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بیماریُای ضایع
چطم
بخص برادران
تُیٍ کىىذٌ:
مریم غالم وايی – کارضىاض ياحذ آمًزش
تىظیم ي َماَىگی :
تىظیم ي َماَىگی :
سًپريایسرآمًزضی-حسیه حصاری وصاد
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کاتاراکت
تعریف:
وبتبراوت یب آة هزٍاریذ تبر ؽذى ػذعی چؾن اعت.
تظاَرات بالیىی:
تبری دیذ ،دٍثیٌی یه چؾوی ،تزط اس ًَر ،تَاًبیی ثْتز دیذى در ؽزایظ ًَر ون ،ػذعی ّبی تبر ٍ تیزُ
تذابیر پرستاری:
 ثِ ثیوبر رْت ارتٌبة اس هَاردی اس لجیل ثلٌذ وزدى اؽیب عٌگیي ،سٍر سدى ٌّگبم دفغ ٍ فؼبلیت ؽذیذ ثِ
هذت ّ 6فتِ تبویذ وٌیذ تب اس افشایؼ فؾبر داخل چؾوی ارتٌبة ؽذُ ٍ ثْجَدی ثؼذ اس ػول تغزیغ
گزدد.
 ثِ ثیوبر رْت اعتفبدُ اس ؽیلذ ؽجبًِ ثز رٍی چؾن ثِ هذت  2تب ّ 6فتِ رْت رلَگیزی اس آعیت
چؾوی گَؽشد وٌیذ.
 ثِ ثیوبر در خصَؿ اعتفبدُ اس ػیٌه آفتبثی در عَل رٍس رْت رلَگیزی اس اًمجبض هزدهه حبًَیِ ثِ
ًَر ؽذیذ وِ ثؼذ اس رزاحی چؾوی اهزی ؽبیغ هی ثبؽذ اعالع دّیذ.
 ؽیَُ صحیح اعتفبدُ اس لغزُ ،پوبد چؾوی ٍ ؽیلذ را ًوبیؼ دادُ ٍ ثِ ارتٌبة اس فؾبر ثز رٍی وزُ چؾن
ٌّگبم لزار دادى ؽیلذ ثز رٍی چؾن اس ًظز رلَگیزی اس آعیت ثِ خَد تبویذ وٌیذ.
 ثب خبًَادُ ثیوبر در خصَؿ وبّؼ فؼبلیت ّبی چؾوی ٍ تغییز در الگَی سًذگی ثیوبر اس ًظز هحذٍدیت
اعتفبدُ ؽذیذ ٍ عَالًی هذت اس چؾن ّب گفتگَ وٌیذ ثِ دلیل ایٌىِ ثزای تزَیش ًْبیی ػیٌه ٍ یب
لٌشّبی توبعی در دٍرُ ثؼذ اس ػول  4تب ّ 8فتِ سهبى السم هی ثبؽذ.
 ثِ ثیوبر در هَرد ثشرگٌوبیی حذٍد  %30اؽیب  ،هحذٍدیت یب تبری دیذ هحیغی ٍ دیذ دٍ یب عِ وبًًَی ثب
ػیٌه تزَیشی ثؼذ اس ػول ٍ وٌبر آهذى ثب ایي هغبلِ ٍ هؾَرت ثب پشؽه هؼبلذ رْت گشیٌِ ّبی
ربیگشیي تَضیح دّیذ .اس ایي رٍ تغییز در الگَی سًذگی ٍ تبهیي هَارد ایوٌی السم اس لجیل تذوز در هَرد
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تخویي فبصلِ ثب اؽیب  ،تخویي ارتفبع پلِ ٍ چزخؼ عز ثِ هالیوت ثِ عزفیي رْت اعالع وبهل اس
هَلؼیت خَد ًغجت ثِ اؽیب ٍ هحیظ رْت رلَگیزی اس ّز گًَِ خغز احتوبلی ضزٍری هی ثبؽذ.
 ثز احتیبط در ٌّگبم راًٌذگی ثِ دلیل هحذٍدیت در دیذ هحیغی تبویذ وٌیذ .در ثزخی اس وؾَرّب ثؼذ اس
ثزرعی ٍ ٍرَد اختالل در دیذ هحیغی  ،تزذیذ صذٍر گَاّیٌبهِ راًٌذگی لذغي هی ثبؽذ.
 ثِ ثیوبر در هَرد لٌشّبی توبعی وِ ثشرگٌوبیی حذٍد  7تب  10درصذی داؽتِ ،دیذ هحیغی حفظ هی
ؽَد ٍ هوىي اعت وِ ػیٌه هغبلؼِ ًیش تزَیش ؽَد تَضیح دّیذ .تذارن آهَسػ ّبی هزالجتی السم در
هَرد چگًَگی اعتفبدُ اس لٌش ضزٍرت دارد.
 در هَرد ػالین ٍ ًؾبًِ ّبیی وِ ثبیذ ثیوبر ٍ خبًَادُ ًغجت ثِ آًْب حغبط ثَدُ ٍ در صَرت ثزٍس ثِ
پشؽه هؼبلذ هزارؼِ ًوبیٌذ اس لجیل ؽزٍع ًبگْبًی درد چؾوی ،لزهشی ٍ پز اؽىی وزُ چؾن  ،فتَفَثی ٍ
ؽزٍع ًبگْبًی تغییزات ثیٌبیی آهَسػ دّیذ.

پترشیًم
تعریف:
چیي غؾبیی هخلخی غیزعجیؼی در ؽىبف پلىی وِ اس هلتحوِ ثِ لزًیِ وؾیذُ ؽذُ اعتً ( .بخٌه چؾن )
تظاَرات بالیىی:

تذابیر پرستاری:
قبل از جراحی
 لزًیِ ٍ هلتحوِ را اس ًظز ػالین التْبة ٍ عبئیذگی عغحی لزًیِ ؽبهل لزهشی ،تبری دیذ ،وذٍرت ٍ
ارتؾبحبت ثبفتی ثزرعی وٌیذ.
 حبلت پله ّب را ثب اعتفبدُ اس ثغتي ثب ًَار چغت هخصَؿ در صَرت ثزگؾتي پله ثِ داخل ( اًتزٍپیَى
) تخجیت وٌیذ.
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 ثغتي ٍ گذاؽتي پذ رٍی چؾن رْت هحبفظت لزًیِ ٍ هلتحوِ ثِ دًجبل ثزگؾتي پله ثِ خبرد (
اوتزٍپیَى ) ،حبلت افتبدگی پله ( پتَس ) ٍ ثبس هبًذى ًغجی پله ّب ثب رػبیت ًىبت اعتزیل
 اس هزعَة وٌٌذُ ّبی هصٌَػی چؾن عجك دعتَر ٍ خَاعت هغلَة ثیوبر اعتفبدُ وٌیذ.
بعذ از جراحی
 اس پوبد آًتی ثیَتیه ثزای پیؾگیزی اس ػفًَت احتوبلی عجك دعتَر ثب رػبیت ًىبت اعتزیل اعتفبدُ وٌیذ.
 عغَح درد ٍ احغبط ًبراحتی ثیوبر را پبیؼ ٍ حجت وٌیذ.
 ضذ درد را عجك دعتَر تزَیش وٌیذ.
 ػذم تغىیي درد ثب دارٍی ضذ درد تزَیشی را گشارػ وٌیذ.
 آهَسػ ثیوبر ثزای هزالجت اس هحل رزاحی ؽبهل تویش وزدى هحل ثب آة ٍ صبثَى هالین ٍ چگًَگی
هصزف پوبدّبی ضذ التْبة ٍ آًتی ثیَتیه در هحل رزاحی ٍ رٍی خظ ثخیِ
 ثزداؽتي وزٍت ثب اعتفبدُ اس لزار دادى گبس خیظ ؽذُ ثب ًزهبل عبلیي ثز رٍی آًْب ٍ ارتٌبة اس ثزداؽتي
آًْب ثب اًگؾتبى
 ثیوبر را ثِ اًزبم فؼبلیت ّبی رٍس هزُ سًذگی خَد تب حذ اهىبى ٍ عؼی در اعتمالل خَد اس دیگزاى در ایي
هَرد تؾَیك وٌیذ.
 ثز دریبفت غذای وبفی ٍ هٌبعت رْت تغزیغ در رزیبى ثْجَدی تبویذ وٌیذ.
 ثز وبّؼ عغح فؼبلیت ٍ تحزن غیزضزٍری در  24تب  72عبػت ًخغت ٍ عپظ ؽزٍع فؼبلیت ثز اعبط
عغح تحول تبویذ وٌیذ.
 ثیوبر را ثِ اعتفبدُ اس ووپزط عزد ثزای وبّؼ تَرم ٍ ارتمبی احغبط راحتی ثب تبویذ ثز اصَل وبرثزدی
ووپزط تؾَیك وٌیذ.

اوسذاد مجرای اضکی
تعریف:
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ثِ اًغذاد هززای ثبریه اؽىی وِ ثِ عَر عجیؼی ثبػج تخلیِ اؽه اس عغح چؾن هی ؽَد اًغذاد هززای اؽىی
گفتِ هی ؽَد وِ ثِ دٍ صَرت اوتغبثی ٍ هبدرسادی اعت.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
 در وَدوبى تبسُ ثِ دًیب آهذُ
 ثبلی هبًذى پزدُ در اًتْبی هززای اؽىی در عوت ثیٌی
 ثب افشایؼ عي ٍ ضخین ؽذى الیِ ّبی هززا ،ضزثِ ،رزاحی لجلی ،تَهَر ،التْبة ٍ ػفًَت ٍ یب ثزٍس
ثیوبریْبی ثیٌی ٍ عیٌَسیت
تظاَرات بالیىی:
 تزؽح ،التْبة هىزر هلتحوِ ٍ التْبة ٍ ػفًَت ویغِ اؽىی
تذابیر پرستاری:
 در هزحلِ اٍل درهبى ؽبهل هبعبص صحیح عیغتن تخلیِ اؽىی ّوزاُ ثب لغزُّبی چؾوی ٍ ثیٌی اعت .اًزبم
صحیح هبعبص ٍ اعتفبدُ ثِ هَلغ ٍ ًِ دایوی اس لغزُّب عجت هیؽَد وِ حذٍد  90درصذ هَارد اًغذاد تب عي یه
عبلگی اس ثیي ثزٍد.
 لذم ثؼذی ثزای درهبى اًغذاد هززای اؽىی در وَدوبى ،گؾبد وزدى ٍ لَلِ گذاری در هززای اؽىی اعت .ایي
لَلِ عِ تب ؽؼ هبُ ثؼذ ثزداؽتِ هیؽَد.
 اگز ایي درهبىّب ًیش هَحز ٍالغ ًؾَد ،وَدن ثِ ػول ثبس وزدى عیغتن تخلیِ ثِ ثیٌی ًیبس دارد .ایي ػول ّن اس
خبرد ثِ صَرت ثزػ در رٍی پَعت داخل پله ٍ ّن اس عزیك داخلی یؼٌی اس عزیك ثیٌی ثب اعتفبدُ اس آًذٍعىَح
اًزبم هیگیزد .گشارػّبی هتؼذد ًؾبًِ  95درصذ هَفمیت ثزای رٍػ خبرری ٍ  70درصذ ثزای رٍػ داخلی
اعت .رٍػ خبرری ثزای ّوِ وَدوبى لبثل اًزبم اعتٍ ،لیىي رٍػ داخلی در ثؼضی هَارد لبثل اًزبم ًیغت.
ثٌبثزایي پظ اس هؾَرت ثب رزاح هززای اؽىیًَ ،ع ػول رزاحی اًتخبة خَاّذ ؽذ.


ثب دلت تَصیِ هزثَط ثِ هبعبص دادى عیغتن اؽىی را ارزا وٌیذ .



در صَرت ّز گًَِ تَرم ٍ لزهشی در هحل پلهّب ثب پشؽه توبط ثگیزیذ.



لغزُّبی چؾوی ٍ ثیٌی را عجك دعتَر اعتفبدُ وٌیذ .
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اس وزمّبی عبدُ ثزای چزة وزدى پَعت پلهّب اعتفبدُ وٌیذ تب اؽه ریشػ هَرت صذهِ ثِ پَعت ایي ًَاحی
ًؾَد .



ػالین ٍ ؽذت اًغذاد هززای اؽىی در ّز وَدوی ثب وَدن دیگز هتفبٍت اعت .ثٌبثزایي تَصیِّبی درهبًی ثزای
ّز وَدن ثب دیگزی ًیش هتفبٍت اعت.



ٌّگبهیوِ لَلِ در عیغتن هززای اؽىی ٍرَد دارد ،هوىي اعت در داخل چؾن لَلِ دیذُ ؽَد ٍ یب در ثیٌی
احغبط ٍ یب دیذُ ؽَدٍ .الذیي ثبیذ هزالت ثبؽٌذ تب لَلِ ثِ ٍعیلِ وَدن دعتىبری ًؾَد ٍ در ّزگًَِ ثیزٍى سدگی
لَلِ اس چؾن ٍ یب ثیٌی ،ثب رزاح توبط ثگیزًذ.
ضاالزیًن
تعریف:
وبعِ چؾن هتؾىل اس وزُ چؾن  ،غذد اؽىی ٍ  6ػضلِ  ،ػزٍق خًَی ،اػصبة ٍ ثبفت چزثی هی ثبؽذ .پله ّب
حبٍی پَعت ،ػضلِ ،غذد ػزق ،عجبعِ ٍ ضوبین غذد اؽىی ّغتٌذ وِ در لجِ ّبی پله غذد هیجَهیي  ،هضُ ّب ٍ
پًَىتبی فَلبًی ٍ تحتبًی لزار دارد .التْبة ٍ ویغت غذد هیجَهیي را ؽبالسیَى هی گَیٌذ .ؽبالسیَى یه تَرم
هَضؼی ٍ ثذٍى درد اعت .هی تَاًذ ثِ عوت هلتحوِ ثشري ؽذُ ٍ ثب ایزبد فؾبر ثز رٍی وزُ چؾن ثبػج اختالل
ثیٌبیی ٍ آعتیگوبتیغن گزدد.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
ػلت آى ایذیَپبتیه هی ثبؽذ.
تظاَرات بالیىی:

 تَدُ ظبّزا ثذٍى درد در هضُ فَلبًی یب ثب ؽیَع ووتز در پله تحتبًی.
 اؽه ریشػ


تبری دیذاگز ثِ اًذاسُ وبفی ثشري ؽذُ ثبؽذ ثز وزُ چؾن فؾبر هی آٍرد ٍ ثب ایزبد آعتیگوبتیغن عجت وبّؼ دیذ
هی گزدد.
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تذابیر پرستاری:
 ووپزط گزم عِ ثبر در رٍس ّز ثبر  15دلیمِ
 در صَرت ثْتز ًؾذى پظ اس  48عبػت رزاحی ٍ درًبص هبدُ چزوی اًزبم هی ؽَد.
 در ٌّگبم ووپزط ًجبیذ ثِ چؾن فؾبری ٍارد آیذ.
 دررِ حزارت ووپزط ًجبیذ ثیؾتز اس  49دررِ ثبؽذ.
 لجل اس ووپزط اثتذا دعتْب ؽغتِ هی ؽًَذ ٍ ّز چؾن رذاگبًِ ووپزط هی گزدد.

استرابیسم
تعریف:
لَچی اصغالح فزاًغَی اًحزاف چؾن اعت وِ در اًگلیغی ثِ آى اعتزاثیغن هی گَیٌذ ٍ ثزای تؼزیف
چؾوْبیی ثِ وبر هی رٍد وِ در یه راعتب ًوی تَاًٌذ هتوزوش ؽًَذ  .لَچی هوىي اعت در یه چؾن یب ّز دٍ
چؾن ثِ عَر هتٌبٍة ٍرَد داؽتِ ثبؽذ ّوچٌیي هوىي اعت ّویؾِ یب فمظ گبّی ظبّز ؽَد.

عًامل ایجاد کىىذٌ:
اختالل ػضالت چؾن  ،اختالل ثیٌبئی ثِ خصَؿ یه عزفِ  ،اختالالت لؾز هغش ٍ ػَاهل خبًَادگی اس آى رولِ
اًذ  .ثیوبری ٍ تت هی تَاًذ ثبػج آؽىبر ؽذى لَچی ؽَد.
تظاَرات بالیىی:
ثبػج اًحزاف چؾوْب هی ؽَد وِ ایي اًحزاف هی تَاًذ ثِ عوت داخل  ،خبرد  ،ثبال یب پبییي ثبؽذ ّ .وچٌیي هبًغ
اس وبروزدى تَام چؾوْب هی ؽَد  .در اثتذا اختالل ثیٌبئی  ،دٍثیٌی یب اؽتجبُ در درن ػوك تصبٍیز ایزبد هی ؽَد.

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌذ :بیماریُای ضایع

ياحذ آمًزش

دارای گَاّیٌبهِ اعتبًذارد ایشٍ 9001
در هذیزیت ویفیت ٍ دررِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌذ :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

تبریخ اثالؽ1393/7/30 :

تبریخ آخزیي ثبسًگزی1393/7/30:

تبریخ ثبسًگزی ثؼذی1394/7/30 :

تذابیر پرستاری:
 درهبى هؼوَل تٌجلی چؾن ثغتي چؾن عبلن اعت یبهی تَاى ثب لغزُ یب ػیٌىْبی خبؿ ثِ عبدگی دیذ
چؾن عبلن را تبر وزد ٍ ثِ ایي تزتیت چؾن ضؼیف تز را ٍادار ثِ وبر وزدُ ٍ آى را تمَیت ًوَد .


توزیٌبت ٍ ٍرسؽْبی چؾوی تٌْب در صَرتی ػولی اعت وِ وَدن ًیش ّوىبری وٌذ لذا ثزای وَدوبى
خیلی خزدعبل ًوی تَاًذ هفیذ ثبؽذ .



در ًْبیت رٍػ رزاحی اعت وِ عي هغلَة آى دٍ الی چْبر عبلگی اعت ٍلی تب  7عبلگی ًیش ایي ػول
اًزبم هی ؽَد  ،ثؼذ اس ایي عي ًیش ػول اًزبم هی ؽَد اهب فمظ هی تَاى اًحزاف چؾن را اصالح ًوَد ٍ
چؾن هجتال تب حذی دچبر وبّؼ ثیٌبئی خَاّذ ؽذ ٍ حتی پظ اس ػول ًیش ایي چؾن گزایؼ هزذد ثِ
لَس ؽذى خَاّذ داؽت .

 ػول رزاحی ثز رٍی ػضالت هغئَل حزوبت چؾن صَرت هی گیزد  ،لذا وزٓ چؾن ؽىبفتِ ًوی ؽَد ٍ
در ّیچىذام اس ارشا تغییزی صَرت ًوی گیزد .


ثزخی اس اًَاع لَچی ّب را هی تَاى ثب دارٍّبی رذیذ هبًٌذ ثَتبوظ ثزبی رزاحی درهبى وزد  .ایي
دارٍّب گْگبُ ػضالت را تضؼیف هی وٌٌذ  ،لذا تشریك دارٍ داخل ػضالت لَی تز ثِ ػضالت ضؼیف
اربسُ تمَیت ٍ تىبهل را هی دّذ.
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