
باره گيلن

باره گيلن بيماريبيماري يك
است ناشنـاخته علت با عصبي التهابي

رشته و مبتال نخاع و مغز اعصـاب آن در ميكه تخريب عصبي گردند.هاي
بيماران دچار4تايكاكثر عصبي نقايص شـروع از قبل گوارشيهفته و تنفسي عفونت

گردند.مي

ابتال درميزان بيماري اين سنبه افزايش با تدريج به بيمــاري بروز و بوده برابر زنان و مردان
مي شود.زياد ايجاد سني هر در است ممكن البته شود.

اصلي از:عالئم عبارتند باره گيلن
كشيده- صورت حتي و دستها و تنه طرف به و شده شروع پاها از معموالً كه پيشرونده ضعف
شود.مي
رفلك- رفتن بين از يا ضعفكاهش رانها، و شانه عضالت در عميق درد تاندونها، عمقي س

در اختالل بلع، در اختالل ادراري، احتباس تنفسي، رفتنعضالت .راه

طريقتشخيص از نخاعيبررسيبيماري مغزي عصبمايع و عضله نوار است.و امكانپذير
خوندرمان پالسماي تعويض تزريقشامل وريدIVIGيا طريقي)(ايمنوگلوبولين از تهويه و

باشد. مي تنفسي نارسايي ايجاد زمان در مصنوعي تنفس دستگاه

آگاهي افزايش و شما سواالت به پاسخ جهت گرامي خودبيمار از مراقبت امر در تان
آنها رعايت با كه است اميد است. شده آورده زير نكات

بازيابيد: را خود سريعتر بهبودي
مايعات- غذا بهتر بلع كنيد.جهت مصرف فراوان

ماساژ- را خود صورت و گردن عضالت غذايي وعده هر از قبل
دهيد.
كنيد.- استفاده گرم يا سرد غذاهاي در بلع واكنش و حسي هاي گيرنده تحريك جهت
غذايي- تركيب نوع هر بلع زيرا نكنيد مصرف غذايي مختلف تركيبات همزمان طور به

است. متفاوت
ر- بلع كه غذاهايي نمائيد.احتاز استفاده فرني و پوره مثل دارند تر

سمت- به چانه و صاف سر طوريكه به گيريد قرار نشسته وضعيت در خوردن غذا حين در
شود. خم جلو

با- را مايعات جويدن، عضالت و صورت عضالت دليل به خفگي خطر احتمال كاهش جهت
د غذا از بعد ساعت نيم تا خوردن غذا حين در بنوشيد. گيريد.ني قرار نشسته وضعيت ر

معالج- پزشك صالحديد صورت نمائيد.در مراجعه گفتاردرماني درمانگاه به تان
و- دهيد. تغيير را خود بدن وضعيت ساعت نيم هر المقدور حتي بدن پوست محافظت جهت

دهيد. افزايش را خود بدني فعاليت
افزايش- جهت شنا روي، پياده نظير روزانه ورزشهاي وانجام قدرت

باشد. مي مفيد عضالتتان هماهنگي

نمائيد.- اجتناب ديگران به كارهايتان واگذاري از است ممكن كه جايي تا
گيرد.- قرار نشسته وضعيت در دفع هنگام ادراري احتباس از جلوگيري جهت
يا- ضربه از ادراري احتباس صورت ودر آب شير بازكردن رانها، داخل به ضربه يا شكم ماساژ

آب در دستها دادن قرار يا و پرينه روي به گرم آب ريختن آب، جريان صداي به گردن گوش
نمائيد. استفاده گرم

ادرار- تخليه عدم صورت صورت،در در كنيد. استفاده دائم يا موقت گذاري سوند تكنيك از
دائمي سوند از قراركل،استفاده بررسي انسداد يا خميدگي نظر از را سوند مسيرهاي يد.نماييه



روده- در گاز تجمع از حاصل درد و شكم اتساع از جلوگيري وعدهجهت بهها، را غذايي هاي
بگيريد. نظر در زياد دفعات و كم ميزان

بگيريد.- نظر در طوالني زمان خوردن غذا براي
ج- ميوه مانند فيبر حاوي غذايي نمائيد.رژيم مصرف و... كاهو و ات
آهستگي- به كالمي ارتباط برقراري در اختالل از جلوگيري صحبتجهت واضح و شمرده و

جهت باشيد. داشته تمركز خود كردن صحبت روي و كنيد استفاده ساده جمالت از و كنيد
صورت در و كنيد نگاه مقابل طرف به كردن صحبت حين در اطرافيان با بهتر راارتباط موارد نياز

بكشيد. عميق نفس چند مكالمه از قبل نمائيد. تكرار بار چندين
تا- يك هر موثر تنفس ايجاد مدت2جهت به ساعت

نمائيد.5 استفاده انگيزشي اسپيرومتري از دقيقه

حداقل- روزانه ريوي ترشحات كردن روان مراقبت5/2تا2جهت (با نمائيد مصرف مايع ليتر
پزشك).

نمائيد.هواي- مرطوب بخور توسط را تنفسي
تنفسي فيزيوتراپي از فيزيوتراپ نظر تحت
جهت كنيد. استفاده ترشحات تخليه جهت
خودتان كه زماني در هدايي راه موثر پاكسازي
ساكشن از نيستند ترشحات راندن خارج به قادر

نمائيد. استفاده استريل وسايل با ترشحات
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