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 تعریف درد

درد یک احساس ناگوار است که به وسیله ی محرک زیان آورایجاد •

 .می شود و هدف آن اساسا دفاع و محافظت است

درد یک احساس ذهنی است که در اثر محرک های مضردر طبیعت •

 .ایجاد می شود و یکی از عمومی ترین عالئم ناراحتی در افراد است

 .درد رحمت و بخشش خداوند به انسان است•

 .درد یک موهبت الهی است•



•The process of pain 

–Transductionتحرک گیرنده ها 

–Transmissionانتقال محرک درد 

–Perception ادراک درد 

–Modulation تلفیق و تعدیل 

 



 درد کنترل دریچه ایینظریه 

یک مکانیسم دریچه ایی که محل آن در سلول های ژالتینی شاخ -•

خلفی نخاع است ورود تکانه های درد به مسیرهای عصبی را کنترل 

 می کند

این تئوری در ارتباط با انتقال محرک  و رابطه بین درد و احساسات •

 است

تارهای با قطر کوچک باعث تشدید انتقال جریان درد به مغز و •

تارهای با قطر بزرگ انتقال جریان از طناب نخاعی به مغز را مهار 

 می کنند

منجر به کاهش یا :عواملی از قبیل توجه ،تفکر،دقت و احساسات•

 افزایش پیام های مربوط به درد می شود



 عوامل موثر بر درد

 متغیر های روانی•

 شخصیت-

 تجربه ی قبلی درد-

 تصور بدنی-

 کنترل درد-

 اضطراب-

 درد پیش بینی شده-

 

 



 عوامل موثربردرد

 متغیر های فیزیولوژیک•

 زنان بیش از مردان احساسات نشان می دهند:جنس-

 سن-

 ترتیب تولد-

 اجتماعی-متغیر های فرهنگی•

 شناخت و آگاهی-

 مذهب-

 محیط-



 انواع درد

 منشا آن خارج از سیستم اعصاب مرکزی:درد های محیطی•

 محل درد کامال مشخص و معموال ادامه ندارد:سطحی-

محل درد اغلب  -به صورت کرامپی-به ندرت متمرکز-عمیقتر:عمیق/درد احشایی-

 نامشخص

درد در جایی که :تقارب یا برخورد اعصاب مربوطه به عضو مجاور:رجوعی-

 محرک زیان آور وارد شده مشخص نمی شود بلکه به جایی دیگر انتشار می یابد

 امتداد درد از یک نقطه به نقطه دیگر:درد منشعب -    

 

از اسیب اعصاب حسی راه های عصبی یا نقاطی از مغز که به : دردهای عصبی•

 درد دایمی و در اثر تنش افزایش می یابد.درک مربوط است منشا می گیرد

 درد مرکزی-

 نوریت-

 

 



 تقسیم بندی بر اساس مدت درد

 

•Acute Pain:کوتاه،موقت،گذرا با منبع :درد حاد

 مشخص

Visceral-Psychogenic 

•Chronic Pain: درد مزمن ،شروع

 (ماه 3معموال بیش از )تدریجی،طوالنی 
Nonmalignant, Malignant/phantom pain 



Phantom Pain 

در عضو از دست داده شده این دردها احساس می درد خیالی 
 شود

 :خصوصیت 4دارای 

 تا مدت ها پس از التیام قسمت قطع شده و جود دارد-

 در اثر تحریکات سایر نقاط بدن ایجاد می شود-

امکان بروز در افرادی که قبل از قطع عضو درد شدید -

 داشته اند بیشتر است

 ممکن است به صورت واقعی بروز نماید-

 



 تسکین درد 

 بر

 تمام مراقبت های پرستاری

 الویت دارد

 



 بررسی و شناخت درد

 داده های ذهنی•

 کیفیت درد-

 محل درد-

 شدت درد-

 طول مدت درد-

 عوامل ایجاد کننده ی درد-

 راه های تسکین درد-

 داده های عینی•



Pain Intensity Scales 



Faces Pain Rating Scale 



 تشخیص پرستاری

 اختالل در خواب مربوط به درد•

 به هم خوردن آسایش و راحتی•

 عدم تحرک مربوط به درد•

 عدم توانایی در تنفس موثر•



 اهداف پرستاری

 حذف یا کاهش محرک دردناک•

 تسکین درد•

 کمک به بیمار به منظورتصور کمتر درد•



 موازین تسکین درد

 ...شل کننده عضالنی،ضد درد و:استفاده از دارو•

 در دردهایی که به مسکن جواب نمی دهند:جراحی•

انحراف فکر،هیپنوتیزم :تمرکز بر موازین سایکولوژیک•

 ..و

 ..موسیقی درمانی،آرامسازی،لمس درمانی و•

 (دارو نما)استفاده از پالسبو•


