تَهَر طٌبة ًخبعی عجبرت است اس رضذی غیزطجیعی کِ

آًْب ًبضٌبختِ است .تَهَر طٌبة ًخبعی هعوَالً

فیشیَتزاپی ٍ ًَتَاًی هوکي است کبرکزد اس دست رفتِ را

طٌبة ًخبعی ثب ریطِّبی عصجی آى را تحت فطبر قزار

ًبضی اس سزطبًی است کِ اس ثخطی دیگز اس ثذى،

ثزگزداًذ.

هیدّذ .ایي رضذ هوکي است خَشخین یب ثذخین ثبضذ ٍلی

هثل ریِ ،پستبى ،لَلِ گَارش ،پزٍستبت ،کلیِ،

تشخیص:

یک تَهَر غیزثذخین در صَرتی کِ ثِ طَر هٌبسجی درهبى

تیزٍییذ یب دستگبُ لٌفبٍی گستزش یبفتِ است.

آسهَىّبی تطخیصی هیتَاًٌذ ضبهل ثزرسیّبی

ًطَد ،هوکي است ثِ اًذاسُ یک تَهَر ثذخینً ،بتَاىکٌٌذُ

پیشگیری:

آسهبیطگبّی خَى ٍ هبیع ًخبعی ،رادیَگزافی ستَى فقزات،

ثبضذ.

اس آًجب کِ تَهَرّبی طٌبة ًخبعی ثیطتز اس گستزش

ثیَپسی (ثزداضتي هقذار کوی اس ثبفت یب هبیع ثزای ثزررسی

سزطبى ًبضی هیضًَذ ،هزاقت عالین اٍلیِ سزطبى

آسهبیطگبّی کِ ثِ تطخیص کوک کٌذ) ،ام.آر.آی یب

در سبیز اعضب ثبضیذ .سیگبر ًکطیذ .ثزای کبّص

سیتیاسکيثبضٌذ.

احتوبل سزطبى دستگبُ گَارش یک رصین غذایی

درمان

پزفیجز هیل کٌیذ .هزاقجت ثشرگی غذُ تیزٍییذ

درهبى ثِ ًتبیج ّوِ ثزرسیّبی تطخیصی ثستگی دارد ٍ

ثبضیذ .در هَرد هزداى ثبالی
عالیمشایع:
. ۱درد هشهي پطت
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هوکي است ضبهل جزاحی ثزای ثزداضت تَهَرّب ٍ استخَاى

هعبیٌِ فیشیکی سبالًِ ،هعبیٌِ پزٍستبت را ًیش

اطزاف کِ طٌبة ًخبعی را تحت فطبر قزار هیدٌّذ،

درخَاست کٌیذ .در هَرد سًبى ،هعبیٌِ پستبى تَسط

پزتَدرهبًی ٍ ضیویدرهبًی ثبضذ.

خَد ضخص را اًجبم دّیذ.

. ۲هطکل ضذى ادرار کزدى ٍ حزکبت رٍدُ ،ثیاختیبری
. ۳ضعف پیطزًٍذُ کزختی ٍ تحلیل عضالتی کِ عصت آًْب اس
ًبحیِ آسیت دیذُ طٌبة ًخبعی هٌطأ هیگیزد .

داروها:

عواقبموردانتظار:
هَفقیت درهبى ٍاثستِ ثِ ًَع ،اًذاسُ ٍ هحل

. ۱هسکيّب

رضذ

 . ۲دارٍّبی ضذ سزطبى در صَرت ثذخین ثَدى تَهَر

تَهَر است .جزاحی ثزای ثزداضتي استخَاى اطزاف

. ۳دارٍّبی کَرتیشًٍی ثزای کبّص تَرم اطزاف تَهَر ٍ فطبر

طٌبة هیتَاًذ فطبر ٍارد ثز اعصبة ًخبعی ٍ
عللبیماری:

ٍارد ثز طٌبة ًخبعی

هسیزّبی عصجی را ثزطزف کٌذ .ایي عول هعوَالً

تَهَرّبیی کِ اس خَد طٌبة ًخبعی هٌطأ هیگیزًذ (تَهَرّبی

درد ٍ سبیز عالئن را سزیعبً تسکیي هیدّذ ٍلی

اٍلیِ) ثِ ٍیضُ در کَدکبى ٍ افزاد هسيً ،بدر ّستٌذ ٍ علت

هوکي است ثِ کبرکزدّبی حزکتی آسیت ثشًذ

.

 جْت پیطگیزی اس عفًَت ادراری رٍساًِ

آموزشها:
ٌّ گبم استزاحت اهتذاد ٍ ٍضعیت صحیح ثذًی را

 3-4لیتز هبیعبت هصزف کٌیذ ٍ ثْذاضت
فزدی را رعبیت ًوبییذ.

حفظ کٌیذ ٍ ثز رٍی تطک سفت ثِ صَرت خَاثیذُ
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ثِ پطت در حبلی کِ ساًَّب کوی خن ضذُ اًذ قزار
ثگیزیذ ٍ در هقبثل پبّبیتبى تختِ پب قزار دّیذ تب اس

تومور طناب نخاعی

افتبدگی پب جلَگیزی ضَد.
ّ ز دٍ سبعت ثِ آّستگی ٍ ثِ طَر صحیح ثب کوک،
تغییز ٍضعیت دّیذ ثِ طَری کِ توبم ثذى در یک
اهتذاد ٍ ثِ آراهی جبثجب ضَد.
 در ضزٍع ثلٌذ ضذى اس تخت ثزای جلَگیزی اس
افتبدى فطبر خَى ٍ سزگیجِ  ،ثِ آّستگی سز را ثبال
آٍردُ ٍ ثٌطیٌیذ.
 جْت پیطگیزی اس لختِ ضذى خَى در سیبّزگ ّب
توزیٌبت ٍرسضی را ًجبم دّیذ ٍ یب اس جَراة
االستیک استفبدُ ًوبییذ.
 فعبیت ّبی رٍساًِ ی خَد را هتٌبست ثب سطح تحول



اًجبم دّیذ.
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 رصین غذایی پز کبلزی ،پز فیجز ٍ پز پزٍتئیي استفبدُ
ًوبییذ ٍ حجن غذا را ثِ تذریج افشایص دّیذ.

مه? :زد پناه و حک? معصومه فرهمنذ ،سمانه ا
?گردآور:
?گردآور
? کارشناس پرستار?قاسم

 پَست را رٍساًِ ثب آة ٍلزم ٍ صبثَى ثِ صَرت هالین
ضستِ ٍ آراهی خطک ضَد.
 هٌبطق تحت فطبر ثب کزم یب لَسیَى ًزم ًگِ داضتِ
ضَد ٍ ثِ آراهی ثب حزکبت دایزُ ای هبسبص دادُ ضَد.
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