مقدمه

آشنایی بادرمانهای ساده عالمتی

از جمله شکایات شایع بیماران در فصل زمستان و پاییز
گلودرد است که معموال ً به عنوان بخشی از یک بیماری

ازجمله گلودرد درگروه سنی باالی5سال

( .)1در واقع پاتوژنهای باکتریایی و ویروسی هر دو عامل

حاد توام با دیگر عالیم تنفسی فوقانی دیده می شود
ایجاد این بیماری هستند ( .)2عفونتهای گلو باالترین

شیوع را در کودکان  5تا  15سال به ویژه کودکان سنین
مدرسه دارد ( )3و اهمیت آن به خاطر ارتباطی است که

بین این بیماری و تب روماتیسمی و عارضه قلبی ناشی
از آن وجود دارد ،لذا تشخیص زودرس و درمان بموقع و

صحیح آن باعث جلوگیری از ابتال به تب روماتیسمی و

عارضه قلبی ناشی از آن می شود ( .)4همچنین با توجه
به اینکه بیشتر گلودردها بخشی از عالیم بیماریهای

ویروسی هستند و سرما خوردگی و سرفه نیز ایجاد
مــی کــنــنــد ،ای ــن عــفــونـتهــای ویــروســی را نــمــی تــوان با

آنتیبیوتیک درمــان کرد ( .)5درمــان بموقع بیماریها

همیشه ساده نیست

در واقع نوعی پیشگیری است که به آن پیشگیری نوع

دوم می گویند و هدف آن قطع بیماری یا جلوگیری از

عوارض آن است ( .)1یکی از وظایف مهم بهورزان انجام
درمانهای ساده عالمتی است که می توان با ارایه درمان

مناسب ،توصیهها و پیگیریهای الزم موجب تشخیص

بموقع ،قطع این بیماری و جلوگیری از عوارض آن شد.

تعریف بیماری
بیشتر افراد هراز چندگاهی دچار نوعی احساس درد،

گرفتگی یا زخم در گلوی خود می شوند .در بیشتر موارد
گلودرد ظرف یک هفته یا کمتر بهبود می یابد و علت

ملیکا شریفی نیا
مربـی مرکز آمـوزش بهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمیه قطبی نسب
مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

اهداف آموزشی
انتظار می رود خوانندگان محترم پس از مطالعه بتوانند:

zشرح حال و معاینات الزم در رابطه با بیماری گلودرد را بیان کنند.

zمراقبتهای الزم و درمانهای ساده عالمتی دراین بیماری راتوضیح دهند.
zتوصیههای خانگی جهت رفع گلودرد را بیان کنند.
zموارد ارجاع فوری و غیرفوری را شرح دهند.
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آن هم اغلب عفونتهای خفیفی مثل سرماخوردگی

یا تحریک ناشی از دود سیگار است .بلعیدن اجسام
نوک تیز مثل استخوان ماهی هم می تواند گلو را خراش
دهد و موجب درد شود (.)1

عالیم
•گلودرد

•درد هنگام بلع
•تب

•تورم گرههای لنفاوی گردن

اقدامهای الزم در زمینه کاهش تب مثل پاشویه کردن

•قرمزی گلو یا چرک در لوزهها

•اگر بیمار دارو مصرف می کند ممکن است گلودرد

•گرفتگی صدا یا الرنژیت

شرح حال
هنگام مراجعه بیماری که میگوید دچار گلودرد است

سؤالهای زیر پرسیده شود:

و کمپرس آب سرد به پزشک ارجاع شود.

از عوارض مصرف دارو باشد؛ لذا برای قطع یا ادامه

مصرف دارو بیمار باید با پزشک خود مشورت کند(.)1

درمان

•آیا توده یا تورمی در گردن ،زیر بغل یا کشاله ران بیمار

در موارد گلودرد چرکی بر اساس دارونامه بهورزی اقدام

•آیا بیمار حداقل دو مورد از عالیم سرفه ،سردرد ،درد

در افراد باالتر از  5سال ،هر  8ساعت یک قرص به مدت

•آیا بیمار عالوه بر گلودرد ،گرفتگی یا آبریزش بینی

نظر قرار گیرد) ()6

•آیا بیمار از سیگار استفاده می کند یا در محیطی پر از

تب دارد ،الزم است .توصیه دربــاره نوشیدن مایعات و

•آیا بیمار دارویی مصرف می کند؟

روز و تکرار درمان فوق در صورتی که حال عمومی و عالیم

وجود دارد؟

و کوفتگی کل بدن را به همراه گلودرد دارد؟

دارد؟ یا عطسه می کند؟
دود سیگار بوده است؟

معاینات
شامل معاینه گلو ،ان ــدازه گیری درجــه حــرارت بــدن و

معاینه گردن برای بررسی غدد لنفاوی است .در حالت
سالمت ،گلو رنگ صورتی مایل به قرمز دارد و محوطه

شود ( .درمان با قرص  500میلی گرم «پنی سیلین وی»
 10روز ،البته حساسیت به پنی سیلین و مشتقات آن مد
قرص مسکن و تببر برای مدت  3روز ،چنانچه بیمار
استراحت در همه حال مفید است .پیگیری پس از 3

بیماری بدتر شده باشد باید انجام شود و چنانچه حال بیمار
بدتر شد ،ارجاع فوری او به پزشک الزم است .در پیگیری

دوم ،دستورات باال برای  3تا  4روز دیگر تکرار شود تا در
مجموع بیمار به مدت 10روز تحت درمان و مراقبت باشد.

گلو به طور کامل باز و تمیز است و تورمی دیده نمی شود.

مراقبت
•اگــر بیمار ســرمــاخــوردگــی ،ســرفــه ،ســـردرد و درد یا
کوفتگی بدن دارد برای کنترل تب به بیمار آموزش
پاشویه و کمپرس آب سرد داده شود.

•اگــر بیمار گرفتگی یا آبــریــزش بینی دارد یا عطسه

می کند توصیههای خانگی داده شــود و بعد از 24
ساعت پیگیری شود.

•سیگار یک نوع محرک است که احتماال ً باعث التهاب
گلو مــی شــود .در صــورت سیگاری بــودن بهتر است
بیمار سیگار را ترک کرده یا از محیطهای پر از دود
سیگار دوری کند.

•اگر بیمار تبدار حداقل در قسمت گردن ،زیر بغل،
کشاله ران ،ت ــوده یــا تــورمــی داشــتــه بــاشــد ع ــاوه بر
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ارجاعات

توصیه مهم :به یاد داشته باشید برای گلودرد شدیدی

الف :ارجاع فوری به پزشک اگر:

•درمعاینه گلو پرده خاکستری رنگ کثیف مشاهده شود.
•حال عمومی بیمار بد باشد.

•گلودرد همراه تب و سرخی و بثورات جلدی باشد.

ب :ارجاع غیر فوری:

چنانچه بیمار پس از  10روز درمان خوب نشده باشد باید
ارجاع غیر فوری به پزشک شود(.)1

که با سرفه ،آبریزش بینی یا احتقان سر و سینه همراه
است باید به پزشک مراجعه شود)5( .

نتیجه گیری
عــفــونـتهــای ویــروســی و بــاکــتــریــایــی و همچنین مــواد
تحریککننده و صدمات فیزیکی دلیل بیشتر گلودردها

هستند .عالوه بر این اکثر گلودردها طی چند روز و بدون
درمان دارویی بهبود می یابند .استراحت ،نوشیدن مایعات

توصیههای خانگی

گرم ،غرغره آب نمک می توانند به تسکین درد گلو کمک

•استراحت کردن و نوشیدن مایعات زیاد

کند .گلودردهای عفونی و باکتریایی با آنتی بیوتیک درمان

•غرغره آب نمک گرم یا چای غلیظ می تواند در کاهش

می شوند که در این صورت نظر پزشک مهم است .در

•بخور سرد می تواند کمک کننده باشد.

تب باال یا خشکی گردن ارجاع به پزشک ضرورت دارد.

درد مفید باشد.

•در  2تا  3روز اول خوردن غذاهای نرم ،سوپ و مایعات
با بلع راحت تر همراه است.

صورت بروز عالیم شدیدتر مانند مشکل در تنفس یا بلع،

پیشنهاد

•در صورت گرفتگی صدا (الرنژیت) استراحت دادن به

باتوجه به اهمیت درمانهای ساده عالمتی توسط بهورزان

برای مدت  2تا  3هفته بهبود نیافت باید به پزشک

جهت این گروه افزایش یابد و همچنین با توجه به عوارض

صدا می تواند مفید باشد .در صورتی که صدای گرفته
مراجعه شود.

•مرطوب نگه داشتن محیط خانه و دوری کردن از دود
سیگار نیز کمک کننده است.

درخانههای بهداشت الزم است بازآموزیها در این زمینه

وهزینههای درمان به روستاییان در خصوص خودمراقبتی
آموزش هایالزموجامعتوسطبهورزان ارایهشود و توصیههای
الزم در رابطه با عالیم و عوارض این بیماری داده شود.
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