


  هوشیاری )دلیریوم افت حاد سطح هوشیاری و شناخت

،موقعیت سنجی ،تمرکز ، حافظه،محاسبه ، معلومات عمومی 

 .همراه با تخریب بخصوص در توجه است(،استدالل انتزاعی 

 :عالئم عصبی شایع

  تخریب هوشیاری 

  asterixis (بال بال زدن) 

 نیستاگموس 

بی اختیاری ادراری 

 عالئم روانی شایع شامل ناهنجاری خلق وادراک

 
 



 درصد 24تا  14.........................در هنگام بستری در بیمارستان 

   درصدسالمندان53تا 15...........................................پس از جراحی 

   درICU...................................................70  درصد 87تا 

  درصد 60...در آسایشگاه های یا مراکز مراقبت های تحت حاد 

 درصد 83..................................در مرحله پایانی زندگی 



 میابند بهبود درمان بدون دلیریوم دچار افراد اکثر 

  دهد می کاهش را دلیریوم دوره طول سریع مداخله و تشخیص 

 و اؼماء ، شدید بسیار آلودگی خواب سمت به است ممکن دلیریوم 

 نشده درمان ای زمینه علت که زمانی خصوص به .کند پیشرفت مرگ

 . باشد

 دچار افراد درصد 40 تا باالست دلیریوم دچار افراد در میر و مرگ 

 ای زمینه طبی های بیماری سایر یا سرطان به اگر ویژه به دلیریوم

 خواهند فوت گذاری تشخیص از پس یکسال عرض در ، باشند مبتال
 .کرد



 اختالل در توجه 

 اختالل در طی زمان کوتاهی بروز می کند 

 مانند نقص حافظه،اختالل در موقعیت ) وجود یک اختالل دیگر شناختی
 (سنجی،زبان،توانایی فضایی دیداری و یا ادراک

 عالئم با اختالل دیگری بهتر توجیه نشود 

 

 تشخیص دلیریوم ناشی از مسمومیت مواد

 دلیریوم ناشی از محرومیت مواد

 دلیریوم ناشی از دارو

 دلیریوم ناشی از یک بیماری طبی

 دلیریوم ناشی از علل متعدد 



  کاهش استیل کولین: مهمترین علت نورولوژی 

  بیماری های سیستمی 

   (مثل کوکایین ) مسمومیت و ترک مواد 

  اختالالت عفونی 

  ضربه به سر 

   محرومیت از خواب 

   و... 



 آلودگی خواب : شامل بیداری – خواب چرخه در اختالل با اؼلب 

 بیداری و رفتن خواب به در شبانه،دشواری شدید قراری بی ، روزانه

 .است شایع بسیار دلیریوم در بیداری و خواب چرخه در اختالل.شبانه

 اختالالت که است ممکن دلیریوم دچار فرد 

 پذیری،خشم،سرخوشی ،ترس،افسردگی،تحریکاضطرابهیجانی،مانند

 در هم بینی پیش ؼیرقابل و شدید تؽییرات.دهد نشان تفاوتی بی و

 به است ممکن هم هیجانی حالت.بیافتد اتفاق است ممکن عاطفه

 یا کردن نامفهوم،ناله فریاد،جیػ،نفرین،ناسزا،ؼرؼر،صداهای صورت
 .گردد آشکار صداها سایر ابراز



 دلیریوم و لیتیوم 

 

 Delirium Tremens  



  معموال از نوع بینایی 

  توهمات بیماران اسکیزوفرنی باثبات تر و منظم تر از
 بیمار دلیریومی می باشد



   آنتی کولینرژیک ها و سایر داروهایی که خواص

 :آنتی کولینرژیک باالیی دارند 

  ، بی پیریدین ، آرتان ، آتروپین ، آمی تریپتیلین ، دوکسپین
 نورتریپتیلین ، ایمی پرامین و فنوتیازین ها 



 Anticholinergics (furosemide, digoxin, 
theophylline, cimetidine, prednisolone, TCA’s, 
captopril) 

 Analgesics (morphine, codeine..) 

 Steroids 

 Antiparkinson (anticholinergic and dopaminergic) 

 Sedatives (benzodiazepines, barbiturates) 

 Anticonvulsants 

 

 دلیریوم و داروها



  60سن باالی 
 مرد 
 اختالل بینایی 
 بیماری زمینه ای مؽزی 
 جراحی اخیر 
 افسردگی 
 دهیدراتاسیون 
 سوء مصرؾ و محرومیت از مواد 
 شکستگی هیپ 
 UTI 

 هایپوناترمی 
 آنمی 
 جراحی قلب 
 ICU 

 بستری های مکرر 
شوک 
درد 



نوع بیش فعال 

 که رسد می نظر به اینطور.ندارند همکاری و دارند تهاجمی حالت اینها
 است دشوار بسیار آنان از مراقبت.دهند می پاسخ درونی های محرک به
 .طلبند می را زیادی توجهات و

  تحرک کم نوع 

 نمی شوند می بیدار که هم زنند،وقتی می چرت شب و روز طول در
 ، روند،داروها می خواب به مجدد فورا و کنند حفظ را توجهشان توانند
 و مراقبت برای درخواستی و دهند می دست از را ؼذا و مالقات قرار
 گیرند می قرار ؼفلت مورد آسانی به بیماران از دسته این.ندارند توجه
 .نیست ساز دردسر بیماران این از مراقبت چون

  نوع مختلط 

 نوع 2یه ترکیبی از هر 

 
 





 فزوستیگمن

 نئوستیگمن 



 SDA 

  اگر بیماری پارکینسونی دچار دلیریوم شد چه دارویی

 مناسب است ؟
 



   



 اقدامات پرستاری: 
 به صورت راحت ، آرام و دوستانه به بیمار نزدیک شوید 
 خود را معرفی کرده و مستقیما در چشمان بیمار نگاه کنید و مطمئن شوید که اطمینان او را

 جلب کرده اید
 با بیمار با صدایی آهسته و واضح صحبت کنید ، هنگام حرؾ زدن با بیمار صداهای مزاحم و

مانند رادیو ، تلویزیون ، ) محرک های زمینه ای را که در تمرکز بیمار اختال ایجاد می کنند 
 .قطع کنید ( صدای مکالمه دیگران 

 و از عبارات کوتاه و ساده استفاده کنید ( یا یک جمله کوتاه بگویید ) هربار یک سوال بپرسید  (
 آیا سردتان است ؟ آیا گرسنه اید؟: مثال (.کلمه استفاده ننمایید  6تا  5سعی کنید هربار بیشتر از 

 اگر بیمار پاسخی نداد یا به نظر بیاید منظورتان را متوجه نشده است ، سوال خود را تکرار
 . کنید و دقیقا همان کلمات را تکرار کنید 

 شکل اگر همچنان به نظر می رسد بیمار منظور شما را متوجه نشده است ، سوال خود را به
 .دیگری مطرح نمایید و صبور باشید 

یک فعالیت را به مراحل منفرد تقسیم کنید و از بیمار بخواهید هربار یکی از آنها را انجام دهد. 
 عینک را روی ( مکث ) آن را از جعبه بیرون بیاورید ( مکث ) این عینک شماست : مثال

 .چشم خود بگذارید 
 



 (.تا زمانیکه توجه بیمار را به خود جلب کنید ) ارتباط کالمی خود را با عالئم و اشاره های مناسب ؼیرکالمی همراه کنید 

 ( .درحالیکه بیمار را به سمت دستشویی راهنمایی می کنید ) اینجا دستشویی است : مثال 

از لمس آرام در زمان مناسب استفاده کنید. 

 از راهکارهایی برای بهبودخواب با حرکات سریع چشم (REM  ) به بیمار اجازه دهید در طول . یا رویا دیدن در خواب استفاده کنید

بیمار را در برنامه فعالیت های . چرت های روزانه را کم کرده یا حذؾ کنید . روز در منطقه ای امن تا زمانی که خسته شود قدم بزند 
 .روزانه شرکت دهید 

 نوشیدنی ها می توانند به آرامش بیمار و القاء ( .مطابق خواست بیمار ) به بیمار در هنگام خواب مقدار کمی نوشیدنی پیشنهاد کنید
 .خواب کمک کنند 

 استفاده کنید ( با نیمه عمر کوتاه ) اگر بقیه راهها موفقیت آمیز نبودند ، از دوز کم آرام بخش ها و یا داروهای خواب آور. 

 محرک های ( سندرم ؼروب آفتاب ) اگر به نظر می رسد بیمار بی قرار ، خسته یا آشفته است و یا در طول شب سرگردان است ،
 .نور مالیم اتاق را حفظ کنید یا از موسیقی مالیم استفاده کنید: مثال . محیطی را افزایش دهید 

 تؽییر حالت ( خم شدن ) بیمار را به دقت از نظر عالیم رفتاری که نشان دهنده درد یا ناراحتی فرد هستند کنترل کنید ، تؽییر وضعیت ،
 چهره ، افزایش بی قراری ، تؽییرات ناگهانی رفتار

 به تاریخ ، روز ، زمان ، فصل ، ) در بخش تابلویی مربوط به موقعیت یابی نسبت به واقعیت طراحی کنید که شامل ساعت ساده ، تقویم
 .استان باشد / فهرست ، نام محل و شهر ( آب وهوا 

 تصاویر اشیاء آشنا ، وسائل ، ؼذاها ، حیوانات یا گل ها را در قسمت های اصلی بخش به همراه برچسب های شناسایی مناسب قرار
 .دهید 

 به جای اینکه بیمار را با تؽییرات روزانه در برنامه بخش مواجه کنید ، ساختارهای مشخص و ثابتی را حفظ نمایید. 

 



 از تصاویر برای برقراری ارتباط با بیمارانی که عالئم آفازی را نشان می دهند و نیز
 .بیماران دچار نقایص شناختی و حافظه ای استفاده نمایید 

 ، هنگامی که فرد به شکل نامفهومی من و من می کند ، آشفته و سردرگم به نظر می رسد
دریک موضوع ثابت درجا می زند و یا رفتارهای کلیشه ای و تکراری از خود بروز می 

تاکردن : دهد ، بیمار را به انجام یک یک فعالیت یا وظیفه ساده راهنمایی کنید ، از جمله 
 (بوهای آشنا ممکن است اثر آرام بخشی داشته باشند ) حوله ها و روبالشی ها 

 جلسات درمان را با استفاده از حیوان خانگی ، یا گیاهان و یا با استفاده از حیوانات
 .کوچک ، بی خطر و آرام و گیاهان تازه و سبز شروع کنید 

 بیمار را در جلسات مکرر یادافزای (REMINISCENCE ) از طریق مرور خاطرات
به عنوان مثال باهم نگاه کردن به آبوم های خانوادگی و شناسایی ) گذشته شرکت دهید 

 (عکس اعضاء خانواده و نزدیکان 
 به بیماری که در محیط جدید یا ؼریبه احساس گم شدن و آشفتگی دارد ، اطمینان و آرامش

 .دهید ، به او بگویید که کجاست ، چرا و به چه مدت این جا خواهد ماند 
 به مرکز پیشنهاد دهید که در اتاق هر کدام از : از رنگ ها به طرز خالقانه استفاده کنید

بیماران رنگ های متفاوتی داشته باشند و بیماران لباس هایی با دکمه های همرنگ لباس 
 .های خود بپوشند ، همچنین می توان از روتختی و ملحفه همرنگ در اتاق استفاده کرد 
 



 در . از بحث کردن با بیماران شکاک درباره حقیقت داشتن شکایت آنها بحث نکنید
 .مقابل ، به احساسات بیمار گوش دهید و به افکار بدگمانی آنها رسیدگی کنید 

 از بحث یا مجادله با بیماران بدگمان یا پارانوئید درباره هر سوء برداشتی که فرد
درمقابل ، در آرامش و خونسردی یک حقیقت بی خطر را . دارد ، خودداری کنید 

هدایت آنها به سمت کارهای دیگر نیز در صورت پافشاری فرد .به آنها بگویید
 .کمک کننده است 

 به جای اینکار به . از موافقت یا مخالفت با صحت هذیان بیمار پرهیز کنید
 (اگر حقیقی هستند ) احساساتی که بیمار بروز می دهد پاسخ دهید 

 مثال : 
-  همه می خواهند مرا بکشند ، آنها می خواهند من بمیرم : بیمار... 
-  این جا .این جا آسیب نخواهید دید . خانم سعیدی ، گویا شما ترسیده اید : پرستار

 .یک بیمارستان است ، این افراد پرستار هستند 
 از بحث و مقابله با بیمار دچار توهم بپرهیزید. 
به افراد در تماس با بیمار و خانواده اش آموزش های الزم را بدهید. 

 



و جسمی ضایعه وسعت به بسته بیمار قضاوت و عقالنی قوای 
 گردد باز ممکن سطح بهترین به ، باقیمانده شناختی عملکردهای

کند می درک را خود موقعیت زمان و مکان ، اشخاص به نسبت . 

گذشته تجارب ، مدت دراز حافظه عملکردهای از استفاده با فرد 

 آورد می یاد به را زندگی



اقدامات پرستاری: 
 همه عواملی را که ممکن است با کاهش حواس بیمار ارتباط داشته و منجر

احساسی فرد شود شناسایی / به نقص عملکرد شناختی و بیقراری جسمی 
 :  کنید 

هیپوکسی 
 (کاهش سدیم یا پتاسیم ) عدم تعادل الکترولیتی 
بیماری های کبدی ، کلیوی ، قلبی ، تنفسی 
درد 
سوء تؽذیه ، کمبود ویتامین 
 (چند دارویی ، واکنش های تعادل دارویی ) اثرات داروها 
 خود را به بیمار معرفی کنید و از ارتباط چشمی به نحوی آرام و اطمینان

 .بخش و نیز ارتباط لمسی در حین صدا کردن نام بیمار استفاده نمایید 
 



از لمس بیماری که پارانوئید یا بدگمان است خودداری کنید. 
 از عبارات ساده و روشن با صدایی واضح و متعادل برای توضیح روند

 .درمانی به بیمار استفاده کنید 
 محرک های خارجی را کاهش دهید یا بیمار را به محیط آرام تری منتقل

 .کنید 
 اطمینان حاصل کنید که بیمارانی که احتیاج به دندان مصنوعی ، سمعک یا

 .عینک دارند در مواقع لزوم از آنان استفاده کنند 
 از بحث یا مجادله با بیماران بدگمان یا پارانوئید درباره هر سوء برداشتی

 .که فرد دارد ، خودداری کنید 
 اگر آشفتگی بیمار از راه های دیگر کنترل نمی شود ، به او دوز پایینی از

 .داروهای تجویز شده بدهید 
 اگر حواس بیمار پرت نمی شود و یا رفتارهای او به طورؼیر قابل کنترلی

 تشدید می گردد با مالیمت اورا ببندید
 



 هنگامی که بیمار رفتارهای درخود ماندگی و تکراری را نشان می دهد ، اورا به سمت
 .فعالیت ها و وظایؾ ساده هدایت کنید 

 بیمار را در تعامالت اجتماعی کوتاه و معمولی در طول روز شرکت دهید ، از رفتاری
 .مالیم ، آرام ، موضوعات آشنا و ساده و زبانی روشن و واضح استفاده نمایید 

 هنگامی که بیمار قبل از آؼاز مکالمه یا پاسخ به درخواست دیگران مکث می کند ، صبور
 .باشید ، سعی کنید نیاز بیمار را حدس بزنید

 از شوخی در زمان مناسب استفاده نمایید اما بیمار را موضوع شوخی خود قرار ندهید. 
 گفته ها و حرکات رکیک بیمار را نادیده بگیرید ، درحالیکه قصد و نیت این رفتارها و

 .واژه ها را بررسی نمایید 
 بیمار را در نیازهای بهداشتی شخصی و مراقبت اولیه همچون حمام کردن ، لباس پوشیدن

 .، نظافت و آراستگی و کاربرد آرایش یاری دهید 
 به بیمار اجازه دهید تا آنجا که ممکن است کارهایش را خودش انجام دهد ، البته تا آنجایی

 .که موجب ناامیدی و آشفتگی او شود 
 ؼذا و نوشیدنی های ساده و آسان را برای خوردن بیمار آماده کنید. 

 



 بیمار را در درمان های تعاملی چون موزیک درمانی ، ورزش های
 .کششی ، آشپزی ، والیبال نشسته شرکت دهید 

 برنامه ای ترتیب دهید تا بیمار در طول روز بیدار بماند ، تا موجب
 .بیداری هنگام خواب شب و آشفتگی وی نشود 

 اثر داروها و هر نوع اثرات جانبی آن را بررسی کنید. 

 خانواده را راهنمایی کنید تا یک دستبند شناسایی دور مچ بیمار مبتال

که شامل سن بیمار ، آدرس و سایر اطالعات دلیریوم مزمن ببندند به 
 .ضروری باشد

 

 



ارزیابی: 

 بیمار در تعامالت اجتماعی به دلیل پایداری توانایی ها ، احساس
 .راحتی بیشتری می کند

 موقعیت و حالت چهره او آرام است. 

 هنگام شرکت در وضایؾ و فعالیت هایی که در محدوده عالیق و
 .توانایی های او هستند ، تعامل خوبی برقرار می کند 

 



اقدامات پرستاری: 
درها و پنجره های متناسب ، شامل محوطه های اطراؾ ساختمان و ) محیط بیماران را ایمن سازید

 (اشیای آسیب رسان را از محیط اطراؾ بیمار دور کنید . ایوان ها را قفل کنید 
خطر افتادن فرد را روزانه یادداشت کنید. 
اطمینان حاصل کنید که اگر بیمار بخواهد حمام کند دمای آب دوش تنظیم شده باشد. 
 در مسیر تخت فرد تا دستشویی یا محوطه کمدها نور و روشنایی کافی فراهم کنید. 
 اطمینان حاصل کنید که فرد همیشه دستبند هویت را به دست می بندد و عکس فرد را در بایگانی

 .نگه دارید 
 سعی کنید یک موقعیت بحرانی را در مراحل اولیه و به محض این که فرد نشانه های رفتاری

مانند خلق و خوی ناپایدار ، احساس خشم ، دشنام دادن ، تهدیدهای ) افزایش اضطراب و ناکارآمدی 
 .رانشان می دهد کنترل کنید و از خطر آن بکاهید ( کالمی 

 از استدالل کردن یا پرسیدن سواالتی که فرد ممکن است در پاسخ دادن به آنها مشکل داشته باشد
 .خودداری کنید 

 قبل از خواب فرد را توسط پرسنل خدمات به دسشویی ببرید. 
 فرد را برای یک چرت کوتاه مدت میان روز تشویق کنید اما با خوابیدن بیش از حد در روز

 .مخالفت نمایید 
 



ارزیابی: 

 بیمار بتواند سطح آشفتگی خود را کاهش دهد و سطح مناسبی از
 .فعالیت ها را ازخود نشان دهد 

 



 اقدامات پرستاری  : 
 فرد را در معرض تحریکات حسی قرار دهید. 
 در مورد ؼذاهای داغ ، آب جوش و وسایل برقی از فرد محافظت کنید. 
 به افراد اجازه دهید تا اجسام با بافت های متفاوت را لمس کند. 
 اما اورا ( مانند تاکردن حوله ها ) وظایؾ ساده و مختصر را به فرد بدهید

 .خسته ننمایید 
 از وسایل و کارت های بویایی با بوهای آشنا استفاده کنید. 
 شدت طعم و بوی ؼذا را با استفاده از مواد گیاهی و طبیعی افزایش دهید  (

 (از ادیه جات تند استفاده ننمایید 
 گوش های فرد را به طور منظم در مورد تجمع موم گوش کنترل کنید و به

 .طور صحیح آنها را تمیز کنید 
 از مقابل به فرد نزدیک شوید ، سر و صداهای اطراؾ را کاهش دهید و با

 .صدای آرام با فرد صحبت کنید 



 کلمه ای برای افراد دچار آفازی  5از عبارات و سواالت کوتاه و
 (من کمک می کنم تا بچرخی ) استفاده کنید 

 در محیط فرد آهنگ های آرامش بخش بگذارید. 

به فرد کمک کنید تا عینک مطالعه یا عینک های دو کانونی بگذارد. 

 در محیط افراد مبتال به اختالل بینایی از رنگ های روشن استفاده
 .نمایید

 با استفاده از المپ های دارای درخشندگی کم ، چراغ خواب و
 .نورطبیعی ، روشنایی مناسب در محیط فراهم کنید 

 



ارزیابی: 

 عملکردهای حسی فرد به سطح عملکرد طبیعی یا نزدیک به عملکرد
 .طبیعی برگردد

 



 اقدامات پرستاری: 

 سخنان فردی که دچار خطای حسی است را تکذیب نکنید ، بلکه به سادگی
 .حقیقت را برایش شرح دهید و چند راه عملی برای مشکل بیایید

 من چراغ را روشن می کنم تا بهتر .این سایه به علت پرده است : "مثال
 ".بتوانی ببینی

به .سخنان فردی که دارای توهم است را تکذیب نکنید و با آن مبارزه نکنید

سادگی حقیقت را برایش توضیح دهید و توجهش را به سمت فعالیت دیگری 

من کس دیگری را در اتاق نمی بینم ، چطور است : "مثال . منحرؾ کنید 
 ؟"کمی در حیاط قدم بزنیم

 در هنگام نیاز از داروهایPRN چون این افراد به خوبی به .استفاده کنید

 (مثال هالوپریدول تزریقی ) داروها پاسخ می دهند 



 ارزیابی: 

 خطاهای حسی و توهمات بیمار از بین برود یا کاهش یابد و به بیمار

 .بتواند درک درستی از واقعیت پیرامون داشته باشد 



 اقدامات پرستاری: 

 در تعامل با افرادی که دچار اشکال در گوش کردن و توجه است ، از
 .ارتباط چشمی کوتاه و مداوم و تن صدای آرام استفاده کنید 

 در هنگام استفاده از ارتباط چشمی و لمسی از تفاوت های فرهنگی و
 .مذهبی افراد آگاه باشید 

 اشارات و حرکات باید آهسته باشند و برای کمک به ارتباط کالمی به
 .کار روند 

 حاالت چهره باید احساس مهربانی و همدردی را منتقل کند و حاکی از
 .خشم یا شگفت زدگی نباشد 

 استفاده از ارتباط چشمی باید کوتاه و متناوب بوده و به صورت
 افراطی و حاوی احساسات نباشد



ارزیابی: 

 فرد توانایی توجه و تمرکز نسبی را در انجام فعالیتها داشته باشد. 

 



اقدامات پرستاری: 

 از رویکردهای آرام و طبیعی استفاده کنید ، صبور باشید و
 .دستورالعمل ها را به صورت ساده و قدم به قدم انجام دهید 

 به فرد اجازه دهید تا در مراقبت از خود شرکت کند ، مثال اجازه دهید
 .تا در حین استحمام لیؾ حمام را نگه دارد 

 از صابون ، شامپو ، روؼن حمام و لوسیون های مورد عالقه اش
 .استفاده کنید و در طول مراقبت و درمان موزیک های آرام بگذارید 

 برای فرد داستان هایی تعریؾ کنید و اورا تشویق کنید تا در مورد
 .موضوع مورد عالقه اش صحبت کند 

 



 ارزیابی  : 

 فرد در برابر درمان مقاومت نکند و مشارکت نسبی در روند درمانی

 .خود داشته باشد 


