
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

  (ره)مركز آموزشي درماني امام خمیني 

 

 

 

گلیي بارٍ  
 

 

 

 

 

 

در صْرت تدْیش دارُّبی هظکي آهْسع 
 . ُبی السم ثَ ثیوبر دادٍ هی ػْد

تْصیَ هی ػْد : در صْرت تدْیش کبرثبهبسپیي
ثَ ُْػیبری  کَ اس اًدبم کبرُبیی کَ ًیبس

اس لطغ . دارد هثل راًٌذگی اختٌبة ػْد
خْدطزاًَ دارّ اختٌبة ػْد ّ در صْرت ثزّس 

ػالئوی هثل ثی اػتِبیی، تت، گلْ درد، 
خظتگی ّ خًْزیشی دارّ ّ لطغ ّ ػالئن 

 .گشارع ػْد
 
  

تغذیَ 
ّ ًیبس ثَ  Kcal/kg 45-40ًیبس ثَ اًزژی 

.  در رّس اطت g/kg 5/2-2پزّتئیي 
ٍ حبد اّلیَ، تشریك ّریذی هبیؼبت ّ در هزحل

اگز ایي . الکتزّلیت ُب تْصیَ هی ػْد
هزحلَ اداهَ یبثذ، هوکي اطت ثَ تؼذیَ ثب 

در صْرت اطتفبدٍ اس . ًیبس ثبػذ TPNلْلَ یب 
دطتگبٍ تٌفض هصٌْػی، همذار چزثی ّ 
کزثُْیذارت رژین غذایی ثبیذ کبُغ دادٍ 

 . ػْد
تحول ثب ػزّع هزحلَ ثِجْدی، در صْرت 

رژین ًزم یب ًزهبل تْصیَ هی ػْد ّ در 
صْرت دیظفبژی، اس غذاُبی پْرٍ غلیع 

 . اطتفبدٍ ػْد
ثزای پیؼگیزی اس یجْطت، هصزف هیٍْ 

خبت، طجشی ُب ّ هبیؼبت فزاّاى تْصیَ هی 
 . ػْد

تْصیَ هی ػْد کَ هْاد غذایی در حدن 
 . کن ّ دفؼبت ثیؼتز خْردٍ ػًْذ

 
 
 

سایز ًکات آهْسشی 
تْصیَ هی ػْد کَ ثزًبهَ فیشیْتزاپی ّ 

 . کبردرهبًی در هٌشل اًدبم ػْد
الذاهبت ایوٌی در هٌشل ثکبر گزفتَ ػْد، اغبق 

اسگذاػتي ُب اس ًْر هٌبطت ثزخْدار ثبػذ ّ 
 . ّطبیل در ّطػ اغبق خلْگیزی ػْد

ثزای اطتحوبم، ًظبفت ػخصی، آراطتي ظبُز 
ّ لجبص پْػیذى اس ّطبیل کوکی در صْرت 

 . لشّم اطتفبدٍ ػْد
خِت افشایغ اطتمالل، کبرُبی رّسهزٍ تب حذ 

 . اهکبى تْطػ ثیوبر اًدبم ػْد
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 سٌذرم گیلي بارٍ
ُدْم خْدایوٌی ثَ هیلیي اػصبة یک  

ًتیدۀ ایي ُدْم، . هحیطی اطت
دهیلیٌیشاطیْى لطؼَ ای حبد ّ طزیغ در 

اػصبة هحیطی ّ ثؼعی اس اػصبة  
خودوَ ای اطت کَ هْخت ظؼف ثبالرًّذٍ 

ًبتْاًی در اًدبم )ُوزاٍ ثب دیض کیٌشی 
، ُیپْرفلکظی ّ ثیحظی (حزکبت ارادی

الً یک درصذ هْارد، هؼوْ 66در . هی ػْد
ػلت سهیٌَ طبس هثل ػفًْت تٌفظی یب 

گْارػی، ّاکظیٌبطیْى، حبهلگی ّ خزاحی 
. هْخت ػزّع حولَ ثیوبری هی ػْد

ػفًْت گْارػی ثب کوپیلْثبکتزژژًّی در 
ثؼعی اس هْارد هْخت طٌذرم گیلي ثبرٍ 

 . ػذٍ اطت
 

عالئن بالیٌی  
در اثتذا ػالئوی هثل گشگش، هْرهْر، طْسع 

در . ًذام ُب ایدبد هی ػْدّ خْاة آلْدگی ا
. درصذ هْارد درد ػعالت دیذٍ هی ػْد 10

ظؼف ػعالًی اس ًْع خفیف تب فلح کبهل، 
اختالل ػولکزد هبُیچَ ُبی تٌفظی، در 

صْرت درگیزی اػصبة هغشی، ثیوبر لبدر 
را هحکن ثجٌذد ّ یب ػعالت ًیظت چؼن ُب 

صْرت را حزکت دُذ، دّ ثیٌی، آتزّفی اًذام 
ُب، اختالالت ادراری ّ ػالئن درگیزی دطتگبٍ 

تبکیکبردی، کبُغ فؼبر )ػصجی خْدکبر
خْى ّظؼیتی، ًْطبًبت فؼبر خْى ّ 

حزکبت ظزیف )در هْارد ًبدر، (. ثزادیکبردی
هْخی ػکل هبُیچَ ُب ثْیژٍ در ًبحیۀ 

( صْرت
 
 

 

عْارض احتوالی  
ًبرطبیی تٌفظی، اختالل ػولکزد دطتگبٍ 

ػصجی خْدکبر  
 

بزرسی ُای تشخیصی  
افشایغ پزّتئیي ثب )ًخبػی  -آسهبیغ هبیغ هغشی

ّ اًذاسٍ گیزی  EMG، (ػوبرع طلْلی غجیؼی
طزػت ُذایت ػصجی، اًذاسٍ گیزی ظزفیت 
تٌفظی، اًذاسٍ گیزی الکتزّلیت ُبی طزم 

اللیتۀ خْى ثذًجبل تزػح کبُغ طذین ّ  اطوْ)
، آسهبیغ ادرار (ًبهْسّى ُْرهْى ظذ ادراری

(  خِت تؼییي پزّتئیي ّ گلجْل لزهش)
 

درهاى 
درهبى ػوذٍ در گیلي ثبرٍ ػبهل تذاثیز تْاى 
ثخؼی، خلْگیزی اس ػْارض ثظتزی ػذى، 

ّ تدْیش ( پالطوبفزس)تؼْیط پالطوب 
ایوًْْگلْثیي ّریذی ثب دّس ثبال 

 
ػذیذ گلیي ثبرٍ  اًْاع حبد ّ 
  ICUثظتزی در 

 تؼْیط پالطوب
 لزار دادى لْلۀ تزاػَ

 تدْیش کْرتیکْطتزّئیذُب
 ُپبریي ثزای خلْگیزی اس فلجیت ّ آهجْلی ریَ 

 لْلَ هؼذٍ ّ تغذیَ ثب هبیؼبت در صْرت اختالل ثلغ
 طًْذاژ ادراری

در هْاردی کَ تزػح سیبد )تدْیش دهکلْطیکلیي 
ایپًْبتزهی ػذٍ ُْرهْى ظذ ادراری ثبػث ٍ

 (اطت
 هزالجت ّ کٌتزل للجی

 تدْیش آتزّپیي یب پزّثبًتیي
 فیشیْتزاپی ریَ 

 اطتفبدٍ اس دارُّبی هظکي ّ کبرثبهبسپیي

تشریك هزفیي در خبرج طخت ػبهَ ثزای  -
 دردُبی ػذیذ ّ همبّم اًذام ُب 

 
تْصیَ ُای هِن 

  فعالیت
تْصیَ هی ػْد کَ اًذام ُبی اًتِبیی دچبر 

ر ّظؼیت صحیح ًگِذاػتَ ػًْذ ّ فلح د
ثبر، ّرسع ُبی غیز فؼبل در  2حذالل رّسی 

 . هحذّدۀ حزکتی ُز ػعْ اًدبم ػْد
تْصیَ ثَ تغییز ّظؼیت ثذًی ُز دّ طبػت 

یکجبر ّ اًدبم فیشیْتزاپی اًذام ُب در اثتذا تْطػ 
 فیشیْتزاپ ّ ثؼذ تْطػ اػعبی خبًْادۀ ثیوبر 

ّصیَ  ثزای کبُغ خطز سخن ُبی فؼبری ت
هی ػْد کَ اس پذُبیی ثز رّی ثزخظتگی 

ُبی اطتخْاًی ًظیز آرًح ّ پبػٌَ پب اطتفبدٍ 
 . ػْد

،  (DVT)ثزای پیؼگیزی اس تزّهجْس ّریذ ػومی 
اًدبم ّرسع ُبی هحذّدۀ حزکتی، هصزف 

هبیؼبت فزاّاى، تغییز ّظؼیت ّ پْػیذى خْراة 
 . ُبی االطتیک اًدبم ػْد
حلۀ حبد، راٍ رفتي ثب ثؼذ اس ثِجْدی ّ گذر اس هز

 . ػصب ّ ّاکز تْصیَ هی ػْد
 

 دارّ درهاًی
 

در صْرت تدْیش کْرتیکْطتزّئیذُب آهْسع ُبی 
 . السم ثَ ثیوبر دادٍ هی ػْد

تْصیَ م یْػذ : در صْرت تدْیش دهکلْطیکلیي
تت، گلْ درد ّ )کَ در صْرت ثزّس ػالئن ػفًْت 

، ػالئن کن خًْی (ػالئن ػجَ آًفلْآًشا
طزدرد، غغ، کْتبُی ًفض ّ  خظتگی،)

ّ خًْزیشی ثَ پشػک اغالع دادٍ ( تحزیک پذیزی
اس هصزف آطپزیي ثَ ُوزاٍ دارّ اختٌبة . ػْد
 . ػْد
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