


انواع بیماری ها 

ماه، 3، درمان پذیر، مرگ یا بهبودی کامل، کمتر از کوتاه مدت : حاد •
.ممکن است به طرف مزمن سوق داده شوند

:یک یا چند مشخصه زیر را داشته باشد: مزمن •
دائم باشد•
باعث ناتوانی شود•
تغییرات غیرقابل برگشت باشد•
عالج ناپذیر یا صعب العالج•
(ماه 3بیش از )مدت طوالنی •
نیاز به برنامه های بازتوانی و مراقبت های طوالنی مدت •

داشته باشد



تعریف بیماری مزمن 

دن ایجاد مزمن بیماری طوالنی مدتی است که تغییرات جسمانی در ببیماری •
.  می کند و کارکردهای بیمار را محدود می گرداند 

مزمن معموالً  صعب العالج است و دوره درمان آن طوالنی و مراحلبیماری •
رمان بهبود آن دشوار می باشد و در برخی موارد این بیماری العالج است و د

. قطعی و مشخصی برای آن وجود ندارد 
بیمار ناچار است برای یک دوره طوالنی از عمرش و یا تا پایان عمر این•

رایط بیماری را تحمل کند و با عوارض ناشی از آن کنار بیاید و خود را با ش
ظر ناگوارآنها سازگار کند و بپذیرد که دیگر هرگز نمی تواند از نو دشوار

.جسمانی به وضعیت قبل از بیماری خود بازگردد



مهمترین بیماریهای جسمی مزمن 
سرطان•
بیماریهای قلبی و عروقی •
(  زخمهای گوارشی ، کولیت روده ، گاستریت معده ) بیماریهای گوارشی •
تیروئیدیاختالالت •
ریویاختالالت •
آلرژیآسم و •
تاالسمی•
(سندرم نقص ایمنی اکتسابی ) ایدز •
دیابت•
صرع•
(دیالیز ، اختالل سنگ کلیه  ) نارسائی های مزمن کلیه •
(آرتروز ، روماتیسم ) بیماریهای مزمن استخوانی و مفصلی •
ه علت قطع نظیر نابینایی  ، ناشنوایی ، اللی ، نازائی ، فلج های عضوی ب) معلولیتهای جسمی •

ت و بدن سکته مغزی و حوادث مانند سوختگی که منجر به قطع عضو و یا بد فرم شدن صور، نخاع 
(می گردد 







وضعیت ایران طبق نتایج
Global burden of diseases study 2016

درصد از کل موارد مرگ ناشی از بیماری های مزمن ۴۸حدود۱۹۹۰در سال•
درصد رسیده ۸۰به حدود۲۰۱۶غیرواگیر بوده اند که این نسبت در سال

.است
در ایران شامل بیماری ۲۰۱۶در سال( علت اصلی۱۰)مهمترین علل مرگ •

مر، ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، تصادفات جاده ای، پرفشاری خون، آلزای
ری های دیابت، بیماری مزمن انسدادی ریوی، بیماری مزمن کلیوی، سایر بیما

.قلبی عروقی و سرطان معده هستند
لت تاکنون، بیماری ایسکمیک قلبی در تمامی سال ها اولین ع۲۰۰۵از سال•

درصد ۲۵این بیماری باعث بیش از۲۰۱۶در سال. مرگ در ایران بوده است
به عبارت دیگر، .بوده است( هزار مرگ۹۰معادل بیش از)از کل مرگ و میر 

مورد مرگ در ایران، یک مورد از بیماری ایسکمیک قلبی ناشی ۴از هر
.می شود و این نسبت در زنان و مردان تفاوت ندارد



:شاملدرایران۲۰۱۶مهمترینعواملخطرمرگدرسال•
ندخون،پرفشاریخونسیستولیک،تغذیهناسالم،باالبودنق

هوا،اضافهوزنوچاقی،کلسترولباال،مصرفسیگار،آلودگی
روکمکاریکلیوی،فعالیتبدنیناکافیوسوءتغدیهماد

کودک



علل افزایش آمار بیماری های مزمن

کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی

های داروئیافزایش طول عمر ناشی از پیشرفت تکنولوژی ،بهبود تغذیه ، پیشرفت

پیشرفت آزمونهای غربالگری و روش های تشخیصی

 بی تحرکی ،الکل ،دخانیات ،: عادات و سبک زندگی جدید....

درمان سریع بیماریهای حاد



ویژگیهای بیماری های مزمن

.درمان بیماری مزمن فراتر از درمان بیماری حاد است •
.تغییر نقش ها ،نیاز به تطابق با تصویر ذهنی جدید،تغییر سبک زندگی •
.بیماری مزمن سیر پیشرونده و متغیری دارد•
.تشدید،روند کند ،فروکش ،در هر دوره ای درمان متناسب با خود نیاز دارد•
.برای کنترل بیماری ،رعایت دستورات درمانی الزامی است•
.عدم رعایت دستورات باعث تشدید  بیماری میشود•
.یک بیماری مزمن در صورت عدم درمان میتواند منجر به بیماری مزمن دیگر شود•
.مثال بیماری دیابت کنترل نشده که باعث نارسائی کلیه میشود•
.بیماری مزمن کل افراد خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد•
.....زینه ها ،تغییر نقش ها ،زمان الزم برای درمان و •
.فرد بیمار و خانواده خود مسئول درمان بیماری هستند •
بک می تواند منجر به تهدید هویت، تغییر نقش، تغییر تصویر زندگی و مختل کردن س•

.زندگی شود



تاثیرات بیماری های مزمن
.درمان بیماری مزمن یک فرایند اکتشافی است •

ماری اش به مرور  بیمار متوجه میشود که عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده بی
چیست؟

عهده بیمار درمان بیماری مزمن یک فرایند مشارکتی است اما مسئولیت اصلی به•
.و خانواده وی می باشد 

....بیمار ،خانواده ،پزشک ،پرستار ،فیزیوتراپ و 
.درمان بیماریهای مزمن ،پر هزینه است •

خانواده ،جامعه
.بیماری های مزمن ،چالشی اخالقی برای خانواده و کادر درمان ایجاد میکند•

درمان کی باید متوقف شود؟
.دبیماران مبتال به بیماری مزمن ،زندگی بالتکلیف و بی ثباتی دارن•

.سیر بیماری نامشخص است
.عالوه بر درمان های طبی بایستی به مسائل روحی روانی نیز توجه نمود•



ماهیت مراحل بیماریهای مزمن

مرحله قبل از شروع بیماری-۱•
مرحله قبل از ظهور عالئم بیماری-۲•
مرحله بالینی بیماری-3•
مرحله ناتوانی-۴•



مدل سیر بیماریهای مزمن
(:pre trajectory)مرحله پیش از شروع -1

....عوامل ژنتیکی ،سبک زندگی و 
:(trajectory onset)شروع بیماری-2

.شروع عالئم ،آزمایشات ،تشخیص بیماری
:(stable)ثبات-3

کنترل عالئم ،ادامه انجام فعالیت های روزمره با وجود محدودیت ،درمان 
.بیماری در منزل

:(unstable)بی ثباتی-4
ان عود عالئم ،عوارض ،شروع درمان های جدید، اختالل در فرایند زندگی ،درم

.در منزل
:(acute)حاد-5

ر بیمارستان  و بروز عالئم شدید و تسکین نیافتنی ،ظهور عوارض،نیاز به بستری د
.استراحت و کاهش فعالیت



مراحل بیماریهای مزمن
:(crisis)مرحله بحران-6

زندگی و نیازمند درمان اورژانسی تهدید کننده 

:(come back)بازگشت -7
دگی با قبول بهبود تدریجی ،یادگیری طریقه کنترل و غلبه بر عوارض و بازگشت به زن

محدودیت ها و روش های توانبخشی

:(downwark)نزولی-8
ه علی رغم تالش جهت کنترل و درمان ،بیماری در حال پیشرفت به سرعت یا ب

.تدریج

:(dying)مردن -9
روزهای پایانی زندگی 



Prevention

•:Primary preventionدرمرحلهقبلازشروعبیماری
•Secondary prevention :درمرحلهقبلازظهوربیماری

بالینی
•Tertiary prevention :درمرحلهناتوانیوشروعفعالیت

هایبازتوانی



مزمندربیماریهایکاربردفرایندپرستاری 
(:بررسی)مشکل ویژه ومرحله بیماری تعیین (1•
,  خانواده , مارمرحله ی بررسی بیمار تعیین مشکل خاصی است که توسط بیاولین •

.پرستاروسایر افراد ارائه دهنده خدمات مشخص میشود
ن مرحله روانی ناشی از ای,اجتماعی ,پرستار امکان می دهد که مسایل ویژه طبیبه •

.را در سیر بیماری تشخیص میدهد 
(:تشخیص)هدفتعیین (2•
اهدافمشکالت خاص تجربه شده توسط بیمار وتنظیم تشخیص •
تحمل تشخیص پرستاری می تواند از عدم,بیماری که درد های آنژینی دارد :مثال •

اری قلبی در مراقبت از خود در رابطه با درد و ناراحتی ناشی از بیمو ناتوانی فعالیت 
.هدف می تواند پیشگیری یا به حداقل رساندن حمله های درد باشد باشد و

:ریزی برای دستیابی هدف برنامه (3•
مراقبتی واقع بینانه ومورد توافق پرستار وبیمار برنامه •





:اجرای برنامه مداخالت ( 4•
ه ارجاع ومدیریت موردیآموزش مراقبت ازخود ب، اموزش، مشاوره، از حقوق بیمار مستقیم، حمایت انجام مراقبت •

بیمار
آموزش بیماروخانواده جهت مراقبت ازبیمارمبتال به بیماری مزمن•
راجعه می بیمارانی که آموزش دیده اند به احتمال زیاد عوارض را بهتر تشخیص داده وزودتر برای دریافت کمک م•

.کنند
مناسب به بیمار درهرمرحله ازسیر بیماری مزمن کلید انتخاب آگاهانه وتصمیم گیریآموزش و آگاهی دادن •

.است

:ارزشیابی( 5•
یت ایجاد تغییرات عمده موفقو نه بسیاری از موقعیت ها پیشرفت به سوی هدف , کنترل مداوم است هدف •

.محسوب می شود 
قبل تعیین شده براورده شده یا نه ؟از معیار از اهداف با استفاده آیا •
.ر می کنیم در صورت پیشرفت وبهبودی بیمار به هدف رسیده ایم ودر غیر اینصورت مجددا یادگیری و تجدید نظ•

مزمندربیماریهایکاربردفرایندپرستاری 



اختالالت و مشکالت روانی  ناشی از بیماریهای مزمن 

افسردگی -1

خشم احساس -2

سوگ ، فقدان -3



:احساس گناه -4
ت کند و از آنجا که بیمار به دلیل مشکالت بیماریش نمی تواند از خانواده و همسر وفرزندانش مراقب

.  نمی تواند زمینه سعادت و آرامش آنها را در زندگی فراهم آورد احساس گناه می کند 
ه اش  دربرخی از موارد بیمارخود را سرزنش می کند که بیماری جسمی او موجب ابتالء اعضای خانواد

ین بیماری بیمار از اینکه موجب ابتالء همسر و فرزندش به ا( بیماری   ا یدز ) به این بیماری شده است 
شده است خود را به شدت سرزنش می کند ، احساس گناه شدیدی دارد و خود را مسئول بیماری 

.خانواده می داند 
افکار خودکشی ، اقدام به خودکشی -5

:اضطراب -6
یقراری می دچار اضطراب ، تنش و بترس از مرگ و ترس از عالئم ناتوان کننده بیماریش بیمار به دلیل 

.  شود 
ورت است و یا به صاضطراب منتشر این اضطراب خود را به اشکال مختلف نشان می دهد یا به صورت 

.  دیده می شود حمالت هراس 
.  باشد افکار یا اعمال وسواسی حتی اضطراب بیمار می تواند به صورت 

. مار پدید می آید نیز در این بی( فوبیا ) ترس های غیر منطقی از چیزهایی که فی نفسه ترسناک نیستند 
ماریش گاهی اوقات بیمار از به خاطر آوردن و مواجهه با صحنه ای که یاد آور شروع بیماری یا عامل بی

( .اختالل استرس پس از سانحه )است  دچار وحشت میشود و عالئم پرخاشگری نشان می دهد 



:احساس تنهایی ، انزوا و طرد شدگی-7
بیمارتصور می کند که توسط اطرافیان و افراد خانواده مورد محبت و احترام

وست همیشگی نیست ، او احساس تنهایی و انزوا می کند و فکر می کند دیگر د
داشتنی و خواستنی نیست 

. و دیگران مایل به برقراری ارتباط با او نیستند 
رای او خودرا سربار دیگران می داند و فکر می کند که جز زحمت و دردسر چیزی ب

ود او از این موضوع دچار احساس سرخوردگی و نا امیدی  می ش. اطرافیانش ندارد 
ند و واین امر سبب می گردد که او از برقراری ارتباط با دیگران کناره گیری ک

.منزوی شود 

:اختالل خواب -8
پرخوابی یا بی خوابی 

:اختالل اشتها -9
پر اشتهایی یا بی اشتهایی 

:اختالل شناختی -10
.اختالل در حافظه ، تمرکز ، هشیاری و جهت یابی ،قضاوت 



:اختالل جنسی-11
.کاهش میل جنسی و اختالل در روند رایطه جنسی

:تغییر شخصیت-12
نظیر بیماری ام اس

:اختالل کارکرد هوشی -13
نظیر تومور مغزی 

:اختالل تکلم و زبان-14
تومورهای مغزی

اعتیاد-15

احساس عدم کنترل بدن و شرایط بیماری-16



زمنمیماریهای راهکارهای مقابله با مشکالت روانی ناشی از ب

بیماریپذیرش -1
انتظارات واقع بینانه -2
(  درمان بیماری جسمی ) پذیرش درمان -3
درمانیمشاوره و روان -4
روانپزشکیدرمان -5
مراقبت صحیح و مناسب از بیمار -6
شبکه حمایتهای اجتماعی -7
اجتماعیانجام فعالیتهای فردی ، شغلی و -8

انجام فعالیتهای هنری -10



مزمنبیماریهای راهکارهای مقابله با مشکالت روانی ناشی از 

مذهبیتعالیم -11
(  مدیتیشن ) و مراقبه ( ریلکسیشن ) آرامش عضالنی -12
جسمانیو انجام فعالیتهای ورزش -13
امید -14
سرگرمیتفریح ، -15
زندگیتغییر شیوه -16
بیماریپرت کردن حواس از موضوع -17
استرساجتناب از -18
مثبتتفکر -19
پذیرش مرگ-20






