ساٌّوبي تكويل فشم اسصيبثي تخصصي ٍ هشاقجت تغزيِ اي ثضسگسبالى ثستشي دس ثيوبسستبى
الضاهبت اجشا:
 .1هتخلليي يب هـبٍسيي تغزيِ دٍسُ ديذُ ،اص افضبء اكلي تين دسهبى ثيوبس هي ثبؿٌذ .خذهبت تغزيِ ای افن اص ٍيضيت ،اسصيبثي
تخللي ،هـبٍسُ ٍ تٌؾين سطين غزايي ثشای ثيوبس ،تشخيحب" تَػظ هتخلق تغزيِ ثيوبسػتبى ٍ ،دس كَست ًجَد ،تَػظ هـبٍسيي
تغزيِ دٍسُ ديذُ اًدبم هي ؿَد.
 .2لشاس دادى فشم اسصيبثي اٍليِ تغزيِ ثيوبساى دس صهبى پزيشؽ دس پشًٍذُ ثيوبساى ،ثغَس هؼتمل

يب ادغبم يبفتِ دس فشم هشالجتْبی

پشػتبسی الضاهي ثَدُ ٍ پشًٍذُ ثيوبس ثذٍى آى ًبلق هحؼَة هي ؿَد .ايي فشم تَػظ پشػتبس ثخؾ دس ثذٍ ثؼتشی تىويل هي
گشدد.
 .3لشاس دادى فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ دس پشًٍذُ ثيوبس الضاهي ثَدُ ٍ پشًٍذُ ثيوبس ثذٍى آى ًبلق هحؼَة هي گشدد .ايي فشم تَػظ
هـبٍس تغزيِ دس ثذٍ ثؼتشی دس يىي اص ػِ حبلت صيش تىويل هي گشدد  .پيگيشی تىويل ٍ هْش ٍ اهضبء ايي فشم تَػظ هـبٍس تغزيِ
ٍ پضؿه ثب پشػتبس هؼئَل ثيوبس اػت.
 .4فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ دس يىي اص ػِ حبلت صيش تىويل ؿذُ ٍ تٌؾين سطين غزايي كَست هي گيشد :
 ثش اػبع ًتبيح اسصيبثي اٍليِ تغزيِ (غشثبلگشی) تَػظ پشػتبس وِ ثشای وليِ ثيوبساى دس ثذٍ ثؼتشی تىويل هي گشدد ٍ
ثٌبثش ًتيدِ آى ،لضٍم تىويل فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ تقييي هي گشدد

 .دس ايي حبلت دسخَاػت اًدبم

اسصيبثي

تخللي تَػظ ػش پشػتبس ًَثت وبسی ،اص هَاسد الضاهي اًدبم هـبٍسُ تغزيِ ای ثيوبس هحؼَة هي گشدد  .الصم ثِ روش
اػت دس ايي حبلتً ،يبصی ثِ دسخَاػت هـبٍسُ تغزيِ اص ػَی پضؿه ًيؼت.
 ثب دسخَاػت هـبٍسُ تغزيِ اص ػَی پضؿه وِ دس ثشي هـبٍسُ دسج هي ؿَد ٍ ثش اػبع ؿشايظ خذيذ ثيوبس يب تغييش
سٍؽ تغزيِ اٍ تَػظ پضؿه دس عَل ثؼتشی اػت  .دسخَاػت هـبٍسُ اص عشيك پشػتبس يب هٌـي ثخؾ ثِ اعالؿ هـبٍس
تغزيِ سػبًذُ هي ؿَد ٍ هـبٍس تغزيِ ثقذ اص ٍيضيت ثيوبسً ،ؼجت ثِ تىويل فشم اسصيبثي تخللي ٍ ّوچٌيي دسج
هـبٍسُ خَد دس ثشي هـبٍسُ الذام هي ًوبيذّ .ش دٍ ثشي دس پشًٍذُ ثيوبساى ًگْذاسی هي گشدد

 .هـبٍسُ ثبيذ حذاوثش

لجل اص پبيبى ًَثت وبسی اسائِ ؿَد.
 هَاسد اثتال ثِ ديبثت ،فـبس خَى ثبال ٍ ثيوبسيْبی للجي فشٍلي ،ػشعبى ّب ،ػىتًِ ،بسػبيي حبد وليِّ ،وَديبليض ،ػيشٍص
وجذی ،پيًَذ افضبء ،صخن ثؼتش ،ػَء خزة ،ثيوبسی ّبی ًَسٍلَطيه هٌدش ثِ اختالل ثلـ ،خشاحي ؿىوي ،پٌَهًَي،
ثيوبسی اًؼذادی هضهي سيِ ) ،(COPDضشثِ ثِ ػش يب ًبتَاًي دس تغزيِ دّبًي ثِ ّش دلي ل .وليُ ثيوبساى دس ثذٍ ثؼتشی
تَػظ هـبٍس تغزيِ دس وليِ ثخؾ ّب ثدض اٍسطاًغ ٍ دسهبًگبُ ّب ثبيذ ٍيضيت ؿذُ ٍ ثشای ثيوبساى هجتال ثِ ايي ثيوبسيْب،
اسصيبثي تخللي تغزيِ ای ٍ تٌؾين سطين غزايي كَست گيشد ًَ .ثت ٍيضيت ثقذی ٍ تقذاد دفقبت ٍيضيت ثش اػبع ًؼس
هـبٍس تغزيِ تقييي هي گشد د .ثِ ٍيظُ دس ثيوبسػتبًْبيي وِ ثب ووجَد هـبٍس تغزيِ سٍثشٍ ّؼتٌذ ،تٌؾين سطين غزايي
حذالل ثشای ايي ثيوبساى ضشٍسی هي ثبؿذ.
1

 .5ثغَس خالكِ ،هـبٍسيي تغزيِ هَؽف ثِ اسصيبثي ٍ اًدبم هحبػجبت تغزيِ ای ثيوبساى ثؼتشی دس ثيوبسيْبی فَق الزوش ،هَاسد
اسخبؿ ؿذُ اص ػشپشػتبس ثذًجبل ًتيدِ اسصيبثي اٍليِ ٍ هَاسد دسخَاػت هـبٍسُ پضؿهاى ّؼتٌذ .تٌؾين سطين غزايي ثيوبس دس
ٍيضيت اٍل كَست هي گيشد .ايي سطين هجتٌي ثش تـخيق ثيوبسی يب سًٍذ تـخيلي-دسهبًي ثيوبس تَػظ پضؿه هقبلح
هي ثبؿذ .سطين غزايي ثيوبس لجل اص اخشا ثبيذ هَسد تَافك پضؿه هقبلح ٍ هـبٍس تغزيِ لشاس گشفتِ ٍ ايي تَافك ثبيذ لجل اص اٍليي
ٍفذُ غزايي ثيوبس دس ثيوبسػتبى ثبؿذ.
 .6هـبٍسيي تغزيِ هَؽف ثِ هوَْس ًوَدى فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ پغ اص اٍليي ٍيضيت ثيوبس ٍ ثشگِ پيگيشی هذاخالت تغزيِ
ای دس ّش ًَثت ٍيضيت هي ثبؿٌذ.
 .7هْش ًوَدى فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ تَػظ پضؿه هقبلح دس اٍليي ٍيضيت ثيوبس الضاهي ثَدُ ٍ ًـبًگش تَافك پضؿه هقبلح ٍ
هـبٍس تغزيِ ثش اخشای سطين غزايي تٌؾين ؿذُ اػت  .دس كَستيىِ صهبى اٍليي ٍيضيت هـبٍس تغزيِ لجل اص ٍيضيت پضؿه هقبلح
ٍ لجل اص دسيبفت اٍليي ٍفذُ غزايي ثيوبس اص صهبى ثؼتشی دس ثيوبسػتبى ثبؿذ ،هـبٍس تغزيِ ثش اػبع تـخيق اٍليِ ثيوبسی وِ
تَػظ پضؿه دس ثشگِ ثؼتشی دسج ؿذُ اػت ،سطين غزايي ثيوبس سا تٌؾين ًوَدُ ٍ پغ اص اٍليي ٍيضيت پضؿه هقبلح ،سطين سا
هغبثك ثب تَافك عشفيي اداهِ دادُ ٍ يب دس كَست لضٍم ثبصًگشی هي ًوبيذ.
 .8دس كَست هخبلفت پضؿه هقبلح ثب سطين غزايي تٌؾين

ؿذُ تَػظ هـبٍس تغزيِ ،الصم اػت داليل فلوي هخبلفت پضؿه

ثلَست هىتَة دس هحل هخلَف هْش پضؿه دس فشم اسصيبثي تخللي دسج ٍ هْش

ؿَد ٍ تَافك هدذد لجل اص ٍفذُ غزايي

ثقذی ،ثيي پضؿه هقبلح ٍ هـبٍس تغزيِ اًدبم ؿذُ ٍ ًؾش تَافمي ،هوَْس ثِ هْش عشفيي گشدد  .عذم دسج علت ايي هخبلفت
دس فشم اسصيبثي تخصصي ،ثِ هعٌبي هَافقت طشفيي ثش اجشاي سطين غزايي تٌظيوي هشبٍس تغزيِ است .
 .9دس كَستي وِ ًؾش تَافمي دس سطين غزايي ثيوبس حبكل ًـذ ،هَضَؿ ثبيذ دس وويؼيَى پضؿىي يب هقبًٍت دسهبى ثيوبسػتبى
خْت تلوين گيشی ثٌب ثش هٌبثـ فلوي هقتجش داًـگبّي هَسد لجَل ٍصاست ثْذاؿت ،حل ٍ فلل گشدد .تَافك هزوَس دس پشًٍذُ
ثيوبس تَػظ پضؿه هقبلح ٍ هـبٍس تغزيِ هْش ؿذُ ٍ ًحَُ تٌؾين سطين غزايي ثيوبس ثش اػبع تَافك اًدبم ؿذُ اخشا هي گشدد.
ايي تَافك ًْبيي ًيض لجل اص ٍفذُ غزايي ثقذی ٍ ثشای ّوبى همغـ صهبًي ثَدُ ٍ ثب تغييش ؿشايظ ثيوبس دس كَست ًيبص ،ثب ًؾش
تَافمي هـبٍس تغزيِ ٍ پضؿه هقبلح تغييش خَاّذ وشد ٍ ايي تغييش دس سطين غزاييً ،يبصی ثِ هْش وشدى هدذد پضؿه هقبلح
ًذاسد هگش ايٌىِ هدذدا هحل اختالف ثبؿذ وِ ثِ ؿيَُ لجل فول خَاّذ ؿذ .
 .01تقييي ًَؿ هَاد غزايي ثش هجٌبی ٍاحذ ّبی تدَيض ؿذُ اص گشٍُ غزايي ،ثش فْذُ وبسؿٌبع تغزيِ هذيشيت ثخؾ غزا هي ثبؿذ
وِ ثب اػتفبدُ اص ليؼت خبيگضيٌي ،تٌَؿ دس سطين غزايي ثيوبس ايدبد هي ًوبيذ.
 .11دس كَستيىِ ثيوبس ثؼتشی دس ثخؾ اٍسطاًغ ثٌبثش ًتبيح اسصيبثي اٍليِ تغزيِ ای داسای فَاهل خغش تغزيِ ای ثبؿذ ٍ ثب ًؾش پضؿه
اٍسطاًغ اص ثيوبسػتبى تشخيق گشدد،الصم اػت پضؿه يب پشػتبس اٍسطاًغ ثيوبس سا ثِ وليٌيه تغزيِ ثيوبسػتبى دس كَست ٍخَد
ٍ دس غيش ايٌلَست ثِ ػبيش هشاوض  ،خْت ثشسػي ثيـتش ٍ دسيبفت هـبٍسُ تغزيِ ساٌّوبيي ًوبيذ.
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 .12ثذليل ؿشايظ خبف ثبليٌي ثيوبساى ثؼتشی دس ثخؾ اٍسطاًغ اص ثذٍ ثؼتشی تب صهبى وٌتشل ؿشايظ ثحشاًي ،ثِ تـخيق پضؿه،
ثيوبساى دس ايي ثخؾ ًيبصی ثِ ٍيضيت تغزيِ ای ًخَاٌّذ داؿت  .دس كَست دسخَاػت هـبٍسُ تغزيِ تَػظ پضؿه دس ثخؾ
اٍسطاًغ ،ايٌىبس اص عشيك دسج دػتَس دس پشًٍذُ ثيوبس ثؼتشی دس ثخؾ اٍسطاًغ ( ،)orderيب پش وشدى ثشي هـبٍسُ اًدبم هي ؿَد
ٍ اعالؿ سػبًي ثِ هـبٍس تغزيِ خْت ٍيضيت تغزيِ ثيوبس ،تَػظ پشػتبس اٍسطاًغ اًدبم هي ؿَد

 .دس كَستيىِ ثيوبس ثب ٍخَد

وٌتشل ؿشايظ ثحشاًي ٍ ثجبت ؿشايظ حيبتي ( ٍ )stableتخفيف فالين ثب تـخيق پضؿه اٍسطاًغ ،ثيؾ اص  24ػبفت دس ثخؾ
اٍسطاًغ ثؼتشی ثبلي ثوبًذ ٍ يب لجل اص  24ػبفت ثِ ػبيش ثخـْبی ثؼتشی ثيوبسػتبى اًتمبل يبثذً ،حَُ ٍيضيت تغزيِ ای ثيوبس،
تبثـ ثٌذّبی ايي دػتَسالقول هي ثبؿذ.
 .31تىويل فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ ثشای هبدساى ثبسداس ٍ وَدوبى ضشٍسی ًيؼت .تٌؾين سطين غزايي هٌبػت ثشای هبدساى ثبسداس ثب
ثبسداسی پشخغش يب هجتال ثِ ثيوبسيْبی ّوشاُ ٍ ًيض دس وَدوبى ثيوبس ثِ فْذُ هـبٍس تغزيِ ثَدُ ٍ دس فشم هـبٍسُ پضؿه دسج هي
گشدد.

دستَسالعول تكويل فشم:
هٌؾَس اص افشاد ثضسگؼبل دس ايي دػتَسالقول افشاد  19ػبل ثِ ثبال هي ثبؿذ.
 اثتذا اعالفبت پبيِ اص هـخلبت ثيوبس دس دٍ سديف اٍل فشم دسج هي گشدد. دس ثٌذ ثقذ ،خٌؼيت ثيوبس هـخق هي ؿَد.-

دس كَستي وِ فشد هًَث ثبؿذٍ ،ضقيت ثبسداسی يب ؿيشدّي اص ثيوبس ػَال ؿذُ ٍ يب ثب اػتفبدُ اص هذاسن هَخَد دس پشًٍذُ
تقييي هي گشدد.

 ثقلت اّويت هيضاى فقبليت ثذًي افشاد دس تٌؾين سطين غزايي ،سطح فعبليت ثذًي ثيوبس تقييي هي گشدد. oفعبليتْبي ثذًي خيلي سجك ؿبهل فقبليت ّبيي اص لجيل ًـؼتي ٍ ايؼتبدى ،ساًٌذگي ،وبس آصهبيـگبّي ،تبيپ وشدى ،وبسّبی
هقوَل هٌضل ،خيبعي وشدى ،اتَ صدى ،پختي ٍ ًَاختي آالت هَػيمي ٍ غيشُ دس ثخؾ فوذُ ای اص سٍص هي ثبؿذ.
 oفعبليت ّبي ثذًي سجك ؿبهل فقبليت ّبيي اص لجيل لذم صدى ثب ػشفت  3تب  4/5ويلَهتش دسػبفت ،وبسّبی هىبًيىي ،وبسّبی
الىتشيىيً ،دبسی ،حشفِ سػتَساى داسی ،حشفِ تويضوشدى خبًِ ،حشفِ ًگْذاسی اص وَدن ،تٌيغ سٍی هيض ،لبيمشاًي ٍ غيشُ هي ثبؿذ.
ثبيذ تَخِ داؿت وبسّبی هقوَل هٌضل وِ ؿبهل تويض وشدى خبًًِ ،گْذاسی اص فشصًذاى ٍ غيشُ هي ثبؿذ خضٍ فقبليت ّبی خيلي ػجه
دس ًؾش گشفتِ هي ؿَد اهب اگش حشفِ فشد ًگْذاسی اص وَدوبى يب تويض وشدى هٌضل ديگشاى ثبؿذ خضٍ فقبليت ّبی ػجه لشاس هي گيشد.
 oفعبليت ّبي ثذًي هتَسط ؿبهل فقبليت ّبيي اص لجيل لذم صدى ثب ػشفت  5تب  6/5ويلَهتش دس ػبفت ،حول ثبس ،وٌذى فلف ّب ،ثيل
صدى ،دٍچشخِ ػَاسی ،اػىي ،تٌيغ ٍ غيشُ هي ثبؿذ.
 oفعبليت ّبي ثذًي سٌگيي ؿبهل فقبليت ّبيي اص لجيل فَتجبل ،ثؼىتجبل ،ثشيذى دسخت ،ثبال سفتي اص تپِ ثب حول ثبس ٍ غيشُ هي ثبؿذ.
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 دس ثٌذ ثقذ ،هكول ّبي غزايي ٍ داسٍّبيي وِ ثيوبس ػبثمِ هلشف آى ّب سا داؿتِ اػت دسج هي گشدد  .هٌؾَس اص ػبثمِهلشف هىول ٍ داسٍ  ،هَاسدی هثل ًؼخِ پضؿه يب داسٍّبی ثذٍى ًؼخِ وِ دس داسٍخبًِ فشٍختِ هي ؿًَذ  ،داسٍّبی گيبّي
ٍ هىول ّبی غزايي ٍ داسٍّبی غيش لبًًَي وِ فشد عي چٌذ هبُ اخيش ٍ يب دس حبل حبضش اػتفبدُ وشدُ يب هي وٌذ ،هي ثبؿٌذ .
 دس ثٌذ ثقذی ،هـبٍس تغزيِ ثش اػبع هٌذسخبت پشًٍذُ ،تشخيص ثيوبسي سا هغبثك ثب ًؾش پضؿه هقبلح دس هحل هشثَعِ دسجهي ًوبيذ.
 دس سديف ثقذ ،دس كَست ٍخَد ثيوبسي صهيٌِ اي هشتجظ ثب تغزيِ وِ خذای اص فلت اكلي ثؼتشی ؿذى ثيوبس هي ثبؿذ دسجهي گشدد .هبًٌذ ديبثت ،فـبس خَى ثبال ،چشثي خَى ثبال ٍ ...
 ًبم داسٍّبي هصشفي ثيوبس سا ثب اػتفبدُ اص پشًٍذُ ثيوبس دس ثٌذ ثقذی ٍاسد هي ًوبيذ . دس سديف ثقذ ثب ػَال اص ثيوبس ،دس كَست ٍخَد سبثقِ حسبسيت ًؼجت ثِ غزا يب داسٍيي خبفً ،بم هبدُ غزايي يب داسٍیحؼبػيت صا دس ثخؾ هشثَعِ هـخق ؿذُ ٍ دس غيش ايي كَست دس هحل هشثَعِ فجبست "ًذاسد" دسج هي گشدد.
 دس اداهِ ،دستَس غزايي پضشك هعبلج هجتٌي ثش تـخيق ثيوبسی وِ دس پشًٍذُ دسج ؿذُ اػت ثجت هي گشدد . ثٌذ ثقذی فشم شبهل ًحَُ تغزيِ ثيوبس ( ؿبهل :هٌـ تغزيِ ثب دّبى ،تغزيِ ٍسيذی ،تغزيِ ثب لَلِ ٍ تغزيِ دّبًي ) ثش اػبعدػتَس پضؿه هقبلح وِ دس پشًٍذُ پضؿىي ثيوبس دسج ؿذُ اػت تقييي ؿذُ ٍ دس هحل هشثَعِ فالهت صدُ هي ؿَد
 دس ثخؾ ثقذی ،اطالعبت تي سٌجي ثيوبس ثش اػبع اًذاصُ ّب ٍ ؿبخق ّبی روش ؿذُ اًذاصُ گيشی ٍ ثش اػبع هقيبس روشؿذُ دس هحل هشثَعِ ثجت هي ؿَد.


ًحَُ اًذاصُ گيشی ٍصى ٍ قذ ثِ سٍؽ اػتبًذاسد هٌذسج دس هٌبثـ فلوي دس ّش گشٍُ ػٌي اًدبم هي ؿَد  .اًذاصُ گيشی ٍصى
ثب اػتفبدُ اص تشاصٍّبی اػتبًذاسد ٍ ػبلن ٍ اًذاصُ گيشی لذ ثب اػتفبدُ اص هتش ٍ يب لذػٌح اػتبًذاسد اًدبم هي ؿَد  .ثغَس
ولي اًذاصُ گيشی ّبی لذٍ ،صى ٍ  ...تب حذاهىبى ٍالقي ٍ دس كَست هحذٍديت دس اًذاصُ گيشی ،ثغَس غيشهؼتمين اًذاصُ
گيشی ؿذُ ٍ ثشآٍسد تخويٌي ثجت هي ؿَد.

ًكتِ  :1ثشای تقييي ٍصى فقلي ،دس ثيوبساى ثؼتشی دس ثخؾ  ،ICUثيوبساى وليَی ٍ يب ػبيش ثيوبساًي وِ لبدس ثِ ثلٌذ ؿذى اص
تخت ًيؼتٌذ يب تختْبی ٍاخذ تشاصٍ هَحَد ًيؼت ٍ ًوي تَاى ٍصى ٍالقي آًْب سا اًذاصُ گشفت اص ٍصى ايذُ ال اػتفبدُ ؿَد .
ًكتِ  :2دس كَستي وِ ثيوبس لبدس ثِ ثلٌذ ؿذى اص تخت ًجَد ثب يىي اص سٍؿْبی صيش هي تَاى لذ ثيوبس سا اًذاصُ گشفت :
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 - 1وبسثشدی تشيي ٍ ػبدُ تشيي سٍؽ ،تخويي اًذاصُ لذ ثب اػتفبدُ اص اًذاصُ گيشی عَل اػتخَاى اٍلٌبی ػبفذ هغبثك سٍؽ
صيش اػت:
دس ايي سٍؽ اص ثيوبس هي خَاّين ثبصٍی خَد سا (تشخيحب ثبصٍی چپ) دس فشم لفؼِ ػيٌِ ثب عشف ؿبًِ همبثل خن وٌذ ثِ عَسيىِ
اًگـتبى سٍی ؿبًِ لشاس ثگيشًذ  .ػپغ ثب اػتفبدُ اص يه هتش فبكلِ ثيي اػتخَاى اسًح سا تب اػتخَاى ثشخؼتِ هچ دػت اًذاصُ هي
گيشين .اص عَل اػتخَاى اٍلٌبی ثذػت آهذُ (ثش حؼت ػبًتيوتش) خْت تقييي لذ (ثش حؼت هتش) هغبثك خذٍل ثِ تفىيه خٌؼيت
ٍ ػي (صيش  65يب ثبالتش اص )  65اػتفبدُ هي ؿَد.

 - 2تخويي اًذاصُ لذ ثب اػتفبدُ اص فبكلِ صاًَ تب پبؿٌِ (استفبؿ صاًَ) هغبثك دػتَس القول صيش:
صاًَی ثيوبس -دس حبلت دساصوـيذُ ثِ پـت -سا دس ٍضقيت  90دسخِ (هغبثك ؿىل صيش) لشاس دّيذ .يه تيغِ وبليپش سا صيش پبؿٌِ
ٍ تيغِ ديگش سا دس ػغح سٍيي ساى لشاس دّيذ  .ثذًِ وبليپش سا هَاصی ثب هحَس ثلٌذ ساى ًگِ داؿتِ ٍ ثشای دلت دس اًذاصُ گيشی،
ثبفت ساى سا تحت فـبس لشاس دّيذ .اًذاصُ لذ (ثِ ػبًتيوتش) ثب خبگزاسی اًذاصُ استفبؿ صاًَ دس فشهَل صيش ثذػت خَاّذ آهذ:
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ً وبيِ تَدُ ثذًي؛ ثب اػتفبدُ اص فشهَل هشثَعِ ٍ يب ثب اػتفبدُ اص ًَهَگشام تقييي ٍ ثجت هي گشدد .
ٍ صى هعوَل ؛ ٍصًي اػت وِ ثيوبس ثغَس هقوَل لجل اص ؿشٍؿ ثيوبسی عجك گفتِ خَد يب ّوشاّبى داؿتِ اػت ٍ ثِ خبعش
هي آٍسد ٍ ثشای تخويي هيضاى وبّؾ ٍصى ثىبس هي سٍد .
 اًذاصُ گيشی دٍس ثبصٍ  ،ثب اػتفبدُ اص هتش اػتبًذاسد ،اًذاصُ گيشی ٍػظ دٍس ثبصٍ اًدبم ؿذُ ٍ همذاس آى دس هحل هشثَعِ ثش
حؼت ػبًتيوتش ثجت هي گشدد  .ايي اًذاصُ ثشای تقييي تغييشات ٍصى فقلي وبسثشد داسد (وبّؾ اًذاصُ دٍس ثبصٍ ثب وبّؾ
ٍصى استجبط هؼتمين داسد).
 ضخبهت چيي پَستي ؛ ايي هقيبس دس تخويي دٍس ثبصٍ هفيذ اػت  .ثب اػتفبدُ اص وبليپش هي تَاى ضخبهت چيي پَػتي سا
دس ًبحيِ هيبًِ ثبصٍ اًذاصُ گيشی وشد ٍ همذاس آى سا ثش حؼت ػبًتي هتش دس هحل هشثَعِ دسج ًوَد

 .اًذاصُ گيشی چيي

پَػتي ثشای تقييي چشثي صيش خلذی هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد  .ايي اًذاصُ گيشی دس كَست ٍخَد وبليپش (ٍػيلِ اًذاصُ
گيشی چيي پَػتي) اػتبًذاسد دس ثخؾ اًدبم هي گيشد.
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ٍ صى ايذُ آل ؛ دس كَست ثجت ٍصى ثيوبس دس صهبى پزيشؽ (لجل اص ثؼتشی ) ،اص آى ثِ فٌَاى ٍصى ٍالقي دس هحبػجبت
اػتفبدُ هي ؿَد ٍ چٌبًچِ لجل اص ثؼتشی ،غشثبلگشی تغزيِ ثيوبس كَست ًگشفتِ ٍ ٍصى ٍالقي ثجت ًـذُ ثبؿذ ًبچبسا " اص
ٍصى ايذُ آل اػتفبدُ هي وٌين  .ايي هَسد ثيـتش دس افشاد ثؼتشی دس  ICUهَسد اػتفبدُ داسد  .ثشای ثذػت آٍسدى ايي
ٍصى ،ثقلت ايٌىِ ثيوبس لبدس ثِ ثلٌذ ؿذى اص تخت ًيؼت ٍ تَصيي اٍ هـىل اػت ،ثب اػتفبدُ اص اًذاصُ گيشی لذ ثِ يىي اص
دٍ سٍؽ صيش هي تَاى فول وشد:
 oثشای هشداى  48ويلَگشم ثِ اصای  150ػبًتيوتش لذ ٍ ثشای ّش  2/5ػبًتيوتش اضبفِ 2/7 ،ويلَگشم ٍ ثشای صًبى 45
ويلَگشم ثِ اصای  150ػبًتيوتش لذ ٍ ثشای ّش  2/5ػبًتيوتش اضبفِ 2/2 ،ويلَگشم دس ًؾش گشفتِ ؿَد.
 oثشای آلبيبى ٍصًي هقبدل لذ هٌْبی كذ (  -100لذ) ٍ ثشای خبًن ّب هقبدل لذ هٌْبی كذ ٍ ػِ (  -103لذ) دس ًؾش
گشفتِ ؿَد.
 دس ثخؾ تغييش ٍصى اخيش  ،دس كَستي وِ عي ّفتِ ّب يب هبّْبی اخيش ٍصى ثيوبس ثِ گفتِ خَد اٍ يب ّوشاُ ثيوبس تغييش
وشدُ ثبؿذ (دچبس اضبفِ ٍصى يب وبّؾ ٍصى ؿذُ ثبؿذ ) پبػخ ثِ ؿىل ثلي يب خيش ٍ ًَؿ آى ًيض دس ّوبى هحل دسج ؿذُ
ٍ يب ثِ دٍس پبػخ هٌبػت دايشُ وـيذُ ؿَد  .دس كَستي وِ پبػخ ايي ػَال ثلي ثبؿذ دس خلَی آى همذاس ايي تغييشات دسج
ؿَد.
 هذت صهبى تغييشات ٍصى اخيش؛ ثٌبثش اؽْبسات ثيوبس يب ّوشاُ ٍی ،اعالفبت ايي لؼوت ثش حؼت ّفتِ يب هبُ دس هحل
هشثَعِ دسج هي گشدد.
 دس ثٌذ ثقذ ،هشكالت گَاسشي ٍ غزايي ثيوبس دس صهبى پزيشؽ ثش اػبع هٌذسخبت پشًٍذُ پضؿىي ٍ هلبحجِ ٍ پشػؾ اصثيوبس هَسد اسصيبثي لشاس گشفتِ ٍ دسج هي گشدد  .دس كَست ٍخَد ّش يه اص هـىالت دسج ؿذُ دس ايي لؼوت (ؿبهل :تَْؿ،
اػتفشاك ،اػْبل ،يجَػت ،اختالل ثلـ ٍ خَيذى غزا ٍ دًذاى هلٌَفي ) ،هشثـ هشثَعِ فالهت هي خَسد  .دس كَستي وِ ثيؾ
اص يه هـىل دس ثيوبس ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ّوِ هَاسد هَسد ًؾش فالهت صدُ هي ؿَد.
 دس خلَف ٍضعيت ثبليٌي ثيوبس ( ؿبهل :تحليل فضالًي ،وبّؾ چشثي صيش خلذی ،ادم ،آػيت ٍ تغييشات هَ ٍ پَػت ًٍبخي ،ضقف ٍ لشصؽ ) ثب اػتفبدُ اص هٌذسخبت پشًٍذُ پضؿىي ٍ هقبيٌِ ثيوبس دس چْبس هَضَؿ روش ؿذُ ثب فالهت صدى دس هحل
هشثَعِ تقييي هي گشدد.
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 دس ثخؾ آصهبيش ّبي هَسد ًيبص ثشاي پيگيشي  ،آصهبيـبتي وِ ثؼتِ ثِ ًَؿ ثيوبسی خْت اسصيبثي ٍ پيگيشی ًتبيح دسهبىتغزيِ ای هَسد ًيبص هي ثبؿٌذ دسج هي گشدد تب دس فشم پيگيشی ٍضقيت تغزيِ ثيوبس هَسد ثشسػي عي ّش ًَثت ٍيضيت تغزيِ
ای لشاس گيش د .ثٌب ثِ هَسد ٍ دسكَست ًيبص ،اًدبم تؼتْب يي هبًيد وشاتيٌيي ،آلجَهيي ،پشُ آلجَهيي ،هٌيضيَم ،فؼفش ،ولؼين،
ػذين ٍ پتبػين ٍ  ...دسخَاػت ؿَد .فوذُ تشيي آصهبيـبت هَسد ًيبص ثؼتِ ثِ ًَؿ ثيوبسی دس خذٍل صيش اسائِ ؿذُ اعت :
Na:
U/A:
U/C:
Urine Prot.(24 h):

Ca:
PO4:
Alk. Ph.:
PreAlb:
Alb:

BUN:
Creat:
SGOT – SGPT :
Bil (T/D):
K:

WBC:
Hb:
HCT:
FBS/BS:
HbA1C:

LDL-Chol:
HDL-Chol:
LDL / HDL ratio :
Total Chol:
TG:

 ثٌذ ثقذی فشم هشثَط ثِ تبسيخچِ هختصش سطين غزايي /سبثقِ سطين غزايي لجلي هي ثبؿذ  .دس ايي لؼوت ،ثش اػبع ًؾشهـبٍستغزيِ ،اعالفبتي ًؾيش ػْن هلشفي گشٍُ ّبی غزاييًَ ،ؿ هَاد غزايي ٍ  ...وِ ثغَس سٍتيي ٍ سٍصاًِ تَػظ ثيوبس لجل اص
ثؼتشی هلشف هي ؿذُ خْت ووه ثِ تٌؾين سطين غزايي هٌبػت اص ثيوبس ٍ يب ّوشاُ ٍی وؼت هي گشدد

ّ .وچٌيي ثجت

فبدات غزايي ثيوبس دس ايي لؼوت كَست هي گيشد ٍ هٌؾَس هلشف هَادی اػت وِ ثيؾ اص ػبيش غزاّب هَسد فاللِ ثيوبس ثَدُ
ٍ ثغَس هقوَل دس ثشًبهِ غزايي سٍصاًِ فشد دس خبسج اص ثيوبسػتبى لشاس داسد  .غزاّبی ثَهي هٌغمِ هي تَاًذ دس ايي لؼوت هَسد
تَخِ لشاس گشفتِ ٍ ثشای تٌؾين سطين غزايي هٌبػت ثشای ثيوبس دس اٍلَيت لشاس گيشد ّ .ن چٌيي دس هَسد ػبثمِ سطين غزايي
ػَال ؿَد آيب فشد دس گزؿتِ ٍ لجل اص ثؼتشی دس ثيوبسػتبى اص سطين غزايي خبكي اػتفبدُ وشدُ اػت يب خيش (ثشای هثبل سطين
غزايي ثِ فلت ثيوبسی ّبی صهيٌِ ای هبًٌذ ديبثت ،فـبس خَى ثبال ،ثيوبسی ّبی وليَی ،سطين غزايي گيبّخَاسی ٍ )...
 دس ثٌذ ثقذ ً ،تيجِ اسصيبثي شذت سَء تغزيِ ثب اػتفبدُ اص ؿبخق ّبی آًتشٍپَهتشيه ٍ ػبيش ؿبخق ّبی اسصيبثي ػَءتغزيِ ثيوبس ثجت هي گشدد ٍ ٍضقيت ثيوبس دس ػِ حبلت دس هقشم ػَء تغزيِ ،ػَء تغزيِ هتَػظ ٍ ػَء تغزيِ ؿذيذ ثشسػي
هي ؿَد.
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شبخص ّبي اسصيبثي سَء تغزيِ دس ثضسگسبالى (سٌيي  18تب  59سبل) :
ثشای ؿٌبػبيي ػَء تغزيِ دس ثضسگؼبالى ٍ تقييي دسخِ ػَء تغزيِ ،اص خذٍل صيش هي تَاى اػتفبدُ وشد :

تشخيص

ًوبيِ تَدُ ثذًي

ثيـتش اص 20 Kg/m2

کبّش ٍصى طي  3تب  6هبُ
گزشتِ

آلجَهيي سشم

سبيش هَاسد

ووتش اص %5

ثبالتش اص 3/5 g/dL

-

هجتال ثِ ػَء تغزيِ هتَػظ

ثيي  18/5تب 20 Kg/m2

ثيي  5تب %10

g/dL 3-3/5

-

هجتال ثِ ػَء تغزيِ ؿذيذ

ووتش اص 18/5 Kg/m2

ثيـتش اص %10

ووتش اص g/dL3

فذم دسيبفت غزا ثيؾ
اص  5سٍص )(NPO

فمذاى يب دس هقشم ػَء تغزيِ

تَضيح جذٍل :دس صَستيكِ ًوبيِ تَدُ ثذًي فشد ثيشتش اص  20 Kg/m2ثَدُ يب کبّش ٍصى طي  3تب  6هبُ گزشتِ کوتش اص  %5داشتِ يب آلجَهيي
سشم اٍ ثبالتش اص  3/5 g/dLثبشذ ،فشد فبقذ سَء تغزيِ يب دس هعشض سَء تغزيِ تلقي هي شَد (ٍجَد يك ،دٍ ٍ يب ّش سِ هَسد اص هَاسد رکش
شذُ ثشاي شٌبسبيي سَء تغزيِ کبفي است.

دس كَستيىِ ًوبيِ تَدُ ثذًي فشد ثيي  18/5تب  20 Kg/m2ثَدُ يب وبّؾ ٍصى عي  3تب  6هبُ گزؿتِ ثيي  5تب  %10داؿتِ يب
آلجَهيي ػشم اٍ  3-3/5 g/dLثبؿذ ،فشد هجتال ثِ ػَء تغزيِ هتَػظ تلمي هي ؿَد (ٍخَد ّش ػِ هَسد يب فمظ يه يب دٍ هَسد اص
هَاسد روش ؿذُ ثشای ؿٌبػبيي ػَء تغزيِ وبفي اػت ).
دس كَستيىِ ًوبيِ تَدُ ثذًي فشد ووتش اص  18/5 Kg/m2ثَدُ يب وبّؾ ٍصى عي  3تب  6هبُ گزؿتِ ثيـتش اص %10داؿتِ يب ثيؾ اص
 5سٍص دسيبفت دّبًي ًذاؿتِ ( NPOثبؿذ) ٍيب آلجَهيي ػشم اٍ ووتش اص 3 g/dLثبؿذ ،فشد هجتال ثِ ػَء تغزيِ ؿذيذ تلمي هي ؿَد
(ٍخَد ّش ػِ هَسد يب فمظ يه يب دٍ هَسد اص هَاسد روش ؿذُ ثشای ؿٌبػبيي ػَء تغزيِ وبفي اػت ).
شبخص ّبي اسصيبثي سَء تغزيِ دس سبلوٌذاى (سي  60سبل ثِ ثبال) :
دس ؿٌبػبيي اٍليِ ػَء تغزيِ دس ػبلوٌذاى ثِ عَس اختلبكي هي تَاى اص اثضاسّبی هفيذی ّوچَى پشػـٌبهِ اسصيبثي اٍليِ تغزيِ
ای  (Mini Nutritional Assessment) MNAاػتفبدُ وشد .ثب تَخِ ثِ اهتيبص ثذػت آهذُ اص ايي پشػـٌبهِ ،ػبلوٌذ اص ًؾش
فذم اثتال ،دس هقشم ثَدى ٍ يب اثتالء ثِ ػَء تغزيِ ثشسػي هي ؿَد .
سٍؽ ديگش تقييي ػَء تغزيِ دس ػبلوٌذاى ،اػتفبدُ اص خذٍل صيش ثشای تقييي دسخِ ػَء تغزيِ هي ثبؿذ  .ثش اػبع ايي خذٍل ،دس
كَستي وِ ًوبيِ تَدُ ثذًي ػبلوٌذ ووتش اص  ٍ ( 21 Kg/m2ثيـتش اص  )18ثَدُ يب وبّؾ ٍصى ثيـتش يب هؼبٍی  %5عي ػِ هبُ يب
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وبّؾ ٍصى ثيـتش يب هؼبٍی  %10عي 6هبُ گزؿتِ داؿتِ ثبؿذ يب آلجَهيي ػشم اٍ ووتش اص  3/5 g/dLثبؿذ ،فشد هجتال ثِ ػَء
تغزيِ هتَػظ تلمي هي ؿَد (ٍخَد ّش ػِ هَسد يب فمظ يه يب دٍ هَسد اص هَاسد روش ؿذُ ثشای ؿٌبػبيي ػَء تغزيِ وبفي اػت )
دس كَستيىِ ًوبيِ تَدُ ثذًي فشد ووتش اص  18 Kg/m2ثَدُ يب وبّؾ ٍصى ثيـتش يب هؼبٍی  %10عي  3هبُ يب وبّؾ ٍصى ثيـتش يب
هؼبٍی  %15عي  3هبُ داؿتِ ثبؿذ يب آلجَهيي ػشم اٍ ووتش اص  3 g/dLثبؿذ ،فشد هجتال ثِ ػَء تفزيِ ؿذيذ تلمي هي ؿَد (ٍخَد
ّش ػِ هَسد يب فمظ يه يب دٍ هَسد اص هَاسد روش ؿذُ ثشای ؿٌبػبيي ػَء تغزيِ وبفي اػت )
سَء تغزيِ

ًوبيِ تَدُ ثذًي

ػَء تغزيِ هتَػظ

ووتش اص 21 Kg/m2

ػَء تغزيِ ؿذيذ

ووتش اص 18 Kg/m2

کبّش ٍصى
وبّؾ ٍصى ثيـتش يب هؼبٍی
 %5عي  3هبُ يب وبّؾ ٍصى
ثيـتش يب هؼبٍی  %10عي 6
هبُ
وبّؾ ٍصى ثيـتش يب هؼبٍی
 %10عي  3هبُ يب وبّؾ ٍصى
ثيـتش يب هؼبٍی  %15عي 3
هبُ

سطح آلجَهيي سشم
ووتش اص 3/5 g/dL

ووتش اص 3 g/dL

ًحَُ پيگيشي ثيوبس اص ًظش تغزيِ ثش اػبع ؿذت ػَء تغزيِ تقييي ؿذُ ثِ ؿشح صيش اػت:


دس هَاسد فمذاى يب دس هقشم ػَء تغزيِ ،دس كَستي وِ ثيوبس دس حبل حبضش ثب تَخِ ثِ ؿبخق ّبی روش ؿذُ فبلذ ػَء تغزيِ ثَدُ ٍ دس
اسصيبثي اٍليِ ثذليل اثتال ثِ يىي اص ثيوبسی ّبی ٍيظًُ ،يبصهٌذ هـبٍسُ تغزيِ ؿٌبختِ ؿذُ ٍ ثِ هـبٍس تغزيِ اسخبؿ دادُ ؿذُ اػت ٍ ثقلت
ثيوبسی دس هقشم ػَء تغزيِ لشاس داسد ،تحت هشالجت تغزيِ ای (تٌؾين سطين ٍ هـبٍسُ تغزيِ) لشاس هي گيشد.



دس ػَء تغزيِ هتَػظ ،الصم اػت پيگيشی ثيوبس تَػظ هـبٍس تغزيِ كَست گشفتِ ٍ سطين تغزيِ ای تٌؾين ؿَد ٍ دس كَست فذم پيـشفت ثِ
ػَی ثْجَدی ثقذ اص ػِ سٍص ،ثِ هتخلق تغزيِ ٍ يب هـبٍس تغزيِ دٍسُ ديذُ

(دس لبلت آهَصؽ ّبی هذاٍم دس حَصُ تغزيِ ثبليٌي يب تحت

ثشًبهِ ّبی آهَصؿي ٍصاست ثْذاؿت) اسخبؿ دادُ ؿَد .دس ػَء تغزيِ هتَػظ الصم اػت سطين غزايي ثيوبس تٌؾين ٍ ثٌبثش ؿشايظ ثيوبسٍ ،يضيت
ّش يه تب ػِ سٍص تَػظ هـبٍس تغزيِ كَست گشفتِ ٍ پيگيشی ؿَد.


دس ػَء تغزيِ ؿذيذ ،دس كَست دػتشػي ثِ هتخلق تغزيٍِ ،يضيت ثيوبس ٍ اسائِ هـبٍسُ تغزيِ ثبيذ تَػظ

هتخلق تغزيِ ٍ دس غيش ايي

كَست تَػظ هـبٍس تغزيِ دٍسُ ديذُ كَست گيشد  .الصم اػت ثٌبثش ٍضقيت ثيوبس ،سطين غزايي تٌؾين ؿذُ ٍ ٍيضيت سٍصاًِ تب صهبى تثجيت
ؿبخلْبی تغزيِ ای ثيوبس كَست گيشد.
ًىتِ :دس كَست ًيبص ثِ هـبٍسُ ثب هتخلق تغزيِ هي تَاى دس كَست فذم ٍخَد هتخلق تغزيِ دس ثيوبسػتبى ،اص هتخلليي تغزيِ خبسج
اص ثيوبسػتبى ًيض دفَت ثِ هـبٍسُ ًوَد.


ػبيش ثيوبساًي وِ دس هقشم ػَء تغزيِ ؿذيذ ثَدُ ٍ ثبيذ تحت ًؾش هتخلق تغزيِ يب هـبٍس تغزيِ دٍسُ ديذُ لشاسگيشًذ فجبستٌذ اص:
.I

ثيوبساى داسای تغزيِ اًتشال – اًَاؿ گبٍاط  ،خلَكب هَاسد ططًٍَػتَهي

.II

ثيوبساى دسيبفت وٌٌذُ تشويجبت پشًتشال

.III

آلجَهيي ووتش اص 3 g/dl
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 دس ثٌذ ثقذی فشمً ،يبصّبي تغزيِ اي ثيوبس ؿبهل اًشطی ،پشٍتئيي ٍ حدن هبيقبت هَسد ًيبص سٍصاًِ هحبػجِ ؿذُ ٍ دسهمبثل فجبست هشثَعِ دسج هي گشدد  .دس هحبػجِ ًيبصّبی تغزيِ ای اًشطی هَسد ًيبص ،ضشايت اػتشع ثيوبس عجك خذٍل
صيش هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد .ضشيت اػتشع ثيوبس ثش اػبع فبهل ايدبد اػتشع تقييي هي ؿَد:
عبهل ايجبد

ضشيت

عبهل ايجبد

ضشيت

عبهل ايجبد

ضشيت

ضشيت استشس

عبهل ايجبد

استشس

استشس

استشس

استشس

استشس

استشس

آػيت ثب ففًَت

1/55ـ1/3

خشاحي وَچه

1/1ـ1

ػَختگي (-20
)%0

1-1/5

ففًَت خفيف

1

تشٍهبی ثبفت ًشم

1/15

خشاحي ثضسي

1/2-1/3

ػَختگي (-40
)%21

1/5-1/85

ففًَت هتَػظ

1/2-1/4

1/15

ػَختگي (-100
)%41

1/85-2/05

ففًَت ؿذيذ

1/6ـ1/4

1/25ـ1/2

تت (ثِ اصای ّش
دسخِ ثبالتش اص
)37

استشس

1/45ـ1/1

ػشعبى

آػيت دس چٌذيي
ًبحيِ ثذى

1/4

پشيتًَيت

ؿىؼتگي ّب

̊c

1/2

ثش اػبع اًشطی هحبػجِ ؿذُ وِ ثِ تفىيه خٌؼيتي هشد ٍ صى كَست هي گيشد ،پشٍتئيي

(ثش اػبع اًشطی هَسد ًيبص فشد ٍ

ٍضقيت ثبليٌي ثيوبس ) ٍ حدن هبيقبت (ثش اػبع ٍضقيت ثبليٌي ثيوبس ٍ حذٍد  1-1/5هيلي ليتش ثِ اصای ّش ويلَوبلشی اًشطی ) هَسد
ًيبص ًيض ثِ سٍؽ ّبی هختلف لبثل هحبػجِ اػت  .خْت هحبػجِ اًشطی ،اػتفبدُ اص فشهَل

 Harris Benedictثِ ؿشح صيش

پيـٌْبد هي ؿَد ( هـبٍس تغزيِ هي تَاًذ اص ػبيش سٍؽ ّبی اػتبًذاسد هحبػجِ اًشطی ًيض اػتفبدُ وٌذ ) :
= (ضشيت اػتشع) ×]) : ( Male) (kcal/day);66/47+[13/75× wt (kg)]+[5× Ht (cm)]-[6/76× A (yearدسهشداى
= (ضشيت اػتشع) ×]) : (Female) (kcal/day);655/1+[9/56× wt (kg)]+[1/85× Ht (cm)]-[4/68× A (yearدس صًبى
دس كَستيىِ فشد هجتال ثِ ػَء تغزيِ هتَػظ ٍ ؿذيذ ثبؿذ سطين غزايي تَػظ هـبٍس تغزيِ ثشای ثيوبس تٌؾين ؿذُ ٍ ٍاسد فشايٌذ
هـبٍسُ تغزيِ ٍ پيگيشی ّبی الصم خَاّذ ؿذ  .دس هَاسد ػَء تغزيِ خفيف ٍ يب فمذاى ػَء تغزيِ ،سطين غزايي سٍتيي اخشا خَاّذ
ؿذ.
تزکش :دس كَست دسخَاػت هـبٍسُ تغزيِ اص ػَی پضؿه ،هـبٍس تغزيِ ضوي تىويل فشم تخللي تغزيِ ،هـبٍسُ الصم سا ثب
تٌؾين سطين غزايي هٌبػت اسائِ خَاّذ داد.
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دس ايي ثخش ،پس اص اًجبم هحبسجبت الصم ٍ ثش اسبس ًَع ثيوبسيً ،يبصّبي تغزيِ اي ثيوبس اص دسشت هغزي ّب شبهل
پشٍتئيي ،کشثَّيذسات ٍ چشثي ثِ گشم دس سٍص  ،اًشطي ثِ کيلَ کبلشي دس سٍص ٍ دس صَست ًيبص ثِ تجَيض هكول ّبي تغزيِ اي
هَسد ًيبص ،اسبهي آًْب ٍاسد هي گشدد .
 دس ثٌذ تذاخال ت غزايي ثب داسٍّبي هصشفي ة يهبس  ،تَكيِ ّبی الصم ثشای پشػتبس هؼئَل ثيوبس ،ثِ لحبػ ًَؿ تذاخلداسٍّبی ثجت ؿذُ دس وبسدوغ داسٍيي ثيوبس ثب اًَاؿ غزاّبی دسيبفتي ٍ ًحَُ هلشف آًْب ثشای ثِ حذالل سػبًذى تذاخل
هشثَعِ دسج هي گشدد  .ثِ فٌَاى هثبل اگش دسوبسدوغ داسٍيي ثيوبس ،صيٌه ػَلفبت  ،لشف آّي ٍ اًؼَليي ثبؿذ؛ الصم اػت
هالحؾبت صيش اص ػَی وبدس پشػتبسی اًدبم پزيشد  :اص دادى ّوضهبى لشف آّي ٍ هىول سٍی اختٌبة ؿَد .تَكيِ ثِ هلشف آة
وبفي ّوشاُ هىول سٍی ؿَد  .تضسيك اًؼَليي ثبيذ ثب صهبى هلشف ٍفذُ اكلي ٍ هيبى ٍفذُ غزايي ثيوبس تٌؾين ؿَد  .صهبى دادى
لشف آّي ٍ صيٌه ػَلفبت ًجبيذ ّوضهبى ثب هلشف ؿيش  ،دس ٍفذُ غزايي ثيوبس ثبؿذ
 دس ثٌذ ثقذی فشم ،سطين غزايي تٌظين شذُ تَسط هشبٍس تغزيِ دس اٍليي ٍيضيت ؛ ثب دس ًؾش گشفتي اعالفبت اخز ؿذُ دسثٌذّبی لجلي فشم ٍ ثشسػي وليِ خَاًت ػالهت ٍ ثيوبسی فشد ،هؼتٌذات ٍ آصهبيـبت هَخَد ٍ ًيبصّبی ثيوبس ثِ اًشطی ٍ
پشٍتئيي ،سطين غزايي تَػظ هـبٍس تغزيِ تٌؾين ٍ ثغَس ؿفبف خْت پشػتبس ثشای دسج دس وبستىغ غزايي ثيوبس ثجت هي ؿَد .
ّوچٌيي دس ايي ثٌذ ،گضاسؽ ولي اص هذاخالت تغزيِ ای كَست گشفتِ ثشای ثيوبس سا هي تَاى هشلَم وشد

 .آهَصؽ ثيوبس اص

هْوتشيي ٍؽبيف هـبٍس تغزيِ ثذًجبل اسصيبثي تغزيِ ای هي ثبؿذ  .الصم اػت خالكِ ای اص آهَصؽ ّبی الصم وِ ثِ ثيوبس ٍ
خبًَادُ اٍ دادُ ؿذُ دس ايي لؼوت ٍاسد گشدد.
دس تدَيض ثشًبهِ غزايي ثيوبس ثبيذ دس اثتذا ثِ ًَؿ ثيوبسی تَخِ داؿت ٍ دسكذ تَصيـ دسؿت هغزی ّب (ؿبهل پشٍتئيي ،وشثَّيذسات
ٍ چشثي) سا هـخق وشد  .ػپغ دس ثشًبهِ غزايي اسائِ ؿذُ ثبيذ توبهي گشٍُ ّبی غزايي (ثب تَخِ ثِ ًَؿ ثيوبسی ) ضشٍسی گٌدبًذُ
ؿذُ ٍ همذاس ٍاحذ دليك اص گشٍُ غزايي ثِ ّوشاُ ٍفذُ غزايي هَسد ًؾش حتوبً هـخق گشدد .
الصم ثِ روش اػت وِ گشٍُ يب هبدُ غزايي ثِ ّوشاُ هقذاس دقيق آى ثبيذ دس وبستىغ غزای ّش ثيوبس ثغَس هدضا هٌقىغ ؿذُ ٍ
ثِ آؿپضخبًِ هٌتمل گشدد.
 دس پبيبى فشم ،تبسيخ تكويل فشم ٍ تٌظين سطين غزايي تَػظ هـبٍس تغزيِ دسج ٍ ػپغ هْش ٍ اهضب هي گشدد . دس ثٌذ آخش فشم  ،تبسيخ سٍيت فشم تكويل شذُ  ،تَػظ پضؿه هقبلح هشثَعِ دسج ٍ هوَْس ثِ هْش ٍ اهضبء هي گشدد  .اييثٌذ كشفب" خْت اعالؿ پضؿه اص ٍيضيت ثيوبس تَػظ هـبٍس تغزيِ ٍ دسيبفت سطين غزايي ٍيظُ ثيوبس دسًؾش گشفتِ ؿذُ اػت .
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ساٌّوبي تكويل فشم پيگيشي ٍضعيت تغزيِ ثيوبس
اػتفبدُ اص « فشم پيگيشی ٍضقيت تغزيِ ثيوبس » خْت پيگيشی ثيوبس اص ًؾش تغييش ؿبخق ّبی تغزيِ ای عي ٍيضيت ّبی هتَالي
ثَدُ ٍ تىويل هٌؾن آى دس عَل ثؼتشی ،ثذًجبل تىويل فشم اسصيبثي تخللي تغزيِ الضاهي اػت .
هـبٍس تغزيِ ًتيدِ اسصيبثي سٍصاًِ خَد سا اص ؿبخق ّبی تغزيِ ای ثيوبس افن اص ٍصى ،هحيظ دٍس ثبصًٍ ،تيدِ آصهبيؾ ّبی هَسد
ًيبص ،ادمً ،حَُ تغزيٍِ ،ضقيت اؿتْب (ضقيف ،هتَػظ يب خَة ) ،هىول ّبی غزايي هَسد ًيبص ،هذاخلِ تغزيِ ای ٍ سطين غزايي
تٌؾين ؿذُ دس ّش ًَثت ٍيضيت ثيوبس – هتٌبػت ثب ؿذت ػَءتغزيًَِ ،ؿ ٍ ؿذت ثيوبسی ٍ هذت صهبى البهت ثيوبس دس ثيوبسػتبى -
دسج ٍ پيگيشی هي ًوبيذ.
 سٍؽ تقييي ٍصى ٍ هحيط دٍس ثبصٍ (اًذاصُ گيشی ٍػظ دٍس ثبصٍ دس دػت غيش غبلت ) دس دػتَسالقول تىويل فشم اسصيبثيتخللي اسائِ ؿذُ اػت.
 ًتبيج آصهبيشبت هَسد ًيبص  ،هتٌبػت ثب ًَؿ ثيوبسی دس ّش ًَثت ٍيضيت ثجت ٍ ثب ًتبيح آصهبيـبت لجلي همبيؼِ هيگشدد.
 ثشای تقييي هيضاى ادم ثيوبس ،اص ًتبيح هقبيٌبت پضؿىي دس پشًٍذُ ثيوبس ٍ يب هقبيٌِ دس ًبحيِ لَصن پبی ثيوبس ٍ تقيييهيضاى گَدُ گزاسی هي تَاى اػتفبدُ وشد.
 ًحَُ تغزيِ ثيوبس دس ّش ًَثت ٍيضيت ثش اػبع دػتَس پضؿه تقييي ٍ دسج ٍ پيگيشی هي ؿَد . اشتْبي ثيوبس ثب پشػؾ اص پشػتبس ثخؾ ثجت هي ؿَد  :هٌؾَس اص اؿتْبی ضقيف ايي اػت وِ ثيوبس ّيچ همذاس يب ووتشاص ًلف هيضاى غزای ّش ٍفذُ سا هيل وشدُ اػت  .هٌؾَس اص اؿتْبی هتَػظ ،هلشف حذٍد ًيوي اص غزا تَػظ ثيوبس اػت
ٍ هٌؾَس اص اؿتْبی خَة ،هلشف تمشيجب وبهل غزای ػشٍ ؿذُ ثشای ثيوبس هي ثبؿذ .
 هكول غزايي پيشٌْبدي دس كَست ًيبص ،دس ايي لؼوت دسج هي گشدد .هىول ّب دس دٍ گشٍُ لبثل عجمِ ثٌذی ّؼتٌذ:

هىول ّبی ػٌتتيه ؛ ؿبهل اًَاؿ هىول ّبی غزايي  -داسٍيي اػت وِ ثؼتِ ثِ ؿشايظ ثبليٌي ثيوبس ،ثِ يىي اص
اؿىبل لشف ) ، (Tabletوپؼَل ( ،)Capsuleؿشثت ( )Syrupيب هحلَل ػَػپبًؼيَى ( ٍ )Suspentionپَدس
( ،)Powderدس فَاكل ٍفذُ ّبی اكلي (ثِ ؿىل هيبى ٍفذُ ) يب ّوشاُ ٍفذُ ّبی اكلي ،ثب سفبيت اكَل تذاخل
داسٍ -غزا ،ثِ ثيوبس دادُ هي ؿَد  .دس ايي صهيٌِ هي تَاى ثِ اًَاؿ ٍيتبهيي ّب ٍ هيٌشال ّب يب فشهَالّبی آهبدُ ثِ ؿىل
پَدس يب هحلَل اؿبسُ وشد.



هىول ّبی عجيقي؛ ؿبهل هَاد هغزی اص گشٍُ ّبی اكلي غزايي اػت وِ غبلجب ثشای تىويل رخبيش اًشطی ،پشٍتئيي،
ٍيتبهيي ّب ٍ هيٌشال ّب ،ثؼتِ ثِ ؿشايظ ثبليٌي ثيوبس ٍ ثِ اؿىبل عجيقي هَخَد يب فشآٍسی ؿذُ

(آػيبة ؿذُ،

هيىغ ؿذُ ثب ػبيش هَاد هغزی ٍ  ٍ ) ...ثب سفبيت اكَل تذاخل داسٍ  -غزا ،ثِ ثيوبس دادُ هي ؿَد  .دس ايي صهيٌِ هي
تَاى ثِ اًَاؿ خَاًِ گٌذم ،داًِ ّبی آخيلي ،ثؼتٌي ،طلِ ،ثيؼىَيت ٍ  ...يب تشويجي اص آًْب ثِ ؿىل فشهَالی دػت
ػبص ثيوبسػتبًي اؿبسُ وشد.
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 ًَع يب تغييشات سطين غزايي ثش اػبع هيضاى ثْجَد ؿبخق ّبی تغزيِ ای ثيوبس دس خذٍل پيگيشی ،تٌؾين ٍ دسج هيگشدد.
 پغ اص ّش ثبس ٍيضيت ثيوبس ٍ وٌتشل ؿبخق ّبی تغزيِ ای ،هـبٍس تغزيِ هَؽف ثِ هْش ٍ اهضبء دس اًتْبی ّش سديف هيثبؿذ.
لجل اص تشخيق ثيوبس ،الصم اػت هـبٍس تغزيِ تقييي ًوبيذ وِ آيب ثيوبس ًيبص ثِ اداهِ سفبيت سطين غزايي تدَيض ؿذُ دس ثيوبسػتبى
پغ اص تشخيق داسد يب خيش؟ ٍ ّوچٌيي دس صهبى تشخيق ثيوبس آيب آهَصؽ ّبی الصم سا لجل اص تشخيق ثِ ثيوبس دادُ ؿذُ اػت يب
خيش؟
دس كَست ًيبص ثِ اداهِ هـبٍسُ تغزيِ ،ثبيذ ثيوبس سا خْت هشاخقبت ثقذی ساٌّوبيي وشدُ ٍ آهَصؽ ّبی الصم ثشای ثِ حذالل
سػبًذى فَاسم ثيوبسی هشتجظ ثب تغزيِ ثِ ثيوبس يب ّوشاّبى اٍ اسائِ ؿَد .
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