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صفحه 3

قابل توجه خوانندگان:
کتاب حاضر ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب
مرجع پرستتتتاری دیخ

– جریح برونر و ستتتودیر

بخش فرآیند پرستتتتاری درد و درمان درد یستتتای یی
مجموعه کتاب یز  15ج د کتاب تشکیل شده یسا ،توسط
گروه ترجمه متون پرستاری ترجمک آماده و به صورت
رییگان در یختیار پرستتتارین و دینشتتجویان پرستتتاری
قریر گرفته یستتتای در یی کتاب به د یل فن یمکان در
تصتتتاویر ،نمودیر ا ،جدیو و کی نک وجود ندیشتتتای
بنابریی یگر مایل به مطاکعه کامل مط ب ستتتتید ،به وبستتتایا  http://parastar.infoمریجعه
نماییدی مط ب در شده در وب سایا مرتب به روز ر سان شده و کینک ای زیادی به فر نگ
تعریف ویژه ا ،دیروشناس  ،آناتوم و فیزیوکوژی و ییی وجود دیردی

برای دانلود جلدهای دیگر این مجموعه کلیک کنید.

ر گونه یستفاده آکادمیک و پژو ش یز یی کتاب مجاز یسا و یستفاده یقتصادی یز یی
کتاب یا در کتاب در وبسایا ای دیگر منوط به کسب مجوز یز مدیریا وبسایا یسای
منبع
DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2016) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New
York: McGraw-Hill.

صفحه 4

ساختار کتاب
زمان که ین سان به درد و ناریحت غیرقابل تحمل مبتال م شود م دیند که باید به دنبا
خدمات درمان باشد ،یما یریئه کنندگان خدمات درمان چگونه متوجه م شوند که مشکل یز
کجا سا و چطور م شکل ری رفع کنند ،چطور سالما بیمار ری برگردینند ،یا یز درد و ناریحت
وی کم کنندی پا سخ یی سئوی ت به عالئم و ن شانه ای بیمار و نتایج ت سا ای ت شخی ص
ب ستگ دیردی در یی وب سایا تالش م شود که یی عالئم و ن شانه ا معرف شوند ،نتایج
تسا ای تشخیص تفسیر شود ،مدیخالت پرستاری طریح شده و به رفع مشکل یا تسکی
درد و آ م بیمار کمک شودی
مطاکب یی قستتتما (فرآیند پرستتتتاریر در  15بخش یریئه م شتتتود و ر بخش یک یز
سی ستم ای ی ص

بدن ری پو شش م د دی در ر بخش بیماری ا و یختال ت ر بخش یز

بدن بررس م شودی شرح ر بیماری یا یختال به صورت زیر تقسیم بندی م شود


مشکل چیسا؟



پیش آگه



عالئم و نشانه ای یص



تفسیر تسا ای تشخیص



درمان



تشخیص ای پرستاری



مدیخالت پرستاری



تسا ای تشخیص حیات

در بخش مشتتکل چیستتا ،شتترح مختصتتری یز طریقه یبتالی بدن به آن بیماری یا یختال
خاص آمده یستتتای بخش پیش آگه یحتما درمان بیماری و یحتما وقوس آستتتیب دیئم به
سیستم مورد نظر بررس م شودی باقیمانده بخش ا نیز یطالعات به صورت کی سا عالئم
و نشانه ا ،تشخیص ا و غیره یریئه م کنندی یی تقسیم بندی به شیوه یی ینجام شده یسا

صفحه 5
که یادگیری آنها ساده تر شده و مچنی به عنوین یک منبع سریع در د سترس پر ستارین
باشدی
وبگاه پرستتتار قصتتد دیرد که بتدریج مطاکب مختصتتر و مفیدی در مورد ک یه مهارت ای
تخ ص ص و عموم پر ستاری یریئه نمایدی سپس به با گذر زمان مطاکب مجدد مورد ب سط و
برر س قریر گرفته و ر مط ب به ر شد کامل ر سانده م شودی بنابریی

زم ی سا که بریی

مطاکعه یک مط ب مرتب سایا ری چک نمود و یز تغییریت جدید آگاه شدی روش دیگر عضویا
در خبرنامه سایا پرستار و مط ع شدن یز مطاکب جدید یضافه شده به سایا یسای

صفحه 6

تقسیم بندی مطالب
مطاکب بخش فرآیند پرستاری به صورت زیر تقسیم بندی شده یسا ،تا پرستارین بتوینند
بریساس تخصص و حوزه فعاکیا خود سریعتر به مطاکب مورد نظر دسترس پیدی کنندی
فصل  - 1سیستم قلب و عروق
فصل  - 2سیستم تنفسی
فصل  - 3سیستم ایمنی
فصل  - 4سیستم هماتولوژیک
فصل  - 5سیستم عصبی
فصل  - 6سیستم عضالنی  -اسکلتی
فصل  - 7سیستم گوارشی
فصل  - 8سیستم غدد درونریز
فصل  - 9سیستم ادراری  -تناسلی
فصل  - 10سیستم پوششی
فصل  - 11مایعات و الکترولیت ها
فصل  - 12بهداشت روانی
فصل  - 13جراحی و اتاق عمل
فصل  - 14بیماری های زنان
فصل  - 15درمان درد

صفحه 7

مقدمه
فصل  – 1سیستم قلب و عروق
می که نام ق ب و عروق (CARDIOVASCULAR SYSTEMر به زبان م آید ،یفکار مخت ف به
ذ

م رستتتد ،رچند یی یفکار با توجه به تجربه بیمارین م تویند متفاوت باشتتتدی نگاه

مریقبی بهدی شت به عالئم و ن شانه ای یی سی ستم متنوس ی سا ،زیری سی ستم ق ب و عروق
به عنوین شتتا ریه توزیع موید غذیی و یکستتیژن در ستتریستتر بدن و جمع آوری و دفع دی
یکستتید کرب و فرآورده ای جنب متابوکیک یز یرگان ای مخت ف بدن نگریستتته م شتتودی
نارسای سیستم ق ب و عروق دیریی تاثیر مرکب بر بدن یس ،زیری با سایر سیستم ای بدن
در تعامل مستقیم یسا و زنجیره یی یز ویکنش ا ری بوجود م آوردی مریقبا د نده بایست
درک جامع یز سی ستم ق ب و عروق دی شته با شد ،تا بتویند ع ا م شکل بیمار ری تعیی کندی
در یی فصتتتل یز فرآیند پرستتتتاری شتتتناستتتای یختال ت ق ب و عروق و یجریی مدیخالت
پرستتتتاری متنابر با مشتتتکالت که به برگردین عم کرد نرما آن کمک کندش آموزش دیده م
شودی

فصل  – 2سیستم تنفسی
سی ستم تنف س (RESPIRATORY SYSTEMر با تمام

سو

دی یک سید کرب در تعامل ی سا ،یک سیژن ر سان تمام س و

ای بدن بریی تباد یک سیژن و
ای موجود در بدن ری ینجام

م د دی در یی فصتتل بیماری ا و یختال ت ستتیستتتم تنفس ت معرف م شتتوند ،مشتتکالت
تنف س  ،طریقه شنا سای یی م شکالت و مریحل رفع م شکل و کمک به بهبود سی ستم تنف س
بحث م شوندی

فصل  – 3سیستم ایمنی
آخری باری که دستتتا خود ری بریده یید ،یا زخم بردیشتتتته یید ری بخاطر بیاوریدی محل
زخم متورم و قرمز م

شود و ممک ی سا یح ساس گرم کنیدی یی بخاطر تالش سی ستم

صفحه 8
ییمن (IMMUNE SYSTEMر بریی بهبود زخم یز طریق حم ه به میکرویرگانی سم ای که یحتما
به بدن حم ه کرده یندش رخ م د دی رچند توینای نبرد با بیماری ا و ترمیم زخم در نقص
عم کرد ستتیستتتم ییمن به مخاطره م یفتدی در یی فصتتل یختال ت ستتیستتتم ییمن  ،عالئم و
نشانه ای آنها و یقدیمات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث م شوندی

فصل  – 4سیستم خونی
سی ستم ماتوکوژیک (HEMATOLOGIC SYSTEMر س و

ای خون ری توکید و در سری سر

بدن به گردش در م آوردی ر گونه یختال یی ستیستتم م تویند عم کرد تمام یرگان ای
بدن ری به مخاطره بیاندیزدی در یی ف صل به برر س

سی ستم ماتوکوژیک و یختال ت شایع

آن پردیخته ،مریقبا یز بیمارین مبتال به مشکالت ماتوکوژیک مورد بحث قریر م گیردی

فصل  – 5سیستم عصبی
سیستم عصب (NERVOUS SYSTEMر مرکز فرمان بدن یسا و تکانه ای عصب ری دریافا
کرده و پا سخ صحیح بر م گردیندی در یی ف صل یختال ت سی ستم ع صب که موجب نقص
عم کرد یی سی ستم م شوند ،بحث شده و مدیخالت پر ستاری زم بریی ت سکی و تخفیف
مشکالت عصب بیمارین معرف م شوندی

فصل  – 6سیستم عضالنی اسکلتی
سیستم عضالن یسک ت (musculoskeletal systemر یک فری ساختار در بدن یسا که قدرت
و حرکا ری بریی ین سان فری م م کندی در یی ف صل یختال ت سی ستم ع ضالن ی سک ت و
درمان و بازیافا عم کرد آنها ری بحث م کنیمی

فصل  - 7سیستم گوارشی
تغذیه و دفع فضو ت بدن وبیفه سیستم گویرش (gastrointestinal systemر یسای ر گونه
یختال عم کرد یی ستتتیستتتتم م تویند توینای بدن در ذخیره کربو یدریت ا ،چرب

او

صفحه 9
پروتئی

ا ری مختل کند ،که مگ بریی ینرژی بخشتتیدن به بدن زم ستتتندی در یی فصتتل

یختال ت و ری کار ای مبارزه با آنها ری بحث م کنیمی

فصل  – 8سیستم آندوکرین
سیستم آندوکری یا غدد درونریز (endocrine systemر پیغام رسان بدن ستندی یی سیستم
پیام ای ری خاموش و روش ت م کند که یعما یحشتتای بدن ری کنتر م کنندی یختال غدد
درونریز با ر و مر بدن مریه یستتا ،پیام ا در مستتیر غ ط یرستتا و قطع و وصتتل م
شوندی در یی فصل یختال ت سیستم غدد درونریز بحث و بررس م شوندی

فصل  – 9سیستم ادراری تناسلی
یرگان ای تناس ت

و ستتیستتتم یدریری یز یک منشتتا جنین

عنوین سیستم یدریری تناس
تناس ت

ستتتند ،به می خاطر تحا

(genitourinary systemر مطرح م شوندی یختال سیستم یدریری

منجر به یختال ت زیادی م شتتود که بعض ت در یک جنس دیده م شتتوندی در یی

فصل یی یختال ت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث م شودی

فصل  – 10سیستم پوششی
بیماری ا و یختال ت سی ستم پو ش ش (INTEGUMENTARY SYSTEMر موجب م

شود که

بدن در معرض جوم ویروس ا ،باکتری ا و ستتتایر میکرویرگانیستتتم ا قریر گیرد ،زیری
یوکی سد دفاع بدن (پوسار دچار گسستگ م شودی در یی فصل نگا

به بیماری ا و

یختال ت سیستم پوشش و ریه ای رفع و تسکی آنها م یندیزیمی

فصل  – 11مایعات و الکترولیت ها
حفظ تعاد مایعات و یککتروکیا ا بریی عم کرد صحیح بدن ضروری ی سای عدم تعاد
آنها موجب م شتتود که بدن نیاز خود ری یز جا ای دیگر جبرین کند ،که یثر ریپ

در ستتایر

صفحه 10
یرگان ا و سی ستم ای بدن خوی د دی شای در یی ف صل مایعات و یککتروکیا ا ،یختال و
عدم تعاد آنها ،ریه ای بازیافا تعاد مایعات و یککتروکیا ای بدن بحث م شودی

فصل  – 12بهداشت روانی
یختال ت که روی ذ

و روین تاثیر دیرند ،بر فعاکیا ای روزمره تاثیر گذی شته و منجر

به رفتار ای خود تخریب م شوندی در یی فصل یختال ت بهدیشا روین بحث ،سازماند
و ریه ای کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث م شوندی

فصل  – 13مراقبت حین عمل
درمان جریح معمو یک درمان ریدیکا یما ضتتروری بریی وضتتعیا ا و بیماری ای
خاص یستتای رچند جریح بیمار ری در معرض مجموعه یی یز یختال ت قریر م د د که در
صتتورت عدم جریح رخ نم د ند ،یما ضتترورت جریح بیشتتتر یستتای در یی بخش یی
یختال ت و ریه ای مقاب ه با آنها ری بحث م کنیمی

فصل  – 14بهداشت زنان
در یی ف صل دیمنه یی یز بیماری ا ری بحث م کنیم که زنان ری مبتال م کندی ت شخیص،
درمان دیروی  ،مدیخالت پرستاری و ریه ای رفع و تسکی یی مشکالت بحث خوی د شدی

فصل  – 15درمان درد
درد در بسیاری یز یختال ت دیده م شود و بریی ج وگیری یز یثریت سوء آن بر سالما
و به زیست بیمارین ،بایست درد کنتر شودی در یی فصل تکنیک ای درمان درد بحث م
شوندی

11 صفحه

فهرست مندرجات
صفحه

عنوین

12 .................................................................................................... )Pain( درد
14 ...................................................................................... )Acute Pain( درد حاد
18 .............................................................................. )Chronic Pain( درد مزمن
20 .......................................................)Peripheral Neuropathy( نوروپاتی محیطی
23 ........................................................... )Phantom Limb Pain( درد اندام خیالی
25 .................................................)Substance Use Disorders( اختالل مصرف مواد
32 .....................................................................)Drug Addiction( اعتیاد به مواد

صفحه 12

درد ()Pain
و پوسا منتشر

درد یحساس یسا یز پایانه ای عصب که در سریسر بافا ای دیخ

م شتودی مغز تنها ستاختار بدون گیرنده ای درد یستای زمان که گیرنده ای درد تحریک
م شوند ،ناریحت و درد حاصل م شود ،و خوی ان یقدیم یسا بریی رفع ع ا دردی تکانه
ای درد در حو ر شته ای ح س یع صاب نخاغ به ستون فقریت و سپس مغز سفر م
کنند ،که درجه و منبع درد ری تفسیر و حس م کنندی سپس مغز به رشته ای عصب سیگنا
م د د که موید شیمیای تر شح کنند که سیگنا
شتتیمیای – ینکفاکی
قادر به سرکوب سیگنا

ای درد ری مهار کندی بع ض یز یی موید
ا (endorphinsر –

ا (enkephalinsر ،ستتروتونی (serotoninر و یندروفی
ای درد بوده و کنتر دیخ

درد ری موجب م شوندی درد یحشای

دردی ی سا که یز یک یرگان ثانویه به جریح  ،کریمپ ،یی سکم  ،ک شیدگ یا ی سپا سم رخ م
د دی درد یرجاع یحستتاس دردی یستتا که یز بخش دیگری یز بدن م آید تا یینکه یز منشتتاء
یص

آن برخیزدی شایع یسا که درد ق ب در دسا ا ،فک یا کمر یحساس شودی تکانه ای

درد یز ق ب به ستتتما مان مدیری حرکا م کنند که گیرنده ای یی نویح حرکا م کند،
بنابریی تفسیر تکانه ا توسط مغز ری سردرگم م کنندی
یفرید مخت ف یز یک صدمه یک سان درد متفاوت ری تجربه م کنند و سطح یح ساس درد
یفرید با م فرق دیردی محققان به دنبا تشتتتریح یی پدیده ستتتتندی نظریه درویزه کنتر درد
(gate control theoryر یبریز م دیرد که در ستتتون فقریت «درویزه یی» وجود دیرد که ییمپاکس
ای ورودی یز ینگشتتتتان روی یک بخاری دیغ به مغز ری کنتر م کندی کنتر یی درویزه
برعهده مغز ی سا و یجازه م د د کل سیگنا

ا یا بخ ش یز سیگنا

ا یز آن عبور کنندی

رچند تف سیر درد بری ساس عویطف ،یح سا سات ،خاطریت ،توقعات ،ییده آ
ای فر نگ شخص یسای یگر مغز و ذ

ا و سوگیری

شما به جای دیگر مشغو باشد ،درد ممک یسا

کا ش یابد یا متوجه سیگنا درد ن شوید ،بریی مثا  ،تجریه ماز (Lamazeر در زمان زییمان
و بچه آوردنی یی یک یز معروف تری نظریه ای درد یسای

صفحه 13
درد عاطف (Emotional painر م تویند عالئم متفاوت زیادی توکید کند ،چری که بازنمای
آن با یتیوکوژی درد تفاوت دیردی
مقیاس درد (Pain scaleر یبزیری یستتا مفید بریی بررست و شتتناخا شتتدت درد و کیفیا
زندگ ی یی مقیاس ا به بیمار کمک م کنند که شدت درد و تاثیر آن بر بیمار ری به در ست
بررس کنندی مقیاس ای درد یغ ب به صورت مقیاس کیکرت (Likert scaleر ستند و یز صفر
(بدون دردر تا ( 10شتتتدیدتری درد ممک ر درجه بندی م

شتتتوندی مقیاس درد ونگ ( Wong

pain scaleر بریی بچه ا ی سا ،در یی مقیاس یز صورتک ای خو شحا تا صورتک گریان
یستفاده شده یسای یبزیر مفید دیگر یاددیشا درد یسا که در آن بیمار شدت ،موضع ،فعاکیا
زمان بروز درد ،عویمل ت شدید کننده و ر آنچه که موجب ت سکی درد شود ری یاددی شا م
کندی یی یبزیر مفیدی ی سا بریی برر س و شناخا ت شدید یا ت سکی درد و مچنی ویکنش
بیمار به دیرو ای مسک ی
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درد حاد (Pain

)Acute

درد حاد معمو به یک ینحریف یا یک بیماری یشتتاره دیردی بی درد حاد و مزم یز طریق
طو مدت درد یفتریق قائل م شویمی درد حاد کمتر یز  4تا  6ماه طو م کشدی

مشکل چیست؟
یع صاب درد تو سط ف شار ،بریدگ  ،سرما ،چاقو ،جریح و مانند یینها تحریک م شوندی
سایر ع ل آن م تویند شکستگ یستخوین ،سوختگ

ا و خریشیدگ

ا باشدی

پیش آگهی
درد حاد معمو قابل درمان بوده و در کمتر یز  4تا  6ماه خاتمه م یابدی

عالئم و نشانه ها
• درد تیز شدید
• درد کحظه یی ،تیر کشنده یا مدیوم
• کریمپ یا یسپاسموتیک

تست های تشخیصی
• سونوگریف
• ریدیوگریف
• س ت یسک
• تصویر MRI

درمان
• جریح
• زیییدن بچه
• ب

وش
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• مسک

ا

o

یستامینوف (acetaminophenر

o

آسپری (aspirinر

o

مهار کننده ای COX-2

• دیرو ای NSAID
o

س کوسیب (celecoxibر

o

دیک وفناک (diclofenacر

o

ف وربیپروف (flurbiprofenر

o

ییبوپروف (ibuprofenر

o

ییندومتاسی (indomethacinر

o

کتورو ک (ketorolacر

o

نابومتون (nabumetoneر

o

ناپروکس (naproxenر

• مخدر ا
o

کدئی (codeineر

o

یدروکدون (hydrocodoneر

o

یدرومورفون (hydromorphoneر

o

کورفانو (levorphanolر

o

مپریدی (meperidineر

o

متادون (methadoneر

o

مورفی (morphineر

o

یکس کدون (oxycodoneر

• دیرو ای ضد یسپاسم
• شل کننده ای عضالن
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• مسک

ای درد نوروپاتیک

• ضد یفسردگ

ای سه ح قه یی

o

آم تریپتی ی (amitriptylineر

o

دزیپریمی (desipramineر

• ضد یفسردگ
o

ای غیر سه ح قه یی

بوپروپیون (bupropionر

• ضد تشنج ا
o

کاربامازپی (carbamazapineر

o

ک ونازپام (clonazepamر

o

گاباپنتی (gabapentinر

o

پرگاباکی (pregabalinر

• ضد یضطریب ا
• یستروئید ا
• گرما  /سرما
• ویحد تحریک یککتریک عصب یز روی ج د (TENSر
• تزریق یپیدوری

تشخیص های پرستاری
• درد حاد
• ب یقتدیری (ب قدرت ر

مداخالت پرستاری
• کمپرس سرد یا گرم
• ماساژ
• ت درمان
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• طب سوزن (Acupunctureر
• بازخورد زیست (Biofeedbackر
• ماساژ کمر و شکست قوکنج (Chiropracticر
• مریقبه (Meditationر
• گروه ای حمایت
• دعا
• آموزش مویرد زیر به بیمار


آزمایشات و درمان ا



دیرو ا ،دوز ،زمانبندی و عویرض جانب آنها



یستفاده یز درمان ای مکمل و بدیل
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درد مزمن ()Chronic Pain
درد مزم دردی یستتا که پس یز مشتتخص شتتدن یتیوکوژی عامل ییجاد کننده درد نوز
یدیمه دیردی ممک یستتا پس یز گذشتتا  4تا  6ماه یز شتتدت کمتری برخوردیر باشتتد یا ممک
یسا به یندیزه یو شدید بوده و تغییری نکندی

مشکل چیست؟
در بیماری ای زیر درد مزم مشا ده م شود
• آرتریا
• کمر درد
• سرطان
• سردرد
• درد با منشاء عصب (Neurogenicر
• درد با منشاء روین (Psychogenicر

پیش آگهی
پیش آگه درد مزم ضتتعیف یستتای تجهیزیت و روش ای مکمل م تویند به تستتهیل
یثریت ب ند مدت درد مزم کمک کندی

عالئم و نشانه ها
عالوه بر درد مزم  ،سایر تظا ریت ممک یسا شامل مویرد زیر باشد
• عصبانیا
• کا ش تحرک
• کا ش ینرژی
• یفسردگ
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• ب قریری یا یضطریب
• تنش عضالن

تست های تشخیصی
• ضربان ق ب ،فشار خون و ریا تنفس ممک یسا با باشد
• مقیاس درد

درمان
• یستفاده یز ضد یضطریب
• یستفاده یز ضد یفسردگ
• یستفاده یز آریم بخش

تشخیص های پرستاری
• درد مزم
• نایمیدی
• پایی بودن موقعیت یعتماد به نفس

مداخالت پرستاری
• توصیه مشاوره یا پیوست به گروه ای حمایت
• ورزش روزینه
• ت درمان
• ماساژ
• تنفس عمیق و مریقبه
• بازخورد زیست
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نوروپاتی محیطی ()Peripheral Neuropathy
یی دژنری سیون یا بیمار شدن یع صاب محیط ی سا که روی یع صاب حرکت و یا ح س
تاثیر م گذیردی یعصاب محیط شامل مه یعصاب غیر یز مغز و نخاس یسای

مشکل چیست؟
نوروپات

ا خی

شناخته شده نی ستندی زمان که یع صاب محیط آ سیب م بینند ،مغز

در زمان پریزش سیگنا یرساک یز یعصاب آسیب دیده دچار سردرگم م شودی درد یا ب
ح س ممک ی سا با یندیزه آ سیب تنا سب ندی شته با شد یا ممک ی سا در حاک که پو سا و
بافا ساکم ی سا ،درد وجود دی شته با شدی نوروپات محیط ممک ی سا یع صاب حرکت یا
یعصتتاب حستت یا ر دو ری درگیر کندی یغ ب نتیجه کنتر ضتتعیف دیابا م یتوس ،کم کاری
تیروئید ،موید سم  ،ییدز (HIV/AIDSر ،کمبود ویتامی  ،م صرف یککل یا بع ض یز عفونا ا
یسای

پیش آگهی
درمان بیماری زمینه یی ممک یستتتا به تستتتکی درد کمک کندی یغ ب درمان درد بهتری
گزینه یسای

عالئم و نشانه ها
عالئم در نتیجه فشار بر عصب یا آسیب عصب بوجود م آید ،چه در یعصاب حس چه
حرکت ی
• درد
• خویب رفت و ب حس
• گزگز
• ضعف عضالن
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• یز دسا دیدن حس
• سوزش

تست های تشخیصی
• تاریخچه و معاینه فیزیک
• رف کس ا
• حویس
• قدرت عضالن
• یککترومیوگریف (EMGر
• بررس

دییا عصب

• پایی بودن سطح سرم ویتامی  ،B12ممک یسا ع ا یختال عصب باشد

درمان
• گزینه ای درمان شتامل درمان بیماری زمینه یی بریی تستکی نوروپات و درمان
درد یا عالئم ناش یز نوروپات یسای
• تسکی درد
• دیرو ای ضد تشنج
• گاباپنتی (gabapentinر
• پرگاباکی (pregabalinر
• کاربامازپی (carbamazepineر -به درد نوروپات با منشاء ناشناخته کمک م کند
• ضد یفسردگ

ای سه ح قه یی

• آم تریپتی ی (amitriptylineر
• دسیپریمی (desipramineر
• ییم پریمی (imipramineر – توسط ب وک سیگنا

ای یرساک به مغز عمل م کند
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• یستتتتفاده یز برچستتتب کیدوکائی (Lidocaine patchر – ب حس کننده موضتتتع که
مستقیما به موضع درد یعما م شودی

تشخیص های پرستاری
• ریسک نقص عم کرد عصب حس محیط
• تغییریت درک حس مسه

مداخالت پرستاری
• آریم سازی
• بازخورد زیست
• طب سوزن
• محافظا یز پا ا – کا ش حس موجب م شود که بیمار متوجه جریحات پا نشود
• ورزش
• رفع فشار یز یندیم مبال
• یستعما کمپرس سرد یا گرم
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درد اندام خیالی ()Phantom Limb Pain
درد خفیف تا شدید در ناحیه یز یندیم یح ساس م شود که یندیم قطع شده ی سا و به آن
درد عضو خیاک یا فانتوم کیمب یطالق م شودی

مشکل چیست؟
ینتهای ع صب در مو ضع جریح به یر سا

سیگنا

ای درد به مغز یدیمه مید دی یندیم

قطع شده م تویند به صورت قطع با جریح (آمپوتاسیونر یا قطع در یثر تروما باشدی

پیش آگهی
بعضتت یز بیمارین درد فانتوم یندک یا یصتتال دردی یحستتاس نم کنندی در حاک که در
مابق بیمارین درد با گذر زمان کا ش م یابدی پیش آگه زمان ضعیف ی سا که درد تا -4
 6ماه یدیمه یابدی

عالئم و نشانه ها
• در در پایی یا با ی ناحیه آمپوتاسیون
• خارش
• کریمپ
• گزگز

درمان
• ت درمان
• مسک
• آریمبخش
• ضد درد
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تشخیص های پرستاری
• درد ،عدم آسایش
• ب یقتدیری
• سوگ

مداخالت پرستاری
• کمپرس گرم
• ماساژ
• آموزش دییا عصب به بیمار
• آموزش دیرو ا ،زمان و مقدیر و عویرض جانب آنها
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اختالل مصرف مواد ()Substance Use Disorders
ستتوء مصتترف موید به عنوین میل غیر قابل کنتر به مصتترف دیرو ا ،یککل یا موید دیگر
تعریف م

شود که شامل میل ج سم  ،فیزیوکوژیک و روین شناخت ی سا و با گذر زمان به

دوز ر چه بیشتر و بیشتر بریی رفع نیاز و میل به مصرف یحتیا یسای موید مصرف بریی
ییجاد نئشگ (euphoriaر و مست (intoxicationر مصرف م شوند که شامل تغییریت وضعیا
روین و مغزی ،کا ش ما نگ و کالم بریده بریده و مبهم یستتای تشتتنج و یز دستتا دیدن
وشیاری یز نشانه ای آخر یی یختال یسای مویدی که به طور معمو مورد سوء مصرف
قریر م گیرند شامل یککل ،دیرو ای ک وپ یا غیر قانون و سیگار ی سای رچند غذی ،کافئی ،
سکس نیز ممک یسا در بعض یز تعاریف گنجانده شودی

مشکل چیست؟
تحقیقات شرییط دیخ

و خارج متنوع ری ن شان دیده ی سا که منجر به سوء م صرف

موید م شودی به نظر م ر سد که فاکتور ژنتیک عالوه بر عنا صر محیط و یجتماع درگیر
باشدی یفرید ممک یسا عادت ری به تدریج و بریی تفریح ،یفسردگ  ،گرسنگ موضوس ،کا ش
وزن ،فشار یجتماع و یا فریر یز فشار بدسا آوردی مصرف در نوجوینان معمو خی

زود

شروس م شودی

پیش آگهی
پیش آگه به نوس دیرو ،قدرت آن ،طو مصتترف ،عویمل ژنتیک مصتترف کننده بستتتگ
دیردی تحقیقات نشان دیده یسا که سابقه مصرف طو ن مدت موجب تغییریت عم کرد مغزی
شده و موجب م شود که میل به مصرف و خماری یفزییش یابدی یختال مصرف موید ممک
یستتتا یز یک ماده شتتتروس شتتتده و به موید دیگر ختم شتتتود بریی مثا معمو یستتتا که با
ماریجوینا شروس کرده و به کوکائی یا روئی ختم م شودی
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عالئم و نشانه ها
• دوری یز ورزش ،کار و دوستان
• کا ش نمریت ،کا ش عالقه به مدرسه و تحصیل
• تحریک پذیری ،یفسردگ
• دزدیدن پو بریی رفع نیاز
• عالئم بعد یز مصرف
• فریموش کار در ریبطه با تاثیر موید بر مغز
• تب
• خوندماغ در یثر مصرف دماغ
• درد موضع تزریق
• کرزش
• درد قفسه سینه
• درد شکم
• تیره شدن و تغییر رنگ یدریر
• مصرف سیگار
o

بیماری ق ب

o

بیماری ریوی

 oآمفیزم
o

زخم معده

o

سکته

• یککل
o

یفسردگ

o

کالم مبهم و بریده بریده
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o

رکود ما نگ

o

کا ش مهار

o

ضربان ق ب نامنظم

o

یضطریب

o

تشنج

o

نارسای کبد

• حشیش (ماریجوینار
o

کا ش حافظه و ما نگ

o

پیشرفا به دیرو ا و موید سنگی تر

• محرک ا  /آمف تامی ا [کو کائی (cocaineر ،م تدری (methedrineر ،یکستتت تاستتت
(ecstasyر ،متیتتل فنیتتدیت (methylphenidateر ،فنمتریزی (phenmetrazineر ،متتتامفتتتامی تتا
(methamphetaminesر]
o

تغییر سایز مردمک

o

پارینویا

o

آسیب ق ب

o

بیش فعاک

o

تاکیکاردی

o

یپرتانسیون

o

سکته

o

سایکوز

o

کما

• تریاک  /مخدر ا ( روئی  ،تریاکر
o

تغییر سایز مردمک

o

تهوس ،یسها
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o

کانفیوژن

o

بریدی پنه

o

ییدز (HIV/AIDsر

• دیرو ای طریح  /ک وپ
o

سرکوب تنفس

 oنئشگ
o

کرزش دسا ا

o

تو م

o

پارینویا

o

تاکیکاردی

• بنزود یازپی ا  /باربیتوریت ا [رویپنو (Rohypnolر ،یدروکستتت بوتیریت ج
()GHB (hydroxybutyrate Gر]

• ب

o

یفا فشار خون

o

آریمبخش

o

کانفیوژن

o

کریمپ

وش کننده ای تجزیه یی [پ س پ (phencyclidineر ،کتامی (ketamineر]
o

یختال حافظه

o

خشونا

o

یفسردگ

o

تنگ نفس

• تو م زی ا [ی یس دی (LSDر ،مسکاکی (mescalineر]
o

تو م

o

تاکیکاردی
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o

ذیان

o

پارینویا

• موید یستنشاق (آئروسل ا ،حال

ا ،بنزی  ،مایعات سبک ،تینر ،موید پاک کنندهر

 oنئشگ
o

کانفیوژن

o

تو م

o

کا ش حافظه

o

یستفریغ

تست های تشخیصی
• بریی یکک ی سم چندی ت سا غرباکگری بریی برر س و شناخا یعتیاد به یککل وجود
دیردی تسا غرباکگری  CAGEبیشتر یز مه رییج یسا
o

آیا رگز یحساس کرده یید که بایست نوشیدن یککل ری کم کنید؟

o

آیا یز دیگرین بابا ستتئوی در مورد یککل نوشتتیدن شتتما ناریحا و آزارده
م شوید؟

o

آیا نوشیدن یککل رگز موجب یحساس گناه شما شده یسا؟

o

آیا صبح بالفاص ه بعدیز باز کردن چشمانتان ،باید یککل بنوشید؟

• تسا سطح یککل خون
• تسا ای غرباکگری موید
o

آزمایش خون

o

تجزیه یدریر

درمان
موثرتری درمان بریی یعتیاد به یککل درمان ای یسا که شامل یصالح رفتار یسای یغ ب
ترکیب یصالح رفتار ،حمایا گرو

 ،دیور درمان ممک یسا زم باشدی
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•  ABCحمایا یورژینس – ریه ویی  ،تنفس گردش خون
• تسهیالت بستری
• تسهیالت سرپای
• مشاوره
• گروه ای حمایت
• پر یزگاری
• یصالح رفتار
• زغا فعا
• دیرو ای سم زدیی
• سم زدیی مخدر ا
o

ناکوکسان (naloxoneر

 oناکمف (nalmefeneر
• سم زدیی بنزودیازپی
o

ا

ف ومازنیل (flumazenilر

• سم زدیی یککل
o

آکامپروسات (acamprosateر

o

دیسوکفیریم (disulfiramر

• بریی یستامینوف
o

• بریی یتی
o

یستیل سیستی (acetylcysteineر
گ یکو
فومپیزو (fomepizoleر

تشخیص های پرستاری
• ینکار ناموثر

صفحه 31
• نایمیدی
• یختال فرآیند خانویدگ

یکک یسم

• سازگاری فردی ناموثر

مداخالت پرستاری
• پیشگیری یز عود
• آموزش مویرد زیر به بیمار
• یستریتژی ای سازش بریی سازگار شدن با خماری
• یستفاده یز دیرو ا
• عالئم جسم ترک
• مزییای شرکا در ج سات گرو
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اعتیاد به مواد ()Drug Addiction
یعتیاد موید یا دیرو ستتوء مصتترف ب ند مدت موید قانون و غیرقانون یستتا که منجر به
م شکالت بی فردی ،یجتماع و خانویدگ م

شودی یعتیاد زمان رخ م د د که ی ستفاده یز

موید موجب ویب ستگ غیرطبیع ج سم و روین به موید شود که در آن قطع ناگهان ماده
موجب ترومای شدید شودی یی با تحمل فرق دیرد که در آن یثربخ ش مط وب دیرو در طو
زمان کا ش م یابدی مقادیر با تر موید بایستتت بریی رستتیدن به مان یثر یستتتفاده شتتودی
یعتیاد ای متعددی معمو به صتتتورت ناتوین در ینجام م زومات شتتتغ  ،مستتتئوکیا ای
تحصی

یا تعهدیت خانویدگ و وبایف فردی مشخص م شوندی

مشکل چیست؟
بیمارین که دیرو ای م سک به منظور ر سیدن به یح سا س غیر یز ت سکی درد م صرف
م کنند بیشتتتر در خطر یعتیاد ستتتندی یعتیاد یک مشتتکل چند جانبه یستتا که در یثر فشتتار
م سا ن ،فاکتور ای ژنتیک ،عدم مویجهه یجتماع  ،ی سترس ،یف سردگ  ،ی ضطریب روین و
مغزی رخ م د دی ک سان که ع ضوی یز خانویده ی شان یعتیاد دیرد یا خود شان در گذ شته
یعتیاد دیشتتته یند ،در ریستتک بیشتتتری ستتتندی فشتتار ای یجتماع و فشتتار ای محیط م
توینند روی یحتما معتاد شتتدن تاثیر بگذیرندی محققان تعیی کرده یند که مصتترف ب ند دیرو
م تویند عم کرد مغزی ری تغییر د د ،که موجب یفزییش یجبار به مصتتترف موید و دیرو م
شودی

پیش آگهی
یعتیاد موجب مرگ یفرید زیادی یز سنی مخت ف و بخ صوص جوینان شده ی سای بی شتر
مرگها به خاطر یعتیاد به م سک

ای معکوس ،یککل ،بنزودیازپی

ا بوده ی سای یز آنجای که

یعتیاد یک م شکل چند جانبه ی سا ،پیش آگه درمان آن در بی یفرید مخت ف ب سیار متفاوت
ی سای عود متا سفانه می شه وجود دیردی مطاکعات ن شان دیده یند که بیمارین زن و ساکمند به
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برنامه ای درمان بهتر جویب دیده و کمتر عود دیرندی بیشتری شیوس یعتیاد موید بی مردین
و در ستتنی  18تا  25ستتاکگ یستتای مشتتارکا فعا در برنامه ای درمان موجب یفزییش
شانس موفقیا م شودی

عالئم و نشانه ها
• تاکیکاردی
• گشادی مردمک ا
• ب قریری
• کا ش وزن در ریبطه با ب یشتهای
• گوش به زنگ بودن
• نئشگ
• مرگ در یثر یوردوز

تست های تشخیصی
• تجزیه یدریر بریی تشتتتخیص یبتدیی و پایش رعایا درمانش تعیی کننده نوس ماده و
سمیا
• آزمایشتتات خون بریی شتتناستتای دیرو ای که حدیکثر تا  12ستتاعا قبل یز تستتا
مصرف شده یند

درمان
•  ABCدر حمایا یورژینس – ریه ویی  ،تنفس ،گردش خون
• یرجاس به متخصص مصرف موید
• رفتار درمان شامل
• مشاوره
• شناخا درمان
• رویندرمان
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• یجتناب یز موقعیا ای مضر بریی سالمت
• برنامه ای پنا گا

(کمپر

• برنامه ای سرپای
• دیرو ا – متادون (methadoneر ،ناکترکسون (naltrexoneر و بوپروپریون (buproprionر
• ضتتد یفستتردگ ا – پروکستتتی (paroxetineر ،ف وکستتتی (fluoxetineر ،ستترتریکی
(sertralineر ،آم تریپتی ی (amitriptylineر و تریزودون (trazodoneر
• تثبیا کننده ای خ ق – ی نزیپی (olanzapineر و رسپریدون (risperidoneر
• طب سوزن
• بازخورد زیست

تشخیص های پرستاری
• یختال فرآیند خانویده
• ینزویی یجتماع
• ریسک تنهای

مداخالت پرستاری
• بررس فرد یز نظر ییدز (HIV/AIDSر ،سل (tuberculosisر و پاتیا (hepatitisر
• رویکرد کاری مخت ف بریی یفرید متفاوت
• سوء مصرف موید نتیجه مسائل متعددی یسا و درمان باید بیانگر مه باشد
• آموزش بیمار
• فرآیند بیماری
• درمان ب ند مدت موثرتر یسا
• مزییای یدیمه مشاوره
• درمان ،دیرو ا و عویرض جانب آنها
• سم زدیی
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• مزییای یجتناب یز رفتار ای پر خطر
• فرآیند بهبودی مست زم تعهد ب ند مدت یسا
• ری برد ای سازگاری
• ری برد ای پیشگیری
تسا ای تشخیص حیات (Crucial Diagnostic Testر

غربالگری سم شناسی ادرار ()Urine Toxicology Screening
یی آزمایش بریی تشتتتخیص وجود دیرو در یدریر ینجام م شتتتودی غرباکگری یدریر به
غرباکگری خون ترجیح دیده م شتتتود زیری نمونه یدریر حاوی موید بریی چندی روز پس یز
گرفت نمونه قابل ی ستفاده ی سا ،در حاک که نمونه خون بعد یز چند ساعا کا ش م یابدی
نمونه مو و ناخ ممک ی سا بریی ت سا ای خاص زم با شدی یی ت سا بریی شنا سای
موید و دیرو ای مرستتوم یز قبیل یککل ،یستتتروئید ای آنابوکیک ،آمفتامی
بنزودیازپی

ا ،کانابینوئید ا ،کوکائی  ،متامفتامی

ا ،مخدر ا ،ف

ا ،باربیتوریت ا،

سیک یدی  ،پروپوک سیف

ینجام م شودی
قبل یز تستتا گرفت رضتتایا نامه یکزیم یستتا ،یگر نمونه بریی ی دیف طب /حقوق

زم

ی سای نمونه گیری یدریر بای ست تحا پایش گرفته شود تا یز عدم تغییر و د ستکاری نمونه
یطمینان حا صل شودی بای ست یز دیروی تجویز شده تو سط پز شک آگا
نتیجه تسا ممک یسا تاثیر دیشته باشدی

دی شا زیری روی
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دانلود نسخه های دیگر این مجموعه از وبسایت پرستار
http://www.parastar.info
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