


 اختالالت شناختی

 ػقب هبًذگی رٌّی•

 اختالل ضٌبختی•

 70-75ضریب َّضی کوتر از •

 :هَرد ًقص در هْبرتْبی سبزضی 2•

 





 سندرم داون

ضبیؼتریي اختالل کرٍهَزٍهی، هؼوَالػقب هبًذگی رٌّی خفیف تب  •
 هتَسط

 تَلذ 733هَرد در ّر  1: ضیَع•

 سفیذپَستبى ضبیؼتر•

 سبل 55پذر ببالی •

 چٌذ ػبهلی•

 آسبى زیست•



 انواع سندرم داون

دلیل ًبٌّجبری کرٍهَزٍهی، تقسین غیر طبیؼی در کرٍهَزٍم ضوبرُ  •
 .است 21

%  95، یب جذا ًطذى  Nondisjunction(: G) 21تریسٍهی  -1 •
هَرد   1: سبلِ 40تَلذ،  350هَرد در ّر  1: سبلِ 35) هَارد؛ سي هبدر

 (تَلذ  100در ّر 
•2- Translocation   هَارد%  3-4: 21کرٍهَزٍم جببجبیی یب 
هَارد ، َّش ٍ ظبّر ًسبتب %  3-1(: Mosaicism)هَزائیسن  -3•

طبیؼی، تقسین غیر طبیؼی در سلَلْبی جٌیٌی در سبػبت اٍلیِ، بؼضی 
 .کرٍهَزٍم دارًذ 47کرٍهَزٍم ٍ بؼضی دیگر  46از سلَل ّب 

 





 کبّص سطح آلفب فتَپرٍتئیي سرم هبدر•

 افسایص گٌبدٍترٍپیي جفتی •

 کبّص استریَل غیرکًَصٍگِ•

در خَى هبدراى   21کرٍهَزٍم دیذُ ضذى ًسخِ اضبفی احتوبل •
 ببرداری کِ فرزًذ هبتال بِ داٍى دارًذ، زیبد است  

 آهٌیَسٌتس •

 ًوًَِ برداری از پرزّبی پردُ کَریَى•

 



 عالیم بالینی

 هطرػات ظاّری ًَزاز 

 (افسایص ٍزى ) ، قس ٍ ٍزى کن (ّیپَتًَی )  ضل تَزى ػؿالت تسى    -1
 ًرهی هفاغل ٍ قاتلیت ذن ضًَسگی تیص از حس هؼوَل     -2
 ًین رخ ترت تیٌی کَچک ٍ چطن ّا کطیسُ ٍ تازاهی   -3
 تسرگی ػؿلِ زتاى ًسثت تِ زّاى      -4
 تک ضیار ػویق زر کف زست   -5
 فاغلِ تیص از هؼوَل تیي اًگطت ضست پا ٍ اًگطتاى کٌاری    -6
 ، لَسوی، ّیپَتیرٍئیسیسن(VSD)ّای قلثی هازرزازی ًاراحتی  -7
 سریغ تِ تیواریْای ػفًَی اتتال  -8
 هطکالت تٌفسی -9

 ًاراحتیْای گَارضی ترذی  -10
 قسرت تارٍری -11





 گردى ٍ اًگطت ّبی کَتبُ

 سر ٍ گَش کَچک  

 صَرت ٍ بیٌی تخت 

   چطن ّبی کطیذُ ٍ کَچک ٍ پلک سَم
 اًگطت پٌجن تٌْب دٍ بٌذ دارد 

 Brush fieldلکِ ّبی 

 اًسذاد رٍدُ

 ًبضٌَایی ٍ کن ضٌَایی 

 ضؼف بیٌبیی 



 درمان و مراقبت پرستاری 

ػَارض قلبی    تطخیص زٍد ٌّگبم بیوبری ٍ تالش برای تصحیح•
 .ٍػَارض دیگر، قذم اٍل در یبری رسبًذى بِ ایي ًَزاداى است

 هذرسِکوک در فؼبلیت ّبی آهَزضی •
 ...درهبى هطکالت بیٌبیی، ضٌَایی، اٍتیت، تیرٍئیذ ٍ•
 بررسی رضذ قذ ٍ ٍزى•
در صَرت تَجِ ٍ آهَزش هٌبسب هی تَاًٌذ بِ صَرت ًیوِ هستقل ٍ حتی  •

 کٌٌذهستقل زًذگی 
حوبیت در هَقغ تطخیص، پیطگیری از هطکالت جسوی، ارتقبء : پرستبری•

 رضذ ٍ تکبهل کَدک، کوک بِ تطخیص قبل از تَلذ
 



 پیش آگهی

 اهیذ بِ زًذگی ٍ طَل ػور افراد هبتال بِ سٌذرم داٍى•

هراقبت ّبی بْذاضتی ٍ  ببسبل است کِ رابطِ هستقیوی  55بِ طَر هتَسط •
   .پسضکی دارد

 سبلگی زًذُ هی هبًٌذ 30درصذ هبتالیبى تب  80بیص از •



 موفق باشید



 اختالالت شنوایی

 هَرد در ّر ّسار تَلذ 3 :شیوع•

• 
deaf 

 به تحلیل موفقیت آمیز اطالعات زبانی از طریق شنوائی نیستقادر •
 

hard of hearing  
استفاده از سمعک قادر به تحلیل اطالعات زبانی از طریق شنوائی می با 

 باشد
   :اتیولوژی

تاریخچه خانوادگی نقص شنوائی دوره کودکی، عیوب : قبل از تولد•
آناتومیک سر یا گردن، وزن کم تولد، آسفیکسی شدید در حین زایمان، 

عفونت در حین تولد، سوء مصرف دارو در حین حاملگی، عفونت مزمن 
 گوش، فلج مغزی، سندروم داون یا تجویز داروهای اتوتوکسیک 

 ( NICUاًکَببتَر، ) آسفیکسی، ػفًَت، سَء هصرف دارٍ، ًَزاد پرخطر : بعد از تولد•
 



 اختالالت شنوایی انواع

 CHL(:اًتقالی ) ًاضٌَایی ّسایتی  -1•
 اٍتیت هسیای سرٍز هکرر•

 SNHL: ًاضٌَایی حسی ػػثی -2•
، ػفًَت، تجَیس زارٍّای سویت آٍر گَش ٍ قرار کرًیکترٍس) ػیَب هازرزازی ٍ اکتساتی•

 ( زیاز گرفتي زر هؼرؼ غسای 
 غسهِ تِ ساذتواًْای گَش زرًٍی یا ػػة ضٌَائی•

 MHL:ًاضٌَایی هرلَـ -3•
 :ضاهل  CHL: ًاضٌَایی هرکسی -4•

• زر زریافت هحرکیي ضٌَائی زر سرتاسر هسیرّای هرکسی ٍ تؼثیر پیام ػیة :ارگاًیک 
. تػَرت ارتثاـ هؼٌی زار هی تاضس  

ػسم تَاًائی زر اتراز ایسُ ّا تِ ضکل ًَضتِ یا کالهی:  Aphasia  

ػسم تَاًائی زر تفسیر غحیح غسا :   Agnosia  
اضکال زر تحلیل جسئیات یا تطریع تیي اًَاع غساّا :  Dysacusis  

) ّیچ گًَِ ؾایؼِ ارگاًیک جْت تَؾیح ًاضٌَائی هرکسی ٍجَز ًسارز ׃فؼالیتیػولکرزی یا •
 (اذتالالت تثسیلی رٍاًی 



 درمان اختالالت شنوایی

 به علت و نوع اختالل شنوائی بسته •

 آًتی تیَتیک، سوؼک: (انتقالی )قثی •
کاضت حلسٍى، تؼَیؽ استرَاًچِ ّا، ترهین  : جراحی•

 پرزُ توپاى

 



 مراقبتهای پرستاری
 ارتقاء جریاى ارتثاـ•
تاز ذَرز غَتی آزار زٌّسُ کِ هؼوَالً تِ ػلت ػسم : هطکل) استفازُ از سوؼک ّا •

 (تٌاسة قالة سوؼک تا گَش هی تاضس
 ( Lip Reading )  لة ذَاًی

 Cued speech  : استفازُ از حرکات زست جْت تطریع لغاتی کِ زر ٌّگام تیاى
 (هطاتِ تِ ًظر هی رسس ّوراُ تا لة ذَاًی

 Gesture: زتاى اضارُ 
 Sign Language : حرکات تسى•

 گفتار زرهاًی 
 ٍسائل کوکی 

 اجتواػی ضسى•
 حوایت از کَزک ٍ ذاًَازُ-
 هراقثت از کَزک زر جریاى تستری زر تیوارستاى-





 مراقبت پرستاری

 ( Startle`s.R) کوک تِ تطریع زٍزرس •
کِ تسلیل ترذَرزاری از تاریرچِ کَزکاًی ) پرذكرًارس ٍ ًَزازاى ٍ تطریع غرتالگری •

 (ّستٌس ذاظ زر هؼرؼ ذكر 
 هطاّسُ رفتارّای ًطاى زٌّسُ ًاضٌَائی •
 غرتالگری توام کَزکاى از ًظر فؼالیت ضٌَائی•
  ضیرذَارگی•
رفلکس تکاى ذَرزى، ترگرزاًیسى سر،  ) تررسی پاسد ًَزاز ًسثت تِ هحرک ضٌَائی •

 (پلک ززى ٍ ٍقفِ حرکات تسًی 
 زٍرُ کَزکی•
 (اضکال زر یازگیری ) ضٌاسائی زر تسٍ  ٍرٍز تِ هسرسِ •
 اذتالل زر رضس زتاى  •
 غحثت ًسثتاً ٍاؾح ٍلی تا غسای تلٌس ٍ : ًاضٌَائی اًتقالی •
 یکٌَاذت  تَى •

 هطکل زر تلفظ: ػػثی –ًاضٌَائی حسی •

 



 از اختالل شنوائیپیشگیری معیارهائی برای 

 (رایج تریي ػلت ًبضٌَائی ) پیطگیری از اٍتیت هیبًی هسهي -
بررسی تبریخچِ ػفًَت تٌفسی یب گَش یب ّرگًَِ ٍضؼیت ضٌبختِ -

 ضذُ دیگر
 هطبٍرُ زًبى حبهلِ قبل از تَلذ یب حیي تَلذ-
 پرّیس از هصرف دارٍّبی اتَتَکسیک در سِ هبُ اٍل ببرداری-
اًجبم آزهبیطبتی از ًظر رد احتوبل سیفیلیس، سرخچِ، ًبسبزگبری  -

 خًَی، دیببت ٍ ػذم هصرف الکل
 ٍاکسیٌبسیَى هتذاٍل طی دٍراى کَدکی-
 قرار ًگرفتي در هؼرض آلَدگی صَتی-



 اختالالت بینایی

   100000هَرز تِ ازاء ّر  30-64: زرآهریکای ضوالی•

 زرغس از ذرزساالى را هثتال هی سازز5־10رایج تریي اذتالالت تیٌائی •

 : اًَاع•
یا کوتر یا هیساى   20/200حست تیٌایی کوتر از :  (Legal)ًاتیٌایی قاًًَی •

 زرجِ یا کوتر زر چطن زارای زیس تْتر  20تیٌایی 
زر چطن  20/70تا  20/200حست تیٌایی تیي ( : School) تیٌایی ًسثی •

 زارای زیس تْتر تا ٍسیلِ تػحیحی 
 ػیَب اًکساری: ضایؼتریي•



 اتیولوژی اختالالت بینایی

آرتریت رٍهبتَئیذ  آلبیٌیسن، آًوی داسی ضکل، تی سبکس، : شًتیک•

  جَاًبى ٍ رتیٌَبالستَهب
 ػفًَتْب، رتیٌَپبتی، ترٍهب•

 تَلذحیي ػفًَتْبی •

 زٍدرسیًبضی از رتیٌَپبتی •

 ترٍهب •

 تَلذبؼذ از ػفًَتْبی •



 درمان

 قثی -1•
آًتی تیَتیک، کٌترل فطار زرٍى چطن، ػیٌک، لٌسّای  •

 تواسی
 ػالین غَتی، لوسی، ذف تریل، کتة تا چاج زرضت•
 :جراحی -2•

 لٌسّای زاذل چطن، لیسر تراپی، ترلیِ چطن•



 مراقبت پرستاری

 کوک تِ تطریع زٍزرس•
 آهَزش تِ کَزک ٍ ذاًَازُ•
 حوایت از کَزک ٍ ذاًَازُ•
 ارجاع، پیگیری زر هٌسل ٍ •

 حوایت از کَزک تستری زر تیوارستاى•



Myopia 

تَاًائی هطاّسُ اضیاء زر فاغلِ ًسزیک:  ًسزیک تیٌی  
زراز ضسى کرُ چطن هَجة تطکیل تػَیر جلَی ضثکیِ : ػلت

·هیطَز  
هالص چطوْا، هتوایل کرزى سر تِ جلَ، اضکال زرهكالؼِ، : ػالئن

ًَضتي یا رًگ آهیسی تا ًسزیک کرزى سر تِ هیس، احتوال ترذَرز تا 
اضیاء، پلک ززى تیص از حس، ػسم تَاًایی هطاّسُ اضیاء تكَر 

ٍاؾح، افت ػولکرز تحػیلی ذػَغاً ریاؾی، سرگیجِ، سرزرز، 
 تَْع 
هقؼر لٌس ّای:زرهاى  

 



Hyperopia 

 تَاًایی هطاّسُ اضیا زر فاغلِ زٍر :زٍرتیٌی

ِ یری تػَیر زر ػقة ضثکیگکَتاّی کرُ چطن هَجة قرار :ػلت
 .طَزهی

 هطاّسُ اضیا زر تواهی فَاغل :ػالین

 لٌس ّای هحسب :زرهاى



Astigmatism 

 اًحٌای ًاهساٍی زر اًکسار ًَر

اًحٌای ًا هساٍی زر قرًیِ یا ػسسی ّا هَجة ضکستي اضؼِ  :ػلت
 ّای ًَر زر جْت ّای هرتلف هیطَز

 ی تِ ضست اذتالل اًکساری ّر یک از چطوْا زارزگتست :ػالین

 را زاضتِ تاضسهیَپی هوکي است ػالین 

 لٌسّای هرػَظ ٍ جراحی تا لیسر :زرهاى



 

 

 

Anisometropia 
 قسرت اًکساری هتفاٍت زر ّر چطن

احتوال تٌثلی چطن زیرا کِ از چطن ؾؼیف کوتر استفازُ  :ػلت
 ∙هیطَز
   ی تِ ضست اذتالل اًکساری ّر یک از چطوْا زارزگتست: ػالین

 زاضتِ تاضسهیَپی را  هوکي است ػالین 

  ًَع تواسی ٍ جراحی تا لیسر˝ لٌسّای تػحیحی ترجیحا :زرهاى



Glaucoma  
 افسایص فطار زاذل چطن

تکاهل هؼیَب ترطی از تطکیالت هرتَـ تِ جریاى هایغ  :ػلت
افسایص فطار رٍی ػػة چطوی سثة آترٍفی ٍ ًاتیٌایی  زاللیِ،
 .هیطَز
از زست زازى زیس هحیكی،اهکاى ترذَرز تا اضیاء،ّالِ ّایی  :ػالین

قرهسی چطوْا،افسایص اضک،ترس از  زٍر اضیا،زرز ذفیف،
 ی کرُ چطنگًَر،اسپاسن پلکْا،کسٍرت قرًیِ،تسر

 ًَیَتَهیگ :زرهاى



Amblyopia 
 کاّص حست تیٌایی زر یک چطن،تٌثلی چطن

ػسم تحریک کافی تَسف یک چطن،هغس تا سرکَب کرزى  :ػلت
تػَیر هثْن ذَز را تكثیق هیسّس،ػسم پاسد قطر تیٌایی تِ تحریک 

 تیٌایی

 رگتیٌایی ؾؼیف زر چطن زی :ػالین
  یری زر غَرت زرهاى اذتالل اٍلیِ تیٌاییگقاتل تیط :زرهاى



Strabismus 
 اًحراف چطوْا

 اًحراف چطن تِ سوت زاذل ׃(Esotropia)یپازٍترٍ

 اًحراف چطن تِ سوت ذارج :(Exotropia)سٍترٍپی گا

ی ػؿالت یا فلج ػؿالت چطن،ؾؼف تیٌایی یا ػیة گًاّواٌّ :ػلت
 هازرزازی

ی از گًیوِ تاز تَزى ّر زٍ پلک یا اذن کرزى،اضکال زر ذیر :ػالین
قؿاٍت اضتثاُ زر تلٌس کرزى اضیاء،ًاتَاًی  ر،گیک فاغلِ تِ فاغلِ زی

تستي چطن جْت  زر زیسى حرٍف چاپی یا رؤیت ٍاؾح حرکت اضیا،
 ترس از ًَر، زٍتیٌی، چرذاًسى سر تِ یک سوت، زیسى یک ضیء،

 اًحراف چطن یجِ،گسرزرز ٍ سر

  زرهاى هحافظتی یا جراحی٬ز ی زارگتِ ػلت استراتیسن تست :زرهاى



Cataracts 
 کسر ٍ هات ضسى ػسسی ّا

یری گجلَ از ٍرٍز اضؼِ ًَر تِ چطن ٍ اًؼکاس آى ترٍی ضثکیِ :ػلت
 .هیکٌس
کاّص تسریجی تَاًایی رؤیت ٍاؾح اضیاء،از زست رفتي زیس  :ػالین

وَس،کسٍرت ذاکستری ػسسی ّا،استراتیسن،فقساى گهحیكی،ًیستا
 رفلکس قرهس

  جراحی :زرهاى



 (Trauma) ؾرتِ
 

 ػلت ضایغ ًاتیٌایی زر کَزکاى 
 :ینآسیة ّای کرُ چطن ٍ ؾوااًَاع 

 ًفَش کٌٌسُ ٍ غیر ًفَش کٌٌسُ  
 :زرهاى

هؼایٌِ زقیق چطن ،ذارج ًوَزى جسن ذارجی یا تریِ کرزى هحل 
 یس ،استراحت هكلقئٍ ی ،تجَیس آًتی تیَتیک ٍ استرگپار

 ػفًَتْا
 ∙ ضایؼتریي ػفًَت چطن التْاب هلتحوِ است

 آًتی تیَتیکْای چطوی: زرهاى



 و شناخت بررسی
 ∙ضٌاسایی کَزکاًی کِ تِ زلیل ساتقِ قثلی زر هؼرؼ ذكر ّستٌس -1•

 ∙ هطاّسُ رفتارّایی کِ ًطاًسٌّسُ ًاتیٌایی هی تاضس -2
 ری تواهی کَزکاى جْت سٌجص حست تیٌایی ٍ ػالین اذتالالت تیٌاییگغرتال -3

 یگضیرذَار
زر زهاى تَلس پرستار تایس پاسد ًَزاز را ًسثت تِ تحریکات تیٌایی از قثیل تؼقیة 

 ∙تررسی ًوایس ًَر یا ضی ٍ ٍقفِ حرکات تسى
 ی غیر قثیؼی تلقی ضسُگها4ّتا زٍ چطن پس از  گفقساى تیٌایی ّواٌّ

  کَزکی 
ری تیٌایی کَزکاى سٌیي هسرسِ تِ ػْسُ گپرستار هسرسِ ًقص هْوی جْت غرتال 

   ∙زارز
 حوایت از کَزک ٍ ذاًَازُ -
 ی ػاقفی ٍالسیي ٍ کَزک گارتقا ٍاتست -
 ارتقا تکاهل هكلَب کَزک -
 هراقثت از کَزک زر حیي تستری زر تیوارستاى -


