ست؟ ? چ ?عالئن هثانه عصب

در بدى دارد؟ ?ست و چه عولکرد ?هثانه چ

چِ?ک ػضَ هاُ?هثاًِ است کِ حسٍز ?ا 300-500
?س? ازرار را زر ذَز ًگِ م?س زارز .کِ حجن ?ٌّگام
ضوا احساس ? رس?س? س
ازرار زر هثاًِ تِ - 200ز150،
ساى تِ ?ى م? کِ ا?سهاى
ز کزز?اس تِ زفغ ازرار ذَاُ?ى.
 ٍ500ى?ً ،اراحت? تزسس احساس پز?س? س
 300تااس ?
ز تِ زفغ ظاّز ذَاّس ضس?ضس.

ست؟ ? چ ? از هثانه عصب ?هشکالت ناش

گز ?کس? ? تا ّوکار?ستن ازرار?ػضالت ٍ اػػاب س
ُ تِ هَقغ آى ? ازرار زر هثاًِ ٍ ترل?هَجة ًگْسار
ضًَس?م.ام?ػػةّا جرا اس هثاًِ تِ هغش ٍ تالؼکس اس ??ّا
?هغش تِ ػضالت هثاًِ هراتزُ م کٌٌس ٍ تِ ػضالت هثاًِ
هٌقثض ٍ هحکن ضسُ ٍ چِ ?زٌّس کِ چِ سهاى?زستَر م
ضل ٍ آساز ضًَس?سهاىٍ.ارُ ?ٌّگام ازرار کززى ػضالت ز
هثاًِ جوغ ٍ هٌقثض ضسُ ٍ تزػکس ػضلِ زّاًِ هثاًِ
?ضلُمضَز?ضًَس تا ازرار ترل.ضس ? هثاًِ ذال?ٍقت
ضَز ?.هثاًِ ػػة?هار?زر ب
?زّاًِ هثاًِ زٍتارُ تستِ م ،
ػػةػْسُ زارًس ػولکزز ?امرساى?ى ج? کِ ا??ّا
را تز
زٌّس?ح اًجام ًن?ذَز را تِ عَر غح.

هوکي است ػالئن ?هار?ى ب?زر افزاز هرتلف هثتال تِ ا
?هار?ى ب?زُ ضَز؛ تِ ػالٍُ ػالئن هزتَط تِ ا? ز?هتفاٍت
?از? س?گز ،ضثاّتّا?هوکي است تا ػالئن اذتالالت ز
?ى ػالئن هثاًِ ػػة?عتز?ر جشء ضا?هَارز س
زاضتِ تاضس.
ّستٌس:
 ػفًَت هجزای ازراری
 سٌگّای ازراری
 تیاذتیاری ازرار
 حجن کن ٍسزػت کن ازرار ٌّگام زفغ ازرار
 تکزر ازرار ٍ فَریت زر زفغ ازرار
 قغزُ قغزُ ذارج ضسى ازرار
 ػسم حس پز تَزى هثاًِ

ػثارتٌس اس? اس هثاًِ ػػة? اس هطکالت ًاش?تزخ:
ً ٍ طت ازرار?ار?اذت?ب
رد؟ ?گ ? چگونه انجام م ?ص هثانه عصب ?تشخ
? احتثاس ازرار
ضَزّ ،ن ? هثاًِ ػػة?هار?اگز پشضک هطکَک تِ ب
کل??تا ًارسا?ُ ٍ ًْا? کل?ّا
هَ?آس
رگ?ب تِ ُ?
?ًِ ٍ تزرس? ٍ ّن هثاًِ ضوا را هَرز هؼا?ستن ػػة?س
ّ ا?سًا?ػفًَت هثاًِ ٍ م
?قزار مزّس.کاهل ٍ اًجام ?ذچِ پشضک?ػالٍُ تز اذذ تار
ست؟ ? چ ?جاد هثانه عصب ?عاهل ا
س هوکي است ?ر ى? س?ظ? ،اقساهات تطد?ک?س?ًات ف?هؼا
ػثارتٌس ?جاز کٌٌسُ هثاًِ ػػة? ا?اس جولِ ػَاهل احتوال
رز? اًجام گ?ظ هثاًِ ػػة? تطد?تزا:
اس:
 ػکسثززاری رازیَلَصیک اس جوجوِ ٍ ًراع
 زیاتت
ًَ ار هغش ()EEG
 ػفًَت حاز
 تست پز تَزى هثاًِ (جْت تزرسی ظزفیت هثاًِ
 تػازفاتی کِ هٌجز تِ آسیة هغش ٍ عٌاب ًراػی
زر ًگْساری ازرار ٍ تزرسی ایٌکِ آیا هثاًِ پس اس
هیضًَس.
ازرار تِ عَر کاهل ترلیِ هیضَز یا ذیز)
 هطکالت ػػثی صًتیکی
 هسوَهیت تا فلشات سٌگیي

ست؟ ? چ ? هثانه عصب ?درهاىها

تَسظ پشضک تز ? هثاًِ ػػة? ذاظ تزا?زرهاىّا
ضَز?ى م??ر تغ?اساس هَارز س:
 سيٍ ،ضؼیت سالهت ػوَهی ٍ تاریرچِ
پشضکی
 ضست ػالئن
 ػلت آسیة ػػثی
ًَ ع اذتالل ازراری
 تحول ًسثت تِ زارٍّا ،اقساهات ٍ زرهاىّای
ذاظ
 اًترابّا ٍ تزجیحات ضوا
جِ زرهاى? ٍ زر ًت? اس هثاًِ ػػة?هطکالت ًاش آى ?ّا
گز هوکي است هتفاٍت تاضس?هار ز?هار تِ ب?ک ب?اس .
زرهاى?ا چٌس هَرز اس هَارز س?ک ?ّا هوکي است ضاهل
ر
تاضٌس:
 سًَسگذاری تا فَاغل هؼیي جْت ترلیِ هثاًِ
 تجَیش آًتی تیَتیک جْت پیطگیزی اس ایجاز
ػفًَت
 جایگذاری اسفٌکتز هػٌَػی اعزاف گززى هثاًِ
 جزاحی
ّوِ اًَاع اذتالالت هثاًِ ? اس اقساهات هٌاسة تزا?تزخ
ػثارتٌس اس?ػػة:
 حس هثاًِ? اس اتساع ب?ر?ضگ?ج
ش اس
 ُهثاًِ تِ عَر هتٌاٍب ٍ کاهل?ترل
ل ازرار?ط استز?حفظ هح
سٌگ ? اس تطک?ر?ضگ?ج
ل
ازرار ?ت هثاًِ تسٍى پس سزگ?حفظ ظزف

رز ضاهل? گ?ى راتغِ اًجام م? کِ زر ا?صُا?اقساهات ٍ:
 هتٌاٍب ٍ هساٍم تَسظ ذَز ? ازرار?سًَسگذار
ضرع تِ فَاغل  4-6ساػت
 ? ذارج? ازرار? استفازُ اس لَلِّا
ػات?افت ها?ش زر? افشا
 ? کاّص رکَز ٍ تَقف ازرار
 جْت تِ حساقل ?م ازرار? کاّص غلظت کلس
ٍ احتوال ? ازرار?ستالّا?زى رسَب کز?رساى
?ل سٌگ ازرار?تطک
 زر هَرز هثاًِ تا حجن کن هوکي است تِ تشرگ
اس ?هار ى?ا رٍزُ ب?کززى هثاًِ تا استفازُ اس هؼسُ ٍ
تاضس.
ا ? ?ى تزًاهِ سهاًثٌس? هثاًِ تِ غَرت تسٍ?تزًاهِ تاسآهَس
رٍش ? هٌظن جْت ازرار کززى ٍ اجزا?ػازت "زٍتار ازرار
تَاًس هَثز تاضس?س م? ى? .ى رٍش کِ تزا?زر ا
کززى"
ضَز ،پس اس ّز تار ازرار ?ضتز هثاًِ ضل استفازُ م?ُ ب?ترل
قِ ػضالت ذَز را ضل کززُ ٍ سپس ? زق
کززى ا2 ? 1
ُ ضَز?ز تا هثاًِ تِ عَر کاهل ترل?زٍتارُ تالش کي.ى ?ا
کٌس?ضتز هثاًِ کوک م?ُ ب?رٍش تِ ترل.
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