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علت :افشایص سزػت دیانیش ٔ کًثٕد سذیى يایغ
دیانیش ػالئى :درد ضذیذ ٔ َاگٓاَی ٔ سفت ضذٌ
ػؿالت
مداخالت:
پیطگیزی اس افشایص ٔسٌ سیاد اس حذ در تیٍ
جهسات دیانیش ،کاْص سزػت ٔ افشایص سياٌ
دیانیش ،دریافت دارْٔای ضم کُُذِ ػؿالَی ياَُذ
دیاسپاو تا  2ساػت لثم اس ضزٔع دیانیش ،ياساژ ٔ
گزو ًَٕدٌ ػؿٕ يثتال
 -3سٌدرم عدم تعادل

علت ًْٕ:دیانیش تا سزػت ٔ ضذت سیاد در
جهسات أل ضزٔع درياٌ ٔ افت سزیغ أرِ خٌٕ
عالئم :تٕٓع ،استفزاؽ ،سزگیجّ ،افشایص فطار
خٌٕ ،سزدرد ،تاری دیذ ،تی لزاری ٔ گاْی تطُج
ٔ کًا
مداخالت:
کى کزدٌ يذت دیانیش تّ ٔیژِ در جهسات أل
ـٕریکّ در جهسّ أل  2ساػت ،جهسّ دٔو 3
ساػت ٔ جهسّ سٕو  4ساػت تاضذ ،درغٕرت
ضزٔع ػالئى تٕلف دیانیش ٔ دریافت يحهٕنٓای
ًَکی ٔ دارْٔایی چٌٕ دگشايتاسٌٔ

عَارض حیي هوَدیالیس
کهیّ افزادی کّ تُا تّ دالیم يختهف تحت اَجاو
دیانیش لزار يیگیزَذ يًکٍ است در ـٕل اَجاو آٌ
تا يطکالت ٔ ػٕارؼ يختهفی يٕاجّ ضَٕذ کّ در
ایُجا تّ ضایؼتزیٍ ٔ يًٓتزیٍ آَٓا اضارِ يی گزدد
تا درغٕرت تزٔس ،تا ضُاخت ػالئى ٔ اَجاو
الذايات السو اس تطذیذ یا ٔلٕع يجذد آَٓا پیطگیزی
تؼًم آیذ.تٕجّ ضٕد در غٕرت تزٔس ْزگَّٕ
ػارؾّ کهیّ الذايات درياَی سیز َظز يتخػع
ٔپشضک جٓت رفغ آٌ اَجاو يی ضٕد.

داًشگاُ علَم پسشکی ٍخدهات بهداشتی درهاًی هرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن
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علت :يػزف تی رٔیّ دارْٔای پاییٍ آٔرَذِ
فطارخٌٕ ،اس دست دادٌ تیص اس اَذاسِ يایؼات تذٌ
حیٍ ًْٕدیانیش ،خَٕزیشی ٔ َطت خٌٕ
عالئم :تٕٓع ،استفزاؽ ،سزگیجّ ،ػزق سزد ،افت
فطار ،افشایص َثؽ
مداخالت:
لطغ يػزف دارْٔای فطارخٌٕ اس  6ساػت لثم
اس دیانیش ػذو يػزف غذا حیٍ ًْٕدیانیش،تاال
تزدٌ پاْا تا  10درجّ .در غٕرت ضزٔع ػالئى،
100-500ccسزو تشریك گزدد.
سزػت اَجاو دیانیشکاْص یاتذ اکسیژٌ دادِ ضٕد ٔ
دارْٔای تاالتزَذِ فطار خٌٕ در غٕرت َیاس
تشریك گزدد.
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علت :افشایص حجى يایؼات تّ ػهت تجٕیش سیاد اس
حذ يحهٕل ًَکی ٔ یا خٌٕ ،اؾطزاب ٔ سُذرو
ػذو تؼادل

علت :تذَثال تجٕیش يایؼات ٔیا خزاتی ٔ پارگی
نٕنّ ْا ٔ جذاضذٌ يحم اتػال آَٓا
عالئم :درد لفسّ سیُّ ،سزفّ ،تُگی َفس ،ػزق
سزد ،سیإَس)تیزگی پٕست ( ،ضٕک ٔ تطُج

علت :افت فطارخٌٕٔ ،اکُص تة سا تّ آب ضٓز،
سُذرو ػذو تؼادل ٔ اؾطزاب

عالئم :سزدرد ،درد لفسّ سیُّ ،تاری دیذ ،تپص
لهة ٔ تٕٓع
مداخالت :سیاد کزدٌ دٔر پًپ دستگاِ در يٕارد
اسدیاد آب ٔ ًَک ،استفادِ اس دارْٔای پاییٍ
آٔرَذِ فطار خٌٕ ٔ آرايثخص ٔ استفادِ اس
دارْٔای يذر غیز اس َگٓذارَذِ ْای پتاسیى
 -10خًَریسی

علت :استفادِ َايُاسة اس ْپاریٍ ،خزٔج سٕسٌ
اس يحم تشریك ،جذا ضذٌ يحم اتػال نٕنّ ْا یا
پارِ ضذٌ آَٓا
عالئم :کاْص فطار ،درد جهٕی لهثی ،رَگ
پزیذگی ،تؼزیك ،ضٕک ،تطُج ٔ تغییز رَگ
يحهٕل دیانیش
مداخالت :تشریك ْپاریٍ در حذالم يًکٍ،
درغٕرت پارگی نٕنّ ْا تؼٕیؽ آَٓا درغٕرت
يسًٕيیت تا ْپاریٍ تشریك سٕنفات پزٔتايیٍ

مداخالت:
دریافت دارْٔای ؾذتٕٓع ٔ استفزاؽ ٔ آرايثخص

مداخالت:

درغٕرت تذتز ضذٌ ٔاکُص ،لطغ دیانیش

تجٕیش يایؼات ٔریذی ٔ در پایاٌ دیانیش در حیٍ
تزگطت خٌٕ اس يذار تّ گزدش خٌٕ اغهی
يزالثت اس اتػاالت اَجاو ضٕد.
درغٕرت تزٔس ػٕارؼ لطغ دیانیش ٔ
خٕاتاَیذٌ تیًار تّ پٓهٕی چپ در حانتی کّ سز
پاییٍ ٔ پاْا تاال تاضذ .تجٕیش اکسیژٌ.

 -5تٌگی ًفس

 -8سردرد

علت :اؾطزاب ٔ ػهم رٔاَی ،افشایص فطار
خٌٕٔ ،اکُص َسثت تّ دارٔی خاظ ٔ سُذرو ػذو
تؼادل
مداخالت :دریافت دارْٔای يسکٍ ٔ آرايثخص،
کاْص فطارخٌٕ تا تجٕیش دارٔ ٔ لطغ يػزف
دارٔی ایجاد کُُذِ سزدرد

علت :افشایص حجى آب ٔ ًَک ،کى خَٕی ،آيثٕنی
ْٕا ٔ آيثٕنی ریّ
مداخالت:
لزار گزفتٍ در ٔؾؼیت َیًّ َطستّدریافت اکسیژٌافشایص سزػت دیانیشدریافت خٌٕ درغٕرت َیاس-6تب ٍ لرز

علت :ػفَٕت،حساسیت تّ فیهتز دیانیش ،تشریك
خٌٕ
مداخالت:
استیٍ تزدٌ ػهت ایجاد كُُذِ
َكتّ:رػایت كهیّ َكات اغٕل استزیم در ُْگاو
ٔغم كزدٌ ٔ جذا كزدٌ تیًاراس دستگاِ تسیار
يٓى است.

