تؼطیف :

فططزٌی ػضال٘ی زضاظ ٔست اظ جّٕ ٝزض اثط ػسْ

ذستٍی

ضاثسٔٚیِٛیع ثٔ ٝؼٙبی ترطیت سّٞ َٛبی ػضال٘ی

تحطن عٛال٘ی ٔست پس اظ افتبزٖ ٔ ٓٞی تٛا٘س ػّتی

زضز ٔفبغُ

ٔرغظ است .ذطاة ضسٖ ٔ ٚطي سّٞ َٛبی ػضالت

ثطای ایٗ سٙسضْ ثبضس.

حٕالت تطٙج

اسىّتی ٔٛجت آظاز ضسٖ پطٚتئیٗ اغّی زض ٖٚآٖ

وبضثطز زاضٞٚبیی اظ جّٕ ٝاستبتیٗ ٚ ،یب زاضٞٚبی ضس

افعایص ٚظٖ (٘بذٛاست)ٝ

ٔیطٛز .ث ٝایٗ پطٚتئیٗ ٔیٌّٛٛثیٗ ٔیٍٛیٙس.

ج ٖٛٙثٛیژ ٜزض زٚظ ٞبی ٔػطفی ثبال

تطریع:

ٔیٌّٛٛثیٗ ث ٝزض ٖٚذ ٖٛآظاز ضس ٚ ٜث ٝوّی ٝضسیس،ٜ

ایٗ ثیٕبضی ثب آظٔبیص ذ ٚ ٖٛآظٔبیص ازضاض تطریع

زض زض ٖٚآٖ ضسٛة ٔیىٙس  ٚایٗ ضسٛة ٔٛجت

زازٔ ٜیضٛز ،سغح پتبسیٓ ذ ٓٞ ٖٛثبال ٔیضٚز،

٘بضسبیی وّیٔ ٝیٍطزز.

وّسیٓ ٕٔىٗ است پبییٗ ثیبیس ،آظٔبیص ازضاض  ٓٞثٝ
غٛضت وبشة ذ٘ ٖٛطبٖ ٔیزٞس
ٔٛاضز ظیط ٘طب٘ٞ ٝب  ٚػالئٓ ضبیؼی ثطای
ضاثسٔٚیِٛیع ٞستٙس:


زضز ػضال٘ی ،ثٛیژ ٜزض ضب٘ٞ ٝب ،ضاٖ ٞب
 ٚیب ثرص تحتب٘ی وٕط



ضؼف ػضال٘ی  ٚیب ٔطىُ زض حطوت
ثبظٞ ٚب  ٚیب پبٞب

 .ػُّ ضاثسٔٚیِٛیع ػجبضتٙس اظ:
ٔػطف اِىُ  ٚیب زاضٞٚبی ٔرسض اظ جّٕٞ ٝطٚئیٗ،
وٛوبئیٗ  ٚیب آٔفتبٔیٗ
وطص ظیبز ػضال٘ی زض ثطذی افطاز وٚ ٝضظضىبضاٖ
غیط حطف ٝای ٞستٙس .ایٗ حبِت زض ٚضظضىبضاٖ حطفٝ
ای  ٓٞضخ ٔی زٞس  ٚاٌط تٛز ٜی ػضال٘ی ثیطتطی
ضىست ٝضٛز ،ثیطتط ذغط٘بن است.
آسیت ٘بضی اظ تػبزف  ٚافتبزٖ ٔ ٓٞی تٛا٘س ػبُٔ
آٖ ثبضس.



زضز ضىٕی



تٟٛع  ٚاستفطاؽ



تت  ،ضطثبٖ لّت ضطیغ



ٌیجی ،وٓ آثی ،تت ٚ ،یب فمساٖ
ٞطیبضی



ازضاض لطٔع  ٚیب ل ٜٟٛای تیط ٚ ،ٜوبٞص
ثط ٖٚز ٜازضاضی  ٚیب ػسْ ترّی ٝی ازضاض
ػالئٓ زیٍطی ؤٕ ٝىٗ است ثب ایٗ ثیٕبضی
زض اضتجبط ثبضٙس ػجبضتٙس اظ:

زضٔبٖ ٞبی ضاثسٔٚیِٛیع:
زضٔبٖ  ٚتطریع اِٚی ٝی ضاثسٔٚیِٛیع وّیسی ثطای
پی آٔس ٔٛفك ٔی ثبضس .ضٕب ثب ا٘جبْ زضٔبٖ ثٛٔ ٝلغ ٚ
ٔٙبست ٔی تٛا٘یس ا٘تظبض ثٟجٛز وبّٔی ضا زاضت ٝثبضیس.
اٌط ضٕب ٔجتال ث ٝضاثسٔٚیِٛیع ٞستیسٕٔ ،ىٗ است
ثطای زضٔبٖ ػّت ظٔی ٝٙای زض ثیٕبضستبٖ ثستطی
ضٛیس .زضٔبٖ ثب ٔبیؼبت زاذُ ٚضیسی ث ٝحفظ تِٛیس
ازضاض  ٚپیطٍیطی اظ آسیت وّیٛی وٕه ٔی وٙس.
٘سضتب ،زضٔبٖ زیبِیع ٕٔىٗ است ثطای وٕه ث ٝوّیٞ ٝب
زض فیّتط وطزٖ ٕ٘ه ٞب وٕه وٙٙس ٜثبضسٔ .سیطیت
٘بٙٞجبضی ٞبی اِىتطِٚیتی ( پتبسیٓ ،وّسیٓ ،فسفط)

ث ٝحفبظت لّت  ٚسبیط اػضبی ثسٖ وٕه ٔی وٙٙس.

ذٛضجرتب٘ ٝایٗ ضٚظٞب ثط٘بٔٞ ٝبیی پیسا ٔیض٘ٛس وٝ

ٕٞچٙیٗ ضٕب ٕٔىٗ است ثطای ثطزاضت فطبض  ٚیب

تالش زاض٘س ث ٝتسضیج ٌ ٚبْ ثٌ ٝبْ ثسٖ ضٕب ضا ثٔ ٝطظ

وطص  ٚفمساٖ جطیبٖ ذ ٖٛزض ٕٔىٗ است ٘یبظ

آٔبزٌی ثطسب٘ٙس ،اظ ایٗ ثط٘بٔٔ ٓٞ ٝیتٛا٘یس استفبزٜ

زاضت ٝثبضیس و ٝزض  ICUتحت ٔطالجت ٞبی ٚیژ ٜای

وٙیس.غجط زاضت ٝثبضیس ،ضٕبیی و ٝچٙس غس ٔتط

لطاض ثٍیطیس

زٚیسٖ ثطایتبٖ زضٛاض است ،یب ٕ٘یتٛا٘یس  10ثبض ضٙب
ثطٚیس ،عی ز ٚسٔ ٝبٔ ٜیتٛا٘یس ،ثسیبض آٔبزٜتط اظ
حبالیتبٖ ثطٛیس

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

رابدومیولی
ز

٘تیجٌ ٝیطی:
ٚضظش  ٚتٕبیُ ث ٝتغییط  ٚایجبز آٔبزٌی ثس٘ی یب
تٙبست ا٘ساْ چیع ذٛثی است ،أب ضٕب ثبیس
ٔحسٚزیتٞبی ذٛز ضا ثطٙبسیس ،پّ ٝپّ ٝپیططفت
وٙیس  ٚظیبز ث ٝذٛز سرت ٍ٘یطیس.
ایٗ تصوط اظ آٖ جٟت إٞیت زاضز و ٝذیّیٞب ثؼس
ٔبٜٞب  ٚسبَٞب سجه ظ٘سٌی ٘بزضست ،تحت تبثیط
اعطافیبٖ ،چطٓ  ٓٞ ٚچطٕی یب ثط٘بٔٞٝبی تّٛیعی٘ٛی،

ٔٙجغ:
وتبة جبٔغ فٛضیت زض پطستبضی (ٔالحت ٘یه ضٚاٖ ٔفطز)

٘بٌٟبٖ ٔتٛجٔ ٝیض٘ٛس و ٝثس٘طبٖ ث ٝوّی اظ فطْ

اضزٞبَی ،سیزحسیٖ ،1384 ،اغ َٛتطدیظ زضٔبٖ  ٚحیضًیض ی

ذبضج ضس ٚ ٜسؼی ٔیوٙٙس زض وٛتبٜٔست ،ججطاٖ آٖ

اظ ٘بضسبیی ٞبی حبز وُی ٜزض اثط ضاثسْٚیٚظ زض حٛازث ؽیض

 ٕٝٞغفّت ضا ثىٙٙس .اغّت ٔ ٓٞسیط ٘بزضست ضا عی

ی یت أساز ٘ ٚجبت،
ٔتطلج ،ٝزْٚیٖ ٕٞبیش ػّٓی تحكیقی ٔس ض

ٔیوٙٙس.
سؼی وٙیس اظ ضإٙٞبیی ٔطثیبٖ وبضآظٔٛز ٜاستفبزٜ
وٙیسٚ ،ضظش یه ػّٓ است.

تٟطاٖٛٔ ،سس ٝآٔٛظش ػبَی ػّٓی-وبضثطزی ٞالَ ایضاٖ،
http://www.civilica.com/Paper-SRM02SRM02_078.ht
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