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در ترخٌرد تا یک تیوار غیر ىٌشیار )چو 

در اثر هسوٌهیت دارًیی ً چو غیر 

 تٌجو کرد :  (تایذ تو سو نکتٔو اساسی آى

راٍ ُْایی تیوار تایس  (ًضعیت تنفس:۱

طزیؼا تاس ػْز. زر صْرت ّخْز تزػحات 

فزاّاى، تزػحات تویش ػْز، زًساى هصٌْػی، 

آزاهض، هْاز غذایی ّ یا تاقیواًسٍ زارّ ُا 

 طزیؼا اس زُاى فزز ذارج ػْز.

آیا تٌفض ذْز ترْزی زارز؟ زر صْرت ًثْز 

تٌفض ذْز ترْزی، تٌفض زُاى تَ زُاى 

 زازٍ ػْز.

تَ ايي ًکتَ تْخَ  لة ًعرًق:(ًضعیت ق2

ػْز کَ آیا ًثضِای تیوار لوض هیؼْز.فؼار 

ذْى تیوار اًساسٍ گیزي ػْز. زر صْرت ًیاس 

تايس هاطاژ قلثي زازٍ ػْزّ اًفْسيْى ّريسي 

 هايغ ايشّتًْیک آغاس ػْز.

 (درجو حرارت تیوار 3

 

پض اس تزرطی طَ هْرز حیاتی ّ اًدام 

چَ طزیغ تز تَ اقساهات هذکْر تیوار تایس ُز 

هزکش اّرژاًض هٌتقل ػْز ّ الثتَ پیغ اس آى 

تایس هزکش هْرز ًظز را اس ایي اهز هطلغ ًوْز. 

زارّی هؼکْک را تایس ُوزاٍ تیوار تَ هزکش 

اّرژاًض حول کزز ّ زر صْرت اهکاى هْاز 

اطتفزاؽ ػسٍ زر ظزف ػیؼَ ای ریرتَ 

 ػْز ّ تَ هزکش اّرژاًض هٌتقل ػْز.

وار ًظثتا ُْػیار اطت ّ زر صْرتی کَ تی

قسرت پاطد گْیی تَ طْاالت را زارز تایس 

ػزذ حال زقیقی تا حس اهکاى اس تیوار گزفتَ 

 ػْز. 

 

 مقدمه:

ُا  ( اسػلل هظوْهیت۶۵%ًیوی) تیؼتز اس

ُای  ُا ُظتٌس. ّ زر هیاى هظوْهیت زارّ

 ُای هْثز تز طیظتن زارّیی، هظوْهیت تا زارّ

 خٌاب آًر ىاّ  ىا ضذ درداػصاب هزکشی هثل 

رایح تزًس کَ احتواال تَ  ىا ضذ افسردگیّ 

ّ  ز تَ ایي زارُّاازلیل زطتزطی تیؼتز افز

افزازی فزّع تسّى ًظرَ آًِاطت. ُوچٌیي 

ى هصزف اّ یا رّاى گزز کَ زارّی ضس افظززگی

 زارًس.  هیکٌٌس توایل تیؼتزی تَ هصزف زارّ ُا

 از   در یک تیوارغیرىٌشیار تعضی

کننذه  د هي تٌانذ هطرحرهٌا

 هسوٌهیت دارًیی تاشذ هثال:

 

 طاتقَ اذتالالت رّحی ّ رّاًی تیوار(۱

َٔ تحزاى رّحی اذیز(2  طاتق

تزػحات زُاى تیوار تْی ذاؽ ًفض ّ یا (3

اس اًْاع ذاؽ   تؼضی ٍهیتْاًس هطزذ کٌٌس

 ُا تاػس. هظوْهیت

ُای  ُا ّ یا ّرقَ ّخْز قزؽ ُا ّ کپظْل(4

 قزؽ زر اطزاف تیوار  ذالی

اس آطیة تَ   ُای ًاػی ّخْز آثاری اس سذن(5

ذْز زر تیوار غیز ُْػیار هیتْاًس احتوال 

 هظوْهیت زارّیی را هطزذ کٌس.
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تیي ذْرزى زارّ ّ   کٌین فاصلَ سهاًی تاکیس هی

زرهاى هٌاطة ، خِت خلْگیزی اس آطیة 

خسی یا هزگ، تظیار حیاتی اطت ّ ًتیدتاً 

اّرژاًض ُای هزاکش  ضزّری اطت ػوارٍ تلفي

ّ زر  ذْز را یاز زاػت  ًشزیک هحل سًسگی

 زطتزص توام اػضای ذاًْازٍ تاػس.

 راىيای خرًج سن:

 ایداز اطتفزاؽ -

 ػظتؼْی هؼسٍ -

 ػارکْل فؼال -

 اطتفازٍ اس ػیز -

ذٌثی کٌٌسٍ ُای اذتصاصی) خیٍْ،  -

 آُي، یس(

 هظِل -

 تدْیش پازسُز -

 زفغ فؼال طوْم خذب ػسٍ -

 

باشد بیمار را درمان کنید نه یادمان 

 سم را!

 منابع:

برونر سودارث  -پرستاری داخلی و جراحی -

2212 

 اینترنت -

 32111622 -شماره تلفن بیمارستان امام)ره(نقده 

ػزذ حال اقسام تؼسی کن کززى خذب  پض اس اذذ

ُای هتؼسزی خِت پیؼگیزی  طن اطت . رّع

اس خذب پْطتی ، چؼوی ، تٌفظی ّ تَ 

 ذصْؽ گْارػی ّخْز زارز .

زر صْرت تواص پْطتی ّ چؼوی تا هازٍ 

زقیقَ تا آب  01تا  01طوي، هْضغ تايس تَ هست 

ػظتؼْ زازٍ ػْز. خِت کاُغ   هؼوْلی

اى قثل اس رطاًسى تیوار تْ خذب گْارػی زارّ هی

تَ تیوارطتاى تا تحزیک تَ حلق، تیوار را ّازار تَ 

اس   اطتفزاؽ کزز. الثتَ زر صْرتی کَ سهاى کوی

هصزف زارّ گذػتَ تاػس )تزخیحا کوتز اس یک 

طاػت(، تیوار ُْػیار تاػس ، تؼٌح ًساػتَ 

تاػس ، قازر تَ اّؽ سزى تاػس، هْاز طْساًٌسٍ 

ًکززٍ تاػس ّ ًفت ّ هْاز هصزف  )اطیس ّ قلیا(

هؼاتَ آى را ًرْرزٍ تاػس ّ اّلظزپپتیک فؼالي 

 ًساػتَ تاػس.

تواص تا  1۵%زر ًِایت تا تْخَ تَ ایٌکَ تیؼتز اس 
ُاي زارّيي زر ذاًَ رخ  طوْم ّ هظوْهیت

تِتز اس  یشگیریپ هیسُس ّ ُویؼَ ّ ُوَ خا
 تایس تَ چٌس ًکتَ تْخَ ذاؽ زاػت:زرهاى اطت 

ُا  ُا ّ طوْم ذطزًاک هثل حؼزُا کغ زارّ(۱
ُا ّ یا هحفظَ ُای قفل ػسٍ ًگاٍ  زر کاتیٌت

 زاری ػْز. 

ُای هصزف ًؼسٍ ّ تارید گذػتَ زّر  زارّ(2
 ریرتَ ػْز

َٔ زارّ(3 ُا تزچظة زاػتَ تاػس ّ تزچظة  ُو
 ُا تَ ذْتی چک ػْز .  زارّ

ُا را اس پْػغ ذْزػاى تیزّى آّرزٍ  زارّ(4
 پاکت یا کیف ًگاٍ زاری ًؼًْس.ًؼًْس ّ زر 

 

سٌال اساسی  5در تاریخچو تیوار 

 تایذ پرسیذه شٌد :

 

 چَ زارّیی هصزف کززٍ اطت ؟ (۱

 چَ هقسار هصزف کززٍ اطت ؟(2

فاصلَ سهاًی اس سهاى هصزف زارّ چقسر (3

 اطت ؟

 آیا اطتفزاؽ کززٍ اطت؟(4

تیوار اس ًظز ّخْز تیواری سهیٌَ ای  (5

تزرطی ػْز هثال طاتقَ زیاتت ّ هصزف 

قزؽ ُای پاییي آّرًسٍ قٌس ذْى ّ طاتقَ 

فؼار ذْى تاال ّ یا ًارطایی قلثی ، کلیْي 

، کثسي ّ هصزف زارُّای هزتثظ تا آى 

تیواری ُا. زر صْرتیکَ تیوار ُْػیار 

ًثاػس ايي ػزذ حال تايس اس اطزافیاى تیوار 

 گزفتَ ػْز.

 

 اىذاف انجام اقذاهات اًرژانسی :

پاکظاسی یا غیز فؼال کززى طن  .۱

 قثل اس خذب آى

 

اًدام هزاقثت ُای حوایتی تزای  .2

 طیظتن ُای حیاتی تسى حفع

 

هصزف پازسُزی ذاؽ تزای ذٌثی  .3

 تا تدْیش پشػک ًوْزى طن ذاؽ

 

 

اخزای زرهاى ُایی کَ تَ زفغ طن   .4

 ، طزػت هی ترؼس.

 


