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مفهوم درد



:درد تعریف 

عیواقآسيبدنبالبهكهناخوشایندذهنیاحساس
.دهدمیرخبدنهایبافتبهبالقوهیا

ی درد آن چيزی است كه فرد بيان می كند و تا زمان
كه او حس می كند وجود دارد

(.  1979مارگو مک كافری، (

یروانیافيزیکیماهيتتواندمیدردایجادمحرک
.باشدداشته

.داردپویاحالتیواستذهنیمفهومیکدرد





:دردفيزیولوژي

. نامند میNociceptionفرآیندهای فيزیولوژیک مربوط به درک درد را 

ناميده Nociceptorنوسيسپتور سازند ، هایی كه حس درد را منتقل میگيرنده

.شوند می

: مرحله می باشد4فرآیند درد شامل 

Transductionتبدیل    

Transmissionانتقال   

 Perceptionدرک    

Modulationتعدیل    











پیام  
پردازش 
می شود

سروتونین  و 
تولید... اندورفین و 

.می گردد

اثر مهاری 
بر انتقال
درد دارد



پاسخ های رفلکسی محافظ





:دردانتقالعصبيهايفيبرانواع

فيبرهایAسریعانتقال،دارندميلين،هستندقطورنسبتاً:دلتا

موضعی،تيزدرداحساسانتقال،هاایمپالس

فيبرهایC:هاایمپالسآهستهانتقال،ميلينفاقد،دارندكمیقطر،

مبهمومداوم،احشاییدردهایاحساسانتقال

طنابخلفیشاخبهمحيطازراعصبیهایایمپالسCودلتاAفيبرهای

،شودمیآزادPماده،هانرونسيناپسمحلدر.دهندمیانتقالنخاعی

،گيردمیصورتاسپاینوتاالميکاعصاببهآوراناعصابازایمپالسانتقال

فرستادهمغزدرباالترمراكزسمتبهها،ایمپالسشودمیانجاماعصابتقاطع

.شوندمی



(1965وال و مازاک ، )تئوري کنترل دروازه اي درد  





عنوانبهنخاعخلفیشاخهایسيناپس،تئوریاینبراساس
انعم،باشدبستهدریچهایناگركهكنندمیعملایدریچه

اجازهبودنبازصورتدروشدهمغزبههاپيامرسيدناز
بياننظریهاینبراساس.دهندمیراهاایمپالسبهعبور

رددتحریکبهمنجركمقطرباعصبیفيبرهای،شودمی
باعصبیفيبرهای،انتقالاینباهمزماناگرولیدشومی

انتقالحالدر،كنندمیعبوردریچههمانازكهزیادقطر
اینوشوندمیدردهایایمپالسانتقالازمانع،باشندپيام

.استدریچهبودنبستهمعنایبه

( :1965وال و مالزاک، ) تئوری کنترل دروازه ای درد 





پاسخ های فیزیولوژیک به درد



انواع درد بر اساس علت

یوناسی سپت

احشایی سوماتیک

نوروپاتیک

مرکزی محیطی

دردانواع 

کایدیوپاتي

درد خيالي نوروپاتي



انواع درد بر اساس مدت 

درد مزمن

غیر بدخیم بدخیم 

درد حاد



:متغيرهاي موثر بر درد 

عوامل 
فرهنگي

عوامل  
خانوادگي

عوامل  
يفيزیولوژیک

زمينه  
ذهني 

عوامل 
روحي

عوامل 
عاطفي  



کنترل دردفرآیند پرستاری در 

:بررسي

بررسی ویژگی های درد
دارو ها مصرفی
دردهای همراه عالئم و نشانه
اثرات رفتاری

http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/diseases/Nausea_Vomit-1.jpg




:تشخیص های پرستاری

شکمیجراحیمحلتورموالتهاببارابطهدردرد
ناركوتيکداروهایعوارضبارابطهدریبوست
قانیفواندامازاستفادهتواناییعدمبارابطهدرخودازمراقبتدرنقص

مفصلیروماتيسمبارابطهدر
دشدیدردعلتبهخوابواستراحتدرناتوانیبارابطهدرخستگی
دردضعيفكنترلقبلیتجربهبارابطهدراضطراب
مزمندردبارابطهدرخودعليهخشونتخطر
رشبازناشیسينهقفسهدردابرابطهدرهواییراهمؤثرغيرپاكسازی

جراحیمحل
زانومفاصلدردبارابطهدربدنیتحرکدراختالل
شدیددردبارابطهدرخوابالگویدراختالل



:برنامه ریزی

ه ریزی  برای بیمار برنامبر اساس تک تک تشخیص های پرستاری  اهداف و برآیندها 
.می گردد

پرستاری درد در رابطه با التهاب محل عمل جراحیبه طور مثال برای تشخیص 

:اهداف

.بیان کند0-10در مقیاس 3مددجو شدت درد خود را 
.دو مورد از عوامل تشدید کننده و رفتارهای تعدیل کننده درد را بیان کند



:اقدامات پرستاری در راستای تسکین درد



شدههدایتسازیتصویر-1

داروییغيراقدامات



كنترل های تنفسی فعاليتهای تن آرامی پيشرونده شامل تركيبی از روش
.های عضالنی است گروهانقباض و انبساط ای از شده و مجموعه

:تن آرامي -2



:انحراف فکر -3



:بیوفیدبک -4



:تحریک پوستي-4

.شودمیندورفيناشدنآزادسببپوستیتحریکنظریهیکبرطبق
تحریک،سوزنیطب،سردگرم،كمپرسماساژ،طریقازپوستیتحریک

.شودمیانجامالکتریکیجریانیکتوسطالکتریکی



Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)



:درددارویيدرمان

.دارندنیازپزشکدستوربهداروییهایدرمانهمه

:هامسکنانواع

استروئيدیغيرهایالتهابضدNSAIDs:

.کنندمیعملالتهابیهایپاسخمهاروهاپروستاگالندینسنتزمهارطریقاز
...وایبوبروفن،آسپرین،استامینوفن:شامل

گوارشیهایخونریزی،معدهزخم:جانبیعوارض

مخدرداروهایNarcotic or Opioid:

،پتیدینمورفین،:شامل.شوندمیدردتسکینسببمخدرهایگیرندهباشدنباندبا
متادون
یبوستاستفراغ،تهوع،تنفسی،سیستمتضعیف:جانبیعوارض



:كمکیهایمسکن
(تریپتیلینآمی)ایحلقهسهضدافسردگی

(توئینفنی،کاربامازپین)هاتشنجضد

:(Placebo)دارونما
.دشومددجوآرامشسبباستممکنامانداردداروییفعالترکیباتکهاستایماده

.استاخالقیغیردردماهیتیاوجودارزیابیبرایپالسبوازاستفاده

موضعیحسیبی

ایشامهسختخارجحسیبی:
(اپیدورال)شامهسختخارجفضایداخلبهداروتزریق



:بيمارتوسطدردکنترل Patient – Controlled Analgesia (PCA)

استفادهحملقابلتزریقیهایپمپاز.استمددجوخودتوسطمسکناجرای
دکمهبایدمددجودارودریافتبرای.دهدمیتحویلرادارومعینیمقدارکهشودمی

.دهدفشارراPCAبهمتصل

گرفتنهبمددجویانتمایل،پرستاربهوابستگیعدمدرد،برمددجوکنترل:فواید
اضطرابکاهش،دردترسریعتسکین،مسکنترثباتباخونیسطح،کمترداروی






