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 گوارشی در سيستم مشكالت مربوط به

 بيماران آسيب نخاعی

 
مبادلقه  بقی  رود  و مزق طریق  نخقاع  نیستند از قادر آسیب می شود، پیام های عصبی دیگر دچار وقتی که نخاع

اغلقب  روی آن داشقته باشقد. شوند. به همی  دلیل هنگام اجابت م اج، فرد نمی تواند هیچ گونه کنترل ارادی بر

کنند. بسته به نوع ضایعه  استفاد  از پوشک را ذکر می بیماران مشکل یبوست م م  و عدم کنترل اجابت م اج و

   شل به وجود آید.ممک  است رود  انعکاسی و یا رودنخاعی،

ایجاد شود، درك واحسقا   دوازدهمی  مهر  سینه ای اگر آسیب نخاعی در سطوح باالتر از روده انعكاسی:

پربودن راست رود  از مدفوع از بی  می رود. بدی  مفهوم که بطورکلی وقتی راست رود  پر می شقود، واکقن  

دفقا "یقا  "رود  انعکاسقی "نقوع از مشقک د دفقا را، شقد. ایق  تخلیه مدفوع اتفاق افتاد  و رود  تخلیه خواهد

هراندانشگا  علوم پ شکی و خدماد بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  – معاونت درمان  

 بیمارستان امام خمینی )ر (
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مقدفوع در یقک  می نامند. ای  مسئله می تواند از طری  برنامقه دفقا "حاصل از تحریک اعصاب حرکتی فوقانی

 کنترل گردد. زمان و مکان مناسب

اکن  دفقا می تواند باعث اخت ل در و دوازدهمی  مهر  سینه ایآسیب نخاع در سطوح پائی  تر از روده شل:

دفا حاصقل از تحریقک اعصقاب "یا "رود  شل "گردد. ای  مشکل را مقعد ترگمدفوع و شل شدن ماهیچه اسفن

می نامند. کنترل دفا در ای  نوع مشقکل رود  ای ممکق  اسقت نیازمنقد تق ت بیشقتری جهقت "حرکتی تحتانی

 حرکت مدفوع جهت تخلیه و یا دفا دستی مدفوع می باشد.

 کدامند؟ ملكرد روده در مواقع آسيب نخاعیمشكالت مربوط به ع

بقه هق  ، هموروئیقد، اخقت ل در حق  :عبارتنقد از مشک د مربوط به عملکقرد رود  در مواققا آسقیب نخقاعی

 .یبوست و بی اختیاری مدفوع، فشردگی مدفوع

 چيست؟بعد از آسيب نخاعی هدف ازکنترل اجابت مزاج 

 حفظ توانایی اجابت م اج 

  جلوگیری از دفا غیر منتظر 

 :آموزش کنترل اجابت مزاج

توجه داشقته باشقید کقه هم مقان بقا حرکقت ن ولقی .توالت یا صندلی مخصوص بنشینید به صورد صاف برروی

 به تخلیه رود  کمک کند. مدفوع به سمت راست رود ، نیروی جاذبه نی  می تواند

  بایستی یک روال منظ  دنبقال شقود تقا تخلیقه رود  دریقک می تواند عادد کند. بنابرای رود  اندامی است که 

 پققققققققی  بینققققققققی، مناسققققققققب و راحققققققققت انجققققققققام شققققققققود. زمققققققققان مققققققققنظ ، قابققققققققل

بنقابرای  مهق   ،کننقد خوردن غذا و نوشیدن مایعاد می تواند واکنشهای تحریک کنند  حرکاد دودی را فعقال

 داشته باشد. مصرف رژی  غذائی نظ  وجود است که در



3 
 

نوشابه های الکلی، آشفتگی های احساسی، استر  و آنتی بیوتیکها ازمعقدود شقرایطی هسقتند  عفونتها، مصرف 

 که می توانند عاداد رود  را تزییر داد  و باعث اسهال یا یبوست شوند.

 توصيه می شود اين مواد شامل: مواد غذايی حاوی فيبرمصرف   ،جهت کمک به دفع  مدفوع

 ار(سبوس د )نان جو و نان گندم غالت  

 (حبوبات ) عدس و لوبيا قرمز 

 داراي برگ سبز سبزيجات 

 بخصوص مصرف ميوه با پوست آنها ها،  انواع ميوه مصرف 

 كاهش مصرف برنج ونان و چربی دررژيم غذايی 

  ليوان آب 8مصرف روزانه حداقل 

 :بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد ،کمک به تخليه منظم رودهجهت 

  بنديايجاد نظم و زمان 

 رژيم غذايی 

 ورزش و فعاليت بدنی 

 وضعيت استقرار بدن 

 ماساژ 

 روده اي -تحريك واكنشهاي معدي 

 استفاده از انما و شياف 

 منظم نمودن زمان اجابت مزاج 

 تیتخليه دس 

 

 


