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 پیشگفتار

 ارائه یانسان یروین یابازآموزیو تیرازتربیخود ناگز یدرمان یجهان به منظور توسعه خدمات بهداشت یاکثرکشورها

 است، ومنحصربه فرد تیپراهم یژگیدو و  یوآموزش بهورزان درکشورما دارا تیخدمات هستند .ترب نیکننده ا

 به کارآمد اقدام یودرمان ینظام بهداشت کیاست که باداشتن  ییاز معدود کشورها یکینخست آنکه کشور ما 

 نیا نموده است ودوم آنکه یخصوصا درمناطق روستائ یبهداشت هیاول یازخدمات مراقبت ها یارمناسبیپوشش بس

 شیپ بر اساس اهداف مورد قایدق هایماریاز ب یریگ شیسالمت وپ یامکان همواره موجود است که طراحان برنامه ها

 ارزشمند یها هیکه سرما زیآموزش جهت بهورزان عز یاهداف و محتوا میاقدام به تنظ یبهداشت یدر برنامه ها ینیب

به  مستند یآموزش یمحتوا کی یبهورز ی. لذا مجموعه آموزشدیمرز وبوم هستند نما نیا یبهداشت یانسان یروین

 بهها  برنامه طراحان و خاستگاههاواهداف  دهیاز ا یریآن با بهره گ یآموزش یازسنجیبهداشت است که ن یبرنامه ها

 است. مقدور یخوب
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 مقدمه

ارتقاء سالمت، حفظ سالمتی و بازگرداندن آن به هنگام آسیب دیدن وکم کردن رنج اهداف علم پزشکی عبارتند از: 

و ناخوشی مردم، برابر تعاریف سازمان بهداشت جهانی سالمتی عبارت است از : حالت رفاه کامل جسمی، روانی و 

یکی از اجزای مهم اجتماعی و نه تنها بیمار و ناتوان نبودن. درمان مناسب بیماری ها و تامین داروهای اساسی 

مراقبت های اولیه بهداشتی بوده که از وظائف مهم بهورزان در انجام درمان های ساده عالمتی می باشد. درمان به 

دوم می گویند و هدف آن قطع بیماری یا  عموقع بیماری ها در واقع نوعی پیشگیری است که به آن پیشگیری نو

 جلوگیری از عوارض آن است.

 

 :عه کننده به خانه بهداشت به سه گروه تقسیم می شوندبیماران مراج 
 بیمارانی که ناراحتی ساده ای داشته و با درمان سرپایی توسط  بهورزان سالمتی خود را به دست می آورند..  2

بیمارانی که بخشی از خدمات را توسط  بهورزان دریافت کرده و جهت تکمیل درمان از خانه بهداشت به مرکز   .1

می شود بیمارتارسیدن به پزشک ث بهداشتی درمانی ارجاع داده می شوند که ارائه این خدمات توسط بهورزان باع

 در وضعیت بهتری قرار داشته و از بروز بعضی عوارض ناخواسته جلوگیری شود.

ه خدمات درمانی گونچبیمارانی هستند که نیازمند ارجاع فوری به پزشک هستند و معموال بهورزان نمی توانند هی .0

را به آنها ارائه دهند و تنها با تشخیص صحیح و به موقع و ارجاع بیمار به مراکز باالترسبب می شوند که خدمات 

 درمانی سریع تر به بیمار ارائه شده و از عوارض تاخیر در درمان در امان باشند.

بهورزان جهت بیماران مراجعه کننده  بنابراین انجام صحیح درمانهای ساده عالمتی و تجویز صحیح دارو توسط

 همانند سایر خدماتی که در خانه بهداشت به جمعیت تحت پوشش ارائه می شود از اهمیت زیادی برخوردار است.

 :هدف از انجام درمان های ساده عالمتی موارد ذیل است 

 تشخیص به موقع بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن (الف

 ماری و پیشگیری از بروز عوارض بعدی بیماریدرمان به موقع و صحیح بی (ب

غربال کردن بیماران در خانه بهداشت و جلوگیری از ازدحام بیماران در مرکز بهداشتی درمانی که انجام این کار  (ج

می شود پزشک وقت خود را صرف درمان و مراقبت از بیماران نیازمند کرده و بیمارانی که نیازمند خدمات  عثبا

 می باشند از طریق بهورزان خدمات را دریافت کنند. (در حد تخصص بهورزان) درمانی ساده

 :در انجام درمانهای ساده عالمتی در خانه بهداشت به نکات زیر توجه نمایید 

کنددبا او همدردی می س با بیماران مهربان باشد و با آنها برخورد دوستانه داشته باشید، به نحوی که بیمار ح.2

 کنید.

عقاید مردم احترام بگذارید. در هر منطقه و روستا ممکن است مردم در مورد درمان برخی بیماران عقاید .به  1

خاصی داشته و از داروهای گیاهی و محلی خاصی استفاده کنند. ضمن احترام به عقاید مردم در آنهاتغییر رفتار 

 نمایید. طایجاد نمایید و عادات صحیح را جایگزین عادات غل
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محدودیت های کار خود را بشناسید . در انجدام درمانهای عالمتی در مواردی مانند گلودرد، سردرد،بیماری های  .0

مربوط به خود مشخص شده است. فقط کاری  ثاسهالی، بیماری های حاد تنفسی، محدوده وظایف بهورز در مباح

 ه اید.را انجام دهید که چگونگی انجام آن را در مرکز آموزش بهورزی آموخت

ه را که آموخته اید و در حیطه وظایف شما هست به کار بندید و وظایف خود را به موقع و به طور کامل انجام چآن .3

 ت بهدهید. به عنوان مثال فردی را که بیماری او در خانه بهداشت و توسط بهورز قابل درمان است، بی جه

می شود  ثعدم اعتماد اهالی به بهورز شده و هم باع ثباع مرکزبهداشتی درمانی ارجاع ندهید. چرا که این کار هم

 که مردم به خاطر تحمل هزینه سفر در دفعات بعد رغبت کمتری برای آمدن به خانه بهداشت داشته باشند.

گاهی به دالیلی ممکن است داروهای اساسی خانه بهداشت به موقع در دسترس شما قرار نگیرد . در این مواقع  .8

ه کننده ای را به دلیل نداشتن دارو از خانه بهداشت برنگردانید، بلکه او را راهنمایی کرده وشرح حال هرگز مراجع

الزم را از او بگیرید و معاینات الزم را از او به عمل آورید، چه بسا که این شخص احتیاج به دارونداشته باشد و 

طرناك باشد و نیاز به ارجاع فوری به پزشک داشته بادادن آموزش ها بهبود یابد. از طرفی ممکن است بیماری او خ

 باشد.

 در صورت نیاز بیمار به دارو در انتخاب درست داروی مناسب و نحوه استفاده صحیح، دقت کافی به عمل آورید. .2

 بعد از دادن دارو، مطمئن شوید که بیمار نحوه استفاده از آن را فرا گرفته است)از او سوال نمایید( .7

 ه بر دادن دارو، آموزش بهداشت فردی، محیط و تغذیه را فراموش نکنید.عالو .4

در صورت نیاز به پیگیری توسط بهورز عالوه بر ثبت ارجاع به بهورز در دفتر ثبت نام بیمار ان، از بیماربخواهید  .6

 نماید. که به موقع مراجعه کند و در صورت عدم مراجعه به موقع بیمار، بهورز باید اقدام به پیگیری

 ماریپزشک رابه ب نیاز به ارجاع فوری یا غیرفوری، ضمن تکمیل فرم ارجاع، اهمیت مراجعه به درصورت .23

  که او به پزشک مراجعه کرده است. دیمطمئن شو یبعد یریگیو در پ دییگوشزدنما
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 فصل اول

 سالمتآشنایی باروش برخوردافراد مراجعه کننده به دالیل مختلف مربوط  به مشکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیده شرح را یعالمت ساده یها درمان انجام از هدف •

 .دیده حیتوض را بهداشت خانه به نیمراجع با حیصح برخورد اصول •

 .دیده شرح را یسن مختلف یها گروه با حیصح برخورد اصول •

 و یاجتماع روان، سالمت یها برنامه هدف یها گروه با ارتباط یبرقرار نحوه •

 .دیینما انیب را  ادیاعت
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 مقدمه

 نیا حافظ که یکسان بر و است داشته یارزان انسان بر شیها نعمت گرید بسان خداوند که است یموهبت یسالمت

 .است یبزرگ پاداش باشند یم نعمت

 کردن کم و دنید بیآس هنگام به آن بازگرداندن و یسالمت حفظ سالمت، ارتقاء :از عبارتند یپزشک علم اهداف

 یروان ،یجسم کامل رفاه حالت:  از است عبارت یسالمت یجهان بهداشت سازمان فیتعار برابر مردم، یناخوش و رنج

 .نبودن ناتوان و ماریب تنها نه و یاجتماع و

 از یکی و بوده یبهداشت هیاول یها مراقبت مهم یاجزا از یکی یاساس یداروها نیتام و هایماریب مناسب درمان

 . باشد یم یعالمت ساده یها درمان انجام بهورزان، مهم وظائف

 قطع آن هدف و ندیگو یم دوم نوع یریشگیپ آن به که است یریشگیپ ینوع واقع در هایماریب موقع به درمان

 . است آن عوارض از یریجلوگ ای یماریب

 :یعالمت ساده یها درمان انجام از هدف گرید عبارت هب
 ماریب سالمت حفظ جهینت در و آن شرفتیپ از یریجلوگ و یماریب موقع به صیتشخ. 2

 یماریب یبعد عوارض بروز از یریشگیپ و یماریب حیصح و موقع به درمان. 1

  سالمت جامع خدمات مراکز در ازدحام از یریجلوگ و بهداشت خانه در مارانیب کردن غربال.  0

 :است یضرور ریز نکات تیرعا یعالمت ساده یها درمان یبرا افراد مراجعه هنگام*

 .کند یم یهمدرد او با کند احساس ماریب که د،یباش داشته دوستانه برخورد آنان با و بوده مهربان مارانیب با -

 و یا چهره تظاهرات دیترد یب. دیباش خود بدن زبان و ها واکنش مراقب نیمراجع با نهیبه ارتباط یبرقرار در  -

 .باشد داشته نیمراجع با مناسب ارتباط در یادیز نقش تواند یم شما کالم لحن

 گرانید یرازها و یشخص لیمسا از که باشند یکسان جمله از است ممکن خود یشغل تیوضع علت به بهورزان  -

 یبرخ انیب از و نداده دست از شما به را خود اعتماد مردم تا دیباش رازنگهدار است الزم نیبنابرا شوند، آگاه

 .ندیننما یخوددار شما به خود مشکالت

 ضمن کند یم استفاده ها یماریب درمان در یخاص یمحل ای یاهیگ دارو اگر و دیبگذار احترام مارانیب دیعقا به  -

 .دیکن غلط عادات نیگزیجا را حیصح عادات و دیینما جادیا رفتار رییتغ مردم در آنها، دیعقا به احترام

 

 نیمراجع با حیصح برخورد نحوه

 اقدام دیا گرفته فرا یبهورز آموزش دوره در آنچه و فهیوظ شرح اساس بر و دیبشناس را خود کار یها تیمحدود   -

  .دینده ارجاع پزشک به لیدل بدون را بضاعت یب افراد و دیکن

 ممکن رایز دیبرنگردان بهداشت خانه از دارو نداشتن لیدل به ناتیمعا انجام و حال شرح گرفتن بدون را مارانیب   -

 از کرد کمک او به بتوان ییغذا مواد مصرف یها هیتوص و آموزش با تنها و باشد نداشته ازین دارو به ماریب است

 .باشد داشته پزشک به یفور ارجاع به ازین و باشد خطرناك فرد یماریب است ممکن گرید طرف
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 خانه به موقع به ماریب کهیصورت در و دیکن گوشزد او به را یبعد مراجعه خیتار مار،یب یریگیپ به ازین صورت در   -

 .دیکن یریگیپ را او مقرر زمان در نکرد مراجعه بهداشت
 

 مختلف یسن یها گروه در نیمراجع با حیصح برخورد نحوه  

 برقرار مناسب ارتباط گفتگو نیح در آنها با دیبا کنند، یم مراجعه بهداشت خانه به مختلف نیسن با افراد چون*  

 :شود

  کودکان : 
 مالحظات و ازهاین ستیبا یم شما کنند، یم مراجعه خود نیوالد همراه به معموال بزرگساالن خالف بر کودکان

 با ارتباط یبرقرار و یپرس احوال با بزرگساالن همانند را کودکان با گفتگو. دیریبگ نظر در را او نیوالد و کودك

 .دیکن صدا اسم به را کودك ای و رخواریش. دیکن شروع افراد یتمام

 ماریب ایآ مانند باشند ساده ها پرسش م،یکن شروع او از ابتدا در است بهتر باشد زدن حرف به قادر کودك اگر 

 .بده نشان من به آنرا محل یدار درد شکم که گفت من به مادرت نکهیا ای و ؟یهست

. است دیمف آنها عالقه مورد مسائل مورد در کردن صحبت و آنها با کردن یشوخ کودکان، با یچشم تماس یبرقرار

 .دیریبگ نظر در اطالعات منبع عنوان به را خانواده شهیهم

 انجام به یازین استثناء مورد چند جز به کودکان نهیمعا هنگام در 

 .باشد ینم تخت یرو بر نهیمعا

   جوانان و نوجوانان: 

 شروع مشکل، مورد در حیصر یها پرسش با یسن گروه نیا در

 .دیدرآور حرکت به را گفتگو انیجر و دیکن

 حیتوض یو یبرا را نهیمعا نحوه یجسمان نهیمعا انجام به ازین صورت در

 را یو مسائل بودن محرمانه مورد در او به نهیمعا ضمن در و دیده

 .دیساز مطمئن

 .دهد ادامه را خود صحبت تا دیده فرصت

  سالمندان: 

 هستند، خود خاص یها ینگران و ها ازین یدارا مارانیب نیا

 یها واکنش و شده مختل است ممکن آنها یینایب و ییشنوا

 با همراه مزمن یها یماریب به اغلب و باشد شده کند آنها

 .هستند مبتال گرید یها ییناتوانا

 .دهد پاسخ شما سواالت به تا دیده فرصت سالمند ماریب به

 خود یصدا و دینزن ادیفر اما دیکن صحبت وضوح و یآهستگ به

 .دینبر باال را
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      توانند یم مارانیب نیا ایآ که کرد خواهد کمک آنها از شما مراقبت و ییآشنا به سالمند روزانه تیفعال شناخت 

 .اند وابسته گرانید به کامال نکهیا ای دارند ازین کمک یکم به ای دهند انجام مستقل طور به را خود روزانه تیفعال 

 علت به سالمند مارانیب از یبعض .است مهم اریبس یینایب ارتباط که دیباش داشته خاطر به سالمند با صحبت در

 و خانواده از موارد نیا در باشند ینم خود یماریب خچهیتار گفتن به قادر یفکر انیجر شدن کند و سن باالرفتن

  .دیکن کسب را الزم اطالعات ماریب کانینزد

 ادیاعت و یاجتماع روان، سالمت یها برنامه هدف گروه با حیصح برخورد نحوه* 

 برنامه در آنها مشارکت از بتواند تا کند جلب را هدف گروه صمیمانه، و محترمانه یبرخورد با کند سعی باید بهورز

 های توصیه به پزشک، به  ارجاع صورت در و مراجعه بهداشت خانه به که کند ترغیب را آنها و  شده برخوردار

 .نمایند همکاری سالمت تیم با کامل، بهبودی تا و کنند عمل یو درمانی

 دسته نیا یاجتماع انگ و روان سالمت مشکالت شیریپذ درخصوص موجود یفرهنگ و یاجتماع طیشرا به توجه با

 و یغربالگر ن،یمراجع از حیصح یها پاسخ افتیدر و بهتر ارتباط یبرقرار جهت شود یم هیتوص ها،یماریب از

 باردار، مادر مراقبت و یغربالگر خصوص در ابتدا مثال یبرا. شود انجام اقدامات ریسا از پس روان سالمت مداخالت

 . دیبپرداز ادیاعت و یاجتماع روان، سالمت سواالت به سپس و شده سوال...  ای و خون فشار کنترل ون،یناسیواکس
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه   

 نوع از ارتباط نیا. دهد یم لیتشک را ارتباط یاصل هسته ماریب و بهورز نیب ارتباط یبرقرار بهداشت یها خانه در

 نظر از یمختلف یها گروه در مارانیب آنکه لیدل به. است شده بنا متقابل احترام و اعتماد اساس بر و بوده یا حرفه

 ارائه گروه دو هر یبرا فهم قابل و مشترك زبان دیبا جهینت در دارند قرار یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاعتقاد

 و ردیبپذ انجام عتریسر چه هر ارتباط نیا تا باشد، داشته وجود( ماریب) خدمات رندهیگ و( بهورز) خدمات دهنده

 گروه هردو یمند تیرضا و استاندارد مراقبت ارائه همان انتظارکه قابل جهینت نیباالتر به یکوتاه مدت در بتواند

 از آنها انتظارات و مشکالت ماران،یب یازهاین توان یم موثر یفرد نیب ارتباط با نیهمچن. افتی دست باشد، یم

 و تیمسئول رشیپذ یبرا را انیمددجو یطرف از و کرد ییشناسا را یماریب روند و یدرمان و یبهداشت ستمیس

 . ساخت ریدرگ یدرمان برنامه در سالمتشان یارتقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 ست؟یچ یعالمت ساده یها درمان انجام از هدف •

 ادیاعت و یاجتماع روان، سالمت یها برنامه هدف گروه با برخورد در بهورز که ینکات •

 .دیده شرح را دینما تیرعا یستیبا

 و یو  با برخورد در نموده، مراجعه بهداشت خانه به ییشنوا مشکل با یسالمند •

 .شود تیرعا یستیبا ینکات چه حال شرح گرفتن
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 فصل دوم:

 ارزیابی خطر در افراد مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

 :دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس

 .دیده انجام یبدرست را ماریب حال شرح گرفتن نحوه•

 .دیکن یابیارز را ماریب یعموم حال ماریب با برخورد نیاول در•

 .دیده حیتوض را ماریب نهیمعا حیصح اصول•

 .دیکن آماده را ماریب نهیمعا یبرا الزم لیوسا•

 .دیکن یریگ اندازه یدرست به را ماریب یاتیح عالئم•

 .دیده انجام حیصح طور به را مارانیب درمان و یبند طبقه نحوه•

 .دیده شرح را مارانیب نام ثبت دفتر لیتکم نحوه•
 



 

13 

 

 مقدمه
 و شده ماریب با خدمت دهنده ارائه ارتباط شدن تر قیعم باعث کامل نهیمعا انجام و قیدق حال شرح کی گرفتن

 یموازات به. شود یم خدمت دهنده ارائه ینیبال تفکر به دادن جهت باعث نیهمچن و کرده جلب را ماریب یهمکار

 ییتوانا ،یهمدل با همراه دادن گوش شامل که مراقبت یاصل عناصر دیتوان یم دیشو یم ماریب یبررس طهیح وارد که

. دینمائ قیتلف گریکدی با را باشد یم یخانوادگ یا نهیزم و یروح یها تیوضع ن،یسن یتمام در ماریب با مصاحبه

 را ماریب یبهبود جهت مناسب یریگ میتصم و یبند طبقه تاینها و یابیارز را سالمت خچهیتار و ینیبال نهیمعا روش

 .دیده انجام یبدرست

 حال شرح گرفتن نحوه

 صورت به است بهتر و باشد یم ماریب یناراحت و سالمت تیوضع صیتشخ و نییتع منظور به حال شرح گرفتن

 .ندیگو یم مصاحبه آن به که شود انجام ماریب با گفتگو

 و افراد ریسا ،یماریب سوابق اطالعات از ماریب توسط شده ارائه اطالعات بر عالوه توان یم حال شرح گرفتن یبرا

 .نمود استفاده زین پزشک پسخوراند

 

 :ماریب با مصاحبه انجام در مهم نکات

 یزدگ شتاب عدم و آرامش داشتن -

 ماریب با یچشم ارتباط داشتن -

 اسم به ماریب زدن صدا -

 ساده و فهم قابل زبان از استفاده -

 کردن صحبت آهسته و شمرده و واضح -

 ماریب تیشکا نیاول از سوال -

  ماریب یها صحبت به دادن گوش دقت با -

 ماریب اظهارنظر و کردن سوال یبرا یکاف فرصت دادن -

 مهم نکات کردن ادداشتی -

 .کرد اجتناب آن دنیپرس از مصاحبه انجام نیح در دیبا که یسواالت

 .است ریخ ای یبل آن جواب که یسواالت

 آن دنیپرس بهتر وهیش( دیداشت یاحساس چه سرتان در دیشد درد دندان دچار یوقت. )دارد ییالقا جنبه که یسواالت

 .بود چه بدنتان گرید اعضاء در شما احساس دیکرد دایپ درد دندان یوقت که است

 .شود زیپره دارد، کردن حتینص و موعظه ،یدستور جنبه که یسواالت از

 .شود زیپره دارد کردن مخالفت و انتقاد قضاوت، جنبه که یسواالت از

 دارند؟ آسم و سل آنها از تا چند و دیدار خواهر و برادر تا چند. دینمائ اجتناب پهلو چند سواالت

 :مانند. دینمائ یخوددار دهد حیتوض شما به عملکردش درباره شود مجبور ماریب که یسواالت از
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 د؟ینخورد را تانیداروها چرا •

 د؟ینکرد خبر مرا زودتر چرا •

 ماریب یعموم حال یبند طبقه و یابیارز نحوه

 :شوند یم میتقس گروه سه به بهداشت خانه به کننده مراجعه مارانیب

 .آورند یم بدست را خود یسالمت بهورزان توسط ییسرپا درمان با و داشته یا ساده یناراحت که یمارانیب. 2

 باالتر مراکز به بهداشت خانه از درمان لیتکم جهت و نموده افتیدر بهورز از را خدمات از یبخش که یمارانیب. 1

 تیوضع در پزشک به دنیرس تا مارانیب شود یم باعث بهورزان توسط خدمات نیا ارائه که شوند، یم داده ارجاع

 .شود یم یریجلوگ ناخواسته عوارض یبرخ بروز از و داشته قرار یبهتر

 به یدرمان خدمات گونه چیه توانند ینم بهورزان معموالً و باشند یم پزشک به یفور ارجاع ازمندین که یمارانیب. 0

 یدرمان خدمات که شوند یم سبب باالتر مراکز به ماریب ارجاع و موقع به و حیصح صیتشخ با تنها و دهند ارائه آنان

 .باشند امان در درمان در ریتاخ عوارض از و شده ارائه ماریب به عتریسر

 :ماریب یعموم حال یبررس
 گذارد یم بدن از یقسمت در که یناراحت و ریتاث بر عالوه دیآ یم شیپ افراد یبرا که یناگوار حوادث و ها یماریب

 یم میتقس بزرگ دسته سه به را یعموم حال کار سهولت یبرا که دارد یادیز راتیتاث زین ماریب یعموم حال در

 :میکن

 .ستین بد یعموم حال: الف

 .است بد یعموم حال: ب

 .است بد یلیخ یعموم حال: ج

 .ستین بد یعموم حال: الف

 بد او یعموم حال دارد یناراحت و تیشکا ماریب که چند هر دیشو یم متوجه ماریب با تماس و برخورد نیاول در -

 .ستین

 .دیایب نظر به خسته و دهیپر رنگ مختصری است ممکن  -

 .کند یم هیگر یعیطب طور به ای رود یم راه یعیطب و خوب نسبتاً -

 یزندگ از دیآ یم نظر به ناراحت و یعصب یکم ای و دهد یم حیصح جواب و فهمد یم خوب را شما صحبت  -

 .شود یم ناراحت و رود یدرم جا از زود یلیخ و دارد تیشکا

 بد است. یب: حال عموم

 .باشد شده کبود ای و باشد زرد و دهیپر رنگ یلیخ ماریب   -

 .باشد حال یب یلیخ است کنمم -

 .باشد آلود خواب است ممکن -

 .باشد ریپذ کیتحر و قراریب است ممکن -

 .برود راه درست نتواند است ممکن -
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 .ندهد حیصح جواب و نکند درك را شما سواالت است ممکن -

 .باشد رنگ قرمز و برافروخته است ممکن ماریب صورت -

 خس با همراه صدا و سر پر ای و یسطح و عیسر او تنفس ای و باشد داشته نفس یتنگ یکم است ممکن ماریب -

 .باشد خس

 .شود دهید رنگ رییتغ ای و بثورات و ها دانه است ممکن ماریب پوست روی بر -

 بعلت ادییز آب است ممکن ماریب گرید عبارت به باشد داشته آب دادن دست از عالئم است ممکن ماریب -

 .باشد داده دست از اسهال ای استفراغ

 .باشد قراریب و بزند داد و چدیبپ بخود است ممکن ماریب -

 .است بد یلیخ یعموم حال :ج

 را او دیتوان ینم شما و است خواب در ماریب که است آن مثل و باشد اغماء حال در و هوش یب است ممکن ماریب -

 .دیکن داریب

 او روی و رنگ.  است قراریب یلیخ و لرزد یم بشدت ماریب حال نیا در که باشد تشنج حال در است ممکن ماریب -

 اراده یب است ممکن و شود خارج او دهان از آلود کف ترشح است ممکن و است سرد و مرطوب ای و دهیپر اریبس

 . کند ادرار

 .باشد کبود ای دهیپر رنگ العاده فوق است ممکن -

 .باشد دیشد یلیخ زییخونر حال در دارد امکان -

 روی در که یبثورات و باشد داشته پاها و دست و صورت درروی ادییز یلیخ بثورات است ممکن اوقات یگاه -

 .نکند توجه جلب ادیز و بوده پا و دست و صورت با سهیمقا در کمتر تعداد به است ممکن است بدن

 یعموم ناتیمعام انجا نحوه

 نهیمعا طیمح و لیوسا کردن آماده :اول قدم

  مراجعه علت مورد در سوال :دوم قدم

 یاتیح عالئم کنترل :سوم قدم

 ماریب به آن مصرف نحوه و دارو زیازتجوین صورت در و یبهداشت یها هیتوص ارائه : چهارم قدم

 مارانیب نام ثبت دفتر در اطالعات ثبت : پنجم قدم

 .ردیگ یم صورت یکیزیف ناتیمعا نحوه با ییآشنا درس با مطابق ماریب یعموم ناتیمعا*

 نهیمعا طیمح و لیوسا کردن آماده :(اول قدم)یعموم ناتیمعا

 قرار خود دسترس در نهیمعا شدن یطوالن و یدرگم سر از رییجلوگ جهت را کار لیوسا تمام نهیمعا شروع از قبل

 جسم تماس چون. دیکن گرم تانیدستها با  استفاده از قبل ابدی تماس دیبا ماریب بدن با که ای لهیوس هر.  دیده

 به را کننده نهیمعا اوقات یگاه و شود یم عضالت انقباض و کیتحر موجب ای و یناراحت موجب ماریب بدن با سرد

 و لیوسا دیکن حاصل نانیاطم لیوسا کردن کار درست از است الزم نهیمعا شروع از قبل نیهمچن اندازد یم اشتباه

 .دیده قرار زیم روی است الزم نهیمعا برای معموال که یلوازم
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 :نهیمعا ازین مورد لوازم و لیوسا

 ترمومتر -

 کننده یعفون ضد محلول برای ظرف  -

 وزنه  -

 خون فشار دستگاه  -

 یگوش -

 آبسالنگ -

 قوه چراغ -

 متر یسانت -

 ادداشتی برگه -

 قلم ای خودکار -

 مریتا -

 چشم نهیمعا مخصوص چارت -

 زیتم پنبه ظرف -

 فیکث لیوسا و پنبه ظرف -

 مارانیب نام ثبت دفتر -

 

 :نهیمعا طیمح

 پرده ستیبا یم ماریب میحر حفظ برای باشد یکاف نور دارای دیبا اتاق ، گرفت نظر در نهیمعا برای مناسب اتاق دیبا

 و یراحت او سر ریز بالش کی گذاشتن با بکشد دراز نهیمعا تخت روی دیبا ماریب اگر.  دیبکش را پاراوان ای اتاق

 یم اگر دیکن کمک تخت روی از شدن بلند و دنیدرازکش در را ماریب لزوم صورت در. دیساز برقرار را وی آرامش

 .دیکن حاصل نانیاطم اتاق بودن گرم اًز قبال دیده قرار نهیمعا تحت را سالخوردگان و کودکان دیخواه

  مراجعه علت مورد در سوال(: دوم قدم)یعموم ناتیمعا

  (است شده گرفته نظر در درد مراجعه علت نجایا در: ) دیبپرس ماریب از را ریز سواالتقدم دوم :

  :زمان
 د؟یا شده درد وجود متوجه وقت چه -

 است؟ گذشته درد شروع زمان از چقدر -

 د؟یا داشته درد حال به تا زمان آن از ایآ -

 است؟ داشته نوسان ای بوده داریپا و مداوم دیا گرفته درد که یموقع ایآ -

 

 :شدت ای مقدار
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 ست؟یچ مقدار از شما منظور •

 است؟ گذاشته شما روزانه های تیفعال در اثری چه درد •

 

 :تیفیک
 ست؟یچ هیشب درد احساس •

 ست؟یچ سخت و دیشد درد از شما منظور  •

 است؟ سوزناك ای و مبهم ز،ین درد ایآ •

 

 :تیموقع
 د؟یآ یم بوجود استراحت حال در درد ایآ •

 شود؟ یم شروع درد دیا آشفته یروان نظر از شما یوقت ایآ •

 د؟یبود کجا شد، شروع درد که یوقت •

 

 :محرك
 آورد؟ یم بوجود را درد یعوامل چه •

 موثرند؟ درد شدن دیشد در یعوامل چه •

 :دهنده نیتسک  

 دهد؟ یم نیتسک آنرا کاری چه •

 است؟ موثر درد بهبود در کردن استراحت و دنیکش دراز ایآ •

 

 :همراهعوامل 
 د؟یا داشته هم تهوع درد همراه ایآ •

 د؟یا داشته هم زییر عرق درد همراه ایآ •

 کامل بطور است یناراحت دچار که بدن از یقسمت و دیبکش پاروان را او اطراف و دهیخوابان تخت روی را ماریب سپس

 یعیطب ریغ مسائل نوع هر وجود نظر از آن مقابل هیناح با تقارن تیوضع شکل، اندازه، نظر از و دیکن نگاه منظم و

 .دیکن یبررس

 و کرده کوتاه را ها ناخن قبالً. دیکن استفاده لمس از حرکات و حرارت شکل، قوام، رینظ یاتیخصوص نییتع برای 

 از.  دیکن لمس را حساس نقطه و هیناح هر ، لمس انجام نیح در. دیکن شروع مودبانه و داشته نگه گرم را دست

 .دیکن استفاده احترام با و آهسته و شده حساب ، فشار با لمس روش

 عضو حرارت درجه تیفیک یبررس جهت. دیکن استفاده انگشتان نوك فشار از عضو بودن دار نبض و قوام نییتع برای

 .دیکن لمس انگشتان با دست پشت با را
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 یاتی)قدم سوم(: کنترل عالئم حیعموم ناتیمعا

 

 آمدن نییپا در و دیکن ادداشتی و کنترل را تنفس تعداد و خون فشار نبض، حرارت،، درجه نه،یمعا اتمام از پس -

 ماریب برای نموده زیتم و مرتب را نهیمعا تخت و دیکن کمک او به لباس دنیپوش و کردن مرتب و تخت از ماریب

 و ملحفه ضیتعو شامل ژهیو توجهات باشد یعفون هاییماریب به مبتال ماریب کهیصورت در و دیکن آماده بعدی

 .شود مراعات فردی بهداشت

 است الزم دینما یم نهیمعا را مارانیب و کند یم دیبازد بهداشت خانه از یدرمان یبهداشت مرکز پزشک که ییروزها -

 :شود توجه ریز نکات به

 

 .دیکن آماده پزشک توسط نهیمعا برای را ماریب .2

 نهیمعا به ازین که را او بدن از یقسمت فقط است زن ماریب که یصورت در دیکن کمک پزشک به نهیمعا موقع در.1

 .دیبپوشان را او بدن هیبق و دیکن باز دارد

 عصبی، دستگاه سه) بدن حیاتی دستگاههای کارکرد نحوه از را ما که هستند یعالئم:  یحیات عالئم تعریف -

 از آنها انحراف زانیم هیاول یها کمک درس یها سرفص اساس بر یستیبا و سازند می آگاه( خون وگردش تنفسی

 : از عبارتند عالئم این که شوند دهیسنج یعیطب یمقدارها

 

 رفتار و تکلم شیوه و هوشیاری سطح •

 تنفس کیفیت •

 نبض کیفیت •

 بدن دمای •

 پوست رنگ •

 فشارخون •

 چشم مردمک •

 : هوشیاری سطح

 

 با هوشیاری مختلف سطوح. است مغز یعنی عصبی دستگاه اصلی قسمت عملکرد نحوه وبیانگر دارد ای ویژه اهمیت

 .گردد می ارزیابی محیطی های محرك به فرد پاسخ چگونگی به توجه

 فرد ومرگ اکسیژن به( مغزی های سلول جمله از) بدن های سلول دستیابی عدم باعث تنفسی قطع چون: تنفس

 مصدوم تنفس وصدای عمق نظم، ، سرعت. رود می شمار به اهمیت با حیاتی عالئم از نیز تنفس بنابراین گردد، می

 تا21 حدود استراحت حال ودر سالم بزرگسال فرد یک در طبیعی، طور به تنفس تعداد. کنید یادداشت و بررسی را

 توانید است،می منظم فرد تنفس که صورتی در باشد، می ومنظم صدا بدون کاری تنفس،. است دقیقه در عدد13
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 نامنظم فرد تنفس اگر اما.کنید ضرب دو در را آمده دست به وعدد دهید ادامه وی تنفس شمارش به ثانیه 03 برای

 .دهید ادامه شمارش به کامل دقیقه یک برای حتما باید ، است

 

 (: خون گردش)نبض
 کار چگونگی به توان می نبض بررسی با

 کردن حس برای. برد پی مصدوم قلب

 سرخرگ که نقاطی از است بهتر نبض

 از وترجیحا بدن سطح نزدیکی از ها

 مانند)کنند می عبور استخوانها نزدیکی

 کشاله شقیقه، دست،گردن، مچ نبض

 در. کنیم استفاده وآرنج پا پشت ران،

 مچ نبض ازلمس هوشیارمعموالً افراد

 بی افراد در اما شود می استفاده دست

 می استفاده گردنی نبض لمس از هوش

 از یکی گردنی سرخرگ زیرا.کنیم

 می آئورت سرخرگ اصلی انشعابات

 بیشتر آن در نبض قدرت بنابراین. باشد

 طیشرا در. ست ا سرخرگها دیگر از

( آرنج) الیبراک نبض دراطفال یتیفور

 .شود یم کنترل

 :بدن یدما
 دستگاه کارکرد ارزیابی نظر از هم بدن دمای بررسی. شود می محسوب او حیاتی عالئم از نیز مصدوم بدن دمای

 اهمیت با بدن دمای عمومی کاهش ویا حالی بی گرمازدگی، سرمازدگی، مثل حالتی بروز نظر از وهم خون گردش

 .است

 

 :پوست رنگ
 گردش دستگاه عملکرد درباره اطالعاتی تواند می پوست، خونرسانی چگونگی بیان بر عالوه مصدوم پوست رنگ

 کاهش یا خونریزی موارد در مثال بطور) دهد قرار ما اختیار در بیماریها برخی وهمچنین مصدوم تنفس ، خون

 موارد در برعکس. رسد می نظر به پریده رنگ وپوست یابد می کاهش پوست خونرسانی میزان ، بدن مایعات

 را آن وتغییرات کنید مقایسه خود پوست با را مصدوم پوست رنگ(. است وبرافروخته قرمز فرد پوست گرمازدگی

 .دارد تفاوت هم با مختلف نژادهای در پوست رنگ که باشید داشته خاطر به البته. نمائید گزارش
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 :خون فشار
 وشرایط سنین در خون فشار اندازه. نمائید وگزارش گیری اندازه قبلی های آموزش براساس را مصدوم خون فشار

 .باشد می متفاوت مختلف

 

 :چشم مردمک
 نحوه باره در را مفیدی اطالعات ویژه وبه است حیاتی عالئم جزء نیز نور به ها چشم مردمک وواکنش تقارن ، قطر

 طبیعی غیر اندازه ، نور به ها مردمک واکنش عدم. دهد می قرار ما اختیار در مرکزی عصبی دستگاه عملکرد

 چشم عملکرد نحوه در اشکال بروز نشانه تواند می آنها تقارن عدم یا( گشاد یا تنگ بسیار های مردمک) ها مردمک

 .باشد مرکزی عصبی دستگاه یا

 

  (:چهارم قدم)یعموم ناتیمعا

 ماریب به آن مصرف نحوه و دارو زیتجو ازین صورت در و یبهداشت یها هیتوص ارائه

 یخوب به را دستورات که دیشو مطمئن و دیینما زیتجو را الزم داروهای و نموده ارائه را فردی دستورات ماریب به •

 .است شده متوجه

  (:پنجم قدم)یعموم ناتیمعا •

 .شود ادداشتی مطالب هیکل مارانیب نام ثبت دفتر در •

 

 :آن لیتکم نحوه و مارانیب نام ثبت دفتر

 از پس و داشته ها یماریب از یکاف اطالعات خود فیوظا طهیح به توجه با ، رییگیپ و مراقبت جهت دیبا بهورزان

 داده ارجاع باالتر سطح به ازین صورت در و کنند اقدام مارانیب حیصح درمان به نسبت مارییب هر صیتشخ و یابیارز

 . ندینما ثبت زین مارانیب نام ثبت دفتر در را موارد نیا و

 کامل بطور و زمان نیکمتر در مارانیب اوالً شود، لیتکم حیصح طور به مارانیب نام ثبت دفتر ستونهای از کی اگرهر

 . بود خواهد آسانتر مارانیب رییگیپ و مراقبت اًیثان شوند، یم درمان

 نیبنابرا دارند؛ یدرمان خدمات افتیدر به ازین که است افرادی مشخصات و اطالعات ثبت مخصوص دفتر، نیا پس

 قطره) کنند یم مراجعه بهداشت خانه به یبهداشت ی شاخه داروهای افتیدر برای که افرادی اطالعات و مشخصات

 .شود ینم ثبت دفتر نیا در ،....( و نیتامیو یآهن،مولت

 مارانیب نام ثبت دفتر یکل هدف

 .کنند یم مراجعه بهداشت خانه به  یدرمان خدمات افتیدر برای که یافراد مارییب و مارانیب مشخصات ثبت

 :مارانیب نام ثبت دفتر دیفوا

 .اند شده  مند بهره بهداشت خانه یدرمان خدمات از بهورز توسط که یمارانیب تعداد کردن مشخص -

 .شود یم مشخص ، دارند رییگیپ به اجیاحت و گرفته قرار یابیارز مورد که یمارانیب رییگیپ خیتار -
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 تیجمع در ها یماریب مختلف انواع وعیش به توان یم مشاهدات جهینت و مراجعه علت ستون یبررس و مشاهده با -

 .برد یپ پوشش تحت

 .آورد بدست سرعت به را نیمراجع تعداد توان یم ماه هر در فیرد شماره مشاهده با -

 یپ بهداشت خانه بهورز یدرمان تیفعال و درمان نحوه به توان یم دستورات و داروها ستون یبررس و مشاهده با -

 .برد

 :است ریز نکات شامل ماریب هر برای مارانیب نام ثبت اطالعات

 فیرد شماره  -

 خیتار  -

 یخانوادگ نام و نام  -

 آدرس  -

 سن  -

 مراجعه علت  -

 تنفس تعداد و حرارت درجه خون، فشار زانیم  -

 مشاهدات ۀجینت  -

 دستورات و دارو زیتجو یچگونگ  -

 ارجاع ستون  -

 مالحظات  -

 مارانیب نام ثبت دفتر نگهداری و استفاده نحوه

  نگهداری بهداشت خانه در شهیهم مارانیب نام ثبت دفتر -

 .شود یم ثبت آن در بهداشت خانه به کننده مراجعه مارانیب هیکل مراجعه علت و ینشان و نام شود، یم

 .دینمائ لیتکم را فرم ریز بیترت به کند یم مراجعه بهداشت خانه به بار نیاول برای ماریب که یصورت در -

 ماه خرداد مثالً) سال و ماه به را خیتار و لیتکم را فرم باالی قسمت در شده ثبت یکل مشخصات *

 .دینمائ ادداشتی(2066

 مراجعه ماریب نیاول به یعنی د،یکن شروع کی شماره از ماه هر اول از را فیرد شماره ستون نیا در: فیرد شماره -

 کی شماره از بعدی ماه در سپس داده ادامه ماه آن انیپا تا را شماره نیا و دیبده کی شماره ماه هر در کننده

 .دیکن شروع

 .(دیکن وارد را روز خیتار فقط.) دیسیبنو را ماریب مراجعه خیتار: خیتار*

 .دیکن ثبت را کننده مراجعه شخص یخانوادگ نام و نام ستون نیا در: یخانوادگ نام و نام -

 .دینمائ ثبت و نموده سئوال را را یمل کد: کننده مراجعه ماریب یمل کد -

 .دینمائ ثبت و نموده سئوال را ساختمان شماره: آدرس -
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 دارونامه اساس بر دارو حیصح زیتجو و یاتیح عالئم یبررس برای که شود یم نوشته ماریب سن ستون نیا در: سن -

 یبرا و ماه به کسالی ریز کودکان یبرا و ماه و سال به سال 2 ریز افراد برای. ) دارد تیاهم اریبس العملها دستور و

 (روز به کماهی ریز کودکان

 بهداشت خانه به آن لیبدل که ماریب همراه ای و ماریب اظهار. .)شود یم نوشته ماریب مراجعه علت: مراجعه علت -

 .(ست ا نموده مراجعه

 جهت مراجعه اگر یول...  و اسهال درد، سر تب، مانند.شود نوشته مراجعه علت فقط باشد ماریب مراجعه نیاول اگر -

 علت ستون باشد پزشک ای و سالمت جامع خدمات مرکز دستور طبق...  و پانسمان رینظ یاقدامات ای رییگ یپ

 .شود یم لیتکم ارجاع فرم به توجه با مراجعه

 و گرفته اندازه را تنفس تعداد و حرارت درجه و خون فشار زانیم بیترت به لزوم صورت در بعدی ستون سه در -

 .دیکن ادداشتی

 یماریب مورد در را یاطالعات حال شرح وگرفتن ناتیمعا با دیبا بهورز مراجعه، علت به توجه با :مشاهدات جهینت 

 .ندیگو یم ،« کردن یابیارز »عمل نیا به آورند دست به فرد

 گوش شامل مانا در کردن یابیارز مثال عنوان به شود، یم ثبت « مشاهدات جهینت » ستون در یابیارز نیا جهینت 

 در چرك وجود ،ینیبال دیشد هیتغذ سوء ، نهیس قفسه شدن دهیکش تو) کردن نگاه ،( خر خر و خس خس) کردن

 ،یپوترمیه تب،)  کردن لمس ،( خوردن ریش خوب بودن، دنیآشام به قادر تشنج،) کردن سئوال ،( گوش ای گلو

 .باشد یم کودك تنفس شمارش و( گوش درد گوش، پشت یبرآمدگ

 گلو ،یسرماخوردگ ،یپنومون د،یشد یلیخ مارییب موارد از یکی تواند یم کردن یابیارز از پس آمده بدست جهینت 

  .شود یم ثبت « مشاهدات جهینت »ستون در که باشد مزمن ای حاد درد گوش ،یچرک ای ساده درد

 نام، ذکر با ، ردیگ یم انجام او برای که یاقدام هر ای و شود یم داده ماریب به که یدستورات و دارو: دستورات و دارو

 .گردد ادداشتی...  و پانسمان مثل شده اقدام موارد و مقداردارو

 

 :است شده میتقس یفرع ستون دو به خود ستون نیا: ارجاع
 خانه به دوباره دیبا یماریب نیهم بخاطر ماریب که است نیا منظور ، شده نوشته بهورز آن در که اول ستون  -

 .شود ثبت ستون نیا در را رییگیپ ای و بعدی مراجعه خیتار صورت نیا در دینما مراجعه بهورز ونزد بهداشت

 .گردد یم میتقس ستون دو به خود شده نوشته پزشک آن در که دوم ستون  -

 .شود گذاشته ضربدر عالمت کی ستون نیا در است فوری ریغ ارجاع ماریب اگر: بهداشت ۀخان پزشک -

 نیا در( فوری ارجاع)  شود ارجاع سالمت جامع خدمات مرکز به ماریب دیبا اگر: سالمت جامع خدمات مرکز پزشک•

 .شود گذاشته ضربدر عالمت کی ستون

 خانه از کنندگان دیبازد که مواردی بلکه شود ینم نوشته بهورز توسط زییچ ستون نیا در معموال :مالحظات

 آموزش جهت که دانند یم ضروری دفتر یبررس از پس( پزشک و کارشناس ،یمرب منطقه، های کاردان)  بهداشت

 .گذارد یم یباق خود سرپرست استفاده جهت را آن و ، گردد یم ثبت خالصه بطور سندیبنو بهورز یاددهی و
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 :است ریز اشکال از یکی به بهداشت ۀخان به ماریب بعدی مراجعات

 دیجد ماریب کی بعنوان را فرد نیا نصورتیا در ، کند یم فرق کامالً( اول) یقبل علت با مراجعه نیا علت :الف

 .دینمائ عمل(  اول مراجعه)  یقبل دستورات طبق و کرده حساب

 زمان در بهورز خود لهیوس به موجودش یناراحت رییگیپ برای بهورز توسط او ارجاع علت به ماریب بعدی مراجعه :ب

 .باشد یم شده مشخص

 :دیکن عمل ریز بیترت به صورت نیا در

 بهورز ارجاع ستون در ماریب نام مقابل در افتهی بهبودی گردد معلوم بهورز توسط دیبازد از پس ماریب که یصورت در*

 دیسف ارجاع ستون ریز و ثبت فیرد شماره همان با ماریب یابیارز جینتا و محدود رهیدا با بعدی ۀمراجع خیتار دور

 .بماند یباق

 فیرد شماره ذکر و خیتار تیرعا با باشد افتهین بهبود بهورز توسط مجدد یابیارز از پس ماریب که یصورت در*

 ستون ریز. )دیبگذار( ×) عالمت مربوطه های ستون در مورد حسب بر اول مراجعه مانند ناًیع یقبل مراجعه

 (شود نوشته بعدی مراجعه خیتار ضربدر جای به بهورز به ارجاع

. است شده یمعرف( فوری ریغ ارجاع)  بهداشت خانه در پزشک توسط نهیمعا برای بهورز درخواست طبق ماریب :ج

 :دیکن عمل ریز اشکال از یکی به مورد نیا در
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 پزشک توسط الزم دستورات و دیبازد انجام و شده نییتع موقع در ماریب مراجعه از پس مارانیب نام ثبت دفتر در

 .شود یم مشخص و محدود رهیدا با ارجاع ستون در شده درج( ×)عالمت دور

 ۀخان به ماریب مراجعه روز در.  باشد شده فوری ارجاع سالمت جامع خدمات مرکز به مراقبت و نهیمعا جهت ماریب :د

 از استفاده با است شده ذکر آن در سالمت جامع خدمات مرکز ای پزشک نظر که ارجاع جهینت ارائه و بهداشت

 رهیدا با را ارجاع ستون در و شده درج( ×)عالمت دور پزشک ای سالمت جامع خدمات مرکز دستورات و اتینظر

 .دیکن مشخص و محدود
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 کردن غربال و عوارض از یریجلوگ و یماریب موقع به درمان و صیتشخ یعالمت ساده یها درمان انجام اهداف

 به توجه با و ماریب یعموم حال یابیارز از استفاده با بهورز. است یدرمان یبهداشت خدمات ارائه اول سطح در مارانیب

 ارجاع ای درمان به نسبت تواند یم است شده داده یو به که یبهداشت یدرمان اراتیاخت و مربوطه یها دستورالعمل

 . دینما اقدام مارانیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 .دیکن نیتمر را یفرض ماریب کی از یریگ حال شرح نحوه یمرب کمک با•

 را رندیگ یم قرار "است بد یعموم حال" یبند طبقه در که یمارانیب عالئم از مورد چند•

 .دیببر نام

 .  دیده شرح را چشم مردمک یبررس نحوه یاتیح عالئم درکنترل•

 .دیده حیتوض را( اول مراجعه در) مارانیب نام ثبت دفتر لیتکم روش•

 محل عیشا یها یماریب مارانیب نام ثبت دفتر یبررس و بهداشت خانه به مراجعه با•

 .دیینما مشخص را خود سکونت
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 فصل سوم:

 رمایب یبرا یریگ میو تصم یصیانجام اقدامات تشخ یالگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزش

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیده حیتوض را یصیتشخ اقدامات یالگوها استفاده از هدف•

 .دیببر نام را ماریب یبرا یریگ میتصم و یصیتشخ اقدامات یالگوها اجزا•
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 مقدمه

 و یزیر برنامه و طرح ،یمراقبت یازهاین نییتع ،یصیتشخ اقدامات یالگوها از استفاده یاصل هدف

 .شود یم نییتع یابیارزش در مداخالت موثربودن تاًینها که بوده یدرمان یبهداشت یها برنامه یاجرا

 

 :شامل یصیتشخ اقدامات یالگو اجزاء

 یبررس 

 یجانب مشکالت و یماریب صیتشخ 

 یزیر برنامه 

 اجرا 

 یابیارزش 

 مشکل صیتشخ آن اساس بر و شده یآور جمع اطالعات یبررس با است ارتباط در بعد مرحله با ندیفرا از مرحله هر

 .شود یم داده

. دارد یبستگ  اطالعات حیصح یبند دسته و شده یآور جمع اطالعات بودن درست به صیتشخ بودن درست

 مراقبت طرح دادن قرار نظر دیتجد مورد و یابیارزش و ردیگ یم قرار امتحان مورد یابیارزش مرحله در اجرا تیموفق

 .دهد پاسخ مددجو رییتغ حال در یازهاین به که دهد یم فرصت بهورز به

 

 :یبررس

 .ردیگ یم صورت گریکدی به ها داده دادن ارتباط و اطالعات کیستماتیس یآور جمع بحث نیا در
 و گذشته یها یماریب ،یبهداشت اقدامات و مددجو سالمت سطح مورد در اطالعات آوردن بدست کار نیا از هدف

 .است یبهداشت یها مراقبت مورد در مددجو نگرش و آن با رابطه در اتشیتجرب

. گردد ثبت مشاهدات فقط و نشود انجام ریتفس و باشد کامل و مختصر ،یفیتوص یستیبا یبررس اطالعات نگارش

 .دیآ بدست.... و نهیمعا مصاحبه، خانواده، مددجو، قیطر از تواند یم اطالعات

 

 :صیتشخ

 توسط دارد وجود یسالمت در که یاحتمال مشکالت به جامعه خانواده، فرد، یها پاسخ درباره ینیبال قضاوت کی

 .باشد آن علت و مشکل انیب شامل یستیبا یماریب صیتشخ. است بهورز

 :است ریز مراحل شامل یزیر برنامه

 همراه مشکالت و ها صیتشخ یبند تیاولو.2

 بهورز توسط مدت انیم و بلندمدت مدت، کوتاه اهداف نییتع.1

 اهداف به توجه با مناسب مداخالت نییتع.0

 .دارد سالمت میت یاعضا ریسا یهمکار به ازین که یمداخالت کردن مشخص.3
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 مشکالت و ها صیتشخ کردن مستند.8

 

 : یابیارزش

 زانیم نیهمچن و شده انجام مداخالت به ماریب پاسخ یبررس به تا دهد یم را امکان نیا بهورز به یابیارزش

 و ردیگ یم قرار یابیارز مورد یدرمان اقدامات به ماریب پاسخ نیهمچن. بپردازد شده نییتع اهداف به یابیدست

 .کند رییتغ است ممکن ماریب طیشرا اساس بر یدرمان برنامه

 جهت بهداشت خانه در یعالمت ساده یها درمان خدمات ارائه در بهورزان به کمک منظور به حاضر مجموعه 

 .شود یم عمل مانا بوکلت طبق سال 8 ریز ماریب نیمراجع که داشت توجه دیبا و است دهیگرد ارائه بزرگسال افراد

 و میعال اساس وبر دیکن یابیارز را ماریب د،یآور بعمل را ناتیمعا ، گرفته حال شرح ماریب از یاقدام هر از قبل 

 حسب بر شود، یم یبررس یاحتمال مشکالت گرفته انجام یبند گروه براساس انتها در و دیکن یبند گروه ها نشانه

 ساده یها درمان و عیشا اتیشکا به کردیرو درس و دارونامه اساس بر و ها نشانه و میعال ،یبند گروه جهینت

 .شود یم انجام الزم یها هیتوص و اقدامات یعالمت

 

 ماریب یبرا یریگ میو تصم یصیانجام اقدامات تشخ ینمونه الگو

حال شرح 

ناتیمعا 

 نشانه ها مشکالت احتمالی توصیه ها اقدامات و
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 یم کمک بهورز به بهداشت خانه در ماریب یبرا یریگ میتصم و یصیتشخ اقدامات انجام یالگو وجود

 یسردرگم ه،یرو یب مراجعات از و داده انجام یدرست به را ماریب ارجاع و یبند سطح نظام کند

 .آورد عمل به یریجلوگ منابع رفتن هدر از و مارانیب

  

نیتمر و پرسش  

 .دیببر نام را یصیتشخ اقدامات انجام یالگو اجزا•

 به مبتال ماریب یبرا یصیتشخ اقدامات انجام یالگو خود یمرب کمک با•

 .دینمائ میترس را یگوارش مشکالت
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 فصل چهارم :

 به سطوح باالتر یر فوریو غ یارجاع فور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیکن فیتعر را ارجاع ستمیس•

 .دیده حیتوض را ارجاع ستمیس یکارکردها•

 .دیکن فیتعر را فرصت نیاول در ارجاع و یرفوریغ و یفور ارجاع•
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 مقدمه
 نیتر یاساس و نیتر گسترده به مردم یدسترس نیتام یعنی کنند یم یزندگ آن در مردم که یجائ در خدمات ارائه

 ستمیس قیطر از خدمات ادغام و یبند سطح و یتیجمع و یمیاقل اطالعات گرفتن نظر در با یبهداشت یازهاین

 در خدمات به جامعه یفرهنگ و ییایجغراف یدسترس سهولت نیتام به مربوط ضوابط آوردن فراهم. باشد یم ارجاع

 . است سریم ارجاع ستمیس یبرقرار و خدمات ادغام قالب

 :ارجاع ستمیس

 نیتام به مربوط ضوابط آوردن فراهم... و تیجمع یپراکندگ ،یقوم و یمیاقل طیشرا تنوع خاك، وسعت به توجه با

 و خدمات ادغام و یبند سطح قیطر از جز تواند ینم خدمات به جامعه یفرهنگ و ییایجغراف یدسترس سهولت

 مرتبط یا رهیزنج صورت به خدمات ارائه خدمات یبند سطح از منظور. گردد سریم ارجاع( نظام) ستمیس یبرقرار

 از که باشند داشته ازین یتر یتخصص خدمات به یطیمح واحد کنندگان مراجعه از یکی اگر تا است ابندهی تکامل و

 صورت در زین دوم واحد و دهد ارجاع باالتر واحد به را کننده مراجعه بتواند مذکور واحد دیاین بر واحد نیا عهده

 سطح نیباالتر به را کنندگان مراجعه یدسترس تواند یم باالتر یتخصص یها واحد به کننده مراجعه ارجاع با لزوم

 .ندیگو ارجاع ستمیس را یرسان خدمات رهیزنج نیا. آورد فراهم یتخصص

 

 ارجاع ستمیس یها کارکرد
 
 یم فراهم یدرمان هیاول یها کمک و یبهداشت ساده خدمات ارائه یبرا را رپزشکیغ کارکنان از استفاده امکان.2

 .سازد

 .دارد یم باز یرتخصصیغ ساده خدمات به پرداختن از را یتخصص سطح. 1

 .کند یم تمام ارزان یریچشمگ نحو به را خدمات. 0

 .گردد یم فراهم یبهداشت خدمات استمرار و تداوم امکان یطیمح یواحدها گسترده و عیوس عیتوز با. 3

 پردازد ینم است شده داده قرار تر نییپا سطح یواحدها عهده به که یخدمات به سطح کی یواحدها از کی چیه. 8

     .باشد ازین مورد یتر یتخصص سطح در نظر مورد خدمت آنکه مگر

   و سالمت جامع خدمات مرکز به ازمندین افراد ارجاع دارند عهده بر بهورزان که یمهم و یاصل فیوظا از یکی

 .است پزشک

 :ارجاع انواع

 یفور ارجاع -

 فرصت نیاول در ارجاع -

 یرفوریغ ارجاع -

 یفور ارجاع : 
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 یستیبا گردد یم ینیب شیپ ماریب یبرا که یخطرات و عوارض عالئم، شدت علت به که است یزمان ارجاع نیا -

 .شود ارجاع باالتر سطوح ای سالمت جامع خدمات مراکز به بالفاصله در ماریب

 یقلب سکته د،یشد اسهال: رینظ ییها یماریب -

 فرصت نیاول در ارجاع: 

 پزشک دستورات و ناتیمعا به ازین اگرچه ماریب و نبوده خطرناك و حاد یماریب عالئم که ردیگ یم انجام یزمان -

 ساعت 13 تا ماریب به مورد نیا در. ندارد یفور ارجاع به یلزوم یماریب بودن یطوالن و مزمن علت به یول دارد

 .دینما مراجعه الزم ناتیمعا افتیدر جهت سالمت جامع خدمات مرکز به تا شود یم داده وقت

 دندان آبسه نشده، درمان پستان احتقاق: رینظ ییها یماریب   -

 :یرفوریغ ارجاع •

 .شود ارجاع باالتر سطوح به هفته کی یط حداکثر دیبا ماریب ارجاع نیا در •

 یباردار ابتید ، درد کمر: رینظ ییها یماریب •

 نمونه ارجاع در سامانه سیب
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35 

 

 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 و یتخصص سطوح به مراجعات بار و درمان یها نهیهز کاهش و یسالمت خدمات از نیمراجع یمند بهره منظور به

 نظام در خدمات یبند سطح یدرمان یبهداشت ساده خدمات به یتخصص سطوح پرداختن از یریشگیپ نیهمچن

 ارجاع باالتر سطوح به را ماریب تواند یم   بهورز مار،یب طیشرا و یبند سطح نیا اساس بر. است شده فیتعر سالمت

 .دهد

 

 

 
نیتمر و پرسش  

 .دیکن فیتعر را ارجاع ستمیس•

 .دیکن فیتعر را ارجاع  انواع•

 .دیببر نام را ارجاع ستمیس دیفوا•

 و بحث ریز موارد در ارجاع نوع نییتع به نسبت رانیفراگ ریسا و یمرب کمک با•

 .دیکن نظر تبادل

 عفونت مجرای گوش

 برفک

 وجود خون در مدفوع

 آبله مرغان
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 فصل پنجم:

 ضعف عمومی وخستگی
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیکن فیتعر را یعموم ضعف•

 .دیده انجام را یعموم ضعف با نیمراجع یبرا الزم اقدامات•

 .دیده حیتوض را یخون کم علل•

 .دیده شرح را آن بروز علل و یخستگ•
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 مقدمه

 یاست که م یعضالن یبه از دست دادن قوا عیشا تیشکا کیبلکه  ستین یماریب کی یو خستگ یضعف عموم

کند  یمراجعه م اتیشکا نیکه با ا یماریو مناسب بهورز با ب حیباشد. برخورد صح یماریهر ب ییابتدا تیتواند شکا

 نهیبه معا ازیکه ن یشود. و در موارد یبه پزشک م ماریمورد ب یو مراجعه ب نهیاز صرف وقت و هز یریموجب جلوگ

از  بیترت نیشود و بد یتر به پزشک و مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده م عیسر ماریتوسط پزشک است ب

 ماند.  یدر درمان مصون م ریعوارض تاخ

 

 : یعموم ضعف

هر  نیآغاز تیتواند شکا یکه م یعضالن یبه از دست دادن قوا تیشکا کیبلکه  ستین یماریب کی یعموم ضعف

 باشد. یماریب

 

 :  یخستگ

که  یدر صورت یاست ول یعیطب یمدت کار بدون استراحت امر یطوالن یدوره ها ای یبدن تیبعد از فعال یخستگ

به  ازیشود ن یروزمره فرد م یها تیمانع انجام فعال یوجود نداشته باشد و خستگ یخستگ یبرا یعلت واضح چیه

 دارد. یبررس

 :یکم خون 

به بافت ها  ژنیاکس دنیکم باشد، رس نیهموگلوب یدر خون کم است وقت نیمقدار همو گلوب نکهیا یعنی یخون کم

 اجیکمتر از حد احت ییغذا میمقدار آهن در رژ یعنیکمبودآهن است.  یعلت کم خون نیشود. مهم تر یدشوار م

 بدن است.

 :ناتیمعا

 یضعف عموم 

 یاتیو کنترل عالئم ح یحال عموم یبررس

 مخاط چشم و لب یبررس

 پوست مشاهده

 تورم پا نهیمعا

 یخستگ 

 یاتیو کنترل عالئم ح یحال عموم یبررس

 وزن یریگ اندازه

 پوست و مو مشاهده

 یکم خون 

 یاتیو کنترل عالئم ح یحال عموم یبررس
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 مخاط چشم و لب یبررس

 پوست مشاهده

 ناتیمعا

کمک کننده است.  یو یماریب صیو تشخ ییدر شناسا ماریپوست ب تیوضع قیمشاهده دق پوست: مشاهده

 یریمرطوب بودن کف دست ها، حالت خم نیو همچن یدگیرنگ پر ،یکبود ،یزرد ،یاز نظر خشک ماریپوست ب

ترك  ،یلدابروها و بثورات ج یسوم خارج کیابروها به خصوص  زشیبدن، ر زیر یشکل پوست، وجود موها

 .ردیگ یباشند مورد مشاهده قرار م یپوست م یعیرطبیاطراف لب ها که حاالت غ یخوردگ

 ناتیمعا

را نگاه کرد و پوست آن را مورد توجه  ماریب یو با دقت پاها یبه خوب دیپاها ابتدا با نهیمعا یبرا تورم پا: نهیمعا

 یعیتر و براق تر از حالت طب دهیرنگ پر یرسد و گاه یقرار داد. غالبا اگر ورم داشته باشد پوست باد کرده به نظر م

 و سفت تر از حالت معمول است.

 :دیوارد کن ریز ینواح یروبر  هیثان 8محکم به مدت حداقل  ایآرام  یانگشت شست فشار با

 هر دو پا یسطح پشت یرو 

 یداخل یقوزك ها پشت

 ساق پاها ییسطح جلو یرو بر

کند،  ینم جادیا یگوده گذار یعیاز فشار انگشت شما به طور طب یناش یفرو رفتگ د،یرا جستجو کن یگذار گوده

 شود. یم یدرجه بند دیشد اریمختصر تا بس یچهار درجه ا یاسیشدت ادم طبق مق
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 یمبتال به ضعف عموم ماریب یابیحال و ارز شرح

 شروع شده است؟ یناگهان یضعف عموم ایآ

 د؟یمبتال شده ا یمدت است که به ضعف عموم چه

 بدون علت است؟ یاز بدن دچار کبود ییدر قسمت ها یفرد مبتال به ضعف عموم ایآ

 زن است: ماریب اگر

 کرده است؟ مانیزا رایاخ

 از حد معمول دارد؟ شیب یزیخونر یدر موقع قاعدگ ایآ

 دارد؟ یگرید اتیو شکا یناراحت ایآ

 یمبتال به ضعف عموم مارانیو درمان ب صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

برای همه مشکالت احتمالی ارجاع 

  فوری مد نظر است

 

 .....خونریزی های داخلی شدید و شوك و -

 از دست دادن آب و امالح و....-

 مشکالت خونی و....-

 بیماری های مختلف-

 در صورت داشتن هر یک از نشانه های زیر:

 ضعف عمومی ناگهانی شدید-

 ضعف عمومی همراه با خونریزی-

ضعف عمومی همراه با کبودی های بدون -

 علت

 حال عمومی بد و خیلی بد-

 

 غیرفوری ارجاع-

آموزش استراحت و تغذیه مناسب -

ارجاع غیر فوری و در صورت نیاز 

 .داده شود

با توجه به حال عمومی ارجاع -

 غیرفوری شود.

 مشکالت تغذیه ای، کم خونی و...-

تغییرات آب و هوایی، تغییرات مکانی، تغذیه -

 ای، استرس ها، مشکالت هورمونی و...

بیماری های مختلف مثل تب مالت، مشکالت -

 بدی و...ک

 طوالنی شدن مدت ابتال به ضعف عمومی-

 در صورت زن بودن خونریزی بیش ازحد-

 

داشتن ناراحتی باشکایات دیگر نظیر سرفه، -

 تنگی نفس و....

توصیه به استراحت و رژیم غذایی -

 مناسب )پیگیری بعد از دو هفته(

بی خوابی، خستگی ناشی ازکار، مشکالت -

 تغذیه ای و....

عمومی بدون هیچ یک از  وجود ضعف-

 ناراحتی های ذکر شده در باال
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 یمبتال به خستگ ماریب یابیحال و ارز شرح

ازحد، حجم ادرار  شیب یرا دارد: ) تشنگ ریز میعال نیاز ا کی چیه ماریب  ایآ

 (؟دید یاز حد معمول، تار شیب

 لوگرمیک 3از  شیهفته گذشته ،به طورناخواسته ب 23 یدر ط ماریب اوزنیآ

 کم شده است؟

موها،  یشکنندگ ای ینسبت به قبل، نازک شتریب یاحساس سرما ماریب ایآ

 کند؟ یپوست م یزمخت ای ی، خستگ هیوزن بدون توج شیافزا

از حد پوست و احساس از  شیب یدگینفس، رنگ پر یتنگ میمارعالیب ایآ

 حال رفتن دارد؟

 کند؟ یمصرف م ییدارو ماریب ایآ

 یجنس لیاز دست دادن م میعال ،ینیاشکال در خواب، احساس غمگ ،یریگ میتصم ایاشکال در تمرکز  ماریب ایآ

 دارد؟

 یمبتال به خستگ مارانیو درمان ب صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

- 

 

 ارجاع فوری

 ارجاع فوری-

 
 ارجاع فوری-

 

 
 ارجاع فوری-

 

 

 دیابتاحتمال -

 افسردگی اختالالت -

 
 احتمال مشکالت گوارش و بدخیمی ها -

 

 
 احتمال کم خونی شدید -

 در صورت داشتن هر یک از

 نشانه های زیر:

 نوشی، پر ادراریپر -

درتصمیم گیری، خواب و احساس اشکال -

 غمگینی و...

گرم کیلو  3کاهش وزن نا خواسته بیش از -

 هفته 23در 

حال رفتگی از تنگی نفس بیش از اندازه و-

 و رنگ پریدگی بیشاز حد پوست

 ارجاع غیر فوری-

 

 
 ارجاع به پزشک جهت ادامه یا-

 قطع دارو و تا زمان رفتن به پزشک

 دارو را قطع نکند.

 ....تیرویید واحتمال کم کاری -

 

 
 عوارض دارو-

نسبت به  احساس سرمای بیش از حد -

موها، افزایش وزن  قبل شکنندگی یا نازکی

 توجیهبدون 

 درصورت مصرف دارویی خاص -

آموزش های تغذیه ای )مصرف -

روز 23غذاهای آهن دار( پس از 

و در صورت عدم بهبودی پیگیری 

 بیمار را به پزشک ارجاع دهید.

و تنگی  در صورت رنگ پریدگی خفیف - احتمال کم خونی و...-

 نفس خیلی خفیف
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 یمبتال به کم خون ماریب یابیحال و ارز شرح

عالئم دل درد ، اسهال، خارش اطراف مقعد  ماریب ایآ

 دارد؟

 شده است؟ دهیکرم د ماریدر مدفوع ب ایآ

کردن  یبه باز لیکودك است تما ماریکه ب یصورت در

 در کودك کم شده است؟

زودرس  یو خستگ یبدن تیدچار کاهش فعال ماریب ایآ

 شده است؟

و ...  یزیو خونر مانیزن است، از سابقه زا ماریب اگر

 پرسش شود.

 یمبتال به کم خون مارانیو درمان ب صیتشخ نات،یمعا

 

 نشانه ها مشکالت احتمالی توصیه ها اقدامات و

 در صورت داشتن هر یک ازنشانه های زیر: احتمال کم خونی شدید و... - ارجاع فوری-

پریدگی  تنگی نفس شدید به همراه رنگ -

 شدید

 آموزشدرمان طبق دارونامه و -

 رعایت بهداشت فردی ومحیط

 مشاهده شدن کرم در مدفوع - احتمال بیماری انگلی -

بهداشت فردی و درمان توصیه  -

 بر اساس دارونامه
 

 توصیه های غذایی وتوصیه -

 بهداشت فردی وبهداشت محیط،

 درمان بر اساس دارو نامه
 

آموزش های تغذیه ای، توصیه و -

آموزش مصرف قرص آهن طبق 

و در  آهن یاری جدول مکمل

روز  23صورت عدم بهبودی پس از 

 فوری دهید.بیمار را ارجاع 

 انگل کرمک -

 
 

 احتمال کم خونی خفیف یا وجود -

 انگل و...

 
 

 احتمال کم خونی و... -

پیچه وخارش  درد و دلدر صورت وجود  -

 اطراف مقعد
 

صورتی که بیمار کودك باشد و میل به در  -

 شود.بازی کردن در او کم 

 
 

فعالیت بدنی، خستگی در صورت کاهش  -

 زودرس
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 یریگ جهیمطالب و نت خالصه

 تیفیرا کاهش داده و ک یراندمان کار یبدن و خستگ یبدن است، ضعف عموم یضعف عموم یخستگ یاصل عامل

به خصوص در خانم ها کم  یو خستگ یضعف عموم لیدال نیاز عمده تر یکیدهد.  یقرار م ریرا تحت تاث یزندگ

به پزشک  ماریلذا به ندرت ب دوجود ندار یو خستگ یضعف عموم یبرا یاز موارد علت خاص یاریاست. در بس یخون

 یخستگ جادیا یبرا یلیتواند دل یها و.... م یمیبدخ د،یروئیت یکم کار ابت،یمانند د ییها یماریکند. ب یمراجعه م

 است. ییسط بهورزان قابل شناساتو نهیباشد که با شرح حال و معا

 

 پرسش وتمرین

منظور از ضعف عمومی را شرح دهید 

 اقداماتی که برای افراد مراجعه کننده  با حالت ضعف عمومی بدن )خانه (باید انجام

 دهید.گیرد را شرح 

دیرا نام ببر یکم خون علل. 

و در دفتر ثبت نام  دیرا انجام ده یمبتال به کم خون ماریب یابینحوه ارز یکمک مرب با

 .دیثبت نمائ مارانیب

به خانه بهداشت را  نیدر مراجع یو ضعف عموم یخستگ جادیا لیاز دال یفهرست

 .دینمائ هیته
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 فصل ششم :

 ودرمان های فوری تب شدید تب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هداف آموزشیا  

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیکن فیتعر را تب•

 .دیده حیتوض را دار تب مارانیب از حال شرح گرفتن نحوه•

 .دیکن انیب را تب یرفوریغ و یفور ارجاع موارد•

 .دیده شرح را دار تب مارانیب از الزم ناتیمعا•

 .دیکن انیب را دار تب مارانیب از مراقبت و درمان نحوه•
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 مقدمه
 از یاریبس عالمت تواند یم تب. باشد گرادیسانت درجه  0778از شتریب بدن یدما که شود یم گفته یحالت به تب

 و گرما با مواجهه. است عفونت کی با مبارزه حال در بدن که است آن دهنده نشان معموال اما. باشد ها یماریب

 یم تب. است خطرناك یسن یها گروه از یبرخ در باال تب. دهد یم شیافزا را بدن یدما زین خاص یداروها یبرخ

 .شود تشنج باعث کودکان در تواند

 تب به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح
 :دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به 

 : دارد را ها عالمت نیا از کی چیه دار تب ماریب ایآ

 ادیز نور از شدن تیاذ ، یآلودگ خواب جلو، به شدن خم موقع گردن درد د،یشد سردرد

 ای یخاکستر به لیما زرد خلط ای رنگ یا قهوه خلط سرفه با همراه ایآ یبل اگر کند؟ یم سرفه دار تب ماریب ایآ

 دارد؟ یخون خلط

 دارد؟ یادرار مشکالت دار تب ماریب  ایآ

 است؟ داشته توجه قابل وزن کاهش با همراه مکرر یها تب ، گذشته هفته چند در ماریب ایآ

 دارد؟ یجلد بثورات دار تب ماریب ایآ

 دارد؟ شکم ینییپا قسمت درد همراه ای درد بدون مهبل از یعیطب ریغ ترشح و است مونث ماریب ایآ

 است؟ همراه باشد یم حلق در یخاکستر رنگ همراه که یگلودرد با تب ایآ

 (ینیب زشیآبر و عضالت درد ف،یخف سردرد) دارد را ها عالمت نیا از کی چیه  دار تب ماریب ای

 دارد؟ بدن کل یکوفتگ و  درد ، ،سرفه سردرد میعال درد گلو همراه ایآ یبل اگر دارد؟ گلودرد دار تب ماریب ایآ

 است؟ بازگشته ازکشور خارج سفر از رایاخ ماریب ایآ

 است؟ بوده گرم یهوا در ای آفتاب دیشد نور ریز یطوالن مدت یبرا ماریب ایآ

 است؟ همراه مکرر یها استفراغ با تب ایآ

 است؟ همراه اسهال با بزرگساالن در تب ایآ

 است؟ همراه تشنج با کودکان در تب ایآ

 است؟ دهیکش طول روز 7 از شتریب تب ایآ

 ناتیمعا

 یاتیح میعال کنترل و یعموم حال یبررس 

 ...(و گوش گلو،) ریدرگ عضو نهیمعا

 پوست مشاهده

 از نظر سفتی گردن نهیمعا -
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 تب به مبتال مارانیب یبند طبقه 

 ها نشانه مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

در کلیه موارد فوق از ارجاع فوری و 

اقدامات پایین آوردن درجه حرارت و 

 استفاده از تب برها انجام می شود.

 

 احتمال مننژیت و... -

 

 

 مشکالت زنان-
 

 مشکالت کلیوی و...-

 احتمال سرخک و سرخجه و-

 آبله مرغان7.. ..

 های دستگاهاحتمال بیماری -

 تنفسی و ...

 احتمال بدخیمی ها در دستگاه های-

 تنفس و گوارش و ...

 تب شدید-

 احتمال دیفتری و....-

 بیماری شدید-

 زیر:از نشانه های  در صورت داشتن هر یک

 وابسردرد شدید،درد گردن ،خ -

آلودگی،اذیت شدن در نور زیاد، استفراغ 

 های مکرر

ترشح غیر در صورت مونث بودن داشتن  -

 طبیعی از مهبل و درد در پایین شکم

 تب همراه با مشکالت ادراری -

 تب همراه با بثورات جلدی-
 

 تب همراه با سرفه و ترشحات خونی-
 

 تب مکرر همراه با کاهش وزن قابل توجه -
 

 درجه 06تب باالی -

تب همراه با گلو دردی که پرده غشاء -

 خاکستری رنگ در حلق باشد.

 روز  7 تب بیش از-

انتقال به اتاق خنک اگر بعد از یک -

نیافت ارجاع  ساعت دمای بدنش کاهش

 دهید.

ترك سیگار و در صورت بهتر نشدن -

حال بیمار ارجاع به پزشک )اقدامات 

 پایین آورنده تب(

الم خون گرفته و به پزشک ارجاع -

دهید) و توجه به دستورالعمل کشوری 

 ماالریا(

آوردن درجه ارجاع فوری)پایین -

حرارت بدن، کمک های اولیه هنگام 

 تشنج(

ارجاع فوری )اقدامات جهت پایین -

 درمان کم آبی(-آوردن درجه حرارت

 
 

 گرمازدگی-

 
 

استفاده از  بیماری های عفونی ریه و یا-

 سیگار و ...

 
 

 احتمال تب ماالریا و  ....-

 
 

 عارضه مغزی-

 
 

 کم آبی شدید، عفونت های روده ای-

 به علت فعالیت زیر آفتاب و نور شدیدتب -

 
 

تب همراه با سرفه و خلط زرد مایل به -

 خاکستری

 
 

برگشت ازسفر های خارج و یا جنوب -

 کشور
 

 تب در کودکان همراه با تشنج-

 
 

  تب در بزرگساالن با اسهال-
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پایین آوردن درجه حرارت و توصیه  -

به نوشیدن مایعات بیشتر و استراحت و 

روز  0بر طبق دارونامه )بعد از دادن تب 

 پیگیری(

استراحت کافی و مصرف مایعات -

 روز 0فراوان و پیگیری بعد از 

تن برای کنترل تب به بیمار آموزش -

شویه و کمپرس آب سرد داده شود 

توصیه نمایید بیمار استراحت کافی 

نماید .استفاده از بخور در صورت 

گرفتگی بینی و درمان بیماری های 

 ه طبق دستور العمل هامربوط

 تب ویروسی-

 

 
 

 آنفلونزا-

 
 

 گوش درد و گلو درد یا.....-

 درجه 06تب به تنهایی و کمتر از  -

 

 
 

تب همراه با سر درد درد عضالت و -

 آبریزش بینی
 

تب همراه با بیماری های دیگر مثل -

 گلودرد ، گوش درد و کوفتگی کل بدن

 

 
 

 دیشد تب در یفور یها درمان

 پاشویه آب ولرم و یا کمپرس سرد حمام

 شرح مورد معاینه برای بیمار -

 آماده کردن یک لگن آب خنک -
 

گذاشتن حوله یا پارچه داخل آب  -

 درجه ( 24-14خنک)
 

 گرفتن آب حوله-
 

گذاشتن حوله روی قسمت هایی از بدن  -

 مثل دست ها و پاها و

 پیشانی و شکم و...

 

آمدن درجه تکرار این موارد تا پایین  -

 دقیقه(28تا  23حرارت بیمار )هر بار 

 شرح مورد مورد معاینه برای بیمار -
 

 قرار دادن مشمع و رو مشمعی روی تشک بیمار -
 

 قرار دادن لگن آب خنک زیر پای بیمار -
 

 قرار دادن پاهای بیمار در داخل آب خنک -
 

 دقیقه شست وشو دهید.28تا  23از زانو به پایین، پاهای بیمار را با دست به مدت  -
 

 بیرون آوردن پاها از لگن و خشک کردن آن -
 

 تکرار موارد تا پایین آمدن درجه حرارت -
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 که یدرموارد. است کننده کمک تب علت نییتع در حال شرح گرفتن باشد گرید یها یماریب عالمت تواند یم تب

 .داد ارجاع ازین صورت در سپس و آورد نییپا را ماریب تب هیشو تن از استفاده با توان یم است دیشد تب

 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 .دیکن نیتمر را دار تب مارانیب از ناتیمعا یعمل صورت به یمرب کمک با•

 .دیده حیتوض را دار تب مارانیب از گرفتن حال شرح•

 .دیده انجام یعمل صورت به را تب  آوردن نییپا نحوه یمرب کمک با•
 



 

48 

 

 فصل هفتم:

 ( بوست،ینفخ، استفراغ، اسهال، بوست،ی سوء هاضمه، معده یناراحتشکم درد)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیریبگ حال شرح یدرست به یگوارش مشکالت به مارمشکوكیب از•

 .دیده انجام یدرست به را شکم درد به مبتال ماریب نهیمعا•

 .دینمائ انیب را یگوارش مشکالت به مبتال مارانیب فوری ریغ و فوری ارجاع موارد•

 .دیده شرح را یگوارش مشکالت به مبتال مارانیب جهت الزم های آموزش•

 .دیینما ذکر نامه دارو از استفاده با را یگوارش مشکالت به مبتال مارانیب ییدارو های درمان•
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 مقدمه
 مورد یانرژ به را آن و گرفته را شده خورده یغذا که است ییاعضا از متشکل دهیچیپ یستمیس گوارش، دستگاه

 کمک یگوارش مشکالت یباال وعیش علت فهم به دیشا گوارش عمل نحوه به یکل نگاه کی. کند یم لیتبد شما ازین

 .کند

 عملکرد از توان یم که هستند یعالئم از یکم تعداد تنها بوستی و اسهال تهوع، چه،یپ دل دل، سر سوزش

 و عالئم افراد از یاریبس در اند، کرده تجربه را ها نشانه و عالئم نیا مردم اغلب. شد مطلع یگوارش ستمیس نامناسب

 .دهد یم آزار را آنها روز هر و بوده مدت یطوالن یگوارش یها نشانه

 یشکم یدردها انواع

 قلب، ضربان شیافزا تب، مانند یعالئم با: حاد و یناگهان یدردها

 .است همراه مدفوع رنگ رییتغ و ییاشتها یب استفراغ، و تهوع

 روز چند مدت به و هستند کننده عود: یشکم مزمن یدردها

 .باشند یم داریپا

 یشکم یدردها یها نشانه و عالئم

 معده یناراحت 

 هاضمه سوء 

 بوستی 

 اسهال

 استفراغ

 نفخ

 شکم درد به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح 
 عالئم ماریب از حال شرح گرفتن ضمن شکم درد یبررس یبرا

 دیآور عمل به را الزم ناتیمعا و نموده کنترل را ماریب یاتیح

 .دیده ارجاع پزشک به ازین صورت در را ماریب سپس

 دارد؟ شکم درد ماریب که است ساعت 3 از شیب ایآ

 دارد؟ اسهال ماریب ایآ

 کند؟ یم درد احساس راست سمت در ها دنده ریز در ماریب ایآ

 به و شود یم شروع پشت از ها دنده ریز و پهلو هیناح در درد ایآ

 کشد؟ یم ریت ران کشاله

 است؟ شکم یباال و وسط قسمت در درد ایآ

 ادرار نیح ای کند یم ادرار یشتریب دفعات به قبل به نسبت ایآ

 دارد؟ سوزش و درد کردن
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 است؟ شده ضهیب درد و تورم دچار ماریب ایآ است، مذکر ماریب اگر

 را ریز سواالت است شده( ران کشاله و ها دنده نیب) شکم درد دچار بار نیچند ریاخ هفته چند ای روز چند یط اگر 

 ییغذا عادات رییتغ با توان یم و است فیخف یگوارش یها یماریب خاطر به یشکم مکرر یدردها شتریب) دیبپرس

 (کرد برطرف را آنها

 ؟(شود یم بدتر دنیکش دراز ای جلو به شدن خم با درد ایآ) است کمر یباال عمدتا درد ایآ

 شود؟ یم جادیا چرب یغذاها خوردن از بعد ایآ. شود یم شروع شکم راست سمت در ها دنده ریز درد ایآ

 دارد؟ را ریز عالئم از کی چیه ایآ

 لوگرمیک چهار از شتریب مقدار به ناخواسته وزن کاهش اشتها، کاهش•

 شکم هیناح در فقط درد•

 درد همراه بوستی ای اسهال وجود•

 .شود یم بدتر نیسنگ اجسام کردن بلند ای سرفه با که ران کشاله در یناراحت احساس ای تورم وجود•

 

 :شود دهیپرس ریز سواالت است مونث ماریب اگر
 است؟ باردار ماریب ایآ  

 است؟ افتاده ریتاخ به هفته کی از شیب یو انهیماه عادات ایآ

 است؟ داشته مقاربت گذشته ماه دو یط ایآ 

 دارد؟ انهیماه عادت اکنون هم ایآ

 دارد؟ مهبل از یعیطب ریغ ترشحات ایآ

 شود؟ یم  درد دچار مقاربت هنگام و است نامنظم و ادیز انهیماه یزیخونر ایآ

 دهد؟ یم رخ انهیماه یزیخونر انیپا از پس روز ده حدودا ماه هر درد ایآ

 

 ناتیمعا

 یاتیح میعال کنترل و یعموم حال یبررس .2

 شکم نهیمعا .1

 یآب کم نظر از پوست نهیمعا .0

 وزن کنترل .3
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 مبتال به درد شکم مارانیو درمان ب یطبقه بند ص،یشخت

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 ارجاع فوری -

 

 ارجاع فوری -

 
 

 

 

 مشکالت کلیوی و... -

 

احتمال انواع انسداد روده ، تورم  -

یا،مسمومیت شدیدو خونریزی های 

 گوارشی و...

 

 در صورت داشتن هر یک از نشانه های زیر:

درد در ناحیه پهلوها و زیر دنده ها در پشت  -

 .کشد شود و به کشاله ران تیر می می شروع

همراه با عالیم  ساعت 0درد مداوم بیش از -

خطر مثل استفراغ، تب، تورم شکم،احساس از 

 حال رفتن، خواب آلودگی، منگی، مدفوع سیاه

 

 ارجاع فوری -

 

 ارجاع فوری -

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 احتمال عفونت های ادراری و... -

 
آپاندیس یا احتمال مشکالت صفراوی -

 و کبدی و...

ها و مشکالت  احتمال بدخیمی -

 دستگاه گوارش و...

 احتمال عفونت های واژینال -

 

 احتمال واریکوسل و... -

 تکرر ادرارو سوزش ادرار-

 

درد های تحتانی سمت راست شکم یا فوقانی -

 شکم

 کاهش وزن ناخواسته -

 

ترشحات غیر طبیعی واژینال در زنان همراه با -

 تب

 درد و تورم بیضه در مردان-

 
 

 
 فوریارجاع -

 
 آموزش های الزم جهت مصرف غذا-

 های فیبر دار خوردن آب به صورت

 ناشتا، داشتن حرکات نرمشی

 بر اساس دارونامه تجویز آنتی اسید-

 و دادن آموزش های غذایی الزم ،

 روز 8پیگیری پس از 

 دادن مسکن طبق دارونامه و-

 آموزش استراحت و استفاده از کیف

 آب گرم

 بارداریمعرفی جهت آزمایش  -

دادن استفاده از کیف آب گرم،  -

مسکن طبق دارو نامه در صورت نیاز 

 بیمار ارجاع شود.

 
 احتمال فتق

 
 درد به علت یبوست و...-

 
 

 و...(مشکالت گوارشی)معده -

 
 
 درد های زمان تخمک گذاری و...-

 
 
 
 احتمال بارداری و..-

مشکالت هورمونی یا عفونت های -

 واژینال و...

 
کشاله ران به دنبال سرفه و بلند کردن تورم 

 نیاجسام سنگ

درد شکم همراه با یبوست)همراه با دفع گاز  -

 هفته( 0یا یبوست کمتر از 

 

درد قسمت وسط و باالی شکم که با خم و  -

 راست شدن بدتر می شود.

 درد های شکمی وسط سیکل زنان -

 
 
 
 تاخیر در عادت ماهیانه همراه با مقاربت -

خونریزی نامنظم و شدید یا مقاربت وجود -

 دردناك
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 شکم نهیمعا 

 درد نوع و محل نییتع جهت دیبا شکم درد به مبتال ماریب

 گونه نیا نهیمعا در. شود نهیمعا آن با همراه عالئم ریسا و

 :دینمائ عمل ریز دستورات به مارانیب

 از را شیپاها و بخوابد پشت به تا دینمائ کمک را ماریب.2

 .دینما خم زانو

 سطح تمام با را او شکم و دیستیبا ماریب راست قسمت در.1

 .دینمائ نهیمعا دست کف

 یم یتالق ناف هیناح در که یفرض خط دو توسط شکم.0

 شکم، راست ییباال ربع) شود یم میتقس قسمت 3 به کنند

 ینییپا ربع شکم، چپ ییباال ربع شکم، راست ینییپا ربع

 (شکم چپ

 دیشو تر کینزد درد محل به جیتدر به و شروع درد نقطه از دور و دردناك ریغ های محل از شکم نهیمعا موقع در.3

 کف تمام با دیبا شکم لمس. باشد گرم نسبتاً و زیتم ها دست دیبا دیکن استفاده کردن لمس از شکم نهیمعا برای

 شکم، لمس موقع در صورت نیا در که بوده فیخف است ممکن یشکم دردهای. ردیگ انجام یآهستگ به و دست

 لمس با ماریب یگاه. باشد داشته وجود هم لمس بدون درد، است ممکن یگاه یول. کند یم درد احساس ماریب

 ای سخت و سفت چوب مثل شکم عضالت نهیمعا موقع در است ممکن ای و دینما یم دیشد درد احساس شکم،

 داشته وجود شکم قسمت تمام ای کی در یسخت با تیحساس نیا ،(روده التهاب شکم، نفخ مانند) باشد حساس

 .باشد

 معده یناراحت به مبتال مارانیب درمان و یبند طبقه ص،یتشخ

 :معده یناراحت 

 توجه ریز نکات به حال شرح گرفتن در یعموم نهیمعا ضمن نمود مراجعه شکم در یناراحت با ماریب که یصورت در

 :دینمائ

 باشد؟ یم شکم باالی قسمت در درد ایآ: درد محل

 باشد؟ یم همراه کردن ترش با درد ایآ

 ابد؟ی یم رییتغ خوردن غذا با درد ایآ

 دارد؟ رنگ رییق ای یخون مدفوع دفع ،یخون استفراغ سابقه ماریب ایآ

 کند؟ یم ذکر را یتوجه قابل وزن کاهش ماریب ایآ

 :دیکن استفاده ریز ییراهنما از معده یناراحت به مبتال ماریب یابیارز هنگام

 :الف گروه
 است؟ همراه رنگ رییق مدفوع ای یخون استفراغ با معده یناراحت ایآ
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 است؟ همراه( مزمن) یدگیپر رنگ با معده یناراحت ایآ

 است؟ همراه کوتاه مدت در توجه قابل وزن کاهش با معده یناراحت ایآ

 .دیده فوری ارجاع را ماریب فوق عالئم از کی هر وجود صورت در

 :ب گروه
 است؟ باردار معده یناراحت به مبتال ماریب ایآ

 است؟ افتهین بهبود معمول های درمان افتیدر و یبهداشت نیمواز تیرعا با مارییب ایآ

 ارجاع را ماریب نباشد موجود الف گروه شواهد از کی چیه که یصورت در فوق عالئم از کی هر وجود صورت در

 .دیده رفورییغ

 :ج گروه
 ابد؟ی یم رییتغ خوردن غذا با معده یناراحت ایآ

 و دارونامه طبق را ماریب نباشد موجود ب و الف گروه عالئم از کی چیه که یصورت در فوق عالمت وجود صورت در

 :دیکن هیتوص را ریز نکات تیرعا و نموده درمان دستورالعمل

 ییغذا های وعده نیب در تنقالت خوردن از زیپره•

 خوردن غذا تند از زیپره•

 موقع به خوردن غذا•

 غذا دنیجو خوب•

 خوردن غذا هنگام در تیعصبان از زیپره•

 .کند یم دیتشد را ماریب یناراحت که ییغذا مواد و محرك غذاهای مصرف از زیپره•

 غذا از پس بالفاصله ای غذا با همراه آب مصرف از زیپره•

 میحج غذاهای مصرف از زیپره•

 :هاضمه سوء

 تا شود یم برده کار به مارانیب توسط اغلب هاضمه سوء اصطالح

 غذا هضم به مربوط مسائل و شکم یفوقان یناراحت به مربوط عالئم

 دارد امکان و است یاختصاص ریغ اصطالح نیا. کنند فیتوص را

 .باشد نداشته پزشک ای بهورز و ماریب برای یکسانی معنای

 سوء وسط خط در شکم یفوقان بخش در یناراحت ای درد احساس به

 شتریب اما باشد، متناوب درد نیا است ممکن. شود یم گفته هاضمه

 .دارد وجود یمیدا صورت به اوقات
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 در جامعه افراد چهارم کی بایتقر.  دارد وجود جنس دو هر و یسن رده هر در هاضمه سوء به افراد ابتال امکان*

 .شد خواهند هاضمه سوء دچار خود یزندگ از یبخش

 ست؟یچ هاضمه سوء عالئم
 احساس شکم، اتساع زدن، آروغ به هاضمه سوء افراد از یبعض نظر در

 ترش » آن به شودکه یم اطالق رس زود یریس و شکم در ادیز گاز

 برای مارانیب را اصطالح نیا یگاه. میگوئ یم« نفخ با همراه کردن

 تحمل بدی ای غذا هضم بدی از یناش که یمبهم احساس فیتوص

 .برند یم کار به غذاهاست یبعض

 :از عبارتند هاضمه سوء عالئم از یبعض یکل طور به

  شکم سوزش ای شکم در خورنده درد احساس -

 ( شکم در پری احساس) نفخ -

  زدن آروغ -

 ( تهوع) یخوردگ هم به دل -

  استفراغ -

 ( حلق به معده اتیمحتو بازگشت)  دل سر سوزش -

 عیما حرکت احساس سردل، سوزش کردن، ترش صورت به را خود حالت شود یم دل سر سوزش دچار که فردی

 یم انیب نهیس قفسه هیناح در گذرا فشارنده درد ای گلو و نهیس جناق پشت سوزش باال، سمت به معده از سوزاننده

 .کند

 هاضمه سوء علل

 ای نوشابه هر دنینوش گازدار، های نوشابه دنینوش غذا، عیسر خوردن مزمن، اضطراب علت به تواند یم: هوا بلع. 1

 باشد یمصنوع های دندان بودن نامتناسب و دنیکش گاریس سفت، نبات آب دنیمک ، آدامس دنیجو ، ین با

 .کند دیتشد را هوا بلع تواند یم مکرر زدن آروغ خود نیهمچن

....  و خام شلغم و کلم از،یپ حبوبات، مثل ییغذا مواد از یبعض خوردن دنبال به تواند یم :ای روده گاز شیافزا.2

 کننده نیریش ماده که)  قند، بدون های نبات آب و ها آدامس ،( آلو خرما، ر،یانج)  ها وهیم از یبعض. شود جادیا

 .کنند ها درروده گاز دیتول توانند یم ایاردیژ عفونت و( دارند یافزودن

 سوء مانع ساندنیخ از حاصل آب ختنیر دور و غذا پخت از قبل ساعت 21 مدت به حبوبات ساندنیخ با توان یم*

 .شد هاضمه

 صفراوی مجاری یناراحت در چرب و دار هیادو غذاهای مرکبات، :غذا تحمل عدم.3

 یم که باشد یم    تر جدی مشکل کی به ابتال از ای نشانه هاضمه سوء یگاه: معده یکاف هیتخل در اشکال.4

 و معده انتهای حرکت کاهش لوزالمعده، یینارسا دوازدهه، زخم معده، فلج معده، یخروج راه انسداد علت به تواند

 .باشد آن هیتخل در ریتاخ
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 یلیخ محرك، غذاهای مصرف) ییغذا بد عادات گذاشتن کنار با هاضمه سوء که مواردی در است یهیبد 

 ارجاع ابدین بهبودی دهایضداس مصرف و( شب در خصوص به پرحجم و نیسنگ غذاهای چرب، یلین،خیریش

 :ریز موارد در ژهیو دارد،به ضرورت پزشک به فوری

 . باشد داشته سن سال 83 از شیب ماریب -

 .باشد شده وزن کاهش دچار لیدل بدون راًیاخ -

 . باشد داشته مشکل بلع در -

 . باشد داشته دیشد های استفراغ -

 .( است مدفوع در خون وجود علت به امر نیا) کند دفع رمانندییق و اهیس مدفوع -

 

 :بوستی
 در مدفوع روزانه دفع عدم یعنی بوستی کنند یم تصور افراد از یاریبس 

 دفع یعیطب یالگو د،یباش داشته مزاج اجابت روز هر ندارد یلزوم قتیحق

 در. باشد یم روز در بار 0 یبرخ در و هفته در بار 0 افراد یبعض از مدفوع

 ادیز فاصله با کننده ناراحت و دشوار مزاج اجابت از است عبارت بوستی فیتعر

 اما ندارد همراه به خطری بوستی مردم از ارییبس در ، باشد خشک و سفت که

 .است ای نهیزم مارییب کی دهنده نشان یگاه

 بوستی به مبتال مارانیب درمان و یبند طبقه ص،یتشخ

 :علل 

 در آب نگهداری و مدفوع شدن میحج باعث بریف) ییغذا میرژ در بریف بودن یناکاف عات،یما دنینوش بودن یناکاف

 و کمردرد مقعدی، زخم و شقاق ،یافسردگ( شود یم دفع یراحت به و نرم مدفوع بیترت نیا به و شود یم آن

 کم رینظ ها یماریب یبرخ ها، مسهل حد از شیب استفاده و مدفوع داشتن نگه ،یطوالن مدت به بستر در استراحت

 .داروها یبرخ مصرف عوارض و دیروئیت یکار

 :باشد بوستی عالمت تواند یم ریز موارد از کدام هر است، متفاوت مختلف افراد در مزاج اجابت عیشا عالئم 

 مدفوع یسفت -

 مزاج اجابت هنگام به زدن زور -

 مزاج اجابت هنگام به زییخونر ای درد -

 مزاج اجابت از پس کامل دفع عدم احساس -

 :دیکن عمل ریز راهنمای طبق بوستی به مبتال مارانیب یابیارز در

 :الف گروه

 است؟ همراه تب با بوستی ایآ

 است؟ همراه یشکم دیشد درد با بوستی ایآ
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 است؟ همراه شکم اتساع و گاز دفع عدم با بوستی ایآ

 (نوزاد در ومیمکون دفع عدم)است؟ افتاده اتفاق یزندگ اول ساعت 34 در نوزاد در بوستی ایآ

 است؟ همراه شکم اتساع و استفراغ با نوزاد در بوستی ایآ

 است؟ همراه توجه قابل وزن کاهش با بوستی ایآ

 است؟ دهیکش طول هفته 1 از شیب بوستی ایآ

 است؟ همراه اسهال یها دوره با بوستی ایآ

 .دیده فوری ارجاع را ماریب فوق عالئم از کی هر وجود صورت در

 :ب گروه
 دارد؟ ادامه معمول های مراقبت رغمیعل بوستی ایآ •

 .دیده رفورییغ ارجاع را ماریب الف گروه عالئم از کی هر وجود بدون مذکور تیوضع وجود صورت در

 :ج گروه
 درمان را ماریب ها دستورالعمل و نامه دارو طبق نباشد موجود ب و الف گروه فوق عالئم از کی چیه که یصورت در

 :دیده آموزش او به را لیذ یبهداشت اصول و کرده

 .باشد یم ییغذا میرژ رییتغ بوستی هیاول درمان یکل طور به •

 وزن شیافزا سبب روز در ییغذا مواد به( حبوبات جات، وهیم جات،یسبز انواع) بریف گرم 03 تا 13 نمودن اضافه •

 .دهد یم کاهش را یگوارش ستمیس از غذا عبور زمان مدت نیهمچن و شود یم آن دفع دفعات و مدفوع

 (یویکل و یقلب یینارسا به مبتال مارانیب جز به.)  شود مصرف روز در آب وانیل 4 حداقل •

 .شود خودداری شکر و آردی ینیریش ای یروغن نان ، سبوس بدون نان و غالت مصرف از •

 .دینما نییتع روز در نیمع وقت کی خود مزاج اجابت برای •

 .نکند عجله مزاج اجابت هنگام به •

 .ندیبنش مزاج اجابت جهت قهیدق 23 حداقل •

 .است صبحانه از بعد ساعت کی مزاج اجابت برای موقع نیبهتر •

 مزاج اجابت منظم برنامه کی حفظ به و شود روده کیتحر باعث تواند یم مناسب یجسمان یآمادگ و منظم ورزش •

 .کند کمک

 .شود مصرف عاتیما روز طول در و صبحانه صرف از قبل •

  :اسهال

 اغلب که. است یآبک ای شل اریبس مدفوع مکرر دفع واقع در اسهال

 همراه( چهیپ دل) شکم ینییپا قسمت عضالت انقباض و درد با

 یها عفونت به فرد ابتال خاطر به اسهال موارد از یاریبس در است

 اسهال. کشد یم طول ساعت 34 از کمتر و افتد یم اتفاق یروسیو

 نانیاطم دارد الزم که یدرمان تنها معموال و است دیشد ندرت به
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 دایپ ادامه صورت در نیا وجود با. است بدن آب کاهش از یریشگیپ یبرا عاتیما فراوان ریمقاد مصرف از کردن دایپ

 .شود ارجاع پزشک به ماریب است الزم اسهال دفعات شدن مکرر ای ساعت 34 از شتریب مدت به اسهال کردن

  اسهال به مبتال مارانیب درمان و یبند طبقه ص،یتشخ
 :شود دهیپرس او از ریز سواالت بهداشت خانه به اسهال به مبتال ماریب مراجعه هنگام در

 .دارد اسهال ماریب که است مدت چه

 .است بوده اسهال متعدد یها دوره یدارا ماریب ریاخ یها ماه ای ها هفته در ایآ

 .است شده دهید خون ماریب مدفوع در ایآ

 :دارد اسهال با همراه را ریز موارد از کی کدام ماریب

 بوستی•

 آلوده یغذاها خوردن و استفراغ تب، سابقه•

 دردشکم حمالت سابقه•

 دارو مصرف سابقه•

 یآب کم نظر از پوست نهیمعا معاینه :

 طبق اسهال به مبتال مارانیب یابیارز در

 :دیکن عمل ریز راهنمای

 :الف گروه
 است؟ شده دهید خون ماریب مدفوع در ایآ 

 یها دوره ریاخ یها ماه ای ها هفته در ایآ 

 است؟ داشته اسهال متعدد

 از ییها دوره ریاخ یها ماه ای ها هفته در ایآ 

 است؟ داشته اسهال با همراه بوستی

 دارد؟ شکم درد حمالت اسهال با همراه ماریب ایآ 

 به مبتال است ممکن کرده مصرف آلوده یغذا قبال ای شده استفراغ تب، دچار اسهال با همراه ماریب اگر 

 .باشد شده یروسیو یها عفونت به ابتال اثر بر گوارش دستگاه التهاب ای ییغذا تیمسموم

 زیتجو عاتیما و( دارونامه طبق) ORS محلول ماریب یبرا دیبا که باشد شده ریپذ کیتحر ای زخم ملتهب، روده اگر

 .داد یفور ارجاع پزشک به را او و شده

 :ب گروه
 باشد شده اسهال دچار دارو  مصرف دنبال به ماریب اگر. 

 ساعت 13 از بعد عاتیما خوردن به هیتوص و ORS زیتجو از بعد ماریب الف، گروه موارد از کی چیه نبود صورت در

 .دیده یرفوریغ ارجاع پزشک به را ماریب یبهبود عدم صورت در و نموده یریگیپ
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 :استفراغ

 ممکن اما دهد یم روی چرب غذاهای مصرف در روی ادهیز ای عفونت اثر در معده کیتحر خاطر به معموالً استفراغ 

 روی بر که ییها یماریب هم یگاه شود جادیا هم گوارش دستگاه از یقسمت هر گرفتاری و مارییب دنبال به است

 تواند یم کنند یم اثر یداخل گوش توسط تعادل حفظ در که ییها یماریب ای گذارند یم اثر مغز یعصب های امیپ

 .شوند استفراع باعث

 استفراغ به مبتال مارانیب درمان و یبند طبقه ص،یشخت

 :از عبارتند آنها نیتر مهم ازجمله باشد، یم ها یماریازب ارییبس تظاهر استفراغ

 استفراغ، با است ممکن تیسیآپاند موارد از یبعض در روده، انسداد و حاد تیسیآپاند رینظ یجراح های اورژانس •

 .باشد یم توأم مزاج اجابت عدم و شکم اتساع ای استفراغ روده انسداد در معموال و باشد دردهمراه دل و تب

 است، همراه خون با استفراغ معموالً مری،که( یزدگ رونیب) فتق و معده زخم رینظ گوارش دستگاه های یماریب •

 (.معده و یمر اتصال محل)لوریپ چهیدر یتنگ نیهمچن

 .شود یم دهید هم با استفراغ و اسهال که روده یکروبیم های عفونت •

 یروان یروح عوامل از یوبرخ مغز عفونت و تومور رینظ یعصب دستگاه های یماریب •

 .دیروئیت کاری پر و ابتید رینظ یداخل غدد مارییب •

 .باشد یم توأم زردی با استفراغ که صفراوی مجاری و کبد های یماریب •

 .دارد وجود یصبحگاه استفراغ و تهوع ،یهورمون راتییتغ علت به بارداری دوران لیاوا در •

 .شود یم دهید رخوارانیش در شتریب که غذا تحمل عدم و تیمننژ ،یروسیو های یماریب •

 گوش حاد دردهای شامل ، یکودک دوران در ها عفونت •

( یا روده -یا معده التهاب) ها تیگاستروآنتر ،یانیم

 .باشد یم ادراری دستگاه های وعفونت

 یم آسم حمالت دچار ادیز دفعات به که یکودکان در یگاه •

 شتریب مری به معده اتیمحتو برگشت و استفراغ گردند

 .شود یم دهید

 یم استفراغ موجب اطفال از ای عده برای ادیز ی هیگر •

 نیا حلق کیتحر و دهان در کردن انگشت یگاه و شود

 دنییرو علل از دینبا را استفراغ. آورد یم وجود به را حالت

 .دانست اطفال در دندان

 علت به که مسافرت مارییب و ییدارو های تیمسموم •

 از افتد یم اتفاق( النخاع بصل) استفراغ مرکز کیتحر

 ن،یآسپر با تیمسموم: آور استفراغ عیشا داروهای جمله

 .ست ها التیسیسال و آهن باتیترک
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 .است عفونت و انسداد نوزادی زمان استفراغ علل نیتر عیشا •

 حالت نیا که است یعیطب امری ریش یکم مقدار برگرداندن یزندگ اول روزهای در سالم نوزاد هر برای یکل طور به

 ونیتاسیرگورژ. دارد یبستگ خوردن ریش از پس آنان یریقرارگ تیوضع به که نامند یم « ونیتاسیرگورژ » را

 است تر عیشا استفراغ از حالت نیا. شود یم خارج فشار بدون معده اتیمحتو آن در که است استفراغ هیشب یحالت

 کودك رییگ وزن اگر گردد، یبررس کودك رشد یمنحن دیبا مواقع نیا در که باشد یم کیولوژیزیف حدی تا و

 نا کودك رییگ وزن اگر اما ، شد خواهد حل مشکل زمان مرور به که میده یم نانیاطم مادر به باشد مطلوب

 غذاهای از و دینما هیته تر ظیغل را ریش شود یم  هیتوص کند یم مصرف یمصنوع ریش که یصورت در باشد مطلوب

 خوردن ریش از بعد که شود یم داده آموزش کند یم مصرف مادر ریش کودك اگر. کند استفاده تر سفت یکمک

 .دارند نگه ستادهیا را کودك

 :دیکن عمل ریز راهنمای طبق استفراغ به مبتال مارانیب یابیارز در

 :الف گروه
 شود؟ ینم خوب هم استفراغ با و است شده مواجه یشکم دیشد و مداوم درد با ماریب ایآ

 است؟ ساعت 13 از شیب مدت یبرا مکرر یها استفراغ دچار ماریب ایآ

 .دیده یفور ارجاع پزشک به را ماریب عالئم از کی هر وجود صورت در

 :ب گروه
 است؟ چشم دید یتار با همراه استفراغ یدارا ماریب ایآ

 .است؟ استفراغ با همراه چشم دور دیشد درد دچار ماریب ایآ

 باشد؟ شده ییدارو عوارض دچار است ممکن و کند یم مصرف دارو ماریب ایآ

 دارد؟ جهیسرگ احساس استفراغ از قبل ماریب ایآ

 .دیده یرفوریغ ارجاع پزشک به را ماریب الف گروه عالئم نبود و عالئم از کی هر وجود صورت در

 : ج گروه
 دارد؟ وجود یباردار احتمال و است مونث ماریب ایآ

 یم دایپ کاهش دنیدرازکش و شدن خم با که شود یم نهیس قفسه هیناح درد و سوزش دچار یگاه از هر ماریب ایآ

 ابد؟ی یم بهبود معده دیاس ضد یداروها با و کند

 است؟ نموده یپرخور ای و دار هیادو ای چرب یغذاها خوردن به اقدام گذشته ساعت چند در ماریب ایآ

 است؟ شده ونیتاسیرگورژ دچار نوزاد ایآ

 دارونامه طبق را ماریب باشد نداشته را  ب و الف گروه عالئم از کی چیه که یصورت در و فوق عالئم وجود صورت در

 .دینمائ انیب را یبهداشت یها هیتوص و درمان دستورالعمل و

  :نفخ
 آروغ) دهان راه از چه گوارش دستگاه گاز دفع شود، بادکردن احساس و یناراحت باعث تواند یم گوارش دستگاه نفخ

 شود یم جادیا خوردن غذا موقع هوا دنیبلع خاطر به نفخ معموال. کند یم بهتر را عالئم نیا مقعد راه از چه و( زدن
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 در ماندهیباق و نشده هضم یغذا. شود جادیا نفخ است ممکن نشود هضم روده در خوب ییغذا مواد اگر نیهمچن

 نفخ جادیا باعث است ممکن ایلوب و ازیپ کلم، مانند ییغذا مواد مصرف کند یم دیتول گاز و شود یم ریتخم روده

 ستین یزیچ نفخ معموال اما شوند، یم نفخ دچار اتیلبن مثل گرید یغذاها مصرف با افراد یبرخ که هرچند. شود

 تیاهم آن به دیبا شود جادیا یناگهان طور به و ییغذا میرژ رییتغ بدون که یصورت در یول شود یناراحت باعث که

 .داد

 نفخ به مبتال مارانیب درمان و یبند طبقه ص،یتشخ
 :شکم نفخ به مبتال ماریب ناتیمعا و حال شرح

 :دیبپرس ماریب از را ریز سواالت کرد مراجعه بهداشت خانه به شکم نفخ علت به ماریب که یصورت در

 شود؟ یم بهتر زدن آروغ با ماریب شکم نفخ ایآ

 است؟ شده( دنیکش دراز ای شدن خم هنگام خصوص به)نهیس قفسه وسط سوزش و درد دچار ماریب ایآ

 کند؟ یم شکم یپر احساس ندیناخوشا صورت به غذا خوردن از بعد ماریب ایآ

 است؟ کرده مصرف از،کلمی،پ حبوبات مثل ییغذاها ماریب ایآ

 شود؟ یم بدتر ای جادیا اتیلبن مصرف با ماریب شکم نفخ ایآ

 شود؟ یم یو درد شدن بهتر باعث مدفوع ای گاز دفع و دارد شکم ینییپا قسمت در درد ماریب ایآ

 باشد؟ یم بدبو اریبس و میحج ، رنگ کم ماریب مدفوع ایآ

 :دیکن عمل ریز راهنمای طبق شکم نفخ به مبتال مارانیب یابیارز در

 :الف گروه
 است؟ شده بو بد و میحج و رنگ کم ماریب مدفوع ایآ

 دارد؟ خوردن از بعد شکم ندیخوشا نا یپر احساس ماریب ایآ

 شود؟ یم بهتر مدفوع ای گاز دفع با و کند یم درد احساس شکم نییپا قسمت در ماریب اآی

 .دیده یفور ریغ ارجاع پزشک به را ماریب فوق عالئم از کی هر وجود صورت در

 :ب گروه
 شود؟ یم بهتر زدن آروغ با ماریب شکم نفخ ایآ

 کند؟ یم رییتغ دنیکش دراز ای شدن خم هنگام نهیس وسط سوزش و درد ایآ

 شود؟ یم جادیا اتیلبن و کلم و ازیحبوبات،پ مصرف دنبال به شکم نفخ ایآ

 و دارونامه طبق را ماریب باشد نداشته را الف گروه عالئم از کی چیه که یصورت ودر فوق عالئم وجود صورت در

 .دینمائ انیب را یا هیتغذ و یبهداشت یها هیتوص و درمان دستورالعمل
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 تیاهم که باشد یم سالمت جامع خدمات مراکز و بهداشت خانه به نیمراجع عیشا اتیشکا از یکی یشکم یدردها

 به مربوط یاختصاص طور به ای و باشد گرید یا نهیزم یها یماریب عالئم از است ممکن شکم درد دارد، یاریبس

 شامل یشکم یها یماریب به مربوط یها نشانه و عالئم نیتر عیشا. باشد گوارش دستگاه یها یماریب و مشکالت

 .باشد یم هاضمه سوء و نفخ بوست،ی اسهال، استفراغ، تهوع، شکم، درد

 

نیتمر و پرسش  

 د؟یببر نام را هاضمه سوء به انیمبتال در یفور ارجاع موارد•

 .دیده شرح را بوستی از یریجلوگ جهت الزم یها هیتوص•

 به منجر که تان سکونت محل ییروستا جامعه نیب در غلط ییغذا عادات از یستیل•

 .دینمائ هیته را شود یم معده یناراحت

 م؟یده یم یرفوریغ ارجاع را استفراغ به مبتال ماریب صورت چه در•
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 فصل هشتم:

 ی(سردرد خوشه ای ،گرنیسردرد متنشی ، سردرد ،سردرد )انواعسردرد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیریبگ یحیصح حال شرح سردرد، به مبتال مارانیب از•

 .دیکن نهیمعا حیصح طور به را مارانیب•

 .دیده انجام مارانیب مورد در را الزم مراقبت و درمان•

 .دیده شرح مارانیب جهت را الزم یها آموزش•

 .دیکن انیب سردرد به مبتال مارانیب در را( یرفوریغ و یفور) ارجاع موارد•
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 مقدمه

 ساعت چند از وبعد جادیا جیتدر به که شده یمتوسط تا فیخف یسردردها دچار یگاه از هر افراد همه بایتقر

 یماریب عالئم از یکی عنوان به توانند یم و هستند یپزشک اتیشکا نیتر عیشا جمله از سردردها شوند، یم برطرف

 یماریب کی تظاهرات از برعکس که نیا ای و نبوده همراه یا عهیضا گونه چیه با است ممکن و روند شمار به ها

 چند یط در و هستند مزمن زین ها آن از یبعض یول زودگذرند و یموقت سردردها شتریب. باشند خطرناك ای دیشد

 .ندینما یم عود مکرر طور به و بارها سال چند ای ماه

 :باشند یم میتقس دسته سه سردردها نیتر عیشا
 یتنش سردرد*  

 یگرنیم سردرد* 

 یا خوشه سردرد* 

 ی:تنش سردرد

 استرس، شامل بالقوه ییها محرك یول نشده مشخص هنوز آن علت و بوده سردرد نوع نیتر عیشا سردرد نوع نیا

 سردرد. دارند دخالت آن جادیا در حیصح ریغ تیوضع در کارکردن ،یبدن نامتناسب تیوضع اضطراب، ،یافسردگ

 دور سفت باند کی وجود احساس صورت به را آن مردم اکثر که است یمتوسط تا فیخف منتشر درد عموما یتنش

 .است همراه گردن پشت ای سر پوست ،یشانیپ هیناح در یمبهم فشار ای یناراحت با معموال و  کند یم فیتعر سر

 ی:گرنیم سردرد

 نوع کی گرنیم. شود یم جادیا جمجمه یخارج ای یداخل های سرخرگ التهاب و ادم ، یفشردگ ، گشادی علت به

 طور به است ممکن گرنیم حمالت شود یم دایپ سر طرف کی در فقط غالبا که است دیشد کننده زق زق سردرد

 بیعج ینوران های نقطه دنید ، یینایب شدن تار با ، مشخص یگرنیم سردرد.  دیآ شیپ ماه چند فاصله به ای مکرر

 و کشد یم طول ها ساعت که دیآ یم شیپ دییشد درد سر آن دنبال به سپس شود یم آغاز پا و دست یکرخت ای

 فرد غالبا و ستین خطرناك اما است دردناك اریبس گرنیم. هستند همراه یینایب یگذرا اختالالت و تهوع با اغلب

 .کند یم احساس را گرنیم حمالت شروع زمان ماریب

 ی:ا خوشه سردرد

 یا خوشه ای یگردش یالگوها با حمالت سردردها نیا برجسته اتیخصوص است، سردرد انواع نیتر دردناك از یکی

 از پس و بکشد طول ها ماه تا ها هفته از است ممکن ندیگو یم یا خوشه دوره آن به که حمالت از دوره کی است،

 مشخص آن جادیا علت. دارد وجود روز در بار چند ای و روز هر کیپیت طور به سردرد. دارد وجود یبهبود دوره آن

 هورمون یا خوشه سردرد جادیا موثر عوامل ریسا دارد نقش آن جادیا در پوتاالموسیه مشکالت احتماال یول نبوده

 درد چون یعالئم یدارا یماریب نیا. است نیسروتون مانند مغز در ناقل ییایمیش مواد از یبرخ سطح در رییتغ و ها

 . افتد یم اتفاق یالیسر ای مجموعه صورت به معموال که است سر طرف کی ای و چشم کی اطراف ای داخل در یثابت

 سردرد به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 .شود دهیپرس ریز سواالت سردرد، به مبتال ماریب مراجعه هنگام در
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 شود؟ یم سردرد باعث یعوامل چه

 دارد؟ شتریب ای گراد یسانت درجه 04 بدن یدما سردرد، بر عالوه ماریب ایآ

 افتد؟ یم اتفاق بار کی وقت چند هر سردردها نیا

 است؟ شده جادیا قهیدق چند یط و یناگهان طور به و بوده دیشد ماریب سردرد ایآ

 است؟ شده دید یتار دچار و دارد استفراغ و تهوع احساس ماریب ایآ

 هستند؟ حساس کردن لمس به نسبت ها قهیشق و کند یم احساس ها قهیشق هیناح در را درد شتریب ماریب ایآ

 است؟ شده یینایب مشکل دچار سردرد شروع از قبل ماریب ایآ

 شود؟ یم بدتر سر کردن خم با ماریب سردرد ایآ

 شود؟ یم جادیا فیظر یکارها انجام و مطالعه از پس ماریب سردرد ایآ

 از د،ید یتار اندام، کی در ضعف ،یمنگ ای یآلودگ خواب ،یپوست بثورات) خطر یها نشانه با دیشد سردرد ماریب

 دارد؟( یاریهوش رفتن دست

 باشد؟ یم یعصب استرس و فشار تحت و شده یبدخواب دچار ماریب ایآ

 کند؟ یم مصرف دارو ماریب ایآ

 است؟ باردار زن ماریب ایآ

 ناتیمعا

 یاتیح میعال کنترل و یعموم حال یبررس

 پوست نهیمعا

 ازین صورت در چشم نهیمعا

 سردرد به مبتال مارانیب درمان و یبند طبقه

 

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 
 
 
 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 ار جاع فوری-

 

 
 
 
 احتمال مننژیت و... -

 

 احتمال ضربه به سر -

 

 احتمال مشکالت بینایی و ...-

 

 احتمال پارگی عروق و... -

 سردرد میگرنی حاد و...-

 

در صورت داشتن هر یک از نشانه -

 زیر: های

داشتن سر درد همراه با بثورات  -

 پوستی، خواب آلودگی

سر درد به دنبال ضربه به سر و یا  -

 درد در ناحیه شقیقه ها

قبل از شروع سردرد دچار مشکالت -

 بینایی شده

 سر درد ناگهانی شدید-

داشتن سر درد همراه با تهوع و  -

 استفراغ و تاری دید
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 ارجاع فوری-

 

 احتمال باال رفتن فشار مغز یا التهاب-

 الیه های دور مغز و ...

 سر دردی که به دنبال خم کردن سر-

 بدتر می شود.

 
 

 مصرف دارویی خاص - عوارض دارو - ارجاع غیرفوری-

 

به بیمار مسکن بدهید، آموزش -

پاشویه و پایین آوردن درجه حرارت و 

 ساعت13پیگیری بعد از 

به بیمار مسکن دهید و آموزش بخور -

 ساعت بعدپیگیری شود. 34درمانی و 

 
 دادن مسکن واستراحت در فواصل -

 قرار گرفتن در وضعیتانجام کار و 

 مناسب و در صورت عدم بهبودی

 بررسی چشم ها توسط پزشک

 
 دادن مسکن طبق دارونامه -

 احتمال سرما خوردگی و...-

 
 

 احتمال سینوزیت و...-

 
 
گرفتگی عضالت گردن  یا فشار عصبی -

 ناشی از تمرکز حواس و...

 
 
 بد خوابی و استرس و... -

 درجه04داشتن سر درد با دمای -

 
 

 داشتن درد در صورت و باالی ابروها -

 
 
سر درد و تاری دید به دنبال انجام  -

 کارهای ظریف و مطالعه

 
سر درد به دنبال فشار های عصبی و  -

 بد خوابی

 

 سردرد صیتشخ
 و یطب حال شرح بر یمبتن یکل طور به سردرد صیتشخ

 .است نهیمعا

 عکس و یآ آر ام اسکن، یت یس شامل یصیتشخ یها آزمون

 دیتائ یبرا است ممکن پزشک ضمنا. باشد یم یولوژیراد

 عیما از یبردار نمونه مثل یگرید شاتیآزما به صیتشخ

 .باشد داشته ازین ینخاع-یمغز

 :مهم نکات

 شما ای و کند یم حرکت نیطرف و عقب و جلو طرف به یخوب به و است نرم یحرکات دارای گردن عادی حالت در

 نیا دیتوان یم یسخت به و شده سفت گردن عضالت ها یماریب از یبعض در یول دیده حرکت را آن دیتوان یم

 نهیمعا ریز شرح به گردن یسفت نظر از را مارانیب است الزم سردرد، موارد یبرخ در دیبده گردن به را حرکات

 :دیکن

 یسع و دیبگذار او سر ریز به را خود دست کی ، دیبخوابان پشت به تخت روی را ماریب ، گردن یسفت یبررس برای

 ندارد وجود گردن عضالت یسفت شد خم گردن یناراحت و مقاومت بدون اگر ، دیکن خم جلو به را او گردن که دیکن
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 نیا انجام ای و نداشت را خود عادی حالت و ینرم گردن حرکت و دیشد روبرو مقاومت با اگر یول است سالم گردن و

 مارییب نشانه که باشد داشته وجود گردن عضالت یسفت است ممکن بود کننده ناراحت یلیخ ماریب برای حرکت

 روی از گردن و سر همراه ماریب تنه است ممکن فوق نهیمعا انجام موقع در باشد ادیز یلیخ گردن یسفت اگر.  است

 . شود بلند تخت

 اگر.  دینما کینزد خود نهیس به را چانه دهان کردن باز بدون کند یسع که دیبخواه ماریب از دیتوان یم بالغ افراد در

 یسفت علت به است ممکن شد ناراحت حرکت ضمن که نیا ای برساند نهیس به را خود چانه که نتوانست یراحت به

 .است مارییب نشانه که باشد گردن

 .شود یم گفته روزانه مزمن سردرد آن به باشد داشته سردرد روزها شتریب یفرد اگر

 نیح ای قبل زنان یبعض در ها گرنیم خصوص به سردردها باشند، سردرد شروع محرك توانند یم یادیز عوامل

 در فشارخون شیافزا از یناش یسردردها. است یهورمون نوسانات علت به سردردها نیا افتد یم اتفاق یقاعدگ دوره

 .دارد یبررس به ازین باردار زنان در سردرد. است عیناشا اما داده رخ صبح در خواب از شدن داریب هنگام
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 که ،یتنش سردرد از یناش درد کنند یم جادیا یمتفاوت یها درد که سردردها نیتر عیشا از نوع سه

 را گردن پشت ای ها قهیشق سر، پوست ،یشانیپ است ممکن و بوده فشارنده درهم و مبهم معموال

 کی در معموال یا خوشه یسردردها و شود یم جادیا سر طرف کی در شتریب گرنیم. کند ریدرگ

 .کند یم دایپ تظاهر چشم کی در یخنجر درد صورت به ای و افتد یم   اتفاق سر طرف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 .دیده حیتوض را سردرد به مبتال ماریب حال شرح گرفتن نحوه•

 در و درمان و نهیمعا را سردرد به مبتال ماریب کی نقش یفایا با و یمرب حضور در•

 .دیده ارجاع ازین صورت

 .دیینما ستیل و یبررس را خود پوشش تحت منطقه عیشا یسردردها•
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 فصل نهم :

 وگلودردگوش درد 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 . دهد انجام حیصح طور به را گوش نهیمعا انجام نحوه•

 .دهد حیتوض را گلودرد جادیا لیدال•

 .ببرد نام را گلودرد به مبتال مارانیب یفور ارجاع موارد•

 دهد حیتوض را سرفه جادیا علل•

 .دیینما درمان را سرفه به مبتال ماریب یمرب کمک با•

 دیده شرح را یسرماخوردگ به مبتال ماریب درمان•
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 مقدمه

 به را شما آن در موجود یعصب سمیمکان و ها گوش. دارند برعهده را یتوجه قابل فیوظا ینیب و حلق و گوش

 دن،صحبتینوش ، خوردن به قادر را شما که است یا گونه به حلق ساختار. سازند یم قادر تعادل حفظ و دنیشن

 به.  اند وابسته هم به کند یم متاثر را ها آن که یاختالالت در و شان اعمال در ینیوب حلق گوش،. سازد یم کردن

 ممکن یفوقان یتنفس عفونت کی کند تیسرا ها گوش به تواند یم یراحت به ینیب ای حلق عفونت ، مثال عنوان

 عیشا اتیشکا از یسرماخوردگ و سرفه و درد گوش ، مثالگلودرد.  سازد مبتال را ها گوش و حلق و ینیب است

 . شود یم دهید  یتنفس میعال گرید با توام حاد یماریب کی از یبخش عنوان به معموال و است مارانیب

 ناتیمعا

 ندیخوشا نا و دیشد و زیت یدرد تا گرفته کننده زق زق درد و مبهم احساس کی از تواند یم درد نیا: درد گوش

 .باشد متفاوت

 (حرارت درجه کنترل( یاتیح میعال کنترل و یعموم حال یبررس •

 گوش نهیمعا •

 .شود یم برطرف روز چند درعرض معموال که گلو در زخم ای یگرفتگ درد، احساس ینوع :درد گلو 

 (حرارت درجه کنترل)یاتیح میعال کنترل و یعموم حال یبررس  -

 گلو نهیمعا -

 (یجلد وبثورات یسرخ) پوست نهیمعا -

 یلنفاو غدد یبزرگ لحاظ از گردن یبررس -

 سرفه. است گلو ای هیر التهاب ای کیتحر به بدن پاسخ :سرفه 

 .باشد خشک ای دار خلط است ممکن

 شمارش حرارت، درجه) یاتیح میعال کنترل و یعموم حال یبررس -

 (ونبض تنفس،فشارخون

 گلو نهیمعا -

 خلط وجود صورت در خلط نمونه -

 تب ای تب بدون ینیب زشیآبر با گلوهمراه درد :یسرماخوردگ -

 فیخف

 یعموم حال یبررس -

 (تنفس شمارش ازین صورت در) حرارت درجه کنترل -

 یلنفاو غدد پوست، گوش، گلو، نهیمعا 

 گوش نهیمعا

 (پاراوان پشت زنان) مناسب محل در ماریب گرفتن قرار.2

 ماریب یبرا نهیمعا مورد شرح.1
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 دستکش دنیپوش.0

 روسری کردن باز ای کاله برداشتن.3

 گوش مجرای به وتوجه قوه چراغ با گوش نهیمعا.8

 (دیماستوئ وتورم التهاب و قرمزی لحاظ از) گوش پشت هیناح مشاهده و لمس.2

 عقب و باال سمت به گوش ،الله بزرگساالن در و عقب و نیپائ سمت به گوش ،الله گوش نهیمعا هنگام کودکان در.7

 .شود دهیکش

 گوش در یخارج جسم وجود و آن رنگ به توجه و گوش داخل ترشحات نهیمعا.4

  استفاده مورد لیوسا حیصح دفع.6

 درد گوش به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 شود؟ یم شتریب گوش الله دنیکش با درد ایآ .2

 شود؟ یم مارخارجیب گوش از یآبک و سبز به لیما زرد ترشح ایآ .1

 است؟ دیشد درد ایآ. است شده جادیا ساعت چند یط یناگهان صورت به درد ایآ  .0

 دارد؟ وجود ماریب گوش در یخارج جسم ایآ .3

 شود؟ ینم برطرف بلع بار باچند و گرفته گوشش کند یم احساس ماریب ایآ .8

 است؟ خورده سرما ماریب ایآ .2

 است؟ شده وارد صورت و گوش ای سر به ضربه ایآ .7

 معاینات تشخیص ودرمان بیماران مبتال به گوش درد

 ها نشانه مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 
 ارجاع فوریدادن مسکن طبق دارو نامه و -
 

و آموزش فیتیله گذاری )ترشح دادن مسکن -

 چرکی( و ارجاع فوری

 
 ارجاع فوری-

کردن هوا با  آموزش نگه داشتن بینی و خارج -

ساعت  13مسکن ، بعد از  فشار از بینی و دادن

شود.)در صورت عدم بهبودی ارجاع غیر  پیگیری

 فوری(

 

 
 احتمال عفونت گوش و..-

 
 احتمال عفونت گوش-

 و ضربه به سر ناشی خارجی

 ازتصادف و..

 وجود اجسام خارجی-

 
 تغییرات فشار هوا و... -
 

 های زیر: یک ازنشانهدر صورت داشتن هر

 درد ناگهانی و شدید گوش همراه با تب -

 
درد گوش با ترشح زرد مایل به سبز از -

 گوش ویا ترشح آبکی

 
جسم خارجی در گوش که به راحتی -

 نتوان خارج نمود.

 به دنبال بلعدرد یا گرفتگی گوش که -

 برطرف شود.

 

 گوش خارجکان به آرامی ازدر صورت ام -

شود)در غیر این صورت ارجاع در اولین فرصت  

 صورت گیرد(.

احتمال وجود جسم  -

 خارجی
 

 درد گوش به علت وجود اجسام -

 خارجی
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از طبق دارو نامه به بیمار مسکن بدهید وبعد  -

ساعت پیگیری نمایید.)درصورت عدم بهبودی  13

 ارجاع فوری(

 ارجاع غیر فوری-

 احتمال سرما خوردگی و... -

 
 

 عفونت مجرای گوش و ... -

بینی و  گرفتگی گوش همراه با آبریزش -

 عالیم سرما خوردگی

 

 زیاد شدن درد با کشیدن الله گوش-

 

 سرفه به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 د؟یا شده مزمن سرفه دچار ای دیکن یم سرفه رایاخ

  است؟ یقطار و هم سر پشت ای و متناوب طور به سرفه ایآ

 دارد؟( خلط بدون) خشک سرفه ماریب ایآ

 است؟ بوده آتش دود ای محرك ییایمیش یبخارها معرض در رایاخ ایآ

 دارد؟ را ریز عالئم سرفه با همراه ماریب ایآ

 ای تیفعال با سرفه شدن دتریشد ، نهیس خس خس و نفس یتنگ از یحمالت)

 (.سرد یهوا با مواجه

 دراز ای جلو به شدن خم با که دارد نهیس قفسه وسط در یدرد ماریب ایآ

 شود؟ یم بدتر دنیکش

 ؟.است شده شروع گذشته هفته از ماریب سرفه ایآ

 ؟.کند یم مصرف دارو ماریب ایآ

 ؟.است همراه ریز عالمت چند ای کی با ماریب سرفه ایآ

 (شبانه کردن عرق صدا، مدت یطوالن یگرفتگ خون، با همراه سرفه بدن، وزن کاهش)

  دارد؟ رنگ یخاکستر و ظیغل یخلط سرفه روزها شتریب ماریب ایآ

 (است کرده مصرف گاریس قبال ای است یگاریس ایآ)

 است؟( یسرماخوردگ درد، گلو) گرید یها یماریب با همراه ماریب سرفه ایآ

 سرفه به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 گلو نهیمعا

 (.ییروشنا نورو نظر از.)شود ییراهنما گلو نهیمعا جهت مناسب محل در ماریب .2

 ماریب یبرا نهیمعا مورد شرح .1

 نور به رو و عقب به سر برگرداندن -ماریب دهان کردن باز  .0

 .شود گذاشته حلق ته و زبان یرو بر آبسالنگ .3

 .شود تابانده حلق ته به میمستق قوه چراغ نور .8

 .شود مشاهده وچرك یتورم،قرمز نظر از ها لوزه .2

 (جلو از.)گردد لمس تورم نظر از چانه ریز از دودست با لزوم صورت در ها لوزه .7

 .گردد یبررس حلق ،آبسه یغشاءخاکستر وجود نظر از حلق ته .4
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 .گردد یم دفع حیصح طرز به نهیمعا انجام از پس استفاده مورد لیوسا .6

 مبتال به سرفهمعاینات تشخیص ودرمان بیماران 

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 

 دادن مسکن و ارجاع فوری -

 

 ارجاع فوری)تهیه نمونه خلط قبل ازارجاع(-

 

 

 

احتمال عفونت باکتریایی و -

 ویروسی

احتمال آلرژی یا عفونت  -

 های ویروسی

 در صورت مشاهده هریک ازنشانه های

 زیر:

 همراه با تبسرفه بیش از یک هفته -
 

 سرفه مزمن)دو هفته و بیشتر(-

 
 

 ارجاع فوری

 ارجاع فوری-

 

- 

 اگر در حال حاضر تنگی نفس و خس

 خس سینه دارد او را ارجاع فوری دهید.

 احتمال سیاه سرفه و... -

احتمال مسمومیت شیمیایی -

 و...

 

 احتمال برونشیت و آسم و...-

 

 سرفه قطاری -

 بخارهایاخیرا در معرض استنشاق  -

شیمیایی محرك یا دود آتش قرار گرفته 

 و دچار سرفه شده

سرفه همراه با تنگی نفس ،خس خس -

 سینه

 

 ارجاع فوری -
 

 

 ارجاع فوری-

 

مشکالت ریوی مثل سل و -

... 
 

 ورود جسم خارجی-

سرفه همراه با کاهش وزن و عرق شبانه -

 دیدن خون در خلط و گرفتگی صداو
 

جسم خارجی که سرفه به دنبال ورود -

 بیش ازیک ساعت طول بکشد.

 گرفتن نمونه خلط طبق دستورالعمل-

 سل )ارجاع نزد پزشک(
 

اسید طبق  دادن آموزش های غذایی الزم و آنتی-

 دارو نامه و ارجاع غیر فوری
 

 جهت قطع یاادامه دارو به پزشک ارجاع دهید-

 احتمال بیماری های ریوی-

 

 

احتمال برگشت غذا از معده -

 به مری 

 
 احتمال عوارض دارویی-

سرفه همراه با تعریق شبانه و کاهش -

 وزن

 

 سرفه که همراه با خم و راست شدن و -

 دراز کشیدن بدتر می شود.
 

 مصرف دارویی خاص -

 طبق دارونامه دارو داده شود.-

 توصیه کنید از کشیدن سیگار خودداری-

 ارجاع دهید.کند و سپس او را 

 احتمال آلرژی و...-

احتمال بیماری های ریه و -

... 

 هفته و بدون تب 1سرفه کمتر از -

 سرفه همراه با خلط غلیظ خاکستری در-

 افراد سیگاری
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 :کودکان در گلو نهیمعا

 کودك مادر یبرا نهیمعا مورد شرح -

 توسط کودك یها دست ،گرفتن مادر یپاها نیب در کودك یپاها گذاشتن و مادر یزانو یرو بر کودك نشاندن -

 .ردیگ قرار مادر نهیس یرو بچه سر که یطور به بچه یشانیپ یرو گرید دست کی گذاشتن و مادر

 کودك دهان کردن باز -

 آبسالنک توسط کودك زبان آوردن نییپا -

 قوه چراغ نور توسط گلو دنید -

 یبرجستگ گردن هیناح پوست یرو از فوق حاالت تمام در” •

 “گردد لمس انگشتان با یلنفاو غدد یها

 درد گلو به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح
 وجود ماریب ران کشاله ای بغل، ریز گردن، در یتورم و توده ایآ

 (قسمت دو حداقل در توده) دارد؟

 درد ، ،سردرد سرفه) عالئم از مورد دو حداقل ماریب ایآ ، 

 دارد؟ درد گلو همراه به را( بدن کل یکوفتگ

 ای دارد؟ ینیب زشیآبر ای یگرفتگ گلودرد بر عالوه ماریب ایآ 

 کند؟ یم عطسه

 از پر یطیمح در ای و کند یم استفاده گاریس از ماریب ایآ 

 است؟ بوده گاریس دود

    کند؟ یم مصرف ییدارو ماریب ایآ 

 گلودردمبتال به  مارانیودرمان ب صیتشخ ناتیمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

کاهش تب با پاشویه کردن ،کمپرس  -

آب سرد ، دادن مسکن و ارجاع فوری 

 بیمار

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 احتمال عفونت ویروسی و...-

 احتمال سرخجه و...-

 احتمال دیفتری-

 بیماری های مختلف-

 در صورت وجود هر یک از نشانه های-

 زیر:

 وبزرگی و تورمگلودرد همراه با تب  -

 غدد لنفاوی در دونقطه از بدن

 گلو درد به همراه تب و بثورات پوستی -

 گلو درد همراه با غشاء خاکستری روی -

 لوزه ها

 گلودرد همراه با حال عمومی بد-

 جهت قطع یا ادامه مصرف دارو بیمار-

 باید به پزشک خودش ارجاع شود.

 داروی خاصدر صورت مصرف - احتمال عوارض دارویی-
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اقدا مات کمکی مثل پایین آوردن -

مسکن طبق دارو نامه ،قرقره  تب،دادن

 13وپیگیری بعد از  با آب و نمک

 ساعت

 دادن مسکن بر اساس دارو نامه-

 دادن مسکن و دارو طبق -

روز  0روز(، بعد از  0دارونامه)به مدت 

روز و 23پیگیری شود ، ادامه درمان تا 

ارجاع داده در صورت عدم بهبودی 

 شود.

توصیه به ترك سیگار، مصرف -

 مایعات

 فراوان ،قرقره با آب و نمک و برای

تسکین درد دادن مسکن طبق دارو 

 نامه و

مرطوب نگه داشتن هوای خانه و 

 دوری از

 قرار گرفتن در معرض دود سیگار

 احتمال سرماخوردگی و..-

 

 

. 

 احتمال انفلوانزا و...-

 پتو ککیاحتمال گلو درد استر -

 احتمال التهاب گلو دراثر دود سیگار-

درد گلوهمراه با آبریزش بینی بدون  -

 تب یا تب خفیف

 

 

 گلو درد با عالیم سرفه و کوفتگی بدن -

داشتن گلو درد همراه با تب وچرك  -

سفید در حلق یا التهاب یا قرمزی یا 

 تورم ودردناك شدن غدد لنفاوی

 گلودرد به دنبال کشیدن سیگار-

 

 یسرماخوردگ به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح
 مارانیب نام ثبت دفتر در ثبت و فرد مشخصات دنیپرس و ماریب با مناسب ارتباط یبرقرار

 دارد؟ تب ماریب ایآ 

 دارد؟ زشیر اشک و ینیب از زشیآبر ماریب ایآ 

 دارد؟ وجود( خارش ای و سوزش صورت به) ینیب و گلو هیناح کیتحر ایآ 

  کند؟ یم یقرار یب و سرما احساس ماریب ایآ 

 یسرماخوردگ به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 

 درمان طبق دارونامه-

 

 

 

 

 

 سرماخوردگی-

 

 

 

در صورت وجود هر یک از نشانه های 

 زیر:

آبریزش از بینی و بیمار تب همراه با  -

اشک ریزش و تحریک ناحیه گلو و 

بینی )به صورت سوزش و یا 

 خارش(،احساس سرما وبی قراری
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 قطره بینی-

 تجویز استامینوفن-

 سرماخوردگی-

 سرماخوردگی-

 انسداد بینی-

 درد عضالت و ضعف عمومی-

 

 خلط نمونه گرفتن نحوه

 .ردیگ قرار نهیمعا جهت مناسب عتیوض در ماریب .2

 ماریب برای نهیمعا مورد شرح .1

  .گردد آماده....( و خلط،برچسب خلط،جعبه نمونه مخصوص ظرف) خلط نمونه گرفتن جهت الزم لیوسا .0

 مار،یب نام درج و0 و1 و2 نمونه ،ثبت نمونه هیته جهت زدن برچسب و نمونه مخصوص ظرف 0 یساز آماده .3

 صورت به ها برچسب یرو یدرمان و یبهداشت مرکز بهداشت،نام خانه ش،نامیآزما نوع خلط، نمونه گرفتن خیتار

 (دستورالعمل طبق)جداگانه

 .دینما اول نمونه ظرف وارد مایرامستق خلط قیعم سرفه چند دنبال به که ماریب به آموزش .8

 .شود گرفته بعد روز در ناشتا صورت به دوم نمونه .2

 .شود گرفته بهداشت خانه در دوم نمونه لیتحو جهت مراجعه زمان در سوم نمونه .7

 لیتحو ساعت 71 تا مربوطه فرم همراه به و گذاشته خلط جعبه در( نمونه 0) ماریب شده هیته یها نمونه یتمام .4

 .شود مرکز

 .گردد دفع حیصح طرز به نهیمعا انجام از پس استفاده مورد لیوسا.6
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 یها عفونت به مبتال که دهند یم    لیتشک یافراد را سال سرد فصل در بهداشت خانه به نیمراجع از یاریبس

 ینیب و حلق گوش، نیب ارتباط علت به. باشند یم... و گلودرد سرفه، چون یعالئم با یسرماخوردگ مانند یتنفس

 یماریب دوره دارونامه اساس بر درمان صورت در. شود یم اعضاء ریسا رشدنیدرگ باعث اعضاء نیا از کی هر عفونت

 .شود یم حاصل تر عیسر یبهبود و کوتاه

  

نیتمر و پرسش  

 .دیببر نام را یسرماخوردگ کننده جادیا عوامل •

 .دیکن درمان و نهیمعا را گوش عفونت به مبتال ماریب یمرب کمک با•

 .دیکن انیب را سرفه به مبتال مارانیب در یفور ریغ و یفور ارجاع موارد•

 درمان جهت یخانگ اقدامات چه شما سکونت محل یروستا مردم دیکن قیتحق•

 .دهند یم انجام یسرماخوردگ
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 فصل دهم:

 )کمر درد،درد مفاصل، گردن درد(کمر درد 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیریبگ حال شرح یدرست به ها استخوان و مفاصل درد به مارمبتالیب از•

 .دیده انجام یدرست به را ها استخوان و مفاصل درد به مبتال ماریب نهیمعا•

 انیب را ها استخوان و مفاصل درد به مبتال مارانیب فوری ریغ و فوری ارجاع موارد•

 .دینمائ

 .دیده شرح را ها استخوان و مفاصل درد به مبتال مارانیب جهت الزم های آموزش•

 دارونامه از استفاده با را ها استخوان و مفاصل درد به مبتال مارانیب ییدارو های درمان•

 .دیینما ذکر

 .دهد انجام یعمل طور به و داده شرح را گردن نهیمعا انجام نحوه•
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 مقدمه
( تاندون) ها یزردپ و ها رباط و ها استخوان از دستگاه نیا است یآور شگفت یها سمیمکان یدارا یاسکلت دستگاه

 خود بدن به د،یشو خم د،یبرو راه مثالً  دیکن حرکت شمار یب اشکال به دهد یم اجازه شما به و است شده لیتشک

 قلب دور ها دنده. کند یم محافظت زین بدن یدرون اعضاء از حرکات کردن فراهم بر عالوه دستگاه نیا.دیده کشش

 اختالل دچار ستمیس نیا که یزمان تا. کند یم محافظت نخاع از فقرات ستون و مغز از جمجمه. دارد قرار هیر و

 یعاد را خود مفاصل و عضالت ها، استخوان اعمال است ممکن...( و سن کهولت تصادف، اثر در مثال) است نشده

 مشکل دچار را شما و دهد رخ مختلف لیدال به زمان هر در تواند یم یاسکلت یعضالن ستمیس اختالالت. دیکن یتلق

 .دینما یجد

 ی:اسکلت مشکالت انواع

 علت به اغلب آن علت و است عیشا یعالمت :مفاصل درد

 فیخف یها بیآس ای و مفاصل از حد از شیب استفاده

 نشانه تواند یم مفصل مدت یطوالن درد نیا وجود با است

 . شود یبررس دیبا که باشد یجد یا نهیزم یماریب از یا

 تیوضع در بدن گرفتن قرار علت به معموال :کمردرد

 بیازآس یا نشانه تواند یامیو شود یم جادیا نامناسب

 یها مهره نیب یها غضروف عاتیضا ای ها مفاصل،رباط

  .کمرباشد

 در دنیخواب ای نشستن علت به که است عضالت یگرفتگ جهینت اغلب یخشک ای درد: گردن یخشک ای درد 

 ساعت 34 مدت در معموال که شود یم جادیا دیشد و معمول ریغ تیفعال ای ها ورزش انجام ای نامناسب تیوضع

 .کند مراجعه پزشک به ماریب دیبا گردن یخشک ای درد ادامه صورت در و کند یم دایپ یبهبود

 

 مفاصل درد به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 :دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به 

 کجاست؟ درد محل -

 دارد؟ وجود دائم ای کرده بروز یناگهان صورت به درد -

 ف؟یخف ای است دیشد درد -

 کند؟ یم رییتغ آن شدت حرکت جادیا ای فشار اعمال با ایآ -

 است؟ شده شروع یزمان چه از یماریب -

 (خوردن نیزم) است؟ شده وارد مفصل به یا ضربه رایاخ ایآ -

 ابد؟ی یم انتشار زین گرید یها قسمت به درد ایآ -

 ....(و ییاشتها یب تب،)  دارد؟ وجود مفاصل درد شروع با همراه یعالئم چه -
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 دارد؟ را رفتن باال پله از و نشستن دادن، هیتک ستادن،یا رفتن، راه ییتوانا ماریب ایآ -

 است؟ دردناك مفصل کی تنها ایآ -

 است؟ داده دست از را خود یعیطب شکل مفصل ایآ -

 است؟ متورم و گرم دردناك، مفصل ایآ -

 است؟ دردناك جهات یبرخ در فقط مفصل حرکت ایآ -

 است؟ شده مبتال روده یالتهاب یها یماریب از یکی به رایاخ ماریب ایآ -

 مفاصل نهیمعا

 .ردیگ قرار نهیمعا جهت مناسب تیوضع در ماریب  -

 دهیخواب ای و نشسته مار،یب حال به توجه با -

 ماریب برای نهیمعا مورد شرح -

 درد اصلی هیناح بررسی -

 قرمزی نظر از درد محل رنگ بررسی -

 درد محل در التهاب و تورم بررسی -

 ریدرگ مفاصل تعداد بررسی -

 ن،ییپا و باال ،یچرخش) مفصل حرکت دامنه بررسی -

 (نیطرف

 مفاصل درد به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

بی حرکتی و ثابت نگه داشتن عضو و دادن -

 مسکن و ارجاع فوری

 ارجاع فوری-

 

 دادن مسکنبی حرکتی عضو و -

 و ارجاع فوری

 

 دادن مسکن و ارجاع فوری-

 
 
 

 

 در رفتگی یا شکستگی-

 

 التهاب مفاصل و...-

 

 در رفتگی یا شکستگی-

 آسیب عضالت و تاندون هاو

 

 عفونت مفاصل و...-

 در صورت داشتن هر یک ازنشانه های زیر:

مفصل شانه  درد در یک مفصل و عدم حرکت-

 یا زانو

بیماری های روده )نظیر کولیت اخیراً مبتال به -

 .و...( بوده باشد

شده و مفصل  اگر اخیراً ضربه به مفصل وارد-

 .شکل طبیعی خود راازدست دهد

 

 متورم باشداگر مفصل گرم ، دردناك و-

 

 
 ارجاع غیر فوری-

 

 
 استفاده بیش از حد مفصل-

 یا آسیب های ورزشی و...

 
اگر حرکت مفصل در برخی جهات دردناك -

 .باشد
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، درصورت چاقی )طبق دارونامه(دادن مسکن-

 کاهش وزن و ارجاع غیر فوری

 
 ارجاع غیر فوری-

 از بین رفتن غضروف های-

 انتهایی استخوان ها )آرتروز(

 
 بیماری های روماتیسم مفصلی-

 )آرتریت روماتوئید و ...(

تدریج ایجاد شده  اگر درد و خشکی مفاصل به-

 .باشد

 
مفاصل کوچک هر دو دست ،  اگر درد و تورم-

خشکی کلی بدن و خشکی هنگام صبح که 

 .حداقل یک ساعت طول بکشد

 

 

 کمردرد به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 :دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به 

 است؟ شده جادیا خشن حرکات ای و خوردن نیزم ای و ضربه شدن وارد دنبال به درد ایآ•

 است؟ پهلوها و بدن سمت کی در درد ایآ•

 است؟ باالتر ای گراد یسانت درجه 04 او بدن یدما و دینما یم کسالت احساس ماریب ایآ•

 مانع درد ایآ و است؟ شده جادیا معمول ریوغ نیسنگ تیفعال بعداز ای نیسنگ جسم کی کردن بلند از پس درد ایآ•

 شود؟ یم دهیکش پاها سمت به و شده حرکت

 است؟ سال 22 از شتریب ماریب سن و است شده درد و یخشک دچار ها سال ای ها ماه یط ماریب کمر ایآ•

 است؟ آمده وجود به دار چرخ یصندل از استفاده ای بستر در استراحت ها مدت از پس و یناگهان صورت به درد ایآ•

 عمل باردار زن به مربوط دستورالعمل طبق است باردار زن درد کمر به مبتال ماریب اگر)است؟ باردار ماریب ایآ•

 (دیینما

 

 

 :کمر نهیمعا

 (ستادهیا حالت به)ردیگ قرار نهیمعا جهت مناسب تیوضع در را ماریب•

 ماریب برای نهیمعا مورد شرح•

 کمر هیناح در اندازه از شیب گودی یبررس•

 (کمری های مهره ستون ای و لگن هیناح در) ماریب در درد هیناح بررسی•

 کمر هیناح التهاب ای قرمزی بررسی•

 فقرات ستون هیناح در غدد بررسی•

 رهیوغ برجستگی لحاظ از فقرات ستون کل بررسی•

 ماریب رفتن راه نحوه بررسی•

 پاها از کدام هر در درد مورد در ماریب از پرسش•
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 کمردرد به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 ها نشانه مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-

 

 ضربه و یا زمین خوردن -

 عفونت کلیه و...-

 های زیر: در صورت داشتن هر یک ازنشانه

 اشکال در کنترل ادرار ومدفوع-

پهلوها و دمای باالی  درد در یک سمت بدن و در-

 سانتی گراد درجه 04

دادن مسکن، توصیه به کاهش وزن -

استراحت به ودر صورت شدید بودن 

روز استفاده از کیف آب گرم و  0مدت

در صورت عدم بهبودی استفاده از 

 کیف آب سرد، ارجاع غیر فوری

دادن مسکن، حفظ فعالیت و انجام -

ورزشهایی مثل پیاده روی وتوصیه 

 های باال و ارجاع غیر فوری

دادن مسکن و توصیه به عدم فعالیت -

شدید وتوصیه های باال و ارجاع غیر 

 ریفو

 آرتروز و یا روماتیسم -

 

 

 

 پوکی استخوان و...-

 

 
 

آسیب به اعصاب و عضالت -

 کمر و..

اگر کمر طی ماه ها و سال ها دچار خشکی و درد -

 سال باشد. 22شود و سن بیمار بیش از 

 

 

 درد ناگهانی بعد از مدت ها استراحت-

 
 

اگر درد پس از بلند کردن جسم سنگین و یا بعد -

 سنگین ایجاد شده است.از فعالیت 

 

 گردن یخشک ای درد به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 :دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به  .2

 است؟ جادشدهیا خشن حرکات دنبال به درد ایآ .1

 مسطح یپوست عاتیضا وجود یمنگ ای، یآلودگ ،خواب دیشد نور دراثر شدن تیاذ ، تب ، دیشد سردرد عالئم ایآ .0

 دارد؟ وجود او در شود ینم محو دادن فشار با که رهیت قرمز رنگ به

 شود؟ یم دهیکش او یبازو یسو به درد ایآ .3

 است؟ شده جادیا یناگهان صورت به درد ایآ .8

 دارد؟ وجود او گردن کنار در دردناك توده چند ای کی ایآ .2

 است؟ شده بدتر گذشته ماه چند طول در درد ایآ .7

 دارد؟ گردن یخشک ایو درد خواب از شدن داریب بعداز ایآ .4

 گردن نهیمعا

 کودکان در گردن نهیمعا 

 (پاراوان پشت) مناسب محل در ماریب گرفتن قرار -

 ماریب همراه یبرا نهیمعا مورد شرح -
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 نهیمعا تخت یرو پشت به ماریب خواباندن -

 ماریب سر ریز دست کی گذاشتن -

 جلو سمت به ماریب گردن کردن خم -

 

 بزرگساالن در 

 ماریب یبرا نهیمعا مورد شرح -

 مناسب یصندل یرو ماریب گرفتن قرار -

 نهیس به چانه رساندن نحوه آموزش -

 نهیس به چانه رساندن و ماریب توسط گردن حرکت انجام -

 گردن یخشک ای درد به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 

 حرکت کردن عضو و ارجاع فوری بی-

 ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-
 

 کشاله ران او را برای وجود توده -

 بررسی کنید و ارجاع  فوری دهید.

 

 

 آسیب به نخاع و...-

 مننژیت و...-

 اعصاب بازوها و..فشار یا تحریک -

 
 عفونت ویروسی غدد لنفاوی و...-

نشانه های در صورت داشتن هر یک از

 زیر:

 به دنبال حرکات خشندرد -

 درد گردن با عالئم تب و سردرد-

 اگر درد ناگهانی ایجاد شده و به-

 سوی بازوها کشیده شود.

 اگر توده دردناك در کنار گردن-

 .بیمار وجود دارد

 اگر گردن درد در چند ماه گذشته- آرتروز و...- مسکن داده و ارجاع غیر فوری-

 بدتر شده است.

مسکن واستفاده از دادن استراحت و -

ساعت  34کیف آب گرم، پیگیری بعد از 

 و در صورت عدم بهبودی ارجاع گردد.

انقباض عضالت گردن در یک طرف و یا -

 هر دو طرف و...

 اگر بعد از بیدار شدن از خواب-

 گردن درد دارد.
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 کوتاه یعالئم نیچن است فیخف یها بیآس ای حد از شیب استفاده اغلب آن علت و عیشا است یعالمت مفصل درد

 یا نهیزم یماریب نشانه مفصل مدت یطوالن درد نیا وجود با ندارد یضرورت شانیبرا ییدارو درمان و هستند مدت

 . شود یبررس دیبا و است یجد

 تواند یم درد کمر نیا وجود با شود یم جادیا نامناسب تیوضع در بدن گرفتن قرار خاطر به معموال کمردردها

 .باشد یا مهره نیب غضروف نیب فاصله ای و ها رباط مفاصل، بیآس از یا نشانه

 ای و نامناسب تیوضع در دنیخواب ای نشستن علت به که است عضالت یگرفتگ جهینت اغلب گردن یخشک ای درد

 یخشک ای درد ادامه صورت در. کند یم دایپ بهبود ساعت 34 عرض در و شود یم جادیا دیشد و رمعمولیغ تیفعال

 .کند مراجعه پزشک به یستیبا ماریب گردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

نیتمر و پرسش  

 د؟یآ یم عمل به یناتیمعا چه مفاصل درد به مبتال مارانیب از•

 .دیده حیتوض را ها استخوان و مفاصل درد به مبتال مارانیب از مراقبت و درمان•

 .دیببر نام را درد کمر در یفور ارجاعات از مورد دو•

 .دیببر نام را الزم یها هیتوص گردن آرتروز به فرد ابتال صورت در•
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 فصل یازدهم

 کلیه ومجاری ادرار)سوزش ادرار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هداف آموزشیا  

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 نقش کلیه هارا در تنظیم آب والکترولیتها نام ببرید•

 .دیده حیتوضعفونت وسوزش ادرای را  مارانیب از حال شرح گرفتن نحوه•

 .کنید تعریف راسوزاك  بیماری•

مشخص  عواملی را که در ایجادعفونتهای دستگاه ادراری فوقانی وتحتانی موثر هستند•

 نمایید
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 مقدمه

ودستگاه ادراری ، ایجادتعادل در کارکرد دستگاه ادراری برای ادامه حیات ضروری است .مهم ترین وظیفه ی کلیه 

وضعیت هموستاز بدن است که این امراز طریق تنظیم دقیق مایعات والکترولیتها،دفع مواد زاید ومیسر ساختن سایر 

عملکردها صورت می گیرد. اختالل کلیه ها ودستگاه ادراری تحتانی شایع  می باشد وممکن است در هر سنی وبا 

 هر شدتی رخ دهد.

دستگاه ادرای توسط گروهی از میکروارگانیسم های بیماری زا در دستگاه ادراری ایجاد می شوند)دستگاه عفونتهای 

ادراری در بخش فوقانی پیشابراه استریل می باشند(عفونهای دستگاه ادراری عموما به صورت عفونت هایی طبقه 

گیرند ونیز بسته به وضعیت بیمار به بندی می شوند که بخش های فوقانی وتحتانی دستگاه ادراری را در بر می 

  عفونتهای دارای عارضه یا بدون عارضه تقسیم می شوند.

عفونتهای ادراری بخش تحتانی شامل این موارد 

است:سیستیت باکتریایی )التهاب مثانه(پروستاتیت 

)التهاب غده پروستات(واور تریت باکتریایی)التهاب 

باکتریایی در هریک پیشابراه(.التهاب حاد یا مزمن غیر 

از بخش های فوق ممکن است به اشتباه به عنوان 

عفونتهای باکتریایی در نظر گرفته شوند.عفونتهای 

ادراری در بخش فوقانی شیوع کمتری دارند وعبارتند 

پیلونفریت حاد یا مزمن )التهاب لگنچه ی کلیه(،نفریت 

 بینابینی )التهاب کلیه(و آبسه های کلیوی .عالوه بر این

عفونتهای فوقانی وتحتانی در دوگروه با عارضه وبدون 

عارضه نیز تقسیم می شوند که این امر به مدت عفونت 

ونیز این که آیا عود کننده است یانه،بستگی دارد بیشتر موارد غفونت های ادراری بدون عارضه اکتسابی از جامعه 

 است.

 با تماس جنسی طریق از که است مقاربتی و جنسی یبیمار نوعی و ادراری مجرای التهاب به گنوره یا سوزاك

 روز 1-7 مردان در باشد می gonorrhoeae Neisseria نام به باکتری آن عامل و می شود دیگرمنتقل فردی

 نیز ادرار میزان دفع و شود می  خارج ادرار مجرای از مانندی چرك ترشحات آلوده فرد با جنسی تماس از پس
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 مجاری در مانده مقدار باقی و شود می خارج ادرار مجاری از خون کمی مقدار ادرار هنگام در نیز و یابد می افزایش

 .می گردد خارج ادرار مجاری از شده لخته خون صورت به

 علل سوزش ادرار

بروز عفونت ،از طریق پیشابراه است که درآن باکتری شایع ترین راه 

یابندومتعاقبا  ها)غالبااز آلودگی مدفوعی (دراطراف پیشابراه تکثیرمی

از پیشابراه به مثانه وارد می شوند .در زنان،پیشابراه کوتاه مقاومت 

اندکی در برابر حرکت باکترهای بیماری زادارد . مقاربت جنسی و یا 

پیشابراه،باکتری ها را به سمت مثانه می فرستد .این مسئله ماساژ 

موجب افزایش  میزان بروز عفونت در زنان فعال از نظر جنسی می 

شود .همچنیین باکتری ها ممکن است به وسیله ی خون از یک محل 

دورتر عفونت یابه واسطه یک فیستول از دستگاه گوارش به دستگاه 

 ادراری وارد می شوند

 :ل شاملسایر عل

قایان عفونت مجرای آسنگ مثانه، عفونت با میکروب کالمیدیا و تریکومونا که در خانم ها ایجاد عفونت واژن و در 

 .ادرار ایجاد می کند

همچنین سرطان مثانه، تب خال تناسلی، عفونت با میکروب گنوره )سوزاك(، عفونت کلیه )پیلونفریت(، و التهاب 

 .هستند سوزش ادرار بینابینی گفته میشود جزو علل دیگرمزمن بافت مثانه که سیستیت 

ممکن است  *بیماران مسن غالبا فاقد نشانه های مشخص بروز عفونهای ادراری وسپسیس هستند.اگر چه

تکرر،فوریت وسوزش ادرار رخ دهند،نشانه های غیر اختصاصی مثل تغییروضعیت حسی ،بی حالی ،بی اشتهایی، بی 

 اختیاری تازه،افزایش تعداد تنفس وتب خفیف ممکن است تنها عالئم موجود باشند.

 شرحال وارزیابی بیمارمبتال به سوزش ادرار

 اه هستند .حدود نیمی از بیماران دچار باکتریوری ،فاقد نشانه هستندعالیم ونشانه های متعددی با عفونت همر

 آیا بیمار به هنگام ادرار کردن سوزش ودرد دارد  -

 است در ناحیه تناسلی، تاول یا زخم داشته   آیابیمار  -

 آیا بیمار تکرردارد)دفع ادراربیش از سه ساعت(  -

 مباشدخشکی واژن در دوران یائسگی نیز  آیا بیمار خانم عالوه براین -

 آیا بیمار سوزش ادرار به همراه خون اداری بدون درد دارد  -

شستن ناحیه تناسلی از عقب به جلو باعث انتقال میکروب 
 های روده ای به سمت مجرای ادرار میشود

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15176-dysuria-painful-urination/diagnosis-and-tests
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15176-dysuria-painful-urination/diagnosis-and-tests
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 آیابیمار هنگام ادرار کردن سوزش،وترشحات چرکی از مجرای ادرار خارج می شود دارد -

 آیا بیمار دچار درد ناگهانی در ناحیه کمر وسابقه خانوادگی سنگ کلیه دارد -

 ار دارد ،شب ادراری )بیدار شدن در شب برای ادرار کردن( آیا بیمارفوریت ادر -

 آیا بیمار درد باالی عانه یا لگن،خون ادراری و کمردرد نیز ممکن است وجود داشته باشند دارد  -

 دارد سوزش و وجود خون در ادرار احساس درد در زیر شکم مشکالتی از قبیل قطع ادرارآیا بیمار -

  دارد درد که در خانم ها بین واژن و مقعد و در آقایان بین بیضه و مقعد استآیا بیمار -

 مجرای و تناسلی ناحیه پوستی  باعث تحریکداشته که  مصرف صابون یا شامپوبدن های معطر آیا بیمارخانم  -

  شود می ادرار سوزش به منجر که شده ادرار خروجی

 عفونت های ادراری و سوزش ادرار به مبتال مارانیب یبند طبقه

 ها نشانه مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 ارجاع فوری به پزشک -

 فوری به پزشکع اارج -

 رعایت اموزش بهداشت فردی ارجاع غیر فوری -

 رعایت آموزش بهداشت فردی ارجاع غیر فوری -

 

 

 احتمال سوزاك -

 احتمال سوزاك -

 تب خال تناسلی -

حاسیتهای پوستی  -

 وتعغیرات هورمونی

 زیر:از نشانه های  در صورت داشتن هر یک

 سوزش ودرد بیمار به هنگام ادرار کردن -

 از مجرای ادرار سوزش،وترشحات چرکی -

 زخم وتاوال در ناحیه تناسلی  -

 خشکی واژن در دوران یاسگی -

 

 

 ارجاع فوری -

 ارجاع فوری  -

 

 ارجاع فوری -

 

 ارجاع فوری -

 

 

 التهاب پیشابراه- -

 سرطان کلیه ومثانه- -

 

 

 عفونت کلیه -

 

 

 التهاب پروستات -

 تکررادرار)دفع ادراربیش از سه ساعت( -

سوزش ادرار به همراه خون اداری بدون  -

 درد

درد باالی عانه یا لگن،خون ادراری و  -

 کمردرد

 

شب ادراری )بیدار شدن در شب برای  -

 ادرار کردن(

 

https://www.drsalehi.ir/article/27876/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.drsalehi.ir/article/27876/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 

آموزش بهداشت فردی استفادن نکردن از صابون -

 وشامپوهای حساسیت زا

 التهاب مزمن مثانه-

 

 سنگ کلیه-

 

 سنگ مثانه-

 

 حساسیت -
 

که در خانم ها بین واژن و مقعد  بیماردرد - 

 و در آقایان بین بیضه و مقعد است

درد ناگهانی در ناحیه کمر وسابقه  -

 خانوادگی سنگ کلیه

وجود  احساس درد در زیر شکم قطع ادرار -

  خون در ادرار

 مصرف صابون یا شامپوبدن های معطر  -

 ناحیه پوستی  باعث تحریکداشته که 

 ادرار خروجی مجرای و تناسلی
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

وظیفه مهم دستگاه ادراری ایجاد تعادل ،تنظیم دقیق مایعات والکترولیتها ودفع مواد زاید از بدن انسان می باشد 

بندی می شوند.عالوه براین عفونتهای فوقانی .عفونتهای ادراری به دودسته عفونتهای  فوقانی وتحتانی تقسیم 

وتحتانی در دوگروه با عارضه وبدون عارضه قرار می گیرند.گرفتن شرحال ومعاینه توسط بهورزان ،وارجاع به موقع 

 این نوع بیماری ها می تواند ازروند بیماری وعوارض بعدی پیشگیری نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش وتمرین

 شرح دهیدمنظور از عفونت ادراری  را 

و در دفتر ثبت نام  دیرا انجام ده عفونت ادراری مبتال به  ماریب یابینحوه ارز یکمک مرب با

 .دیثبت نمائ مارانیب

دینمائ هیبه خانه بهداشت را ته نیدر مراجع سوزش ادرار جادیا لیاز دال یفهرست. 
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 فصل دوازدهم :

 (تب خال، آفت، برفک، دهان و دندان نهدهان ودندان)معای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هداف آموزشیا  

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیده انجام حیصح طور به را دندان و دهان نهیمعا•

 .دیده انجام را مناسب یدرمان اقدام و صیتشخ را دهان برفک•

 .دیکن فیتعر را دهان آفت•

 .دیکن درمان دارونامه با مطابق و یابیارز را خال تب به مبتال ماریب•
 



 

92 

 

 مقدمه
 یم دیتول دیاس کرده هیتجز را ییغذا میرژ قند ها باکتری رایز هستند، یدگیپوس خطر معرض در دائماً ها دندان

 به است ممکن یدگیپوس ، نشدن درمان صورت در. کند یم یخوردگ دچار را ها دندان سطح دیاس نیا که کنند

 شرح گرفتن ضمن دارد تیشکا دهان و لثه یناراحت ای دندان درد از که مارییب مراجعه هنگام . برسد دندان مرکز

 .دیده انجام مورد نیا در را الزم ییراهنما و اقدامات ماریب لثه و دندان و دهان نهیمعا و حال

 :دهان مشکالت
 یماریب ف،یخف یها است،عفونت فیخف یها بیآس خاطر به همه از شیب زبان ای دهان بودن دردناك اوقات  یبعض

 یدهان یها زخم جادیا باعث و کنند گرفتار هم را دهان است ممکن یا روده یها یماریب ای گسترده یپوست یها

 .شوند

 یم دیتول دیاس کرده، هیتجز را ییغذا میرژ قند ، ها یکتر با رایز هستند یدگیپوس خطر معرض در دائما ها دندان

 به است ممکن یدگیپوس درمان عدم صورت در و کنند یم یخوردگ دچار را ها دندان سطح دیاس نیا و کنند

 .بشوند هم لثه یها یماریب باعث توانند یم شوند یم یدگیپوس باعث که یعوامل. برسد دندان عصب

 دندان و دهان نهیمعا

 .ردیگ قرار مناسب محل در ماریب -

 .شود باز ماریب دهان -

 .شود استفاده آبسالنگ و دستکش از -

 لب گوشه وترك خال تب، لحاظ از ماریب لب نهیمعا -

 (آبسه) التهاب و رنگ لحاظ از لثه نهیمعا -

 ... و زخم و رنگ لحاظ از زبان نهیمعا -

 (وستهیپ هم به ای و جدا جدا یها لکه وجود ایو رنگ رییتغ لحاظ از) ها دندان یرو نهیمعا -

 (عاتیضا ریوسا یدگیپوس لحاظ از) ها دندان مختلف سطوح نهیمعا -

 ماریب یبرا شده مصرف لیوسا حیصح دفع -

  
 کامال است یمحکم قوام دارای و رنگ یصورت ، سالم لثه

 قرار شکل و است دهیچسب دندان طوق و فک استخوان روی

 یم روییپ ها دندان گرفتن قرار طرز و شکل از آن گرفتن

 دچار لثه دندان، و دهان بهداشت تیرعا عدم صورت در کند

 و قرمز ، خون پر لثه ، مارییب آغاز در که شود یم مارییب

 یچسبندگ.  رود یم نیب از آن محکم قوام و شده متورم

 یم زییخونر دچار سفت های وهیم زدن گاز ای زدن مسواك هنگام به داده دست از دندان به طوق هیناح در را خود

 به مؤکد هیتوص زین و زدن مسواك حیصح روش آموزش بر عالوه فوق عالئم از کی هر مشاهده صورت در که شود
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 را ماریب آن نمودن متوقف ای و مارییب بروز از رییشگیپ و مناسب درمان انجام جهت ، دندان نخ از حیصح استفاده

 . میده یم فوری ریغ ارجاع

 

 :برفک

 عیشا یقارچ عفونت کی از است عبارت برفک

 را خواران ریش و نوزادان ، شتریب که ، دهان

 بزرگساالن و کودکان ریسا یول کند یم مبتال

  . شوند یم مبتال زین

  عیشا میعال : 

 ظاهر دهان در ریز مشخصات با ییها لکه

 : شوند یم

 لکه نیا.  شوند ینم پاك یول هستند بسته دلمه ریش هیشب که برجسته یاندک و کرم به لیمتما زرد تا دیسف ها لکه

.  گذارند یم جای بر یدردناک و کوچک های زخم صورت نیا در که.  شوند برداشته که نیا مگر ستندین دردناك ها

 . است خشک معموالً  دهان

 : علل
 برفک جادیا باعث و زند هم بر دهان در را ها سمیارگان یعیطب تعادل است ممکن: ها کیوتیب یآنت با درمان .2

 . گردد

 دچار مادر اگر خصوص به کنند کسب مانیزا مجرای از عبور نیح در را عفونت است ممکن نوزادان: مانیزا .1

 . شود یم ظاهر تولد از پس روز 7 تا ساعت چند ظرف برفک.  باشد مهبل عفونت

 .گردند یم برفک دچار کمتر، یعیطب مقاومت خاطر به تر مسن افراد: یخوردگ سال .0

 نامناسب هیتغذ  .3

 ..... (و دزیا و HIV)  بدن مقاومت دهنده کاهش های یماریب  .8

 یمصنوع دندان از یناش التهاب  .2

 دندان و دهان بهداشت تیرعا عدم .7

 هیشو دهان از ادیز استفاده .4

 

 :آفت

 مخاط در که یدردناک های زخم از است عبارت دهان آفت 

 دو هر در تواند یم زخم نوع نیا. ندیآ یم وجود به دهان

 : عیشا میعالاست   تر عیشا زنان در اما دهد رخ جنس
 توسط و هستند عمق کم و ، دردناك اریبس ، کوچک ها زخم 



 

94 

 

 زخم نیا.  است شده احاطه رنگ پر قرمز هاله کی توسط ها آن هیحاش.  اند شده دهیپوش خاکستری غشای کی

 . شوند ظاهر گلو و کام ، زبان ، ها گونه داخل ، ها لثه ، ها لب روی تواند یم ها

 یلیخ گریهمد با زخم 23-28 باره کی ظهور اما ، ندیآ یم وجود به زخم 0 تا 1معموالً  آفت حمله هنگام به 

 .ستین دیبع

 دچار کردن صحبت ای خوردن موقع فرد که نحوی به باشند دردناك اریبس اول روز 1-0 در است ممکن ها زخم 

 . دارد وجود سوزش ای مورمور احساس ساعت 13 برای زخم، بروز از قبل یگاه.  شود یناراحت

 

 : علل
 : باشد یم مؤثر آن بروز در ریز عوامل اما است ناشناخته آن قیدق علت

 ماهانه عادت از شیپ بودن یعصب و یناراحت ای اضطراب -

 یدندانپزشک کار ای داغ، غذای ،یمصنوع های دندان بودن خشن اثر در دهان مخاط به بیآس -

 دییاس و ترش غذاهای شکالت، مثل ییغذاها از یناش کیتحر -

 یروسیو های عفونت -

 بدن یمنیا ستمیس نقص -

 ارث -

 :یریشگیپ

 دهان یسالمت و زییتم تا دیکن استفاده دندان نخ از مرتبا و دیبزن مسواك دوبار حداقل روزانه را خود های دندان -

 .شود حفظ ها دندان و

 .دیباش نداشته اضطراب دیکن یسع المقدور یحت -

 .دیکن خودداری عفونت دچار افراد با کینزد تماس از -

 آغاز باعث نظر به که ییغذاها خوردن از.  دهد یم رخ ییغذا نوع چه خوردن از بعد شتریب ، آفت که دیکن دقت -

 .دیکن خودداری شوند یم حمله

 

 : درمان

 وشو شست(  شود حل آب وانیل کی در نمک خورییچا قاشق نصف) نمک محلول با شتریب ای بار 0 روزانه را دهان -

 . نباشد دردناك یلیخ که نیا شرط به البته ، دیده

 که یزمان تا.  دیکن مراجعه پزشک دندان به ، باشد شده جادیا یمصنوع دندان ، دندان بودن خشن اثر در آفت اگر -

 .شود ینم خوب دهان آفت نشود برطرف مشکالت نوع نیا

 ، آفت بهبود هنگام به.  کنند یم بدتر را آفت که ییغذاها از زیپره مگر ، ندارد وجود ییغذا میرژ برای یتیمحدود -

 . دیباش داشته متعادل ییغذا میرژ کی و دیبنوش ادتریز عاتیما دیتوان یم چقدر هر
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 :تب خال

 مارییب نیا در ع،یشا و مسری یروسیو عفونت کی از است عبارت خال تب

  . شوند یم گرفتار دهان حفره و ها لثه ، ها  لب معموال

 : عیشا میعال
 تاول نیا دهان اطراف در معموال دردناك و کوچک اریبس های تاول شیدایپ

 داخل.  دارد وجود قرمز حلقه کی کدام هر اطراف در و شوند یم ظاهر یگروه

 یم دیناپد و شده خشک ها تاول یمدت از پس اما دارد وجود عیما ها تاول نیا

 . شوند

 تب خال علل

 و ها تاول.  ابدی یم انتقال مدفوع ای ادرار ، یچشم ، یبزاق ترشحات با تماس ای فرد به فرد تماس قیطر از روسیو -

 عود در چه و خال تب بروز نیاول موقع در چه ، هستند مسری باشند افتهین بهبود که یزمان تا خال تب های زخم

 . آن مجدد

 اضطراب -

 یسرماخوردگ یحت باشد، داده کاهش را بدن مقاومت که مارییب کی وجود -

 یطوالن مدت به آفتاب معرض در گرفتن قرار -

 .شود یم باز معمول حد از شیب کار انجام ضمن دهان معموالً که یدندانپزشک به مراجعه*

 :درمان

 خنک عاتیما نیهمچن دینما زیپره آن یکار دست از و کرده تیرعا را یبهداشت نکات دیکن هیتوص ماریب به -

 کرده ریدرگ را دهان حفره و ها لثه خال تب که یصورت در.)شود کمتر او یناراحت تا بجود یخی یبستن ای بنوشد

 .(باشد

 محل روی ساعت کی حدود را خی تکه کی ، یپوست عاتیضا شدن ظاهر از پس اول ساعت 13 در دیکن هیتوص -

 . شود بهبودی در عیتسر باعث است ممکن کار نیا.  دهد قرار

 . دیکن استفاده نوفنیاستام فیخف درد برای -

 

 دهان مشکالت به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 است؟ دردناك ای شده زخم دهان کل ایآ

 است؟ شده جادیا تان دهان درون رنگ دیسف ای زرد مانند کرم یها لکه ایآ

 است؟ شده قرمز شان اطراف که دیدار دهان در رنگ یخاکستر و رفته فرو یها زخم ایآ

 د؟یکن یم مصرف دارو ایآ

 دارد؟ قرار گونه داخل در ای زبان کنار شده زخم هیناح ایآ

 است؟ خورده ترك ای شده زخم تان دهان گوشه ایآ
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 شود؟ یم دهید کرم به لیما زرد یها لکه یمصنوع دندان با همراه ایآ

 است؟ یدردعضالن ای سردرد ای باال تب با همراه دردناك کوچک یها تاول ایآ

 هستند؟ یچرک دردناك کوچک یها تاول ایآ

 دندان مشکالت به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 د؟یا شده دندان مدت یطوالن درد دچار ایآ

 د؟یشو یم درد دچار دیجو یم را غذا خاص، دندان آن با که یموقع فقط ایآ

 د؟یا کرده پر راًیاخ را دردناك دندان ایآ

 یم درد دچار هیثان چند مدت به کند یم دایپ تماس سرد یهوا ای یدنینوش غذا، با دندانتان که یوقت فقط ایآ

 د؟یشو

 دارد؟ وجود ها دندان یرو جدا جدا یها لکه صورت به رنگ رییتغ و است، کرده رییتغ تان دندان رنگ ایآ

 است؟ تان عقب یها دندان از عدد چند ای کی به مربوط شما یناراحت ای درد ایآ

 کنند؟ یم یزیخونر ای هستند دردناك شما یها لثه ایآ

 د؟یکن یم قروچه دندان ها شب ایآ کند، یم درد تان فک دیشو یم داریب خواب از که ها صبح ایآ

 دهان مشکالت به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات  و توصیه ها

 

 ارجاع فوری-

 

 برفک-

 زیر: ازنشانه های صورت داشتن هریکرد

 وجود لکه های زرد مایل به کرم همراه-

با تب، سرفه و تنگی نفس یا لکه های 

زرد مایل به کرم روی ناحیه حلق و لوزه 

ماهگی در صورت عدم  1یا در زیر 

 روز درمان 0بهبودی پس از 

رعایت بهداشت دهان و دندان و ارجاع  -

 غیر فوری

 

 

 
 

 آفت و... -

 

 

 

 
 

 زخم های فرو رفته و خاکستری -

درجه  0478اگر درجه حرارت بدن به 

سانتی گراد یا باالتر و یا علیرغم درمان 

روز بهتر نشود و درد غیر  0در عرض 

قابل تحمل است و با درمان تخفیف 

 نیابد.

 ارجاع غیرفوری-
 

رعایت بهداشت دهان و ارجاع غیر  -

 فوری داده شود.

 به پزشک مر بوطه ارجاع شود. -

 آفت-
 

 عوارض دارویی-

ممکن است دراثر سایش و اصطکاك  -

 دندان ها ، زبان یا گونه زخم شده باشد.

اگر کودکی که مبتال به زخم های -

 فرورفته و خاکستری وزن کم کند.

 مصرف داروی خاص -

زخم گوشه زبان یا کنار زبان یا داخل  -

 گونه
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 به پزشک مر بوطه ارجاع شود. -

 

کمبود آهن،یا اندازه نبودن دندان های  -

 مصنوعی و...

 ترك گوشه دهانزخم گوشه دهان یا  -

 

 ارجاع غیرفوری-
 

 ارجاع غیرفوری-

 

 
 

 ارجاع غیرفوری-

 برفک-
 

 تب خال-

 
 

 تب خال-

لکه های زرد مایل به کرم همراه با -

 دندان مصنوعی

وجود تاول های کوچک دردناك همراه -

 تب باال یا سردرد یا دردعضالنی

وجود چرك در تاول های کوچک  -

 دردناك به جای مایع روشن

 
 

 

 احتمال برفک )نوعی عفونت- ارجاع به پزشک-

 قارچی( و...

زخم درد ناك در دهان یا لکه های  -

کرم مانند زرد یا سفید رنگ در دهان یا 

 زخم کل دهان

 

 در صورت داشتن درد طوالنی مدت- پوسیدگی شدید یا آبسه دندان و...- ارجاع فوری-

به دندانپزشک ارجاع شود )آموزش -

دهان و دندان ،مصرف رعایت بهداشت 

 میوه و سبزی(

 

به دندانپزشک ارجاع شود )آموزش -

رعایت بهداشت دهان و دندان ،مصرف 

 میوه و سبزی(

 
 به دندانپزشک ارجاع شود )دادن-

مسکن، آموزش رعایت بهداشت دهان و 

 دندان ،مصرف میوه و سبزی(

پوسیدگی خفیف دندان ویا درست پر -

 و...نکردن دندان یا التهاب لثه 

 

به علت مصرف نادرست قطره آهن در -

کودکان و یا مصرف بیش از حد قطره یا 

قرص های دارای فلوراید و یا باال بودن 

 میزان فلوراید آب و...

 

 
مشکل دندان عقل یا التهاب لثه ویا -

 بیماری های خونی و...

 اگر فقط موقع غذا خوردن دچار-

درد می شود و یا اخیراً دندان را پر کرده 

 است یا وجود بوی بد دهان 

 
 اگر تغییر رنگ روی دندان ها به-

 صورت لکه های جدا جدا باشد.

 

 

 
اگر درد در دندان های عقب باشد و اگر -

 لثه ها دردناك است و خونریزی کند.
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استفاده از خمیر دندان های مخصوص -

بهتر  دندان های حساس و در صورت

نشدن به دندانپزشک ارجاع شود )دادن 

مسکن، آموزش رعایت بهداشت دهان و 

 دندان ، مصرف میوه و سبزی(

 
آموزش ترك سیگار یا کم خوردن چای -

و قهوه ،رعایت بهداشت دهان و دندان و 

در صورت بهتر نشدن به دندانپزشک 

ارجاع شود)دادن مسکن، آموزش رعایت 

ف میوه و بهداشت دهان و دندان ،مصر

 سبزی(

حفظ آرامش و در صورت شدید بودن -

به دندانپزشک ارجاع شود )دادن 

مسکن،آموزش رعایت بهداشت دهان و 

 دندان،مصرف میوه و سبزی(

آسیب مینای دندان و یا مسواك زدن -

شدید دندان ،عفونت لثه ویا پوسیدگی 

 دندان و...

 

 

به علت کشیدن سیگار یا نوشیدن چای -

دار زیاد ،ضربه به دندان و قهوه به مق

 ،آسیب به عصب و...

 

 
 

ساییده شدن دندان به علت استرس و -

 اضطراب و...

اگر با تماس با غذای سرد یا گرم یا -

 هوای سرد دچار درد می شود.

 

 

 

 اگر تغییر رنگ دندان یک سره باشد.-

 

 

 

 

اگر صبح ها موقع برخاستن ازخواب -

 درد دندان دارد.
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه
 وباعث کند گرفتار هم را دهان است ممکن که است یفیخف یها عفونت خاطر به زبان ای دهان بودن دردناك یگاه

 یدگیپوس خطر معرض در دائما زین دندانها. شوند.... ( و برفک آفت، خال، تب) رینظ ودندان دهان مشکالت جادیا

 .شود دیشد درد جادیا باعث و برسد زین دندان مرکز به است ممکن یدگیپوس نامناسب مراقبت صورت در و هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 .دیببر نام را برفک به مبتال ماریب در الزم اقدامات•

 ارائه ضمن و گرفته حال شرح دندان یدگیپوس به مبتال فرد از یمرب کمک با•

 .دیینما ثبت مارانیب نام ثبت دفتر در را آن الزم یها آموزش و مراقبت

 .دیببر نام را آفت یماریب عالئم•

 .دیده شرح را خال تب جادیا علل•
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 فصل سیزدهم :

 ی ،تپش قلب،دردقفسه سینه،تنگی نفس(مشکالت قلب های بیماریهای قلبی )نشانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیده انجام را قلب تپش به مبتال ماریب درمان و مراقبت ،یابیارز•

 .دیده انجام را نهیس قفسه درد به مبتال ماریب درمان و مراقبت ،یابیارز•

 .دیده انجام را نفس یتنگ به مبتال ماریب درمان و مراقبت ،یابیارز•

 .دیده شرح را نفس یتنگ یبرا یفور ریغ و یفور ارجاع ازمندین موارد•
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 مقدمه

 22 تا 12 روز شبانه در متوسط طور به فرد هر. ندیگو یم نفس یتنگ را تنفس ندیفرا در ندیناخوشا احساس هرگونه

 احساس را خود تنفس ندیفرا فرد که یوقت نیبنابرا ست،ین مطلع آن از که دهد یم انجام بازدم و دم قهیدق در بار

 یم نفس تند تند استراحت حالت در فرد که یصورت در. است شده خارج یعاد حالت از او تنفس یعنی کند یم

 وجود باشد، یتنفس ای یقلب مشکالت عالمت است ممکن شود یم حالت نیا دچار تیفعال از بعد که آن ای و کشد

 قفسه وسط هیناح در فشارنده و دیشد درد صورت در که بوده، دهنده هشدار عالمت تواند یم نهیس قفسه در درد

 پزشک به دیبا و بوده هیر و قلب یجد یها یماریب نشانه قلب ضربان ینامنظم و نفس یتنگ با همراه درد ای نهیس

 .دینما مراجعه

 یقلب مشکالت یها نشانه
  قلب تپش*  

 نهیس قفسه درد*  

 نفس یتنگ*  

 : قلب تپش 

 ای و شود یم خود قلب ضربان بودن نامنظم ای یعیطب ریغ قدرت ای سرعت متوجه فرد آن در که است یحالت

 .دارد خود قلب ضربان از یندیناخوشا احساس

 :نهیس قفسه درد
 و گردن نیب یا نقطه هر نه،یس قفسه درد

 یعالمت تواند یم نهیس قفسه دنده نیآخر

 یخطرناک علت معموال اما. باشد دهنده هشدار

 لیمسا اثر در نهیس قفسه یها درد اکثر.  ندارد

 هاضمه سوء ای شدن رگ به رگ مثل یفیخف

 هیناح در فشارنده و دیشد درد.  شود یم جادیا

 ، نفس یتنگ با همراه درد ای نهیس قفسه وسط

 ای کردن عرق تهوع، ، قلب ضربان ینامنظم

 یها یماریب نشانه است ممکن کردن غش

 د. باش هیر ای قلب یجد

 :نفس یتنگ
 یتنگ دچار تر راحت چاق افراد و باردار زنان. گردند یم نفس یتنگ دچار دیشد تیفعال از بعد افراد یعیطب طور به

 از بعد که نیا ای کشد یم نفس تند تند هم استراحت حالت در یفرد که یصورت در نیا وجود با. شوند یم نفس

 .باشد شده یتنفس ای یقلب مشکالت به مبتال است ممکن شود یم حالت نیا دچار تیفعال یکم

 



 

112 

 

 :ناتیمعا

 :قلب تپش  •

 یبررس منظور به) پوست نهیمعاو وزن یریگ اندازه،  چشم نهیمعای ، اتیح عالئم کنترل و یعموم حال یبررس

 .....(و ییدارو عوارض ،یخون کم به ابتال احتمال

 :نهیس قفسه درد  •

 ،یقلب یها یماریب به ابتال احتمال یبرررس منظور به)نهیس قفسه لمسی ، اتیح عالئم کنترل و یعموم حال یبررس

 ...(و یگوارش مشکالت ،یویر

 :نفس یتنگ •

 منظور به) پا مچ نهیمعا،  پوست یبررس،  (ماریب تنفس کنترل خصوص به) یاتیح عالم کنترلی ، عموم حال یبررس

 (ها هیر و ها بافت در عیما تجمع و یکبد ،یقلب ،یویکل یینارسا به ابتال احتمال یبررس

 قلب تپش به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح
  دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به: 

 حال از احساس ،یناگهان و دیشد نفس یتنگ ای گردن ای نهیس قفسه درد عالئم از کی چیه قلب تپش هنگام ایآ

 دارد؟ کردن غش ای رفتن

 دارد؟ قلب تپش اکنون هم ماریب ایآ

 است؟ دهیپر رنگ او پوست و دارد نفس یتنگ هم فیخف تیفعال از پس و کند یم یخستگ احساس ماریب ایآ

 دارد؟ یقلب یماریب سابقه ماریب ایآ

 است؟ کرده استنشاق( نیبنز) حالل مواد ماریب ایآ

 کند؟ یم مصرف دارو ماریب ایآ

 با حد، از شیب کردن عرق ها، چشم زدم رونیب ، اشتها شیافزا با همراه وزن کاهش عالئم از کی چیه ماریب ایآ

 دارد؟ یدائم تیعصبان

 است؟ دهینوش کوال یحاو یدنینوش ای قهوه ،یچا معمول حد از شیب ماریب ایآ

 کشد؟ یم گاریس معمول حد از شیب ماریب ایآ

 است؟ کرده استفاده مخدر مواد ای محرك یداروها از ماریب ایآ

 است؟ همراه قلب ضربان بودن پرقدرت با ماریب قلب تپش ایآ

 باشد یم استرس و یعصب فشار تحت ای و است یعصب ماریب ایآ
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 قلب تپش به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 ارجاع فوری-

 

 

 ارجاع فوری-
 

 ارجاع فوری-

 

 ابتال به بیماری جدی قلب و عروق و...-

 

 

 کم خونی شدید و...-
 

 بدتر شدن مشکل قلبی و....-

 زیر: درصورت داشتن هر یک ازنشانه های

اگر بیمار هنگام تپش قلب، احساس درد -

قفسه سینه و گردن، تنگی نفس شدید و 

 دارد.یا احساس غش کردن 

تنگی نفس بعد از فعالیت خفیف و رنگ -

 پریدگی

 تنگی نفس به همراه سابقه بیماری قلبی-

 

 توقف مصرف آن مواد و ارجاع به-

 پزشک

 

غیرفوری به پزشک و جلوگیری ارجاع -

 از مصرف بی رویه دارو

 ارجاع غیرفوری-

آموزش در مورد عدم مصرف کافئین و -

 حفظ آرامش و ارجاع به پزشک

 
دعوت به انجام ورزش های آرام بخش -

 و ارجاع غیر فوری

اثر نیکوتین سیگار یا مصرف مواد -

 مخدر یا استنشاق حالل ها و...

 
 عوارض دارویی-

 
 تیروئید و.... پرکاری-

 
استرس و مصرف مواد حاوی کافئین -

 و...

 
 استرس و تحت فشار بودن و....-

اگر بیمار بیش از حد سیگار کشیده یا -

داروی مخدر استفاده کرده و یا استنشاق 

 حالل ها )مثل بنزین( داشته است.

 اگر بیمار دارویی مصرف کرده باشد.-

اگر بیمار عالوه بر تپش قلب، عالئم -

اهش وزن، بیرون زدن چشم ها و.... ک

 داشته باشد.

اگر تپش قلب بیمار با نامنظم بودن -

 ضربان قلب همراه باشد.

اگر بیمار عصبی است و یا تحت فشار -

 عصبی و استرس می باشد.

توصیه می شود به تدریج و طی چند -

روز مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین 

 و کوال کم شود و در صورت عدم بهبودی

 ارجاع گردد.

مصرف مواد دارای کافئین و کوالی -

 زیاد و....

اگر تپش قلب بیمار بر اثر مصرف بیش -

از حد چای و قهوه و نوشابه های دارای 

 کوال ایجاد شده باشد

 

 نهیس قفسه درد به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 :دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به 

 قهیدق چند از بعد درد نیا ایآ و کشد؟ یم ریت شانه گردن، دست، سمت به ایدارد؟ فشارنده حالت ماریب درد ایآ

 است؟ شده یدرد نیچن دچار است بار نیاول ایآ دارد؟ ادامه همچنان استراحت

 است؟ نفس یتنگ با همراه و فشارنده حالت با درد ایآ

 است؟ کرده مانیزا گذشته هفته دو در است زن اگر ای است؟ بوده حرکت یب یطوالن مدت ماریب ایآ

 دارد؟ رنگ زرد ای سبز خلط سرفه، با همراه نهیس قفسه درد ماریب ایآ
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 دارد؟ شتریب ای گراد یسانت درجه 04 بدن یدما با همراه خلط با توأم سرفه با همراه نهیس قفسه درد ماریب ایآ

 ندارد؟ یارتباط تنفس با که است پوست در یسوزش صورت به ماریب درد ایآ

 شود؟ یم شروع خوردن غذا از بعد ماریب درد ایاست؟آ بوده ییدردها نیچن دچار ماریب قبال ایآ

 شود؟ یم بدتر دنیکش دراز ای و جلو به شدن خم با و است نهیس قفسه وسط در ماریب درد ایآ

 نهیس قفسه لمس با ایآ و شود؟ یم بدتر درد قیعم تنفس با و است نهیس قفسه سمت کی در تنها ماریب درد ایآ -

 کند؟ یم درد احساس

 درد قفسه سینهمبتال به  مارانیو درمان ب صیتشخ نات،یعام

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 
 

 ارجاع فوری-

 

 
 

 ارجاع فوری-

 

 حمله قلبی و.....-

 

 آمبولی ریه و...-

 
 

 ریوی و.... عفونت های-

 

 
 

 بیماری زونا و.....-

 های زیر: یک ازنشانهدرصورت داشتن هر

درد قفسه سینه فشارنده باشد و در -

 باشد.حالت استراحت ادامه داشته 

درد قفسه سینه فشارنده همراه با تنگی -

نفس و اخیرا مدتی بی حرکت بوده و یا 

 است.زایمان نموده 

نفس، درد قفسه سینه همراه با تنگی -

درجه  04سرفه توأم با خلط، دمای باالی 

 سانتی گراد

اگر درد بیمار به صورت سوزش در -

پوست بوده و با تنفس ارتباط نداشته 

 باشد.

 دادن داروی آنتی اسید و ارجاع-

 غیرفوری

پس زدن غذا یا برگشت ترشحات از -

 معده به مری

اگر درد قفسه سینه با دراز کشیدن و یا -

 شود.خم شدن بدتر می 

 

دادن داروی آنتی اسید و پیگیری بعد از -

ساعت )در صورت عدم بهبودی ارجاع  34

 به پزشک(

انجام فعالیت معمول روزانه و استفاده از -

 34داروهای مسکن و پیگیری بعد از 

صورت عدم بهبودی ارجاع به ساعت )در 

 پزشک(.

دادن مسکن و توصیه به استفاده از بخور -

و ترك سیگار )در صورت وجود تنگی 

 نفس شدید ارجاع فوری(

 سوءهاضمه و....-

التهاب یا آسیب عضالت ، رباط ها و -

 غضروف ها و.....

 

 

 

 
 عفونت ویروسی و....-

اگر قبال درد قفسه سینه داشته و پس از -

 خوردن غذا درد شروع می شود.

سه سینه تنها در یک سمت اگر درد قف-

بدن بوده و همراه با تنفس عمیق و لمس 

 قفسه سینه بدتر می شود.

 

 
اگر درد قفسه سینه همراه با سرفه و -

 خلط سبز یا زرد باشد.
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 نفس یتنگ به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح

 :دیبپرس را ریز سواالت ماریب از حال شرح گرفتن منظور به 

 است؟ دردناك ماریب تنفس ایآ -

 است؟ نهیس خس خس دچار ماریب ایآ -

 دارد؟ آلود کف ای یصورت خلط سرفه موقع ای شده داریب خواب از نفس یتنگ خاطر به ماریب ایآ -

 ریاخ هفته دو یط است زن اگر ای و بوده حرکت یب یادیز مدت به یماریب ای مسافرت لیدل به رایاخ ماریب ایآ -

 است؟ کرده مانیزا

 است؟ داغ ماریب بدن و کند یم سرفه ماریب ایآ. است شده نفس یتنگ دچار ماریب رایاخ ایآ -

 شود؟ یم جادیا آن از بعد بالفاصله ای پراسترس عیوقا هنگام ماریب نفس یتنگ ایآ -

 است؟ کرده ورم ماریب یپا مچ ایآ -

 از شیب یدگیپر رنگ کردن، غش ای رفتن حال از احساس مفرط، یخستگ عالئم مار،یب نفس یتنگ بر عالوه ایآ -

 دارد؟ پوست حد

 قفس در محبوس پرندگان ای جانواران غالت، گرید و گندم با او مرتب تماس باعث ماریب یسرگرم ای شغل ایآ -

 است؟

 دارد؟ رنگ یخاکستر و ظیغل خلط سرفه همراه روزها شتریب در ماریب ایآ -

 ؟(معدن مثال) کند یم کار غبار و پرگرد مناطق در ماریب ایآ -

 نفس یتنگ به مبتال مارانیب درمان و صیتشخ نات،یمعا

 نشانه ها مشکالت احتمالی اقدامات و توصیه ها

  

 ارجاع فوری-

 

نشاندن بیمار روی صندلی و ارجاع -

 فوری

 
 

 ارجاع فوری-

 دعوت به آرامش و ارجاع فوری-

 ارجاع فوری-
 

 اقدامات برای کاهش تب و ارجاع فوری-

  

 حمله قلبی و...-

 

 ریوی در اثر نارسایی قلبی و....ادم -

 

 
 

 احتمال آمبولی ریه و .....-

 فشار عصبی و....-

نارسایی قلبی، بیماری کلیوی و یا -

 کبدی 

 پنومونی و ذات الریه و....-

 نشانه های زیر: در صورت داشتن هر یک از

 است.اگر تنفس بیمار دردناك -
 

در چند ساعت اخیر دچار خس خس -

کف آلود صورتی و یا سینه شده با خلط 

تنگی نفس از خواب بیدار  سفیدرنگ و یا با

 می شود.

 است.مدتی طوالنی بیمار بی حرکت بوده -

 باشد.اگر تنگی نفس بر اثر استرس -

 باشد.اگرمچ پای بیمار ورم کرده -

تنگی نفس همراه با سرفه و درجه حرارت -

 درجه سانتی گراد 04باالی 

اقدامات برای کاهش تب و ارجاع غیر -

 فوری

 عفونتالتهاب تنفسی در اثر -

 ویروسی و...

خس خس سینه دارد و درجه حرارت -

 درجه سانتی گراد است. 04بیمار باالی 
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ترك سیگار و یا تغییر شغل و ارجاع غیر -

 فوری
 

عدم تماس با غالت و حیوانات و ارجاع -

 به پزشک
 

 ارجاع غیرفوری-

ابتال به بیماری های شغلی و یا -

 کشیدن سیگار و...
 

 حساسیت خارجی و...-
 

 خونی و ....کم -

سرفه همراه با خلط غلیظ خاکستری و -

 کار در مناطق پر گرد و غبار 
 

 اگر بیمار با غالت و حیوانات سروکار دارد-
 

عالوه بر تنگی نفس عالئم خستگی مفرط، -

 رنگ پریدگی و... دارد.
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 . است بهداشت یها خانه به کننده مراجعه افراد در یقلب مشکالت جمله از نفس یتنگ و نهیس قفسه درد قلب، تپش

 گرید مشکالت به مربوط یاختصاص ریغ صورت به ای  یعروق یقلب یماریب میعال عنوان به تواند یم مشکالت نیا

 شرح گرفتن با که. باشد... و ها عفونت داروها، مصرف ای و یگوارش مشکالت گندم، به تیحساس ،یخون کم مانند

 .دینما مارانیب درمان به اقدام دارونامه با مطابق یبند طبقه و نهیمعا انجام و حال

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

نیتمر و پرسش  

 .دیده شرح را نهیس قفسه درد به مبتال ماریب یابیارز نحوه•

 . دیده حیتوض را قلب تپش به مبتال ماریب یفور ارجاع موارد•

 نسبت و گرفته را باشد یم نفس یتنگ به مبتال  که یماریب حال شرح  یمرب کمک با•

 . دیینما اقدام آن درمان و یبند طبقه به

 . دیببر نام را قلب تپش جادیا علل•
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 فصل چهاردهم :

جسم ،گل مژهی،ترشح و قرمزی،خشک ای یزیاشک ر،چشم یآزردگ ایدرد چشمی) مشکالت انواع

التهاب ملتحمه و ،دیو اختالل د یزیضربه  به چشم بدون خونر ،چشم فیعفونت خف،در چشم یخارج

 مخاط چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیریبگ حال شرح یدرست به یچشم مشکالت به مارمبتالیب از•

 .دیده انجام یدرست به را یچشم مشکالت به مبتال ماریب نهیمعا•

 .دینمائ انیب را یچشم مشکالت به مبتال مارانیب فوری ریغ و فوری ارجاع موارد•

 .دیده شرح را یچشم مشکالت به مبتال مارانیب جهت الزم های آموزش•

 ذکر نامه دارو از استفاده با را یچشم مشکالت به مبتال مارانیب ییدارو های درمان•

 .دیینما

 .دیده حیتوض را یچشم یداروها از استفاده نحوه
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 مقدمه

 و رینظ یب یابزار ها آن دارند، افراد یزندگ در یمیعظ نقش یول شوند یم محسوب بدن از یکوچک جزء ها چشم

 کمک با و کنند افتیدر اطراف یایدن به راجع مجزا، اطالعات ها ونیلیم لحظه هر در قادرند که هستند ییاستثنا

 د،ید یتار جمله از یینایب در رییتغ هرگونه. باشند یم درك قابل اطراف طیمح حرکت و رنگ شکل، ها چشم

 که شود یم محسوب یینایب مشکالت جزء یینایب دانیم کاهش ای و شناور نقاط ای ینوران یها جرقه دنید ،ینیدوب

 . شوند یبررس دیبا

 یچشم مشکالت انواع

 چشم یآزردگ ای درد  •

 چشم یخشک ای یزیر اشک  •

 چشم یقرمز و ترشح •

 مژه گل  •

 چشم در یخارج جسم وجود •

 چشم فیخف عفونت •

 دید اختالل و یزیخونر بدون چشم به ضربه  •

 چشم مخاط التهاب  •

 

 :چشم یآزردگ ای درد
 از یناش است ممکن یینایب کاهش با همراه چشم یناگهان درد

 ممکن چشم درد. باشد هیشبک شدن جدا ای هیشبک عروق انسداد

 از را ریز سواالت.  دیآ وجود به مختلف و ریمتغ اریبس علل به است

 : دیبپرس دارد چشم درد که مارییب

 د؟یده حیتوض را درد دیتوان یم ایآ

 است؟ شده جادیا یناگهان درد ایآ

 کند؟ یم تیاذ را تانیها چشم نور ایآ

 د؟یدار درد دیزن یم پلک که یوقت ایآ 

 د؟یدار درد سر ایآ

 د؟یدار درد چشم حرکت هنگام ایآ

 است؟ دهید ضربه ماریب چشم ایآ

 است؟ رفته فرو چشم در زهیر سنگ مثل یخارج جسم ایآ

 است؟ متورم و قرمز چشم دور پوست ایآ

 کند؟ یم( اشک دیتول کاهش علت به) چشم در یناراحت و یخشک احساس ایآ
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 د؟یکن یم احساس درد( حلقه دور) چشم اطراف هیناح در ایآ

 .شود انیب « شدن دهیکش احساس »ای « تیحساس » ،«ضربان »،«سوزش »صورت، به است ممکن درد

 

 :چشم یخشک ای یزیر اشک
 عیشا تیشکا کی ها چشم حد از شیب یخشک و زییر اشک

 از شیب دیتول علت به است ممکن یعیطب ریغ زییر اشک.  است

 یخشک و گردد جادیا آن یخروج انیجر انسداد ای اشک حد

 . باشد چشم یاشک غدد در یترشح اشکال ای نقص از یناش

.  باشد دار چرك و دییموکوئ ، یآبک تواند یم چشم از ترشح

 یروسیو ای کیآلرژ حاالت از اغلب دییموکوئ ای یآبک ترشح

 . شود یم دهید ییایباکتر های عفونت در یچرک ترشح که یحال در ؛ شود یم یناش

  :چشم قرمزی و ترشح
 را ریز سؤاالت.  است عیشا یلیخ هم چشم قرمزی عالمت

 : دیبپرس ماریب از رابطه نیا در

 است؟ شده وارد چشم به ای صدمه ایآ 

 دارند؟ چشم قرمزی خانواده اعضای هیبق ایآ

 د؟یا داشته استفراغ ای سرفه حمالت راًیاخ ایآ

 د؟یا داشته چشم درد ایآ

 دارد؟ وجود یترشح

 دست شستن از پس چشم نهیمعا برای.  دیده قرار ، باشد داشته وجود یکاف نور که یمحل در را ماریب نهیمعا هنگام

 .دیبکش باال را ییباال پلک و نیپائ را ینیپائ پلک دیتوان یم لیاستر گاز قطعه کی با ها

 : دیکن هیتوص را ریز نکات تیرعا ماریب به موارد یتمام در

 چشم کاری دست از خودداری •

 یشخص لوازم از استفاده •

 غبا و گرد از چشم محافظت •

 : مژه گل

 مژه گل. است مژه کی( کولیفول)  شهیر اطراف عفونت مژه گل

 از شیب ابتال هربار در است وممکن است دمل ای جوش هیشب

 گردد، مبتال آن به مکرر طور به فرد ای شود جادیا مژه گل کی

 کرده یعفون را مو کولیفول کی ابتدا در که ییها یباکتر چون

. کنند مبتال زین را ها مژه ریسا و شده پخش توانند یم اند،
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 یم و پرشده چرك با توده سرانجام،. آورد یم دیپد یدردناک قرمز توده و شود یم جادیا جیتدر به مژه گل معموال

 .شود یم دیناپد مژه گل روز چند از پس معموال و افتهی نیتسک درد چرك، شدن آزاد با. ترکد

 : درمان

 قهیدق 28 بار هر  روز در مرتبه 3 مرطوب و گرم کمپرس

 روز 1 مدت به دارونامه مطابق مسکن قرص زیتجو درد صورت در

 یفرد بهداشت تیرعا خصوص در ماریب به آموزش

 کند دایپ تداخل ماریب دید با مژه گل اگر اما ضررند یب یینایب و چشم یبرا شهیهم بایتقر پلک یها توده و مژه گل

 .دیده ارجاع پزشک به شود یم مبتال آن به مکرر طور به اگر ای نشود دیناپد ای

 :چشم در یخارج جسم 

 شهیش ذرات چوب، و فلز ذرات غبار، و گرد مانند یخارج اجسام

 که شوند چشم وارد است ممکن کوچک حشرات نیهمچن و

 ، یقرمز دچار چشم جهینت در و شوند یم چشم کیتحر باعث

 . گردد یم زشیر اشک و ترشح

 

 را ریز نکات چشم از یخارج جسم آوردن رونیب یبرا

 :دیکن تیرعا

 .دیکن منع چشم دنیمال از را ماریب( الف

 نییپا را نیریز پلک گاز با و دیبردار را لیاستر گاز تکه کی( ب

 .دیبکش

 سرد دهیجوش آب با را آن است رفته غبار و گرد چشم در اگر( ج

 .دیبشو شده

 گوشه از و داشته نگه باز انگشتان توسط را ها پلک منظور نیا یبرا

 ذرات مورد در. دییبنما آب محلول با چکاندن به شروع چشم یداخل

 . ردیگ انجام قهیدق 28 مدت به دیبا وشو شست آهک مانند یمواد

 بالفاصله را ماریب آهن و شهیش ذرات مثل است برنده و زیت ای و گرفته قرار یفوقان پلک ریز در یخارج جسم اگر( د

 یآرام به را آن گذاشته ماریب چشم یرو یزیتم پارچه ای و لیاستر گاز آن از قبل و دیده یفور ارجاع پزشک به

 .نزند پلک ماریب که دیببند

 . دیده یفور ارجاع پزشک به را ماریب بالفاصله و دینزن دست مطلقا بود چشم هیقرن یرو بر یخارج جسم اگر(ه

 :چشم فیخف عفونت

 دهید آن گوشه در چرك و قرمز و ملتهب چشم. باشد یم کروبیم آن کننده جادیا عامل و است طرفه کی اغلب 

 از: صورت نیا در. شود یم
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 ( دارونامه طبق)ماه دو ریز یبرا دیسولفاستام قطره از استفاده -

 (دارونامه طبق) بزرگساالن یبرا%2 نیکلیتتراسا یچشم پماد -

 بودن بسته و ماریب خواب موقع در تا شود استفاده ها شب است بهتر) یچشم یداروها از استفاده نحوه آموزش -

 محفوظ زین ها ندهیآال ریسا و غبار و گرد از ضمن در ردیگ انجام یکاف مقدار به و یخوب به دارو جذب ها، چشم

 .( شود یخوددار یچشم پماد استعمال از تیفعال نیح در یکل طور به. بماند

 یبهبود عدم صورت در یفور ریغ ارجاع و روز 8 از پس یریگیپ -

 اختالل و یزیخونر بدون چشم به ضربه 

 دید

 سرم و لیاستر گاز با چشم یوشو شست -

 ( سرد دهیجوش آب) یولوژیزیف

 مرطوب و گرم کمپرس -

 یبهبود عدم صورت در مراجعه -

 

 :ها پلک تورم 
 و مژه زشیر ،یقرمز با همراه متورم یها پلک

 :صورت نیا در. باشد یم ملتحمه یپرخون زین

 قطره ای %2 نیکلیتتراسا پماد از استفاده -

 %23 دیسولفاستام

 روز در بار 1 آن از بعد و حاد مراحل در روز در بار 3 مرطوب و گرم کمپرس -

 لبه طرف به باال از زیتم دست با پلک ماساژ -

 پلک

 یفرد بهداشت تیرعا خصوص در آموزش -

 

 :چشم مخاط و ملتحمه التهاب 
 تیحساس وجود از یناش التهاب 

 آسم، رینظ یتیحساس یها یماریب با است ممکن

 دو چشم یپرخون. باشد همراه یپوست التهاب

 عمده عالئم از نور از ترس و چشم خارش طرفه،

 :صورت نیا در باشد یم عارضه نیا

 گرده رینظ یخارج محرك عوامل از اجتناب -

 گردوغبار و اهانیگ
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  سرد کمپرس -

 یآفتاب نکیع از استفاده -

 یروسیو عوامل از یناش التهاب 

 جسم احساس و خارش سوزش، از فرد و شود یم دهید گلودرد و تب با همراه معموالً بوده و طرفه دو آن عالئم

 :صورت نیا در. دارد تیشکا چشم در یخارج

 (دارونامه طبق) نوفنیاستام زیتجو -

 چشم یرو بر سرد کمپرس -

 انجام گیرد.  روز 0 از بعد ماریب یریگیپ -

 ،یقرمز) وجود نظر از چشم نهیمعا،  بدن حرارت درجه یریگ اندازهی ، عموم حال یبررس شامل :  چشم نهیمعا

 لزوم صورت در یسنج یینایب(   صدمه ، عهیضا ،یخارج جسم وجود

 کی با ها دست شستن از پس چشم نهیمعا یبرا. شود انجام دارد وجود یکاف نور که ییجا در شهیهم چشم نهیمعا

 .دیبکش باال را یفوقان پلک و ن،ییپا را نیریز پلک زیتم گاز قطعه

 : شود مشاهده است ممکن ریز حاالت چشم نهیمعا در

 .باشد داشته وجود یمردگ خون است ممکن ها پلک و چشم اطراف در و شده وارد یا ضربه چشم به •

 .دارد وجود زشیر اشک و شده قرمز چشم ملتحمه •

 .دارد وجود یچرک ترشح و شده قرمز چشم ملتحمه •

 .است دید یتار با همراه و ترشح بدون ، قرمز چشم ملتحمه و دارد تیشکا درد چشم از ماریب •

 .شود یم دهید ها پلک یداخل سطح در یزیر یها دانه نهیمعا در و داشته پلک خارش ماریب •

 (مژه گل. )است مژه زشیر عالئم با همراه و یچرک یگاه که پلک لبه در دردناك و قرمز یبرجستگ •

 .باشد دردناك و متورم باال پلک تمام •

 .است کننده ناراحت و ناك درد اریبس که زشیر اشک با همراه ه،یقرن ای ملتحمه یرو زخم •

 .کرد مشاهده توان یم یخوب به را حالت نیا که چشم یلوچ •

 .شود انجام یسنج یینایب صورت نیدرا که دید یتار با همراه یینایب اختالل •

 چشم در یخارج جسم وجود •

 یچشم مشکالت به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح
 :شود یم دهیپرس ماریب از ریز سواالت بهداشت خانه به یچشم مشکالت دچار مراجعه هنگام

 است؟ شده وارد ضربه ماریب چشم به ایآ

 است؟ شده وارد سر به ضربه گذشته ساعت 34 در ایآ

 است؟ شده( چشم دو هر کی) چشم اطراف ای داخل در دیشد درد دچار ماریب ایآ

 است؟ متورم و قرمز چشم دور پوست ایآ

 دارد؟ خود پلک یرو دردناك و قرمز یبرجستگ ایآ
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 است؟ شده چسبنده ترشحات با همراه ها چشم یقرمز دچار ایآ

 دارد؟ وجود ها پلک در( خارش ای یقرمز) یمشکل ایآ

 کند؟ یم چشم در یناراحت و یخشک احساس ایآ

 است؟ شده مبتال شناور نقاط و ینوران یها جرقه مثل یینایب اختالالت به ایآ

 است؟ شده سردرد دچار ینوران یها جرقه نیا دنبال به ایآ

 است؟ شده ینیدوب دچار ایآ

 است؟ شده ینیدوب دچار باشد داشته یا دهنده هشدار عالئم آنکه بدون و یناگهان صورت به ایآ

 است؟ شده دید یتار دچار ایآ

 است؟ برگشته داخل به ها پلک ایآ

  شود؟ یم دید یتار دچار دهد یم انجام قیدق یکارها ای مطالعه مثل ییکارها که یموقع فقط ایآ

 است؟ رفته فرو ماریب چشم در زهیر سنگ مثل یخارج جسم ایآ

 است؟ ابتید به مبتال ماریب ایآ

 کند؟ یم مصرف دارو ماریب ایآ

 است؟ سال 83 از شیب ماریب سن ایآ

 یچشم مشکالت به مبتال مارانیب ودرمان صیتشخ ،یبند طبقه

 : کرد استفاده ریز راهنمای از توان یم یچشم های یناراحت به مبتال مارانیب از مراقبت در

 :الف گروه
 ؟ است همراه چشم به ضربه سابقه با ، پلک و چشم اطراف یمردگ خون ایآ •

 است؟ شده وارد سر به ضربه گذشته ساعت 34 در ایآ •

 است؟ رفته فرو ماریب چشم در یخارج جسم ایآ  •

 است؟ شده دهیپاش ییایمیش مواد چشم به ایآ •

 دارد؟ وجود چشم اطراف و داخل دیشد درد و بوده متورم و قرمز چشم دور پوست ایآ •

 است؟ دهیچرخ چشم خارج ای داخل سمت به ماریب پلک ایآ •

 دارد؟ وجود دیشد سردرد با همراه شناور نقاط و ینوران یها جرقه دنید مانند یینایب اختالالت ایآ •

 است؟ شده ها اندام در مورمور و گزگز احساس با همراه یجیتدر ینیدوب دچار ماریب ایآ •

 است؟ شده ینیب دو دچار یناگهان صورت به ماریب ایآ •

 ؟ است شده بدتر ماریب چشم ریاخ درمان رغمیعل ایآ •

 دارد؟ وجود( یماریب ای و دارو مصرف دنبال به)  چشم دو هر ای کی در درد و دید یتار ایآ •

 . دیده فوری ارجاع را ماریب فوق شواهد از کی هر وجود درصورت
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 یچشم مشکالت به مبتال مارانیب ودرمان صیتشخ ،یبند طبقه

 : ب گروه
 است؟ چشم در یناراحت و یخشک دچار ماریب ایآ 

 ای دیمروار آب) دارد سن سال 83 از شیب که یماریب در دید یتار 

 (کاتاراکت

 گروه عالئم از کی چیه که یصورت در فوق عالئم از هر وجود صورت در

 .دیده یرفوریغ ارجاع ماررایب نباشد موجود الف

 یچشم مشکالت به مبتال مارانیب ودرمان صیتشخ ،یبند طبقه

 : ج گروه
 شود؟ یم دید یتار دچار مطالعه و قیدق یکارها انجام موقع ماریب ایآ 

 دارد؟ قرار ماریب چشم سطح در( غبار و گرد)یخارج جسم ایآ 

 است؟ چسبنده ترشحات با همراه چشم، یقرمز دچار ماریب ایآ 

 است؟ شده پلک دو هر در خارش ای یقرمز دچار ماریب ایآ 

 است پلک یرو بر( مژه گل) دردناك و قرمز یبرجستگ کی دچار ماریب ایآ. 

 .شود داده یبهداشت یها هیتوص ماریب جهت ب و الف گروه عالئم از کی هر وجود عدم صورت در

 

 یچشم یداروها از استفاده نحوه

 کار انجام از بعد و قبل را خود یها دست

 .دییبشو

 .دیشو مطمئن طیمح یکاف نور از -

 .دیبخوان مصرف از قبل را دارو برچسب -

 .دیده قرار راحت تیوضع در را فرد -

 چشم به را پماد ای و چکان قطره نوك -

 .دینمال گرید سطوح ای

 .دیده هیتک گونه به را خود دست و دیبکش نییپا را یتحتان پلک -

 .دیزیبر چشم ینییپا بست بن در را یچشم قطره -

 .دیکن وارد قطره چکاندن از بعد چشم، یداخل گوشه به قهیدق 1 تا 2 مدت به یمیمال فشار و دیببند را پلک -

 .دیکن پاك یکاغذ دستمال با است ختهیر رونیب که را قطره یاضاف مقدار یآرام به -

 .دیبگذار چشم، یخارج قسمت تا چشم یداخل قسمت از یتحتان پلک لبه در یآرام به را یچشم پماد -
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 با  بهورزان که چشم مخاط التهاب مژه، گل عفونت، ،یزیر اشک درد، از عبارتند یچشم یها یماریب عمده عالئم

 در و دهند ارائه مارانیب به را الزم مداخالت توانند یم دارونامه اساس بر درمان و یبند طبقه حال، شرح گرفتن

 ..آورند عمل به را الزم یها یریگیپ و ارجاع باالتر سطوح به را مارانیب ازین صورت

 

 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 .دهد حیتوض را چشم یآزردگ ای درد به مبتال مارانیب از مراقبت و درمان•

 .دیکن نیتمر یعمل طور به را یچشم یداروها از استفاده نحوه یمرب کمک با•

 ماریب درمان و مراقبت و حال شرح مورد کی یبهورز رانیفراگ ریسا و یمرب با همراه•

 .دیکن نیتمر را یچشم مشکل به مبتال

 دیده حیموثر در درمان گل مژه را توضاقدامات •
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 فصل پانزدهم:

 تیدرمات، ریو که یپوست تیحساسی ،آفتاب سوختگ،پوست  یخشک، آکنهپوستی ) مشکالت انواع

 (اگزما، سبوره تیدرماتی ،تماس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

:دیبتوان رود یم انتظار فصل نیا مطالعه از پس  

 .دیریبگ حال شرح یدرست به یپوست مشکالت به مارمبتالیب از•

 .دیده انجام یدرست به را یپوست مشکالت به مبتال ماریب نهیمعا•

 .دینمائ انیب را یپوست مشکالت به مبتال مارانیب فوری ریغ و فوری ارجاع موارد•

 .دیینما ذکر نامه دارو از استفاده با را یپوست مشکالت به مبتال مارانیب ییدارو های درمان•
 



 

118 

 

 مقدمه

 نیتر عیوس عنوان به پوست ، ستین اتیح ادامه به قادر یموجود چیه آن بدون که است یاتیح ارگان کی پوست

 را بدن پوست،. دیآ یم شمار به زین اعضاء نیپرکارتر و نیتر جالب ن،یتر دهیچیپ از یکی قتیحق در بدن، زنده عضو

 و ییایمیش مواد ورود مانع و کند یم محافظت نور دیشد تابش و حرارت ،یکیمکان یها بیآس مقابل در

 منتقل یعصب مراکز و مغز به را یحس یها امیپ المسه عضو کی عنوان به. شود یم زایماریب یها سمیکروارگانیم

 . کند یم

 

 یپوست مشکالت انواع

 آکنه   -

  پوست یخشک -

  یسوختگ آفتاب -

   ریکه و یپوست تیحساس -

 یتماس تیدرمات -

 سبوره تیدرمات -

 اگزما -

 آکنه

 شده یچرک ای برآمده یها دانه با و است یپوست یماریب کی آکنه

 مشخص اند، شده جادیا یپوست یها روزنه شدن بسته علت به که

 یم یول است عیشا ینوجوان و یجوان در تیوضع نیا.  شوند یم

 . کند ریدرگ نیسن تمام در را افراد تواند

 

 :آکنه بروز علل

 یهورمون عوامل -

 استرس جمله از یروح مشکالت -

 هیتغذ -

 هوا و آب -

 مشاغل یبرخ -

 (یبدن تحرك عدم و چرب یشیآرا مواد ،یخواب نژاد،کم ، ارث) عوامل ریسا -

 

 از عبارتند آکنه یها نشانه و عالئم: 

 پشت ای و ها شانه ، گردن صورت، یرو اهیسرس ای دیسرسف یها جوش -
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 شده یچرک ای برآمده یها دانه -

  ستیک -

 

 مراقبت و درمان: 

 از یبیترک ای و ییایباکتر عفونت ،کنترل یسلول ریتکث سرعت شیافزا ،یچرب دیتول کاهش کمک به جوش درمان -

 . شود یم انجام مورد سه هر

 . است کننده کمک آ نیتامیو باتیترک یبرخ و پوست نظافت  و یموضع و یخوراک یها کیوتیب یآنت از استفاده -

 

 پوست یخشک

 عوامل ،یچرب غدد تیفعال کاهش اثر در خشک پوست•

 ،معموال خشک پوست. شود یم جادی،ا سن شیافزا ای یطیمح

 یموها با حالت نیا نیهمچن. دارد یشتریب یریپذ کیتحر

 گسترش به لیتما. دارد یهمراه کوچک یها روزنه و خشک

 افراد پوست سن شیافزا با. ندارد وجود افراد نیا در آکنه

 با سهیمقا در)  زین آن چروك و نیچ و شود یم تر  خشک

 . شود یم ادتریز( چرب پوست با افراد

 پوست یخشک علل : 

 ابتید -

 دییرویت یکار کم -

 یویکل یها یماریب -

 پوست سرطان -

 اگزما -

  ندهیشو با پوست مکرر یوشو شست -

 

 پوست یخشک  یها نشانه و عالئم: 

 آب یب و خشک یظاهر -

 پوسته  پوسته -

  ملتهب و شده کیتحر -

  خارش و درد یگاه و یزبر احساس -

  دیشد خارش و یقرمز -

  پوست یرو یقیعم یها ترك -
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 : یسوختگ آفتاب

 مجاورت اثر در که است یپوست التهاب ینوع یسوختگ آفتاب

 فیط اثر در یسوختگ نیا.  شود یم حاصل آفتاب در مدت یطوالن

 وجود به دیخورش نور در موجود قرمز مادون خصوصا و بنفش ماوراء

 ، پوست حد از شیب یقرمز به توان یم آن یها نشانه از. دیآ یم

 .برد نام را تاول جادیا یوگاه شدن دردناك

 یسوختگ آفتاب علل : 

 3 تا صبح23) آفتاب اوج درساعت قرارگرفتن آفتاب معرض در -

 (بعدازظهر

 آفتاب معرض در تر رهیت پوست با افراد به نسبت یشتریب احتمال با روشن پوست رنگ با افراد) پوست رنگ -

 . (هستند یسوختگ

 ها کیوتیب یآنت و یضدباردار یها قرص  مانند داروها از یبرخ از استفاده -

 

  یسوختگ آفتاب میعالاز: 

 می باشد.  تورمی ،قرمز، تاول

 یسوختگ آفتاب درمان : 

 آفتاب در گرفتن قرار از ممکن حد تا را خود پوست دیکن یسع -

 .دیکن محافظت و دیبپوشان

 .دیکن استفاده  SPF03 حداقل با آفتاب ضد کرم از روزانه طور به  -

 پوست از یشتریب مناطق که گشاد و بزرگ بانهیسا با کاله از -

 .دیکن استفاده کندیم محافظت را شما صورت

یم شنا آزاد یفضا در ای دیدار قرار دیخورش معرض در ادیز اگر  -

 .دیکن استفاده خود پوست تمام یرو بر منظم طور به هاضدآفتاب از دیکن

 :دیشد یسوختگ آفتاب درمان

 . دیده قرار یسوختگ یرو سرد و مرطوب پارچه ای دیریبگ سرد آب حمام ای دوش -

 .  کند یریجلوگ عفونت از است ممکن خشک پانسمان ، است آمده وجود به یپوست تاول اگر -

 . دیکن استفاده یناراحت نیتسک یبرا کننده مرطوب یها کرم از ، است نزده تاول پوستتان اگر -

 ( یسوختگ آفتاب دادن نیتسک. ) دیکن مصرف درد فیتخف یبرا را بوپروفنیا مانند مسکن یداروها -

 همراه به یینایب اشکاالت ای جهیسرگ ، عیما از پر یها تاول ای دیدار تب یسوختگ آفتاب همراه به که یصورت در -

 .دیکن مراجعه پزشک به فورا دیبا دارند وجود یسوختگ آفتاب

 



 

121 

 

 ریکه و یپوست تیحساس

  :تیحساس

 که شود یم جادیا افراد در گوناگون علل به که است یعیرطبیغ حالت کی

 یم ظاهر ماریب در یمختلف عالئم ، کننده جادیا عامل و محل به بسته

 .شود

 

 :ریکه
 مواد( سم) ژن یآنت یریدرگ از بعد که است گوناگون مواد مقابل در بدن پوست العمل عکس ای تیحساس نوع کی

 یها یبرجستگ صورت به و شده خون انیجر وارد بدن یدفاع ستمیس(سم ضد) کور یآنت با ها کروبیم ای ییغذا

 دهید گسترده ای منفرد صورت به است ممکن عاتیضا. شود یم ظاهر خارش با همراه پوست سطح در رنگ قرمز

 تا شوند یم باعث یعصب یها فشار و اعصاب ستمیس ضعف که است معنا نیا به  یعصب منشا با ریکه. شوند

 .  شود یم ریکه آن العمل عکس که بسازد را الزم کور یآنت ، یخارج ژن یآنت مقابل در نتواند بدن یدفاع ستمیس

 

 :  ریکه و تیحساس جادیا علل

 اهانیگ -

  درختان گرده -

 واناتیح با تماس -

 ییایمیش مواد و سموم -

 ها کش حشره -

 نیماش دود -

 منازل غبار -

 داروها مصرف... و یفرنگ گوجه مرغ، تخم ،یماه مانند ییغذا مواد -

 کیوتیب یآنت جمله از

 ها یباکتر و ها روسیو -

  گرما و سرما رینظ یکیزیف عوامل -

 ینگران و استرس -

 : ریکه و تیحساس عالئم

 (آسم و نفس یتنگ و سرفه) ها هیر در -

 (خارش و یقرمز) پوست در -

 (شکم درد و استفراغ و اسهال)گوارش دستگاه در -

 (زشیر اشک و سوزش) ها چشم در -
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 ...(و عطسه و ینیب زشیآبر) ینیب در -

  درمان : 

 تماس از یدور و اجتناب و دارد تیحساس آن به که است یا ماده شناخت تیحساس درمان و یریشگیپ راه نیبهتر

 . است زا تیحساس ماده با

 :دیا شده ریکه دچار حشرات گزش دنبال به که یصورت در•

  مرطوب و سرد کمپرس -

 (دارونامه طبق) ید نیکاالم ای کاالندوال پماد زیتجو -

 :دیا شده ریکه دچار ییغذا مواد ای دارو مصرف دنبال به که یصورت در•

 پزشک به مراجعه ییدارو تیحساس صورت در -

 زا تیحساس ییغذا مواد از یدور و اجتناب -

 (دارونامه طبق) خارش ضد پماد ای( یخوراک) نیستامیه یآنت زیتجو -

 یبهداشت نیمواز آموزش -

 پزشک به ارجاع ازین صورت در -

 

 :تیدرمات

 دارد یمختلف انواع که است یپوست التهاب فیتوص یکل اصطالح کی

 یا سبوره تیدرمات ،( اگزما) کیآتوپ تیدرمات ، یتماس تیدرمات مانند

 .....و

 :یتماس تیدرمات

 کیولوژیب ای ییایمیش یکیزیف عوامل به نسبت پوست یالتهاب واکنش

 و یکیزیف مکرر کاتیتحر ی لهیوس به درمیاپ که یطور به ، باشد یم

 کیآلرژ ریغ العمل عکس کی که باشد هیاول یکیتحر نوع از است ممکن یتماس تیدرمات. ندیب یم بیآس ییایمیش

 یتماس یها آلرژن معرض در حساس شخص گرفتن قرار از یناش که کیآلرژ نوع از ای است محرك یا ماده از یناش

 .باشد یم

 :یپوست تیدرمات علل

 از برخی– ندهیشو مواد و یقو یها صابون و-ییایمیش یها حالل-اهایقل -دیاس مانند یمواد با پوست تماس -

 و آب با ادیز سروکار ، دیشد یسرما ای و گرما شامل کننده مستعد عوامل فلزات و مو رنگ -عطرها و اهانیگ

  یقبل یپوست یماریب زین و صابون

 نموده فروکش دیتشد یها دوره از پس و شروع یزندگ لیاوا در یماریب و بوده اطفال در آن وعیش زانیم نیشتریب -

 . رود یم نیب از یسالگ 03 در عموما و

 ی:تماس تیدرمات
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 عالئم: 

 از ییها قسمت در شتریب خارش. شود یم یپوست بثورات بروز باعث خارش و شود یم شروع خارش با یماریب نیا -

 .دارد وجود صورت و ران کشاله گردن، زانو، ها، آرنج نیچ مثل دارد یم نگه خود در را رطوبت و گرما که پوست

 درمان: 

 از را خود یشیآرا مواد و ییشو رخت مواد ، حمام صابون) زا آلرژن مواد از یدور و اجتناب خصوص در آموزش -

 یداروها از د،ینکن استفاده البسه ی کننده نرم مواد از باشد، معطر یها اسانس از یعار که دیکن انتخاب ینوع

 صابون مثل یخارج کاتیتحر از. دیکن اجتناب ، اند شده زیتجو که ییها آن جز به پمادها و ها ونیلوس ، یموضع

 .(دییبشو کامل طور به را پوست عایسر ، محرك مواد معرض در گرفتن قرار صورت در دیکن یدور مالش و گرما ،

 مرطوب و سرد کمپرس از استفاده -

 ینخ لباس از استفاده -

 (دارونامه طبق) یخوراک نیهستام یآنت ای و خارش ضد پماد از استفاده -

 :سبوره تیدرمات

 مواد از یناش کیتحر به توجه با: سر شوره و یا سبوره تیدرمات

 طور به که  قارچ ینوع) ایماالسز مخمر توسط شده، دیتول یسم

 به قارچ نیا اوقات یگاه. شود یم افتی پوست یچرب در یعیطب

 یپوست یچرب شتریب ترشح باعث و کرده رشد یعیطب ریغ طور

.( شودیم سبوره تیدرمات بروز یاصل عوامل از یکی که شود؛ یم

 یم یزندگ صورت و سر پوست یرو بر مخمر نیا. کند یم بروز

 .کند یم تیسرا هم بدن گرید یجاها به اوقات یگاه و کند

 :عالئم

  یقرمز -

 یزیر پوسته -

 خارش -

 .کند یم بروز یقرمز بدون یزیر پوسته سر، شوره مورد در*

 :درمان

 شامپو از  استفاده و سر و پوست متناوب یشو و شست -

 متخصص پزشک به مراجعه -
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 :اگزما

 یم قرمز بثورات و خارش سبب که پوست التهاب ای اگزما

 از عیما که است همراه یکوچک یها تاول با غالباً و شود

 یم عارضه نیا شود، یم لیتبد کبره به و خارج ها آن

 پوست سالمت و کند شرفتیپ کوتاه زمان مدت در تواند

 .اندازد خطر به را

 : علل

 یروح یها استرس -

 ها خانم در انهیماه عادت -

 غذاها انواع از یبرخ -

 ییهوا و آب راتییتغ -

 :عالئم 

  خارش -

 پوست تورم و یخشک -

 : درمان 

 .شوند یم اگزما بروز سبب که یعوامل از یدور و اجتناب جهت آموزش -

 مرطوب و سرد کمپرس از استفاده -

 دارونامه طبق ضدخارش پماد از استفاده -

 معطر ریغ کننده نرم یها کرم از استفاده -

 

 یپوست مشکالت به مبتال ماریب یابیارز و حال شرح
 (شدت-مدت-شروع) د؟یشد خود یپوست یناراحت متوجه موقع چه بار نیاول•

 د؟یا شده عارضه نیا دچار زین قبالً  ایآ•

 داشت؟ شباهت زیچ چه به دیکرد مشاهده را بثورات ای عهیضا نیاول•

 دارد؟ وجود عاتیضا نیا مشابه زین خانواده افراد ریسا در ایآ•

 کند؟ یم عود دوباره و شود یم خوب دار، خارش قسمت ایآ•

 باشد؟ یم یا هیناح چه در بثورات جادیا محل•

 دارند؟ قرار بدن سمت کی در ای منطقه کی در فقط که دیدار یدردناک یتاول بثورات ایآ•

 د؟یا شده تب با همراه یپوست بثورات دچار رایاخ ایآ•

 شود؟ ینم خوب که دیدار پوست در یزخم ایآ•

 جاهاست؟ هیبق از تر پررنگ ای تر رنگ کم شما پوست از یا منطقه ایآ•
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 (برجسته و قرمز یها ورم) است؟ یعیطب ریغ پوست ظاهر و دیدار خارش پوست از یا هیناح در ایآ•

 ....(و نیلیس یپن ها، التیسیسال) د؟یکن یم مصرف یخاص یدارو ایآ•

 رشد حال در رونیب سمت به و دارد وجود رنگ قرمز نقطه کی آن وسط در که دیا شده یپوست بثورات دچار ایآ•

 است؟

 است؟ پوشانده را آن یرو یا نقره دیسف یها پوسته پوسته که دارد وجود پوست در یقرمز و میضخ ینواح ایآ•

 شود؟ یم پوسته پوسته ها آن اطراف و دارند یواضح مرز و حد پوست یعیرطبیغ ینواح ایآ•

 د؟یا شده دست مچ یرو ای انگشتان نیب یخاکستر خطوط وجود و آن بدون ای پا، دیشد خارش دچار ایآ•

 ییایمیش مواد با ای و است شده جادیا وشو شست از بعد ای و است کرده گرفتار را ها دست دتامع یپوست مشکل ایآ•

 دارد؟ سروکار

 :پوست نهیمعا

 .ردیگ قرار پاراوان پشت مناسب درمحل را ماریب -

 ماریب برای نهیمعا مورد شرح -

 نهیمعا هنگام در دستکش از استفاده -

 عهیضا درمحل لباس زدن کنار -

 توده وجود بثورات، نوع رنگ، نظر از عهیضا درمحل پوست مشاهده -

 تورگورپوستی ،گرمی، رطوبت نرمی، زبری، ازنظر پوست لمس -

 لب داخلی ومخاط ها ناخن بستر بررسی -

 یمبتال به مشکالت پوست مارانیو درمان ب یطبقه بند ص،یتشخ

 نشانه ها مشکالت احتمالی ها اقدامات و توصیه

 
 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 
 

 ارجاع فوری-

 

 ارجاع فوری-

 
 

 ارجاع فوری-

 

 

 

 
 و.....بیماری های پوستی مثل بدخیمی ها -

 
 بیماری های پوستی مثل بدخیمی ها و...-

 
 

 بدخیمی شدن خال ها و...-

 

 مننژیت و....-

 
 

 ......زونا و-

 

 

 

 زیر:درصورت مشاهده هریک ازنشانه های 

هفته بهبود  0زخم پوستی که در عرض -

 نکند.پیدا 

 تورم یا غده ای با رشد آهسته در پوست-

 

تغییر کردن یک خال قدیمی یا ایجاد -

 یک خال جدید

بثورات پوستی )نقاط قرمز رنگ( که با -

شود و همراه تب و سردرد فشار محو نمی 

 است.

اگر دچار بثورات پوستی تاول دار یک -

 .ایدطرفه در بدن شده 
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 ارجاع غیرفوری-

 
 ارجاع غیرفوری-

 
ارجاع غیرفوری و توجه بر اساس -

 دستورالعمل کشوری بیماری ها

 

 ارجاع غیرفوری-

 
 ارجاع غیرفوری-

 
 ارجاع غیرفوری-

 
 ارجاع غیرفوری-

 آبله مرغان و.....-

 

 مخملک و....-

 
 سرخجه و....-

 

 
 پسوریازیس و ...-

 
 گزش کنه و....-

 
 کچلی و...-

 
بیماری های خود ایمنی و عفونت های -

 و....قارچی خفیف، خال ها 

اگر دچار بثورات پوستی تاول دار همراه -

 با خارش شده اید.

اگر دچار بثورات پوستی همراه با گلودرد -

 شده اید.

اگر دچار بثورات پوستی منتشر به رنگ -

 صورتی کم رنگ شده اید.

اگر نواحی ضخیم و قرمزی در پوست -

 که پوسته پوسته     می شود.دارید 

اگر بثوراتی دارید که در وسط آن نقطه -

 قرمز دارد.

اگر نواحی غیر طبیعی پوست حد و مرز -

 دارد و اطراف آن پوسته پوسته می شود.

اگر منطقه ای از پوست شما کم رنگ تر -

 یا پررنگ تر از بقیه جاهاست.

 

استفاده از داروهای ضدحساسیت و -

دارونامه -ات طبق یا ضد گزش حشر

 ) درصورت شدید بودن ارجاع(

کار شست وشورا کمتر نموده و یا از -

 دستکش با آستر نخی استفاده کند.

 
 
دادن دارو طبق دارونامه و آموزش -

 بهداشت فردی

دوری کردن از عامل ایجاد کننده و -

 درصورت خوب نشدن ارجاع شود.

 حساسیت یا گزش حشرات و...-

 
 

 و..... احتمال حساسیت-

 
 
 
 گال) جرب(و...-

 
 
 احتمال حساسیت  و...-

قه اگر مراجعه کننده در یک یا چند منط-

برجسته پوست خود خارش دارد که قرمز و

 است.

دست ها را گرفتار  یاگر مشکل پوست-

کرده و با شست وشو با مواد شیمیایی 

 بدتر می شود.

اگر مراجعه کننده دچار خارش شدید با -

خاکستری بین انگشتان پا وجود خطوط 

 ویا روی مچ دست باشد.

اگر قسمت خارش دار، خوب می شود و -

 دوباره عود می کند.
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 یریگ جهینت و مطالب خالصه

 را ریتاث نیشتریب سد نیا اما کند، یم جادیا مضر مواد و ها سمیکروارگانیم برابر در موثر کامالً  یدفاع سد کی پوست

 موجود یها یباکتر اوقات یگاه جراحت جادیا صورت در. بماند یباق سالم ای نخورده دست آن سطح که دارد یزمان

 اوقات یبرخ. شود خون انیجر وارد است ممکن عفونت نیا که شده ها زخم شدن یعفون سبب پوست سطح در

 یخشک رینظ یمشکالت دچار.... و نادرست ییغذا یها میرژ ها، یماریب آفتاب، آلرژن، مواد با تماس در پوست

 .شود یم... و اگزما ت،یدرمات پوست،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نیتمر و پرسش  

 .دیببر نام را اگزما جادیا علل•

 .دیده حیتوض را یتماس تیدرمات•

 .دیکن انیب را پوست یخشک در الزم اقدامات•

 انجام را یدرمان اقدامات و یابیارز را یپوست تیحساس به مبتال ماریب خود یمرب کمک با•

 .دیینما ثبت مارانیب نام ثبت دفتر در و داده
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