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پاكسازي غير موثر راه هوايي در رابطه با:

عقب فبطر نباز برگشت و نشد بدلیل شل نکسرال ادنسدا

 تترشحاتجمع 

تجمع مايع

آمفیزم( )در يهر بافت تخريب و لوئولهاآ کالپس

 )در ييور وقعر نشد دگشا نتیجه در يیاهو راه روي رفشاو نشها وبر طمخا ادم نتیجه در يیاهو راه متومقا يشافزا

ادم ريه(

اختالل در تبادالت گازي در رابطه با:

تنفسی  نامناسب يلگوا

يی اهو راه نامناسب زيکساپا

ARDS ،ويهر وزفیبر ، يهر ادم نتیجه در ريکاپیال ، لوئولیآ ءغشا شدنضخیم 

 )در لخته از ستاگالندينوپر و تونینوسر،هیستامین ترشح نتیجه در نشها(وبر ضنقبا)ا يیاهو راه متومقا يشافزا

مبولی (آ

ريه  کمپلیانس کاهش بدلیل اهو نجريا کاهش و يیاهو راه متومقا يشافزا

احتمال بروز اسپيراسيون در رابطه با:

کاهش سطح هوشیاري

gagکاهش رفلکس 

کاهش رفلکس سرفه

اختالل در عمل بلع

پوزش خوابیده به پشت بعد از عمل

استفراغ بعد از بیهوشی

با: بطهرا در ديخو به دخو تهويه در لختالا لحتماا

اختالالت تنفسی

كاهش برون ده قلبي در رابطه با:

مايعات ،انقباض عروقیافزايش پس بار قلب در نتیجه افزايش حجم 

کاهش پیش بار قلب در نتیجه هايپوولمی و .... 

زودرس يضربانها رحضو وشديد( ردييکاادبر يا ردي)تاکیکاريتهاي غیرطبیعی قلب 

بطنها فیوهايپرترديالتاسیون و

نیکژيوردکا كشو در در قلب نیاتونا

ايست قلبی

قلبي و عروقي

تنفسي
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در رابطه با: بافتي نيوزپرفو در تغيير

 وزمبوتر يا و وقعر تیکوسکلرواترآ اتتغییر لیلد به رگرفتا عضو در نخو نجريا هشکا

قیوعر يما وتر

يابتد نتیجه در نژيوپاتی(وآمیکر وز،سکلرواترآ وز،سکلراتريو)آر وقعر غیرطبیعی تغییرات

ورزيد و تمايعا حجم کاهش لیلد به لمیوايپو ه

کاهش برون ده قلب در نتیجه براديکاردي

برون ده قلب و هايپوتانسیونکاهش 

کاهش بازگشت خون وريدي

فلبیت  وزبر نتیجه در ييدور نخو نجريا به مهصد

هايپوتاسیون وضعیتی

زمغ وقعر گیدفشر و سپاسما ،مبولیآ ز،مبووتر دجوو لیلد به مغز نخو نجريا در لختالا

اختالل در جريان خون ريه در نتیجه آمبولی

در رابطه با: در معرض خطر آسيب عروقي

اختالل شريانی يا وريدي

در رابطه با: اختالل در بلع

لعب فلکسر کاهش و تعضال ضعف

يمغز يها سیبآ لیلد به بلع تعضال زشلر و ضنقباا ،تاکسیآ

هانید تغذيه معد يا کاهش و ستئوماتیتا نتیجه در اقبز نشد غلیظ و نهاد خشکی

در جراحی سر و گردن(ادم ناحیه جراحی )  

فشار روي مري در اثر بزرگی غده تیروئید

درد دهان، حلق و مري به دلیل موکوسیت در نتیجه عوارض توکسیک داروها و يا راديوتراپی سر و گردن

در رابطه با: يبوست

ملع حین ريستکاد لیلد به روده و همعد تحرکا کاهش

رمخد ،بیهوشی يهادارو اتثرا لیلد به روده و همعد تحرکا کاهش

فعالیت کاهش لیلد به روده و همعد تحرکا هش کا

کاهش دريافت مايعات 

کاهش مصرف غذاهاي پرفیبر

در رابطه با: اسهال

بیوتیکی نتیآ يهادارو فمصر نتیجه در ها روده طبیعی رفلو کاهش

شديد ستر و سسترا لیلبه د هاروده كتحر يشافزا

استفاده از داروها 

عمدفو هکنند منر و مسهل يهرو بی دهستفاا

 ها لیتولکترا و تمايعا دلتعا عدم

كبدي -گوارشي 
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اليرو يا يتیرازپا ل،باکتريا ملاعو نتیجه در کولیتانترو

در رابطه با: عدم كنترل مدفوع

عمدفو فعد روي ارادي لکنتر دجوو معد و ها روده فلکسیر فعالیت يشافزا

 ومکتر يپر سحساا تشخیص در نیاناتو و ريهوشیا سطح کاهش بدلیل فعد لکنتر روي نايیاتو کاهش

ع(مدفو دهتو توسط فعد فلکسر اوممد )تحريک عمدفو نشت

سنکهولت  يا ننسزيوا لیلبه دپرينه  تعضال نتو کاهش

در رابطه با: عدم كنترل ادرار

ريهوشیا سطح کاهش نتیجه در ادراري سفنگترا روي ضعیف لکنتر

جسمانی كتحر در لختالا و طتباار اريبرقر در نیاناتو

يسم(لکلا و يابتد )در تونومیکا پاتیرونو بدلیل ادراري سفنکترا روي لکنتر دکمبو

نخاعی كشو درسپاستیک(ا )مثانه ضنقباا نتیجه در مثانه ظرفیت کاهش

استرس يا ترس

حاملگی

کهولت سن

صدمات، عفونت و تومور نخاعی

يسوزسکلرا مولتیپل و نکینسورپا نظیر عصبی ييهابیمار

عضالنی يها هکنند شل يا تیکريود فمصر نظیر يیدارو يمانهادر

در رابطه با: ادرار سحتباا

طوالنی تمد به هبیداخو ضعیتو در گرفتن ارقر بدلیل مثانهو کلیه در ادرار تجمع

ابضطرا و ستردرد،  لیلد به سمپاتیک بعصاا يکتحر

نهمثا تعضال نتو ر(رويمخد مسکن و بیهوشی يهادارو )مثل هادارو از بعضی هکاهند اتثرا

ادم يا لخته رحضو، تستاوپر نشد رگبز توسط ادرار ايمجر ادنسدا

نهمثا طوالنی نيستانسیود بدلیل مثانه عضله نتوکاهش 

در رابطه با: اختالل در سالمت پوست و بافت

انسزيون جراحی

زخمهاي ناشی از تروما

خمز ناحیه در نخو نجريا کاهش لیلد به خمز ترمیم در تاخیر

ادم دجوو نتیجه در خمز ترمیم در تأخیر

تئینوپر سنتز ل درختالالیل د به خمز ترمیم در خیرتا

يتامینو دکمبو و نامناسب يهتغذ

خمز از چرکی ژنادر

ادراري -كليوي 

پوست
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فعالیت کاهش بدلیل بافت روي طوالنی رفشا

ريختیاا بی لیلد به عمدفو و ادرار با پوست رمکر ستما و اوممد لسهاا لیلد به پوست شديد تحريک

زخمهاي حاصل از بیماري ديابت

در رابطه با: اضطراب و ترس

ناآشنا بودن با محیط

هاي تشخیصی و درمان کمبود اطالعات در مورد تشخیص، روش

ديسپنه و تنگی نفس

درد شديد

عود بیمارياحتمال 

احساس نزديکی به مرگ

ترس از عمل جراحی و بیهوشی

با: بطهرا در انيگرد و دخو عليه بر خشونت وزبر لحتماا

الکلیسم

درد

تزريقات مکرر ) انسولین...(

افسردگی

استرس، نا امیدي

ايزوله بودن

عصبانیت، توهم

:با بطهرا در در معرض خطر خودكشي

للکا و ادمو دهستفاءاسو

قطبی دو تختالالا و گیدفسرا ،فرنیوسکیزا مانند نیروا تختالالا

بیماريهاي جسمی و درد مزمن

اختالل در زندگی خانوادگی

:با بطهرا در ناموفق بودن تغذيه با شير مادر

ناهنجاري پستان

ناهنجاري نوزاد)شکاف کام(

نارس بودن نوزاد

خستگی مادر

اضطراب مادر

نامناسب مادرتغذيه 

روان

كودكان
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دريافت ناکافی مايعات

سابقه عدم موفقیت در تغذيه با شیر مادر

فاصله افتادن در تغذيه از راه پستان به دلیل بیماري مادر

فاصله افتادن در تغذيه از راه پستان به دلیل بیماري نوزاد

ضعیف بودن رفلکس مکیدن در شیرخوار

:با بطهرا در اي نامناسب شيرخوار الگوي تغذيه

پرده مچوريتی

اختالل يا تاخیر نورولوژيک 

حساسیت بیش از حد حفره دهان

طوالنی شدن مدت ناشتايی )تغذيه از راه دهان(

ناهنجاريهاي آناتومیک

:با بطهرا در زردي نوزاد

روز 7-1سن نوزاد 

برقرار نشدن الگوي تغذيه نامناسب

کاهش وزن غیرطبیعی

تاخیر در دفع مکونیوم

تطابق با زندگی خارج رحمی مشکل در

:با بطهرا در معرض خطر تاخير در تكامل در

اختالالت مادرزادي قلب

صدمات مغزي

اختالالت سیستم گوارشی

سندرم سوء جذب

سوء تغذيه

جدايی از والدين
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 تشخيص پرستاري عمومي:

با: بطهرا در ژن()كانفيو ريهوشيا سطح كاهش

هايپوکسی مغز

لیتهاولکترا و تمايعا تختالالا

باز - سیدا تختالال

ريه مبولیآ

 سپسیس

 ARDS 
نسفالیتا و مننژيت

ادراري ريمجا يعفونتها

نارسايی کلیه

نارسايی کبد

ضربه مغزي

تومور مغزي

صرع

جراحی

بیهوشی عمومی

عوارض دارويی

رمخد ادمو و لکلا به بستگیوا

با: بطهرا در جسماني كتحر در لختالا

ضعف،خستگی درد،

قلبی حمله و سینه قفسه درد وزبر از سر ت

اختالل در خواب و استراحت

دنفتاا از ستر لیلد به فعالیت به تمايل معد

اه بخیه نشد رهپا و ها لوله و نها در نشد رجخا يا و نجابجاشد از ستر لیلد به فعالیت به تمايل معد

نهيسپد و  تنفسی هیزدبا کاهش

نیعضال هکنند شل و ر،مخد مسکن،بیهوشی يهادارو هکاهند اتثرا

وعض نمپوتامسیوآ لنباد به نبد ثقل مرکز در تغییر لیلد به نبد دلتعا حفظ معد

در کنترل پروتزناتوانی 

فلج( و رزيپار)ماسکوالرونو تختالالا

حرکت و حس انفقد

وجود تراکشن

كاهش حجم مايعات در رابطه با:

 اسهال و الکترولیتها به دلیل استفراغ در ناژ لوله معده، افزايش دفع مايعات 

ها ها و ديورزاسموتیک برونده اداري به دلیل مصرف ريورتیک افزايش 

ايلئوستومی  و الکترولیتها از طريق  درناژ شديد زخم،  افزايش دفع مايعات 

افزايش دفع مايعات به دلیل تعريق شديد، هايپرونتیالسیون، افزايش ترشحات ريوي و تنفس دهانی

تب و افزايش میزان متابولیسم پايه
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نشست مايع به فضاي سوم

هاي غذايی ، تهوع، خستگی و ترس و محدوديتمصرف ناکافی مايعات از طريق دهان به دلیل درد

مصرف ناکافی مايعات از طريق دهان به دلیل خستگی، تنگی نفس، ضعف و کاهش سطح هوشیاري

کاهش جذب مايعات خوراکی در نتیجه ديسفاژي به دنبال کانسر

ا:ب بطهرا در نبد تمايعا حجم يشافزا

دياز ييدور تمايعا هشتباا تجويز

قلب دعملکر در لختالا

يهکل يکرلیگواو سايیرنا ثردرا آب و سديم سحتباا

با: بطهرا در عفونت وزبر لحتماا

فعالیت کاهش و سرفه رتقد کاهش، يیاهو راه نامناسب زيپاکسا نتیجه در ييور تترشحا تجمع

 عمومی ضعف، تغذيهءسو بدلیل عفونت به نسبت نبد متومقا کاهش 

كتحر کاهش و ريسیلیا فعالیت کاهش نتیجه در ييور تترشحا زستاا

ريه خلابد تترشحا نسیواسپیرآ

نهمثا موقت يا ئمدا اريگذ ندسو

نهمثارمکر شستشوي

  ادرار سحتباا

 وعض خلدا به سیم يا پین ورود بدلیل پوستی یب سآ

مسی و پین ورد محل يا خمز طريق از ژنپاتو يگانیزمهاار ورود از حاصل تئومیلیت سا

عمل از بعد يا حین در خمز به ژنپاتو يگانیزمهاار ورود

صلمفا در مهماتو تشکیل محل در ژنپاتو يگانیزمهاار  رشد

.ستا رچقا و يباکتر شدر ايمناسبیبر عامل که گلوکز يباالسطح 

هايپرگلیسمی بدلیل لکوسیتها عمل نپرسیود

پوستی خمز عنو هر ترمیم در تاخیر 

با: بطهرا در ماوتر و صدمه وزبر لحتماا

ضعف و خستگی و ناتوانی

ضعیتیو نهايپوتانسیو از ناشی گیجهسر

 ربیما هکنند ودمحد يها اربزا و ها لوله رحضو

تشنج وزبر تمالحا 

عضالنی يها هکنند شل، کوتیکهارنا نظیر هايیدارو هکاهند اتثرا

محیطی يسیبهاآ به نسبت ريهوشیا کاهش

با : بطهرا در اغستفرا و عتهو ليلد به مشآرا در لختالا

شکم نيستانسیود بدلیل ءحشاا تحريک نتیجه در سمپاتیک يا و تحريک واگ

يیدارو مسمومیت نتیجه در اغستفرا مرکز شیمیايی يکتحر

باز –د سیا دلتعا معد و لیتیولکترا تختالالا نتیجه در اغستفرا مرکز شیمیايی ريک تح

ابضطرا و ستردرد، بدلیل لتیکارکو يکتحر

جمهجم خلدا رفشا يشافزا
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سلهاوئرا با نمادر و خلط يبو

با: بطهرا در زگا تجمع از حاصل درد و شكم عتساا ليلد به مشآرا در لختالا

 فمصر و بیهوشی يهادارو هکاهند اتثر،اشکم حیاجر لطو ها در روده ريبدکا لیلد به پريستالتیسم هشکا

ي مخدرها مسکن

فعالیت کاهش

با: بطهرا در دردسر ليلد به مشآرا در لختالا

شديد نتانسیو هايپر ي نتیجه در مغز وقعر رفشا يشافزا

جمجمه وقعر ديگشا نتیجه در ICP يشافزا

درد

درد 

 :با بطهرا در عمل ناحیه درد

حیاجر عمل نتیجه در تعضال فلکسیر سپاسما و بافتی صدمه

درد قفسه سینه در رابطه با:

ردمیوکا نکسیژناسیوا کاهش

ست.ا هشد مبولیآ رچادکه  اي ناحیه در ييور ژنپرفیو کاهش

ادثحو يا و حیاجر از حاصل يماترو

در قفسه سینه CHEST TUBE  دجوو

آسم نتیجه در شديد سرفه و تنفس کمکی تعضالکشش

:با بطهرا در شکمی درد

رگاست پیا ناحیه درد ه،معد خمز ناحیه ادم و بلتهاا

کوچک روده خمز و بلتهاا نتیجه در مپاکر ديجاا

 با: بطهرا در مفاصلو نهااستخوا درد

هيدد صدمه ناحیه در عضله سپاسموا منر بافت صدمه ، انستخوا شکستگی

مفصلی يفضا در مهماتو ياو مايع تجمع

با: بطهرا در نبد ارتحر جهدر يشافزا

 می آزاد عفونی يندآفر در که وژنندا ينهاوژپیر توسط سهیپوتاالمو در ارتحر جهدر تنظیم مرکز تحريک

شوند

دهیدراسیون

قرار گرفتن در محیط گرم

سممتابولی يتر يشافزا

CNS يها هکنند تضعیف و ها گیدفسرا ضد ،ها يکژکولینذ نتیآ ،ها تیکريود نظیر هايیدارو فمصر

با: بطهرا در ابخو يلگوا در لختالا

ترس و اضطراب

محیط ناآشنا

اکشن و ...تر ،ها لوله دجوو لیلد به نبیداخو ايبر حترا و مناسب يشنزپو شتنندا
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 تهوع و استفراغ 

 درد 

 اسهال 

 سرفه و درد قفسه سینه 

 ر در طول شبمکر يها نماودر ها قبتامر، ها سیربر 

 

 در رابطه با:يي اشنو كاهش: طتباار اريبرقر در لختالا

 يیاشنو درك هش کا 

 ناشنوايی 

 کانفیوژن 

 يیاشنو عصب به دمه ص 

 بدکاري سمعک 

 پارگی پرده تمپان 

 

 ا:ب بطهرا در كالمي طتباار اريبرقر در لختالا

 نهپ يسد و تنفسی سايیر نا 

 ادم يا عفونت حنجره 

 اينتوباسیون داخل تراشه 

 تراکئوستومی 

 جراحی سر، گردن، صورت، دهان 

 وبیهوشی CNSمصرف دروهاي تضعیف کننده  

 

 با : بطهرا در هيپوگليسمي( ،هيپرگليسمين)خو قند سطح در لختالا خطر ضمعر در

  حیا جر  

   ما وتر 

   ملگی حا 

   سر ستا 

   غبلو 

  عفونت 

  نسولینا کم يردمقا ق يرتز  

   انسولین از دوز يک فحذ 

 :با بطهرا در هیپوگلیسمی خطر ضمعر  در 

   بدنی شديد فعالیت  

   اغستفرا و عتهو 

   لکلا فمصر 

  يیاغذ هعدو يک فحذ يا داري روزه  

   نسولینا يباال دوز از دهستفاا  

 نسولینیا ايپره 
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 ه با :بطرا در عتهو

 شکم نيستانسیود بدلیل ءحشاا تحريک نتیجه در سمپاتیک يا و واگ يکتحر 

 

 با: بطهرا در طسقو خطر ضمعر در

 خستگی و ضعف 

 ضعیتیو نهايپوتانسیو از ناشی سرگیجه 

 حرکتی و حسی تختالالا 

 تشنج وزبر لحتماا 

 عضالنی يها هکنند شل،کوتیکهارنا مانند هايیدارو اتثرا 

 ويلچريا  عصا از دهستفاا در نیاتونا 

 

واحد آموزش _ سالمت بیمارستان پارسیان




