
 

 

آة ّشٗاسيذ صّبٕي ٕيبص ثٚ خشاحي داسد مٚ اختالً »

، ٛبي ضغَي يب سٗصّشٙ ّبٕٖذ سإٖذىي إدبُ فؼبٍيت ثيٖبيي،

ّطبٍؼٚ ٗ تْبضبي تَ٘يضي٘ٓ سا ّختٌ مٖذ ٗ ٕيبصي ثٚ 

 .«سسيذٓ آة ّشٗاسيذ ٕيست

 ّشاقجتي پس اص خشاحيٕنبت 

پس اص ػٌْ خشاحي ثٚ پطت ثخ٘اثيذ، اص خ٘اثيذٓ ثٚ 

سْت چطْي مٚ ػٌْ ضذٙ ٗ يب ثٚ سٗي ضنِ خ٘دداسي 

مٖيذ، اص سشفٚ، ػطسٚ، تنبٓ ضذيذ ٗ ٕبىٜبٕي سش ٗ صٗس 

صدٓ ثٚ ٖٛيبُ اخبثت ّضاج پشٛيض ْٕبييذ. ْٕبص خ٘إذٓ اص 

است، سٗص ػٌْ ثب تيِْ ٗ فقط ثش سٗي سٖو ثال ّبٕغ 

)تيِْ ثش سٗي خبك ثذٍيٌ ايدبد آٍ٘دىي ٗ ػفٕ٘ت چطِ 

ثبضذ، ّْٖ٘ع است(، خِ ضذٓ ثيص اص حذ مْش ّْٖ٘ع ّي

خ٘دداسي ٍزا تب يل ٛفتٚ پس اص ػٌْ اص سدذٙ مشدٓ 

اخسبُ  مٖيذ ٗ ّٜش سا ثب دست ثٚ پيطبٕي ٕضديل مٖيذ.

ٛب ثبال  ت٘إيذ قذُ ثضٕيذ، اص پَٚ ّي سٖيئ سا ثَٖذ ٕنٖيذ.

حسبس خفيف ا يذ ٗ مبسٛبي سجل إدبُ دٛيذ.ثشٗ

ٕبساحتي ٗ خسِ خبسخي تب ّذتي ثؼذ اص ػٌْ طجيؼي 

است. اضل سيضش خفيف ٗ تشضح ّختصش ضبيغ است. 

چطِ ّْنٔ است ثٚ ٕ٘س ٗ تْبس حسبس ض٘د. دس ص٘ست 

سٗص اًٗ ّْنٔ است پضضل  2تب  1احسبس ٕبساحتي، ثشاي 

ص ائ ّذت، سبػت ّسنٔ تد٘يض مٖذ. ثؼذ ا 6تب  4ٛش 

  .سٗداص ثئ ّي احسبس ٕبساحتي ّؼْ٘الً

 ٛب مِ سٕو ضذٓ يب ّح٘ ضذٓ سٕو -   

 ضت دس مِ ذدي - 

  ٗ ّشٗاسيذ آة ضذت افضايص ثب مٚ) ثيٖي چٖذ يب ثيٖي دٗ -

 (ض٘د ّي

ػيٖل ٗ يب ٍٖض  ضْبسٙ ّذاُٗ تغييش ٕضديل، ديذ افضايص -

 سي.بتْ

ٛبي چطْي ٕيض  ثيْبسيت٘إذ ٕبضي اص سبيش  ائ ػالئِ ّي

 ثٚ ثبضٖذ، پس اىش دچبس ٛش يل اص ائ ػالئِ ضذيذ حتْبً

دس آة ّشٗاسيذ خفيف، اختالً چطِ پضضل ّشاخؼٚ مٖيذ.

ثيٖبيي ضبيذ ثسيبس ٕبچيض ثبضذ. اّب ثب افضايص ّيضآ آة 

ض٘د. ثؼضي اص ّجتاليبٓ  ّشٗاسيذ، ثيٖبيي ثٚ تذسيح ثذتش ّي

مٖٖذ مٚ ديذ ٕضديل  ّي ْٛضّبٓ ثب مبٛص ديذ دٗس احسبس

ّ٘قتي است ٗ ثب افضايص ّيضآ تغييش إٜٓب ثٜتش ضذٙ اّب ائ 

 ٗس ٗ ٕضديل، ٛش دٗ ثذتش خ٘اٛذ ضذ.دآة ّشٗاسيذ، ديذ 

دس ّشاحٌ اٍٗيٚ آة ّشٗاسيذ، ٗضؼيت ثيٖبيي ثب استفبدٙ اص 

تش ثٜج٘د  ٛبي ثضسه ْٕب ٗ ٕ٘سٛبي ق٘ي ػيٖل، ػذسي

يبثذ. اّب اىش ائ تذاثيش مْل مٖٖذٙ ٕجبضذ، خشاحي تٖٜب  ّي

ساٙ دسّبٓ است مٚ ضبٌّ خبسج مشدٓ ػذسي مذس ضذٙ ٗ 

صّبٓ ػٌْ ثب ت٘خٚ خبييضيٖي آٓ ثب ػذسي ّصٖ٘ػي است. 

 خشاحي ػٌْ اّشٗصٙيبص ٗ ضشايط ٛش فشد ّتفبٗت است. ثٚ ٕ

حبً ضْب ثب  ثٚ ٛش .است ّؤثش ثسيبس ٗ خطش مِ ّشٗاسيذ آة

 صْيِ خ٘اٛيذ ىشفتصّيٖٚ تمْل چطِ پضضل دس ائ 

 

 

 

 سبختٚ پشٗتئئ ٗ آة اص ػذسي ؟چيست ّشٗاسيذ آة  

 ىبٛي. مٖذ ػج٘س آٓ اص ثت٘إذ ٕ٘س تب است ضفبف ٗ ضذٙ

 ثٚ ّٖدش ٗ يبفتٚ تغييش ٛب پشٗتئئ ائ اص ثخطي اٗقبت

 ثٚ ٕ٘س ٕتيدٚ دس. ضٕ٘ذ ّي ػذسي اص ٛبيي قسْت مذٗست

 مٚ ض٘د ّي ايدبد ثيٖبيي اختالً ٗ سسذ ْٕي ضجنيٚ ثٚ خ٘ثي

دس ّشاحٌ اٍٗيٚ مٚ تٖٜب  .ٕبّٖذ ّي ّشٗاسيذ آة سا پذيذٙ ائ

ثخص م٘چني اص ػذسي مذس ضذٙ است ضبيذ آة ّشٗاسيذ 

ّطنَي ايدبد ٕنٖذ، اّب دس ثيطتش ّ٘اقغ ائ سٕٗذ اداّٚ 

ض٘د ٗ ثيٖبيي سا  يبثذ ٗ ثخص ثضسىي اص ػذسي مذس ّي ّي

سبصد. آة ّشٗاسيذ ٕبضي اص افضايص سٔ ثٚ تذسيح  ّختٌ ّي

دس افشاد خ٘آ ٗ  يٍٗ ْٕبيذ ٗ طي چٖذ سبً پيطشفت ّي

افشاد ديبثتي ّْنٔ است ثٚ سشػت ٗ طي چٖذ ّبٙ پيطشفت 

آة ّشٗاسيذ اص چطْي ثٚ چطِ دييش سشايت  ،ْٕبيذ

چٚ افشاد صيبدي ّجتال ثٚ آة ّشٗاسيذ دس ٛش دٗ  اىش ،مٖذ ْٕي

چطِ ٛستٖذ، ٍٗي ْٛيطٚ سشػت پيطشفت ثيْبسي دس دٗ 

آٓ  چطِ ينسبٓ ٕيست. ٖٛ٘ص ٛيچ ػَت قطؼي ثشاي

ّطخص ٕيشديذٙ است. دإطْٖذآ ػٌَ ّتؼذدي اص خَْٚ 

سييبس مطيذٓ، ثيْبسي قٖذ ٗ تْبس صيبد ثب ٕ٘س خ٘سضيذ سا 

 مٖٖذ ثشاي اثتال ثٚ آٓ رمش ّي

 تشئ ػالئِ ػجبست إذ اص: ضبيغػالئِ آة ّشٗاسيذ 

 ثيٖبيي ضذٓ ّح٘ يب ضذٓ تبس -

 (ٛب ديذٓ ٛبٍٚ اطشاف چشاؽسٗضٖبيي ) ثٚ ضذٓ حسبس -
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 يگيًر اعظم ي رضًي امامي دكتر راَىماي باليىي پرستاري

   ٚتبسيلٛبي ٕ٘سإي )ّثٌ ثشق آسْبٓ( دس اتبق ديذٓ خشق 

 ب چطْبٓ ثستٚث   

 مبٛص ثيٖبيي، دٗثيٖي  ٗ تبسي ديذ 

 يبثذدسد ضذيذ چطِ مٚ ثب ّسنٔ ثٜج٘د ْٕي 

  ِتشضح چشمي اص آٓ قشّضي ٗ س٘صش ضذيذ چط ٗ 

 

 ٕح٘ٙ صحيح استفبدٙ اص قطشٙ ٛبي چطْي

صبث٘ٓ ثخ٘ثي ثط٘ئيذ، سش ٛبي خ٘د سا ثب آة ٗ اثتذا دست

خ٘د سا مْي ثٚ ػقت خِ مٖيذ، پَل تحتبٕي خ٘د سا ثب 

إيطت اضبسٙ پبيئ ثنطيذ تب حفشٙ م٘چني ايدبد ض٘د دس 

حفشٙ ايدبد ضذٙ يل قطشٙ ثچنبٕيذ، اص تْبس ٕ٘ك قطشٙ 

ٛب خَ٘ىيشي مٖيذ پس اص ٛب يب ٍجٚ پَلچنبٓ ثب دست

قيقٚ ثٚ آساّي د 3تب  2چطْبٕتبٓ سا ثْذت  چنبٕذٓ قطشٙ

إيطت خ٘د سا سٗي ى٘ضٚ داخَي چطِ ) مٖبس ثيٖي( ، ثجٖذيذ

ثبٕيٚ فطبس دٛيذ تب داسٗ اص ّح٘طٚ چطْي خبسج  22ثٚ ّذت 

-ائ مبس ثبػث خزة ثٜتش داسٗ ٗ مبٛص ػ٘اسض آٓ ّي ٕط٘د

ىشدد اىش ٕيبص ث٘د مٚ دٗ قطشٙ ّتفبٗت سا دس يل سبػت 

 فبصَٚ ثيزاسيذ.استفبدٙ مٖيذ ّبثئ إٜٓب پٖح  دقيقٚ 

 

 

 

 

 

اي سا ثشاي  اص خشاحي پضضل ثشٕبّٚ صّبٓ ثٖذي ضذٙ ثؼذ 

إدبُ ّؼبيٖبت، خٜت ثشسسي پيطشفت تشّيِ صخِ ٗ مٖتشً 

تب چٖذ ٛفتٚ پس اص ػٌْ مٖذ.  فطبس داخٌ چطِ تؼيئ ّي

پضضل دس ّ٘سد ص . اٛبي چطْي استفبدٙ مشد ثبيذ اص قطشٙ

اً مٖيذ. دس ؤداسٗٛب سٕح٘ٙ ٗ صّبٓ استفبدٙ ٗ اثشات خبٕجي 

يٖل ثشاي ّحبفظت اص ػ طً٘ ّبٙ اًٗ ثبيذ اص يل پ٘ضص يب

اص ّبٍيذٓ ٗ فطبسدادٓ چطِ خ٘دداسي چطِ استفبدٙ مٖيذ. 

مٖيذ، صيشا ّْنٔ است دس سٕٗذ طجيؼي تشّيِ صخِ تذاخٌ 

 .ايدبد مٖذ ٗ ّ٘خت س٘صش ٗ خبسش چطِ ض٘د

اٍجتٚ ، مشدت٘آ حْبُ مبٌّ  ّي اٍي دٙ سٗصپس اص يل ٛفتٚ 

 ت٘خٚ داضتٚ ثبضيذ مٚ فقط اص ضبّپ٘ ثچٚ استفبدٙ ْٕبييذ.

پس اص خشاحي ٕيبصي ثٚ تغييش سطيِ غزايي ٕيست ثب خ٘سدٓ 

ّيضآ ّٖبست سجضي ّي٘ٙ ٗ آة اص ايدبد يج٘ست خَ٘ىيشي 

دس ص٘ست داضتٔ ثيٖبيي مبفي، تْبضبي تَ٘يضي٘ٓ ٗ  مٖيذ.

مبس ثب مبّپي٘تش تب خبيي مٚ ضْب سا خستٚ ٕنٖذ ثالّبٕغ است. 

اص ثٚ مبس ثشدٓ ّ٘اد آسايطي دس اطشاف چطِ خ٘دداسي 

 .ْٕبييذ ٗ صّبٓ ضشٗع آٓ سا اص پضضل ّؼبٍح سؤاً مٖيذ

 ػالئِ ٗ ٕطبٕٚ ٛبي غيش طجيؼي:

ثٚ ط٘س مَي إتظبس داسيِ مٚ تبسي ديذ ٗ ٕبساحتي چطِ دس 

سٗصٛبي پس اص ػٌْ سٗ ثٚ ثٜج٘دي ثبضذ ٍٗي دس ص٘ست ثذتش 

ّشاخؼٚ  ضذٓ ٗ يب ّ٘اخٚ ضذٓ ثب ّ٘اسد صيش ف٘ساً ثٚ پضضل

 مٖيذ.
 

 

 

 

 

 


