
.هدف کاهش یا از بیه بردن درد بیمار ي ایجاد راحتی ي آسایش برای بیمار است: مدیریت درد

: بررسی يجًد درد
تشسسی ٍجَد دسد دس 
تیواس تا پشسیذى سَال

:بررسی کیفیت ي مًقعیت درد
اص تیواس تخَاّیذ طَل هذت، ضذت ٍ هٌاى دسد سا تیاى ًٌذ

دس كَاصل هٌظن، * اسصیاتی دسد سا تِ ٍسیلِ هویاس دسد
ساػت یٌثاس 2هثال ّش

دس صَست ٍجَد ػلل 
تشٍها تشای دسد، /طثی

پريتکل طبق اهذام 
مربًطه

  :حمایت رياوی
ًگشاًی خَد سا 

ًسثت تِ دسد تیواس 
تا هحثت ًشدى تِ 
ٍی ًطاى دّیذ ٍ 

تیواس سا آسام 
.ًٌیذ

:  آسایش بیماراًجام اهذاهات تشای 
ٍسایل ساحتی تیواس ٍ ایجاد آسایص سا تشای ٍی كشاّن ًٌیذ.
تِ تیواس تشای تـییش پَصیطي ّش دٍ ساػت یٌثاس ًوي ًٌیذ.
دس صَست دسد اًذاهْا، اًذام تیواس جْت ًاّص التْاب ٍ ادم تاال ًگِ داضتِ ضَد.
دس صَست داضتي تشش صخن جشاحی دس ًاحیِ ضٌن، صاٍیِ تخت تیواس سا ًاّص دّیذ.
تشش صخن جشاحی دس ًاحیِ ضٌن ٍ هلسِ سیٌِ تیواس سا تا یي تالص حوایت ًٌیذ.
 تسیاسی اص داسٍّای ظذ دسد دّاى تیواس سا خطي هی ًٌٌذ، تٌاتشایي لیَاى آب سا دس ًٌاس

.ٍی هشاس دّیذ
تِ تیواس دس ضستي دستْا ٍ صَست ًوي ًٌیذ.

:داريئی غیراستلادُ اص سٍش ّای ًٌتشل دسد 

  جْت ًاّص ًاساحتی ٍ دسد تیواس دس صَست
لضٍم اص ًوپشس سشد، آتل تٌذی ٍ ػذم تحشى  

.ػعَ داسای ضٌستگی  یا آسیة استلادُ ًٌیذ

  جْت سیلٌس ضذى ػعالت تیواس اص هاساط
.  پطت استلادُ ًٌیذ

  اص توشیٌات حشًتی ؿیشكؼال استلادُ ًٌیذ تا
تِ ضل ضذى ػعالت، ایجاد ساحتی ٍ ًاّص  

.سختی ػعالت ًوي ضَد

:داريیی سٍضْای تسٌیي دسد

 اص  : دس صَستی ًِ تیواس هی تَاًذ اص ساُ دّاى ؿزا تخَسد، دس دسدّای خلیق
هسٌي ّای ؿیش هخذس هاًٌذ استاهیٌَكي ٍ داسٍّای ظذ التْاب ؿیش استشٍئیذی  

.ساػت ٍ تا تَجِ تِ دستَس پضضي استلادُ ًٌیذ 6تا  4ػوَها ّش 

  دس صَستی ًِ تیواس هی تَاًذ اص ساُ دّاى ؿزا تخَسد، دس دسدّای هتَسط ٍ دس
صَست ػذم تسٌیي دسد تیواس تا استلادُ اص سٍش تاال، اص هسٌي ّای هخذس تا اثش  

.هتَسط هاًٌذ ًذئیي طثن تجَیض پضضي استلادُ ًٌیذ

  دس دسدّای ضذیذ ٍ دس صَستی ًِ تا اهذاهات تاال ّوچٌاى دسد تیواس اداهِ داسد
طثن تجَیض پضضي اص داسٍّای هخذس تا اثشات هَی تش هاًٌذ ًتَسٍالى، آپَتل،  

.هشكیي ٍ پتذیي اسلادُ ًٌیذ

:مراقبتهای جاوبی
اص تیواس تخَاّیذ تا تٌٌیي ّایی هاًٌذ تٌلس ػوین ٍ تي آساهی اثشات ظذ دسد هسٌي ّا سا اهضایص دّذ.
ًَس اتام سا ًن ًٌیذ، سش ٍ صذای هحیط سا ًاّص دّیذ.
اص تیواس تخَاّیذ تجشتیات خَضایٌذ سا تشای خَد یاد آٍسی ًٌذ یا تِ كؼالیت هَسد ػالهِ ٍ لزت تخص خَد كٌش ًٌذ.
 تا پخص ًشدى هَصیي یا سٍضي ًشدى سادیَ ٍ توشًض دادى تیواس تِ آى، دسدّایی ًِ دس هذت ًَتاّی تؼذ اص اًجام پشٍسیجشّای

.دسدًاى ایجاد هی ضًَذ، سا تٌاّیذ
اٍ سا .اص تیواس تخَاّیذ تِ یي ضی خیشُ ضَد ٍ سپس تِ آساهی دم ٍ تاصدم ًٌذ ٍ تِ تاال ٍ پاییي سكتي ضٌن خَد توشًض ًٌذ :تىفس عمیق

.تطَین ًٌیذ دس ّش تٌلس احساس تی ٍصًی ًٌذ
اص تیواس تخَاّیذ ًِ تش سٍی یي گشٍُ اص ػعالت خَد هتوشًض ضَد :آرام سازی عضالوی.
 ظوٌا سٍی ًَاحی ًِ ضل ضذُ . ثاًیِ هجذدا ػعالت خَد سا ضل ًٌذ 7تا  5ٍی سا تطَین ًٌیذ تا ػعالت خَد سا هٌوثط ًٌذ ٍ تؼذ اص

.است توشًض ًٌذ

  :مالحظات
 ِتشداضتِ ضذُ تشای اداسُ دسد سا ثثت ًٌیذگام ّای ّش هشحل.
 سا یادداضت ًواییذ( تصَست رٌّی ٍ ػیٌی)اطالػات ًسة ضذُ اص تیواس.
هٌاى، ًیلیت، طَل هذت دسد ٍ ّش كاًتَس تطذیذ ًٌٌذُ یا تخلیق دٌّذُ دسد سا ثثت ًٌیذ.
دس صَستی ًِ دسد تیواس ًاّص پیذا ًٌشدُ آى سا ثثت ًٌیذ، دس صَست تشٍص ػاسظِ دسهاى داسٍیی، آى سا ثثت ًٌیذ.
ا سٍّتَجِ داضتِ تاضیذ استلادُ هشتة اص هسٌي ّای هخذس دس طَل دسهاى هوٌي است تیواس سا دس خطش ٍاتستگی تِ داسٍ یا اػتیاد تِ ایي گًَِ دا

(.  ایي خطش ًوتش اص یي دسصذ است)هشاس دّذ 
هسٌي ّا، دپشسیَى تٌلسی ٍ تویِ ػَاسض هْن آى ّا ضاهل یثَست، تَْع ٍ استلشاؽ هی تاضذ عارضهجذی تشیي.

ٍاحذ ایوٌی تیواس هشًض آهَصضی دسهاًی ضْیذ سحیوی



:   تًجه به مًارد مىع مصرف داري ها
دس تیواسی ضذیذ ًثذی، : استاهیٌَكيPKU  ساتوِ آلشطی ٍ ضي تِ هسوَهیت ،
دس خًَشیضی گَاسضی، هطٌالت ضذیذ ًلیَی، تشٍها ضذیذ سش: ًتَسٍالي
دس اكت َّضیاسی، ّایپًَسی، آلشطی، آسن ٍ هسوَهیت هٌغ هصشف داسًذ: اپیَئیذّا  .
 دسد ًثایذ تِ ػٌَاى یي پذیذُ طثیؼی دس ًظش گشكتِ ضَدسالمىداندس ،.
تِ ًطاًِ ّای دسد اص جولِ گشیِ ًشدى، دس ّن . ًیض دسد سا تجشتِ هی ًٌٌذ ٍ دس تیاى دسد تِ صَست ًالهی هطٌل داسًذ کًدکان

.ًطیذى صَست، یا تستي چطوْا تَجِ ًٌیذ ٍ اص هویاس هٌاسة آى ّا استلادُ ًٌیذ

(مقیاس سىجش درد)ابسارها 

 FLACCاستلادُ اص سٍش ّای هطاّذُ ای هثل: سال 4سي صیش 

 Baker-Wong facesتیواس استلادُ اص سٍش ّای پشسص اص خَد : سال 12تا  4سي 

VAS-NRSّای  استلادُ اص سٍش : سال 12سي تاالتش اص 

FLACC (Face-Leg-Activity-Cry-CONSOL ability)

2 1 0

چْشُ دس ّن سكتِ، هلل ضذگی كي، چاًِ ی لشصاى گاّی اٍهات حالت ضٌلي یا اخن كوذاى ػٌس الؼول یا تثسن صَست

هی ًطذتاال  سوتلگذ صدُ یا سام ّا سا تِ  هعطشب، تی هشاس، ػصثی، ّیجاى صدُ دس ٍظؼیت طثیؼی یا سست سام ّا

تذى هَسی ضٌل، سلت یا تٌاى هی خَسد پیچ ٍ تاب خَسدى، تـییش هٌاى تِ جلَ ٍػوة، ػصثی 
ٍ ّیجاى صدُ

تِ آساهی دساص ًطیذُ ٍ
حشًت هی ًٌذ

كؼالیت

گشیِ یٌٌَاخت، جیؾ ٍ داد، اؿلة اٍهات ضٌایت ًشدى یا جیؾ ٍ داد، گاّی اٍهات ضٌایتًالِ  كوذاى گشیِ گشیِ

.هی ضَدآسام  یاتِ سختی تسلی پیذا هیٌٌذ  ًشدى تا اٍ صحثت  ٍگْگاّی تا لوس، هحٌن گشكتي 
اطویٌاى هی یاتذ

خطٌَد، سست هاتلیت تسٌیي

Wong-Baker faces (  اص خٌذُ تا گشیِ. )ایي سٍش ضاهل یي ًاست تا ضص صَستي هیثاضذ ًِ تا هویاس ػذدی هطخص ضذُ اًذ

 سالِ است اص تیي صَستي ّا یٌی سا ًِ ضذت دسدش سا ًطاى هیذّذ اًتخاب هیٌٌذ سپس هیضاى  12تا  4ًِ هؼوَال اطلال تیواس

. دسد تَسط تٌٌسیي هطخص هیطَد

 دسد ًن :2صَستي -ًاهال خَضحال ٍ تذٍى ّیچ دسدی  :0صَستي

 ضذیذتشیي دسد: 10صَستي-دسد خیلی صیاد  :8صَستي -دسد خیلی تیطتش  :6صَستي -دسد ًوی تیطتش :4صَستي

ٍاحذ ایوٌی تیواس هشًض آهَصضی دسهاًی ضْیذ سحیوی


