
 

 بسمھ تعالی
–دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 

 درمانی گیالن

درمانی پورسینا–مرکز آموزشی   

 آموزش مراقبت در منزل
 از بیماران گیلن باره

)آنچھ ھمراھان باید بدانند(  

 
فاطمھ صمدی :تھیھ و تنظیم   

 زیر نظر سوپروایزر آموزشی 

٩۵زمستان   

 

:تعریف بیماری گیلن باره   
در نتیجھ کھ این بیماری اختاللی است 

ایمنی بھ اعصاب محیطی  حملھ سیستم
ایجاد میشود و بھ دنبال این حملھ احساس 
ضعف در ماھیچھ ھا ،بی حسی ،گزگز و 

و معموال . گاھی اوقات فلجی دیده میشود 
پاھا حسی و ضعف در  این بیماری با بی 

ممکن است بیمار احساس (شروع میشود 
و نشانھ ھا در )گز گز شدن داشتھ باشد 

بھ قسمت ھای  روزعرض حدود چند 
علت این . باالیی بدن کشیده میشود 

بیماری ھنوز بھ روشنی مشخص نیست 
اما اغلب بعد از یک عفونت ویروسی 

مانند سرماخوردگی یا انفوالنزا اتفاق می 
و در بعضی موارد ممکن است بعد  افتد

از اعمال جراحی اتفاق بیافتد و گاھی 
.ای وجود ندارد  ھیچ عامل شناختھ شده  

تسریع بھبودی ازدمانھای برای :درمان 
.زیراستفاده میشود  

 IVIG )ایمنوگلوبولین داخل وریدی (

 ضد ایمونوگلوبولین ھای مغزعمل میکند

                   :  پالسمافرزیس)٢
کھ دستگاھی بھ بدن بیمار          

وصل میشود کھ خون بھ درون ان 

کشیده میشود و انتی بادی ھای حملھ 
کننده بھ اعصاب بھ وسیلھ ان از 

. خون جدا میشوند   

مبتال بھ نکاتی کھ باید در بیماران 
گیلن باره مورد توجھ قرار گیرد 

 شامل موارد زیر است 
بیمارشما باید دریک محیط خلوت و 

برای اینکھ .نمایید استراحتآرام 
کاھش یابد ترس و اضطراب بیمار 

مالقات با دوستان و افراد خانواده .
و فعالیت  ھایی مانند تماشای 

تلویزیون ،گوش دادن بھ موسیقی 
.برای وی مفید باشد   

 
بیمار باید مرتبا کنترل شود بھ  تنفس

  این علت کھ در اثر بیماری
عضالت تنفسی ضعیت می شوند 



 

بھتر است بیمار را در حالت نیمھ 
  .نسشتھ قرار دھید

صورتیکھ بیمار شما بھ مدت  در
طوالنی بھ پشت بخوابد ممکن است 

 شود بھ ھمین دلیل زخم بستردچار 
ساعت یکبار بیمار را بھ  و ھرد
ر دھید و برای بھ جریان در قراپھلو

امدن گردش خون پشت وی را 
پدھا روی جاھایی از  از.دھید ماساژ

بدن وی کھ بر جستگی استخوانی 
دارند مانند ارنج و پاشنھ پا استفاده 

. کنید   

 
در صورتیکھ بیمار شما قادر بھ 

و مایعات نباشد برای خوردن غذا 
وی لولھ ای از طریق بینی بھ معده 
گذاشتھ میشود و از ان طریق تغذیھ 

میشود اما اگر بیمار قادر بھ خوردن 

می باشد توجھ داشتھ باشید کھ در 
لیوان اب بھ وی  ٨تا  ۶طول روز

ھمچنین مصرف میوه جات و .بدھید 
.سبزیجات تازه برای وی مفید است   

قادر بھ حرکت  در صورتیکھ بیمار
خطر بروز لختھ دادن پاھا نمیباشد 

وجود دارد بنابر این  آندر عروق 
ی مایعات کافی بدھید باید بھ و

بدینوسیلھ یک بالش پاھای او را و
باال نگھ دارید و برای وی جوراب 

 االستیک تھیھ نمایید 

از بیمار بخواھید ھر ساعت یک 
و بدون ان کھ عمیق کشیده نفس 

رون بدھد از یک تا بینفس خود را 
 بیست بشمارد 

 نحوه مراقبت از خود : 
مددجو گرامی ،نکات زیر بھ شما کمک 
:میکند تا بھتربیماری خود را کنترل کنید   

از مصرف سیگار و الکل خودداری )١
 کنید 

با دقت توصیھ ھای پزشک و )٢
.پرستاران را دنبال کنید   

داروھای خود را درست و سر وقت )٣
.کنیدمصرف   

اگر فیزیو تراپی می شوید بھ )۴
دقت ورزش ھای مربوطھ را انجام 

باره انعطاف ودھید تا عضالت تان د
یر و قدرتمند شوید ذپ  

مشاوره با یک روان شناس بھ )۵
سازگار شدن شما با شرایط بیماری 

و کیفیت زندگی مطلوب کمک 
 میکند 

اکثر موارد بیماری بادرمان )۶
مان بھبودی با مرور زوفیزیوتراپی 

.پیدامی کنند  

 

 


