
 انواع بیماری ها 

 پزیش، دسهبى کَتبُ هذت : حبد •
عَالًی هذت ،ػالد ًب پزیش ،عَالًی هذت : هضهي •

 (هبُ  3ثیص اص )

 



 مفهوم بیماری های مزمن



 تؼشیف ثیوبسی هضهي  

مشمه بیماری طًالوی مذتی است کٍ تغییزات جسماوی در بذن ایجاد می  بیماری 
 . کىذ ي کارکزدَای بیمار را محذيد می گزداوذ 

مشمه معمًالً  صعب العالج است ي ديرٌ درمان آن طًالوی ي مزاحل  بیماری 
بُبًد آن دشًار می باشذ ي در بزخی مًارد ایه بیماری العالج است ي درمان 

 .  قطعی ي مشخصی بزای آن يجًد وذارد 
بیمار واچار است بزای یک ديرٌ طًالوی اس عمزش ي یا تا پایان عمز ایه بیماری 

ي  دشًاررا تحمل کىذ ي با عًارض واشی اس آن کىار بیایذ ي خًد را با شزایط 
واگًارآوُا ساسگار کىذ ي بپذیزد کٍ دیگز َزگش ومی تًاوذ اس وظز جسماوی بٍ 

 .يضعیت قبل اس بیماری خًد باسگزدد
 



 مهمترین بیماریهای جسمی مزمن 
سشعبى   

ثیوبسیْبی قلجی ٍ ػشٍقی        
( صخوْبی گَاسضی ، کَلیت سٍدُ ، گبستشیت هؼذُ ) ثیوبسیْبی گَاسضی     
تیشٍئیذیاختالالت      
سیَیاختالالت    
آلشطیآسن ٍ     
تبالسوی   
(سٌذسم ًقص ایوٌی اکتسبثی ) ایذص     
دیبثت     

 صشع
(دیبلیض ، اختالل سٌگ کلیِ  ) ًبسسبئی ّبی هضهي کلیِ      

(آستشٍص ، سٍهبتیسن ) ثیوبسیْبی هضهي استخَاًی ٍ هفصلی        
ًظیش ًبثیٌبیی  ، ًبضٌَایی ، اللی ، ًبصائی ، فلذ ّبی ػضَی ثِ ػلت قغغ ًخبع ، ) هؼلَلیتْبی رسوی      

ثیوبسیْب ، سکتِ هغضی ٍ حَادث هبًٌذ سَختگی کِ هٌزش ثِ قغغ ػضَ ٍ یب ثذ فشم ضذى صَست ٍ ثذى هی  
(گشدد   







 ػلل افضایص آهبس ثیوبسی ّبی هضهي

 کبّص هشگ ٍ هیش ًبضی اص ثیوبسی ّبی ػفًَی 
 افضایص عَل ػوش ًبضی اص پیطشفت تکٌَلَطی ،ثْجَد تغزیِ ، پیطشفت ّبی داسٍئی 
 پیطشفت آصهًَْبی غشثبلگشی 
  احتوبل ثشٍص یک یب چٌذ ثیوبسی هضهي ثب افضایص سي 
  ثی تحشکی ،الکل ،دخبًیبت ،: ػبدات ٍ سجک صًذگی رذیذ.... 



 تاثیرات بیماری های مزمن

.دسهبى ثیوبسی هضهي فشاتش اص دسهبى ثیوبسی حبد است  -1  
.تغییش ًقص ّب ،ًیبص ثِ تغبثق ثب تصَیش رٌّی رذیذ،تغییش سجک صًذگی   

.ثیوبسی هضهي سیش پیطشًٍذُ ٍ هتغیشی داسد -2  
.تطذیذ،سًٍذ کٌذ ،فشٍکص ،دس ّش دٍسُ ای دسهبى هتٌبست ثب خَد ًیبص داسد  

.ثشای کٌتشل ثیوبسی ،سػبیت دستَسات دسهبًی الضاهی است -3  
.ػذم سػبیت دستَسات ثبػج تطذیذ  ثیوبسی هیطَد  

یک ثیوبسی هضهي دس صَست ػذم دسهبى هیتَاًذ هٌزش ثِ ثیوبسی هضهي  -4
.دیگش ضَد  

.هخال ثیوبسی دیبثت کٌتشل ًطذُ کِ ثبػج ًبسسبئی کلیِ هیطَد  
.ثیوبسی هضهي کل افشاد خبًَادُ سا تحت تبحیش قشاس هیذّذ-5  

.....ّضیٌِ ّب ،تغییش ًقص ّب ،صهبى الصم ثشای دسهبى ٍ   
.فشد ثیوبس ٍ خبًَادُ خَد هسئَل دسهبى ثیوبسی ّستٌذ -6  

 



 تبحیشات ثیوبسی ّبی هضهي

 .درمان بیماری مشمه یک فزایىذ اکتشافی است  -7
بٍ مزير  بیمار متًجٍ میشًد کٍ عًامل تشذیذ کىىذٌ ي تخفیف دَىذٌ بیماری اش  

 چیست؟
 .درمان بیماری مشمه یک فزایىذ مشارکتی است  -8

 ....بیمار ،خاوًادٌ ،پششک ،پزستار ،فیشیًتزاپ ي 
 .درمان بیماریُای مشمه ،پز َشیىٍ است  -9

 خاوًادٌ ،جامعٍ
 .بیماری َای مشمه ،چالشی اخالقی بزای خاوًادٌ ي کادر درمان ایجاد میکىذ -10

 درمان کی بایذ متًقف شًد؟
 .بیماران مبتال بٍ بیماری مشمه ،سوذگی بالتکلیف ي بی ثباتی داروذ -11

 .سیز بیماری وامشخص است



 هشاحل ثیوبسیْبی هضهي

 (:pretrajetory)هشحلِ پیص اص ضشٍع  -1
 ....ػَاهل طًتیکی ،سجک صًذگی ٍ 

 : (trajectory onset)ثیوبسیضشٍع -2
 .ضشٍع ػالئن ،آصهبیطبت ،تطخیص ثیوبسی

 : (stable)حجبت -3
 .کٌتشل ػالئن ،فؼبلیت ّبی سٍصهشُ تحت تبحیش ،دسهبى ثیوبسی دس هٌضل

 :(unstable)حجبتیثی  -4
 .ػَد ػالئن ،ػَاسض ،اختالل دس فشایٌذ صًذگی ،دسهبى دس هٌضل

 :(acute)حبد -5
 .ػذم فشٍکص ػالئن ،ظَْس ػَاسض،ًیبص ثِ ثستشی دس ثیوبسستبى 



 هشاحل ثیوبسیْبی هضهي
 : (crisis)بحزانمزحلٍ  -6

 ویاسمىذ درمان ايرصاوسی

 :(come back)باسگشت  -7
بُبًد ،یادگیزی طزیقٍ کىتزل ي غلبٍ بز عًارض ي باسگشت بٍ سوذگی با قبًل 

 محذيدیت َا 

 : (down wark)وشيلی -8
 .علی رغم تالش جُت کىتزل ي درمان ،بیماری در حال پیشزفت 

 :(dying)مزدن  -9
 ريسَای پایاوی سوذگی 



 دربیماریهای مزمنکاربردفرایندپرستاری 

 (:بزرسی)مشکل يیضٌ يمزحلٍ بیماری تعییه (1•
,  خاًَادُ , هرحلِ ی تررسی تیوار تؼییي هشکل خاطی است کِ تَسط تیواراٍلیي •

 .پرستارٍسایر افراد ارائِ دٌّذُ خذهات هشخض هیشَد
رٍاًی ًاشی از ایي هرحلِ  ,اجتواػی ,پرستار اهکاى هی دّذ کِ هسایل ٍیژُ طثیتِ •

 .را در سیر تیواری تشخیض هیذّذ 
 (:تشخیص)َذفتعییه (2•
 اّذافهشکالت خاص تجرتِ شذُ تَسط تیوار ٍتٌظین تشخیض •
تشخیض پرستاری هی تَاًذ از ػذم تحول ,تیواری کِ درد ّای آًژیٌی دارد :هثال •

در هرالثت از خَد در راتطِ تا درد ٍ ًاراحتی ًاشی از تیواری للثی  ٍ ًاتَاًی فؼالیت 
 .ّذف هی تَاًذ پیشگیری یا تِ حذالل رساًذى حولِ ّای درد تاشذ  تاشذ ٍ

 :ریشی بزای دستیابی َذف بزوامٍ (3•
 هرالثتی ٍالغ تیٌاًِ ٍهَرد تَافك پرستار ٍتیوار ترًاهِ •



 :اجزای بزوامٍ مذاخالت ( 4•
 ارجاع ٍهذیریت هَردی، اهَزش، هشاٍرُ، از حمَق تیوار هستمین، حوایت اًجام هرالثت •
 :ارسشیابی( 5•
تسیاری از هَلؼیت ّا پیشرفت تِ سَی ّذف ًٍِ ایجاد تغییرات ػوذُ , کٌترل هذاٍم است ّذف •

 .هَفمیت هحسَب هی شَد 
 لثل تؼییي شذُ تراٍردُ شذُ یا ًِ ؟ازهؼیار از اّذاف تا استفادُ آیا •
در طَرت پیشرفت ٍتْثَدی تیوار تِ ّذف رسیذُ این ٍدر غیر ایٌظَرت هجذدا یادگیری ٍ تجذیذ •

 .ًظر هی کٌین 
 هرالثت ازخَد تِ تیوارآهَزش •
 تیوارٍخاًَادُ جْت هرالثت ازتیوارهثتال تِ تیواری هسهيآهَزش •
تشخیض دادُ ٍزٍدتر ترای دریافت را تْتر کِ آهَزش دیذُ اًذ تِ احتوال زیاد ػَارع تیواراًی •

 .کوک هراجؼِ هی کٌٌذ
ٍ آگاّی دادى تِ تیوار درّرهرحلِ ازسیر تیواری هسهي کلیذ اًتخاب آگاّاًِ ٍتظوین گیری  آهَزش •

 .هٌاسة است
 

 دربیماریهای مزمنکاربردفرایندپرستاری 



 اختالالت ٍ هطکالت سٍاًی  ًبضی اص ثیوبسیْبی هضهي 
 

افسشدگی -1  
 
 

 
خطن احسبس -2   

 
 
 

سَگ ، فقذاى  -3  



 :احسبس گٌبُ -4
اص آًزب کِ ثیوبس ثِ دلیل هطکالت ثیوبسیص ًوی تَاًذ اص خبًَادُ ٍ ّوسش ٍفشصًذاًص هشاقجت کٌذ ٍ 

 . ًوی تَاًذ صهیٌِ سؼبدت ٍ آساهص آًْب سا دس صًذگی فشاّن آٍسد احسبس گٌبُ هی کٌذ 
دسثشخی اص هَاسد ثیوبسخَد سا سشصًص هی کٌذ کِ ثیوبسی رسوی اٍ هَرت اثتالء اػضبی خبًَادُ اش  

ثیوبس اص ایٌکِ هَرت اثتالء ّوسش ٍ فشصًذش ثِ ایي ثیوبسی  ( ثیوبسی   ا یذص ) ثِ ایي ثیوبسی ضذُ است 
ضذُ است خَد سا ثِ ضذت سشصًص هی کٌذ ، احسبس گٌبُ ضذیذی داسد ٍ خَد سا هسئَل ثیوبسی  

 .خبًَادُ هی داًذ 
 افکبس خَدکطی ، اقذام ثِ خَدکطی  -5

 
 :اضغشاة -6

ثیوبس ثِ دلیل تشس اص ػالئن ًبتَاى کٌٌذُ ثیوبسیص ٍ تشس اص هشگ دچبس اضغشاة ، تٌص ٍ ثیقشاسی هی  
 . ضَد 

ایي اضغشاة خَد سا ثِ اضکبل هختلف ًطبى هی دّذ یب ثِ صَست اضغشاة هٌتطش است ٍ یب ثِ صَست  
 .  حوالت ّشاس دیذُ هی ضَد 

 . حتی اضغشاة ثیوبس هی تَاًذ ثِ صَست افکبس یب اػوبل ٍسَاسی ثبضذ 
.  ًیض دس ایي ثیوبس پذیذ هی آیذ ( فَثیب ) تشس ّبی غیش هٌغقی اص چیضّبیی کِ فی ًفسِ تشسٌبک ًیستٌذ 

گبّی اٍقبت ثیوبس اص ثِ خبعش آٍسدى ٍ هَارِْ ثب صحٌِ ای کِ یبد آٍس ضشٍع ثیوبسی یب ػبهل ثیوبسیص  
 ( .اختالل استشس پس اص سبًحِ )است  دچبس ٍحطت هیطَد ٍ ػالئن پشخبضگشی ًطبى هی دّذ 

 
 



 :احسبس تٌْبیی ، اًضٍا ٍ عشد ضذگی -7
ثیوبستصَس هی کٌذ کِ تَسظ اعشافیبى ٍ افشاد خبًَادُ هَسد هحجت ٍ احتشام 

ّویطگی ًیست ، اٍ احسبس تٌْبیی ٍ اًضٍا هی کٌذ ٍ فکش هی کٌذ دیگش دٍست 
 داضتٌی ٍ خَاستٌی ًیست 

 .  ٍ دیگشاى هبیل ثِ ثشقشاسی استجبط ثب اٍ ًیستٌذ 
اٍ خَدسا سشثبس دیگشاى هی داًذ ٍ فکش هی کٌذ کِ رض صحوت ٍ دسدسش چیضی ثشای 

اٍ اص ایي هَضَع دچبس احسبس سشخَسدگی ٍ ًب اهیذی  هی ضَد  . اعشافیبًص ًذاسد 
ٍایي اهش سجت هی گشدد کِ اٍ اص ثشقشاسی استجبط ثب دیگشاى کٌبسُ گیشی کٌذ ٍ 

 .هٌضٍی ضَد 
 

 :اختالل خَاة  -8
 پشخَاثی یب ثی خَاثی  

 
 :اختالل اضتْب  -9

 پش اضتْبیی یب ثی اضتْبیی  
 

 :اختالل ضٌبختی -10
 .اختالل دس حبفظِ ، توشکض ، ّطیبسی ٍ رْت یبثی ،قضبٍت 



 
 :اختالل رٌسی-11

 .کبّص هیل رٌسی ٍ اختالل دس سًٍذ سایغِ رٌسی
 

 :تغییش ضخصیت-12
 ًظیش ثیوبسی ام اس

 
 :اختالل کبسکشد َّضی -13

 ًظیش تَهَس هغضی  
 

 :اختالل تکلن ٍ صثبى -14
 تَهَسّبی هغضی

 
 اػتیبد-15

 
 احسبس ػذم کٌتشل ثذى ٍ ضشایظ ثیوبسی -16



 هضهيیوبسیْبی ساّکبسّبی هقبثلِ ثب هطکالت سٍاًی ًبضی اص ث

 
 ثیوبسیپزیشش  -1
 اًتظبسات ٍاقغ ثیٌبًِ  -2
 ( دسهبى ثیوبسی رسوی ) پزیشش دسهبى  -3
 دسهبًیهطبٍسُ ٍ سٍاى  -4
 سٍاًپضضکیدسهبى -5
 هشاقجت صحیح ٍ هٌبست اص ثیوبس -6
 ضجکِ حوبیتْبی ارتوبػی -7
 ارتوبػیاًزبم فؼبلیتْبی فشدی ، ضغلی ٍ -8

 اًزبم فؼبلیتْبی ٌّشی  -10
 



هضهيثیوبسیْبی ساّکبسّبی هقبثلِ ثب هطکالت سٍاًی ًبضی اص   
 

 هزّجیتؼبلین -11
 ( هذیتیطي ) ٍ هشاقجِ ( سیلکسیطي ) آساهص ػضالًی  -12
 رسوبًیٍ اًزبم فؼبلیتْبی ٍسصش -13
 اهیذ -14
 سشگشهیتفشیح ، -15
 صًذگیتغییش ضیَُ -16
 ثیوبسیپشت کشدى حَاس اص هَضَع -17
 استشسارتٌبة اص -18
 هخجتتفکش -19
 پزیشش هشگ -20




