظبرت ٍ کٌتزل ثز هَاد ؿذایی ثیوبرعتبى تَسیغ هیبى ٍػذُ دردر ایي هوبلِ هؼزكی راّکبرّبی كزٌّگی هصزف هیبى ٍػذُ اس هجیل 

ًظبرت ثز ػزضِ هَاد ؿذایی  ثَكِ ّبی ثیوبرعتبًی، تَسیغ پوللت ّبی اهَسؽی ثِ ّوزاُ هیبى ٍػذُ ّوزاّبى ٍ ػیبدت کٌٌذگبى ثیوبر، 

 ثیوبراى ٍ تْیِ تیشرّبی تجلیـبتی هیبى ٍػذُ ّبی عبلن هَرد ثزرعی هزار هی گیزد.

 

ثیوبرعتبى-كزٌّگ عبسی -هیبى ٍػذُ کلوبت کلیذی:  

 

:هوذهِ  

ّبی هختلق ؿذایی  کِ در ّزم ؿذایی ثِ صَرت ًوبدیي هؼزكی ؽذُ اًذ )ؽبهل ؿالت ، عجشیْب  ی رٍساًِ ثبیغتی اس گزٍُصدر ثزاٍرد اًز

(ثِ صَرت هؾخص ٍ اعتبًذارد اعتلبدُ کزد.  ٍچزثیْب ٍ دعزّبی عبلن بی رٍؿٌیٍّ هیَُ ّب، لجٌیبت، گَؽت ٍ حجَثبت،ٍ داًِ ّب ٍ هـش

هغبلِ ای اعت کِ ثی اّویتی ثِ اى هی تَاًذ ثَیضُ در ػصز حبضز  ایٌکِ چِ ثخَرین؟چگًَِ ثخَرین؟چِ ٍهت ثخَرین؟ٍ چِ هوذار؟

 ،اكزاد را درگیز ًوبیذ ٍ یب ثبلؼکظ اس سًذگی ؽبد ٍ ارام ثزخَردار عبسد.

تَسیغ هیبى ٍػذُ ّبی ؿذایی عبلن ٍ ثغتز عبسی كزٌّگی در هَرد اى در ثیوبرعتبى ّب هی تَاًذ ثِ طَر هغتوین ٍ ؿیز هغتوین 

اصَل تـذیِ ای عبلن اؽٌب ًوبیذ.ثیوبراى را ثب   

در  یّذف اس اًدبم ایي پضٍّؼ ایدبد ثغتز عبسی كزٌّگی در ثیوبرعتبى هی ثبؽذ .ایٌکِ یک ثیوبر در سهبى ثغتزی ثیبهَسد کِ ثبیغت

طَل رٍس حذاهل اس ؽؼ ٍػذُ ؿذایی ثب حدن کن اعتلبدُ ًوبیذ، ایٌکِ کذام هَاد ؿذایی ثزای اعتلبدُ در هیبى ٍػذُ هٌبعت تزًذ؟ ٍ 

ایٌکِ ػیبدت کٌٌذگبى ثذاًٌذ خْت هصزف هیبى ٍػذُ ثیوبر خَد ثبیغتی چِ هبد ؿذایی ثیبٍرًذ ّوِ اس هغبئلی اعت کِ ثِ طَر 

ی ثِ ػٌَاى ارکبى اعبعی تـذیِ ثیوبراى ًوَد پیذا هی کٌذ.كزٌّگی ٍثِ صَرت ریؾِ ا  

هیبى ٍػذُ ّبی ؿذایی عبلن در ثیوبرعتبى ّب هَرد ثحث هزار هی گیزد.  هصزفدر ایي هوبلِ راّکبر ّبی  ّبی كزٌّگ عبسی   
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 رٍػ تحوین:

 

ٍ هبحصل اى ثِ ٍخَد اهذى  اًَاع ًیبس اًغبى ثِ هصزف اًزصی هغبلِ ای اعت کِ هزى ّب كکز ثؾز را ثِ خَد هؾـَل کزدُ 

ػلَم سیغت ؽٌبعی، تـذیِ، ثیَؽیوی هتبثَلیغن ، طت ٍ... ثَدُ اعت.اًچِ در ّوِ ػلَم ثز اى اتلبم ًظز ثَدُ هصزف 

رٍساًِ اًزصی اعت ثِ طَری کِ ایي اًزصی ثتَاًذ خْت كؼبلیتْبی هتبثَلیکی ثذى، اًزصی گزهبیی اس دعت ركتِ ٍ اًزسی السم 

تْبی كیشیکی ثِ کبر گزكتِ ؽَد.خْت كؼبلی  

ایي هغبلِ کِ ؿذای دریبكتی در طَل رٍس چِ هوذار ثبؽذ؟چوذر ثبؽذ؟چِ ٍهت هصزف ؽَد؟ٍ چگًَِ ٍ ثِ چِ ًحَ هصزف 

 ؽَد خَد اس ارکبى ثزرعیْبی داًؾوٌذاى ثِ ؽوبر هی رٍد.

ذُ ّبی ؿذایی ثب هوذار کوتز ٍ تؼذاد ًتبیح تحویوبت ًؾبى هی دّذ ثْتزیي حبلت ؿذا خَردى در طَل رٍس اعتلبدُ اس ٍػ

در ایي هیبى ًوؼ هیبى ٍػذُ ّبی ؿذایی در تـذیِ اكزاد ًوبیبى هی ؽَد. در حبل حبضز اًچِ پیزاهَى اكزاد  ثیؾتز اعت.

 دیذُ هی ؽَد کلکغیَى هتٌَػی اس خَراکی ّب ی عبلن ٍ ًبعبلن اعت کِ اًتخبة ًَع اًْب ًیبس ثِ كزٌّگ عبسی دارد.

ثِ دلیل هؾـلِ کبری ٍ ػبدات ؿذایی در طَل سهبى )کِ اکثزا اس درٍى خبًَادُ ًؾبت هی گیزد( اهَختِ اًذ کِ اًغبى ّب 

صجحبًِ ، ًبّبر ٍ ؽبم را در طَل رٍس در ثزًبهِ خَد ثگٌدبًٌذ ٍاّویت هصزف هیبًَػذُ ًبدیذُ گزكتِ ؽذُ اعت .ایٌدبعت 

ط هی ؽَد.کِ ایدبد كزٌّگ هصزف هیبًَػذُ در خبهؼِ ثیؾتز هحغَ  

 در صَرتی کِ گزٍُ ّبی هختلق خبهؼِ را در ًظزثگیزین، ثیوبرعتبى ّب ثِ ػٌَاى

یک خبهؼِ ًِ چٌذاى کَچک اهب ثغیبر هْن  هطزح ثَدُ ٍ ثیوبراى ثغتزی ثِ دلیل تبثیزات ًبهطلَة خغوبًی، رٍاًی ٍ 

بیتْبی ّوِ خبًجِ هی ثبؽٌذ.اهتصبدی کِ ثذلیل اعیت خَردى ثِ عالهت ایؾبى صَرت گزكتِ ًیبسهٌذ هذد ٍ حو  

عبلیبًِ هجبلؾ ٌّگلتی خْت کٌتزل ٍ درهبى ثیوبری ّب در ثیوبرعتبى ّب ّشیٌِ هی ؽَدٍ ثغیبری اس اًْب ًیش ثِ دلیل ًجَد 

سیزعبخت ّبی هٌبعت كزٌّگی حیي ثغتزی ٍ پظ اس تزخیص ًتبیح درخؾبًی ًذارد.  ایدبد رٍػ ّبی كزٌّگی اثز ثخؼ 

تبى تَعط ؽزیبى ّبی خبری ّز هزکش درهبًی کِ پزعٌل اى هی ثبؽٌذ هی تَاًذ در چزخِ سًذگی تـذیِ ای در ثیوبرع

 اًغبى ّب تبثیز هثجت ثگذارد.ٍ ایؾبى را ثِ عوت تـذیِ عبلن ٍ ثذى عبلن عَم دّذ.

 

 ثِ طَر کلی كَایذ تَسیغ هیبى ٍػذُ عبلن در ثیوبرعتبى ثِ ؽزح سیز اعت:

در سهیٌِ هصزف اًَاع هیبى ٍػذُ ایدبد كزٌّگ عبسی هٌبعت  -الق   
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تبهیي کبلزی السم خْت ثیوبراًی کِ الشاهب ثبیغتی در ٍػذُ ّبی ؿذایی اصلی اس ؿذای کوتزی اعتلبدُ ًوبیٌذ. -ة  

اهَسػ ثیوبراى ثِ طَر ؿیز هغتوین اس طزین تَسیغ هیبى ٍػذُ ّبی ؿذایی عبلن -ج   

وللت ّبی اهَسؽی ثِ ّوزاُ هیبًَػذُاهَسػ ثیوبراى ثِ طَر هغتوین اس طزین تَسیغ پ  -د  

ثبال ركتي درصذ رضبیتوٌذی ثیوبراى اس اهکبًبت ٍ خذهبت ثیوبرعتبى -ُ  

ًظبرت ٍ کٌتزل ثز خَراکی ّبیی کِ ػیبدت کٌٌذگبى ثب خَد هیبٍرًذ. -ٍ  

 

راّکبر ّبی سیز  ثب تَخِ ثِ ایدبد ثغتزعبسی هٌبعت كزٌّگی در سهیٌِ هصزف هیبى ٍػذُ عبلن در ثیوبرعتبى ّبرٍػ ّب ٍ

 در خْت كزٌّگ عبسی اى پیؾٌْبد هی گزدد:

 

تَسیغ هیبى ٍػذُ در ثیوبرعتبى:     -1   

در ثیوبرعتبى ّب رٍساًِ عِ ٍػذُ ؿذا ؽبهل صجحبًِ، ًبّبر ٍ ؽبم عزٍ هی ؽَد.ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثؼضی ثیوبراى اس خولِ 

یوبراى تـذیِ ؽًَذُ اس راُ لَلِ ثِ تؼذاد ٍػذُ ّبی ؿذایی ثیؾتزٍثب پزپزٍتئیي ٍث -ثیوبراى دیبثتی ، ثیوبراى ثب رصین پزکبلزی

حدن کوتز در ّز ٍػذُ ثزای تبهیي کبلزی احتیبج دارًذ، هغبلِ تَسیغ هیبى ٍػذُ خْت اًْب هطزح هی ؽَد.ثیوبرعتبى هی 

كزٌّگی خَد را در راعتبی ثْجَدی عزیؼتز ثیوبر ٍ کبّؼ طَل اهبهت ٍ ثغتزی ؽذى  –تَاًذ در ایي هَاهغ ًوؼ اهَسؽی 

 ایلب ًوبیذ .

ػالٍُ ثز ایي ثغیبری اس ثیوبراى ثِ ٌّگبم ثغتزی در ثیوبرعتبى ثِ ًَع ، کیلیت ٍ تؼذاد ٍػذُ ّبی تَسیغ ؽذُ دهت هی 

گزدیذُ اس کدب ًبؽی هی ؽَد؟ ایي ثیوبراى هؼوَال ًوبیٌذ تب دریبثٌذ اًچِ عجت عبس ثغتزی ؽذى ایؾبى ٍ ثزٍس ثیوبری 

ؿذای ثیوبرعتبى را الگَیی هٌبعت خْت اخزا در هٌشل هیبثٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل ثیوبر دیبثتی کِ در طَل رٍس صجحبًِ ، ًبّبر 

ل ؽَد ٍ ؽبم را هصزف هی کزدُ ٍ ثِ تصَرخَد در كَاصل ثیي ٍػذُ ّبی اصلی چیشی ًوی خَردُ تب ثلکِ هٌذ خًَؼ کٌتز

ثب ثغتزی ؽذى در ثیوبرعتبى ٍ هؾبّذُ چگًَگی تَسیغ ؿذا هی اهَسد کِ ثبیغتی هوذار ؿذای دریبكتی ّز رٍس خَد را ثِ 

تؼذاد ثیؾتز ٍ هوذار کوتز توغین ًوبیذ تب هٌذ خَى ًیش کٌتزل ؽذُ ٍ ػَارض حبد دیبثت ؽبهل ضؼق ٍ ثیحبلی، تکزر 

زعبًذ ٍ ًیشاس  ػَارض هشهي اى اس هجیل ریٌَپبتی، رتیٌَپبتی، ًَرٍپبتی، ٍ ػَارض ادرار، تؾٌگی ثیؼ اس حذٍ..را ثِ حذ اهل ث

ػزٍهی پیؾگیزی ًوبیذ. –هلجی   
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هغبلِ خبلت ایي اعت کِ ثغیبری اس ثیوبراى ثغتزی عزٍ هیبى ٍػذُ خْت ایؾبى را ًَػی اس خذهبت لَکظ ٍ ارسؽوٌذ ثِ 

بیتوٌذی ایؾبى اس خذهبت ركبّی ثیوبرعتبى در طی اهبهت هی ؽوبر هیبٍرًذ ٍ ایي هغبلِ عجت ثبال ركتي هیشاى رض

گزدد.اّویت ایي هَضَع در ثزرعی كزایٌذّبی حیبتی خبری در ثیوبرعتبى کِ رضبیتوٌذی ثیوبر اس خذهبت ركبّی ٍ تـذیِ 

 ای را ًیش ؽبهل هی ؽَد هحغَط تز اعت.

 

ًظبرت ٍ کٌتزل ثز هَاد ؿذایی ّوزاّبى ٍ ػیبدت کٌٌذگبى ثیوبر:    -2  

هغبلِ دیگزی کِ در ثیوبرعتبى ّبی کؾَرهبى ٍخَد دارد اًجَُ هیَُ ّب ٍ اثویَُ ّب ٍ تٌوالتی اعت کِ ػیبدت کٌٌذگبى ثِ 

رهبى اثز ًبهطلَة گذاؽتِ ٍطَل رعن ػیبدت ثب خَد ثز ای ثیوبر هی اٍرًذ ٍدر ثغیبری اس هَاهغ اًْب هی تَاًذ ثز چزخِ د

هذت اهبهت ثیوبر ٍ دٍراى ثیوبری را تؾذیذ ًوبیذ.ثِ ػٌَاى هثبل یک ثیوبر ثب رصین اٍلغزپپتیک ثب ٍخَدیکِ ًجبیغتی اس 

هیَُ ّبی خبم اعتلبدُ ًوبیذ هدجَر ثِ هصزف اًْب هی گزدد.ٍیب ثیوبر اى هجتال ثِ پزكؾبری خَى اؿلت اس ّوزاّبى خَد 

وکذاى دارًذ کِ ایي هغبلِ عجت تؾذیذ ثیوبریؾبى هی ؽَد.درخَاعت ً  

 

ًظبرت ثز ػزضِ هَاد ؿذایی  ثَكِ ّبی ثیوبرعتبًی:    -3  

در ا یي سهیٌِ ثْتز اعت ثَكِ ّبی هَخَد در ثیوبرعتبى ّب اهَسػ السم در سهیٌِ تـذیِ عبلن را دیذُ ٍ هَظق ثِ ػزضِ 

ثبیغتی خَراکی ّبیی کِ ّوزاّبى ٍ ػیبدت کٌٌذگبى ثِ ّوزاُ هی اٍرًذ اس  هحصَالت عبلن تـذیِ ای ًوبیٌذ. اس طزف دیگز

 دریچِ ریش ثیٌبًِ تزی هَرد ًظبرت ٍ کٌتزل هزار گیزد.

 

تَسیغ پوللت ّبی اهَسؽی ثِ ّوزاُ هیبى ٍػذُ ثیوبراى:    -4  

اصَل تـذیِ عبلن را ثِ ّوزاُ هتصذی تَسیغ ؿذا ًیش ثِ ٌّگبم تَسیغ هیبى ٍػذُ ثْتز اعت پوللت ّبی اهَسؽی هجٌی ثز 

 ثغتِ ّبی هیبى ٍػذُ پخؼ ًوبیذ.

 

تْیِ تیشرّبی تجلیـبتی هیبى ٍػذُ ّبی عبلن :  -5  

ثْتز اعت خْت پخؼ در ؽجکِ تلَیشیًَی ثیوبرعتبى ٍ یب در هغوت پذیزػ ثیوبر پیبم ّبی عالهتی هجٌی ثزهصزف اًَاع 

زح ؽَد.هیبى ٍػذُ ّبی ؿذایی هبثل ارائِ در ثیوبرعتبى هط  
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در راعتبی ًظبم هٌذی ثیوبرعتبى ّبی کؾَر ٍ الشام ّبی اػتجبرثخؾی در ثیوبرعتبى ّب ٍ ّوچٌیي ایدبد هغتٌذات السم 

خْت ایي اهز،در حبل حبضز خط هؾی تَسیغ هیبى ٍػذُ درثیوبرعتبى ّب تذٍیي ؽذُ اعت کِ الجتِ درّز ثیوبرعتبى ثب 

تؼزیق هی ؽَد.  تَخِ ثِ اهکبًبت ٍ سیزعبختْب ٍ هٌبثغ اى  

 

 رٍػ اخزایی تَسیغ هیبى ٍػذُ در ثیوبرعتبى ثِ صَرت سیز تؼزیق هی گزدد:

 

در اثتذای ّز رٍس کبرؽٌبط تـذیِ ٍ اهبر گز هَاد ؿذایی پظ اس دریبكت لیغت ثیوبراى ثغتزی ، تؼذاد اكزادی را کِ  -1

رٍػ اخزایی توبهی ثیوبراى را ثغتِ ثِ ًَع رصین ثبیغتی اس هیبى ٍػذُ اعتلبدُ ًوبیٌذ هؾخص هی ًوبیٌذ)ثْتز اعت ایي 

 ؿذایی در ثز گیزد(

پزعٌل اؽپش خبًِ تؼذاد اكزاد ٍ ًَع هیبى ٍػذُ در یبكتی ثیوبراى را در ًظز گزكتِ ٍ ًغجت ثِ تْیِ اًْب اهذام هی ًوبیٌذ. -2  

ؿذایی اهذام هی ًوبیذ. هتصذی تَسیغ ؿذا در عبػت ثیٌبثیي ٍػذُ ّبی اصلی ًغجت ثِ تَسیغ هیبى ٍػذُ ّبی -3  

خْت ثیوبراى دیبثتی ثِ دلیل اؽٌبیی اًْب ثب ًَع هیبى ٍػذُ ای کِ ثبیغتی هصزف ؽَد هیَُ تَسیغ هی ؽَد. -4  

پزپزٍتئیي اس ًبى ٍ تخن هزؽ اثپش ثِ ػٌَاى هیبى ٍػذُ اعتلبدُ هی ؽَد. -خْت ثیوبراى ثب رصین پزکبلزی -5  

س هیَُ ّبی ؿٌی اس پتبعین هبًٌذ خزهب، پزتوبل، هَس ٍ...در هیبى ٍػذُ اعتلبدُ هی خْت ثیوبراى ثب رصین پز پتبعین ا -6

 ؽَد.

پز پزٍتئیي ّغتٌذ در هیبى ٍػذُ تخن هزؽ اثپش ثذٍى ًبى ثِ ّوزاُ یک ػذد هیَُ عزٍ هی -خْت ثیوبراًی کِ دیبثتی -7

 ؽَد.

هزؽ ٍ...ثِ ػٌَاى هیبى ٍػذُ اعتلبدُ هی ؽَد.ؽیز ، ًبى ٍ تخن  -خْت اطلبل اس هیبى ٍػذُ ّبی عبلن هبًٌذ هیَُ -8  

 

ًبگلتِ ًوبًذ ثیوبرعتبى تبهیي اختوبػی ؽْیذ چوزاى عبٍُ عبل ّبعت در ایي راعتب گبم ثزداؽتِ ٍتَاًغتِ در هبلت ركتبر 

ایی را ایدبد ًوبیذ.ّبی تـذیِ ای هٌبعت كزٌّگ عبسی هصزف هیبى ٍػذُ ّبی ؿذ  

:خالصِ ٍ ًتیدِ گیزی  
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ّب هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى صبحجبى اصلی كزایٌذ ّبی تَسیغ هیبى ٍػذُ ّبی ؿذایی عبلن ػول ًوَدُ ٍ الگَی ؿذایی خبهؼِ را ثیوبرعتبى 

کِ ثز ػبدات ًبدرعت ؽکل گزكتِ اصالح ًوبیٌذ.هی تَاى در ایي سهیٌِ ثیوبرعتبى ّبیی ثِ طَر پبیلَت اس عزاعزکؾَراًتخبة کزدُ 

هذٍى هصزف هیبى ٍػذُ در اًْب را كزٌّگ عبسی ًوَد.ثذیي تزتیت هؾز ػظیوی اس خبهؼِ ثب ٍثز اعبط رٍػ ّبی اخزایی هؾخص ٍ 

 صزف ّشیٌِ ّبیی چٌذ هٌظَرُ هی تَاًٌذ ثب اصَل صحیح تـذیِ ٍ هصزف ًَع عبلن هیبى ٍػذُ ّب اؽٌب ؽًَذ.

بى ّبعبسی هصزف هیبى ٍػذُ عبلن در ثیوبرعت ، رٍؽْبی ًَیي كزٌّگ1392ًَیغٌذُ: کتبثچی، لیال،  

کبرؽٌبط تـذیِ ٍ رصین درهبًی ثیوبرعتبى تبهیي اختوبػی ؽْیذ چوزاى عبٍُ هَكن ٍ پیزٍس ثبؽیذ  
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