ٛٞاِطاـی

عٛٙاٖ سٙس :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش
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بیماریُای ضایع
اريلًشی
بخص برادران
تُیٍ کىىذٌ:
مریم غالم وايی – کارضىاض ياحذ آمًزش
تىظیم ي َماَىگی :
سًپريایسرآمًزضی-حسیه حصاری وصاد

تارید تاسٍ٘زی تعسی1394/7/30 :
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تارید تاسٍ٘زی تعسی1394/7/30 :

ياریکًسل
تعریف:
اتساع ؼیزعازی ضثى ٝی ٚریسٞای پیچ زر پیچ ویس ٝی تیعٔ ٝی تاضس.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
تظاَرات بالیىی:
ؼاِثا تس ٖٚعالٔت تٛزِٚ ٜی ٕٔىٗ است زرز اسىّزٚت ،ْٛحساسیت ،احساس سٍٙیٙی زر ٘احی ٝی ٔؽثٙی  ٚعمیٕی
را ٌشارش وٙٙس.

تذابیر پرستاری:
 لزار زازٖ ویس ٝی ید رٚی اسىّزٚت ْٛتا چٙس ساعت تعس اس عُٕ تزای واٞص تٛرْ
 تززاضتٗ پا٘سٕاٖ تعس اس  48ساعت
 ارتٙاب اس ـعاِیت ٞا ٚ ٚرسش سٍٙیٗ زر ؼی ز ٚرٚس تعس اس عُٕ
 پٛضیسٖ ضٛرت تزای حٕایت اس اسىّزٚتْٛ
 وٙتزَ زرز ٌ ٚشارش عٛارض ٕٞا٘ٙس عف٘ٛت ٕٞ ٚاتْٛ

َیپرپالزی خًش خیم پريستات BPH
تعریف:
زر تسیاری اس ٔززاٖ تاالی  50ساَ ؼس ٜپزٚستات تشري ٔی ضٛز  ٚت ٝسٕت ٔخا٘ ٝپیطزـت وززٌ ٚ ٜززٖ ٔخا٘ ٝرا
تحت ـطار لزار زازٔ ٚ ٜززای ذزٚری ازرار را ٔسسٚز ٔی وٙس.
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عًامل ایجاد کىىذٌ:
تؽییزات ٛٞرٔ٘ٛی
تظاَرات بالیىی:
پزٚستات تشريٌ ،زز  ٚؼیز زرز٘ان ؤٕ ٝىٗ است ت ٝعّت ـطار ٚارز آٚرزٖ تز ٌززٖ ٔخا٘ ٝسثة احتثاس ازراری
ٌززز.

تذابیر پرستاری:
ٕٔ ىٗ است ٌفتٍ ٛزر ذصٛظ ٔسایُ رٙسی  ٚا٘سأٟای تٙاسّی تیٕار را زچار ٍ٘زا٘ی ٘ ٚاراحتی ٕ٘ایس
ِذا ظزٚریست تا ایزاز یه ٔحیػ آراْ  ٚراحت یه ارتثاغ تٛاْ تا حس اعتٕاز حزـ ٝای تزلزار ٌززز.
 تا تٛر ٝتٔ ٝیشاٖ ازرار تیٕار زر ٞز زـع ٚ ٝتا تٛر ٝت ٝزرر ٝاتساع ٔخا٘ ٝزر صٛرت ِش ْٚس٘ٛسٌذاری ٕ٘ایس.
 تزریحا پیطٟٙاز ٔی ضٛز ـطار رٚی ٔخا٘ ٝتتسریذ  ٚزر ؼی چٙس رٚس وٓ ضٛز.
 تعس اس س٘ٛس ٌذاری زر چٙس رٚس ا َٚأىاٖ زارز ـطار ذ ٖٛتیٕار زچار ٘ٛساٖ زضس ٚ ٜـعاِیت وّیٛی وٕتز
ضٛز.
 تٙمی ٝلثُ اس عُٕ ا٘زاْ ٔی ضٛز تا اس سٚرزٟ٘ای پس اس عُٕ ؤ ٝی تٛا٘س تاعج ذ٘ٛزیشی ضٛز رٌّٛیزی
ٌززز.
 تیٕاری و ٝت ٝاسپاسٓ ٔخا٘ٔ ٝثتال تاضس ٕٔىٗ است احساس ضتاب تزای ازرار  ،ـطار یا پزی ٔخا٘ٚ ٝ
ذ٘ٛزیشی اؼزاؾ س٘ٛس را تیاٖ وٙس.
 استفاز ٜاس وٕپزس ٞای ٌزْ تز ٘احی ٝسٛپزاپٛتیه یا حٕأٟای ٘طیٍٕٙاٞی ٕٔىٗ است عالئٓ ٘اراحتی
تیٕار را واٞص زٞس.
 ت ٝعّت ایٙى ٝأىاٖ ٞزٌ ٝ٘ٛصسٔ ،ٝعف٘ٛت  ٚذ٘ٛزیشی اس ٔحُ رزاحی أىاٖ پذیش است ٞز ٌٌ ٝ٘ٛزـتٗ
زرر ٝحزارت ،تٙمی ٚ ٝاستفاز ٜاس ِٞ ِٝٛای روتاَ ٕٔٛٙع است.
 تیٕار تایس ت ٝرا ٜرـتٗ تطٛیك ٌززز ٘ ٚثایس تٔ ٝست ؼٛال٘ی زر ٚظعیت ٘طست ٝلزار تٍیزز .
 تایس ت ٝتیٕار آٔٛسش زاز و ٝتا سٔا٘ی و ٝحفز ٜپزٚستات تٟثٛز ٘یاـت ٝاست  6تا ٞ 8فت٘ ٝثایس ٍٙٞاْ زـع
سٚر تش٘س یا تارٞای سٍٙیٗ را اس سٔیٗ تّٙس وٙس.
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 اعٕاَ پز تحزن ٚ ،رسضٟای سٍٙیٗ  ٚرا٘ٙسٌی تٔ ٝست سیاز ذؽز ذ٘ٛزیشی را تیطتز ٔی وٙس.
 زر صٛرت وٓ آب تٛزٖ ٔزیط ٕٔىٗ است زر ٔحُ عُٕ رزاحی ِرت ٝتِٛیس ضس ٚ ٜا٘سساز رزیاٖ ازراری
تیطتز ضٛز.
 تیٕار ٔی تٛا٘س  6تا ٞ 8فت ٝپس اس عُٕ ـعاِیت رٙسی ذٛز را اس سز تٍیزز.
 اٌز تیٕار تحت عُٕ رزاحی پزٚستاتىتٔٛی وأُ لزار ٌیزز احتٕاَ ایزاز ٘اتٛا٘ی رٙسی تسیار سیاز است
زر ایٗ صٛرت تیٕار ٔی تٛا٘س اس ٚسایُ ٔصٛٙعی تزای وٕه ت ٝسفت  ٚسرت وززٖ ا٘ساْ تٙاسّی استفازٜ
ٕ٘ایس.
َیذريسل
تعریف:
تزٕع ٔایع ؼاِثا تیٗ الی ٝی احطایی  ٚرساری ت٘ٛیىا ٚاصیٙاِیس تیعٞ ٝا است ٞز چٙس ٕٔىٗ است ٔایع زر
ؼٙاب تیع ٝای ٘یش رٕع ضٛز .ایٗ ٚظعیت ضایع تزیٗ عّت تٛرْ تیعٞ ٝاست.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
ٞیسرٚسُ حاز زر ٔززاٖ تاِػ تاالی  40ساَ ایزاز ٔی ٌززز  ٚزر ارتثاغ تا اِتٟاب ،عف٘ٛت ،اپیسیسٔیت ،صسٔ ٝی
ٔٛظعی  ٚیا تیٕاریٟای عف٘ٛی سیستٕیه.
تظاَرات بالیىی:
تٛز ٜتس ٖٚزرز ذارد اس تیع ٝوٛ٘ ٝر را ت ٝسِٟٛت عثٛر ٔی زٞس.

تذابیر پرستاری:
 ت ٝتیٕار تٛصیٔ ٝی ضٛز و ٝتا چٙس رٚس تعس اس عُٕ اس یه پا٘سٕاٖ حزیٓ رٚی تزش رزاحی استفازٜ
وٙس
 تزای واٞص تٛرْ ؼی  24ساعت ا َٚویس ٝی ید رٚی ٘احی ٝاسىّزٚت ْٛلزار زازٔ ٜی ضٛز.
ٔ ی تٛاٖ تزای راحتی  ٚحٕایت ٘احی ٝتا ٔستی اس ضٛرت ٞای ٔحىٓ ٔرصٛظ ٚرسضىاراٖ استفاز ٜوزز.
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تارید تاسٍ٘زی تعسی1394/7/30 :

 ذؽزات رزاحی ضأُ تزٚس ٕٞات ْٛزر تاـت ٞای ٘زْ اسىّزٚت ،ْٛعف٘ٛت یا صسٔ ٝت ٝاسىّزٚت. ْٛ

سىگ مثاوٍ
تعریف:
سٔ ًٙخا٘ ٝحسٚز  5۵سٞ ًٙای ازراری را تطىیُ ٔی زٞس .سٔ ًٙخا٘ٔ ٝعٕٛال زر ٔززاٖ ٔسٗ تز اس  50ساَ رخ
ٔی زٞس .تز ذالؾ سٞ ًٙای وّیٛی ،رٙس سٞ ًٙای ٔخا٘ ٝزر ٔٛارز ازرار ؼیز عف٘ٛی اسیس اٚریه  ٚزر ٔٛارز
ازرار عف٘ٛی سٞ ًٙای ـسفات آٔ٘ٛیٙٔ ْٛیشیٔ ْٛی تاضس.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
 زر احز ا٘سساز ٘سثی زر ذزٚری ٔخا٘ٔ ٝا٘ٙس تشرٌی پزٚستات


 ٚتٍٙی ٔززای ازراری



اذتالَ عصثی

ٚ رٛز رسٓ ذارری زر ٔخا٘ٝ
تظاَرات بالیىی:
 ازرار وززٖ ٕٞزا ٜتا زرز


ٔٙمؽع  ٚتى ٝتى ٝازرار وززٖ



ازرار ذ٘ٛی زر ا٘تٟای ازرار

ٌ ا ٜزرز تیش یا ٔث ٟٓتا ٚرسش یا حزوات ٘اٌٟا٘ی ایزاز ٔی ضٛز.


زرز ضسیس ٔعٕٛال زر ا٘تٟای ازرار یعٙی سٔا٘ی و ٝس ًٙزر ٌززٖ ٔخا٘ ٝلزار ٔی ٌیزز رخ ٔی زٞس.



زرز ٕٔىٗ است تا ذٛاتیسٖ زر حاِت زراس وطیسٖ ت ٝپطت تزؼزؾ ضٛز.

 زرز ٕٔىٗ است تٛ٘ ٝن آِت تٙاسّی ،ویس ٝتیع٘ ،ٝطیٍٕٙا( ٜپزیٌ ٚ )ٝٙا ٜت ٝوٕز یا راٖ تیز تىطس.
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تذابیر پرستاری:
اوخز سٞ ًٙای ٔخا٘ ٝرا ٔی تٛاٖ ت ٝرٚش ٞای تست ٚ ٝاس زاذُ ٔززای ازراری یا سٛراذی وٛچه تز رٚی ضىٓ
(رٚش ٞای آ٘سٚسىٛپیه) ذارد وزز ِذا زرٔاٖ سٔ ًٙخا٘ ٝؼاِثا وٓ عارظ ٚ ٝتی ذؽز است ٔ ٚعٕٛال یه ضة
٘یاس ت ٝتستزی زارز  ٚتا تی حسی ٔٛظعی اس وٕز لاتُ ا٘زاْ است.اصّی تزیٗ را ٜتزای پیطٍیزی اس عٛز سًٙ
ٔخا٘ ،ٝتزؼزؾ وززٖ ا٘سساز ذزٚری ٔخا٘ٔ ٝخُ رزاحی پزٚستات یا رـع تٍٙی ٔززای ازراری  ٚزر تچٞ ٝا تؽییز
رصیٓ ؼذایی ٔی تاضس.

بیضٍ وسيل ویافتٍ
تعریف:
تیع٘ ٝشَ٘ٚىزز ٜیا وزیپتٛرویسیسٓ ٘ٛعى زیستٛپى ) (Dystopiaتیع ٝتٛزٍٙٞ ٚ ٜأى رخ ٔىزٞس و٘ ٝش َٚیا
حاتتضسٖ تیع ٝزر ذّؿ صفاق ،زر وا٘اَ ایٍٛٙیٙاَ یا زلیماً پطت حّم ٔٝذاررى ٔتٛلؿ ضٛزٕٔ .ىٗ است ٘شَٚ
تیعٞٝا تعس اس تِٛس تسا ْٚیاتس أا تا لثُ اس یهساٍِى زچار ٚلفٔ ٝىضٛز.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
٘ٛع زیٍزى اس زیستٛپی ،تیع٘ ٝاتٝرا است و ٝزر آٖ ٌٛتز٘او ِْٛٛتیع ٝرا تٝسٕت پٛتیس ،آِت تٙاسّی ،پزی ٚ ٝٙیا
تاالتز ٞسایت ٔىوٙس  ٚیا ٕٔىٗ است تیع ٝتٝصٛرت سیزرّسى زر سؽح وا٘اَ ایٍٛٙیٙاَ لزار ٌیزز .زر ایٗ ضزایػ
تیع ٝتا آٖسٛى حّم ٔٝذاررى وا٘اَ ایٍٛٙیٙاَ ٘ش َٚوزز ٚ ٜذ٘ٛزسا٘ى آٖ تٝحس وفایت تىأُ یاـت ٝاست ٚ
تٙاتزایٗ اضىاِى زر تزٔیٓ رزاحى ایزاز ٘رٛاٞس ضس.
تظاَرات بالیىی:
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تارید اتالغ1393/7/30 :

تارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1393/7/30:

تذابیر پرستاری:
ٔ زالثت اس س٘ٛس تا سٔاٖ ذزٚد آٖ
 وٓ وززٖ ـعاِیت تیٕار تزای چٙس رٚس

مىابع:
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