
 

 

اتتذا تشسػی تاسیخچِ ػالهتی فشد ٍ ػالئن  :تـخیص

ٍ ًْایتا طثق ػیٌِ تیواس صذاّای تِ دادى  گَؽ ٍ  ٍی

آصهایؾ کـت ًظش پضؿك تشسػی ّای هختلف اص قثیل 

 آصهَى ، آصهایـات خَىسادیَگشافی قفؼِ ػیٌِ،  خلط

 ،اکؼی هتشی، ػولکشد سیَی یا اػپیشٍهتشی

  تشًٍکَػکَپی

 ػَاهل افضایؾ دٌّذُ خطش 

تضسگتشیي ػاهل خطش دس اًَاع  ػیگاس کـیذى

ص آقایاى ّا تیـتش ا خاًنؿیَع دس تیواسیْای سیَی اػت ،

ػاتقِ ، تغزیِ ًاهٌاػة ل،ػا 54اػت. افشاد تاالی 

ّای   تیواسی خاًَادگی تیواسی ػل، چاقی، ٍجَد

ّای   هحیط تٌفؼی دیگش ٍ کؼاًی کِ هـغَل تِ کاس دس

پشگشد ٍ غثاس ّؼتٌذ، آهادگی تیـتشی تشای اتتال تِ 

  تشًٍـیت هضهي سا داسًذ

 
 

 

 

تشًٍـیت حاد، تیـتش ػالئن دس ػِ تا پٌج سٍص ًاپذیذ هی  دس 

ّفتِ اداهِ پیذا  3تا  گاّاػشفِ ّا تاقی هاًذُ ٍ تؼضا ؿًَذ. 

 کٌذهی

دس صَستی کِ هذت ػِ هاُ دس دٍ : ًٍـیت هضهيتش

ّای ّوشاُ تا خلط غلیظ تذٍى ٍجَد  ػال پیاپی، ػشفِ

 تاؿذ. داؿتِ ػشفِ ، ٍجَد دیگش ػلل

هؼذًچیاى رغال ػٌگ،کاسگشاى )ؿغل، آلَدگی َّا ،ػیگاس 

 اص ػلل آى اػت طًتیك،ػفًَت  (کاسخاًِ ّای رٍب فلضات

 

 ػالئن

ّوشاُ تا کوی لیي ًـاًِ تشًٍـیت هضهي، ػشفِ خفیف اٍ

تٌگی ًفغ اػت کِ ػشفِ ػیگاسی ّا ًاهیذُ هیـَد.خلط 

دس طَالًی هذت ػشدسد  دس هشاحل تؼذ ظاّش هی ؿَد

 صثحگاّی ،اختالالت خَاب ٍ افؼشدگی،ػیاًَص،ٍسم پاّا

 ایجاد هی ؿَد.

 

 

ّا(  ّای تشًٍـی)ًایظک ِ هؼٌای التْاب لَلِت:تشًٍـیت 

 )هجاسی َّایی کَچك(ّا تاؿذ. صهاًی کِ ًایظک هی

ؿًَذ، َّای کوتشی قادس تِ ٍسٍد ٍ  هلتْة یا ػفًَی هی

ّا خَاّذ تَد ٍ هؼوَالً فشد هقادیش صیادی  خشٍج تِ سیِ

 .کٌذ ػشفِ دفغ هی تَػطخلط 

ُ  تشًٍـیییت حییاد  :تیوییاسی خییَد هحییذٍد ؿییًَذ

ت کییِ تییا ػییشفِ ّییای خـییك یییا چشکییی اهییا   ػییا

ؿییشٍػی  تییشٍص هیکٌییذ  پٌَهییًَیتییذٍى ػالئیین  

ٍ تییشای هییذت کَتییاّی تییاقی هییی     ،ًاگْییاًی داسد

هاًییذهؼوَالً ػییَاهلی هاًٌییذ ٍیشٍػییْا ، تاکتشیْییا ،    

هیییَاد ؿییییویایی )هاًٌیییذ اػتٌـیییا  آهًَییییاک (  

 تؼضیییاؿیییٌذ.  هیثیییا ػلیییل تشًٍـییییت حیییاد اص

تییشًٍؾ  تییا التْییاب ػییایش تخـییْای   تشًٍـیییت 

 تشًٍـییییَلیت،(پٌَهیییًَی)سییییَی هاًٌیییذ ػفًَیییت

 .ٍ دیگش هَاسد ّوشاُ اػت  (ْاًایظک التْاب)

 ّای ًٍـاًِ ػالئن تا: ئن تشٍص تشًٍـیت حادالػ

)آتشیضؽ ،احتقاى تیٌی ،تة خفیف گلَدسد  ػشهاخَسدگی

تِ ػشفِ  خیلی صٍدی خـك ػشفِ ّا ؿذُ، ،ػشفِ(ؿشٍع

هی ؿَد. ػشفِ، خلطی  تثذیلػویق ٍ دسدًاک  ّای

ٍ ػایش  تضا  ،خَىایجاد هی کٌذ کِ حاٍی صسد سًگ /ػثض

 هَاد هی تاؿذ.
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 برونشيت
54564333-35:تلفن   

، كارشناس پرستاري، سوپروايسر آهوزش م خطيبيتهيه و تنظين :

 9311 سالهت بازنگري:پاييس 

 هنبع: پرستاري داخلي جراحي برونر سودارث

 گيوري اعظن و رضوي اهاهي دكتر راهنواي باليني پرستاري     

  

 تضسیق کٌیذ. تا ًظش پضؿك سا آًفلَاًضا یا پٌَهَکكٍاکؼي   

هشطَب ًگْذاؿتي َّا تا تخَس ػشد تِ کاّؾ تحشیك ساُ 

 َّایی کوك هیکٌذ

 کوپشع گشم تش سٍی قفؼِ ػیٌِ تِ کٌتشل دسد کوك هیکٌذ

فیضیَتشاپی قفؼِ ػیٌِ ٍ تخلیِ خلط تشای تیواس کوك 

 کٌٌذُ خَاّذ تَد

دس خاًِ  آًفلَاًضا یا ػشهاخَسدگیاص تواع تا افشاد هثتال تِ 

 کٌیذ یا اجتواع خَدداسی

 هـاّذُ ػالئن صیش تِ اٍسطاًغ هشاجؼِ کٌیذ تا 

ٍ  یذؿذصَست تٌگی ًفغ تة ؿذیذ ٍدس  ،  دسحوالت حاد

کثَدی ٍ یا اختالل َّؿیاسی تیواس )کِ ًاؿی اص ًاسػایی 

تحت  فَسا تِ تیواسػتاى هٌتقل ٍ تٌفغ اػت( تایذ تیواس

 قشاس گیشد.  ٍ هشاقثتْای الصم  تؼتشی

 

 

 

  دسهاى تشًٍـیت هضهي  

ّذف اصلی دس دسهاى تشًٍـیت هضهي، کاّؾ تحشیك 

ؿًَذ تْثَدی   تاؿذ. کؼاًی کِ دسهاى هی ًایظک ّا هی

یاتٌذ، ٍلی ػالئن تیواسی کاّؾ یافتِ ٍ اص  کاهل ًوی

 .ؿَد جلَگیش ی هی گؼتشؽ تیواسی ٍ تشٍص ػَاسض آى

 طَس تِ سا ػیگاس هصشف تایؼتی فشد هثتال تِ تشًٍـیت

 ٍ گشد ٍ َّا آلَدگی داسای ّای هحیط اص. کٌذ قطغ کاهل

ّای ػشد تِ صَست  هحیط تِ ٍسٍد اص. ًوایذ اجتٌاب غثاس

اػتفادُ اص هایؼات گشم فشاٍاى دس  .ًاگْاًی خَدداسی کٌذ

 . ؿَد سٍص تاػث سقیق ؿذى خلط ٍ تخلیِ تْتش آى هی

ّای  اًجام ٍسصؽ ٍ ف سطین غزایی هتؼادل ٍ صحیحهصش  

 کوك کٌٌذُ هی تاؿذ. ػثك هٌظن تذٍى ایجاد خؼتگی

ّای َّایی ٍ داسٍّای  داسٍّای هتؼغ کٌٌذُ ساُهصشف  

تا تجَیض  آًتی تیَتیك ٍاػتٌـاقی ،کَستَى  خلط آٍس

 .پضؿك صَست پزیشد

 .اجتٌاب کٌیذیا هصشف خَدػشاًِ داسٍّا اص قطغ  
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