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 قابل تَجِ ّوکاراى هحترم 

پشػتاسی رْت تخلیق حك /د هؼاٍى تَػؼِ هذیشیت ٍهٌاتغ داًـگاُ حذالل ؿیفت پشػٌل 708/209ػغف تِ ًاهِ ؿواسُ 

 :ؿیفت دٍ ًَتتی یا ػِ ًَتتی تایذ تِ لشاس صیش تاؿذ
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 (هذیشیت پشػتاسی )

 قای دکتر حویدی رادآجٌاب 

اًتصاب  بجا ٍ ضایستِ جٌابعالی را بِ سوت سرپرست ضبکِ بْداضت ٍ درهاى ضْرستاى قائٌات 

 وا را از خداًٍد هٌاى خَاستارین .تَفیق رٍز افسٍى ض،صویواًِ تبریک عرض ًوَدُ 

 ٍاحد آهَزش پرستاری

 

ضرٍع سال تحصیلی جدید را بِ اساتید  ٍداًطجَیاى  پرتالش تبریک عرض ًوَدُ ٍ 

 .سالی سرضار از هَفقیت در عرصِ علن ٍ داًص ٍ هعرفت را برایتاى آرزٍهٌدین 
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(Atrial Flutter)دّلیسی فلَتر

تاس دس دلیمِ هیثاؿذ ٍ  250-350یه ًَع تاوی واسدی دّلیضی اػت وِ ًاؿی اص فؼالیت یه واًَى ًاتزادس دّلیض تا ػشػت 

ّا سا رْت هحافظت تغي ّا اص  هؼوَال حذالل ًلف ایوپالغ AVاػت،گشُ  AVچَى ػشػت دّلیض تیـتش اص لذست ّذایتی گشُ

 تلَن هیٌوایذ. ،دپَالسیضاػیَى ػشیغ ٍ فیثشیالػیَى تغٌی

هذدرَ هوىي اػت احؼاع تپؾ للة ٍ دسد لفؼِ ػیٌِ تِ خلَف صهاًی وِ پاػخ تغٌی ػشیغ ٍرَد داسد عالئن بالیٌی:

 ی ٍضؼیت ّوَدیٌاهیه هی گشدد.تزشتِ وٌذ تِ ًذست تاػج واّؾ تشٍى دُ للثی ٍ ًاپایذاس

 

 عالئن الکترٍکاردیَگرافیک

 تاس دس دلیمِ  250-300سیت دّلیضی تیي -Iسیت:

II- تاس دس دلیمِ اػت. 75-150سیت تغٌی هؼوَال 

 ًاهٌظن تاؿذ. AVگشُسیتن دّلیضی هٌظن ٍ سیتن تغٌی هوىي اػت هٌظن یا تِ ػلت تغییشات ّذایتی  سیتن:

 ؿٌاختِ ؿذُ ٍ تِ كَست دًذاًِ اسُ ای ظاّش هیـَد. Fدس فلَتش دّلیضی تِ ًام اهَاد  :Pاهَاد 

 اًذاصُ گیشی سا هـىل هیؼاصد. Pٍرَد اهَاد هتؼذد  : R-Pفاكلِ 

 ٍرَد ًذاؿتِ تاؿذ. F: هؼوَال عثیؼی اػت ٍلی هوىي اػت غیش عثیؼی ّن تاؿذ ٍ یا دس پاػخ تِ تؼضی اص اهَاد QRSووپلىغ

 4:1یا  3:1ّذایت اوخشا سای ّذایت عثیؼی هیثاؿٌذ ٍ ًؼثت تلَوِ ؿذُ ٍ اهَاری وِ ػثَس هیىٌٌذ دا Fتؼضی اص اهَاد  ّذایت:

 اػت.

اگش ٍضؼیت تیواس پایذاس تاؿذ هوىي اػت داسٍّای ٍساپاهیل ،دیلتیاصم،تتاتلَوشیا دیظیتال رْت واّؾ سیت تغٌی :درهاى

سیتن،تِ سیتن ػیٌَػی تزَیض گشددٍ اگش ٍضؼیت ّوَدیٌاهیه ًاپایذاس تاؿذ ٍ یا هیَداسٍى رْت تثذیل آاػتفادُ ؿًَذٍ یا 

 دسهاى داسٍیی هَحش ًثاؿذ واسدیٍَسطى هیتَاًذ سیتن فلَتش دّلیضی سا تثذیل تِ سیتن ػیٌَػی ًوایذ.

 تًِیاصكَستدسًواییذوٌتشلساللثیدُتشٍىواّؾّایًـاًٍِػالینًواییذحثتساسیتویدیغ:پرستاری تدابیر

 دّیذلشاستختوٌاسدسساCPRٍػایلٍوٌیذتشلشاستیواستشایتاصٍسیذیساًٍُواییذآهادُساتیواسواسدیٍَسطى
 5939،هعصوهه راکری هقذم هنبع: هراقبتهای پرستاری ویژه،                                                                                                                                                                                          
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 تیرٍئید

  ًِغذُ ی تیشٍئیذ یىی اص غذد هْن تذى اػت وِ هیضاى ػَخت ٍ ػاص اًشطی تذى سا تٌظین هی وٌذ. ایي غذُ ؿىلی ؿثیِ پشٍا

  .گشفتِ اػتداسد ٍ دس رلَی ًای لشاس 

 غذُ ی تیشٍئیذ، یُذ هَرَد دس غزا سا رزب وشدُ ٍ َّسهَى ّای T3 ٍ T4 تشی یذٍتیشًٍیي ٍ تتشایذٍتیشًٍیي یا تیشٍوؼیي( سا(

  .هی ػاصد

 تَس رخیشُ ؿذُ ٍ تِ تذسیذ دس هَالغ لضٍم تِ داخل خَى سّا هی ؿًَذضایي َّسهَى ّا دس غذُ ه.  

 هغض ٍ دػتگاُ ػلثی تِ خلَف دس ػِ ػال اٍل صًذگی ضشٍسی ّؼتٌذ ٍ دس كَست  َّسهَى ّای تیشٍئیذ تشای سؿذ ًشهال

ػولىشد ًاهٌاػة آى ّا هوىي اػت ػمة هاًذگی رٌّی تشٍص وٌذ. تچِ ّا دس ػٌیي تاالتش تشای سؿذ هٌاػة ٍ تضسگؼاالى تشای 

ِ ّویي ػلت دس تؼضی وـَسّا دس هتاتَلیؼن هٌظن ٍ تٌظین ػَخت ٍ ػاص تذى تِ َّسهَى ّای تیشٍئیذی ًیاصهٌذ ّؼتٌذ. ت

 تذٍ تَلذ تؼت تٌظین تیشٍئیذ اص ًَصاداى تِ ػول هی آیذ.

 :در ٌّگام هطاّدُ عالین زیر ًیاز بِ چک َّرهًَْای تیرٍئید هی باضد

  یادآٍسی، وٌذ ؿذى حشوات ، تٌثلی، اؿىال دس توشوض، ضؼف حافظِافؼشدگیاحؼاع ٍ. 

 ّای ػلثی، ّا، ًاصوی ٍ سیضؽ هَ، تٌؾ پزیشی، ؿىٌٌذگی ًاخي ، تیمشاسی، اضغشاب ٍ تحشیهتؼشیك صیاد 

 ٍئیذ ضشٍسی اػتّوچٌیي دس صًاى تاسداس تِ دلیل دفغ یذ ٍهلشف یذ تَػظ رٌیي وٌتشل َّسهًَْای تیش. 

  :دالیل کاّص یا افسایص

ػاتمِ خاًَادگی، اختالل هادسصادی، اػتشع تیؾ اص حذ دس صًاى، ٍرَد تَهَس یا تِ ًذست ػفًَت ٍیشٍػی، هلشف تشخی داسٍّا 

صدگی  وِ هَرة افضایؾ تَلیذ َّسهَى ٍ تیشٍى گشیَصّای خَدایوٌی هخل  ّای لَگَل، اتتال تِ تیواسی هخل آهیَداسٍى ٍ هحلَل

 .ؿَد هی اگضٍفتالوی ّا چـن

 :اختالالت غدُ تیرٍئید

 

 ّیپَتیشٍئیذیؼن حاًَیِ ّیپَتیشٍئیذیؼن اٍلیِ ّیپشتیشٍئیذیؼن تیشٍئیذ ًشهال

TSH واّؾ افضایؾ واّؾ عثیؼی 

T4 واّؾ واّؾ )افضایؾ )یا ًشهال عثیؼی 

T3 واّؾ واّؾ )یا ًشهال( افضایؾ )یا ًشهال( عثیؼی 

 

 قای قادریآزحوتکش وقای آ زهایشگاهآوی و هوکاراى هحترم قای دکتر علی اسواعیلی هتخصص هحترم پاتولوژیآبا تشکر از جناب 

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=137354
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=185288
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=185288
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=206790
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175663
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175663
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 اصَل عوَهی ضٌاسایی صحیح بیواراى

  تِ هٌظَس پیؾ گیشی اص خغا هـخلات تیواساى تایؼتی تِ كَست خَاًا ٍ ٍاضح تِ سٍؽ یىؼاى دس ول تیواسػتاى تش سٍی دػتثٌذّای

 .ؿٌاػایی ًَؿتِ ؿَد

  ٍتیواس تؼتشی ضشٍسیؼت ًام پذس تیواس ًیض تِ ػٌَاى رضیی اص دٍ ؿٌاػِ اكلی دس دػتثٌذ دس كَست هـاتْت ًام ٍ ًام خاًَادگی د

 ؿٌاػایی دسد ؿَد.

 لیذ ؿَد. "احتیاط: تیواس تا اػاهی هـاتِ "تِ هٌظَس ّـذاس تش سٍی رلذ پشًٍذُ تیواساى تا ًام ٍ ًام خاًَادگی هـاتِ ػثاست 

  تِ ػٌَاى ؿٌاػِ ؿٌاػایی اػتفادُ ًـَد.ٍ تخت تیواس تاویذ هیـَد ّیچگاُ اص ؿواسُ اتاق 

  ؿذُ تَكیِ هیـَد. ظ تشای ؿٌاػایی تیواساى هثتال تِ آلشطی ؿٌاختِ فم قرهسدػتثٌذ ؿٌاػایی 

 تیواساى هؼتؼذ ػمَط یا اتتال تِ صخن فـاسی یا رولِ گشٍُ تیواساى دس هؼشم خغش اص تشای ؿٌاػایی ػایش  زرد دػتثٌذ ؿٌاػایی

 تَكیِ هیـَد.تشٍهثَآهثَلیؼن ٍسیذی 

 هـخلات  لثل اص ّشگًَِ الذاهات ٍ خذهات دسهاًی ،تـخیلی ٍ هشالثتی تایؼتی تواهی تیواساى تِ عشص فؼال تِ ؿشح ریل ؿٌاػایی ؿًَذ ٍ

 ًاى تاؿٌاػِ ّای هٌذسد تش سٍی دػتثٌذ ؿٌاػایی تغثیك دادُ ؿَد.آ

 :م خاًَادگی ٍ تاسیخ تَلذ خَد سا ٍ دس كَست ضشٍست ًام پذس سا تیاى ًایواس دسخَاػت ًواییذ وِ ًام ٍ اص ت سٍؽ ؿٌاػایی فؼال تیواساى

 ى سا تا هـخلات هٌذسد تش سٍی دػتثٌذ ؿٌاػایی تغثیك دّیذ.آًوایذ.ػپغ 

  تِ هٌظَس پیؾ گیشی اص ٍلَع حَادث ًاگَاس دس تشاًؼفَصیَى خَى ،تغزیِ هىول ٍسیذی ٍ تواهی هشاحل ًؼخِ ًَیؼی ،ًؼخِ پیچی دس

تیواس كحیح تا الذام دسهاًی كحیح تَػظ دٍ ًفش اص وادس  شی،آهادُ ػاصی ٍ دادى داسٍّای تا ّـذاس تاال تِ تیواساى ،الضاهی اػتداسٍخاًِ تؼت

 حشفِ ای ٍارذ كالحیت ریشتظ تِ كَست هؼتمل اص یىذیگش وٌتشل ؿَد.

 منبع: دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران،وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 
 حاهلگی ًابجا:

ی افتذ ٍلی تِ ًذرت هوکي است در لیگاهاى پْي ،تخوذاى،سرٍیکس،هحل ّیسترٍتَهی قثلی یا جاّای دیگر شکن جا هعوَال در لَلِ فالَج اتفاق هحاهلگی ًات

 ثاشذ.خًَریسی داخلی دٍهیي علت شایع هرگ هادر هیدیذُ شَد.حاهلگی ًاتجا هیتَاًذ هٌجر تِ ایجاد اختالل یا از دست رفتي قذرت تارٍری شَد ٍ تِ علت 

 ٍ هرگ ٍ هیر ٍ حفع قذرت تارٍری ،تشخیص زٍدرس هیثاشذ.کلیذ جلَگیری از عَارض 

در  ًْایتا هیتَاًذ عالئن ٍ ًشاًِ ّای ٍجَد خَىوَها در پاییي شکن ٍ یک طرفِ است. درد ٍ خًَریسی ٍاشیٌال عالئن عوذُ حاهلگی ًاتجا ّستٌذ.درد ععالئن:

فت پریتَئي ٍ شَک رخ دّذ کِ شاهل شکن خویری ٍ هتسع،عذم ٍجَد صذاّای رٍدُ ای،درد شاًِ،ترجستگی کَلذٍساک تِ داخل فَرًیکس خلفی ٍاشى ٍ ا

.زهاًی کِ ی است از راُ ٍاشیٌال یک کلیذ تشخیص.سًََگرافی ٍلی تعذا ثاتت هاًذُ ٍ یا کاّش هی یاتذ ،سرم افسایش هی یاتذ HCGفشار خَى هیثاشذ.در اتتذا

 .هْن است HCGسطَح تشخیص سًََگرافی قطعی ًثاشذ 

 HCGی فعلی درهاى طثی ٍ الپاراسکَپی ترای هَاردی است کِ هیساى  شخیص زٍدرس ،درهاى حاهلگی ًاتجا تِ صَرت سرپایی خَاّذ تَد .گسیٌِتا ت :درهاى

ٍ تیواراًی کِ از لحاظ ّوَدیٌاهیک پایذار تَدُ در ٍ ّوَپریتَئي ٍجَد داشتِ تاشذ. ٍ درهاى جراحی هحذٍد تِ هَاردی است کِ پارگی لَلِ 0111ًْا زیر آ

تاشذ یا در حال پاییي اهذى تاشذ ٍ ضرتاى قلة جٌیي ٍجَد ًذاشتِ تاشذ درهاى  0111اٍلیِ کوتر از HCGشَاّذی تِ ًفع پارگی لَلِ رحوی ًذارًذ یا 

 (0231ٍزارت تْذاشت ٍ درهاى)،:اٍرشاًسْای حیاتی هاهاییثعهٌ.                                               یا اًتظاری اًتخاب هیشَد )درهاى تا هتَترٍکسات(طثی


