
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  زير نظر

 و اعظم گيوری دکتر سيد حسن امامی رضوی

    

  سرپرست گروه 

  دکتر مهوش صلصالی

  
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت سالمت

  دفتر امور پرستاری

  

  

  

  راهنمای بالينی پرستاریراهنمای بالينی پرستاری
NNuurrssiinngg  PPrraaccttiiccee  GGuuiiddeelliinnee  



  :نظيمگرد آوری و ت

 

  دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران : دکتر مهوش صلصالی
  ر دانشگاه علوم پزشکی ايران استاديا: دکتر ندا مهرداد

  استاديار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی: دکتر منصوره زاغری تفرشی
  عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : سونيا آرزومانيانس

 
 

  :همکاران دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  هی رستمکالئیزهره کو -رفعت رضاپور -آذر محمودی: خانم ها
 داود امين نسب -حاتم احمدوند - مهدی ذهبی: آقايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :ياری نمودند ما را همکارانی که در گردآوری اين مجموعه در حيطه های مختلف
  گردآوری کنندگان  حيطه ها  دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

، CCUمراقبت های پرستاری در 

 ،تیاسکل -کودکان، سيستم عضالنی

  ، زنانگوارش

 - سونيا آرزومانيانس -فاطمه بهرام نژادخانم ها 

 -منصوره علی اصغر پور -ميترا ذوالفقاری

  نسرين رسول زاده 

دانشگاه علوم پزشکی 

  ايران

مراقبت پرستاری در سيستم تنفس و 

  گردش خون

  ژاله محمد عليها خانم 

  آقای محمد تقی صفدری

دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

  بهشتی

راقبت های پرستاری در پوست و م

  سوختگی

  زهرا صفوی بياتخانم 

دانشگاه علوم پزشکی 

  اصفهان

مراقبت پرستاری در سيستم غدد مترشحه 

  داخلی و سرطان

  صبوحی -خانم ها دکتر فريبا طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی 

  شيراز

مراقبت پرستاری در مشکالت اعصاب و 

  روان

  مريم شايگان –شريف  فرخندهدکتر   ها خانم

دانشگاه علوم پزشکی 

  تبريز

مراقبت پرستاری در اورژانس و اتاق 

  عمل

 فرانک جبار زاده تبريزی  -خانم ها مژگان بهشيد

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمان

 - مراقبت پرستاری در سيستم ادراری

  ، مايعات و الکتروليت هاتناسلی

   بتول تيرگری -سکينه سبزواری خانم ها

  باس عباس زاده آقای دکتر ع

دانشگاه علوم پزشکی 

  همدان

مراقبت پرستاری در چشم، گوش، حلق و 

  بينی

  دکتر محمد علی چراغی آقای 

دانشگاه علوم پزشکی  

  زنجان

مراقبت پرستاری در سيستم مغز و 

  اعصاب

  دکتر فرهاد رمضانی بدر  آقای

دانشگاه علوم بهزيستی و 

  توانبخشی

لمندی، مراقبت پرستاری در دوران سا

  توانبخشی و بحران

  مريم نخعی  -دکتر سيد باقر سادات مداح ها خانم

  شاهرخ علی نيا -دکتر حميد رضا خانکه آقايان

دانشگاه علوم پزشکی 

  گلستان

  دکتر اکرم ثناگو -دکتر ليال جويباری خانم ها  اقدامات عمومی  پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی 

  مشهد

  آقای دکتر عباس حيدری   و دياليز  ICUمراقبت های پرستاری در 

  فاطمه حاجی آبادی - نيره داودی: خانم ها

 

 

 



  بسمه تعالی

  

  : مقدمه

پرستاری در مورد استفاده از نتايج پژوهش در عملکرد، به زمانی برمی گردد که علم تاريخچه غنی 

  ت تغيير ه ضرورفلورانس نايتينگل از اطالعات مربوط به ميزان مرگ ومير باالی مجروحان جنگی متوج

صاحبنظران  در چند دهه اخير مورد توجه که عملکرد مبتنی بر شواهد . شددر روش مراقبت از بيماران  

بالين به منظور  کاربرد آگاهانه بهترين نتايج تحقيق دردر واقع  واقع شده استی پرستارو متخصصان 

تدوين . ها و ترجيحات بيماران است شارائه خدمات هزينه اثربخش و با کيفيت باال همراه با حفظ ارز

ه دهندگان مراقبت را مورد ئبوده و تجارب ارا رمشكل محو یرويكردراهنمای بالينی مبتنی بر شواهد 

  . دهد  یتوجه قرار م

قدرت نقد و  ،به منابع علمی و نتايج پژوهش هاضروری است عالوه بر دسترسی پرستار متخصص بالينی 

در . با توجه به ترجيحات و ارزشهای مددجو داشته باشدرا  يج در بالين بيمارقضاوت برای بکارگيری نتا

ه ئ، جهت انجام فعاليت ها ارایبهترين داليل و شواهد از طريق تلفيق پژوهش، دانش و تئوراين رويکرد، 

بنابراين از . اشدبمی تاآيد مورد  یو سنت ی، قديمیآنار گذاشتن تجارب غير سيستماتيك بالينشود و  یم

راهنما به بهترين شيوه ممکن در راستای پرستاران متخصص و با تجربه کشور انتظار می رود از اين 

به عنوان يك  یپرستارعلمی هويت ا از اين طريق نمايند تارتقاء کيفيت مراقبت های پرستاری استفاده 

  . ويت شود بيش از پيش تق، یحرفه تخصص

  لنکرانی یدکتر کامران باقر                                                                              

                                        وزير                                                                              

                                                                              

  



  گفتار پيش

تعدادی از اساتيد و  سرکار خانم دکتر صلصالیکتاب راهنمای مراقبت بالينی  که با سعی و تالش بی دريغ 

تدوين شده است، نه تنها  می تواند به مراقبت پزشکی مجرب و اعضای هيئت علمی دانشگاههای علوم 

ن دهد بلکه  تضمين کننده کيفيت مراقبت بيماران بر اساس های سنتی و روتين وار در بخش های بالينی پايا

  . لوم پرستاری استعدر آخرين پيشرفت ها و نتايج  مطالعات و تحقيقات

نی فراهم آمده و ياتفاق نظر و هماهنگی بيشتر در ارائه مراقبت های بال ،با بکارگيری شايسته اين کتاب

و توليد علم و دانش پرستاری با تمرکز بر محوری  یعزيز را در راه ارتقاء عملکرد حرفه اپرستاران 

  . است، رهنمون می سازد" مراقبت"ترين فعاليت پرستاری که همانا 

در سيستم های مختلف بدن و راهکارها و توصيه های مختلف داول اين کتاب مشتمل بر مشکالت مت

اميد است اين مجموعه بتواند . شدبا استفاده از جديدترين منابع موجود می بامبتنی بر شواهد و پرستاری 

  . تاری با کيفيت مناسب باشدوثر در جهت ارائه مراقبت های پرسکمکی م

  

  

  اعظم گيوری                                                                                         

  مدير کل دفتر امور پرستاری                                                                                    

  
  

  

  

  

  

  



  صفحات  فهرست محتوا                                                                        

    

  ١-٣۶پرستاری                                                             در اقدامات عمومی :فصل اول

  ٣٧-١١٩  سيستم مغز و اعصاب از مشکالت مراقبت پرستاری  :فصل دوم

  ١٢٠-١٣٨  چشم، گوش، حلق و بينی مشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل سوم

  ١٣٩-١۴١  سيستم تنفسیمشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل چهارم

  ١۴٢-١۶٢  ای خون سيستم قلب و عروق  و بيماری همشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل پنجم

  ١۶٣-٢٧۵  سيستم گوارشمشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل ششم

  ٢٧۶-٣٧٧  غدد مترشحه داخلیاز مشکالت مراقبت پرستاری  :فصل هفتم

  ٣٧٨-۴۵٧  اسکلتی  -مراقبت پرستاری از مشکالت عضالنی :فصل هشتم

  ۴۵٨-۴٩١  اسلیتن -اختالل مايعات بدن و سيستم ادراریمراقبت پرستاری در  :فصل نهم

  ۴٩٢ -۵٠٢  مراقبت پرستاری از مشکالت پوست و سوختگی  :فصل دهم

  ۵٠٣ -۵۴٩  مراقبت پرستاری از مشکالت اعصاب و روان :فصل يازدهم

  ۵۵٠ -۵٧۵  مراقبت پرستاری در بيماران مبتال به سرطان  :فصل دوازدهم

  ۵٧۶ -۵٨٨  مراقبت پرستاری از سالمندان :فصل سيزدهم

  ۵٨٩ -۵٩٣  پرستاری در بحران  :همفصل چهارد

  ۵٩۴ -٧١۵  مراقبت پرستاری در بخش های ويژه  :فصل پانزدهم

  ٧١۶- ٧٩٠  مراقبت پرستاری در اورژانس و اتاق عمل :صل شانزدهمف
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  اقدامات عمومی در پرستاری

  

  مراقبت عمومی ارزیابی  سطح فعالیت

  Problem Definition                                                                                                 ان مشكل  یب

تراحت     تغذیھ ناکافی، ،کاھش ناگھانی ذخیره قلب ،ی بافتیناشی از ھیپوکسعدم تحمل فعالیت  تالل در خواب واس اخ

   ...ثانویھ بھ دیس پنھ ، ترس و اضطراب و

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندھایبرآ

   :پرستار باید قادر باشد

  .را بھ موقع تشخیص دھد فعالیتھر گونھ اختالل  -١

 .بیمار انجام دھد فعالیت از وضعیت یارزیابی صحیح -٢

توانایی در انجام مراقبت از  بیان احساس ضعف و خستگی و عدم بر اساس شواھدی نظیر مار رایت بیوضع -٣

م  خود ر در عالئ ت     ، احساس درد سینھ و تنگی نفس و طپش قلب و ھرگونھ تغیی ام فعالی اتی ھنگام انج ورد   ،حی م

 . بررسی قرار دھد

   .فراھم نماید را موثر فعالیتیاقدام مناسب جھت برقراری یک الگوی  -۴

    Nursing Recommendations                                                                     یپرستار یھ ھایتوص

   :تالل  در سطح فعالیتارزیابی اولیھ بیمار دچار اخ

   .دیمعاینھ کامل بالینی از بیمار بھ عمل آور -١

 .دیتاریخچھ کاملی از بیمار کسب کن -٢

ی نمای      -٣ ار بررس ت را در بیم ل فعالی دم تحم تگی   ی عالئم و نشانھ ھای مربوط بھ ع عف و خس ھ ض ی  ، د از جمل تنگ

رگیجھ     ق و س ینھ و تعری الیتی، درد س س فع ربان قل  ، نف زایش ض تر از اف ت     ٢٠ب بیش ھ حال بت ب ھ نس ربھ در دقیق ض

ون   ، دقیقھ پس از قطع فعالیت ٣عدم برگشت ریت قلب بھ میزان پیش از فعالیت در خالل ، استراحت کاھش فشار خ

زان     ھ می تولیک ب وه    ١۵-١٠سیستولیک و یا افزایش قابل توجھ فشار دیاس ر جی ی مت ده    ز ی و ن میل ل محدود کنن عوام

ھ و      (د یورد بررسی قرار دھفعالیت جسمانی را م رس از جابجایی لول ادن، ت رس از افت کاھش تحمل فعالیت،تھوع، ت

 .)کاتتر ھا، ترس از باز شدن بخیھ ھا

  .دیبیمار را تشویق بھ فعالیت ھمراه با  افزایش دوره ھای استراحت نمای -۴

  .دیسرو صدا و فعالیت محیطی را بھ حداقل برسان -۵

  .د کھ استراحت بیمار را برھم نزندیری تدوین نمایمراقبت پرستاری را طو -۶

  .دیو طول مدت مالقات را محدود نمای ھا تعداد مالقاتی -٧

  .دیدر صورت نیاز بھ بیمار در جھت انجام مراقبت از خود کمک نمای -٨



٢  
 

  .دیقرار دھ یو وسایل و ملزومات بیمار را در دسترس -٩

  :دیشود را کاھش دھدی کھ موجب ترس و اضطراب بیمار میرموا -١٠

  .دیشنا سازآبیمار را با محیط بیمارستان، ابزار و روش ھای تشخیصی و درمانی و مراقبتی  -

 .دیدر مورد ھدف از انجام کلیھ اقدامات درمانی  و تشخیصی توضیح دھ -

 .دیپرسنلی کھ مسئول مراقبت از بیمار ھستند را معرفی نمای -

الین    ھمیشھ اند کھ پرستاریبیمار را مطمئن ساز - ر ب ر   یودر دسترس وی ھستند و با صدای زنگ ب حاض

 .خواھند شد

 .دیرام و توام با رازداری استفاده نمایآھنگام برقرای ارتباط با بیمار از روش  -

 .دیترس و اضطراب نمای انیب بیمار را تشویق بھ -

  :دیفراھم نمای خواب بیمار میشود بھبودکھ موجب  را اقداماتی -١١

  . دیرا کاھش دھ ترس و اضطراب وی -

 .دیتشویق بھ نوشیدن مواد گرم و شیر قبل از خواب نمایرا  یو -

 .یدیاز بھ خواب رفتن طوالنی در طی روز جلوگیری نما -

 .دقیقھ خواب مداوم داشتھ باشد ١٢٠-٩٠د کھ بیمار الاقل یمراقبت پرستاری را طوری تدوین نمای -

   :در صورت نیاز بھ افزایش فعالیت در بیمار -١٢

  .دیالیت ھا را بھ تدریج زیاد نمایفع -

رژی را   - انھ زدن       (د ی موزش دھ آبھ بیمار روش دخیره ان ام مسواک،حمام و ش ندلی ھنگ ل استفاده از ص مث

 .)مو ھا

  .نفس عمیق و سرفھ استفاده نمایدتساعت تغییر پوزیشن دھد و از  ٢-١د ھریكنبھ بیمار کمک  -١٣

  .بنشیند کھ ھنگام سرفھ کردن دیبخواھاز بیمار  -١۴

  .وریدآ در صورت نداشتن منع، سرتخت را باال -١۵

  .درد بیمار را کاھش دھید -١۶

  .دیكناقداماتی در جھت کاھش تھوع و استفراغ برای بیمار فراھم  -١٧

  .دیآورلولھ و کاتترھا ی بیمار مراقبت کامل بھ عمل  ھنگام تحرک از پانسمان، -١٨

  .دیریبگبیمار کمک  وردنآاز ھمراھان برای بھ حرکت در -١٩

  .دیورآیا تنفسی مناسب برای بیمار بھ عمل  یاقداماتی در جھت حفظ برون ده قلب -٢٠

ل بھ صورت     را تمرینات ورزشی ،سیتھ عضالنییبھ منظور افزایش قدرت و تون -٢١ ال در دامنھ حرکتی مفص  فع

  .انجام دھیدفعال یا غیر

  .وریدآھ عمل اقداماتی برای جلوگیری از افتادن بیمار ب -٢٢

  .پیش از شروع فعالیت بھ بیمار استراحت کافی دھید -٢٣

  .مخدر استفاده نمایید یھا در موارد درد شدید، از مسکن -٢۴



٣  
 

  

ی بیھوشی را مورد بررسی قرار ھاو دارو ھا ی شل کننده عضالنی، مسکنھااثرات درمانی و عوارض دارو -٢۵

 .دھید

 Patient Education                                                                                              مار یآموزش بھ ب

  : آموزش دھید لیبھ شرح ذ پیشگیری از آن نحوه و عدم تحمل فعایتبھ بیمار در مورد رفع  -١

   .نمایید تشویقتغییر وضعیت آھستھ در تخت بھ را  مددجو -

 .نمایید تشویق یت بر حسب تحملانجام فعالبھ  را مددجو -

 .نمایید تشویق پوسترعایت بھداشت  بھ را مددجو -

  .ھرگونھ کاھش مقاومت نسبت بھ فعالیت را گزارش نمایدبھ بیمار آموزش دھید  -٢

س     ھر نوع فعالیتیبھ بیمار آموزش دھید  -٣ ی نف ھ درد سینھ و تنگ ی   کھ منجر ب ی و خستگی م ورا    ، گیج شود را ف

  .قطع نماید

  .موزش دھیدآچگونگی استفاده صحیح  از وسایل  کمک حرکتی نظیر چوب دستی  و واکر را  بھ بیمار -۴

  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤  
 

  

  قلب و عروق یبررس

                                    Problem Definition    ان مشكل                                                           یب

  :کاھش برون ده قلبی بھ دلیل

  ش تخلیھ بطن ھا در نتیجھ نارسایی قلبکاھ  - 

  مای قلبیوتر - 

انقباض عروقی حاصل از افزایش ترشح  ،انقباض عروقی حاصل از ھیپرترمی افزایش پس بار قلب در نتیجھ - 

 کاتکول آمین ھا در اثر استرسورھایی نظیر ترس و اضطراب

ز فضای درون رگی بھ فضای از دست دادن خون، شیفت مایع ا(کاھش پیش بار قلبی در نتیجھ ھیپوولمی  - 

 )اسھال و از دست دادن مایع از طریق سوند معده، کاھش دریافت مایعات، دیورز شدید ،بینابینی

و مسکن مخدر ،تاثیر داروی بیھوشی ،ھیپوتانسیون بھ دلیل گرم شدن سریع بدن بعد از جراحی قلب - 

 وازودیالتورھا

 ریتم ھای غیر طبیعی قلب - 

 ناتوانی قلب در بکارگیری مکانیزم ھای جبرانی، فی بطن ھادیالتاسیون و یا ھیپرترو - 

  ایست قلبی   - 

    Expected Outcomes                                     مورد انتظار                                        یندھایبرآ

 :پرستار باید قادر باشد 

  .بھ موقع تشخیص دھد را  ییر در وضعیت خون پمپ شده از قلبھرگونھ تغ. ١

 .ورد نمایدآبر وتنفس ضربان قلب ،حی از عالئم حیاتی خصوصا فشارخونارزیابی صحی. ٢

 : لبی بیمار را افزایش دھد از جملھبر اساس شواھد زیر برون ده ق. ٣

  فشارخون در حد طبیعی باشد،  - 

  . تعداد ضربان قلب در محدوده طبیعی باشد - 

  . ریتم گالوپ از بین برود - 

  .تعداد تنفس در محدوده طبیعی باشد - 

  . با تغییر پوزیشن تغییری در فشار خون و نبض دیده نشود - 

  . شدابیمار دارای سطح ھوشیاری طبیعی ب و صدای تنفسی طبیعی باشد - 

  . حالت سبکی یا سنکوپ سر از بین برود - 

  .نبض کاروتید قوی باشد ونبض محیطی قابل لمس  - 

  . ی بدن طبیعی باشدرنگ پوست و دما -  

  . داشتھ باشد وزن در ساعتھر کیلو بھ ازای برون ده ادراری  یک سی سی  - 



٥  
 

  . کاھش یابد ...سیت وآادم محیطی و  - 

  . وزن بیمار در حد طبیعی باشد - 

  . مقادیر ھمودینامیک نظیر فشار ورید مرکزی و برون ده قلبی بھ حد طبیعی برگردد - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

 : دیانجام دھ کاھش برون ده قلبی بھ مددجوی مبتال از ارزیابی اولیھ. ١

 .كنید از مددجو کسب تاریخچھ کاملی - 

  .دھید انجام را معاینات کامل بالینی  - 

  :د ین ده قلبی را مورد برسی قرار دھعالئم و نشانھ ھای کاھش برو. ٢

میلی متر  ٨٠میلی متر جیوه در فشار خون سیستول ھمراه با فشار سیستول زیر  ٢٠کاھش بھ میزان  - 

  .جیوه

 .میلی متر جیوه ١٠- ٥سقوط مداوم فشار سیستولیک در ھر بار کنترل بھ میزان  - 

 .نبض نامنظم - 

 .دقیقھبار در  ١٠٠و یا بیشتر از  ٦٠تعداد نبض کمتر از  - 

 .ای قلبی و یا حضور سوفلاھکوتاه شدن صد - 

  .حضور ریتم گالوپ - 

گامی کھ بیمار بھ میلی متر جیوه ھمراه با افزایش نبض ھن ١٥کاھش فشار خون سیستولیک بھ میزان  - 

 .یدآوضعیت نشستھ در

 .تنفس تند و نامنظم - 

 .ی تنفسیھاحضور رال ھمراه با کاھش یا محو صدا - 

 .ی و گیجینارام ،کاھش سطح ھوشیاری - 

رنگ  پوست سرد و مرطوب و ،کاھش قدرت نبض کاروتید ،محیطی ھایکاھش یا محو نبض ،سنکوپ - 

ادم  ،سی سی در ساعت ٣٠ادراری کمتر از برون ده  ،ثانیھ ٣پرشدگی کاپیالری بیش از  زمان ،پریده

  .سرماتنین افزایش اوره و کر ،کاھش برون ده قلبی ،افزایش قابل توجھ وزن ،دنیمحیطی و اتساع گر

  .ریتمی را گزارش نماییدآتوسط مانیتورینگ مداوم کنترل و  را نوار قلب بیمار. ٣

  . دی، افیوژن پلور و ادم ریھ را گزارش نماینظیر کاردیومگالی ھائی عکس سینھ را کنترل و یافتھ. ٤

  .یمھ نشستھ قرار دھیددر وضعیت نشستھ و ن را د از جملھ بیماریاقداماتی در جھت کاھش بار قلب بکار بر. ٥

  . دیویزان کنآاز تخت  را در صورت لزوم پای بیمار. ٦

  . دیاستراحت جسمی و روانی برای بیمار بکار ببر. از انجام مانور والسالوا خودداری نمایدبھ بیمار توصیھ كنید . ٧

  .دكنیمتناوب تشویق بھ مصرف غذا در حجم کم و  را بیمار. ٨

  . مایدنمصرف ن را غذا و مایعات حاوی کافئیناز بیمار بخواھید کھ . ٩

  .دكنیانفوزیون  را طبق دستور در صورت شوک مایع و خون. ١٠



٦  
 

  .دكنی پیشگیری از آن یا و کنترل را خونریزی بیمار. ١١

 ،قبل و بعد از تجویز داروھای اینوتروپ منفی را فشارخون ،در صورت مطرح بودن ھیپوتانسیون. ١٢

  .مخدر کنترل نمایید ھاینو مسک ھاوازودیالتور

  .غاز نماییدآدر صورت بروز ایست قلبی عملیات احیا را . ١٣

  . داریدگرم نگھ  را محیط بیمار. ١٤

  . بریدپوشش مناسب بر روی بیمار از جھت فراھم کردن گرمای مناسب بکار . ١٥

  .دیعالئم حیاتی را کنترل نمای. ١٦

  .دیجذب و دفع را کنترل نمای. ١٧

   Patient Education                                                                      ماریب آموزش بھ
  .از کشیدن سیگار خودداری نمایدبھ بیمار توصیھ كنید . ١

  .فعالیت ھای خود را بھ تدریج و با توجھ بھ سطح تحمل افزایش دھدبھ بیمار توصیھ كنید . ٢

نکات الزم بھ . ..و درمورد عوارض دارویی و روھای خود را بھ موقع مصرف نمایددا بھ بیمار توصیھ كنید. ٣

  .بیمار گوشزد شود

  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 

  

  

  

  

  

  



٧  
 

  ت تنفسیوضع یبررس
  Problem Definition                                        ان مشكل                                                        یب

اختالل در  ، کاھش رفلکس سرفھ،gagکاھش رفلکس  ھوشیاری،احتمال آسپیراسیون در رابطھ با کاھش سطح 

  ...و پوزیشن خوابیده بھ پشت بعد از عمل، استفراغ بعد از بیھوشی عمل بلع،

  

    Expected Outcomes                                      مورد انتظار                                          یندھایبرآ

   :قادر باشد پرستار باید

  .بھ موقع تشخیص دھد شود را ھر گونھ عواملی را کھ سبب آسپیراسیون و خفگی می. ١

 .انجام دھداز وضعیت تنفس بیمار از جملھ تعداد، الگو و ریتم و عالئم دیسترس تنفسی  ی راارزیابی صحیح. ٢

تراشھ یا تراکئوستومی، تغذیھ ، دپرسیون رفلکس سرفھ، لولھ کاھش سطح ھوشیاری نظیر وضعیتھائیبر اساس . ٣

از راه لولھ معده، تجویز داروھای استفراغ آور، جراحی در ناحیھ صورت و فک، سیم پیچی فک، پوزیشن خوابیده 

 . مورد بررسی قرار دھداحتمال آسپیراسیون  را ، ...بھ پشت و

  .فراھم نماید موثر اقدام مناسب جھت باز نگھ داشتن راه ھوایی و تھویھ مناسب  را بھ طور. ۴

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیمعاینھ کامل بالینی از بیمار بھ عمل آور. ١

 .دیاز بیمار کسب کن تاریخچھ کاملی. ٢

را مورد بررسی .. د کاھش سطح ھوشیاری و فقدان رفلکس بلع وسپیراسیون دارند ماننآعواملی را کھ داللت بر . ٣

 .دیقرار دھ

سمع صدای رونکوس، صدای مات شامل (عالئم و نشانھ ھای آسپیراسیون ترشحات یا مواد غذایی و مایعات . ۴

 .دیرا ارزیابی نمای )ھنگام دق قفسھ سینھ، تاکی کاردی، تنفس تند، دیس پنھ و سیانوز

 .دیمربوط بھ انفیلتراسیون را کنترل نمای ھای و گزارش یافتھ نتایج عکس سینھ. ۵

  .بیمار را تا زمان ھوشیاری کامل در وضعیت یک پھلو بخوابانید. ۶

  .  برای  بازکردن راه ھوایی در صورت لزوم استفاده نمایید...  و ملیخ، نلسونویاز مانورھایی مانند ھ. ٧

  .دیبیمار قرار دھ در کنار را وسایل مربوط بھ ساکشن کردن. ٨

  .دیو مراقبت از دھان را بھ عمل آور هبھ عمل آورد نساکش ،درصورت تجمع ترشحات در دھان. ٩

  .دیورآاقدامات الزم جھت پیشگیری از بروز استفراغ بھ عمل . ١٠

  .دیو یا عدم ھوشیاری کامل، تغذیھ از راه دھان را شروع ننمای gagدر صورت نداشتن رفلکس . ١١

مگر ممنوعیت  دیت نیمھ نشستھ یا نشستھ قرار دھیدر وضع را دقیقھ بعد از تغذیھ بیمار ٣٠نگام و حداقل در ھ. ١٢

  .داشتھ باشد

ساکشن تراشھ، اطالع پزشک، اماده کردن بیمار : ددھیانجام  ذیل رادر صورت بروز آسپیراسیون اقدامات . ١٣

  .جھت گرافی سینھ



٨  
 

  .دیه تغذیھ می شود، اصول صحیح ھنگام گاواژ را رعایت نمایدر صورتیکھ بیمار از راه لولھ معد. ١۴

  :دیدر بیماران مبتال بھ سکتھ مغزی، درصورت اجازه تغذیھ اقدامات زیر را بکار ببر. ١۵

  .موزش دھیدآبھ بیمار تمریناتی را جھت افزایش قدرت جویدن  -

ن و بلع دس خود را روی جویید تا بیمار حوادر طول تغذیھ تا جای امکان تحریکات محیطی را کم نمای -

 .متمرکز کند

 .بگیریدوعده غذایی را بھ مقدار کم و بھ دفعات زیاد در نظر  -

 .بگیریدمدت زمان کافی برای تغذیھ در نظر  -

   .اقدامت و مشاھدات خود را در پرونده بیمار و گزارش پرستاری ثبت نمایید. ١۶
   Patient Education                                                          مار                                  یآموزش بھ ب

 .كنید بھ داشتن استراحت کافی قبل از تغذیھ تشویقبیمار را  . ١

 .كنید بھ رعایت بھداشت فردی خصوصا بھداشت دھان تشویقبیمار را . ٢

  .یدن خودداری نمایددر ھنگام تغذیھ از حرف زدن و خندبھ بیمار توصیھ كنید . ٣
 
  Problem Definition                                                          ان مشكل                                        یب

پاکسازی نامناسب راه  اختالل در تنفس بھ صورت اختالل در تبادل گازی در ارتباط با الگوی نامناسب تنفسی،

  رهیو غ  یم شدن غشا آلوئولی، کاپیالری در نتیجھ ادم ریھ و فیبروز ریھھوایی، ضخ

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندھایبرآ

  :قادر باشد یستیبا پرستار

  .دھدھر گونھ اختالل تنفسی را بھ موقع تشخیص  - ١

 .از وضعیت تنفسی بیمار انجام دھد  یارزیابی صحیح - ٢

زان استفاده       -٣ ی، می ت، الگوی تنفس براساس شواھدی نظیر تعداد و عمق تنفس، صدا ھای تنفسی، رنگ پوس

 . عملکرد تنفسی را مورد بررسی قرار دھد، از عضالت کمک تنفسی، سطح ھوشیاری و بیقراری

  .ک الگوی تنفسی موثر فراھم نمایداقدام مناسب جھت برقراری ی - ۴

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیمعاینھ کامل بالینی از بیمار بھ عمل آور -١

 .دیتاریخچھ کاملی از بیمار کسب کن -٢

ی      (د ییابی و ثبت نمایالگوی تنفسی بیمار را ارز -٣ ودن، تنگ ریع ب ا س د ی وضعیت تنفسی از لحاظ سطحی بودن، کن

ع صدا، خس          ا قط اھش و ی وی از لحاظ ک نفس، ارتوپنھ، استفاده از عضالت کمکی ھنگام تنفس، سمع صداھای ری

 .)خس مجرای تنفسی و یا رال، سرفھ، بی قراری، گیجی و بی خوابی، سیانوز انتھاھا یا سیانوز مرکزی

 .نیمھ نشستھ، کامال نشستھ: د تا تبادل ھوا بھ حاکثر برسد مانندیمددجو را در وضعیت راحت قرار دھ - ۴

 .دیاقداماتی را برای کاھش ترس و اضطراب بیمار بکار ببر - ۵



٩  
 

 .دیكن گزارشرا  و ھر گونھ موارد غیر طبیعی داده پالس اکسیمتری انجام - ۶

٧ - ABG  دیكن گزارشرا  رد غیر طبیعیو ھر گونھ موا داده انجامرا. 

 .طبق دستور پزشک تجویز نمایید را اکسیژن درمانی - ٨

 .دیبرباقداماتی جھت کاھش درد بکار  - ٩

 .دیبرباقداماتی برای کاھش خستگی بکار  -١٠

ی فازیک و فشار    (بھ انجام روش ھای فشار ھوای مثبت  -١١ مانند تنفس با فشار مثبت متناوب مداوم، فشار مثبت ب

 .دیطبق دستور پزشک  کمک نمای) مثبت بازدمی

ی دو ساعت، مرطوب          -١٢ ک ال ر ی رفھ ھ ھ س اقداماتی برای تسھیل خروج ترشحات ریھ از جملھ تشویق مددجو ب

، میلی لیتر روزانھ مگر اینکھ منع مصرف داشتھ باشد   ٢۵٠٠ساختن ھوای دمی، تشویق مددجو بھ دریافت مایعات 

 .دیانجام دھ

  .دیكن کمک، ز داروھای موکولیتیک و داروھای رقیق کننده ترشحات با استفاده از نبوالیزربھ تجوی -١٣

 . دیطبق دستور انجام دھ را درناژ وضعیتی -١۴

 .دیدر صورت لزوم ساکشن انجام دھ -١۵

  .دیكن تجویز ،طبق دستور  ھا رای نظیر برونکودیالتور و کورتیکو استروئیدئداروھا -١۶

 .دیرت  بھ انجام پونکسیون پلورکمک نمایدر صورت ضرو -١٧

 .دیائبرای درمان بدخیمی آماده  نم را مددجو -١٨

 .دیاقداماتی درجھت رفع اسیدوز و الکالوز طبق دستورانجام دھ -١٩

 .گردد گرافی سینھ طبق دستور انجام و ھرگونھ موارد غیر طبیعی گزارش -٢٠

 . دیانجام دھ را کنترل دقیق جذب و دفع -٢١

 .دیعالئم حیاتی را کنترل کرده و ھرگونھ  موارد غیر طبیعی را گزارش نمای -٢٢

 .دیمرتب کنترل شود و ھرگونھ گیجی و کندی ذھن را مورد توجھ قرار دھ بطور سطح ھوشیاری مددجو -٢٣

 .دیانجام دھ را فیزیوتراپی قفسھ سینھ  -٢۴

 .دیمار بدھیھ بب یدر خصوص اقدامات درمانی و تشخیص را توضیحات الزم -٢۵

 .دیكن کنترل ،با استفاده از پاشویھ و استفاده از تب بر بنا بھ ضرورت مار رایب تب -٢۶

داروی آنتی بیوتیک استفاده از دچار اختال تنفسی شده است  ،چانچھ بیمار بھ علت بیماری زمینھ ای عفونت -٢٧

  .دینمای

   Patient Education                                                                                           ماریآموزش بھ ب

  : بھ بیمار در مورد رفع اختالل تنفسی و پیشگیری از آن آموزش دھید

  .دیكن تنفس آرام تشویق انجام بھ را مددجو - ١

   .دیكن ت تشویقتنفس عمیق  یا استفاده از اسپیرومتری تشویقی ھر یک الی دو ساع را بھ مددجو - ٢

   .دیكن انجام  تنفس دیافراگمی در صورت تحریک عصب فرنیک تشویق را بھ مددجو - ٣
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اجتناب از دریافت غذاھای ایجاد کننده گاز، آشامیدنی ھای حاوی کربنات و غذاھای  در مورد مددجو بھ - ۴

   .آموزش دھید ،سنگین برای پیشگیری از اتساع معده و کاھش فشار  روی دیافراگم

  .دیكن تشویق.. .بھ عدم  استعمال دخانیات، عطر و گرده گل و را مددجو - ۵

  .دیكن بھ انجام فعالیت بر حسب تحمل تشویق را مددجو - ۶

 .آموزش دھیدرا  عدم استفاده از غذای الرژن - ٧

 .دیكن بھ عدم استفاده از مایعات سرد برای جلوگیری از برونکواسپاسم تشویق را مددجو - ٨

 .دیكن بھ تخیلھ ترشحات با سرفھ تشویق را مددجو - ٩

  .آموزش دھیدمار یرا بھ برعایت بھداشت دھان  -١٠

  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 
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  یت حركتیوضع یبررس
         Problem Definition                                                          ان مشكل                                       یب

، ترس از بروز اسھال و حالت تھوع، اختالل )درد، ضعف و خستگی ( ھ با اختالل در تحرک جسمانی در رابط

، عدم تمایل بھ فعالیت بھ دیل ١٢در خواب و استراحت، سوء تغذیھ، تغییرات نرولوژیک حاصل از فقر ویتامین ب 

ار پارگی  ترس از افتادن، عدم تحمل فعالیت بھ دلیل ترس از جابجا شدن و یا خارج شدن درنھا و لولھ ھا و ترس

  . رهیبخیھ ھا و غ

    Expected Outcomes                                              مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  : پرستار باید قادر باشد

  .ھر گونھ اختالل فعالیت را بھ موقع تشخیص دھد. ١

 .ار انجام دھدارزیابی صحیح از وضعیت فعالیت بیم. ٢

بر اساس شواھدی نظیر بیان احساس ضعف و خستگی از جانب بیمار و عدم توانایی در انجام مراقبت . ٣

از خود ، احساس درد سینھ و تنگی نفس و طپش قلب و ھرگونھ تغییر در عالئم حیاتی ھنگام انجام فعالیت 

 . را مورد بررسی قرار دھد

  .وی فعالیتی موثر فراھم نمایداقدام مناسب جھت برقراری یک الگ. ۴

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی اولیھ بیمار دچار اختالل  در سطح فعالیت

  . دیمعاینھ کامل بالینی از بیمار بھ عمل آور. ١

 .دیز بیمار کسب کنتاریخچھ کاملی ا. ٢

 : د از جملھیعالئم و نشانھ ھای مربوط بھ عدم تحمل فعالیت را در بیمار بررسی نمای. ٣

  .ضعف و خستگی -

 .تنگی نفس فعالیتی، درد سینھ و تعریق و سرگیجھ -

 .ضربھ در دقیقھ نسبت بھ حالت استراحت ٢٠افزایش ضربان قلب بیشتر از  -

 .دقیقھ پس از قطع فعالیت ٣فعالیت در خالل عدم برگشت ریت قلب بھ میزان پیش از  -

میلی متر  ١۵- ١٠کاھش فشار خون سیستولیک و یا افزایش قابل توجھ فشار دیاستولیک بھ میزان  -

 .جیوه

کاھش تحمل فعالیت، تھوع، ترس از افتادن، (د یعوامل محدود کننده فعالیت جسمانی را مورد بررسی قرار دھ. ۴

 ).ر ھا، ترس از باز شدن بخیھ ھاترس از جابجایی لولھ و کاتت

  .دیبیمار را تشویق بھ فعالیت ھمراه با  افزایش دوره ھای استراحت نمای. ۵

  .د کھ استراحت بیمار را برھم نزندیمراقبت پرستاری را طوری تدوین نمای. ۶
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  .یدیدر صورت نیاز بھ بیمار در جھت انجام مراقبت از خود کمک نما. ٧

  .دیمار را در دسترس قرار دھوسایل و ملزومات بی. ٨

  :در صورت نیاز بھ افزایش فعالیت در بیمار. ٩

  .دیفعالیت ھا را بھ تدریج زیاد نمای -

مثل استفاده از صندلی ھنگام مسواک، حمام و شانھ (د یبھ بیمار روش دخیره انرژی را آموزش دھ -

 ).زدن مو ھا 

  .د و از نفس عمیق و سرفھ استفاده نمایدساعت تغییر پوزیشن دھ ٢- ١د کھ ھر یبھ بیمار کمک كن. ١٠

  .د کھ ھنگام سرفھ کردن بنشیندیاز بیمار بخواھ. ١١

  .در صورت نداشتن منع، سرتخت را باال آورید. ١٢

  .درد بیمار را کاھش دھید. ١٣

  .دیھنگام تحرک از پانسمان، لولھ و کاتتر ھا ی بیمار مراقبت کامل بھ عمل آور. ١۴

  .دیریبھ حرکت درآوردن بیمار کمک بگاز ھمراھان برای . ١۵

بھ منظور افزایش قدرت و تونوسیتھ عضالنی تمرینات ورزشی را در دامنھ حرکتی مفصل بھ صورت اکتیو . ١۶

  .یا غیراکتیو انجام دھید

  .اقداماتی برای جلوگیری از افتادن بیمار بھ عمل آورید. ١٧

  .دپیش از شروع فعالیت بھ بیمار استراحت کافی دھی. ١٨

  .دیپوست نواحی تحت فشار را روزانھ مورد ارزیابی قرار دھ. ١٩

   Patient Education                                  مار                                                        یآموزش بھ ب

  : بھ بیمار در مورد رفع عدم تحمل فعایت و پیشگیری از آن آموزش دھید. ١

 شویق مددجو بھ تغییر وضعیت آھستھ در تخت  ت  

  تشویق مددجو بھ انجام فعالیت بر حسب تحمل 

   رعایت بھداشت پوست 

  .دید كھ ھرگونھ کاھش مقاومت نسبت بھ فعالیت را گزارش نمایھ كنیمار توصیبھ ب. ٢

و خستگی می شود را فورا د كھ ھر نوع فعالیتی کھ منجر بھ درد سینھ و تنگی نفس، گیجی یھ كنیمار توصیبھ ب. ٣

  .قطع نماید

  .چگونگی استفاده صحیح  از وسایل  کمک حرکتی نظیر چوب دستی  و واکر را آموزش دھید. ۴
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  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 
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  ودفع  کنترل جذب بررسی و  
 Problem Definition                                                               ان مشكل                                    یب

  افزایش حجم مایعات  ایو  کاھش

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندھایبرآ

 :پرستار باید قادر باشد 

  .ھرگونھ اختالل الکترولیتی را  بھ موقع تشخیص دھد -١

 .ورد نمایدآرازیابی صحیحی از میزان  جذب و دفع ب -٢

  .تعادل مایعات والکترولیت مددجو را حفظ نماید -٣

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :دیانجام دھرا ارزیابی اولیھ از  مددجوی مبتال بھ اختالل الکترولیتی  -١  

 .دیكسب كن کاملی  از مددجوتاریخچھ  - 

  .دیدھ انجامرا  معاینات کامل بالینی  - 

  :د یعالئم و نشانھ ھای ھیپوولمی  را مورد برسی قرار دھ -٢

  .کاھش تورگور پوستی، خشکی مخاط و تشنگی - 

 .کاھش وزن بیشتر از نیم کیلوگرم در روز - 

 .کاھش فشارخون و افزایش نبض - 

ی         ١٥زان ھرگونھ افت فشار خون سیستولیک بھ می -  تھ در م عیت نشس ھ وض ی بیمار ب وه  وقت میلی متر جی

 .آید

 .نبض تند و ضعیف - 

  .افزایش وزن مخصوص ادرار بیشتر از حد طبیعی - 

  :دیعالئم و نشانھ ھای ھیپو ناترمی را مورد بررسی قرار دھ -٣

  تھوع - 

 استفراغ - 

 کرامپ شکمی - 

 انقباض و کشش ناگھانی عضالت - 

 ضعف - 

 خواب آلودگی و گیجی - 

 تشنج - 
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  :دیعالئم و نشانھ ھای ھیپوکالمی را مورد بررسی قرار دھ -٤

  نبض نامنظم - 

 ضعف عضالنی - 

 کرامپ عضالنی - 

 پارستزی - 

 تھوع و استفراغ - 

 کتیوشدن صداھای شکمیاعدم حضور یا ھایپو - 

 چرت زدن - 

  :دیعالئم و نشانھ ھای ھیپوکلرمی را مورد ارزیابی قرار دھ -٥

  ض و کشش ناگھانی عضالتاانقب - 

 تتانی - 

 ن تنفسیدپرسیو - 

  :دیعالئم و نشانھ ھای آلکالوز متابولیک را بررسی نمای -٦

  سرگیجھ - 

 برادی پنھ و ھیپوونتیالسیون - 

 گزگز انگشتان دست و پا - 

 کشش و انقباض ناگھانی عضلھ - 

 تشنج - 

  :دیعالئم و نشانھ ھای افزایش حجم مایعات و مسمومیت با آب را برسی کن -٧

  )یوگرم در روزبیشتر از نیم کل(افزایش قابل توجھ وزن  - 

 افزایش فشارخون و نبض - 

 S3. S4واضح شدن صدای  - 

 زیادی جذب مایع نسبت بھ دفع آن  - 

 تغییر در وضعیت روانی - 

 ایجاد رال و کوتاه شدن و یا محو صدای تنفسی - 

 کاھش ھماتوکرتیت - 

 کاھش سدیم و اسمواللیتھ خون - 

 کاھش وزن مخصوص ادرار - 

 دیس پنھ و ارتوپنھ - 

 حجم مایعات و ادم سلولی ناشی از مسمومیت با آب ادم محیطی ناشی از افزایش - 

  CVPاتساع ورید ھای گردنی و افزایش  - 
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 افزایش قطر شکم در اثر آسیت - 

ی را          -٨ ر طبیع ادیر غی رده و مق رل ک ددجو را کنت ونی  م ای خ ت و  گازھ زان الکترولی رم ، می مواللیتھ س اس

 .دیگزارش نمای

 .دیتھوع و استفراغ بیمار را کنترل نمای -٩

 .دیدر صورت لزوم شستشوی معده  انجام دھ -١٠

 .دیاثرات درمانی و عوارض سرم ھا و داروھای الکترولیتی را مورد بررسی قرار دھ -١١

 .دیسی سی مایعات بھ مددجو بدھ ٢٥٠٠حد اقل  ،روزانھ در صورت منع مصرف -١٢

رف غذا از راه دھان    -١٣ و     را بیمار  ،در صورت اجازه مص رف م ھ مص اال     تشویق ب اد حاوی سدیم، پتاسیم ب

 .)مگر در موارد منع(د ینمای

 .)سی سی ٥٠٠ -برون ده ادراری(د یدر بیماران نارسایی کلیھ از حداکثر مایعات در روز استفاده نمای -١٤

 .دیوزن بیمار را روزانھ کنترل نمای -١٥

 .دیاندازه گیری و روزانھ چارت نمای را دور شکم ،در صورت آسیت -١٦

 .دین مخصوص ادرار را کنترل نمایوز -١٧

 .دیدر صورت اجازه و بر اساس تحمل  مددجو میزان تحرک وی را افزایش دھ -١٨

 .دیدرجھ حرات محیط را کنترل نمای -١٩

 .دینتایج عکس سینھ را از نظر وجود احتقان و ادم ریھ و افیوژن پلور بررسی نمای -٢٠

 .دیرا در صورت لزوم انجام دھبھداشت دھان را حفظ کرده و دھان شویھ  -٢١

 .دیمددجو را در وضعیت مناسب قرار دھ -٢٢

 .در صورت لزوم نوار قلب از جھت بررسی ھرگونھ آریتمی صورت گیرد -٢٣

 .دیعالئم حیاتی را کنترل نمای -٢٤

  .دیجذب و دفع را کنترل نمای -٢٥

   Patient Education                                                                                           ماریآموزش بھ ب

  .دیاز بروز اختالل  الکترولیتی آموزش دھ یریشگیبھ مددجو در مورد پ -١

  .دیھ كنیمار توصیرا بھ ب حركت در تخت با كمك پرستار -٢

  .دیھ كنیمار توصیرا بھ بعات یما یمصرف مقدار كاف -٣

  .دیھ كنیمار توصیبھ باز جھت رفع اختالالت الکترولیتی  را اییمصرف برخی مواد غذ -۴

  .دیآموزش دھ ماریرا بھ ب عالئم ھشداردھنده اختالل الکترولیتی -۵

اوب       ۶ناشتا ماندن بھ مدت حداقل  -۶ م و متن ذایی در حجم ک م غ روع رژی ھ   ساعت بھ دنبال استفراغ و سپس ش را ب

  .دیھ كنیمار توصیب

  .دیآموزش دھ ماریرا بھ ب دیرعایت بھداشت فر -٧

  .دیھ كنیمار توصیرا بھ ب مصرف دارو طبق دستور پزشک -٨
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  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 
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  کنترل درجھ حرارت و ت یوضع یبررس

  Problem Definition                                     ن مشكل                                                             بیا

سیون، قرار گرفتن در محیط گرم، عدم تعریق، آنمی، انفوزیون مایعات درجھ حرارت در رابطھ با دھیدراتا اختالل

  .رهیو غسرد، قرار گرفتن در معرض سرما 

  

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندھایبرآ

  : پرستار باید قادر باشد

  .ھر گونھ تغییر در دمای بدن نسبت بھ وضعیت طبیعی  را بھ موقع تشخیص دھد  - ١

 .ارزیابی صحیح از وضعیت درجھ حرارت مددجو انجام دھد - ٢

تغییر در  و بر اساس شواھدی نظیر تغییر رنگ پوست، تعداد نبض، تعداد تنفس، درجھ حرارت - ٣

 . دھد وضعیت دمای بدن را مورد بررسی قرار  ،پرشدگی مویرگی

  .انجام دھد را اقدام مناسب جھت حفظ درجھ حرارت مددجو در حد طبیعی - ۴

  

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

    

   .دیكن ولیھکھ  دچار تغییر در وضعیت درجھ حرارت  شده است ارزیابی ا را مددجویی - ١

  . دیمعاینھ کامل بالینی از مددجو بھ عمل آور - ٢

 .دیتاریخچھ کاملی از مددجو کسب کن - ٣

 .دیاقداماتی را برای کاھش ترس و اضطراب بیمار بکار ببر - ۴

 .دیعالئم و نشانھ ھای افزایش یا کاھش درجھ حرارت مددجو را بررسی نمای - ۵

 .دیحرارت را مورد بررسی قرار دھعلل احتمالی افزایش  یا کاھش درجھ  - ۶

 .دیدرجھ حرارت مددجو را ھر سھ ساعت یکبار و یا درصورت لزوم کنترل نمای - ٧

 .دیمیزان جذب و دفع را اندازه گیری نمای - ٨

 .دیپوشش بیمار را متناسب با درجھ حرات بیمار کم یا زیاد کن - ٩

 .دیھوای اتاق را تھویھ نمای ،در صورت تب -١٠

 .دیحرات محیط را کنترل نمایدرجھ  -١١

 .دیدر صورت افزایش درجھ حرارت مددجو را پاشویھ نمای -  ١٢

 .دیطبق دستور از پتوھای خنک کننده یا گرم کننده استفاده نمای -١٣



١٩  
 

 .دیوضعیت تغذیھ ای مددجو را مورد بررسی قرار دھ -١۴

 .دیترشحات ریوی را تخلیھ نمای -١۵

 .دیدجو را از نظر  عالئم فلبیت و عفونت مشاھده نمایکلیھ کاتترھای متصل بھ مد -١۶

 .دیرعایت نمای... تکنیک آسپتیک را در اجرای برخی پروسیجرھا از جملھ تعویض پانسمان و -١٧

اثرات درمانی و عوارض داروھای موثر در کاھش تب از جملھ تب برھا، آنتی بیوتیک ھا،  -١٨

 .دیقرار دھرا مورد بررسی ... کورتیکواستروییدھا  و 

 .در صورت لزوم کشت خون از مددجو بھ عمل آید -١٩

 .دیدر صورت نداشتن منع، مددجو را بھ مصرف مایعات کافی  و با درجھ حرارت مناسب  تشویق نمای -٢٠

 .دیپرفوزیون بافتی را از لحاظ کفایت ارزیابی نمای -٢١

ناسب با وضعیت درجھ حرارت بیمار انفوزیون کلیھ مایعات تزریقی را از نظر گرم بودن یا سرد بودن مت -٢٢

  .دینمای

  . دیھرگونھ لرز در مددجو را مورد مشاھده قرار دھ -٢٣
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  .یش یا کاھش درجھ حرارت و پیشگیری از آن آموزش دھیدبھ مددجو در مورد رفع افزا - ١

  .پوشش مناسب داشتھ باشدمار ید كھ بیتوجھ كن - ٢

  .دیدرجھ حرارت محیط رامتناسب با شرایط بدنی حفظ نمای - ٣

  .دیدر صورت نداشتن منع، مددجو را بھ مصرف مایعات کافی  و با درجھ حرارت مناسب تشویق نمای - ۴

 .از مصرف مشروبات الکلی بپرھیزدد كھ یدھ آموزش بھ مددجو - ۵

 .دیدھبھ مددجو آموزش  را نحوه کنترل درجھ حرارت - ۶

 .دیدھآموزش   ماریرا بھ ب ھرگونھ عالئم ھشداردھنده  مربوط بھ تغییر در کنترل درجھ حرارت بدن - ٧

  .بھداشت فردی را رعایت نمایدد تا یآموزش دھ بھ مددجو - ٨

  

  

  

  
  
  
  
 



٢٠  
 

  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحیمراقبت  تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١  
 

  

  سرمازدگی اقدامات عمومی در 

  Problem Definition                                                                                            ان مشكل     یب

   :درجھ سانتی گراد از راه رکتال در ارتباط با ۵/٣۵کاھش درجھ حرارت  بھ کمتر از 

  ،بیماری نوروواسکوالر و عروقی - 

 ،وازودیالتاسیون و شوک - 

 ،بولیسم، آنمیکاھش میزان متا  - 

 ،انفوزیون مایعات سرد - 

 ،باد قرار گرفتن در معرض سرما ، باران و برف و - 

 ،مرطوب شدن انتھاھا  - 

  .مصرف الکل، سو تغذیھ - 

    Expected Outcomes                                        مورد انتظار                                         یندھایبرآ

  : قادر باشدپرستار باید 

  .را بھ موقع تشخیص دھد ھر گونھ تغییر در دمای بدن نسبت بھ وضعیت طبیعی . ١

 .انجام دھد ارزیابی صحیح از وضعیت درجھ حرارت مددجو. ٢

تغییر در  و بر اساس شواھدی نظیر تغییر رنگ پوست، تعداد نبض، تعداد تنفس، درجھ حرارت. ٣

 . رد بررسی قرار دھدوضعیت دمای بدن را مو ،پرشدگی مویرگی

  .انجام دھد را اقدام مناسب جھت حفظ درجھ حرارت مددجو در حد طبیعی. ۴

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی اولیھ مددجویی کھ  دچار کاھش درجھ حرارت شده است - 

   .دیمعاینھ کامل بالینی از مددجو بھ عمل آور. ١

 .دیتاریخچھ کاملی از مددجو کسب کن. ٢

 .دیاقداماتی را برای کاھش ترس و اضطراب بیمار بکار ببر. ٣

کاھش درجھ حررت رکتالی بھ کمتر : ، شاملدیعالئم و نشانھ ھای کاھش درجھ حرارت مددجو را بررسی نمای. ۴

آھستھ شدن زمان پرشدگی ، رنگ پریدگی متوسط، سردی پوست، لرز خفیف، گراددرجھ سانتی  ۵/٣۵از 

 .گیجی  و نارامی، سیخ شدن موھا ،سیانوتیک شدن بستر ناخن ھا، برادی پنھ، برادی کاردی، مویرگی

قرار گرفتن در معرض : از جملھ دیعلل احتمالی افزایش  یا کاھش درجھ حرارت را مورد بررسی قرار دھ. ۵

مصرف داروی ، تغذیھ و مصرف الکل ءسو، نامناسب بودن لباس، بیماری یا تروما، باد و باران و برفسرما، 

  .باال بودن سن ،بی تحرکی، تعریق در محیط سرد و کاھش متابولیسم، وازودیالتور

 .دیدرجھ حرارت مددجو را ھر سھ ساعت یکبار و یا در صورت لزوم کنترل نمای. ۶



٢٢  
 

 .دیاندازه گیری نمایمیزان جذب و دفع را . ٧

 .دیپوشش بیمار را متناسب با درجھ حرات بیمار زیاد کن. ٨

 .)درجھ برسد ٢٩باید بھ (د یدرجھ حرات محیط را کنترل نمای .٩

 .دیطبق دستور از پتوھای گرم کننده استفاده نمای .١٠

 .دیوضعیت تغذیھ ای مددجو را مورد بررسی قرار دھ. ١١

 .یدیمددجو را بھ مصرف مایعات کافی  و با درجھ حرارت گرم  تشویق نمادر صورت نداشتن منع، . ١٢

 .)ض محیطیبا کنترل نب(د یپرفوزیون بافتی را از لحاظ کفایت ارزیابی نمای. ١٣

  . دیدرجھ گرم کرده و انفوزیون نمای ٨/٣٧کلیھ مایعات تزریقی را در حد . ١۴
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  : بھ مددجو در مورد رفع کاھش درجھ حرارت و پیشگیری از آن آموزش دھید - 

  .پوشش مناسب داشتھ باشد. ١

  .درجھ حرارت محیط رامتناسب با شرایط بدنی حفظ نماید. ٢

  .دیرا بھ مصرف مایعات کافی گرم تشویق نمای در صورت نداشتن منع، مددجو. ٣

 .از مصرف مشروبات الکلی بپرھیزد. ۴

 .دھیدبھ مددجو آموزش  را نحوه کنترل درجھ حرارت. ۵

 .دھیدبھ مددجو آموزش  را ھرگونھ عالئم ھشدار دھنده  مربوط بھ تغییر در کنترل درجھ حرارت بدن. ۶

  .رعایت نمایدبھداشت فردی را  دھیدبھ مددجو آموزش . ٧

  

  : منابع مورد استفاده

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 

  

  

  



٢٣  
 

  

  گرمازدگی در  یعموماقدامات 

  Problem Definition                                                                                ان مشكل                   یب

  

  : افزایش درجھ حرارت در رابطھ با

 تند عفونتحریک مرکز کنترل درجھ حرارت در ھیپوتاالموس توسط پیروژن ھای اندوژن کھ در فرای 

  .شوند آزاد می

 ضربھ مستقیم بھ ھیپوتاالموس در اثر فشار ناشی از توده، تومور و ادم بافت اطراف و ھماتوم.   

 دھیدراتاسیون.  

 قرار گرفتن در محیط گرم.  

 ،افزایش متابولیسم پایھ عدم تعریق در محیط گرم و مرطوب.  

 فعالیت شدید.  

 ژیک ھا و ضد افسردگی ھا، تضعیف کننده سیستم مصرف داروھایی نظیر دیورتیک ھا، آنتی کلینر

 .عصب مرکزی

  

    Expected Outcomes                                           مورد انتظار                                     یندھایبرآ

  

  : پرستار باید قادر باشد

  .قع تشخیص دھدرا بھ مو ھر گونھ تغییر در دمای بدن نسبت بھ وضعیت طبیعی. ١

 .انجام دھد ارزیابی صحیح از وضعیت درجھ حرارت مددجو. ٢

تغییر در  و ، تعداد تنفس، درجھ حرارتتعداد نبضبر اساس شواھدی نظیر تغییر رنگ پوست، . ٣

 . را مورد بررسی قرار دھدوضعیت دمای بدن  ،پرشدگی مویرگی

  .انجام دھد را یاقدام مناسب جھت حفظ درجھ حرارت مددجو در حد طبیع. ۴

  

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  

  : ارزیابی اولیھ مددجویی کھ  دچار تغییر در وضعیت درجھ حرارت  شده است

   .دیمعاینھ کامل بالینی از مددجو بھ عمل آور. ١

 .دیکسب کن کاملی از مددجو تاریخچھ. ٢



٢٤  
 

 .دیاقداماتی را برای کاھش ترس و اضطراب بیمار بکار ببر. ٣

افزایش درجھ حرارت دھانی باالتر : از جملھ دیعالئم و نشانھ ھای افزایش درجھ حرارت مددجو را بررسی نمای. ۴

ایجاد دردھای ، تشنج، اردیتاکی ک، افزایش تعداد تنفس، گرم بودن پوست در لمس، در جھ سانتی گراد ٨/٣٧از 

 .کاھش اشتھا، خستگی و ضعف، خصوصا سردرد خاص

دارو ، فعالیت شدید، قرار گرفتن در محیط گرم: د از جملھیبررسی قرار دھ را مورد افزایش علل احتمالی. ۵

ناتوانی در  عدم تعریق و، دھیدراتاسیون، بیماری و تروما، افزایش میزان متابولیسم، نامناسب بودن لباس، درمانی

 .تعریق مانند قرار گرفتن در محیط شرجی

  .دیدرجھ حرارت مددجو را ھر سھ ساعت یکبار و یا درصورت لزوم کنترل نمای. ۶

 .دیمیزان جذب و دفع را اندازه گیری نمای. ٧

 .دیپوشش بیمار را متناسب با درجھ حرات بیمار کم کن. ٨

 .یدیدر صورت تب ھوای اتاق را تھویھ نما. ٩ 

 .دیدرجھ حرات محیط را کنترل نمای. ١٠

 .دیرا پاشویھ نمای در صورت افزایش درجھ حرارت مددجو. ١١ 

 .دیطبق دستور از پتوھای خنک کننده استفاده نمای. ١٢

 .دیوضعیت تغذیھ ای مددجو را مورد بررسی قرار دھ. ١٣

 .دیترشحات ریوی را تخلیھ نمای. ١۴

 .دیعالئم فلبیت و عفونت مشاھده نمایو را از نظر ر ھای متصل بھ  مددجکلیھ کاتت. ١۵

 .دیرعایت نمای... ھا از جملھ تعویض پانسمان و آسپتیک را در اجرای برخی پروسیجرتکنیک . ١۶ 

 .وریددر صورت لزوم کشت خون از مددجو بھ عمل آ. ١٧

 . دیاثرات درمانی و عوارض دارویی موثر در کاھش تب را مورد بررسی قرار دھ. ١٨

 .یدیدر صورت نداشتن منع، مددجو را بھ مصرف مایعات کافی  و با درجھ حرارت مناسب  تشویق نما. ١٩ 

 .دیرا از لحاظ کفایت ارزیابی نمای پرفوزیون بافتی در بافت ھا. ٢٠

کلیھ مایعات تزریقی را از نظر گرم بودن یا سرد بودن متناسب با وضعیت درجھ حرارت بیمار انفوزیون . ٢١

  .دینمای

  . دیھرگونھ لرز در مددجو را مورد مشاھده قرار دھ. ٢٢
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  : و پیشگیری از آن آموزش دھیدبھ مددجودر مورد رفع افزایش درجھ حرارت 

  .وشش مناسب داشتھ باشدپ. ١

  .درجھ حرارت محیط رامتناسب با شرایط بدنی حفظ نماید. ٢



٢٥  
 

  .دیدر صورت نداشتن منع، مددجو را بھ مصرف مایعات کافی  و با درجھ حرارت مناسب  تشویق نمای. ٣

 .دھیدبھ مددجو آموزش  را نحوه کنترل درجھ حرارت. ۴

 .دھیدبھ مددجو آموزش  را یر در کنترل درجھ حرارت بدنھرگونھ عالئم ھشدار دھنده  مربوط بھ تغی. ۵

  .را رعایت نمایدبھداشت فردی  دھیدبھ مددجو آموزش  .۶

  

  : منابع مورد استفاده

  Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. مالحت نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 
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  مسمومیت با مواد مخدر در  یعموم یمراقبت ھا

  Problem Definition                             ان مشكل                                                                     یب

  

 داشتن در معرض خطر مسمومیتقرار 

   Expected Outcomes                       مورد انتظار                                                          یندھایبرآ

  

 .پرستار قادر باشد بیمار در معرض خطر مسمومیت را بھ طور صحیح بررسی کند

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  

، شکم درد ، ) مخدر در مسمومیت با مواد(خواب آلودگی یا کما . کند بر حسب نوع مسمومیت عالیم ھم فرق می. ١

ض و کوچک شدن مردمک افزایش بزاق دھان، انقبا  ای، در مسمومیت با تحریک کنندگان روده(استفراغ و اسھال 

، اسپاسمھای )در مسومیت با مواد سفیدکننده(سوختگی اطراف لب و دھان  ،)در مسمومیت با حشره کشھا(چشمھا 

شدن  ، ریزش عرق و تند)در مسمومیت با محرکھای سیستم عصبی(، تشنج )مسمومیت با استریکنین در(عضالنی 

، تاولھای )منواکسید کربن در مسمومیت با(نگ پوست ، صورتی شدن ر)در مسمومیت با داروھا اعصاب(تنفس 

  ).افسردگی در مسمومیت با منواکسیدکربن و داروھای ضد(پوستی 

 .دیكن تعیین را عوامل خطر. ٢

 . دیكن ارزیابی را میزان مسمومیت با سرب. ٣

 مسمومیت با سرب یکی از شایع ترین مسمومیت ھا در کودکان است.  

  .دینزببرچسب  بھ طور صحیح ھا رادارو. ۴

احتمال فعل و انفعاالت، اثرات جانبی یا سایر عوارض ناخوشایند بین داروھای تجویز شده، داروھای مصرف . ۵

 .شده بھ طور خودسرانھ و درمان ھای خانگی انجام شده را بررسی کنید

 .در صورت رخ دادن مسمومیت در محیط کار، بررسی را بھ طور کامل انجام دھید. ۶

 ت با الکل عبارتند ازیمسموم ینشانھ ھا:  

  .ھوش است یب یا حتیفرد مختل شده و  یاریھوش* 

  .شود  یق میتنفس عم* 

  .استفراغ * 

 .زش یصورت و عرق ر یبرافروختگ* 
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 لوکوکیبا استاف ییت غذایمسموم:  

 ینشانھ ھا, لوکوک گذشتیکروب استافیم یحاو یساعت کھ از خوردن غذا ۶تا  ٢بعد از 

  :شود کھ عبارتند از  یر مت آشکایمسموم

  .استفراغ و اسھال, تھوع * 

  .شکم درد* 

  .سردرد* 

  .شوک یدر موارد* 

  :دھد و عبارتند از  یک تا دو روز خود را نشان میبا سالمونال بعد از  ییت غذایمسموم یشانھ ھان

  .استفراغ و اسھال, تھوع * 

  .شکم درد* 

  .سردرد* 

  .تب* 

  .شوک یو در موارد* 

 ای مسمومیت با سرب عبارتند ازھنشانھ:  

  .لثھھا بھ  ل دندانتدریجی بدن، خط آبی در محل اتصا فلج، درد شکمی و عضالنی، خونی کم، اشتھایی کم    

 عبارتند ) بات ارگانوفسفرهیموسوم بھ ترك(از حشره كش ھا  یت با گروه مھمیمسموم یم و نشانھ ھایعال

  :از

نفس، افت فشارخون،  یق، تنگی، تعرینیزش از بیزش، آبری، اسھال، اشك ریشكم یاغ، دردھاتھوع، استفر   

  .ھمراه است یو عصب یمردمك چشم، اختالالت قلب یتنگ

 عبارتند از د كربنیت با مونواكسیم مسمومیعال: 

 یگاھ. است فیخف یھ آنفوالنزایت آن شبیم مسمومیرا عالینامند ز یمقلد بزرگ م ید كربن را گاھیمونواكس

  .ار سخت استیبس Coت با ین آنفوالنزا و مسمومیص بیتشخ
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  فیم خفیعال  م متوسطیعال  دیم شدیعال

   م متوسط بھ عالوهیعال

  ش سرعت تپش قلبیافزا

        عدم توان تكلم

  مداوم یب مغزیآس

    گرما

    تشنج

     مرگ

  ف بھ عالوهیم خفیعال

       یآلودگخواب 

     احساس ضعف

       جھیسرگ

   یحال یب

      دیسردرد شد

        مشكل در فكر كردن

  ردسرد

  تھوع

  استفراغ

  یریك پذیتحر

  نھ و قلبیدرد قفسھ س

  دید یتار

      

 یش میمرگ، پ ید و حتیم شدیگردد و بھ سرعت بھ سمت عال یف نمیم ضعیمعموًال مشخص مسموم متوجھ عال

  .وجود داشتھ باشدد ید كربن در منزل حتمًا بایل نشانگر مونواكسین دلیبھ ھم. رود

 قرار دارند؟ یشتریدر معرض خطر ب یچھ افراد  

  .جوشكارھا  -١

  .ك ھایمكان  -٢

  .آتش نشانھا  -٣

  .كنند یكار م ییایمیش یكھ با مواد آل یافراد - ۴

  .یفلز ید كننده ھایافراد شاغل در صنعت سف - ۵

  .اتوبوس ینالھایافراد شاغل در ترم - ۶

  .سیافسران پل  -٧

ط كار استفاده یجھت گرم كردن مح ینفت یبستھ از چراغھا یط ھایكھ در مح یتمام كارگرانو  یسرانندگان تاك - ٨

 .كنند یم
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  :عالئم مسمومیتھای شایع دارویی

   ت محركیمسموم

(Stimulating Poissoning)  

   ت دپرسانتیمسموم

(Depressant Poisoning)  

  

  تك یمیم سمپاتومیت با عالیمسموم-١

رار یب: میعال* اردیق، تاكی، تعریق ا یك ك ھ  ی، مردم

اد، برافروختگ  دن  )نگیفالش( یگش گ زدن و كن ، چن

  موھا 

ائ ین، كافئیت با آمفتامیمسموم: تینوع مسموم* ن ین، كوك

(Cocaine)ا ا   ی، داروھ ان، داروھ د احتق ار  یض مھ

  نیلی، تئوفMAOكنندۀ 

  

  ك یتیم سمپاتولیت با عالیمسموم -١

اریبراد*  ون یك ار خ اھش فش ، )ونیپوتانسیھ(، ك

رونش ھا،     یا خس خس ناش   ینگ یزیو از انقباض ب

  ) ونیناسیھالوس(، توھم ین، افسردگیتسك

موم*  وع مس موم: تین ایمس ا داروھ وكر  یت ب بل

ا ی آدرنرژ دآر  یك، داروھ ایتمیض  ی، داروھ

ردگ ھ ا  یضدافس ھ حلق ا(TCAs) یس  ی، داروھ

دافزا ون  یض ار خ ا(ش فش د  یداروھ ض

ا)ونیپرتانسیھ ال كلس ب ی، داروھ وكر كان م، یل

   نیگوكسید

 

  

  ك ینرژیكول یم آنتیت با عالیمسموم -٢

ارد یتاك: می عال*  زا    یك ھ، اف رم و برافروخت ت گ ش ی، پوس

دن    رارت ب ۀ ح ا )یپرترمیھ(درج ك ھ اد،  ی، مردم گش

  روده، احتباس ادرار  یكاھش صداھا

موم  *  وع مس موم : تین ا آلكالوئ یمس ا،  یدھای ت ب بالدون

ا ردگ یداروھ ھ اس یضدافس ایھ حلق  یآنت ی، داروھ

تامیھ ایس ایضدپارك ین، داروھ ون، داروھ د  ینس ض

ا ایس ا یكوز، داروھ م، داروھ دۀ   یضداسپاس اد كنن گش

   (Mushrooms)، قارچ ھا )كیاتیدریم(مردمك 

  

  

  

  

 

  

  ك ینرژیم كولیت با عالیمسموم -٢

ا  : میعال*  پ ھ تفراغ، كرام وع، اس كم یتھ ، یش

ش یق، افزایعرادرار و مدفوع، ت یاریاخت یاسھال، ب

رونش   یزش، افزایترشح بزاق، اشك ر حات ب ش ترش

وره ( ف یخف یاز تنگ ید ناشید یرگی، ت)برونك

  مردمك ھا 

موم *  وع مس موم: تین ا   یمس ش ھ ره ك ا حش  یت ب

  نیگمیدوستیریارگانوفسفره، كاربامات ھا، پ
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  م توھم زا یت با عالیمسموم -٣

  گوناگون ) یونھایناسیھالوس(توھمات : میعال* 

موم *  وع مس موم: تین ا یمس ا LSDت ب  یو آنالوگھ

ناع ار یص ا  یآن، م كال(Marijuana)جوان ن ی، مس

(Mescaline) ا ناع یو آنالوگھ ن س  آن، یص ن یدیكلیف

(Phencyclidine)  

  

   (Narcotism)سم یت با آثار ناركوتیمسموم -٣

ف: میعال*  مومیعال) ال واد  یت خفیم مس ا م ف ب

در وھم، تاك یسرخوش: مخ ای، ت تفراغ،  یردك ، اس

ودگ واب آل ایخ ك ھ بض،  ی، مردم ت؛ بیمنق ) بوس

استوپور تاكما، : د با مواد مخدریت شدیم مسمومیعال

ل  الت   یش ا (عض ھ ھ نج در ی وكلونیم یتكان ك و تش

راه   )نیدید با پتیت شدیمسموم ، كاھش فشار خون ھم

بض و بار ا ن وب  یب رد و مرط ت س اھش (ك، پوس ك

دن  رارت ب وترمیا ھیدرجۀ ح زاھم یپ ا اف ش یراه ب

تھ و آه      یون تنفسی، دپرس)قیتعر نفس آھس ا ت راه ب ھم

ا  یدن، سیكش ك ھ دامھا، مردم ھ یبار یانوز ان ك و ت

ا  ( یسنجاق  ل نھ اًال گشاد در مراح رگ )ییو احتم ، م

نجات     یو اح یتنفس  ییاز نارسا  یناش ا تش راه ب ًا ھم ان

   یقبل

د   یت با داروھایمسموم: تینوع مسموم*  مخدر ض

 سپاسمدرد و ضد ا

  

  

   (Withdrawal)م سندرم قطع یت با عالیمسموم -٤

ك ریتعر: میعال*  زایق، اش ح از بیزش، اف  ینیش ترش

وره یر( ا، تحر  یازه، گشاد ی، خم)ن ك ھ ذیمردم ، یریك پ

ا      پ ھ تفراغ، كرام عف، اس ھ، ض طراب، عطس  یاض

كم ھال، تاكیش ارد ی، اس ا یك م ھ الن  ی، اسپاس ، یعض

وز، اخ  یدراس یكاھش وزن، دھ ادل اس  ون، كت  –د یتالل تع

  باز 

موم*  وع مس موم: تین ا یمس ل، داروھ ا الك  یت ب

ا   یمسدود گ  ی، داروھایضدافسردگ دۀ بت ، )بتابلوكرھا (رن

واب آور    یك، داروھا ی ناركوت(مخدر  یداروھا مسكن خ

   )كیپونتیھ –و یسدات(

 

  

  خواب آور  –م مسكن یت با عالیمسموم -٤

   ین تاكما، خواب آلودگیتسك: میعال* 

ا یمسموم: تیع مسمومنو*  د   یت با الكل، داروھ ض

دروكربن یتورات ھا، ھین ھا، باربیازپیصرع، بنزود

  Glutethimide)د یمیھا، گلوتت



٣١  
 

   Patient Education                                                                          مار                   یآموزش بھ ب

  

  :د یر توجھ کنیت ھا بھ نکات زیا مسمومدر برخورد ب

  .ت فرد شدهیباعث مسموم ید کھ چھ ماده ایق کنیتحق - ١

ر بھ یا شیوان آب یک لی یبھ آھستگ, دیدر اطراف دھان فرد مسموم مشاھده نمود یاز سوختگ ییاگر نشانھ ھا - ٢

  .د یاو بدھ

  .)ار یھوشھوش باشد وچھ یچھ ب( د یقرار دھ یکاوریت ریمصدوم را در وضع - ٣

 .دیمارستان ببریھمراه مصدوم بھ ب یبررس یدر آن قرار دارد را برا یکھ ماده سم یظروف - ۴
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  Problem Definition                                      ان مشكل                                                      یب

  

پوست در رابطھ با  و گوارش ،غدد درون ریز ،کلیھ، مرکزی یبعص،احتمال آسیب بھ سیستم قلبی و عروقی

، تداخالت دارویی، ضعف بدن، نارسایی ودرمان طوالنی مدت، سابقھ حساسیت مفرط، مصرف بیش از حد دار

  .کبد و کلیھ

    Expected Outcomes                                      مورد انتظار                                     یندھایبرآ

  

 :پرستار باید قادر باشد

 .ھرگونھ عالئم ناشی از مسمومیت ھا را بھ موقع تشخیص دھد - ١

 .ارزیابی صحیحی از میزان آسیب وارده بھ سیستم ھای بدن را انجام دھد - ٢

 . اقداماتی را در جھت پیشگیری از جذب دارو و یا مواد مصرف شده بکار ببرد - ٣

 .ر جھت دفع دارو و یا مواد مصرف شده بکار ببرداقداماتی را د - ٤

  .اقداماتی را در جھت جلوگیری از آسیب جسمی بیشتر بھ بیمار بکار ببرد - ٥

   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  

اده       ا را ھر گونھ مسمومیت در بیمار -١ رف م د از مص رف شده، زمان مراجعھ بع زان   و ز لحاظ نوع ماده مص می

 .دیمورد ارزیابی قرار دھ ،مصرف

 .دیاز مددجو بھ عمل آور یمعاینھ فیزیکی کامل -٢

 .دیبھ عمل آور یو شرح حال کامل از مددجو یا ھمراھان -٣

 .دیصدا و محیط آرام قرار دھ و بیمار را در اتاق مناسب، دور از سر -۴

 .بر طبق معیار گالسکو ارزیابی نمایید را سطح ھوشیاری بیمار -۵

 .عالئم حیاتی را کنترل کنید -۶

 .دیكنارزیابی  را و رفلکس مردمک نسبت بھ نور ھاوضعیت مردمک -٧

 .دیخوانبفرا ء رادر صورت نیاز کد احیا -٨

 .دیبیمار در وضعیت مناسب قرار دھ -٩

 .بیمار ناشتا نگھ داشتھ شود -١٠

 .دیدھتوضیح  یو بھ بیمار و یا خانواده را پروسیجرھا و اقداماتی کھ قرار است انجام شود -١١

 .دیانجام دھ را تعبیھ و الواژ و شستشوی معده را یا معده-ینیب بھ دستور پزشک سند -١٢
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 .خط وریدی برقرار کنیدك ی -١٣

 ی خونی، الکترولیت و ارزیابی گازھای خونیبھ دستور پزشک آزمایشات الزم از جملھ شمارش کامل سلولھا -١۴

 .دیكنارسال  را

 .طبق دستور پزشک استفاده کنید) نالوکسان(از آنتی دوت اختصاصی مخدرھا  -١۵

دام    -١۶ از اق ید و ب ود اختالالت اس ک   را الزم اتدر صورت وج تور پزش ق دس را طب رفتن  یب ورت  ABG گ ص

 . دیدھ

  .دیكنکنترل  را جذب و دفع بیمار -١٧

 .اقدامات انجام شده و واکنش بیمار بھ درمان و داروھای مصرفی را  ثبت کنید -١٨

 .دیزمان تسکین درد و مدت بی دردی را ارزیابی و ثبت نمای -١٩

 .طبق دستورالعمل ھای موسسھ مربوطھ مسئولین ذیربط را مطلع نمائید -٢٠

 .صورت گیرد اشبیمار و خانواده  یبرادر صورت نیاز مشاوره روانپزشکی  -٢١

 . دیكنطبق دستور شروع  را تغذیھ... ی روده ای وھابا برگشت سطح ھوشیاری و سمع صدا -٢٢

 .دیعالئم محرومیت از دارو را مورد بررسی قرار دھ -٢٣

 .دیھرگونھ موارد انجام شده و پیامدھای آن و ھرگونھ عالئم ھشداردھنده را ثبت نمای -٢۴

بلکھ با معرفی  ،نمائیدنز مسمومیت بھ ھیچ وجھ راسا اقدام بھ صدور جواز دفن مرگ و میر ناشی ادر موارد  -٢۵

مرگ ناشی از مسمومیت ھا و  چون صالح واگذار  نمائید اجساد بھ مراکز پزشکی قانونی این مھم را بھ مراجع ذی

  .خودکشی و تصادف و جنائی و حتی شغلی می تواند پیگرد قانونی داشتھ باشد

  

   Patient Education                                                                                      مار یآموزش بھ ب

  

  .دیآموزش دھ ماریرا بھ ب مسمومیت دھندهنشان یھرگونھ عالئم ھشدار -١

  .دیآموزش دھ را عوارض ناشی از مسمومیت دھندهھرگونھ عالئم نشان -٢

  .كند پیگیری را مشاوره روانپزشکی د كھیكن توصیھمار یب بھ -٣

  .دیآموزش دھ ماریبھ بدر مورد نحوه نگھداری مواد خطرزا  -۴

  .مراقب افت فشارخون ھنگام تغییر وضعیت باشد د كھیكن توصیھمار یب بھ -۵
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 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  
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  مو    مراقبت از

  Problem Definition                                                                 ان مشكل                                 یب

  

تغذیھ، بھ خاطر  ءسو، در رابطھ با درد، ضعف و خستگی) مراقبت از مو(ناتوانی در رعایت بھداشت فردی 

  .و حرکتبرنامھ ھای درمانی، فقدان حس 

   Expected Outcomes                                              مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  

   :پرستار باید قادر باشد

  .ھر گونھ ناتوانی در بھداشت مو را بھ موقع تشخیص دھد . ١

 .مار انجام دھد ارزیابی صحیح از وضعیت بھداشت فردی و ظاھر بی. ٢

بر اساس شواھدی نظیر بیان احساس ضعف و خستگی از جانب بیمار و عدم توانایی در انجام مراقبت . ٣

 . از خود  ھر گونھ ناتوانی در بھداشت مو را مورد بررسی قرار دھد

 .اقدام مناسب جھت برقراری آرامش خاطر بیمار فراھم نماید. ۴

  .ار فراھم نمایداقدام مناسب جھت حفظ ظاھر بیم. ۵

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  

    :)بھداشت مو(ارزیابی اولیھ بیمار دچار ناتوانی در بھداشت فردی  - 

  .دیمعاینھ کامل بالینی از بیمار بھ عمل آور. ١

 .دیی از بیمار کسب کنتاریخچھ کامل. ٢

 :د از جملھیعالئم و نشانھ ھای مربوط بھ ناتوانی در بھداشت مو را در بیمار بررسی نمای. ٣

  ،احساس ضعف و خستگی -

 ،عدم مرتب بودن ظاھر بیمار -

 بیان ھرگونھ احساس ناتوانی در بھداشت مو از جانب بیمار مانند بیان ریزش مو،  -

  .دیافزایش دوره ھای استراحت تشویق نمای بیمار را بھ فعالیت ھمراه با . ۴

  .د کھ استراحت بیمار را برھم نزندیمراقبت پرستاری را طوری تدوین نمای. ۵

  .دیھرگونھ عوامل محدود کننده در رعایت بھداشت مو را بررسی و رفع نمای. ۶

  .دیوسایل و ملزومات را در دسترس بیمار  قرار دھ. ٧

  . دیمار جھت بھداشت مو استفاده نمایاز ھمراھان برای کمک بھ بی. ٨



٣٦  
 

  .دیمحیط خلوت برای بیمار فراھم نمای. ٩

  .با بیمار ارتباط برقرار نمایید. ١٠

  .بیمار توضیح داده شود بھ در صورت ھوشیاری مراحل انجام کار. ١١

  .دیدر صورت نیاز بھ بیمار در جھت انجام مراقبت از خود کمک نمای. ١٢

صورت  تریده است مواد چرب کننده بھ آن بزنید و مقداری ماساژ دھید تا شانھ زدن راحتاگر موھا در ھم پیچ. ١٣

  .گیرد

  .وی را ھمراھی نمایید و بھ شانھ زدن موھایش تشویق کرده را درصورت ھوشیاری بیمار. ١۴

رده و با شانھ زده و دستھ بندی ک بار یک قسمت را موھا را تقسیم بندی کرده و ھر ،برای شانھ زدن راحت. ١۵

  .گیره از بقیھ قسمت ھا جدا نمایید

  .بھ دقت از نظر زخم و ھر مورد غیر طبیعی بررسی نمایید را ھنگام شانھ زدن، سر بیمار. ١۶

  .موھا را بھ دقت جمع کرده و گیره بزنید ،پس از اتمام شانھ زدن. ١٧

  . ددر گزارش بھ طور دقیق ثبت نمایی را تمام مراحل کار و حاالت بیمار. ١٨

  

   Patient Education                                                مار                                            یآموزش بھ ب

  

  .بھ بیمار در مورد رعایت بھداشت فردی و مراقبت از مو آموزش دھید. ١٩

   . نماییدبھ داشتن ظاھر مناسب و مرتب تشویق  را مددجو. ٢٠

  

  : نابع مورد استفادهم

 Ulrich,.S. W., &  Puderbaugh, S. (2004). Nursing care planning guides: for adults 

in acute extended and home care setting, 6th ed. St Louis,  Elsevier,  

 ١٣٨۵. کتاب مرجع استاندارد ھای خدمات پرستاری .سازمان نظام پرستاری ایران  

 ،انتشارات نور  .مراقبت ومھارتھای پرستاری در بیماری ھای داخلی جراحی تشخیص،. حتمال نیکروان

 ١٣٨٢ .دانش

 Taylor, C., Lillis, C., & LeMone, P. (2005). Fundamental of Nursing: the art and 

sciences of nursing care. 5th ed. Philadelphia, Lippincott. 

  

  

  



 
 

٣٧

 مبتني بر شواهد راهنماي باليني پرستاري 

  سيستم مغز و اعصاب

  

  ICP افزايش  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

 اختالل در ، هيپرکاپنی، هيپوکسی،م مغزی ناشی از ادICPاختالل در پرفيوژن بافتی در ارتباط با افزايش 

  . سينه افزايش فشار شکمی يا داخل قفسه،بازگشت وريدی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .سطح هوشياری بيمار طبيعی باشد -

ر وضعيت بيمار نظير بی قراری بدون علت مشخص، گيجی، يا افزايش خواب آلودگی ديده تغيير ناگهانی د -

  . نشود

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

 :ICPارزيابی اوليه در بيمار مبتال به افزايش  -١

 .  را جمع آوری نماييدICP در مورد علل افزايش داده های ذهنی -

 .معاينات کامل بالينی از بيمار به عمل آوريد -

 . تاريخچه کاملی  از بيمار را کسب کنيد -

  :ارزيابی کامل سيستم عصبی بيمار -٢

  . را ارزيابی کنيدوضعيت ذهنی و فکری  -

  .  را بررسی کنيدوضعيت هوشياری بيمار -

  . رسی کنيدعملکرد اعصاب جمجمه ای را بر -

  . را مورد ارزيابی قرار دهيد) تعادل و هماهنگی(عملکرد مخچه  -

  . رفلکس ها و عملکرد حسی و حرکتی را بررسی کنيد -

  . عالئم حياتی بيمار را مکررًا  بررسی کنيد -

 .  تجويز کنيدطبق دستور پزشکرا ديورتيک های اسموتيک  -٣

 . کنيدکنترل را  در صورت تجويز ديورتيک های اسموتيک اسموالليته سرم -۴

  . سر را در امتداد تنه قرار دهيد و اين حالت را حفظ کنيد -۵

۶-  PaO2 به ميزان بيش ازmmHg ۶حفظ شود٠  . 

 .اکسيژن درمانی را ادامه دهيد -٧

 . مقاديرگازهای خونی شريانی را دقيقًا کنترل کنيد -٨

  . در صورت نياز را هوايی بيمار را ساکشن کنيدفقط   -٩

  .  باز نگاه داريدراه تنفسی بيمار را  -١٠



 
 

٣٨

١١- Paco2 از طريق هيپرونتيالسيون در محدوده طبيعی حفظ شود . 

 . سر را در امتداد بدن قرار دهيد -١٢

  . درجه باال برده شود٣٠سر تخت در حدود  -١٣

  . ترشحات راه هوايی بايد رقيق شود،  تسهيل در ساکشن يا دفع خلطبرای -١۴

  . لسالوا جلو گيری کنيدبا پيشگيری از يبوست از زور زدن يا ايجاد مانور وا -١۵

  . در صورت تجويز پزشک از ملين ها استفاده کنيد -١۶

 . اکسيژن درمانی را با اکسيژن مرطوب شروع کنيد -١٧

 معدی و تخليه محتويات معده از اتساع شکم، استفراغ و -در صورت لزوم با قرار دادن لوله بينی -١٨

 . آسپيراسيون پيشگيری نماييد

 .  و دفع همراه با کنترل روزانه وزن ارزيابی کنيدتعادل مايعات را با کنترل جذب -١٩

 .  به صورت روزانه الکتروليت ها بررسی شود -٢٠

 . بيمار را با حرکات آهسته و آرام جابه جا کنيد -٢١

 . بيمار را از نظر صدمات احتمالی کنترل کنيد -٢٢

 . محيط آرام و بدون تنشی را برای بيمار فراهم کنيد -٢٣

 .  از حد تعادل الزم را ايجاد کنيدبين محروميت حسی و تحريکات بيش -٢۴

 . حتی در وضعيت کما با بيمار صحبت کرده و او را لمس کنيد -٢۵

   . با بررسی نيازهای اطرافيان، شرايط مشارکت آنان را در مراقبت از بيمار فراهم کنيد -٢۶

   Patient Education                                                                                         آموزش به بيمار 

  . در مورد تشخيص و يا پيش آگهی به بيمار و اطرافيانش آموزش دهيد. ١

  : منابع مورد استفاده

• Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL & Cheever KH. Brunner & Suddarth’s (2008). 

Textbook of Medical and Surgical Nursing. Eleventh Edition. Philadelphia. 

Lippincott Co.  

• Ackley,B. J., &  Ladwig, G. B.( 2006). Nursing Diagnosis Handbook. St Louis, 

Missouri, Mosby.  

صلصالی مهوش، رمضانی بدر : ترجمه.  همراه باليني داخلي وجراحي پرستاري.دايرآسن وهمكاران •

  ١٣٨٧. تشارات ويستاان. تهران. فرهاد، مدنی حسين و شرفی فريبا

  



 
 

٣٩

  جراحی داخل جمجمه ای 

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .الگوی تنفسی غير مؤثر در ارتباط با ادم مغزی ايجاد شده بعد از عمل جراحی

    Expected Outcomes                                                                                د انتظاربرآيندهاي مور

   .دستيابی به کارکرد تنفسی مناسب و کافی -

 .داشتن الگوی تنفسی طبيعی -

 . عدم وجود خس خس -

   .وجود رفلکس های سرفه و بلع فعال -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

برای کاهش ادم مغزی ناشی از هيپرکاپنه و هيپوکسی ترتيبی دهيد تبادل گازهای تنفسی به نحو صحيح  -١

  .انجام گيرد

ی تنفسی وی را در  گازهاه برای آسانتر نمودن تبادلتا زمانی که بيمار هوشياری خود را به دست نياورد -٢

  .وضعيت نيمه دمر يا به پهلو بخوابانيد مگر اينکه اين وضعيتها برای وی ممنوع باشد

  .  را باال ببردICPترشحات نای و حلق را با احتياط ساکشن نماييد چون ساکشن می تواند  -٣

وی در حد طبيعی حفظ اگر بيمار از تنفس مصنوعی استفاده می کند آن را کنترل نماييد تا وضعيت تنفسی  -۴

  .شود

  . برای تعيين وضعيت تنفسی بيمار گازهای خون شريانی را کنترل کنيد -۵

 باال آوريد تا به درناژ ٣٠ cmبعد از آن که بيمارهوشياری خود را به دست آورد سر تخت را حدود  -۶

  . وريدی مغز کمک شود 

، هيچ چيز از راه دهان به راسيونبرای پيشگيری از بروز آسپيتا فعال شدن رفلکسهای سرفه و بلع و  -٧

  .بيمار داده نشود 

 
  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

جمجمه يا مصرف داروهای فشار داخل اختالالت ناشی از افزايش  در ارتباط با اختالل در آب و الکتروليتاحتمال 

  .ادرار آور

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

   حفظ تعادل مايعات، مصرف مايعات از راه دهان ، حفظ وزن بدن در محدوده مورد انتظار/ دستيابی  -

  Nursing Recommendations                                                                     پرستاري  توصيه هاي 

  . ، خصوصًا طی هفته اول بعد از عمل کنترل نماييدبيمار را از نظر وجود پلی اوری -١

  .طی فواصل زمانی مشخص ، وزن مخصوص ادرار را اندازه بگيريد -٢



 
 

٤٠

  .م و ادرار را کنترل نماييدسطح الکتروليتهای سر -٣

  .، بيماران ممکن است دچار احتباس آب و سديم گردندوليتی بدن بيمار را ارزيابی کنيدوضعيت الکتر -۴

  .وزن بيمار را از ساعات اوليه پس ازعمل کنترل کنيد -۵

  . بيمار را از نظر ضعف و خستگی بررسی نماييد -۶

  . وضعيت هوشياری بيمار را کنترل کنيد -٧

 . دفع را ثبت نماييدميزان جذب و -٨

  .  تجويز مايعات داخل وريدی دستور داده شده را به دقت کنترل نماييد -٩

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .رتباط با پانسمان سر و ادم دوره حدقه چشمدر ا) شنيداری/ بينايی( تغيير در ادراک حسی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 ، پيشگيری از آسيب ديدگی -

 ، جبران محروميت های حسی ايجاد شده -

 شناخت نياز های خود،  -

  ينايیبهبود وضعيت ب -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . تا زمانی که بيمار بتواند مراقبت از خود را انجام دهد، اقدامات حمايتی را در مورد وی به عمل آوريد -١

  . دهيددر صورت لزوم وضعيت بدن بيمار را تغيير  -٢

  . را مورد توجه قرار دهيدICPدر صورت تغيير وضعيت بدن بيمار، عالئم ونشانه های افزايش  -٣

به مصرف بيمار برسانيد طوری که وضعيت پاسخ دهی وی را ) کدئين( داروهای مسکن تجويز شده را -۴

  .دچار تغيير ننمايد

   .اقدامات الزم جهت رفع عاليم مربوط به ادم دور چشم را انجام دهيد -۵

  .با وازلين پلک ها و دور چشم را چرب کنيد -۶

  .کوتاه بر روی چشم استفاده نماييد، اما به مدت طی فواصل زمانی خاص، از کمپرس آب سرد -٧

  .، عاليم مربوط به التهاب قرنيه را مورد بررسی قرار دهيداگر قرنيه فاقد حس بود -٨

  . حرکتی معين نماييدودهنجام فعاليتهای ورزشی در محداندامهای انتهايی را وادار به ا -٩

  .، حمايت نموده و مورد ارزيابی قرار دهيد بيمار را در خالل مراحل بی قراری  -١٠

  . بيمار را از نظر انسداد راه تنفسی کنترل کنيد -١١

  . بيمار را از نظر اتساع مثانه کنترل کنيد -١٢

ديدگی بيمار جلو  برای دسته ها و ميله های تخت از بالشتک های مخصوص استفاده کنيد تا از آسيب  -١٣

  .گيری شود



 
 

٤١

  .  برای جلوگيری از عفونت پانسمان های آغشته به خون را با پانسمان استريل تعويض نماييد -١۴

  . بيمار را به طور مکرر نسبت به زمان ، مکان و شخص آگاه نماييد -١۵

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .پرفيوژن غير مؤثر بافت مغز در ارتباط با ادم مغز

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 ، کنترل ادم مغزی -

  ، ICPفزايش عدم وجود شواهد مبنی بر ا -

 ، از کردن چشم ها با تقاضای ديگرانب -

 اطاعت از دستورات ،  -

 داشتن واکنش های حرکتی مناسب ،  -

  .افزايش ميزان هوشياری و آگاهی -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  . و ميزان پاسخ دهی بيمار را مورد بررسی قرار دهيدسطح هوشياری -١

، واکنش مردمک ها نسبت به نور و ) خود به خود، با صدا کردن ، در اثر درد(باز کردن چشم ها  -٢

  . واکنش نسبت به دستورات را بررسی کنيد

  .)ضربه زدن به تاندون آشيل، بازو يا ساير نقاط بدن(بررسی و شناخت رفلکس های حرکتی نخاع  -٣

  .را مشاهده و بررسی نمائيدفعاليتهای خود به خود بيمار  -۴

داشتن فرم پيگيری عصبی جهت بررسی و ثبت وضعيت عصبی ، مايعات مصرف مصرف شده،  -۵

  .اطالعات آزمايشگاهی ، داروهای تجويزی و درمان ها

  .را ارزيابی نمائيد ICPعاليم و نشانه های افزايش  -۶

  :ت در بيمار مورد بررسی قرار دهيدعت به ساع و ساموارد زير را دقيقه به دقيقه -٧

  ،کاهش واکنش نسبت به محرک ها

   ،ت عاليم حياتینوسانا

   ،بی قراری

   ،ضعف و فلج اندام های انتهايی

  ،افزايش سر درد

  .اختالالت بينايی

  .، اقدامات پرستاری جهت رسيدگی به بيمار را تعديل نماييدICPبرای پيشگيری از افزايش بيشتر  -٨

  .مغزی که بعد ازعمل جراحی به وجود آمده را طبق دستور، کنترل کنيدادم  -٩



 
 

٤٢

  .استروئيدها و ديکورتيکهای اسموتيک استفاده نماييدبا تجويز پزشک، از کورتيکو -١٠

  .، از هيدراسيون بيش از اندازه اجتناب نماييدمصرف مايعات را کنترل کنيد -١١

  . طبيعی نگه داريدبرای کاهش نيازهای متابوليکی مغز دمای بدن را در حد  -١٢

  .، دمای بدن را از طريق مقعد کنترل کنيددر فواصل زمانی مشخص -١٣

  .دمای اندامهای انتهايی را بررسی کنيد -١۴

گذاشتن کيسه های يخ در ناحيه کشاله ران و زير : دن تب اقدامات ذيل را انجام دهيدهنگام پايين آور -١۵

  . بغل و استفاده از پتوی هيپوترمی 

يی اختالالت ايجاد شده در ريتم ضربانات قلب در خالل انجام روشهای پايين  برای شناساECGاز  -١۶

  .آوردن درجه حرارت استفاده کنيد

  .در صورت دستور پزشک از هيپرونتيالسيون برای بيمار استفاده کنيد -١٧

  . و تنفس آسان تر باال ببريدICPسر تخت را جهت کم کردن ميزان  -١٨

  .از تحريک بيش از حد بيمار بپرهيزيد -١٩

  . را تحت نظارت دقيق قرار دهيدICPاگر بيمار در معرض خطر افزايش فشار داخل جمجمه ای است  -٢٠

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  خونريزی داخل جمجمه ای

    Expected Outcomes                                                                                تظاربرآيندهاي مورد ان

  .بيمار دچار خونريزی داخل جمجمه ای نگردد -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

 . را بررسی نماييدICPاختالل پيشرونده در وضعيت هوشياری فرد و ساير عاليم مربوط به افزايش  -١

  .بيماری که حال وی رو به وخامت است را برای جراحی مجدد جهت تخليه هماتوم آماده نماييد -٢

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  )خطر آن در جراحی های فوق چادرينه ای بيشتر است(تشنج 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  نبود حمالت تشنجی -

   Nursing Recommendations                                                                  تاري  توصيه هاي  پرس

  . از داروهای ضد تشنج تجويز شده استفاده نماييد -١

  .مقادير داروهای ضد تشنج را در خون کنترل نماييد -٢

  .جمه ای مورد بررسی قرار دهيدصرع پايدار بعد از هر جراحی داخل جم احتمالي بيمار را از نظر بروز 



 
 

٤٣

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  عفونت

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  فقدان تب ، عدم وجود التهاب يا عفونت در نا حيه جراحی -

             Nursing Recommendations                                                         توصيه هاي  پرستاري  

  . ددهيرار  مورد بررسی ق راعالئم و نشانه های عفونتهای دستگاه ادراری -١

  .آنيداز آسپيراسيون ناشی از پايين آمدن ميزان پاسخ دهی بيمار پيشگيری  -٢

  .آنيد از نظرعالئم و نشانه های مننژيت بعد از جراحی کنترل  رابيمار -٣

  .آنيد از نظر عفونت کنترل  راناحيه عمل -۴

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  ترومبوز عروقی

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  .  بيمار دچار ترومبوز عروقی نشود -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .عالمت هومن را مورد بررسی قرار دهيد -١

  .از جوراب های االستيکی استفاده کنيد -٢

  .را آغاز نماييد در صورت دستور پزشک درمان با ضد انعقاد ها -٣

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  CSFنشت 

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  CSFترشحات گوش يا نشت ، د شواهد دال بر وجود ترشحات بينیعدم وجو -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  . و مخاط تفاوت قايل شويدCSFبين  -١

 وجود داشته باشد به دليل دارا بودن CSFاگر (مايع به دست آمده را در دکستروز تيکس چک کنيد  -٢

  ).لوکز، واکنش شاخص مربوطه مثبت خواهد بودگ

  .باالرفتن دمای بدن در حد متوسط و سفتی خفيف گردن را بررسی نماييد -٣

  . بيمار را از دميدن در بينی يا بو کشيدن شديد بر حذر داريد -۴



 
 

٤٤

  .در صورت دستور پزشک سر تخت را باال بياوريد -۵

 صورت می گيرد، CSFور کاهش فشار  از راه کمر که به منظCSFگذاری سيستم درناژ برای کار -۶

  .همکاری های الزم را مبذول داريد

برای بيماری که متحمل جراحی در حفره خلفی شده است از سوند های بطنی می توان استفاده کرد، سوند  -٧

  .به سيستم درناژ بسته ای متصل می گردد

  . در صورت تجويز پزشک از آنتی بيوتيک استفاده نماييد -٨

ال در که احتما(، سوراخ شدن يا هر دو مورد را وارش، عاليم و نشانه های خونريزی گزخم های دستگاه -٩

  . تحت نظارت دقيق قرار دهيد) اثر واکنش های استرسی به وجود آمده اند

  : منابع مورد استفاده
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   تشنج

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  احتمال بروز تشنج

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  نبود حمالت تشنجی -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

 .اطراف بيمار را خلوت کنيد -١

   .اد کنجکاو دور نگه داريد را از ديد افربيمار  -٢

  .در صورت امکان بيمار را بر روی زمين قرار دهيد -٣

   .سر را با استفاده از يک بالش محافظت نموده و از بروز آسيب ديدگی سر پيشگيری نماييد -۴

  .لباسهای تنگ که بر بدن فشار وارد می کند را باز کنيد -۵

سيب برساند را به سمت کناره تشنج به بيمار آهر نوع اسباب و اثاثيه منزل که ممکن است هنگام بروز  -۶

  .اتاق بکشانيدهای 

  .، بالش ها را برداشته و نرده های کناری را باال ببريدمار بر روی تخت قرار دارداگر بي -٧

، يک ايروی دهانی هش احتمال گاز گرفتگی زبان يا لب، برای کاقبل از بروز حمله، اورا وجود دارداگر  -٨

  .يد برای بيمار کار بگذار

 را به زور باز کرده و چيزی رده شدههرگز سعی نکنيد تا فک های بيمار را که در اثر اسپاسم به هم فش -٩

  .نتيجه چنين عملی می تواند شکستن دندان ها و آسيب ديدگی زبان و لب ها باشد. بين آنها قرار دهيد

گيرد چون انقباضات هيچ کوششی در جهت مهار يا محدود کردن بيمار در خالل تشنج نبايد صورت  -١٠

  .عضالنی قوی بوده و مهار بيمار می تواند سبب آسيب ديدگی شود

در صورت امکان بيمار را به يک پهلو خوابانده و سر وی را اندکی به طرف جلو خم نماييد تا زبان به  -١١

  . سمت جلو متمايل شده، تخليه بزاق و موکوس به راحتی صورت گيرد

شد، در صورت ضرورت برای پاک کردن ترشحات از آن استفاده اگر دستگاه ساکشن موجود می با -١٢

  .نماييد

داروهای تجويز شده را به طور روزانه مصرف کنند تا ميزان مورد نياز دارو به بيماران توصيه آنيد  -١٣

  . جهت پيشگيری از تشنج به طور دايم در خون موجود باشد

تی اگر حمالت تشنجی ديگر وجود نداشته مصرف دارو هرگز نبايد قطع شود حبه بيماران توصيه آنيد  -١۴

  .باشد

تهيه نموده و داروهای مصرفی و بروز هر گونه فعاليت تشنجی را ) دارو و وقوع حمله ( نموداری از -١۵

  .ثبت نماييد
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در صورتی که بيمار به دليل بيماری قادر به خوردن دارو ها نمی باشد به پزشک مربوطه گزارش  -١۶

  .دهيد

وقتی انجام تست توصيه می شود، . داروهای ضد تشنج را کنترل نماييی دبه طور منظم سطح سرم -١٧

  .، آزمايشگاه را جهت گرفتن نمونه خون مطلع سازد داروبيمار بايد قبل از مصرف دوز صبحگاهی

تا زمانی که اثرات دارو مورد ارزيابی قرار نگرفته است از انجام فعاليت هايی که نيازمند هماهنگی و  -١٨

  ).کار با ماشين آالت رانندگی،(ز نماييد هوشياری است پرهي

، اشکال در راه رفتن، گيجه، سست و بی حال شدن، سر اليم بروز سميت شامل خواب آلودگیع -١٩

را گزارش کنيد تا بتوان دوز دارو را عاليت، کانفيوژن، خواب نامناسب، و اختالالت بينايی افزايش ف

  . تنظيم کرد

وهايی که بدون نسخه به فروش می رسند تا زمانی که توسط از مصرف داربه بيماران توصيه آنيد  -٢٠

  .پزشک تاييد نشده اجتناب نمايند

از دست بند مخصوص هشدار پزشکی يا کارت شناسايی شخصی که  نام داروهای ضد تشنجی  -٢١

  .مصرف شده و اسم پزشک بيمار در آن ثبت گرديده، استفاده نماييد

از غرق شدن در آب، به جای وان از دوش جهت استحمام به منظور اجتناب به بيماران توصيه آنيد  -٢٢

  .هرگز تنها اقدام به شنا کردن ننمايند. استفاده کنند

برای پرهيز از گرمای بيش از حد، در محيطی با دمای معتدل و کنترل شده به بيماران توصيه آنيد  -٢٣

  .ورزش کنند

، جهت خوابيدن از الگوی منظمی یه حداقل رساندن خستگی و بی خواببرای ببه بيماران توصيه آنيد  -٢۴

  .متابعت نمايند

نمايند که شامل فراهم آوردن دارو، از سرويس های خدماتی بنياد صرع استفاده به بيماران توصيه آنيد   -٢۵

  . و مقابله با صرع می باشدنو توانی در زمينه های شغلی

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . صدمه بروزاحتمال

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .حفظ حيات و پيشگيری از صدمات احتمالی -

   Nursing Recommendations                                                                   رستاري  توصيه هاي  پ

  . وضعيت خوابيده به پهلو نگاهداريد، بيمار را در همان برای پيشگيری از بروز آسپيراسيون -١

  .از باز بودن راه هوايی اطمينان حاصل کنيد -٢

معموال پس از صرع های بزرگ، بيمار طی دوره ای دچار ( يری کنيداز صدمه احتمالی به بيمار پيشگ -٣



 
 

٤٧

   ).نفيوز می گرددکا

، ممکن است های عمومی يا بال فاصله پس از آنخالل بروز تشنج در ( از نظر تنفس بيمار را کنترل کنيد -۴

  ).دورۀ کوتاه قطع تنفس به وجود آيد

  .کنيدست آورد وی را نسبت به محيط آشنا بعد از اين که بيمار بيدار شده و هوشياری خود را به د -۵

دچار هيجانات شديد شد، وی را به خونسردی و آرامش دعوت ) يا پس از غش(اگر بيمار پس از تشنج  -۶

  . کنيد

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :دهيد به بيمار آموزش  رازيروارد 

  . داروها بايد طبق دستور مصرف شوند -١

  . هر گونه عارضه جانبی داروها بايد گزارش شود -٢

  . دارو بايد نمونه خون تهيه شوددر صورت لزوم برای اطمينان از سطوح درمانی  -٣

  . يوفيدبک  استفاده نمودبرای کاهش بروز تشنج می توان از شيوه های غير دارويی نظير آرام سازی و ب -٤

  .آگاهی از منابع کمک کننده در دسترس جامعه -٥

  .لزوم استفاده از دستبندهای هشدار دهنده طبی، گردنبند و کارت شناسايی -٦

  .پرهيز از مصرف زياد الکل، خستگی و کاهش ميزان خواب -٧

  .خوردن منظم وعده های غذايی و ميان وعده در صورت احساس ضعف، غش يا گرسنگی -٨

  .کلونيک به اعضای خانواده و ساير نزديکان بيمار-زش کمک های اوليه تشنجات تونیآمو -٩

  .آموزش به بيمار و کمک به وی برای سازش با بيماری -١٠

 .آموزش به بيمارانی که دارای اورا می باشند تا مکانی خلوت و ايمن بيابند -١١

ای الکلی ، شوک های الکتريکی حمالت نظير نوشابه ه) آغاز گر( به بيمار آموزش دهيد تا از عوامل  -١٢

 .، استرس، کافئين، يبوست، تب، هيپرونتيالسيون و کاهش گلوکز خون دوری گزينند

: اين آموزش ها شامل. برای حفظ بيمار از صدمه در طی تشنجات حاد به خانواده بيمار آموزش دهيد -١٣

تنگ و در صورت حمايت و تصحيح وضعيت سر، قرار دادن بيمار به پهلو، شل نمودن لباس های 

  .وضعيت ايستاده يا نشسته قرار دادن وی در وضعيت خوابيده 
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  عروقی-اختالالت مغزی

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

، اسپاستيسيتی و يکی در ارتباط با بروز همی پارزی، همی پلژی، عدم تعادل و هماهنگیاختالل در تحرکات فيز

  .مغزآسيب ديدگی 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .بهبود وضعيت حرکت و پيشگيری از تغيير شکل مفاصل -١

   .جلو گيری از نزديک شدن شانه به بدن -٢

  .قرار دادن دست و انگشتان در وضعيت مناسب -٣

  . وضعيت بدن تغيير -۴

  .برقرار نمودن برنامۀ  ورزشی -۵

 .آمادگی برای راه رفتن -۶

 .  فقدان کنتراکتور ها و افتادگی،عدم وجود بد شکلی ها -٧

  . شرکت در برنامۀ ورزشی توصيه شده -٨

  .دستيابی به تعادل حين نشستن -٩

  . استفاده از نيمه سالم بدن برای جبران فقدان عملکرد های نيمه دچار همی پلژی  -١٠

  Nursing Recommendations                                                                    ه هاي  پرستاري  توصي

 . اشياء را نزديک نيمه سالم بدن بيمار قرار دهيد -١

  .بيمار را ترغيب نماييد تا با نيمه مبتال به فلج ورزشهايی را در محدودۀ حرکتی مشخص انجام دهد -٢

  .نياز نيمۀ فلج بدن را ثابت نماييددر صورت  -٣

  .وضعيت بدن را بسته به وظايف هر يک از اعضاء حفظ نماييد -۴

  .، تحرک و کاربری آن ها را افزايش دهيد ورزش دادن دست يا پای آسيب ديده، قدرتبا -۵

  .، به بيمار کمک کنيددر مراحل اوليه حرکت -۶

   .)عصا، واکر(   کمک نمايدنماييد که در امر حرکت به بيماراقدام به تهيۀ وسايلی  -٧

   . قرار دهيددر وضعيت صحيح بيمار را بدن  -٨

  . شودخودداریاز وارد آمدن فشار به خصوص در اعصاب اولنار و پرونئال  -٩

ديده بهتر است در طول شب برای اندام های انتهايی آسيب برای حفظ وضعيت صحيح بدن طی خواب  -١٠

 .از يک آتل خلفی استفاده شود

 . قرار دهيد، بالشی در ناحيه زير بغل نزديک شدن شانۀ آسيب ديده به بدن از برای جلو گيری -١١

   .دست بيمار قرار دهيدزير را بالشی  -١٢

آرنج باالتر از شانه و مچ نيز باالتر از (قرار دهيد باالتر از مفاصل نزديک به بدن را مفاصل انتهايی  -١٣
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  ). آرنج قرار می گيرد

 . هيدانگشتان را در وضعيت خميده قرار د -١۴

 .دستهای بيمار را کمی به طرف خارج چرخانده تا کف دست روبه طرف باال باشد -١۵

 . در صورت لزوم از يک آتل ثابت و بدون حرکت مخصوص کف دست استفاده کنيد -١۶

 .  ساعت يک بار وضعيت بدن بيمار را تغيير دهيد٢هر  -١٧

  . ش قرار دهيدقبل از چرخاندن بيمار در وضعيت خوابيده به پهلو بالشی مابين پاهاي -١٨

  . شودخيلی خم بيمار ران مفصل برای جلو گيری از بروز ادم نبايد  -١٩

  .ديچرخانببيمار را از يک پهلو به پهلوی ديگر  -٢٠

  .شود بر روی نيمۀ آسيب ديدۀ بدن می خوابد بايد محدود بيمارمدت زمانی که  -٢١

  .بخوابانيد در وضعيت دمر  دقيقه١۵ -٣٠ چند بار و هر بار به مدت انهروزرا ، بيمار در صورت امکان -٢٢

  .، به طوری که از حد ناف تا يک سوم فوقانی ران ادامه داشته باشدقرار دهيدزير لگن را بالش کوچکی  -٢٣

  . خودداری کنيدحين وضعيت دادن به بدن بيمار از اعمال فشار زياد  -٢۴

  .دهيد را تغيير وضعيت بدن ًابرای پيشگيری از تشکيل زخم های فشاری مرتب -٢۵

 دقيقه در روز در محدودۀ حرکتی کامل به طور غير فعال ورزش ۴-۵  انتهايی آسيب ديده را اندامهای -٢۶

  .دهيد

  .در صورت سفتی اندام ها از ورزش های در محدودۀ حرکتی مفاصل استفاده نماييد -٢٧

انند نشان دهندۀ تشکيل  از نظر وجود عاليم و نشانه هايی که می تو، بيمار رازش هادر خالل انجام ور -٢٨

  نظير کوتاه شدن تنفس، درد قفسۀ سينه ، سيانوز وا کارکرد بيش از اندازۀ قلب باشد ريوی يولیآمب

  .افزايش ضربانات نبض  بررسی کنيد

  .والنی مدت ارجحيت دارددوره های کوتاه اما مکرر ورزش هميشه بر دوره های ط -٢٩

  . ه طور منظم انجام گيردببايد   هاورزش -٣٠

  . طول روز به انجام ورزش در نيمۀ آسيب ديدۀ بدن بپردازد تا دررا تشويق نماييدبيمار  -٣١

   . جدول زمان بندی شده تهيه کنيد،يمار جهت انجام فعاليت های ورزشیآوری به ببرای ياد -٣٢

  .را خيلی زود شروع کنيدورزش عضالت چهار سر و گلوتئال  -٣٣

  .د انجام شود دقيقه باي١٠ بار در روز و هر بار ۵ورزش عضالت چهار سر و گلوتئال حداقل  -٣۴

  . کنيد آمكبه بيمار در پايين آمدن از تخت هر چه زودتر -٣۵

ل بر خونريزی از انجام بيماری که دچار خونريزی مغزی شده تا زمان بر طرف شدن کليۀ شواهد دادر  -٣۶

   . ورزش خودداری کنيد

اری که به در صورتی که بيمار در دستيابی به تعادل در حالت ايستاده دچار مشکل شد، از سطوح شيب د -٣٧

  . کنيددهسمت باال و پايين حرکت می کند، استفا
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  .کنيددر اولين تالش های بيمار جهت راه رفتن از ميله های موازی استفاده  -٣٨

يک صندلی يا صندلی چرخ دار بايد در دسترس قرا داشته باشد تا در صورت خستگی يا احساس سر  -٣٩

  .گيجه در بيمار بتوان از آنها استفاده کرد

  .ی حرکت و راه رفتن بيمار بايد طی زمانهای کوتاه و مرتب صورت گيردتالش برا -۴٠

 تا بيمار کنيد پايه استفاده ٣ يا ۴، از عصاهای برنامه های آموزشی برای راه رفتنانجام  در مراحل اوليۀ -۴١

  .به شکلی مطمئن حفاظت شود

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

، پای سالم خود را زير پای آسيب ديده داد که حين چرخيدن يا انجام ورزشبه بيمار می توان آموزش  -١

 . قرار داده و آن را به حرکت در آورد

   .يدابتدا به بيمار آموزش داده می شود تا تعادل خود را در حالت نشسته حفظ نما -٢

شوی آن که دارای ترمز دستی است کارآيی بيشتری  به صندلی چرخ دار نياز پيدا کرد، انواع تااگر بيمار -٣

  .دارد

، ترمز های هر دو طرف صندلی بايد ی و انتقال از روی صندلی را داردوقتی بيمار قصد جا به جاي -۴

 .کشيده شوند

  .راه رفتن ننمايدبه بيمار آموزش دهيد بدون کمک يا وسايل کمکی اقدام به  -۵

  . افزايش دهدکند و قدرت خود را در نيمۀ  سالمبه بيمار آموزش دهيد تا ورزش  -۶

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .)ديس آرتری(نقايص حرکتی 

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظاربرآيندهاي 

  .بيمار بتواند ارتباط برقرار کند -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .روش های مختلف بر قراری ارتباط را به بيمار ارائه نماييد -١

  . برای پاسخگويی به ارتباطات کالمی، وقت کافی در اختيار بيمار قرار دهيد -٢

در رفع محروميت های ايجاد شده به دليل اشکاالت موجود در برقراری ارتباط ، بيمار و خانواده اش را  -٣

  . حمايت نماييد

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

   اختالل در بلع)ديس فاژی(نقايص عصبی 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  بهبود در توانايی بلع -
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  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

 
  .، رفلکسهای حلقی وی را آزمايش کنيد از دادن غذا يا مايعات به بيمارقبل -١

  .در خوردن غذا به بيمار کمک کنيد -٢

  .، در اختيار بيمار قرار گيردان کافی جهت صرف غذازم -٣

 .غذا را در قسمت سالم دهان قرار دهيد -۴

يا بيرون ، جمع کردن غذا در يک طرف دهان ايد از نظر بروز حمالت شديد سرفه، ببيماران دچار سکته -۵

ت از راه ايعا، نگاه داشتن غذا در دهان برای مدت  طوالنی يا برگرداندن مريختن قطعات مواد غذايی

  .، مورد بررسی قرار گيرندبينی حين بلع آن ها

  . رفلکس های اق زدن و توانايی بيمار را در بلع مورد ارزيابی قرار دهيد -۶

  .ديبه بيماران روش های مختلف بلع را آموزش ده -٧

  .د تا غذا را به صورت لقمه های کوچک ميل نماينديبه آن ها توصيه نماي -٨

  .د که بلع آن آسان تر باشديهيه کنمواد غذايی را به گونه ای ت -٩

د چون اين نوع غذا ها راحتتر يابتدا ممکن است رژيم غذايی بيمار را با پوره يا مايعات غليظ آغاز کن -١٠

  .از مايعات رقيق بلعيده می شوند

تا بدين ترتيب د يج از تخت و بر روی صندلی قرار دهربيمار را در وضعيت قائم نشانده و ترجيحًا خا -١١

  . جلو گيری شود آسپيرسيوناز بروز

، چانه يد هنگام بلع غذاوی را خارج از تخت و بر روی صندلی قرار داده و هم چنين به او آموزش ده -١٢

  .تا از بروز آسپيراسيون جلو گيری به عمل آيد را به سوی قفسه سينه پايين آورد

  .دي وی را تغيير دهوقتی بيمار مهارت کافی جهت عمل بلع به دست آورد در آن صورت رژيم غذايی -١٣

، برای ادامۀ تغذيه ز راه دهان را دوباره آغاز نمايددر صورتی که بيمار نتواند مصرف مواد غذايی ا -١۴

  .دي استفاده کن روده ای-از يک لوله معده ای

 ٣٠ باال بردن سر تخت در حدود حداقل :مسئوليت های پرستار در هنگام  غذا دادن به بيمار شامل -١۵

اطمينان از ،  کنترل وضعيت قرار گيری  لوله قبل از تغذيه، از بروز آسپيراسيوندرجه جهت پيشگيری

 داخل نمودن مواد غذايی به آهستگی، )در صورت موجود بودن(پر باد بودن بالون لولۀ تراکئوستومی 

  .مي باشد

لولۀ مخصوص تغذيه را بايد طی فواصل زمانی مشخص آسپيره نمود تا از عبور و انتقال مواد  -١۶

  .ايی به داخل مجرای روده ای اطمينان حاصل شودغذ

 معده ای  دارند، لولۀ مخصوص تغذيه بايد به دئودنوم منتهی شود تا خطر -در بيمارانی که لولۀ بينی -١٧

  .بروز آسپيراسيون کمتر شود
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 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .)پارستزی در نيمه مخالف محل آسيب ديده(نقايص حسی 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عدم آسيب ديدگی طرف مبتال -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

 . ناحيه مبتال را از نظر هر گونه آسيب مورد بررسی قرار دهيد -١

  .مناطق آسيب ديده را در محدودۀ حرکتی مشخص ورزش دهيد -٢

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

 .به بيمار آموزش دهيد تا از اين اندام انتهايی خود به عنوان اندام غالب استفاده نکند -١

  .يده ننماتفاد به بيمار آموزش دهيد تا از اين نيمۀ بدن به عنوان عضو غالب اس -٢

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .نقايص کالمی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  . ارتباط برقرار می کند -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .بيمار را ترغيب نماييد تا حروف الفبا را تکرار کند -١

  .ل دادن به اصوات کمک نمايدبه آرامی و وضوح صحبت کنيد تا به بيمار در شک -٢

  .کا مال واضح صحبت کنيد و جمالت ساده به کار ببريد -٣

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .نقايص شناختی

 Expected Outcomes                                                                                  برآيندهاي مورد انتظار

   

 : بيمار قادر باشد 

 . ارتباط برقرار می کند -

   .مراقبت از خود را بعهده می گيرد -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .، مکان و موقعيت خويش آگاه نماييدمرتب بيمار را نسبت به زمان -١

  . از نشانه های گفتاری و شنيداری استفاده کنيد،برای آگاهی بيمار -٢
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، وسايل مثل عکسهای خانوادگی (اشياء و وسايلی که برای بيمار آشنا هستند را در اختيار وی قرار دهيد -٣

   .)مورد عالقه

  .ه زبان ساده صحبت کنيدب -۴

 مثال مسواکی را در دست نگه داريد و وانمود کنيد ، تلفيق نماييدارات کالمی را با نشانه های بصریاش -۵

  " .من می خواهم دندان های شما را مسواک بزنم" که مسواک می زنيد در همان حال به بيمار بگوييد

تی وی می شوند را به حداقل ميزان ممکن حين آموزش به بيمار، اصوات و اشيايی که موجب حواس پر -۶

  .برسانيد

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  . هيجانی-نقايص احساسی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 :بيمار قادر باشد

 . با ديگران ارتباط برقرار می کند -

  .مراقبت از خود را بعهده می گيرد -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .بيمار را در خالل طغيان های احساسی کنترل نشده حمايت نماييد -١

با بيمار و خانوادۀ وی پيرامون رابطۀ ميان بيماری و ظهور طغيان های احساسی به بحث و گفتگو  -٢

  .بپردازيد

  .يد نمابيمار را تشويق کنيد تا در فعاليت های گروهی شرکت  -٣

  .دمحرک هايی را برای بيمار در نظر بگيري -۴

  .در صورت امکان موقعيت های استرس زا را مهار کنيد -۵

  .محيطی امن برای بيمار فراهم آوريد -۶

، بيان  در اثر فرايند بيماری ايجاد شدهبيمار را ترغيب نماييد تا احساسات و محروميتهای خود را که -٧

  .نمايد

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .در ارتباط با همی پلژی و عدم استفاده از عضو مربوطه) شانه دردناک( درد 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .کايت از درد شانهعدم ش -١

  . ورزش دادن شانهحرکت دادن شانه، -٢



 
 

٥٥

 بلند کردن بازو و دست طی فواصل معين 

  

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .ديرا از جا بلند کن مارهرگز نبايد از شانۀ بيمار که حالت سست و آويزان دارد بي -١

  .ديرا جا به جا نکن از طرف شانه و دست آسيب ديده بيمار -٢

  . دياز طرف شانه و دست آسيب ديدۀ وی را نکش -٣

  . ، بر روی ميز يا بالش قرار داده شوددر وضعيت نشسته، دستی که حالت شل و آويزان دارد -۴

  .  ب ديده به گردن بسته شودبا استفاده ا ز پارچه ای دست آسيهنگام حرکت و راه رفتن ،  -۵

   .  اندام ها را ورزش دهيددر محدودۀ حرکتی مشخص -۶

  .نبا يد به سختی و با تالش  زياد مبادرت به حرکت دست نمود -٧

  . ، بمالد و تکان دهد  آن ها را لمس نموده،تا به هر دو دست خود نگاه کند بيمار را بايد ترغيب کرد -٨

  . فشار دهدبر روی يک سطح را محکم ف دست برآمدگی کبه منظور ورزش اندام ها،  -٩

   . اندام ها فوقانی، دست ها بايد باال قرار گيردبرای پيشگيری از بروز ادم  -١٠

برای تجويز مسکن با پزشک ،  وضعيت بدنبعد از انجام حرکات و تغييردر صورت تداوم درد بيمار  -١١

  . معالج مشورت کنيد

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

 که روزانه انگشتان خود را به هم قالب کند،  کتف به جلو کشيده شود و هر دو دهيدبه بيمار آموزش  -١

 . دست را به سمت باالی سر بلند کند

 که مچ دست آسيب ديده را طی فواصل زمانی مشخص خم نمايد و تمامی مفاصل دهيد بيمار آموزش  به-٢

  .انگشتان آسيب ديده را حرکت دهد

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

در ارتباط با پيامدهای ) ، جا به جا شدن، تغذيهنظافت، توالت رفتن(  مربوط به مراقبت از خود موراختالل در ا

  .ناشی از سکته

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .اقبت از خودانجام فعاليت های مربوط به مر -١

  .انجام مراقبت های مربوط به نظافت  -٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

در صورت توانايی بيمار برای نشستن، بيمار را تشويق نماييد تا به بهداشت و نظافت شخصی خود  -١
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   .بپردازد

  .کنيدبه بيمار کمک برای حرکت کردن  -٢

  .نماييددر صورت امکان وظايف جديدی را هر روز به و ظايف بيماراضافه  -٣

 اين فعاليت  خود توسط نيمۀ سالم بدن می باشد آهقدم اول، انجام کليۀ فعاليت های مربوط  به مراقبت از -۴

، ت با کمک ريش تراش برقیموهای صور، مسواک زدن، تراشيدن  موهاشانه زدن: ها عبارتند از 

 . را انجام داداستحمام و خوردن غذا که با يک دست نيز می توان آنها

  . اطمينان حاصل کنيد که بيمار نيمۀ آسيب ديدۀ بدن خود را فراموش نمی کند -۵

  . استفاده نمايد وسايل کمکی برای جبران نقايص ايجاد شده، بيمار را تشويق کنيد تا از  -۶

 بياورند که ترجيحًا يک شماره بزرگتر از اندازۀ  بيماربرایرا   لباس هايی بخواهيد از خانوادۀ بيمار -٧

  .طبيعی فرد باشد

  .  بازگشت به مهارت های عملی گذشته برنامه ريزی کنيدبرای  -٨

توانايی های عملی بيمار را مورد ، مراقبتی در رابطه با بيمارجهت برنامه ريزی گروهی و تبيين اهداف  -٩

  .دهيدقرار بررسی 

  .    و منظم باشدمحيط اطراف بيمار مرتب -١٠

  .ابتدا بايد لباس را از طرف آسيب ديده بر تن بيمار نمود -١١

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

 :به بيمار آموزش دهيد که 

 .گيری مهارت های حرکتی مختلف با تکرار صورت می پزيردفرا  -١

 . کوچک استفاده کندردن بدن بعد از استحمام از حولهبرای خشک ک -٢

  . بجای استفاده از دستمال لوله ای از دستمال کاغذی استفاده کند -٣

  . بهتر است لباس بيرون بر تن داشته باشد، هنگام راه رفتن برای حفظ روحيه -۴

  .ها از جلو يا پهلو توسط زيپ يا دکمه باز می شود، مناسب می باشندازۀ آنلباسهايی که اند -۵

  . برای حفظ تعادل بيشتر، در وضعيت نشسته لباس  بپوشد -۶

  . می سازدبت به پوشش ناحيۀ آسيب ديده آگاه، بيمار را نسز يک آيينۀ بزرگ حين پوشيدن لباساستفاده ا -٧
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  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .يا انسجام و هماهنگی پيام های حسی با تغيير در گيرنده های حسی و اختالل در ادراک حس ها در ارتباط

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 .ارتباط برقرار می کندبيمار  -

  .دچار صدمه نمی شودبيمار  -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .حل آن را برای وی تشريح کنيد، م بيماردر کنارحين قرار دادن اشياء  -١

 . در همان مکان های هميشگی قرار دهيدپيوسته مراقبت از بيمار را برایوسايل مورد نياز  -٢

    .اشياء را محدودۀ ديد مرکزی فرد قرار دهيدبا توجه به اختالل در ديد محيطی،  -٣

  .ديگر استفاده کندوسايل ا يا ، از عصسايی اشياء پيرامون ميدان بينايیبيمار را ترغيب نماييد تا برای شنا -۴

 .از رانندگی يا ساير فعاليتهای خطر آفرين در شب پرهيز شود -۵

  .اشيا را در محدودۀ ميدان بينايی سالم فرد قرار دهيد -۶

  .از سمتی که ميدان بينايی فرد سالم است به وی نزديک شويد -٧

  .بيمار را ترغيب کنيد تا از عينک استفاده نمايد -٨

  .در محدودۀ ميدان بينايی سالم وی قرار گيريدحين آموزش به بيمار  -٩

  .گذاشته شوندسالم بيمار بايد در سمت ) ساعت، تقويم ، تلويزيون(تمامی محرک های بينايی  -١٠

 .ديبا بيمار تماس چشمی داشته باش -١١

  . نماييد  ديدهنيمه آسيبوی را متوجه با تشويق بيمار به چرخاندن سر،  -١٢

،  ديدن اين که چه کسی در اتاق استد که بيمار برای آگاهی ويستدر وضعيتی بايدر ارتباط با بيمار  -١٣

  .مجبور شود بچرخد يا حرکت نمايد

 .زياد  کنيد  رانور طبيعی يا مصنوعی اتاق -١۴

  .يدطور مداوم وجود نيمۀ ديگر بدن را به بيمار خاطر نشان کنب -١۵

  .ايی وی را در يک امتداد قرار دهيداندام های انته -١۶

  .د که بيمار قادر به ديدن آن ها باشديم های انتهايی را در جايی قرار دهدر صورت امکان ، اندا -١٧

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

، سر خود را به يمار آموزش دهيد برای ديدن اشياءاد شده در ميدان بينايی به ببرای جبران فقدان ايج -١

   .جهتی که اختالل بينايی وجود دارد بچرخاند



 
 

٥٨

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

، کانفيوز، اشکال در بر قراری ، بی ثبات بودن عضلۀ دترسورمثانهی در ارتباط با شل شدن مثانهبی اختيار

  .ارتباط

 Expected Outcomes                                                                                  برآيندهاي مورد انتظار

   

  .دستيابی به دفع ادرار و مدفوع

  Nursing Recommendations                                                                     هاي  پرستاري  توصيه

  .د نماييبا استفاده از روش های استريل اقدام به سوند گذاری متناوب -١

  . دهيدمورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار را الگوی دفع ادرار  -٢

  .دول زمان بندی شده به بيمار لگن يا ظرف ادراری داده شود بر طبق اين الگو يا طبق ج -٣

  .مرد مفيد است قرار گرفتن در وضعيت قائم و وضعيت ايستاده از نظر توان بخشی برای بيماران  -۴

  . کنيداستفاده )  ليتر در روز٢-٣(، از رژيم پر فيبر و ميزان مايعات کافی در صورت عدم ممنوعيت -۵

  . در نظر گرفته شود) معموًال بعد از صبحانه (منظمی برای عمل دفع  نيز ساعات  -۶

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .يی در پيگيری فرامين، کانفيوز، عدم توانا به تفکر در ارتباط با تخريب مغزتغيير در فرايند های مربوط

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .حضور و مشارکت در برنامه بهبود وضعيت شناختی

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  . کنيدبررسی  بيمار را ،برای تعيين مشکالت مربوط به تفکر -١

، پرستار و ساير  همکاری پزشک متخصص اعصاب و روان، روان شناسبارا برنامه آموزشی  -٢

  .  تدوين نماييدمتخصصين

  .  حمايت کنيداز بيمار -٣

  . نتايج حاصله از تست های عصبی روانی را مرور کنيد ،ت ویبرای بررسی عملکرد بيمار و پيشرف -۴

  .دياز فيدبک های مثبت استفاده نماي -۵

  .وار کننده و اطمينان بخش داشته باشيدرفتاری اميد -۶

تدابير اتخاذ شده بر مبنای قدرت بيمار و حفظ توانايی های وی زمانی که سعی در اصالح عملکرد های  -٧

  .آسيب ديده دارد، تنظيم شود
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 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .اختالل در برقراری ارتباطات کالمی به علت تخريب مغز

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .بهبود در نحوۀ بر قراری ارتباط

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .ر دهيدنيازهای بيمار دچار سکته را در بر قراری ارتباط مورد بررسی قرا -١

  .دي نماييجاد شده را به طور دقيق تشريحنقايص ا -٢

  .ديبهترين روش را جهت ارتباط بر قرار کردن به بيمار پيشنهاد ده -٣

 که متناسب کنيد، برنامه ای طراحی ازیدر بسياری از تدابير اتخاذ شده برای بيماران بزرگسال دچار آف -۴

  .بيمار باشدبا وضعيت 

  . روند تعيين اهداف در نظر گرفته شودبيمار به عنوان عضوی فعال در -۵

تدابير پرستاری شامل انجام هر نوع اقدام ممکن در ايجاد محيطی است که بيمار را به سمت ارتباط با  -۶

  .ديگران هدايت نمايد

  . وه های مناسب به آن ها پاسخ دهيدنسبت به نياز ها و واکنش های بيمار حساسيت نشان داده و با شي -٧

  .انند يک فرد بزرگسال رفتار کنيدهميشه با بيمار م -٨

، پرستار می بايست با روحيه ای قوی به حمايت از وی پرداخته و او برای فرو نشاندن اضطراب بيمار -٩

  . را درک نمايد

  .افکار يا جمالت بيمار خودداری کنيدبه از کامل نمودن  -١٠

 وی را در ،مور روزمره و عادت دادن بيمار به ال زمان بندی شدۀ دايمی، تکراری جدوبا طراحی يک -١١

  .ديانجام وظايف ياری ده

نوشتی مکتوب از برنامه های روزانه، خالصه ای از اطالعات روبرای کمک به حافظه و تمرکز بيمار،  -١٢

   . تهيه نماييد  و نوارهای صوتیچک ليست ها، ) تاريخ تولد، آدرس، نام بستگان(شخصی 

 معمول بيمار و عباراتی که عمومًا به طور روز مره تصاويری از نيازهای  که شاملاز تابلوی ارتباطی -١٣

  . مورد استفاده قرار می گيرند، استفاده کنيد

  .صحبت کنيدآهسته هنگام گفتگو با بيمار  -١۴

   .در زمان های مشخص به بيمار آموزش دهيد -١۵

  .استفاده از ايماء و اشاره می تواند درک مفاهيم توسط بيمار را تقويت نمايد -١۶

  .زمان کافی به بيمار داده شودبرای ارايه جواب  -١٧

 .دي، در خالل انجام فعاليت های مراقبتی با وی صحبت نمايين کار کردن با بيمار دچار آفازیح -١٨

  .به روی بيمار قرار گرفته و ارتباط چشمی با وی بر قرار نماييد حين صحبت با بيمار رو -١٩



 
 

٦٠

  .لحن و آهنگ صدا حين صحبت بايد طبيعی باشد -٢٠

فاده کنيد و بين عبارات مکث نماييد تا بيمار فرصت کافی برای درک آنچه گفته ايد از عبارات کوتاه است -٢١

  .داشته باشد

  .صحبت و مکالمات را به موضوعات عملی و غير خيالی محدود نماييد -٢٢

  .، اشياء يا اشارات حين صحبت کردن استفاده نماييداز عکس -٢٣

  . ، نام آن شیء را به وی بگوييدند می دارد و از آن استفاده می کوقتی بيمار وسيله ای را بر -٢۴

  .، براستفاده از لغات و اشارات يکسان پا فشاری نماييد آموزش به بيمار يا پرسيدن سئوالدر هر بار -٢۵

  . اصوات و سر و صدای بيرون بايد در کمترين حد ممکن حفظ شوند -٢۶

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .، همی پلژی و کاهش تحرکمت پوست در ارتباط با همی پارزیخطر بروز اختالل در سال

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .حفظ سالمت پوست بدون تخريب و نابودی آن -

   .طبيعی بودن پوست از نظر قابليت ارتجاعی -

  .شرکت در فعاليت های مربوط به تغيير وضعيت بدن و چرخيدن -

  .بيمار در انجام برنامه های ورزشیتشويق  -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .  را مکررا بررسی کنيدبدناتکايی  نواحی استخوانی و نواحی  رویپوست -١

 تا بيمار بتواند به طور مستقل يا به نماييد، از تختهای مخصوص استفاده اریدر خالل مراحل حاد بيم -٢

  .کمک ديگران حرکت کند

  . تغيير دهيد به طور منظم  راوضعيت بدن بيمار -٣

  . و تشک های مواج استفاده کنيدز وسايل بر طرف کننده فشار ا -۴

 ٢حداقل هر (جابه جايی بيمار از وسايل بر طرف کننده فشار بايد توام و همراه با جدول زمان بندی برای  -۵

  . استفاده شود)ساعت

  . و تميز نگاه داشته شودبايد خشکپوست بيمار  -۶

  .  ماساژداده شود با ماليمت)پوستی که قرمز نباشد( پوست سالم  -٧

  . کنترل کنيدتغذيه مناسب بيمار را از نظر  -٨
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مصيبت بار و سنگينی مسئوليت مراقبت از تغيير در فرايند های مربوط به خانواده در ارتباط با بروز اين بيماری 

  .بيمار

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

عضای  يا واگذار کردن برخی مسئوليتها به ديگر اهای استراحت حين مراقبت از بيماراستفاده از برنامه  -

   .خانواده

  .مشاهدۀ رفتار و نگرشی مثبت در اعضای خانواده به عالوه اجرای مکانيسم ها يا روش های تطابقی -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . دسترس خانواده باشدبرخی سيستم های حمايتی و مشورتی بايد در -١

  .  مشارکت دهيد در مراقبت از بيماراعضای خانواده را -٢

 . بيمار توجه نماييدبهداشت شخصی به  -٣

  . بر توانايی های باقی مانده بيمار تمرکز کنيد -۴

توان بخشی، تيم پزشکی تيم در ايجاد اهدافی موفق و قابل دستيابی برای بيمار در خانه، هماهنگی الزم با  -۵

   .  برقرار کنيد، خود بيمار و خانوادۀ وییو پرستار

خانواده را بايد آماده نمود تا گهگاه انتظار بروز نوسانات و تغييراتی را در حاالت روحی بيمار داشته  -۶

   .باشند

حالی وی نيست همان طور که گريۀ  خندۀ بيمار ضرورتًا حاکی از خوش کهبيمار شرح دهيدبرای خانواده 

  . نمی باشدوی دال بر اندوه و غم

 
    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

  . روش های کنترل کننده استرس را آموزش دهيد -١

  . ات کافی در اختيار خانواده قرار دهيدپيرامون پيامد های قابل انتظار اطالع -٢

  .، خودداری ورزندی که بيمار قادر به انجام آن استبه خانواده آموزش دهيد تا از انجام کارهاي -٣

به خانواده اطمينان دهيد که عالقه و صحبت ابراز شده از سوی آن ها در واقع قسمتی از درمان بيمار  -۴

 .است

 .فعاليت های توان بخشی بيمار دچار همی پلژی) چندين ماه(ودن  در مورد طوالنی بآموزش به خانواده -۵
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  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .ترس از ناتوانی در انجام فعاليت جنسیاختالل در فعاليت های جنسی در ارتباط با نقائص عصبی به وجود آمده يا 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .دارا بودن نگرشی مثبت در رابطه با روش های مختلف بيان احساسات جنسی

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .ارائه اطالعات مربوطه -١

   .تسلی خاطر دادن -٢

  .در نظر گرفتن داروهای مناسب -٣

  .مشاوره در زمينه مهارت های تطابقی -۴

  . تمايالت جنسیپيشنهاد وضعيت های بدنی ديگر جهت انجام فعاليت جنسی و ديگر روشهای ارضاء -۵

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .خون رسانی غير موثر به بافت مغزی در اثر خونريزی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .وضعيت عصبی و الگوهای تنفسی و عاليم حياتی طبيعی است -١

  .وجود هوشياری و تشخيص موقعيت نسبت به زمان، مکان و اشخاص -٢

  .الگوهای گفتاری طبيعی است و فرآيند های شناختی بيمار سالم می باشد -٣

  . اندام انتهايی ، وجود دارد۴و برابر در هر قدرت، حرکت و حس طبيعی  -۴

  .رفلکس های تاندون عمقی و واکنش مردمک ها طبيعی است -۵

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

 يا اسپاسم عروقی تحت ICP مجدد، افزايش از نظر وخامت وضعيت عصبی در اثر خونريزی را بيمار -١

  .دهيدنظارت قرار 

 . کنيدبه طور مداوم ثبت را وضعيت عصبی بيمار  -٢

 بيمار راواکنش مردمک ها و عملکرد حرکتی به محرک ها، ، ميزان پاسخ دهی فشار خون، نبض -٣

  . کنيدساعت به ساعت کنترل 

  . کنيدرش  بالفاصله گزاوضعيت تنفسی بيمار را  درهر گونه تغيير -۴

آرام و بدون  استرس فراهم  ،محيطی غير محرک و خونريزی بيشتر، ICPبرای پيشگيری از افزايش  -۵

  . کنيد

    . گيردبيمار بايد بالفاصله تحت استراحت مطلق قرار  -۶

  .  به استثنای خانواده، بايد محدود باشدتعداد افراد مالقات کننده -٧
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   . ببريد درجه باال ١۵-٣٠  راسر تخت -٨

بيمار در وضعيت کامًال صاف قرار که برخی متخصصين اعصاب ترجيح می دهند نماييد که توجه  -٩

  . بگيرد تا خونرسانی به مغز افزايش يابد

 که سبب افزايش ناگهانی فشار خون شده و يا از برگشت جريان عروق ممانعت از انجام هر گونه فعاليتی -١٠

ر وارد آوردن برتخت حين بلند سه های شديد، فشا، زور زدن، عطمانور والسالوا : شاملبه عمل می آورد

  .  بايد اجتناب شود، خم کردن يا چرخش شديد سر و گردن و کشيدن سيگارشدن

  .استهرگونه فعاليتی که نيازمند تالش و کار بدنی سخت باشد، ممنوع  -١١

  .انجام تنقيه مجاز نبوده اما استفاده از ملين های سبک توصيه می شود -١٢

  . بيمار را کم کنيداتاق  ورنبه علت فتوفوبی  -١٣

  .، معموًال از رژيم روزانه حذف می شوندبه استثنای انواع غير کافئينۀ آنچای و قهوه،  -١۴

حساسيت ، ورم، گرمی، تغيير رنگ،عالمت هومن  (DVT از نظر وجود عاليم و نشانه های  راپاها -١۵

  .نماييدگزارش کنيد و يافته های غير طبيعی را بررسی ) مثبت

  . توسط پرستار صورت گيردبيمار بايد   نظير استحمام و تغذيهقبت های شخصیکليۀ مرا -١۶

محرک های خارجی در پايين ترين سطح ممکن نگاه داشته می شوند به طور مثال بيمار حق ديدن  -١٧

تلويزيون، شنيدن راديو و مطالعه را نداشته و برای مالقات کنندگان نيز محدوديت هايی در نظر گرفته 

  .می شود

 اقدامات احتياطی اختصاصی بوده و بر مبنای وضعيت بيمار و واکنش وی نسبت به مالقات کنندگان اين -١٨

  . اتخاذ می گردد

 و علت اعمال اين محدوديت کنيد بر روی در اتاق نصب  که نشان دهندۀ اين محدوديت باشد راعالمتی -١٩

   . دهيدها را بايد به بيمار و خانواده وی توضيح 

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

 تا حين دفع ادرار و مدفوع جهت کاهش فشار و خستگی، از راه دهان نفس دهيدبه بيمار آموزش داده  -١

  .بکشد

 ناشی از عدم تحرک، جوراب های االستيک مخصوص که تمامی پا را می DVTقوع برای کاهش و -٢

  . پوشاند يا چکمه های  مخصوص که فشار مداوم ايجاد می نمايند را به بيمار توصيه کنيد

هدف از انجام اقدامات احتياطی در رابطه با موارد آنوريسم را به طور کامل برای بيمار و خانوادۀ وی  -٣

   .تشريح نماييد
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 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

اقدامات احتياطی مربوط به (اختالل در ادراک حس ها در ارتباط با محدوديت های اعمال شده از نظر پزشکی 

  .)آنوريسم

    Expected Outcomes                                                                                انتظاربرآيندهاي مورد 

  .ادراک حسی بيمار طبيعی است )١

  .داليل منطقی برای انجام اقدامات احتياطی در رابطه با آنوريسم بيان می کندبيمار  )٢

  . واضح است ويفرايندهای تفکر )٣

  Nursing Recommendations                                                                    اري  توصيه هاي  پرست

  . تحريکات حسی در حداقل ميزان ممکن نگاه داشته شوند )١

برای بيماری که هوشيار و آگاه بوده و قادر به تشخيص موقعيت خود می باشد، می توان محدوديت های  )٢

  .ه را شرح داددر نظر گرفته شد 

  . آشنا کنيد با وضعيت واقعی خويش  رابيمار )٣

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

اقدامات احتياطی مربوط به (يا محدوديت های اعمال شده از نظر پزشکی / اضطراب در ارتباط با بيماری و 

  .)آنوريسم

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  . کاهش ميزان اضطراب را نشان  دهدبيمار  -١

  .بی قراری کمتر  شود -٢

، سرعت طبيعی تنفس، عاليم حياتی طبيعی (ه باشد شتشاخص های فيزيولوژيکی اضطراب وجود ندا -٣

  .)بيش از حد کند يا تند صحبت نکردن

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .  کامال آگاه کنيد نسبت به برنامۀ مراقبتی بيما را -١

  . در مورد برنامه های درمانی و مراقبتی به بيمار اطمينان دهيدس و اضطراب تربرای کاهش  -٢

 .کنيد و اطالعات الزم را در اختيار آنها قرار دهيدخانواده حمايت از  -٣
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  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .اسپاسم عروقی/ عوارض احتمالی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .اسپاسم عروقی وجود ندارد

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .دهيد احتمال بروز اسپاسم عروقی مورد بررسی قراربيمار را بايد از نظر عاليم )١

  . کنيد بال فاصله گزارش بروزعالئم اسپاسم عروقی را

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .تشنج/ عوارض احتمالی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .باشدعاليم حياتی طبيعی و فعاليت عصبی عضالنی طبيعی و بدون بروز تشنج  -

  .برداشت خود را از اقدامات احتياطی صورت گرفته برای تشنج بيان  کند -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . اقدامات احتياطی مربوط به تشنج را انجام دهيد )١

 .از نگه داريدب رابا وقوع تشنج، راه هوايی  )٢

  .گيری کنيدجلواز آسيب ديدگی  )٣

    Patient Education                                                         عروقی-در اختالالت مغزیآموزش به بيمار 

ازمندی های تکنيک های ورزش و فعاليت، ني: حيطه های آموزشی برای مراقبت در منزل عبارتند از -

، سر گيجه، کاهش حس ها نظير سردرد( ده بروز سکته مغزی مجددشناسی عالئم نشان دهنزتغذيه ای، با

، درک اختالالت عاطفی و احتماًال افسردگی، روتين های دارو درمانی و فعاليت های )، اختالالت بينايی

  . نظير کار درمانی و فيزيوتراپی ) با مشخص نمودن زمان و مکان آن ( پيگيرانه 

زم در مورد مراقبت در منزل را هنگامی که بيمار در بيمارستان بستری است به وی آموزش های ال -١

 . آموزش دهيد

، ) تا آنجا که امکان دارد(آموزش به بيمار جهت از سر گيری فعاليت های مربوط به مراقبت از خود  -٢

  . تکيه می شود

  .آموزش دهيد  رااستفاده از وسايل کمکی يا تعديل و اصالح محيط خانه -٣

به  ريدر مورد ايجاد تغييرات در منزل نظير برداشتن درب برخی اتاق ها برای استفاده راحت تر از ويلچ -۴

  .خانواده بيمار آموزش دهيد

استفاده از نظريات يک متخصص کار درمانی، جهت بررسی محيط خانۀ بيمار و توصيه هايی جهت  -۵
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  .ی بيمار کمک کندانجام اصالحات در آن به طوری که به استقالل و عدم وابستگ

  .دوش برای بيمار دچار همی پلژی مناسب تر از وان است -۶

نشستن بر روی صندلی توالت فرنگی که ارتفاع آن در حد متوسط بوده به بيماراجازه می دهد تا خود را  -٧

  .آسان تر بشويد

  .مفيد استاستفاده از برس های دسته بلند مخصوص حمام که همراه با ظرف صابون می باشد  -٨

، يک چارپايه در درون وان گذاشته می شود و يک دوش دستی  صورتی که دوش در دسترس نباشددر -٩

  .دارای لولۀ الستيکی به شير آب متصل می گردد

  .از نرده های مخصوص برای کنارۀ وان و توالت استفاده می شود -١٠

جهت ، و تجهيزاتی ف مخصوص غذا، وسايل مخصوص پيرايشظرو: ساير وسايل کمکی عبارتند از -١١

 . کمک به پوشيدن لباس 

  .به خانواده خاطر نشان شود که بيمار خيلی زود دچار خستگی می گردد -١٢

، و تفريحات مورد عالقۀ خود را در اوقات فراغت دنبال ترغيب می شود تا عادات، سرگرمی هابيمار  -١٣

   .کند و تماس با دوستان را قطع ننمايد

  .بايد بيمار تشويق شود تا فعال باشد -١۴

  . های ورزشی را دنبال کند و تا آنجا که ممکن است به خود متکی باشدبرنامه -١۵

  .شناسايی کنيدتاثير احتمالی مراقبت از بيمار را بر خانواده برای آموزش مناسب،  -١۶

   .  از بيمار دوره های استراحت داشته باشندحين مراقبتبه خانواده آموزش داده شود  -١٧

يماران و اعضای خانواده المتی و عملکرد های غربالگری را به ببايد نياز به ادامه برنامه های ارتقاء س -١٨

  .يادآوری نمود

عواقب و پيامد های وآموزش به بيمار و خانواده شامل ارائه اطالعات در زمينه علل بروز سکته ها  -١٩

  . احتمالی ناشی از اين سکته ها می باشد

و تدابير انجام شده در زمينه شناسايی ، اهميت اقدامات  تدابير جراحینظيردر مورد درمان های پزشکی  -٢٠

   . به بيمار و خانواده وی اطالعات الزم داده شودو پيشگيری از بروز عوارض

، استفاده از وسايل کمکی يا تغيير و اصالح وضعيت و ساختار محيط خانه مد در آموزش های ارائه شده -٢١

  .به زندگی خود ادامه دهدنظر قرار می گيرد تا بيمار بتواند در صورت معلوليت و ناتوانی 

، انجام تغييراتی ساختاری در وضعيت خانه د محيطی امن و بی خطر برای بيمارممکن است برای ايجا -٢٢

  . ضروری باشد

  . را آموزش دهيدبه بيمار و خانواده پيگيری و توصيه های به عمل آمده جهت پيشگيری از بروز سکته  -٢٣

  .را بررسی کنيدار محيط خانه و توانايی بيمبرای آموزش مؤثر،  -٢۴

، تحت با هر گونه تغيير در وضعيت بيماروضعيت جسمی و روانی بيمار و توانايی خانواده جهت تطابق  -٢۵

  .کنترل دقيق قرار گيرد 
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  .دينياز به ادامه شرکت در برنامه های ارتقاء سالمت و غربالگری را يادآوری نماي -٢۶

 :منابع مورد استفاده
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  آسيب ديدگي مغزي : هاي سيستم عصبي آسيب 

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  عدم پاکسازی مجرای تنفسی به نحو موثر و اختالل در تبادل گازها در ارتباط با آسيب ديدگی مغزی

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .، ونتيالسيون و اکسيژن رسانی به مغزفظ پاکسازی موثر راه تنفسیی يا حدستياب

  . طبيعی بودن مقادير گازهای خونی و داشتن صداهای طبيعی حين سمع ريه. ١

  .خارج کردن و تميز بودن ترشحات ريه. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 و ايجاد هيپوکسمی و پنومونی تحت نظارت نفسی، تغيير الگوهای ت بايد از نظر باز بودن راه هوايیبيمار -١

  .دقيق قرار گيرد

لوله گذاری داخل نايی، تنفس مصنوعی و فشار مثبت در صورت لزوم و با مشورت تيم پزشکی از  -٢

    .استفاده نماييد ) PEEP(انتهای بازدمی 

 .تخليه ترشحات دهان به راحتی صورت گيردهوش را در وضعيت لترال قرار دهيد تا بيمار بي -٣

   . باال ببريد درجه ٣٠ حدود   راسر تختبرای کاهش فشار عروق داخل مغزی،  -۴

 .را دقيقًا کنترل کنيدو پنومونی  ) ARDS( عوارض ريوی نظير سندروم ديسترس حاد تنفسی  -۵

 . کنيدثر ساکشن به طور مؤدر صورت لزوم بيمار را  -۶

 .محافظت کنيد  از بيماردر برابر آسپيراسيون و نارسايی تنفسی -٧

  .را به دقت کنترل کنيدگازهای خونی شريانی  -٨

  . است را به طور دقيق مورد بررسی و ارزيابی قرار دهيد تنفس مصنوعی  تحت بيماری که -٩

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . ICPپرفيوژن غير موثر بافت مغزی در ارتباط با افزايش 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .بيمار هوشيار باشد .١

  .عملکر سيستم عصبی طبيعی باشد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 .قست های مختلف سيستم عصبی را بررسی کنيد -١

  . درجه باال بياوريد٣٠سر تخت را حدود  -٢

 ).کج نشوند( امتداد خط راست و بدون تمايل به جهات راست و چپ قرار گيرد سر و گردن در -٣
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 .)مثال استفاده از ملين ها ( اقدامات پيشگيری کننده از مانور والسالوا را آغاز کنيد -۴

 .داريد دمای بدن را در حد طبيعی نگاه -۵

 .به بيمار اکسيژن برسانيد -۶

 . کنيدبا محلول نرمال سالين عادی تعادل مايعات را حفظ -٧

 ).ساکشن کردن، انجام روشهای درد آور(از محرک های دردناک اجتناب نماييد  -٨

 .برای کاهش آشفتگی و بی قراری بيمار از آرام بخش ها استفاده کنيد -٩

  . نگاه داريد٧٠ mmHgفشار پرفيوژن مغزی را بيش از  -١٠

جهت کاهش ادم مغز و استفاده از ديورتيک های اسموتيک، باال بردن سر تخت و هيپرونتيالسيون در  -١١

  . افزايش جريان خروجی سياهرگ ها از مغز ، صورت می گيرد

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .رمون ها و وضعيت هوشياریاختالل در حجم مايعات در ارتباط با اختالل در عملکرد هو

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .دستيابی به تعادل در ميزان مايعات و الکتروليت ها در حد رضايت بخش

  . محدودۀ طبيعیاثبات وجود مقادير الکتروليتی سرم در)    الف

  .عدم وجود عاليم بالينی دهيدراسيون يا هيدراسيون بيش از اندازه)     ب 

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

مورد را عملکرد اندوکرينی بدن  ير گلوکز خون و ميزان جذب و دفع والکتروليت های سرم، مقاد -١

   .دهيدارزيابی قرار 

  .، به طور منظم تست شودادرار، از نظر وجود استون -٢

وزن بيمار بايد به طور روزانه اندازه گيری و ثبت شود خصوصًا اگر اختالالت هيپوتاالموسی در وی به  -٣

  .داشته باشدوجود آمده باشد يا در معرض خطر ابتال به ديابت بی مزه قرار 

  

  Problem Definition                                                                                             بيان مشكل  

، کمتر از آنچه که بدن بدان احتياج دارد، در ارتباط با تغيير در سوخت وساز و محدوديت تغيير در وضعيت تغذيه

  .افیدر مصرف مايعات و جذب نا ک

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  :دستيابی به وضعيت تغذيه ای مناسب

  . مايع آسپيره شده در معده، قبل از هر بار تغذيه از طريق لولهml ۵٠وجود کمتر از ) الف

  .استفراغ و نفخ معدهعدم وجود ) ب 

 .به حداقل رساندن کاهش وزن) ج 
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   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

 ساعت اول پس از آسيب ديدگی بايد از لوله های تغذيه ٢۴اگر بيمار قادر به غذا خوردن نباشد، ظرف  -١

  .استفاده و يا اقدام به تغذيه کامل وريدی نمود

  .  بيمار بايد از سر گرفته شودهر چه سريع تر روند تغذيه -٢

 معده ای يا –ا تغذيه از راه لوله بينی از تغذيه وريدی توسط الين مرکزی يبرای تغذيه بيمار می توان  -٣

  . ژژنومی استفاده کرد–بينی 

، لوله را از ی کار گذاشتن لوله تغذيه در بينیبايد به جا )  CSFرينوره( از بينی CSFدر موارد ترشح  -۴

  .دائيراه دهان داخل بدن نم

برای بيمارانی که به صورت وريدی تغذيه می شوند بايد مقادير آزمايشگاهی به دقت تحت کنترل و  -۵

  . نظارت قرار گيرند

جهت اطمينان از باقی نماندن (ر باال بردن سر تخت و آسپيره کردن لولۀ تغذيه قبل از غذا دادن به بيما -۶

  .)غذا

  .، ممکن است از روش تزريق قطره ای پيوسته و يا يک پمپ استفاده شودبرای تنظيم تغذيه بيمار -٧

را با خوردن ، تا زمان برگشت رفلکس و تا وقتی که بيمار بتواند نياز بدن به کالری لولۀ مخصوص تغذيه -٨

  .ی می ماندمين نمايد، در محل باقمواد از راه دهان تأ

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

، در ارتباط با بروز حمالت تشنجی، عدم آگاهی از زمان و مکان، بی قراری) به خود يا ديگران(خطر آسيب 

  .آسيب مغزی

    Expected Outcomes                                                                                 مورد انتظاربرآيندهاي

   :اجتناب از آسيب ديدگی

  .وجود بی قراری و آشفتگی کمتر) الف 

  .آگاهی نسبت به زمان ، مکان و اشخاص) ب 

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .دآنيدر صورت امکان بايد به جای مهار کننده های حرکتی از اقدامات و روش های ديگر استفاده  -١

 .، مورد بررسی قرار دهيد اکسيژن رسانی و عدم اتساع مثانهبيمار را از نظر کفايت ميزان -٢

  .ا از نظر تنگ بودن کنترل نماييدباند ها و گچ ها ر -٣

 .، محافظت نماييديرون آوردن لوله های متصل به بدنبيمار را از آسيب رساندن به خود و ب -۴

از بالشتک های مخصوص برای نرده های کنار تخت استفاده کنيد يا به دست بيمار دستکش  -۵

 .بپوشانيد
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 ICPهايی از اين موانع سبب افزايش از بستن بيمار اجتناب کنيد چرا که کوشش و تقالی وی جهت ر -۶

 .شده و يا آسيب های ديگری را به وجود می آورد

 .ممکن است استفاده از تخت های مخصوص هم سطح با زمين و محصور شده ضرورت پيدا کند -٧

 .برای کنترل بی قراری از مخدر ها استفاده نکنيد -٨

 و آگاه نمودن آرام صحبت کردنمالقات کننده ها، ، محدود کردن تعداد کاهش صداهای محيطیبا  -٩

) نظير شرح اين مسئله که بيمار کجاست و چه اتفاقی برای وی افتاده است (بيمار از موقعيت خود 

 .رسانيدبمحرک های محيطی را به حداقل 

 .شود از توهمات بينايی جلوگيری تاترتيبی دهيد تا نور اتاق مناسب باشد  -١٠

 .نيد بيداری بيمار را بر هم نز–سيکل خواب  -١١

، ز تحريک آن در اثر تماس با مالفه، چرب نماييد تا اپماد يا لوسيون نرم کنندهبا پوست را  -١٢

 .شودجلوگيری 

 . کنيد، برای بيماران مرد از سوند خارجی استفاده در صورت بروز بی اختياری -١٣

  .ممکن است برای بيمار از برنامه سوند گذاری متناوب استفاده شود -١۴

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  . درجه حرارت بدن در ارتباط با صدمات وارده به مکانيسم تنظيم درجه حرارتافزايشخطر بروز 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عدم وجود تب

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .مورد بررسی قرار دهيد ساعت  يک بار ۴دمای بدن بيمار را هر  -١

در صورت دستور ( و پتوهای خنک کننده داروهای ضد تب از،  درجه حرارت باال رفتندر صورت -٢

 .استفاده نماييد) پزشک

   .علت افزايش دما را مشخص کنيد -٣

 احتياط های خنک کنندهستفاده از پتوحين ا را افزايش دهد، ICPبا توجه به اينکه سرما و لرز می تواند -۴

  . نماييد

 .تهيه کنيد کشت مورد نظر ز مکان های، اعفونتدر صورت احتمال بروز -۵

ور متناوب و در فواصل زمانی عاليم حياتی را نيز جهت بررسی بررسی وضعيت داخل جمجمه ای به ط -۶

  .دي، کنترل نمايمعين

  .نوسانات سريع در عاليم حياتی را سريعا گزارش کنيد -٧

  . افزايش سريع درجه حرارت بدن ثبت و گزارش شود -٨

  . نگاه داشته شود  ٣٨ Cی بدن کمتر از دما -٩
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 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  . و عدم تحرکست در ارتباط با استراحت در بستر، همی پارزیاحتمال بروز اختالل در سالمت پو

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  .عدم وجود قرمزی يا پارگی در سطح پوست) الف 

  .عدم وجود زخم های فشاری) ب 

    Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

 ساعت يک بار کنترل و ثبت ٨کليۀ سطوح بدن را مورد بررسی قرار داده و سالمت پوست را حداقل هر  -١

  .نماييد

يير وضعيت بدن نياز بيمارانی که در اثر وارد آمدن ضربه دچار آسيب ديدگی شده اند برای چرخيدن يا تغ -٢

  .به کمک دارند

 شناسايی شوند تا از تشکيل زخم أ آسيب های پوستی در آنها بيشتر است بايد سريعمناطقی که احتمال بروز -٣

  . های فشاری جلوگيری گردد

 . ساعت تغيير دهيد٢-۴بيمار را هر وضعيت بدن  -۴

 .انجام دهيدر مراقبت های مربوط به پوست را  ساعت يک با۴هر  -۵

 از تخت پايين آمده و بر روی صندلی در صورت توانايی جسمانی به بيمار کمک کنيد تا در روز سه بار -۶

  .قرار گيرد

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

در ارتباط ) ش اطالعات، برقراری ارتباط ، حافظه و پردازاختالل در عملکرد های عقالنی(کر تغيير در فرايند تف

  .با آسيب ديدگی مغز

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .آشکار شدن بهبودی در عملکردهای شناختی و حافظه

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

ليت های توان بخشی شناختی، به سمت ايجاد توانايی مجدد در بيمار برای پيدا کردن روش های جديد افع -١

  . حل مشکالت، هدايت می شوند

ده از محرک های حسی تعليم و آموزش دوبارۀ بيمار، طی دوره ای طوالنی صورت گرفته و شامل استفا -٢

و  ، برنامه های آموزشی کامپيوتری و تقويت آنها ، تغيير و اصالح رفتار ها ، آگاهی نسبت به واقعيات

  . بازی های ويديويی می باشد

  . در اين مرحله از بهبودی ، کمک گرفتن از روش های متعدد درمانی، ضروری به نظر می رسد -٣
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 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .اختالل در الگوی خواب

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عی خواب ، بيداریوجود چرخۀ طبي

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . تا کمتر برای بيمار مزاحمت ايجاد گرددائيد و برنامه ريزی نممراقبت های پرستاری را دسته بندی -١

 .دهيدکاهش را سر و صداهای محيط  -٢

  . باشدماليمور اتاق ن -٣

  .نمائيد برای آرامش بيشتر بيمار از ماساژ درمانی استفاده يدمی توان -۴

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  غير قابل پيش بينی بودنده در ارتباط با عدم واکنش بيمار وااحتمال غير موثر بودن شيوه های انطباق خانو

   .وضعيت بيمار

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .رفتارهای خانواده بيمار حاکی از سازگاری با شرايط موجود است

  Nursing Recommendations                                                                    وصيه هاي  پرستاري  ت

 .شرايط موجود را مورد بررسی قرار دهيدبرای کمک به تطابق مؤثر خانواده  -١

  : ت زير استفاده نمود از سؤاالبرای بررسی شرايط موجود می توان -٢

  ه تغييراتی در بيمار به وجود آمده است ؟ در حال حاضر چ •

  چه چيزهايی از بين رفته است؟ •

  در تطابق با اين وضعيت چه چيز بيشتر از همه مشکل ايجاد می کند؟ •

 . ارائه نماييد به اعضای خانوادهی رااطالعات صحيح و دقيقدر رابطه با شرايط موجود،  -٣

اعضای خانواده را ترغيب شخص به طور مداوم ، دو جانبه و م تحقق بخشيدن به اهداف کوتاه مدتدر -۴

  .نماييد

   .به خانواده کمک کندمی تواند جلسات مشاوره در ارتباط با احساس نا اميدی و شکست  -۵

  .را به خانواده معرفی کنيدگروههای حمايتی در دسترس  -۶

 و بايد آنها را اعضای خانواده اين بيماران در طول چنين دوران فوق العاده تنش زايی نيازمند کمک بوده -٧

در زمينه تصميم گيری پيرامون اجازه اهداء عضو و اقدامات حمايتی مراحل پايانی زندگی بيمار ياری 

  .نمود

افراد عضو تيم های تهيۀ اعضای اهدايی بدن و مشاورين مربوطه در زمينه های غم و اندوه تا حد زيادی  -٨
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 و با تنيدگی اهداء عضو به تصميم گيری بپردازدبه خانواده ها کمک می نمايند تا در مورد مسائلی چون 

  .به وجود آمده تطابق حاصل کنند

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

 غالبًا ارايه اطالعات در خصوص وضعيت بيمار و پيش آگهی آن ،وليۀ صدمات سرآموزش در مراحل ا -١

  . به خانواده بيمار است

  .دهيبايد به بيمار و خانواده وی در مورد محدوديت ها و عوارض احتمالی آموزش د -٢

ی کنترل دقيق عوارضی که نياز به تماس با پزشک دارد را به بيمار و فاميل وی به صورت شفاهی و کتب -٣

  . شويديا آور 

بيمار ممکن است در ارتباط با پيش آگهی و وضعيت جسمی و ذهنی و در خصوص خط مشی های  -۴

  .رسيدگی و مراقبت از خود نياز به آموزش داشته باشد

بيمار و خانواده وی در خصوص عوارض جانبی داروهای ضد تشنج و اهميت مصرف درست آن نياز  -۵

  .به آموزش دارند

، روند آموزش برنيازها، پيامدها و نقايص به وجود ی حاد و مراقبت های توان بخشی هادر طول مراقبت -۶

  .آمده معطوف می گردد

پرستار بايد به بيمار و اعضای خانواده نياز به تداوم برنامه های ارتقای سالمت و نيز شرکت در برنامه  -٧

  .ايدهای غربالگری پس از سپری شدن مراحل اوليۀ آسيب ديدگی را ياد آوری نم

بيمارانی که در گذشته در چنين برنامه هايی حضور نداشته اند بايد در رابطه با اهميت برنامه های  -٨

  . مذکور آموزش ببينند و به مراقبين بهداشتی مربوط ارجاع داده شوند

  .ددهيبراساس درجۀ آسيب ديدگی مغز، بيمار را به مراکز توان بخشی ارجاع  -٩

، تغييرات ايجاد شده در آنيدن بخشی بعد از ترخيص از بيمارستان ترغيب  به ادامۀ برنامۀ توا رابيمار -١٠

بيمار دچار آسيب ديدگی سر و اثرات ناشی از اقدامات توان بخشی طوالنی مدت به خانواده و توانايی 

  .های سازش و مقابله در آنها ، نيازمند بررسی و شناخت مکرر است

، آموزش و تداوم حمايت از آنها، امری ضروری ده بيمارموزشی در رابطه با خانواجنبه های مختلف آ -١١

  . به شمار می آيد

  .د تا به تدريج فعاليت های طبيعی خود را از سر بگيردي، وی را تشويق نمايبر اساس وضعيت بيمار -١٢

پرستار بايد به بيمار و اعضای خانواده نياز به تداوم برنامه های ارتقای سالمت و نيز شرکت در برنامه  -١٣

  . غربالگری پس از سپری شدن مراحل اوليۀ آسيب ديدگی را يادآوری نمايدهای 
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  آسيب ديدگی حاد طناب نخاعی: بي هاي سيستم عصآسيب 

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

الگوی تنفسی غير موثر در ارتباط با ضعف يا فلج عضالت شکمی و بين دنده ای و عدم توانايی در  •

 .حاتپاکسازی ترش

  .پاکسازی غير موثر راه تنفسی در ارتباط با ضعف عضالت بين دنده ای  •

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

عی بودن صداهای تنفسی اثبات بهبودی در وضعيت تبادالت گازی و پاکسازی ترشحات، از طريق طبي •

  .حين سمع ريه

  .تنفس آسان بدون کوتاه شدن تنفس) الف

  .انجام ورزش از طريق تنفس عميق، سرفه های موثر و پاکسازی ترشحات ريوی) ب

طبيعی بودن درجه حرارت، سرعت تنفس و نبض، صداهای طبيعی تنفسی، (عدم بروز عفونت تنفسی ) پ

  ).عدم وجود خلط های چرکی

  Nursing Recommendations                                                                    هاي  پرستاري  توصيه 

  .الگوی تنفسی را بررسی کنيد -١

  .قدرت سرفه بيمار را ارزيابی کنيد -٢

  .  صداهای ريه را سمع کنيد -٣

 O2، نظارت  گيری ظرفيت حياتیينۀ بيمار، اندازهاحتمال قريب الوقوع بودن نارسايی تنفسی با معا -۴

  .اشباع شده از طريق پالس اکسی متری و کنترل مقادير گازهای خون شريانی، مشخص می گردد

توجه سريع و جدی به پاکسازی ترشحات برونشی و حلقی می تواند از تجمع ترشحات وآتلکتازی ناشی  -۵

  .از آن، پيشگيری نمايد

 . در صورت نياز بيمار را ساکشن کنيد -۶

  . ار را از نظر عوارض ساکشن کنترل کنيدبيم -٧

 .  قرا دهيدسينهقفسه  فيزيوتراپی در صورت لزوم بيمار را تحت  -٨

  . بيمار را برای انجام سرفه مؤثر تشويق کنيد -٩

 .از تنفس ديافراگماتيک استفاده کنيدبرای افزايش قدرت عضالت تنفسی  -١٠

  . از اهميت خاصی برخوردار استاطمينان از وضعيت هيدراسيون و مرطوب سازی مناسب فضا،   -١١

  . دهيدمورد بررسی قرار ) سرفه،تب، تنگی نفس( از نظر وجود عاليم مربوط به عفونت تنفسی  رابيمار -١٢

  .بيمار را به ترک مصرف سيگار تشويق کنيد -١٣

  .  مداخالت بايد به سرعت انجام گيردمرحلۀ حاد آسيب ديدگی ، در  -١۴

   . کنيدرل  به طور مکرر کنت راوضعيت تنفسی بيمار -١۵
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  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .اختالل در حرکات بدنی در ارتباط با اختالالت حسی و حرکتی ايجاد شده

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  داشتن تحرک در محدودۀ اختالالت عملی ايجاد شده  -

   .در نظر گرفتن محدوديت های کارکردی به وجود آمدهبا انجام تمرينات ورزشی به طور کامل  -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .اعضای بدن بايد تمام مدت در امتداد مناسب خود قرار داشته باشند -١

 .دهيدوضعيت بدن بيمار را به طور مکرر تغيير -٢

  .بياوريد را از تخت پايين بيمار، به محض ثابت شدن ستون مهره ها -٣

  .جهت پيشگيری از افتادگی پا می توانند مورد استفاده قرار گيرندانواع مختلف تخته های شکسته بندی  -۴

 ساعت يک بار آنها را برداشته و مجددًا سر جای خود قرار ٢در صورت استفاده از اين تخته ها بايد هر  -۵

  . داد

غلتک های تروکانتر که از ستيغ ايلئوم تا ، از ری از چرخش رو به خارج مفاصل هيپبرای جلوگي -۶

   .   استفاده کنيد،قرار می گيرندان هر دو پا قسمت وسط ر

  .بيمار را دقيقًا کنترل کنيدحين تغيير وضعيت فشار خون  -٧

  . جابه جا کنيد ساعت يک بار ٢هر را بيمار  -٨

ورزش های غير فعال مربوط به دامنه حرکتی را بايد هر چه زودتر پس از بروز آسيب ديدگی آغاز  -٩

  .کرد

 ۵ يا به طور ايده ال  بار و۴ پا، قوزک پا، زانو و مفصل هيپ بايد حداقل انگشتان پا، استخوان ها ی کف -١٠

  .، در محدودۀ حرکتی کامل قرار گيرندبار در روز

  . دنموده و در وضعيت قائم قرار گيرتا به تدريج حرکت ه بيمار اجازه دهيد ب -١١

 بريس های چهار وقتی بيمار شروع به حرکت می کند از قالب های گردنی يا بعد از برداشتن کشش، -١٢

  . کنيدوجهی گردن استفاده 

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .تغييرات در ادراک حس ها در ارتباط با نقايص حسی و حرکتی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :تطابق با تغييرات حسی و ادراکی

  .در صورت لزوم) سمعک، کامپيوتر عينک های منشوری،(استفاده از وسايل کمکی ) الف

  .تشريح تغييرات حسی و ادراکی به عنوان پيامد آسيب ديدگی) ب

  



 
 

٧٨

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

ای صدمات پيشروندۀ بيمار را از نظر بروز هر گونه تغيير در کارکردهای حسی يا حرکتی و نشانه ه -١

  . ، به دقت تحت نظر قرار دهيدعصبی

  . ، به دقت ارزيابی شودر گونه تغيير در وضعيت عصبی پايهرا ثبت کنيد تا هيافته های بدست آمده  -٢

  .هر گونه کاهش در عملکرد عصبی بايد بالفاصله گزارش شود -٣

ناحيۀ باالی سطح آسيب ديده با بوهای مطبوع ، لمس ، غذاها و نوشيدنی های خوش طعم، انجام مکالمات  -۴

  .و موسيقی تحريک شود

  : ساير تدابير شامل -۵

  .به ديدن باشدقادر يۀ عينک های منشوری برای آن که بيمار در وضعيت طاقباز ته •

  .صداهای محيطیشنوايی برای شنيدن تشويق به استفاده از وسايل کمک  •

 .حمايت عاطفی از بيمار  •

آموزش تدابيری که به جبران نقايص به وجود آمده پرداخته يا روش مقابله با آن را به بيمار نشان می  •

  .دهد

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .خطر اختالل در سالمت پوست در ارتباط با عدم تحرک و فقدان حس

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :نگهداشتن سالمت پوست در وضعيت مطلوب 

  .، عدم وجود قرمزی يا ترک خوردگی در پوستداشتن تورگور طبيعی پوست) الف

  .شرکت در فعاليت های مراقبت از پوست و روش های نظارتی در محدودۀ عملی) ب

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

رده بيمارانی که برای مدت طوالنی از گردن بندهای طبی استفاده می کنند ممکن است به دليل فشار وا -١

  . ، زير چانه و پس سر دچار آسيب ديدگی بافت پوستی شوندتوسط گردن بند در نواحی شانه

  .دهيد ساعت يک بار تغيير ٢ بايد حداقل هر  راوضعيت بدنی بيمار -٢

  .آنيد به دقت بررسی  رابعد از هر با چرخاندن بيمار پوست وی -٣

  .شودپوست نواحی که بر روی آنها فشار وارد می آيد از نظر قرمزی و ترک خوردگی کنترل  -۴

  .دهيد مورد بررسی قرار  راه و درناژ مناسب سوند هاآرد از لحاظ آلودگی چک را پرينه -۵

  .گيری اعضای بدن و راحتی آنها تحت کنترل قرار گيردوضعيت عمومی قرار -۶

  .دآنيبر مناطق فشار که در تماس با تخته های جابه جا کننده بيمار هستند بايد توجه خاصی مبذول  -٧

  .گردد خشک شده و شسته  بيمار بايد با صابون ماليموست بدن، پهر چند ساعت يک بار -٨

مناطق حساس به فشار را با کرم ها يا لوسيون های ساده و بدون بو، کامًال چرب نموده و پوست اين  -٩



 
 

٧٩

  .داريدنواحی را نرم نگاه 

 نسبت به خطر زخم های فشاری آگاه ساخته و به شرکت در اقدامات پيشگيری کننده ترغيب  رابيمار -١٠

  . نماييد

  تشخيص داد نشده DVTهرگز نواحی ران يا پشت ساق پا را ماساژ ندهيد چرا که خطر جا به جايی  -١١

  .وجود دارد

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .عدم توانايی تخليۀ خود به خود ادرار احتباس ادرار در ارتباط با 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :رد طبيعی مثانهکدستيابی مجدد به عمل -

دن دمای بدن، به راحتی ادرار کردن، طبيعی بو(عدم وجود عاليم مربوط به عفونت دستگاه ادراری ) الف

  ).رقيق بودن ادرار 

  .مصرف مايعات در حد کافی) ب

  .، عليرغم محدوديت های ايجاد شده در نحوۀ عملکردهارنامه های آموزشی مربوط به مثانهشرکت در ب) پ

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . نواحی پايين شکم را از نظر وجود عاليم احتباس ادراری و اتساع بيش از حد مثانه لمس کنيد -١

  .کنيد، از سوند گذاری متناوب استفاده  حد مثانه و عفونت دستگاه ادراریبرای اجتناب از اتساع بيش از -٢

  .نمود توان به طور موقت از سوندهای ماندنی استفاده میدر صورت عدم امکان سوند گذاری متناوب  -٣

  .  دهيددر مراحل اوليه، به اعضای خانواده چگونگی انجام سوند گذاری متناوب را نشان -۴

ميزان ادرار باقی مانده  پس از گذاشتن  ، الگوی دفع ادرار،دهيد تا ميزان مايع مصرفیبه بيمار آموزش  -۵

  . ود هر گونه حس غير طبيعی و نا معمول را ثبت نمايدسوند، ويژگی های ادرار و وج

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

  .ت های مراقبتی شرکت جويندخانواده بيمار را ترغيب کنيد تا در فعالي -



 
 

٨٠

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .يبوست در ارتباط با آتونی روده ناشی از وقفه در فعاليت های خود کار

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :دستيابی مجدد به عملکرد طبيعی روده -

  .داشتن الگوی منظم در حرکات روده) الف

  .مصرف رژيم غذايی حاوی فيبر در حد کافی و خوردن مايعات از راه دهان) ب

  .وزشی مربوط به روده، عليرغم محدوديت های ايجاد شده در نحوۀ عملکردهاشرکت در برنامه های آم) پ

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  . بيمار را از نظر اتساع معده و فلج ايلئوم ناشی از آتونی بررسی کنيد -١

  .کنيد، از لوله بينی معدی استفاده پيشگيری از آسپيراسيونز بين بردن نفخ و برای ا -٢

به محض آن که صداهای روده سمع شد، رژيم پر فيبر، پر پروتئين و پر کالری به همراه مقداری غذا که  -٣

  . شروع کنيدبرای بيمار ريج به رژيم مربوطه اضافه می شود را به تد

، پرستار می تواند از ملين های تجويز شده ای مسکنعدم تحرک و داروهبرای مقابله با اثرات ناشی از  -۴

  .برای بيمار استفاده کند

  .برنامۀ مخصوص روده بايد هر چه زود تر به اجرا در آيد -۵

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .درد و ناراحتی در ارتباط با درمان های انجام شده و عدم تحرک به مدت طوالنی

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .عدم وجود درد و ناراحتی -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .  دمای بدن تحت نظارت دقيق قرار گيرد -١

  .جمجمه از نظر بروز عاليم عفونت مثل ترشح در اطراف انبرک های کشش، مورد بررسی قرار گيرد -٢

به صورت دوره ای از نظر  خوردن گردن شود، را بدون آن که سبب حرکت و تکانناحيۀ پشت سر  -٣

  . کنيدبروز عاليم فشار کنترل 

 . تراشيده شودت در امر بازبينی و معاينۀ ناحيهموهای اطراف انبرک ها جهت سهول -۴

 .دائياز تحرک و معاينه نواحی دلمه بسته بايد اجتناب نم -۵

  . در مورد سازگاری با قاب فلزی به بيمار اطمينان دهيد -۶

  .راف ميله های کار گذاشته شده بايد روزانه شسته شوندنواحی اط -٧

   .دهيداز نظر قرمزی، ترشح و درد مورد بررسی قرار نواحی اطراف ميله ها را  -٨



 
 

٨١

  .می کند بروز عفونت کمک خودداری کنيد، زيرا بهميله ها  ياز شل -٩

 می کنيد به در حالی که مراتب را به جراح اعصاب گزارش، يکی از ميله هابيرون آمدن  در صورت -١٠

  . داريدسر بيمار را در حالت صاف و بدون تمايل به راست يا چپ ، ثابت نگاه کمک همکار خود 

  .يک عدد پيچ گوشتی در دسترس باشد تا در صورت نياز پيچ های روی قاب سفت شوند -١١

 های قرمزی و جوش نواحی پوستی که در زير جليقه واقع هستند را بايد از نظر تعريق بيش از اندازه، -١٢

  .معاينه نمودصوصًا در برجستگی های استخوانی زير پوستی خ

  .آستر جليقه نبايد خيس شود چون رطوبت سبب بروز مشکالت پوستی خواهد شد -١٣

  .نيدزنبه داخل جليقه پودر به منظور پيشگيری از تشکيل زخم های فشاری،  -١۴

يقه را به صورت دوره ای برای رعايت بهداشت و به منظور مراقبت مناسب از پوست، بايد آستر جل -١۵

  . تعويض نمود

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

يق و مفصلی در رابطه با اين جليقه ها در صورت ترخيص بيمار با جليقه، بايد دستور العمل های دق -

  .به خانواده ها ارائه گردد

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .ترومبوز وريد عمقی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .فقدان عاليم مربوط به ترومبوفلبيت، ترومبوز وريد عمقی يا آمبولی ريه) الف

، طبيعی قفسۀ سينه يا کوتاه بودن تنفس هانداشتن درد در (عدم وجود تظاهرات مربوط به آمبولی ريوی ) ب

  ). گازهای خونی شريانیبودن مقادير

  Nursing Recommendations                                                                     توصيه هاي  پرستاري  

  .دهيد از نظر نشانه های آمبولی ريه و ترومبوفلبيت مورد بررسی قرار  رابيمار -١

ادير گازهای خونی شريانی بايد سريعًا به پزشک گزارش ، کوتاه بودن تنفس و تغيير در مقدرد قفسۀ سينه -٢

  . شوند

   .يد روزانه اندازه گيری و ثبت شودمحيط ران و ساق پا با -٣

   . انجام دهيدبررسی های تشخيصی بيشتری  قابل مالحظه محيط ران و ساق پا،  افزايشدر صورت -۴

ی يابند  که تا باالی ران امتداد مانجام ورزش در محدودۀ حرکتی معين، استفاده از جوراب های االستيک -۵

  .، از جمله اقدامات مهم پيشگيری کننده هستندو مصرف آب به ميزان کافی

دستگاه های ايجاد کنندۀ فشار هوا نيز برای کاهش تجمع خون در عروق و بهبود وضعيت بازگشت خون  -۶

  .وريدی، مورد استفاده قرار می گيرند



 
 

٨٢

  . نماييدنی ناشی از خم کردن زانو اجتناب  اندام های تحتابراز فشارهای وارده  -٧

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .افت فشار خون وضعيتی

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .باقی ماندن فشار خون در محدودۀ طبيعی -

  .عدم بروز سر گيجه در اثر تغيير وضعيت بدن -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .دقيق برعاليم حياتی ، قبل و بعد از تغيير وضعيت ضروری استنظارت  -١

برای بهبود باز گشت خون وريدی از اندام های انتهايی تحتانی، بايد از جوراب های االستيکی مخصوص  -٢

  . که تا باالی ران امتداد می يابند استفاده شود

 خوابيده ت بدن، به ترتيب از حالتفعاليت های بيمار بايد از قبل برنامه ريزی شود و برای تغيير وضعي -٣

  .، زمان کافی در اختيار وی قرار گيردبه نشسته و سپس ايستاده

  .، اغلب به بيمار در اين انتقال و جا به جايی کمک می کنند نوسانیسطوح شيب دار با حرکات -۴

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .افزايش فعاليت های رفلکسی خود کار

    Expected Outcomes                                                                            برآيندهاي مورد انتظار

نداشتن سر درد، (يت های رفلکسی خود کار افزايش فعالو فقدان تظاهرات مربوط به ديس رفلکسی خود کار 

  ).، کند شدن ضربانات قلبد، احتقان بينیتعريق زيا

        Nursing Recommendations                                                               توصيه هاي  پرستاري  

  . بيمار را از نظر وجود شوک نخاعی بررسی کنيد -١

  .دهيددر وضعيت نشسته قرار را بيمار   آوردن فشار خون،نبرای پايي -٢

  .، الزم االجرا استفع علت به وجود آورنده عارضهبررسی شناخت سريع جهت شناسايی و ر -٣

  . مثانه فورًا از طريق سوند های ادراری تخليه شود -۴

  . دقرار دهياگر مجرای سوند بسته شده بود آن را شستشو داده يا سوند ديگری برای بيمار  -۵

  . معاينه شودده از نظر وجود توده های مدفوع راست رو -۶

س کننده موضعی  دقيقه قبل از برداشتن توده از بی ح١٠ -١۵ ،در صورت وجود توده های سخت مدفوع -٧

  .استفاده کنيد

  . نماييد، تحريک شدگی و يا ترک خوردگی معاينه ت را از نظر وجود نواحی تحت فشارپوس -٨

  . وجود شیء بر روی پوست يا انتقال هوای سرد، بايد بر طرف گرددمثل پوست هر نوع محرک ديگر -٩



 
 

٨٣

از عوامل در مشورت با پزشک ، ر دردهای شديد و افزايش فشار خونسدر صورت عدم بهبودی  -١٠

 داخل وريدی  به آرامی به صورت ) ] آپرزولين[هيدراالزين هيدروکلرايد(مسدود کنندۀ گانگليونی 

  . استفاده کنيد

 واضح ثبت شده و در آن خطر بروز افزايش فعاليت های رفلکسی خود  به طوريمار بايد بطبیوضعيت  -١١

  .کار قيد شده باشد

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :ودموارد زير به بيمار آموزش داده می ش

  .به بيمار بايد در رابطه با اقدامات پيشگيری کننده و کنترل کنندۀ آموزش های الزم داده شود -١

د که بروز چنين وضعيتی هي شده است بايد آگاهی دT6به هر بيماری که دچار ضايعه در قسمت باالی  -٢

  .، به وقوع پيوندده متمادی بعد از آسيب ديدگی اوليبرای وی امکان پذير است و حتی احتمال دارد ساليان

آموزش به بيمار در مرحلۀ اول بر مبنای آسيب وارده و اثرات ناشی از آن بر تحرک، لباس پوشيدن  -٣

  .پايه ريزی می شودروده و مثانه و فعاليت های جنسی عملکرد 

، شناخت کافی پيدا کردند، آن گاه اش نسبت به پيامد های آسيب ديدگیبعد از اين که بيمار و خانواده  -۴

اصول آموزشی گسترش يافته و بر معرفی موضوعات ضروری جهت انجام وظايف روزانه زندگی فرد، 

  .متمرکز می گردند

  .  آموزش دهيدبيمار و خانوادۀ وی در ارتباط با تُا ثيرات روانی آسيب ديدگی و پيامدهای آنبه  -۵

گی در رابطه با آنها ممنوع  اطمينان خاطر دهد که حاملصدمات نخاعیپرستار بايد به بيماران زن دچار  -۶

 حاد يا مزمن بايد به شيوه های خاص و منحصر به فرد تحت صدماتنمی باشد اما زنان حامله دچار 

  .کنترل قرار گيرند

 آموزش داده و نياز به شرکت در برنامه غربالگری های  مبتال پيرامون روش زندگی سالمبه افراد -٧

  . نماييدبهداشتی را ياد اوری

 :د استفادهمنابع مور

• Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL & Cheever KH. Brunner & Suddarth’s (2008). 

Textbook of Medical and Surgical Nursing. Eleventh Edition. Philadelphia. 

Lippincott Co.  

• Ackley,B. J., &  Ladwig, G. B.( 2006). Nursing Diagnosis Handbook. St Louis, 

Missouri, Mosby.  

صلصالی مهوش، رمضانی بدر : ترجمه.  همراه باليني داخلي وجراحي پرستاري.دايرآسن وهمكاران •

  ١٣٨٧. انتشارات ويستا. تهران. فرهاد، مدنی حسين و شرفی فريبا

  



 
 

٨٤

   پاراپلژی يا کوادری پلژی

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .خطر بروز سندروم عدم استفاده از اندام

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .کنتراکتور در بيمار به وجود نيايد

   Nursing Recommendations                                                                   صيه هاي  پرستاري  تو

 .نمود مرتبه در روز بايد به انجام ورزش های مربوط به دامنه حرکتی اقدام ۴حداقل  -١

  . نماييدبه کشيدگی تاندون آشيل توجه ، با انجام اين نوع تمرينات -٢

  .اظ بدنی در وضعيت صحيح قرار گيرد، از لح يا بر روی صندلی چرخ داربر روی تختبايد  بيمار -٣

 .وضعيت بدنی بيمار را به طور مکرر تغيير دهيد -۴

  .  انجام دهيداجهت پيشگيری از بروز کنتراکتورها، ورزش های غير فعال در دامنه حرکتی عضو ر -۵

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .راه رفتندر عدم تحرک در ارتباط با عدم توانايی 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .دست يابدحداقل تحرک به مار بي

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

بيمار کافی برخوردار بوده و  ثبات از ستون فقرات فعاليت های حرکتی را زمانی آغاز نماييد که -١

  .را داشته باشد قايم اجازه قرار گرفتن در وضعيت

  . از جليقه يا بريس استفاده کنيدبا توجه به سطح آسيب ديده -٢

  .هر چه زودتر عضالت بايد مورد استفاده قرار گيرند -٣

  . را تشويق به ايستادن نماييديع تر بيمار هر چه سر -۴

  .بيمار را تشويق به تحمل وزن کنيد -۵

  .دنهای کوتاه را طی کبتواند مسيرراپلژی بريس ها و چوب های زير بغل سبب می شوند تا بيمار پا -۶

  .کليۀ تالش ها بايد در جهت تشويق بيمار به داشتن تحرک و فعاليت در حد امکان صورت گيرد -٧

راپلژی بايد تقويت اعضالت دست، بازو، شانه، قفسۀ سينه، ستون فقرات، شکم و گردن در بيمار پ -٨

  .دگرد

  . بايد تقويت شود چوب زير بغل هنگام راه رفتن استفاده ازبرایعضلۀ سه سر و عضلۀ پهن پشتی  -٩

  .بايد تقويت شودعضالت شکمی و پشتی برای حفظ تعادل و باقی ماندن در وضعيت قايم  -١٠

فشار دادن توپ پالستيکی يا پاره کردن و خرد کردن برای افزايش قدرت مچ و انگشتان دست،  -١١

   .مفيد استروزنامه 



 
 

٨٥

کليۀ اعضای گروه توان همکاری  يت های حرکتی بيمار،برای افزايش توانايی راه رفتن و فعال -١٢

  . را جلب نماييدبخشی

  .دائي عروقی را به بيمار تاکيد نم–بايد اهميت حفظ سالمت و تندرستی قلبی  -١٣

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . در ارتباط با فقدان دايمی حس و عدم تحرک پوستاختالل در سالمت

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .بهداشت و سالمت پوست را حفظ کند

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

مسئوليت مراقبت از پوست خود را بر عهده را تشويق کنيد تا  دچار پاراپلژی يا کوادری پلژی بيمار -١

  .بگيرد

  .بايد تغيير کند ساعت ٢وضعيت بيمار بايد هر دو  -٢

  .نماييدوست اطمينان حاصل از مراقبت و پاکيزگی دقيق پ -٣

  .کنيدمشخص پوست بيمار را مناطق حساس و آسيب پذير  -۴

  .کنيد، بررسی  که با فشار دادن از بين نمی رود از نظر وجود قرمزیبيمار راپوست  -۵

  . نبايد چروک يا خيس باشدمالفۀ زيرين بيمار -۶

  .تکهايی تهيه و تعبيه نمود، بايد برای صندلی چرخدار بيماران بالشبه منظور تامين نياز های بدنی -٧

برای اندازه گيری ميزان فشار و تأمين بالشتک ها و ساير وسايل کمکی، بيمار را به مهندسين توان  -٨

  .بخشی ارجاع نماييد

  . پروتئين ، ويتامين و کالری باشدرژيم غذايی بيماران پاراپلژی يا کوادری پلژی بايد سرشار از -٩

  . اييدنممصرف مايعات بيمار را تشويق به  -١٠

  .از چاقی و افزايش زياد وزن بايد اجتناب شود -١١

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .احتباس ادرار در ارتباط با سطح آسيب ديده

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عدم وجود عفونت دستگاه ادراری دست يابد وبه کنترل مثانهبيمار 

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .مصرف نمايد ليتر آب و مايعات ۵/٢ روزانه بيمار بايد -١

  .بيمار بايد به طور متناوب مثانۀ خود را خالی نمايدبرای به حداقل رساندن ميزان ادرار باقی مانده ،  -٢

  .به بهداشت و نظافت شخصی خود توجه داشته باشدبيمار بايد  -٣



 
 

٨٦

  .يد تميز و خشک نگه داشته شودپرينه با -۴

  .و حداقل روزی يک بار تعويض شوند) به دليل خاصيت جذب بيشتر(زير، کتانی انتخاب شده لباس های  -۵

  .شسته و به دقت خشک گرددبايد  آلت تناسلی ،) کاندومسوند(سوند های خارجی در صورت استفاده از  -۶

  . نماييد توجه سالمت  کيسۀ جمع آوری ادراربه -٧

  .رسی نماييدبرنشانه های مربوط به عفونت دستگاه ادراری را  -٨

بيماران زنی که در آنها کنترل رفلکسی مثانه وجود نداشته و قادر به سوند گذاشتن برای خود نمی باشند،  -٩

  .بايد از پد يا لباس های زير ضد آب استفاده نمايند

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .يبوست در ارتباط با اثرات ناشی از اختالل در عملکرد نخاع

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .به کنترل روده دست يابدبيمار  -

   Nursing Recommendations                                                                   ري  توصيه هاي  پرستا

اگر آسيب ديدگی نخاع در باالی بخش خاجی يا ريشه های اعصاب ايجاد شده و فعاليت های رفلکسی  -١

  .وجود داشته باشد، برای تحريک عمل دفع می توان اسفنکتر مقعد را ماساژ داد

بخش خاجی يا ريشه های اعصاب را نيز در بر گرفته باشد، در آن صورت  گر صدمات وارده به نخاع،ا -٢

  .نبايد اقدام به ماساژ مقعد نمود

  .، ممنوع می باشد شدن و اسپاسم اسفنکتر مقعد نيزانجام ماساژ در صورت سفت -٣

بعد از وعده های غذايی  ،) ساعت يک بار ۴٨معموًال هر (اين روش بايد هر دفعه در همان حدود زمانی  -۴

  .انجام گيرد مناسب باشد،برای بيمار هنگام بازگشت به خانه و در ساعتی مشخص که 

، ی فيبر و مصرف مايعات در حد کافی، وجود رژيم غذايی حاوای موفقيت در برنامه آموزشی رودهبر -۵

  .اجتناب از يبوست و کاهش خطر ديس رفلکسی خودکار ضروری می باشد

 
  Problem Definition                                                                                                كل  بيان مش

  .اختالل در فعاليت های جنسی در ارتباط با آسيب های عصبی ايجاد شده

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .از نحوۀ فعاليت های جنسی اظهار رضايت کندبيمار بايد  -

       Nursing Recommendations                                                               توصيه هاي  پرستاري  

سرويس های مشاوره ای و آموزشی مربوط به فعاليت ، وه بر سرويس های خدمات توان بخشیعال -١

  .های جنسی نيز در مراکز آسيب ديدگی های نخاعی وجود دارند

در گردهمايی هايی که با حضور گروههای کوچک صورت می گيرد، بيماران می توانند احساسات  -٢



 
 

٨٧

وط به مسايل خود را با يکديگر در ميان گذارند، اطالعات دريافت نموده و پيرامون موضوعات مرب

  .جنسی و اقدامات عملی مفيد و قابل استفاده در ايجاد تطابق و ارايۀ نگرشی مثبت و موثر، بحث نمايند

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . در ارتباط با تاثير اختالالت بر زندگی روزانها عارضه به وجود آمدهموثر فرد بعدم تطابق 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .يابدل بهبود تطابق بيمار با محيط و ساير مسائ -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 تا بتوانند فعاليت های مربوط به مراقبت از خود را انجام داده و به دهيداطمينان بيمار به توانايی های -١

  .نوعی استقالل نسبی دست يابند

مده مفيد واقع آتواند در رفع بسياری از مشکالت به وجود در بسياری از موارد خانواده درمانی می  -٢

  .گردد

تا  خانواده نيز معموًال به مشاوره، سرويس های خدمات اجتماعی و ساير سيستم های حمايتی نياز دارند -٣

به آن ها جهت تطابق با تغييرات ايجاد شده در روش زندگی و وضعيت اقتصادی اجتماعی، ياری 

 . رسانند

 .وشهای نامناسب تطابقی نظير استفاده از الکل و مواد مخدر را بررسی کنيداستفاده از ر -۴

در صورت لزوم بيمار و خانواده را جهت انجام مشاوره در مورد روش های مؤثر تطابقی به مراکز  -۵

 .مربوطه ارجاع دهيد

 .روش های مناسب و موثر تطابقی را در بيمار تقويت کنيد -۶

 .، مورد بررسی قرار دهيدجام فعاليت های مراقبتیيمنی و انمحيط خانه را از نظر ا -٧

قبل از آمدن بيمار به منزل، تغييرات و اصالحات الزم در محيط خانه داده شده و تجهيزات الزم فراهم  -٨

  . گردد



 
 

٨٨

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .اسپاسم و سفتی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .حالت اسپاسم و سفتی کاهش يابد -

  .عوامل تسريع کننده را گزارش کند)الف

  . اعالم نمايد اقدامات کاهش دهنده اسپاسم را)ب

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . کنترل نماييدا توانی ايجاد شده  بر مبنای شدت نشانه ها و ميزان ن را اسپاسموضعيت -١

  .بيمار را ورزش دهيداندام های در محدودۀ حرکتی معين به طور غير فعال  -٢

  .  بيمار را تغيير دهيدوضعيت بدن به طور مداوم  -٣

 ورزش های غير فعال ی فشاری و اختالالت روده و مثانه، زخم هارای پيشگيری از بروز کنتراکتورهاب -۴

  . اندام ها و تغيير پوزيشن را انجام دهيد

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .عفونت و سپسيس

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

   .عدم وجود عوارض -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .های عفونت تنفسی را در خود دارنداجتناب از تماس با بيمارانی که نشانه  -١

تنفس عميق سرفه و ورزش و فعاليت، ، بيمار را به انجام پيشگيری از تجمع ترشحات تنفسیبرای  -٢

  . تشويق نماييد

  .واکسن دريافت کندپيشگيری از ابتال به آنفوالنزا به طور ساالنه بيمار توصيه نماييد که برای به  -٣

  . بيمار را تشويق به ترک سيگار نماييد -۴

  .، بايد از رژيم غذايی پر پروتئين استفاده نمود حفظ سيستم ايمنی در وضعيت مناسببرای -۵

مثل استرس های شديد، سوء  سيستم ايمنی عملکرد به بيمار توصيه نماييد ازعوامل پايين آورنده -۶

  .کنند اجتناب مصرف الکل فراوان و مال مواد مخدراستع

، بيمار پاراپلژی يا کوادری پلژی نيازمند بررسی و شناخت کامل و درمان در صورت بروز عفونت -٧

  .سريع می باشد

ه به محل بروز بست(، به عالوۀ اقدامات موضعی نتی بيوتيک ها و هيدراسيون مناسبدرمان با آ -٨

  .بايد بالفاصله آغاز گردند) عفونت



 
 

٨٩

 :تأخير در وقوع آن اقدامات زير را انجام دهيد يا  های دستگاه ادراری از بروز عفونتبرای پيشگيری  -٩

   .رعايت نکات استريل در هنگام سوند گذاری •

  .هيدراسيون مناسب  •

  .برنامۀ آموزشی مربوط به مثانه •

  .ثانه و رکود ادرار در آنجلوگيری از اتساع بيش از حد م •

  :ت موارد زير می توان جلوگيری کرداز عفونت و آسيب ديدگی های پوست نيز با رعاي -١٠

  .تنظيم برنامۀ زمانی مشخص برای برگرداندن بيمار •

   .مراقبت مداوم از ناحيۀ پشت بيمار •

  .بررسی و شناخت پوست کليه نواحی بدن به طور منظم •

   . کردن آنشستشوی پوست به طور منظم و چرب •

  .برطرف نمودن فشار به خصوص در نواحی دچار ترک خوردگی ، پاشنۀ پا و برآمدگی استخوانی  •

  .استفاده از مالفه هايی بدون چرک  •

عفونت های ريوی را می توان با در نظر گرفتن اصول زير کنترل نموده يا از بروز آن پيشگيری  -١١

  :کرد

  .، به طور مکرريزيوتراپی سينهسرفه، چرخيدن و انجام ورزش، تنفس عميق و ف •

   .راه تنفسی در صورت تراکئوستومی مراقبت شديد از سيستم تنفسی و ساکشن •

  .ايجاد سرفه های کمکی  •

  .هيدراسيون کافی  •

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

 را دشوار می سازد، فقدان توانايی ویمشکل اصلی که مراقبت روزانه از به بيمار يادآوری نماييد که  )١

  . حرکت و اشکال در تغيير وضعيت بدنی است

آمدگی های  در اثر وارد آمدن فشار مداوم بر روی بر ی فشاریبايد به بيمار آموزش داد که زخم ها )٢

  . ايجاد می شوندن يا قرار گرفتن در وضعيت نشستهاستخوانی حين خوابيد

 صبح و شب از  مستعد زخم، در صورت امکان برای مشاهدۀ نواحیآموزش دهيد کهبه بيمار پاراپلژی  )٣

، به وجود آنها پی ه کند تا در صورت بروز قرمز شدگی، ادم خفيف يا هر نوع خراشيدگیآينه استفاد

  .ببرد

بيماران کوادری پلژی که قادر به مراقبت از پوست نيستند، تشويق می شوند تا نياز برای کنترل اين  )۴

  .مناطق و پيشگيری از بروز زخم های فشاری را به ديگران اطالع دهند

 تا زمانی که بر روی صندلی چرخ دار قرار دارد، با بلند شدن از طريق فشار دادن دهيدبه بيمار آموزش  )٥



 
 

٩٠

بر کف صندلی و پهلو به پهلو شدن جهت رفع فشار و خم شدن به طرف جلو وقتی که به ميز دست ها 

  .تکيه دارد، فشار وارده بر بدن را بر طرف نمايد

، مراقبت از سوند،  خانواده پيرامون مراقبت از پوست به بيمار و اعضایبايدبرای اجتناب از عوارض  )۶

، آموزش ای تنفس و ساير شيوه های مراقبتیرزش هانجام ورزش در محدودۀ حرکتی معين، انجام و

  . های الزم را ارائه داد

نی مدت هر چه سريع تر بايد آغاز گشته و در طول فعاليت های توان بخشی و مراقبت های طوالآموزش  )٧

 . ادامه يابددر خانه و مراکز مربوطه 
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٩١

 سيستم عصبیي عفونت ها 

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .مننژيت

 Expected Outcomes                                                                                 برآيندهاي مورد انتظار

   

  . عالئم و نشانه های مننژيت وجود نداشته باشد

    Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  

  .وضعيت عصبی و عاليم حياتی بايد به طور مداوم مورد بررسی قرار گيرند -١

  .کنيداز پالس اکسيمتری و تعيين مقادير گازهای خونی شريانی استفاده  -٢

دادن لوله داخل قرار افی به بافت ها در مشورت با پزشک می توان به برای حفظ  اکسيژن رسانی ک -٣

  .نمودو تنفس مصنوعی اقدام ) يا تراکئوتومی(تراشه دارای کاف مخصوص 

های شريانی را جهت اطالع از شروع شوک، که می تواند مقدمۀ نارسايی قلبی يا تنفسی باشد، تحت فشار -۴

  .دهيددقيق قرار کنترل 

  .کنيدز  برای بيمار آغاًاسريعدر مشورت با پزشک مايعات داخل وريدی را  -۵

   .، ميزان ورود و دفع مايعات را دقيقًا کنترل کنيدورود بيش از حد مايع به داخل بدنبرای جلوگيری از  -۶

  .بايد هر چه سريع تر نسبت به کاهش دمای بدن اقدام نمود -٧

  .وزن بدن، حجم ادرار و الکتروليت های سرم، وزن مخصوص و اسموالليته بايد به دقت کنترل شوند -٨

ا از آسيب ديدگی های ناشی از فعاليت های تشنجی يا تغيير در وضعيت هوشياری محافظت بايد بيمار ر -٩

  .نمود

، بايد پيشگيری ) و پنومونیمثل زخمهای فشاری (از عوارضی که در اثر عدم تحريک ايجاد می شوند  -١٠

ات  ساعت پس از اغاز درمان با آنتی بيوتيک ها در زمينه ترشحات دهان و بينی اقدام٢۴تا  .کرد

  .احتياطی بايد رعايت گردد

  . بايد خانواده را از وضعيت بيمار مطلع نمود و به آنها اجازه داد تا به تناوب بيمار را مالقات کنند  -١١

نقش مهم پرستار، حمايت از بيمار و نيز کمک به خانواده جهت شناسايی ديگر افرادی است که می توانند  -١٢

  .در طول اين بحران به آنها کمک کنند



 
 

٩٢

 
 Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .آبسۀ مغزی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عالئم و نشانه های آبسه مغزی وجود نداشته باشد -

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  . بيمار را به طور مداوم بررسی کنيدوضعيت عصبی -١

  . دي نماي را بررسی نموده و ثبت درمانیپاسخ نسبت به دارو -٢

در موارد استفاده از کورتيکواستروئيدها، نتيجه تست های آزمايشگاهی خون به ويژه سطح گلوکز و  -٣

  . پتاسيم سرم بايد به دقت تحت کنترل قرار گيرد

  .تامين ايمنی و سالمت بيمار از جمله مسئوليتهای اصلی پرستار است -۴

، همچنين تطابق با بيماری و يت بيمارشارهای روحی ناشی از وضعتوانايی خانواده را در بيان ف -۵

  .دي قرار دهمورد بررسیرا ايت و کمک ديگران نقائص به وجود آمده در بيمار و نيز جلب حم
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  متعدداسکلروز : اختالالت اتوايميون 

  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  . سفتی، اسپاسم ول در تحرک بدنی در ارتباط با ضعف، فلج خفيف عضالتاختال

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  .ک بدنی بهبود پيدا می کندتحر ) ١

  .در برنامه های آموزشی مربوط به راه رفتن و برنامه های توان بخشی شرکت می کند) الف

  .عادل شامل ورزش و استراحت بر قرار می کندبرنامه ای مت) ب

  .از وسايل کمکی به طور صحيح و مطمئن استفاده می کند) پ

   Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

               

  . تعادلی و آرام سازی استفاده نمايدورزش های  بيمار توصيه نماييد از برای افزايش کارآيی عضالت به -١

  .نمايند، جهت تقويت قدرت عضالت ضعيف استفاده  مقاومتی به صورت مرحله به مرحلهاز ورزش های -٢

  .کند  رویپيادهبه بيمار توصيه نماييد برای بهبود راه رفتن  -٣

  .مرتبط را تقويت نماييدعضالت ساير، ينگروهی از عضالت معغير قابل برگشت  در صورت ابتال -۴

  .استفاده کنيداز کيف آب گرم برای کاهش اسپاسم  -۵

 روزانه از کشش عضالنی به صورت ورزش ،های مفصلیبه حداقل رساندن  بروز کنتراکتوربرای  -۶

   .کنيداستفاده 

 و خم بايد نسبت به زرد پی پشت زانو، عضالت دو قلو، نزديک کنندۀ مفصل هيپ، عضالت دو سر، -٧

  . کننده های مچ و انگشت دست، توجه خاصی مبذول داشت

عضله کشيده مان و شل کردن عضالت دچار اسپاسم، عضلت را به نحوی ورزش دهيد که ابتدا برای در -٨

  .شده، در همين حالت نگه داشته شود و سپس مجددًا شل گردد

  . استفاده نمايدشنا و دوچرخه های  ثابت به بيمار توصيه نماييد از  -٩

  . تحمل وزن به صورت تدريجی می تواند اسپاسم پا ها را بر طرف نمايد -١٠

  .ار نبايد هيچ کدام از فعاليت ها تقويت عضالنی را با سرعت انجام دهدبيمبرای پيشگيری از اسپاسم  -١١

  . ، فعاليت نمايد تا جايی که فقط  کمی احساس خستگی کندنماييدترغيب را بيمار  -١٢

  . نکنيدتوصيه را  انجام ورزش های بدنی سخت -١٣

 کوتاه استراحت، ترجيحًا به صورت دراز کشيدن  متناوب وبه بيمار توصيه می شود تا از دوره های  -١۴

 .استفاده نمايد

  

  
 



 
 

٩٤

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . و بينايیحرکتی-ر آسيب ديدگی در ارتباط با اختالالت حسیخط

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .از آسيب ديدگی پيشگيری می کند

  . يا حس وضعيت استفاده می کنداز نشانه های بصری برای جبران کاهش حس المسه) الف 

  .در موارد ضروری تقاضای کمک می نمايد) ب 

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

خطر افزايش دمای به بيمار توصيه نماييد از حمام داغ به دليل خطر سوختگی ناشی از فقدان حس و  -١

  .بدن اجتناب نمايد

  .محيط منزل و مسير حرکت بيمار بايد از نظر ايمنی بررسی شده و تغييرات الزم صورت گيرد -٢

 صندلی چرخ دار يا از، به بيمار توصيه نماييد، در صورت نامناسب بودن وضعيت راه رفتن -٣

  . استفاده نمايداسکوتر 

ر عضالت و لرزش اندام های انتهايی فوقانی حين در صورت مشکل آفرين بودن عدم هماهنگی د -۴

 گين يا کاف های مخصوص مچ می توان، از دستبندهای سن)لرزش هدف دار(انجام حرکات ارادی 

  .استفاده نمود

  

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

 طوالنی می تواند خطر بروز زخم ر روی صندلی چرخ دار برای مدتنشستن ببه بيمار اموزش دهيد،  -١

  . را افزايش دهدی فشاریها

من  تا از نحوۀ استفادۀ صحيح و اي، آموزش های الزم ارايه گردد رابطه با استفاده از وسايل کمکیبايد در -٢

  . اطمينان حاصل شودآنها

  .د تا حين راه رفتن به پاهای خود نگاه کند دهياگر بيمار فاقد حس وضعيت می باشد، به وی آموزش -٣

 آموزشرا به بيمار  )، چوب زير بغل و ميله های موازیواکر، عصا، بريس(راه رفتن با وسايل کمکی  -۴

   .دهيد

  .ار را به فيزيوتراپی ارجاع نمودبرای آموزش راه رفتن با وسايل کمکی می توان بيم -۵



 
 

٩٥

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

ل در در ارتباط با اختال) يبوست ،احساس دفع فوری ادرار، تکرر، بی اختياری (تغيير در دفع ادرار و مدفوع

  .عملکرد سيستم عصبی

  

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .بهبود کنترل بر مثانه و روده خود را به دست آورده و يا حفظ می کند

  .باس ادرار بر نظارت و کنترل داردجهت انجام سوند گذاری متناوب به علت احت )الف

  .عاليم و نشانه های عفونت مجرای ادراری را تعيين می کند) ب 

  .مايعات و فيبر را در حد کافی مصرف می کند) پ

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .س نياز بيمار جهت تخليۀ ادرار بايد بالفاصله توجه نمودبه احسا -١

  . باشد بيمار در دسترسبايدبدپن يا ظرف ادرار  -٢

ه تدريج ، سپس ب ساعت۵/١-٢ابتدا هر : کنيدبرنامۀ زمان بندی شدۀ منظمی برای دفع ادرار تهيه  -٣

  .  يابدفاصلۀ زمانی آن افزايش می

ساعت مچی زنگ دار می  ۀ مثانه هستند، از تايمر يا تخليبرایبرای بيمارانی که فاقد حس کافی  -۴

  .استفاده نمود توان

  . تا حالت اسپاسم مثانه درمان شودنماييدبيمار را تشويق به خوردن داروهای تجويز شده  -۵

  .  را توصيه نماييدسوند گذاری متناوب توسط خود شخصبه منظور کنترل مثانه،  -۶

 استفاده  های مخصوصاز کاندوموری ادرار می توانند توصيه نماييد برای جمع آمرد بيماران به  -٧

  .نمايند

  . مصرف نموده و از فيبر در رژيم غذايی استفاده نمايدمايعات کافیبه بيمار توصيه نماييد  -٨

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

ت بعد به  ساع۵/٠ ساعت يک بار مقادير معينی مايع بنوشد، سپس ٢بيمار آموزش داده می شود تا هر  -١

  .دفع ادرار اقدام نمايد

  . تکنيک صحيح سوند گذاری متناوب را به بيمار آموزش دهيد -٢

  . انجام دهيدبرنامۀ آموزشی روده و مثانه را برای بيمار -٣



 
 

٩٦

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .جمه ایدر ارتباط با در گير شدن اعصاب جماختالل در بلع و وضعيت گفتاری 

 Expected Outcomes                                                                                 برآيندهاي مورد انتظار

   

  .، شرکت می کندعيت گفتاری و بلعدر تدابير اتخاذ شده جهت بهبود وض

  .ورزش های توصيه شده توسط گفتار درمان را انجام می دهد )الف

  .يدمواد غذايی کافی را بدون بروز آسپيراسيون مصرف می نما) ب

  

        Nursing Recommendations                                                           توصيه هاي  پرستاري  

  .دهيدرا مورد ارزيابی قرار بيمار  وضعيت بلع و گويايی ،فرد گفتار درمانبا همکاری  -١

  .در دسترس باشددستگاه ساکشن به علت احتمال آسپيراسيون،  -٢

  . دقت شود بيمار آسپيره نکندن غذا دادن به بيماردقت حي -٣

  . ، بيمار را در وضعيت نشسته قرار دهيدحين غذا خوردن -۴

  . برای بيمار از غذاهای با قوام نيمه جامد استفاده کنيد -۵

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

در ارتباط با اختالل در عملکردهای ) از بين رفتن حافظه، دمانس، خوشی غير طبيعی(تغيير در فرايند های تفکر 

  .مغزی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  . تغيير در فرايند های فکری را جبران می کند.١

  . از فهرست ها يا ساير وسايل کمک کننده جهت جبران از دست دادن حافظه استفاده می کند.٢

  . پيرامون مشکالت به وجود آمده با يک دوست يا يک مشاور مورد اطمينان بحث می کند.٣

  .يی که امکان انجامشان وجود ندارد، جايگزين می کند فعاليت های جديد را به جای آن دسته از فعاليت ها.۴

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري  

برای بلوکه کردن ايمپالس های يکی از چشم ها ، وقتی بيمار دچار دو بينی است می توان از چشم بند يا  -١

  . عينک های مخصوص برای آن چشم استفاده کرد

از توصيه کنيد از برای بيماران زمين گيری که در وضعيت خوابيده به پشت قادر به خواندن نمی باشند،  -٢

  . استفاده کنندعينک های منشوری 

هايی  کتاب توانند ازبيمارانی که به دليل محدوديت های بدنی قادر به خواندن مطالب چاپ شده نيستند می  -٣

  . نماينداستفادهرا که با حروف درشت تايپ شده 



 
 

٩٧

حمايت های روحی و عاطفی به بيماران و خانواده های آنها کمک می کند تا با تغييرات و بالتکليفی ايجاد  -۴

  . تطابق حاصل نموده و با اختالالت به وجود آمده در زندگيشان مقابله کنندMSشده در اثر 

واقع گرانه و با اهميت برگزيند و بدين ترتيب عزم و اراده را در خود  تا اهدافی کنيدبه بيمار کمک  -۵

تقويت کرده، تا آن جا که ممکن است فعال باشد و عاليق و فعاليت های اجتماعی را در سطحی باال 

  .حفظ نمايد

  .خود استفاده نمايد تقويت روحيۀ برایسرگرمی های مختلف به بيمار توصيه کنيد تا از  -۶

  .يد نسبت به ماهيت و درجۀ اختالالت شناختی آگاه نمودخانواده را با -٧

  . اطراف بيمار بايد منظم باشدمحيط  -٨

  . کنيد استفاده بيمار حافظه از وسايل کمک کننده به -٩

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . MSانطباق فردی غير موثر در ارتباط نا مشخص بودن سير 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .بهبود روش های تطابق را نشان می دهد) ١

  .ظ می کندکنترل وضعيت به وجود آمده را حف) ٢

  .در روش زندگی به منظور هماهنگی با اهداف و محدوديت ها تعديل ايجاد می کند) ٣

  .دارد تمايل خود را نسبت به پی گيری اهداف و وظايف پيشرفته تر بيان می) ۴

  .از برنامه های مربوط به کنترل و ادارۀ امور خانه پيروی می نمايد)۵

  .ز تکنيک های مناسب مراقبت از خود استفاده می کندبرای حفظ استقالل و عدم وابستگی ا) ۶

  .در موارد مقتضی در فعاليت های ارتقای سالمتی و برنامه های غربالگری بهداشتی شرکت می نمايد) ٧

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .  استمداخالت پرستاری شامل تسکين يا بر طرف نمودن استرس اين موارد، در -١

به جهت مشاوره و حمايت به منظور کم کردن اثرات نا مطلوب ناشی از بيماری مزمن بيمار را  -٢

  . روانپزشک ارجاع کنيد

، سرويس های ازمند فهرستی از وسايل کمکی جديدافرادی که با بيماری مزمن زندگی می کنند ني -٣

  .خدماتی و مراکز قابل دسترس می باشند

ای گوناگون ۀ راهه بيمار در مشخص نمودن مشکل و ارائتطابق از طريق حل مشکل شامل کمک به -۴

  .می باشدبرای کنترل آن 

برنامه ريزی دقيق، انعطاف پذيری و داشتن نگرشی مثبت و اميد بخش می تواند برای تطابق  -۵

  .ودفيزيکی و روانی بيمار سودمند واقع ش



 
 

٩٨

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

روانی و اجتماعی ايجاد شده در اثر  اختالل در کنترل امور مربوط به خانه در ارتباط با محدوديت های جسمی،

MS .  

    Expected Outcomes                                                                                تظاربرآيندهاي مورد ان

  .فعاليت های معمول مراقبت از خود را در حد امکان انجام دهد

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

تغييراتی که امکان استقالل و عدم وابستگی را در انجام فعاليت های مراقبت از خود برای فرد فراهم می  -١

 فرنگی، وسايل کمک کننده برای  توالت، استفاده ازغذا خوردنبه مثل وسايل کمک کننده ( را آورند

وسايل انبرک های مخصوص و   بلند،دسته استفاده از برس های استحمام ، تغييرات مربوط به تلفن،

  . کنيد اجرا به کمک بيمار و خانواده وی)  مربوط به لباس پوشيدن کمکی

   . پرهيز نمايد از استرس های جسمی و روحی تا حد امکان به بيمار توصيه کنيد -٢

  . از دستگاه تهويه استفاده شودحداقل در يکی از اتاق ها  -٣

  .می شود خودداری کنيد اسپاسم که باعثرفتن در معرض سرمای شديد قرار گبه بيمار توصيه کنيد از  -۴

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . روانی نسبت به بيماریاحتمال بروز اختالالت جنسی در ارتباط با درگير شدن نخاع يا واکنش های

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  . از روابط جنسی احساس رضايت داشته باشد

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

مشاور متخصص و به بيمار توصيه نماييد، برای دريافت درمان های حمايتی و اطالعات مربوطه به  -١

  . مراجعه نمايدمجرب در امور جنسی 

در ميان احساسات خود را با آنها و ارتباط برقرارکرده  افراد مورد نظربا بيمار را تشويق نماييد تا  -٢

   .بگذارد

  .  است مفيدبرنامه ريزی برای فعاليت های جنسیجهت کم کردن اثرات ناشی از خستگی،  -٣

بررسی پيرامون روش های مختلف ابراز احساسات جنسی می تواند دامنۀ وسيعی از لذات و تجارب را  -۴

  . برای بيمار فراهم کند

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

 :آموزش به بيمار بايد متمرکز بر ايجاد مقاومت عمومی نسبت به بيماری باشد -

  .به بيمار آموزش دهيد از خستگی، گرما يا سرمای شديد اجتناب نموده و از عفونت پيشگيری نمايد -١

استراحت ، مصرف مواد مغذی و وعده های غذايی مناسب و اجتناب برای کسب تعادل مناسب فعاليت و  -٢



 
 

٩٩

  .به بيمار آموزش دهيد) کنتراکچرها و زخم های فشاری(از عوارض بی حرکتی 

  .در مورد عوارض جانبی داروها به بيمار آموزش دهيد -٣

  .بيمار بايد از رژيم درمانی خود اطالع داشته باشد -۴

  .  غذای مصرفی را افزايش دهدفيبر، دات روده ایبرای تنظيم عابه بيمار توصيه نماييد  -۵

  . آموزش دهيدنحوۀ انتقال و انجام فعاليت های روزانه زندگی را به بيمار  -۶

نحوه ، سوند گذاری توسط خود فرد و  استفاده از وسايل کمکیدر رابطه بادررابطه با مراقبت از خود  -٧

   .آموزش دهيد MS يا عوارضMSمصرف داروهای موثر بر روند 

گفتاری  ليت ها توسط بيمار شده يا عملکردهای تنفسی،اتمرين هايی را که می تواند سبب ادامۀ برخی فع -٨

  .و بلع را حفظ کند يا بهبود بخشد، بايد به وی و خانواده اش آموزش داد

لين مراقب درمانی در صورت بروز هر گونه تغيير در بيماری يا روند آن، با او به بيمار آموزش دهيد -٩

  . تماس بگيردخود

  .تداوم مراقبت های بهداشتی و پيگيری توصيه شود -١٠

  . تماس داشته باشد  MS تا با گروههای محلی انجمن ملی بيماراننماييدتشويق را بيمار  -١١

  . مالقات نمايدMSدر مجامع عمومی حاضر شود و با ديگرافراد مبتال به  -١٢
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  مياستنی گراو 

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  کمبود آگاهی 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  بيمار از مراقبت هاي الزم درمورد بيماري آگاهي داشته باشد

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  :به بيمار توصيه نماييد

اتومبيل خود را به پالک های مخصوص معلولين مجهز سازد و با اين عمل ميزان پياده روی به محل  -١

  .پارک اتومومبيل را به حداقل رساند

  .ا اوج ميزان قدرت و انرژی اش انجام گيرندفعاليت های خود را به گونه ای تنظيم کند که همزمان ب -٢

برای به حداقل رساندن خطر آسپيراسيون، زمان صرف غذا را بايد مقارن با زمان حداکثر تاثير  -٣

  . دارو های آنتی کولينرژيک انتخاب نمود 

برای سهولت در بلعيدن غذا، بيمار بايد در وضعيت قائم و کامًال صاف نشسته و گردن وی اندکی خم  -۴

  .دشو

  . برای راحت تر بلعيدن غذا از غذاهای نرم استفاده کند -۵

اگر به طور مکرر به بيمار حالت خفگی دست می دهد ، بهتر است از غذاهای پوره شده با قوامی  -۶

  .نرم استفاده نمايد

  . بيمار را به استراحت قبل از هر وعده غذايی تشويق کنيد -٧

برای تغذيه از طريق گاستروستومی با پزشک در صورت نامناسب بودن وضعيت تغذيه ای بيمار،  -٨

  . معالج مشورت کنيد

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

خی داروها، برنامه آموزش بايد متمرکز بر اهميت پيروی از رژيم درمانی، عوارض جانبی بالقوه بر -

، معرفی منابع در دسترس جامعه و عوارض ی روزانه زندگی بدون ايجاد خستگیريزی برای فعاليت ها

  .و اقدامات الزم برای کنترل آنها باشد) وضعيت های بحرانی(بيماری و درمان 

  :ساير موارد آموزش به بيمار عبارتند از

   .دهيدرا آموزش ساکشن دستگاه به بيمار و خانواده نحوه استفاده از  -١

برای پيشگيری از آسيب ديدگی قرنيه می توان به بيمار آموزش داد برای فواصل زمانی کوتاهی  -٢

چشم های خود را با نوار ببندد يا از قطره های اشک مصنوعی استفاده کرده و آنها را به داخل چشم 

   .بچکاند

  .برای باال نگهداشتن پلک استفاده کنند) رندهقالب های نگهدا( بيمارانی که عينک دارند می توانند از -٣

  .استبستن چشم بند بر روی يک چشم در موارد دو بينی مفيد  -۴



 
 

١٠١

بايد به بيمار اهميت ادامه عملکردهای ارتقای سالمتی و پيگيری توصيه های ارائه شده در زمينه  -۵

  .حضور در غربالگری های بهداشتی را ياد آور شد

) بويژه عفونت دستگاه تنفس( عفونت ،آشفتگی های روحی: که شامل مذکور بيمار از عوامل و علل -۶

  . فعاليت بدنی شديد، برخی داروها و درجه حرارت های باالی محيطی می باشند بايد اجتناب ورزيد

  .تماس با انجمن مياستنی گراويس يا گروه های حمايتی برای بيمار و خانواده مفيد خواهد بود -٧
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  لن بارهيسندروم گ

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .غير موثر بودن الگوی تنفسی در ارتباط با ضعف عضالت تنفسی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .لی موثر حفظ شده و راه هوايی پاکسازی می شودصداهای تنفسی به شک) الف

  .در عملکرد تنفسی بهبود تدريجی نشان داده می شود) ب

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

می توان عملکرد های تنفسی را به حداکثر با کمک اسپيرومتری تحريکی و فيزيوتراپی قفسۀ سينه  -١

  .رساند

  .  را پايش کنيدتغييرات ظرفيت حياتی و نيروی دم منفی -٢

اکسيژن رسانی نا کافی به بافت در صورت کاهش ظرفيت حياتی،عدم امکان تنفس های خود بخودی و  -٣

  . استفاده شودتهويه مکانيکی با مشورت پزشک معالج از ، ها

  . کنيدساکشن در صورت لزوم راه هوايی را ه تنفسی برای پاک نگهداشتن را -۴

  .دي را به طور مکرر بررسی نمايريتم و سرعت ضربان قلب ،فشار خون  -۵

    Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :موزش داده می شودموارد زير به بيمار آ

  . هنگام پذيرش نياز احتمالی به تهويۀ مصنوعی را برای بيمار و خانواده اش شرح دهيد -١

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

   ضعف عضالت ارادیاختالل در تحرکات بدنی ناشی از

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  .توانايی های حرکتی افزايش يافته است -

  .از اندام های انتهايی مجددًا استفاده می شود) الف

  . کنددر برنامۀ توان بخشی مشارکت می) ب 

  .کنتراکتور در وی به وجود نيامده و اتروفی عضالت در حداقل ميزان ممکن خواهد بود) ج 

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

   .داريد خود نگاه اندام های انتهايی دچار فلج را در وضعيت کار کردی و صحيح -١

  . نماييد، اقدام غير فعال در محدودۀ حرکتی هر عضو بار به انجام ورزش های ٢حداقل روزی  -٢

  .  اطمينان حاصل نماييداز دريافت مايعات کافی -٣

، استفاده از جوراب های االستيک بلند يا پوتين های فشار دهنده، انجام DVTبه منظور کاهش خطر  -۴
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   . برنامه ريزی شود و استفاده از داروهای ضد انعقاد غيير وضعيت بدنی، تمحدودۀ حرکتیورزش در 

برای کاهش خطر بروز زخم های فشاری از پد هايی بر روی بر جستگی های استخوانی نظير آرنج و  -۵

  . کنيدپاشنه پا استفاده 

  . ساعت يک بار ضروری است٢تغيير مداوم وضعيت بدنی هر  -۶

   .يد نشان دهندۀ سوء تغذيه يا دهيدراسيون می باشند ارزيابی کننتايج تست های آزمايشگاهی را که -٧

  . مشورت کنيدبا پزشک و متخصص تغذيه  برای تأمين نياز های تغذيه ای بيمار و هيدراسيون -٨

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .دم توانايی در بلعکمتر از نياز بدن در ارتباط با عتغيير در وضعيت تغذيه 

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .دآنمواد غذايی و مايعات به اندازه کافی دريافت می 

  .موادغذايی کافی جهت رفع نياز های تغذيه ای مصرف می کند) الف 

  .انجام بلع مواد غذايی بدون وجود خطر آسپيراسيون صورت می گيرد) ب 

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

   .دايياستفاده نم) در صورت تجويز(  وريدی و تغذيه غير دهانیاز مايعات داخل -١

  . ديبازگشت صداهای روده را دربيمار کنترل نماي -٢

، از لولۀ تغذيۀ قادر به بلع مواد نمی باشد) ضالتعدم تحرک ع(در صورتی که بيمار به دليل فلج بولبار  -٣

  .معده ای استفاده گردد -بينی

به دقت باز گشت رفلکس اق زدن و صداهای روده را بررسی دهان، قبل از آغاز مجدد تغذيه از راه  -۴

  .دينماي

 
  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .اختالل در برقراری ارتباطات کالمی در رابطه با ضعف عضالت گفتاری

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .وضعيت تکلم بهبود می يابد

  .نيازهای خود را به ديگران از طريق روش های گوناگون انتقال می دهند) الف 

  .ر درمان را انجام می دهدتمرينات توصيه شده توسط متخصص گفتا) ب 

    Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

پلک زدن با چشم برای نشان دادن جواب های  ، از کارت های عکس داربا بيماربرای برقراری ارتباط  -١

  . استفاده کنيدبله يا نه

  . مناسب با متخصص گفتار درمان مشورت کنيدای برقراری يک مکانيسم ارتباطی بر -٢
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  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .ترس و اضطراب کمتری را نشان می دهد

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 اطالعات کافی نيز در اين ، حمايتی عالوه بر حمايت های الزمه هایارجاع بيمار و خانواده وی به گرو -١

  .د دادرابطه در اختيار آنها قرار خواه

  .در صورت تعليم و حمايت از سوی پرستار خانواده مجاز به انجام مراقبت های جسمی هستند -٢

ارائه اطالعات در : آن دسته از اقدامات پرستاری که حس کنترل را در بيمار افزايش می دهند عبارتند از -٣

   .تاکيد به داشتن نگرش و برداشتی مثبت از روش ها و منابع تطابقی، رابطه با وضعيت بيمار

 سرگرمی بيمار می گردند، برای کاهش  احساس تنهايی و طرد شدگی، فعاليت هايی که موجب تفريح و -۴

  .  شودتوصيه

  .  تشويق نماييدبه مالقات بيمار را بستگان  -۵

يقی يا کتب برای بيمار توسط مالقات کنندگان يا افراد داوطلب، گوش دادن بيمار به موسخواندن کتاب  -۶

  . مفيد است و تماشای تلويزيونضبط شده بر روی کاست

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

  .آموزش ورزش های آرام سازی و تکنيک های انحراف مسير فکر. ١

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .بحران مياستنی و بحران کلينرژيک

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عوارض ايجاد نمی شود

  .تنفس به طور خود به خود انجام می گيرد) الف 

  .ظرفيت حياتی در محدوده طبيعی است) ب 

  .نی شريانی طبيعی استاکسی متری و گازهای خوپالس ) پ 

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

، بايد به دفعات و طی فواصل زمانی منظم تحت ظرفيت حياتی بيمار به عالوه سرعت تنفس و کيفيت آن -١

  .مراقبت دقيق قرار گيرد



 
 

١٠٥

تعيين کننده آغاز نارسايی تنفسی بايد حين پذيرش بيمار مشخص گردد تا امکان لوله گذاری شاخص های  -٢

  .و شروع تنفس مصنوعی در وضعيتی غير از اورژانس فراهم آيد

پايش ) نشاندهنده قريب الوقوع بودن نارسايی تنفس( ايجاد سرفهاشکال در عمل بلع و بيمار را از نظر  -٣

  .کنيد
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١٠٦

  تاستازهای مغزی يا تومورهای مغزیم: اختالالت انکولوژيک عصبی

  Problem Definition                                                                                               يان مشكل  ب

 رفتن در ارتباط با از بين) توالت رفتن، استحمام و ا خوردنغذ(نقصان در فعاليت های مربوط به مراقبت از خود 

  . حرکتی و کاهش توانايی های شناختیيا اختالل در عملکرد های حسی و 

    Expected Outcomes                                                                               هاي مورد انتظاربرآيند

  .فعاليت های مربوط به مراقبت از خود را تا هر زمان ممکن انجام می دهد) ١

  .استفاده از وسايل کمکی يا قبول کمک ديگران در صورت نياز) الف

جهت باال بردن ميزان مشارکت در فعاليت های مراقبت از  ول زمان بندی دوره ای برای استراحت،تنظيم جد) ب

  .خود

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .ان دارد و تا هر زمان که ممکن استترغيب خانواده به حفظ استقالل بيمار تا جايی که امک -١

  .کمک کنيدانجام فعاليت های مراقبت از خود بيمار در به  -٢

  . داز بيشتر اوقات روز استفاده نماي تا برای هر روز خود برنامه ريزی کنند و نماييد را تشويق بيمار -٣

  .  برای بيمار برنامه ريزی نماييدجهت انجام ورزش های فردی  -۴

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

کسی ناشی از درمان و اثرات ، در ارتباط با کاش آن چه که بدن به آن احتياج داردتغيير در وضعيت تغذيه، کمتر از

  .، کاهش مصرف مواد غذايی و سوء جذبتومور

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .وضعيت تغذيه ای در حد مطلوب حتی االمکان حفظ شود) ١

عالقه و در پذيرفتن و خوردن مواد غذايی با رعايت محدوديت های تعيين شده در مصرف غذاهای مورد ) الف

  .رابطه با بيماری 

  .پذيرش روش های گوناگون تغذيه در صورتی که ايجاب نمايد) ب

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

ری برخوردار است و درد يا اثرات در ساعت هايی که وی از آرامش بيشترا وعده های غذايی بيمار  -١

   . برنامه ريزی نماييدناشی از درمان کمتر می باشد،

  . کنيد فراهمبيماردر صورت امکان محيطی زيبا و جذاب برای  -٢

  . فراهم شودغذا خوردن از بهداشت و نظافت دهان قبل  -٣

  .درفع شومناظر آزار دهنده و نا خوشايند، اصوات و بوهای نا مطلوب  -۴

مين ميزان مايعات کافی و برنامه ريزی جهت  نظير خوش طعم و خوش مزه نمودن غذا، تأبه مواردی -۵

  .  توجه نماييدغذا خوردن بيمار به صورت دسته جمعی



 
 

١٠٧

  . تا بيمار را روزانه وزن نموده و آن را بر روی نمودار وارد کنندبخواهيداز خانواده  -۶

  .دانه  ثبت نماييا جهت تعيين ميزان کالری روزمقادير غذای خورده شده ر -٧

  .در صورت پذيرش بيمار از مکمل های غذايی استفاده کنيد -٨

  .بيمار بايد تهيه شودغذاهای مورد عالقۀ  -٩

  :، مراقبت های ذيل را انجام دهيد تجويز روش های غير خوراکی تغذيهدر صورت -١٠

   .بررسی لوله های غذا •

  .اراههای داخل وريدی و مرکزی از نظر باز بودن مسير آن هکنترل  •

  .مراقبت از محل ورود تجهيزات مربوطه از نظر بروز عفونت •

  .کنترل سرعت انفوزيون •

  .کنترل جذب و دفع •

  .تعويض لوله های داخل وريدی و پانسمان •

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

ی مربوط به روش های ، بايد تکنيک ها يمار در خانه توسط اعضای خانوادهدر صورت مراقبت از ب -١

  .ها آموزش دادرا به آنغير خوراکی 

  .ادامه تغذيه درمانی بايد با خواسته ها و انتخاب بيمار و خانوادۀ وی متناسب گردد -٢

  

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .، پيش بينی نمودن مرگ، تغيير در ظاهر و تغيير در شيوۀ زندگی اضطراب در ارتباط با بال تکليفی

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  .کم شدن ميزان اضطراب را گزارش کندبيمار 

  بی قراری کمتر و وضعيت خواب بهتر ) الف

  بيان نگرانی های مربوط به مرگ) ب

  .شرکت در فعاليت های مهم شخصی تا آنجا که امکان دارد)پ

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .استحمايت کننده  روحانی و متخصص بهداشت و سالمت حضور خانواده، دوستان، افراد -١

  .ارجاع کنيدگروههای حمايتی بيمار را به  -٢

خته و ترس و نگرانی های خود را در ميان تا به صحبت و گفتگو پرداسپری کنيد با بيمار را ساعاتی  -٣

  .گذارد

  . اغلب جنبۀ درمانی دارد توسط بيماربرقراری ارتباط آزاد و اقرار به ترس -۴



 
 

١٠٨

  .دهيداطمينان به بيمار نسبت به تداوم مراقبت ها و طرد نشدن  -۵

يا ، مدد کاران اجتماعی  از افراد روحانیواکنشهای روحی بيمار،شديد يا طوالنی بودن  در صورت -۶

  .بخواهيدمتخصصين بهداشت و سالمت روانی کمک 

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

ت مربوط به مراقبت از سف عميق و بار مسئو ليارتباط با غم و تااحتمال بروز تغيير در فرايند های خانواده در 

  . فردی که مراحل پايانی بيماری را سپری می نمايد

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .اعضای خانواده در صورت نياز تقاضای کمک می کنند

تغذيه و مراقبت از بيمار و مشارکت در روش های کنترل درد و   ها جهت حمام دادن،تشريح توانايی) الف

  .پيشگيری از عوارض 

  .بيان احساسات و نگرانی ها به متخصصين بهداشتی مربوطه) ب

  .جستجو و صحبت پيرامون مراقبت های آسايشگاهی به عنوان يک انتخاب) پ

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  . که فرد مورد عالقه شان از وضعيت مراقبتی مطلوبی برخوردار استدهيدبه خانواده اطمينان خاطر  -١

  . توجه می شودبه تغيير نشانه ها در بيمار به خانواده اطمينان دهيد  -٢

  . اهداف مراقبتی را برنامه ريزی نماييد ،ر در سطحی قابل کنترلنگه داشتن اضطراب بيمابر اساس  -٣

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

  .به کنترل درد تدابير مربوط -١

  .شگيری از عوارض مربوط به روش های درمانیپي -٢

  .اطمينان از مصرف کافی مايعاتآموزش روش های  -٣

  .آموزش دهيد به بيمار و خانوادۀ وی ،مراقبت ها با پيشرفت  بيماریدر مورد تغيير  -۴

  .را مورد بررسی قرار دهيد بيمار و خانواده  آموزشیبررسی تغييرات ايجاد شده در نيازهای -۵

، ی نمايند بيمار کمک مات ها و مراکزی که به اعضای خانواده در کنار آمدن با تغيير سرويسدر مورد -۶

  .نماييداطالعات کافی ارايه 

  . و چگونگی کنترل آن آموزش دهيددر مورد عوارض ناشی از درمان  -٧

  .  را تا حد امکان آموزش دهيدکنترل و استفاده از شيوه های خاص درمانی نظير تغذيه از راه تزريق -٨
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١١٠

  پارکينسون: اختالالت دژنراتيو

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .اختالل در تحرکات بدنی در ارتباط با سفتی عضالنی و ضعف حرکتی

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  برای بهبود وضعيت تحرک تالش می کند) ١

  .در برنامۀ روزانۀ ورزشی شرکت می کند) الف

  .هنگام قدم برداشتن، پاها را بيش از معمول باز می کند و حين راه رفتن بيش از حد دست را تکان می دهد) ب

  .داروها را طبق تجويز مصرف می کند) پ

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

کاهش سفتی عضالت و پيشگيری از بروز  بهبود هماهنگی و مهارت،  افزايش قدرت عضالنی،برای -١

، يک برنامه ورزش روزانه را برای بيمار برنامه ريزی کنتراکتورها در اثر عدم استفاده از عضالت

   . کنيد

، شنا و پياده روی، استفاده از دوچرخه های ثابتی کمک به حفظ تحرک مفاصل، ورزش هايی نظير برا -٢

  . را توصيه نماييدباغبانی 

نگه داشتن عضله در همان حالت،  ايجاد کشش،(کشش عضالت برای افزايش قابليت انعطاف مفاصل،  -٣

  . نده استکمک کنو انجام ورزش هايی در محدودۀ حرکتی معين ) سپس شل کردن آن

  .را به طور مداوم و دقيق انجام دهدفعاليت های ورزشی بيمار را تشويق نماييد تا  -۴

به عالوه  حمام آب گرم و ماساژبه منظور شل شدن عضالت و رفع اسپاسم های دردناک عضالنی  -۵

  . توصيه می شودورزش های فعال و غير فعال 

اه رفتن همگام با موسيقی انجام دهد چون اين عمل  تا تمرين های خود را برای رنماييدبه بيمار توصيه  -۶

  .سبب تقويت حس ها می گردد

  .را انجام دهدورزش های تنفسی به بيمار توصيه نماييد تا حين راه رفتن،  -٧

  . استفاده کنداز دوره های متناوب استراحت به بيمار توصيه نماييد تا  -٨

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

روش های ويژۀ راه رفتن را برای جلوگيری کشيدن پا بر روی زمين و تمايل بدن برای خم شدن به جلو،  -١

  . به بيمار تعليم دهيد

به روبروی خود نگاه کند و با قدم  اه رفتن بدن خود را راست نگه دارد،به بيمار آموزش دهيد تا حين ر -٢

  .های باز حرکت نمايد

به بيمار آموزش دهيد تا به طور آگاهانه دست ها را حين حرکت تکان داده و پاها را به اندازه کافی از  -٣

  .زمين بلند کند



 
 

١١١

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

در ارتباط با لرزش و ) ، نظافت شخصی لباس پوشيدن،خوردن، آشاميدن (اختالل در فعاليت های مراقبت از خود

  .اختالالت حرکتی

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .در فعاليت های مراقبت از خود پيشرفت می کند) ١

  .جهت انجام فعاليت های مراقبت از خود وقت صرف می کند) الف

  .از وسايل کمکی استفاده می کند) ب

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .  بيمار را حمايت و تشويق نماييددر خالل انجام فعاليت های روزانه -١

  . شود  بيمار بايد تعديل و اصالحمحيط زندگی -٢

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  . يبوست در ارتباط با مصرف دارو و کاهش فعاليت

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .عملکرد روده را حفظ می کند) ١

  .در حد کافی مايعات مصرف می کند )الف

  .مصرف رژيم های غذليی حاوی فيبر را افزايش می دهد) ب

  .وجود الگوی منظم در عملکرد روده را گزارش می کند) پ

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .برای دفع تشويق نماييد به پيروی از يک الگوی زمانی منظمرا بيمار  -١

  . استفاده کندفيبرافزايش داده و از غذاهای پر   رامصرف مايعاتبه بيمار توصيه نماييد  -٢

  . بيمار بايد از توالت فرنگی با نشيمنگاه  بلندتر استفاده نمايد -٣

  .به بيمار توصيه نماييد از مصرف ملين ها خودداری کند -۴

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

اشکال  ، آهسته غذا خوردن،ز آن چه که بدن بدان احتياج دارد، در ارتباط با لرزشکمتر ا تغيير در وضعيت تغذيه،

  .در جويدن و بلع

         Expected Outcomes                                                                          برآيندهاي مورد انتظار

  .وضعيت تغذيه ای بيمار بهبود می يابد) ١

  .مواد غذايی را بدون بروز آسپيراسيون قورت می دهد) الف

  .برای خوردن وقت می گذارد) ب



 
 

١١٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .وزن کنيد بيمار راهفته هر  -١

  .استفاده نماييداز روش های کمکی برای غذا دادن به بيمار  -٢

معدی يا - لولۀ بينی، برای استفاده ازفظ وضعيت تغذيه ای مناسبو برای حبا پيشرفت بيماری  -٣

  . اييدبا پزشک معالج مشورت نمگاستروسکوپی 

  .کنيد متخصص تغذيه مشورت بانيازهای تغذيه ای بيمار در مورد  -۴

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

عدم توانايی در حرکت دادن عضالت   گفتن،اختالل در بر قراری ارتباطات کالمی در ارتباط با کاهش ميزان سخن

  .صورت و کند و آهسته صحبت کردن

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .روشی جهت برقراری ارتباط به دست می آورد) ١

  .ميان می گذاردنيازهای خود را در ) الف

  .تمرين های گفتاری را انجام می دهد) ب

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري  

مالت ز جد، ابه بيمار توصيه نماييد تا حين صحبت به فرد شنونده نگاه کند، لغات را به دفعات تلفظ نماي -١

  .ند و قبل از صحبت، چند نفس عميق بکشدکوتاه استفاده ک

مانی جهت ايجاد و  در– کمک به خانواده و پرسنل بهداشتی اصالح کننده گفتار وبرای طراحی تمرينات -٢

   . مشورت نماييد بيمار با متخصص گفتار درمان برای بر قراری ارتباط با استفاده از روش های مناسب

  . استفاده کنيدتگاه تقويت کننده الکتريکی ی بيمار از دسشنوايدر صورت اشکال در  -٣

 
  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .به دليل پيشرفت بيماریعدم تطابق فرد به طور موثر در ارتباط با افسردگی و اختالل در عملکرد ها 

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .با اثرات ناشی از بيماری پارکينسون تطابق حاصل می کند) ١

  .اهدافی واقع گرايانه را در نظر می گيرد) الف

  . فعاليت های هدفمند پشتکار نشان می دهددر انجام) ب

  .احساسات خود را با افراد مربوطه در ميان می گذارد) پ

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .  نه داشته باشدبيمار را تشويق نماييد تا در فعاليت ها، مشارکت فعاال -١

، درمان های دارويی و شرکت مجموعه ای از اقدامات فيزيوتراپی، روان درمانیبرای کاهش افسردگی  -٢



 
 

١١٣

  . را برنامه ريزی نماييددر جلسات گروههای حمايتی

ياری رسانده و تشويق ) مانند بهبود وضعيت تحرک(بيماران را برای رسيدن به اهداف قابل دستيابی  -٣

  .نماييد

، ماعی استکه شامل فعاليت های تفريحی و اجترا تشويق نماييد تا در برنامه های درمانی خود بيمار  -۴

  .دحضوری فعال داشته باش

بی عالقگی و و روز طول  تا از خوابيدن زياد در کنيدجهت فعاليت بيمار طرح ريزی روزانه برنامه ای  -۵

  .پيشگيری گرددبی تفاوتی 

 و عدم  خودحفظ استقاللبه م وظايف مربوط به نيازهای روزانۀ خود  انجابا بيمار را تشويق نماييد تا -۶

  .کمک نمايدوابستگی به ديگران 

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .اختال در بلع

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  . وضعيت تغذيه بيمار بهبود يابد -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  . غذا در حالت راست و قائم بنشيندصرفحين يق نماييد تا بيمار را تشو -١

استفاده  مايعات رقيق و غذاهای جامد بجایمايعات غليظ و غذاهای نيمه جامد به بيمار توصيه نماييد از  -٢

  .کند

بيمار تشويق می شود تا ابتدا غذا را در يک طرف دهان بجود و بعد به طرف ديگر انتقال داده و جويدن  -٣

  .هدرا ادامه د

 که سر خود را صاف نگاه دارد و تالش نمايد تا آب آنيدبرای کنترل بزاق جمع شده، به بيمار ياد آوری  -۴

  .دهان را فرو برد

  .به عمل بلع کمک نمايدماساژ عضالت گردن و صورت قبل از هر وعده غذا می تواند  -۵

  .ستراحت کندبه بيمار توصيه نماييد برای پيشگيری از خستگی حين غذا خوردن مدتی را ا -۶

  . استفاده نمايدظروف برقی گرم کننده غذابه بيمار توصيه نماييد برای گرم ماندن غذا از  -٧

 نظير بشقاب هايی که در يک جا ثابت می گردند، فنجان ظروف مخصوصبيمار را تشويق نماييد از  -٨

ردن استفاده خو برای غذا هايی که مايعات از آنها سر ريز نمی شود و ظروف غذای دسته دار مخصوص

  .نمايد

  .مشورت کنيدمتخصص کار درمانی برای استفاده از وسايل تطبيق دهندۀ مناسب با  -٩

    Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

وشن از بيماری و کمک به بيمار جهت حفظ استقالل می برنامه ريزی آموزشی شامل توصيف دقيق و ر -١



 
 

١١٤

  .باشد

 . تصوير دقيقی از ماهيت بيماری برای کنترل ترس و اضطراب ناتوان کننده ارائه می شود -٢

تفکر آگاهانه در مورد گام برداشتن بر : آموزش تمرينات حرکتی به بيمار جهت پياده روی عبارتند از -٣

، چرخيدن نج روی زمين و راه رفتن روی آنهاتن دانه های برروی يک خط فرضی بر روی زمين، ريخ

از يک سمت به سمت ديگر، بلند کردن نوک انگشتان پا در هنگام گام برداشتن و راه رفتن به صورت 

  .يک گام به عقب و دو گام به سمت جلو

  .جهت تسهيل در بر خاستن از صندلی می توان از صندلی های صا ف دسته دار استفاده نمود -۴

  .برای پرهيز از سقوط بيمار قاليچه ها و اسباب اضافه بايد از سر راه وی بر داشته شود -۵

استفاده از لباس های زيپ دار به جای لباس های دکمه دار و استفاده از پاشنه کش برای پوشيدن کفش می  -۶

  .تواند برای بيمار راحتی بيشتری ايجاد کند

  .ن و بر خاستن بيماردر توالت را تسهيل کندباال آوردن نشيمنگاه توالت می تواند نشست -٧

پرستار بايد ارتباط نزديکی با خانواده بيمار داشته باشد و به بيمار و خانواده اش در سازگاری هايی که  -٨

 .به استقالل بيمار و مراقبت بهتر از خودش منجر می شود، راهنمايی هايی ارائه کند

  .نمايداز مصرف مايعات رقيق بايد اجتناب  -٩

  .تيب و توالی مراحل بلع را بشناسدتر -١٠

 تا غذا را بر روی زبان قرار دهد، لبها و دندان ها را ببندد، زبان را به سمت باال و دهيدبه بيمار آموزش  -١١

  .عقب بلند کند، سپس غذا را ببلعد

گزارش بروز ، همچنين اهميت تاثير داروها و عوارض جانبی آنهابيمار و خانواده بايد در رابطه با  -١٢

  .  آموزش ببينندوارض جانبی به پزشکع

می تواند از بروز مشکالت غير ضروری ممانعت به عمل  اطالعات پيرامون درمان و مراقبت ارايه -١٣

  . آورد

استفاده از دوره های استراحت و  ، روش های کاهش استرسدر موردمراقبين بيمار به خانواده و ساير  -١۴

  .بررسی ساليانۀ سالمتی آموزش دهيد

پذيرش ممکن است ، مار از نظر پزشکی يا درمان عوارضبرای کنترل بياده آموزش دهيد که به خانو -١۵

  .ضروری باشد مرکز مراقبت های شديد و بحرانی بيمار در

ضرورت شناسايی نيازهای ارتقاء سالمتی نظير غربالگری از نظر وجود فشار خون و خطرات سکته  -١۶

  .آموزش دهيدمغزی را 

 برای برقراری تعامالت اجتماعی و مراجعه به انجمن بيماری پارکينسون مفيد تشويق بيمار و خانواده -١٧

  .است
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  هانتينگتون

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

در اثر ) زخم های فشاری ، و ساييدگی(احتمال آسيب ديدگی ناشی از زمين خوردن و احتمال تخريب پوست 

  .حرکت مداوم

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .احتياط های الزم برای پيشگيری از زمين خوردن رعايت می شود. ١

  .محيط زندگی بيمار اصالح می شود. ٢

  . از زخم های فشاری پيشگيری می شود. ٣

   Nursing Recommendations                                                                   وصيه هاي  پرستاري  ت

  .مت سر تخت بالشتک هايی قرار دهيددر طرفين و قس -١

  .که بيمار از باالی لبه های کناری تخت قابل رؤيت می باشد مطمئن شويد -٢

  . از پاشنه پا و آرنج استفاده کنيداز بالشتک های مخصوص برای محافظت -٣

  .پوست را کامًال تميز نگه داريد  -۴

  .به طور متناوب از کرم های نرم کننده و لوسيون های مخصوص پوست استفاده کنيد -۵

  .مالفه و وسايل خواب بايد از جنس نرم انتخاب شوند -۶

  .از پدهای مخصوص برای بيمار استفاده کرد -٧

  .حرکت نمايدک ديگران با کمنماييد تا بيمار را تشويق  -٨

در تخت يا صندلی با گذاشتن بالشتک های ) فقط در موارد کامًال ضروری(وضعيت ايمنی بيمار را  -٩

  .محافظ تامين نموده و به دفعات از شل بودن آنها و تحت فشار قرار نگرفتن بيمار اطمينان حاصل کنيد

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

عدم تعادل وضعيت تغذيه، کمتر از حد مورد نياز بدن به دليل عدم کفايت مصرف مواد غذايی و دهيدراسيون ناشی 

  .از مشکل بلع يا جويدن و وجود خطر خفگی يا آسپيراسيون غذا

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .وضعيت تغذيه ای بيمار بهبود می يابد -

  .خطر آسپيراسيون وجود ندارد -

  . دچار کاهش وزن نمی شود -

  . عالهم دهيراسيون وجود ندارد -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

از فنوتيازين ها  قبل از وعده های غذايی برای ايجاد آرامش در برخی بيماران و در صورت تجويز، -١

  .استفاده کنيد



 
 

١١٧

   .  کندمواد غذايی را به صورت گرم مصرفبه بيمار توصيه نماييد  -٢

  . صحبت کنيدویل از غذا با  قبنمودن بيماربرای آرام  -٣

  .از زمان صرف غذا جهت برقراری تعامل اجتماعی استفاده نماييد -۴

  .به بيمار کمک کنيد تا از زمان صرف غذا لذت ببرد -۵

  .سعی کنيد تا آن جا که ممکن است بيمار حين غذا خوردن در وضعيت نزديک به قائم قرار داشته باشد -۶

  . را به آرامی ثابت کنيدهنگام غذا خوردن با يک دست، سر بيمار -٧

  . سرد يا گرم بودن آن را به وی بگوييدغذاها را به بيمار نشان داده و  -٨

 تعبير انند حالت رد کردن را عدم پذيرش، چرخش به سمت خارج و چرخش ناگهانی سر همبروز سفتی -٩

  .نکنيد

  .استفاده کنيد) قاشق شربت خوری(  از قاشق هايی با دستۀ بلنددادنبرای غذا  -١٠

  .شق را در ميانۀ زبان قرار دهيدقا -١١

  .استفاده کنيد مايعات غليظ از -١٢

  .از دادن شير بيش از حد الزم خود داری کنيدبه دليل توليد موکوس در راههای هوايی  -١٣

  .محترمانه با بيمار رفتار کنيد -١۴

  .و دهدقبل از آن که قاشق ديگری از غذا به بيمار بدهيد صبر کنيد تا لقمۀ قبلی را کامًال جويده و فر -١۵

  .از کوچک بودن لقمه های غذا اطمينان حاصل کنيد -١۶

  . اصلی به بيمار غذا دهيدما بين وعده های غذايی -١٧

 غذا را در مخلوط کن ريخته و به صورت مخلوط شده در ، بيمار قادر به جويدن نيستدر صورتی که -١٨

  .اختيار وی قرار دهيد

  .به تدريج ترکيبات و قوام رژيم غذايی را افزايش دهيد -١٩

  .انگشتان خود را بر روی محيط دايره ای شکل گونه ها بماليدبرای بلع بهتر،  -٢٠

   . مهارت های الزم را کسب نماييددر انجام مانور هيمليخ -٢١

    Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :رد زير به بيمار آموزش داده می شودموا

  .قرار گرفتن در بهترين وضعيت بدنی را به بيمار آموزش دهيد -



 
 

١١٨

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  . ناشی از غير قابل فهم بودن گفتار و شکلک در آوردناضطراب و اختالل در برقراری ارتباط

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .برای رفع نيازهای فردی ارتباط برقرار می کند -

  .  اضطراب بيمار کاهش می يابد -

  Nursing Recommendations                                                                     پرستاري  توصيه هاي 

  .مطالب خواندنی را شما برای بيمار بخوانيد -١

  .از بيوفيدبک ها و درمان از طريق آرام سازی برای کاهش استرس در بيمار استفاده کنيد -٢

، با متخصص گفتار درمان مشورت ی های فرد در برقراری ارتباطانايبرای کمک به حفظ و ادامۀ تو -٣

  .نماييد

نظير کارتهای قبل از آن که برقراری ارتباط کالمی بسيار دشوار شود، وسايلی برای برقراری ارتباط  -۴

  .طراحی نماييدلغات يا تصاوير اشيای آشنا 

صوص از طريق پيام های غير به خ خاص نيازها و خواسته های خود را  چگونه اين بيمارانتوجه نماييد -۵

  .مطرح می سازند) مثل اشاره با چشم، يا نشان دادن واکنش (کالمی 

 سبب گوشه گيری و انزوای می نمايند، با قطع ارتباط درک به خوبی بيماران مسايل را با توجه به اينکه  -۶

  . نشويدآنها

    Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :موارد زير به بيمار آموزش داده می شود

، کارت های صحيح يا با پلک زدن چشم) هوم(ای صدای ، ادبيمار آموزش دهيد تا با ضربۀ دستبه  -

  .ارتباطی را نشان دهد

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .اختالل در فرايند های فکری و روابط متقابل اجتماعی 

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

 .روابط اجتماعی در حد توان برقرار می کند -

  .به زمان، مکان و شخص آگاه است -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .قرار دهيدبيمار های ديواری را در معرض ديد ساعت، تقويم و پوستر -١

  .داع روش های خالق با بيمار همکاری نماييددر اب -٢

  .از هر فرصتی برای تماس فرد به فرد استفاده کنيد -٣
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  .جهت آرام سازی بيمار از موسيقی استفاده نماييد -۴

  .آوری کنيد بيمار، موقعيت وی را دوباره يادبعد از هر بار بيدار شدن -۵

) ال به اختالل در حافظه مبت(و ذکر  تلفن، شماره  مشخص کننده هويت را که شامل اسمبيمار بايد دست بند -۶

  .، به دست خود ببنددمی باشد

  .حضور بيمار را در اجتماع و مسايل اجتماعی حفظ کنيد -٧

  . برای بر قراری روابط اجتماعی ، از افراد دعوت به همکاری نموده و داوطلبين را آموزش دهيد -٨

  .، نقش مدل را ايفا نماييدبرای بر قراری ارتباطی مناسب -٩

  . هيچ گاه بيمار را تنها رها نسازيد چون سر انجام بيماری به مرحله انتهايی می رسد -١٠

  .بايد زندگی مناسبی داشته باشند در برنامه ريزی ها توجه نماييد که بيماران تا زمان پايان بيماری -١١
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 ١٢٠

  راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

  

  گوش و حلق و بينی چشم،    

  Problem Definition                                                بيان مشكل                                                  

 .هاحالت غير طبيعی احتمالی پلک خطر اختالل در تمامّيت بافتی در ارتباط با مداخله جراحی و احتمال .١

 به حالت غير طبيعی پلک ها و يا مداخله هدرد حاد در ارتباط با بی حفاظ ماندگی قرنيه و ملتحمه ثانوي .٢

 .جراحی

 .ی احتمالیدر ارتباط با ترِس از دست دادن بينايی يا تغيير قيافهاضطراب  .٣

 .م جراحی يا محل بخيه هاها، قرنيه و ملتحمه ثانوی به ترمي خطر عفونت پلکاحتمال .٤

ها با پد به ای يا بستن چشماختالل در ادراک حسی به صورت اختالل بينايی در ارتباط با اختالالت زمينه .٥

  .دنبال جراحی

   Expected Outcomes                                                  برآيندهاي مورد انتظار                               

  :پرستار بايد قادر باشد

 . ارزيابی جامعی از عاليم و نشانه های جسمی، روانی، اجتماعی و روحی از بيمار به عمل آورد. ١

  .ليست نمايدنيازهای مراقبتی قبل و بعد از عمل بيمار را ارزيابی و . ٢

   Nursing Recommendations                                                توصيه هاي  پرستاري                     

 : قبل از جراحی

 از نظر عاليم التهاب و سائيدگی سطحی قرنيه شامل قرمزی، تاری ديد، کدورت و  راقرنيه و ملتحمه. ١

 . آنيد بررسی،ارتشاحات بافتی

 )آنتروپيون(  پلک به داخلنبا نوار چسب مخصوص در صورت برگشت با استفاده از بستن  راحالت پلک ها. ٢

 . آنيدتثبيت

، )اکتروپيون(  پلک به خارجن ملتحمه به دنبال برگشت وظت قرنيهبستن و گذاشتن پد روی چشم جهت محاف .٣

 .پلک ها با رعايت نکات استريلو بازماندن نسبی ) پتوز( حالت افتادگی پلک

 . آنيداده استفاز مرطوب کننده های مصنوعی چشمی طبق دستور و خواست مطلوب بيمار .۴

  :بعد از جراحی

  . آنيد استفاده از پماد آنتی بيوتيک برای پيشگيری از عفونت احتمالی طبق دستور با رعايت نکات استريل.١

  : در مورد درد بيمار

  . آنيد پايش و ثبت راسطوح درد و احساس ناراحتی بيمار. ١

  . آنيد تجويز طبق دستور راضد درد. ٢



 ١٢١

  . آنيد گزارش را ضد درد تجويزیعدم تسکين درد با داروی. ٣

  : در مورد اضطراب بيمار

  . آنيد ارزيابی راسطح اضطراب بيمار يا احساس اختالل در تصوير ذهنی از جسم خويش. ١

  .هيد گوش دهای بيمار به دغدغه و نگرانی.٢

رد انتظار در  تدارک مشاوره حمايتی و توضيحات الزم در مورد نوع اختالل، روش جراحی و برآيندهای مو.٣

  .بيمار

   Patient Education                                                آموزش به بيمار                                            

  از ميزان تفهيم بيمار از مراقبت محل جراحی شامل تميز کردن محل با آب و صابون ماليم و نمايش چگونگی. ١

 . آنيدصلا اطمينان ح،دهای ضد التهاب و آنتی بيوتيک در محل جراحی و روی خط بخيه  پمامصرف

بر برداشتن کروت با استفاده از قرار دادن گاز خيس شده با نرمال سالين بر روی آنها و اجتناب از برداشتن آنها . ٢

 . آنيد تاکيد،با انگشتان

تا حد امکان و سعی در استقالل خود از ديگران در اين های روزمره زندگی خود  به انجام فعاليت رابيمار. ٣

 . آنيد تشويقموارد

 . آنيد تاکيدی کافی و مناسب جهت تسريع در جريان بهبودیبر دريافت غدا. ۴

 ساعت نخست و سپس شروع فعاليت بر اساس ٧٢ تا ٢۴بر کاهش سطح فعاليت و تحرک غير ضروری در . ۵

 . آنيد تاکيدسطح تحمل

 به استفاده از کمپرس سرد برای کاهش تورم و ارتقاء احساس راحتی با تاکيد بر اصول کاربردی  بيمار را.۶

   . آنيدتشويق کمپرس

 
  Problem Definition                                                                        بيان مشكل                         

 . انتشار ناکافی اشک باافتی قرنيه و ملتحمه در ارتباطاختالل در تمامّيت ب. ١

  . با ترس ناشی از اختالل در ترشح و  انتشار يکنواخت اشکدر ارتباطاضطراب . ٢

    Expected Outcomes                                                             برآيندهاي مورد انتظار                   

  :ايد قادر باشدپرستار ب

 . ارزيابی جامعی از عاليم و نشانه های جسمی، روانی، اجتماعی و روحی از بيمار به عمل آورد. ١

  .مراقبتی را تعيين و آموزش های الزم را ارائه نمايدهای خودی مددجو در انجام فعاليتتواناي. ٢

   Nursing Recommendations                                            توصيه هاي  پرستاري                         

  . آنيدبررسی های مرتبط با خشکی چشم از نظر نشانه راچشم. ١

های  پماد وبررسی را گيری وسيله مصنوعی ترشح مداوم اشک در چشمقرار  استفاده وهای مصنوعیاز اشک. ٢

 . استفاده آنيدسب در سطوح قرنيه و ملتحمه طبق دستور برای ايجاد لينت بخشی منا راچرب کننده چشم

 . آنيد اطمينان کسبها در صورت پانسمان چشمی برای پيشگيری از آسيب به قرنيهاز بسته بودن پلک. ٣



 ١٢٢

  : در مورد اضطراب

  . آنيد بررسی را)استرسورها(عوامل مشّوش کننده سطح اضطراب و . ١

 .هيد د فرا گوشهای مددجوها و نگرانیبه دغدغه. ٢

  .تدارک مشاوره حمايتی. ٣

   Patient Education                                                                  آموزش به بيمار                          

 .هيد توضيح ددر مورد اختالل در ترشح، توزيع و انتشار يکنواخت اشک در چشم. ١

  بحث و تبادل نظرای رويکردهای جايگزين و پيامدهای مراقبتین، استدالل پايهدر مورد طرح مراقبتی جايگزي. ٢

 .آنيد

ها، پمادها و وسيله مصنوعی مترشِح اشک درون  درست از قطرهی کامل و دقيق بيمار در استفادهاز تواناي. ٣

 . آنيد تأکيد و بر شستشوی دستها قبل و بعد از روش آنيد حصول اطمينانچشمی

 .  دهيد اخطارجو در خصوص اجتناب از مالش يا هرگونه ناخنک زنی چشم هابه مدد. ۴

 . آنيد ترغيب، دود و بخارات محرک همچون دود سيگار برای اجتناب از بوهای محّرک رابيمار. ۵

 . آنيد پيشنهاد در صورت خشکی هوای خانه را)بخور( استفاده از رطوبت ساز خانگی. ۶

  . دهيد نمايش بيمارراي ب راهای خشکی يا تحريک چشمیاليم و نشانهچگونگی پايش چشم از نظر ع. ٧

 
  Problem Definition                                                    بيان مشكل                                            

  .ها در بلفاريتناره آزاد پلکهای ک خطر اختالل در تمامّيت بافتی در ارتباط با ضايعات و زخماحتمال .١

  . به انتقال ارگانيسم از بينی و دهانهخطر عفونت بافت چشمی ثانوي احتمال .٢

         Expected Outcomes                                              برآيندهاي مورد انتظار                             

  :پرستار بايد قادر باشد

  .مراقبتی را تعيين و آموزش های الزم را ارائه نمايد-های خودو در انجام فعاليتتوانايی مددج

  Nursing Recommendations                                             توصيه هاي  پرستاري                         

 . نيد آ بررسی از نظر کروت بستن يا التهابات موجود راها و ملتحمهپلک. ١

 . آنيد تأمين آزاد پلکها آسيب پوستی در محل پلک و کناره جهت تقليل هر گونه رابهداشت چشم و پلکها. ٢

 . آنيد بررسی رامراقبتی و عادات بهداشتی مددجو از قبيل شستشوی دستها و مالش چشمفعاليت خود. ٣

 و بهداشتی برای جلوگيری از عفونت و مراقبتی در استفاده از پمادها و مواد آرايشی چگونگی فعاليت خود. ۴

  . دهيد نمايش راآلودگی

   Patient Education                                                            آموزش به بيمار                                 

 . آنيدصلا اطمينان حوش صحيحهای بهداشتی در استفاده از پمادهای آنتی بيوتيکی به رانجام مراقبتاز . ١

بر شستشوی دستها قبل و بعد از استفاده از قطره و پمادهای چشمی و اجتناب از بوها، دود و بخارات محرک . ٢

 . آنيد تأکيدچشمی همچون سيگار



 ١٢٣

سازی برای جايگزينی   حاد بيماری پلک به جهت تشديد التهاب و زمينهر اجتناب از آرايش چشمی در دورهب. ٣

  . آنيد تأکيدامل ميکروبی عفونت زاعو

 دقيقه، ٢٠ تا ١٠استفاده از کمپرس گرم با رعايت نکات استريل و تميز بودن گاز يا پد مورد استفاده به مدت بر . ۴

  . آنيد تأکيدسه بار در روز جهت تسريع جريان گردش خون و بهبودی در بلفاريت، گل مژه و شاالزيون

 
  Problem Definition                                                                                   بيان مشكل               

 . خطر اختالل در تمامّيت بافتی در ارتباط با عفونت ثانوی آلودگی ارگانيسمی پاتوژناحتمال .١

  . خطر اختالل در تمامّيت بافتی در ارتباط با فرآيند التهابی مفرطاحتمال .٢

      Expected Outcome                                                        برآيندهاي مورد انتظار                        

  :پرستار بايد قادر باشد

  .مراقبتی را تعيين و آموزش های الزم را ارائه نمايد های خودی مددجو در انجام فعاليتتواناي          

   Nursing Recommendations                                        ي  پرستاري                             توصيه ها

 از نظر وجود ترشحات چرکی جهت تأييد وجود عفونت باکتريايی، گونوککی و يا  راهای بيمارچشم .١

 . آنيد بررسیکالميديايی

 .  انجام دهيدجهت پيشگيری از انتشار عفونت رايمارستان بيمار از ديگران در ب) ايزوالسيون(جداسازی  .٢

 . را بدهيدپمادهای آنتی بيوتيکی موضعی يا سيستميک تجويزی .٣

  با نرمال در صورت ترشحات زياد برای پيشگيری از کروت بستن و تسريع در بهبودی التهاب راچشم .۴

 . دهيدسالين شستشو

 . ها جهت پاک کردن کروتاليم و مرطوب کردن مژهها با مخلوطی از آب و شامپوی متميز کردن چشم .۵

  .  آنيد استفادهاز کمپرس گرم با رعايت نکات استريل در صورت درد شديد به همراه ضد درد تجويزی .۶

 
   Patient Education                                               آموزش به بيمار                                              

 . دهيد نمايش برای بيمار راچگونگی شستشوی چشم با محلول نمکی معمولی. ١

 و بر اجتناب از گمپرس سرد مستقيم بر  داده نمايش راچگونگی استفاده از کمپرس گرم و سرد به روش تميز. ٢

 . آنيد تأکيدهاروی پلک

 .  آنيد تأکيدبر شستن دستها قبل و بعد از تکنيکهای مراقبتی از چشم. ٣

 . آنيد تشويق به اجتناب از دست زدن به چشم ها رابيمار. ۴

  تشويقهای شلوغ و پر جمعيت جهت جلوگيری از انتشار عفونت احتمالی از محيط به دوری گزيدن رابيمار. ۵

 .آنيد

 شستن کامل به بيمار و خانواده جهت اجتناب از تماس دست به دست يا بوسيدن و دست دادن با ديگران و نهايتًا. ۶

 . آنيد تأکيددستها بعد از هر تماس احتمالی



 ١٢٤

 . آنيد تأکيدبر اجتناب از دود و بخارات محرک چشم. ٧

  تأکيدبر عدم استفاده از لنزهای تماسی در دوره حاد بيماری تا فروکش کردن کامل جريان التهابی و عفونی. ٨

  .آنيد

 
  Problem Definition                                                              بيان مشكل                                    

 .خطر عفونت در ارتباط با ضايعه اپی تليال قرنيهاحتمال  .١

 .اختالل در تمامّيت بافتی در ارتباط با ضايعه اپی تليال قرنيه .٢

 .درد حاد در ارتباط با التهاب کانونی در قرنيه .٣

 تفاده دو طرفه از تکنيک بستن چشمدر ارتباط با اس) بصورت اختالل در بينايی(  حسیاختالل در ادراک .۴

  .ها يا ديد کاهش يافته

         Expected Outcomes                               برآيندهاي مورد انتظار                                         

  :پرستار بايد قادر باشد

 به کراتيت، اقدامات مراقبتی و درمانی الزم را هم و نشانه های اختالل در بينايی ثانويضمن بررسی عالي

  .انجام دهد

    Patient Education                                           آموزش به بيمار                                                  

 .  آنيد تشريح راضايعات و آسيبهای سطحی قرنيهمراقبتی در خصوص  های خودفعاليت. ١

 . دهيدنمايش را  چگونگی ريختن قطره يا استفاده از پمادهای چشمی تجويزی.٢

 . دهيد توضيحهای دودی در صورت تجويز و استفاده از داروهای سيکلوپلژيکدر خصوص استفاده از عينک. ٣

 . دهيد نمايش به بيمار راچگونگی استفاده از کمپرس سرد و گرم. ۴

 .  آنيد تأکيدبر شستشوی دستها قبل و بعد از هر تکنيک مراقبتی چشم. ۵

 . آنيد تأکيدها مواقع لزوم و عدم مالش چشم دربر دوری دستهای بيمار از صورت و چشم ها مگر. ۶

 . آنيد تأکيدهاای يا دستمال کاغذی بر روی چشمبه عدم استفاده از دستمال پارچه. ٧

  . آنيد ترغيب به اجتناب از تماس با بو و دود محرک مثل سيگاررا بيمار. ٨

  .  آنيد تأکيدبر توجه به افزايش درد، ترشح و تغييرات بينايی و مراجعه به پزشک. ٩

 
  Problem Definition                                                بيان مشكل                                                  

 . به حوادث تروماتيکهدرد حاد در ارتباط با صدمه به قرنيه ثانوي .١

  .اختالل در تمامّيت بافتی در ارتباط با گسيختگی سطحی قرنيه .٢

 . خطر عفونت در ارتباط با گسيختگی سطحی قرنيهاحتمال .٣

 . دادن بينايی از دستيت کنونی و آيندهترس در ارتباط با درد و ناراحتی و عدم اطمينان از وضع .٤

در ارتباط با استفاده از پد چشمی و بينايی کاهش يافته در يک يا ) اختالل بينايی(اختالل در ادراک حسی  .٥



 ١٢٥

  .هر دو چشم

         Expected Outcomes                                     برآيندهاي مورد انتظار                                      

  : قادر باشدپرستار بايد

 .  محافظتی را انجام دهد وی کرده و اقدامات اوليه مراقبتیعاليم و نشانه های ترومای قرنيه را بررس .١

  . نيازهای جسمی، روانی، اجتماعی و روحی الزم را برنامه ريزی نمايد .٢

  Nursing Recommendations                                              توصيه هاي  پرستاري                        

در صورت وجود درد شديد چشمی، هرگونه تست يا .  آنيد ارزيابی و گزارش راسطح ناراحتی و درد بيمار. ١

های موضعی و سيستميک و يا ضد درد تجويزی و اطمينان از اثر اين حس کننده تا استفاده از بی رابررسی چشمی

  .زيداندابي به تأخير داروها

 .  آنيد تعجيل استفاده از داروهای تجويزی طبق دستور جهت تسکين درد شديد بيماردر. ٢

 .  حاصل آنيد اطمينان و از بسته شدن چشم قبل از بانداژ انجام رابانداژ فشاری بعد از درمان اوليه. ٣

  . آنيدتفاده اس دقيقه طبق تجويز و دستور برای کاهش ناراحتی و التهاب١۵ تا ١٠از کمپرس گرم به مدت . ۴

 از داروهای سيکلوپلژيک طبق دستور جهت پيشگيری از درد ناشی از انقباضات التهابی مردمک و ايريديت. ۵

 . آنيداستفاده

 .  آنيدصلا اطمينان حاز ايمنی و آسايش بيمار بستری. ۶

  : در مورد  عوارض ناشی از گسيختگی احتمالی سطح قرنيه

  .  تا اينکه مورد معاينه قرار گيرد آنيد استفاده بيماراز بانداژ يا شيلد بر روی چشم. ١

 ا زمان استفاده از بی حس کنندهبه بيمار در مورد عدم دست زدن به چشم جهت پيشگيری از صدمه به خود ت. ٢

 . دهيد اخطارموضعی

 .  آنيد استفادهاز داروهای سيستميک و موضعی طبق دستور جهت پيشگيری از عفونت احتمالی. ٣

 . دهيد تسکين در اسرع وقت رارد بيمارد. ۴

  . آنيد بررسی راهای ترس در بيمارعاليم و نشانه. ۵

 .تدارک آسايش و اطمينان واقعيت گرا برای غلبه بر ترس مفرط. ۶

  توضيحهای کاربردی در حد فهم بيمار برای رهايی از وضعيت ابهام ترس انگيز در بيماردر مورد تکنيک. ٧

 . دهيد

  : اختالل در ادراک حسی ناشی از ترومای قرنيهدر مورد 

 درصد بينايی محيطی در سمت ۵٠در مورد احتمال از دست دادن ادراک عمقی بينايی و از بين رفتن احتمالی . ١

  . نمائيد گوشزد،صدمه ديده

  . نمائيد گوشزدبه بيمار در مورد حرکت آهسته دست جهت لمس اشياء از نظر ايمنی بيشتر. ٢

  توضيحمار جهت چرخش سر از سمت چشم آسيب ديده به آهستگی و اجتناب از حرکت ناگهانی و شديد سربه بي. ٣

  .دهيد



 ١٢٦

  . دهيدآموزشبه بيمار جهت حرکات آهسته سر در جهات باال و پايين . ۴

  . نمائيد بررسی راسطح ترس و عدم آگاهی نسبت به زمان و مکان و شخص در ارتباط با فقدان ناگهانی بينايی .۵

  . آنيد استفادهاز نرده کنار تخت جهت افزايش سطح ايمنی بيمار .۶

  .صدا زدن بيمار با نام خودش و معرفی خود به او جهت کاهش اضطراب احتمالی در بيمار. ٧

  . آنيد لمس همراه با صدا زدن او جهت معطوف سازی بيمار به اينکه کامال نزديک او هستيد رابيمار. ٨

  . بار به صورت لمس آن توسط بيمار برای مواقع اضطراری نشان دادن زنگ اخ.٩

  .د اطمينان بخشي به بيمار در مورد رعايت فضای خصوصی و خلوت او.١٠

  . ببينيد تدارک حافظه ذهنی و تلويزيون و راديو برای بيمار جهت حفظ تحريک.١١

  . ببينيد تدارک) دارای خط بريلساعت(گاهی از زمان  برای بيمار که قابل درک و حس باشد جهت آ راساعتی. ١٢

 از نظر شواهدی از عاليم و نشانه های محروميت ادراکات حسی از قبيل انزوا، اضطراب و  رابيمار . ١٣

  . آنيد بررسیافسردگی

  . آنيد کمک به بيمار جهت صرف غذا.١۴

  .  آنيد کمکبه بيمار در هنگام راه رفتن جهت افزايش سطح ايمنی بيمار. ١۵

 
 Problem Definition                                             كل                                                      بيان مش

 خطر اختالل تمامّيت بافتی در ارتباط با نقصان آگاهی در مورد رژيم درمانی يا عدم پذيرش رژيم احتمال .١

 .ی تجويزی در گلوکوم داروها به عوارض ناخواستههدرمانی ثانوي

های بيمار يا عوارض جانبی داروهای مصرفی در در ارتباط با نشانه) اختالل بينايی(اختالل در ادراک حسی  .٢

 .گلوکوم

 .نقصان آگاهی در ارتباط با اطالعات مربوط به رويکردهای جراحی در گلوکوم .٣

  . به جراحی در گلوکومهدرد حاد ثانوي .٤

    Expected Outcomes                                                                           برآيندهاي مورد انتظار     

  :پرستار بايد قادر باشد 

نيازهای جسمی، روانی، اجتماعی و روحی بيمار را به درستی شناسايی کرده و اقدامات مراقبتی الزم را  

  .برنامه ريزی نمايد

  Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري     

  های منفی در صورت عدم پاسخ مناسب يا پاسخو پايش  رانيازهای بيمار و نوع پاسخ به داروهای تجويزی .١

  . آنيدی پيگير را و تغيير در داروها در صورت بروز عوارض جانبی دهيدطالع ابه پزشک

 جهت برنامه ريزی برای موارد عدم پذيرش رژيم  راميزان آگاهی بيمار از بيماری و فرآيند مرموز آن .٢

 . آنيد ارزيابیدرمانی

د داروهای تجويزی؛ به بيمار در مورد احساس سردرگمی، عدم سهولت در پيگيری و فراموشی در مورد تعد .٣



 ١٢٧

نبی و جدول زمانی مصرف داروها به صورت  آموزشی در مورد داروها، عوارض جاتدارک دفترچه

 . دهيد توضيح،جداگانه برای هر بيماری بر حسب شرايط خاص هر بيمار و نوع رژيم دارويی او

؛ عوارض آنيد حصول اطمينان  عوارض جانبی برخی از داروهای عمومی در گلوکوم توسط بيمار دانستناز .۴

 ساعت پس از تجويز، اسهال؛ ٢ الی ١ی ديد به مدت تار: هاميوتيک: عبارتند ازشايع برخی از داروها 

حسی، احساس خارش و سوزش در  احساس کرخی و بی: دياموکس خستگی، ضعف و افسردگی؛:تيمولول

 .مزاجی جنسی انتهاها و لبها، کاهش اشتها يا تهوع، سرد

خل چشمی، به بيمار برای مراجعه به پزشک جهت بررسی عوارض دارويی که ممکن است با افزايش دا .۵

  .  آنيد تأکيد،تاری ديد ناگهانی يا التهابات درون چشمی همراه باشد

  : در مورد اختالل ادراک حسی

 آموزشی با بيمار به همراه خانواده جهت تقويت سيستم حمايتی در خصوص تشريح ادراکات طرفين در اتجلس. ١

  .  آنيد برگزار،يم درمانی تجويزیخصوص کاهش يا فقدان بينايی و حساس سازی خانواده جهت پيگيری رژ

  راهای الزم در خصوص سازگاری با اثر داروهای ميوتيک چشمی و راه حل مرور راالگوی زندگی بيمار. ٢

 .  دهيدپيشنهاد

ی کاهش ديد محيطی به عنوان عالمتی از نوع پيشرفته گلوکوم و مطلع کردن بيمار در خصوص روند پيشرونده. ٣

 . پزشک در صورت بروز چنين حالتیتأکيد به مراجعه به

 از بيمار برای کاهش فضای درهم و برهم مثل سيم برق، سطوح لغزنده و امثالهم جهت جلوگيری از زمين .۴

 .  آنيد درخواستخوردن

و غبار   از کاهش قدرت تطابق چشم در نور کم، هوای گرد را و بيمار تأمينها نور کافی و مناسب جهت راه پله.۵

 . ائيد آگاه نم،تاريک که موجب افزايش خطر برای بيمار می شودگرفته و 

  : در مورد نقصان آگاهی در مورد تکنيک جراحی

توصيف دقيق روش جراحی به بيمار و اعضای خانواده شامل توضيح در مورد تجهيزات، طول مدت جراحی، . ١

  . ماهيت جراحی و وقايع بعد از عمل

اده از داروهای تجويزی به دليل اينکه ممکن است بعد از جراحی، عنبيه ملتهب به بيمار در مورد پيگيری استف. ٢

  .  دهيد آموزش،شود و فشار داخل چشمی افزايش يابد

های چشمی استروئيدی، ممکن است تا يک هفته بعد از جراحی جهت فروکش نمودن التهاب استفاده شود قطره. ٣

يش فشار داخل چشمی اگاهی  که بيمار بايد در مورد عاليم افزاولی احتمال افزايش فشار داخل چشمی وجود دارد

   . و درد شديد کاسه چشمی و سر درد) فتوفوبی(افزايش اشک ريزش، ترس از نور : يابد شامل

 که موقتًا به مدت يک يا دو روز بعد از عمل ممکن است تاری ديد عارض شود؛ ولی بايد  آنيد گوشزد به بيمار.۴

  .  و بهبود يابدپس از آن رفع شده

  : در مورد درد چشمی و احساس ناراحتی بعد از عمل

 ،های سيستميک طبق دستور برای سردرد که ممکن است يک يا دو روز بعد از عمل عارض شوداز ضد درد. ١



 ١٢٨

 .  آنيداستفاده

 استفاده از بستن چشم يا عينک آفتابی برای کاهش تماس با نور محرک چشمی موجد درد و احساس ناراحتی. ٢

  . آنيد

  Patient Education                                               آموزش به بيمار                                               

 که گلوکوم درمان قطعی ندارد ولی قابل کنترل می باشد که منوط به پيگيری دستورات  آنيد تأکيدبه بيمار .١

 . ه منظم از داروهای تجويزی استمراقبتی و استفاد

 .  آنيد تشويق به ويزيت مرتب توسط پزشک معالج رابيمار .٢

در خصوص عوارض جانبی داروها و گزارش آنها به پزشک جهت تغيير رژيم دارويی مبتنی بر نوع  .٣

 .  دهيد آموزشپاسخ بيمار به داروها

ورت بروز به پزشک معالج خود در مورد عاليم مهمی که بايد نسبت به آنها حساس بوده و در ص .۴

مراجعه نمايد شامل درد شديد چشمی، چشم ملتهب، اشک ريزش مفرط، فتوفوبی مشخص و هرگونه 

 .  دهيد آموزش،محدوديت در ديد محيطی

 .  آنيد تأکيددر مورد رعايت اصول ايمنی در محيط منزل .۵

 گردن، يبوست، زور زدن، در مورد عوامل موِجد افزايش فشار داخل چشمی شامل پوشش سفت در محل .۶

در عفونتهای فوقانی عطسه يا سرفه شديد و مداوم ی سنگين، فعاليت شديد بدنی و يا بلند کردن وزنه

 .  دهيد آموزش)ی بعد از عملخواندن نماز به حالت نشسته، خصوصا دوره ( طوالنیتنفسی، سجده

  .  آنيد تأکيد خانوادگی مشکلليل وجود سابقهوجود گلوکوم به دای اعضاء خانواده از نظر  دورهبه معاينه .٧

 
  Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل 

  .نقصان آگاهی در ارتباط با اطالعات مربوط به مراقبت بعد از عمل در کاتاراکت .١

    Expected Outcomes                                               مورد انتظار                                  برآيندهاي

  :پرستار بايد قادر باشد

های الزم را  تعيين و ضمن برنامه ريزي، آموزش رانيازهای جسمی، روانی، اجتماعی و روحی بيمار 

  . نيز ارائه نمايد

 Nursing Recommendations                                                 ستاري                      توصيه هاي  پر

به بيمار جهت اجتناب از مواردی از قبيل بلند کردن اشياء سنگين، زور زدن هنگام دفع و فعاليت شديد به  .١

 . ده و بهبودی بعد از عمل تسريع گردد تا از افزايش فشار داخل چشمی اجتناب ش آنيد تأکيد هفته۶مدت 

 ، هفته جهت جلوگيری از آسيب چشمی۶ تا ٢به بيمار جهت استفاده از شيلد شبانه بر روی چشم به مدت  .٢

 . آنيدگوشزد

 به ه انقباض مردمک ثانوي ازبه بيمار در خصوص استفاده از عينک آفتابی در طول روز جهت جلوگيری .٣

 .  دهيد اطالع،ی، امری شايع می باشدنور شديد که بعد از جراحی چشم



 ١٢٩

 به اجتناب از فشار بر روی کره چشم  داده و نمايش راتفاده از قطره، پماد چشمی و شيلداس صحيح شيوه .۴

 .  آنيد تأکيدهنگام قرار دادن شيلد بر روی چشم از نظر جلوگيری از آسيب به خود

ير در الگوی زندگی بيمار از نظر  بيمار در خصوص کاهش فعاليت های چشمی و تغيبا خانواده .۵

؛ به دليل اينکه برای تجويز نهايی عينک و  آنيد گفتگو محدوديت استفاده شديد و طوالنی مدت از چشم ها

  .باشد هفته زمان الزم می٨ تا ۴يا لنزهای تماسی در دروه بعد از عمل، 

 درصدی اشياء، محدوديت يا تاری ديد محيطی و ديد دو يا سه ٣٠به بيمار در مورد بزرگنمايی حدود  .۶

- و مشورت با پزشک معالج جهت گزينهکانونی با عينک تجويزی بعد از عمل و کنار آمدن با اين مسئله

زم از قبيل تذکر از اين رو، تغيير در الگوی زندگی و تأمين موارد ايمنی ال.  دهيد توضيحهای جايگزين

در مورد تخمين فاصله با اشياء، تخمين ارتفاع پله و چرخش سر به ماليمت به طرفين جهت اطالع کامل 

 . ، ضروري مي باشداز موقعيت خود نسبت به اشياء و محيط جهت جلوگيری از هر گونه خطر احتمالی

در برخی از کشورها، بعد از .  آنيد تأکيدبر احتياط در هنگام رانندگی به دليل محدوديت در ديد محيطی .٧

 . باشدی رانندگی قدغن میبررسی و وجود اختالل در ديد محيطی، تجديد صدور گواهينامه

 درصدی داشته، ديد محيطی حفظ می شود ١٠ تا ٧در مورد لنزهای تماسی که بزرگنمايی حدود به بيمار  .٨

تدارک آموزش های مراقبتی الزم در .  دهيد توضيح،و ممکن است که عينک مطالعه نيز تجويز شود

 .مورد چگونگی استفاده از لنز ضرورت دارد

هايی که بايد بيمار و خانواده نسبت به آنها حساس بوده و در صورت بروز به در مورد عاليم و نشانه .٩

 شروع ناگهانی درد چشمی، قرمزی و پر اشکی کره چشم، فتوفوبی زشک معالج مراجعه نمايند از قبيلپ

   . دهيد آموزشوع ناگهانی تغييرات بينايیو شر

 
 Problem Definition                                        بيان مشكل                                                           

  . به اوتيت ميانیهاختالل در تمامّيت پوستی در ارتباط با آلودگی با ترشحات چرکی گوش ثانوي .١

 .ی صماخع چرک در پشت پردهدرد حاد در ارتباط با تجم .٢

  .ع مايع در گوش ميانیرتباط با تجمدر ا) اختالل شنوايی(اختالل در ادراک حسی  .٣

    Expected Outcome                                              برآيندهاي مورد انتظار                                   

   :د قادر باشدپرستار باي

 . بالينی را داشته باشدوت اوليههای اختالل در گوش پرداخته و قضابه بررسی اوليه عاليم و نشانه. ١

به برنامه ريزی مراقبتی و درمانی الزم در مورد مشکالت جسمی، روانی، اجتماعی و روحی بيمار . ٢

  . بپردازد

   Nursing Recommendations                                       توصيه هاي  پرستاري                             

  . نمائيد و گزارش بررسی از نظر وجود ترشحات چرکی راکانال گوش .١

 . در صورتی که برای بيمار ميرنگوتومی انجام شده باشد بايد گوش بيمار خشک و تميز نگهداشته شود .٢



 ١٣٠

 کانال گوش هذب ترشحات و پيشگيری از آلودگی ثانوي استريل در کانال گوش خارجی جهت جپنبهيك  .٣

 . هيد قرار دخارجی و اوتيت اکسترنال

 .  آنيد گزارش را و هرگونه تب پايش راعاليم حياتی بيمار مخصوصًا دمای بدن .۴

به بيمار و خانواده در مورد اجتناب از ورود آب به گوش که ممکن است محيطی مناسب برای رشد  .۵

 .  دهيد آموزش، نمايدايی را فراهميباکتر

  : در مورد درد

  را و اثربخشی دارو تجويز طبق دستور را و ضد درد آرده گزارشو تعيين  رانياز به ضد درد در بيمار. ١ 

  .  آنيد و گزارشارزيابی

 .  آنيد استفادهها جهت بهبود استراحت و خواب بيماراز آرامبخش طبق دستور برای بچه. ٢ 

 .  دهيد آموزشمقدار داروی مصرفی و پيگيری درمان طبق دستوربه والدين در مورد . ٣ 

 .  آنيد تشويقبه استراحت در صورت وجود احساس ضعف، کاهش وزن مفرط، تهوع و استفراغبيمار را . ۴ 

  :در مورد اختالل شنوايی

 .  آنيد بررسی در بيمار راهر گونه کاهش شنوايی. ١ 

که هرگونه عاليم دال بر کاهش شنوايی از قبيل عدم توجه به اصوات،  آنيدها بايد به والدين گوشزد در بچه. ٢ 

؛ به دليل اينکه درد )سمت مبتال(ها و کشيدن گوش يک سمت خيرگی بی مورد به يک جا، عدم واکنش به پرسش

 . شودگوش به قدری شديد است که توجهی به کاهش شنوايی نمی

اده در مورد مقادير دارويی صحيح و  به بيمار و خانو و استفادهبيوتيک تجويزی طبق دستوراز آنتی. ٣ 

  .  آنيد گزارش را و هرگونه موارد غير طبيعی تأکيدبرگشت شنوايی عادی بيمار به عنوان پاسخ درمانی مناسب

   Patient Education                                    آموزش به بيمار                                                        

بر پيگيری درمان دارويی کافی جهت جلوگيری از مقاومت دارويی و عوارض بيماری به بيمار و  .١

 .  آنيد تأکيدخانواده

 که فرزندان خود را در حالت قائم در بغل گرفته و شير دهند و از شير دادن در حالت  آنيد تأکيدبه والدين .٢

 .  حلقی از طريق استاش به گوش ميانی پيشگيری شود–ر دهانی  تا از برگشت فلوآنندخوابيده اجتناب 

 . آنيد تأکيد،شود ورود مواد آلوده به گوش ميانی میبجتناب از تخليه شديد بينی که موجبه افراد برای ا .٣

 صحيح تعويض پنبه درون گوشی را به بيمار و  نحوه،ی که بيمار، ميرنگوتومی شده باشددر صورت .۴

 . د تا حداقل روزی دو بار انجام شودخانواده نمايش دهي

د يا گذاشتن پنبه چرب شده در کانال گوش در به اجتناب از ورود آب به درون گوش با استفاده از گوش بن .۵

  .  آنيد تأکيدهنگام دوش گرفتن و شامپو کردن سر
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  Problem Definition                                     بيان مشكل                                                             

  .درد حاد در ارتباط با سوراخ شدگی صماخ و نکروز زائده ماستوئيد در ماستوئيديت .١

 .ی ماستوئيداختالل در تمامّيت پوستی در ارتباط با نکروز استخوانی زائده .٢

  .اخ يا جراحی روی گوشدر ارتباط با پارگی پرده صم) اختالل شنوايی(اختالل در ادراک حسی  .٣

    Expected Outcomes                                       برآيندهاي مورد انتظار                                         

 :پرستار بايد قادر باشد

برقراری (به برنامه ريزی مراقبتی و درمانی الزم در مورد مشکالت جسمی، روانی، اجتماعی و روحی 

  .بيمار بپردازد) ارتباط مطلوب

   Nursing Recommendations                                    توصيه هاي  پرستاري                                 

.  را انجام دهيد و تجويز آن طبق دستور پزشک و بررسی و گزارش اثر بخشی دارو بررسی رانياز به ضد درد. ١

 .  آنيد استفادهک طبق دستوراز آنتی بيوتي

 گوش و سر جهت جلوگيری از کتومی و قرار دادن گاز بين اللهبررسی پانسمان بعد از عمل جراحی ماستوئيد. ٢

 . ی گوش و تسهيل جريان گردش خونتحت فشار بودن الله

  .يد آن گزارش را و موارد غير طبيعی ثبت رامقدار و رنگ ترشحات زخم و درجه حرارت بيمار. ٣

 از نظر گسيختگی، آبسه، قرمزی و اريتم و تندرنس و حساس بودن  را محل انسزيون جراحی ماستوئيدکتومی.۴

 .  آنيدبررسی محل

 .  آنيد اجتناباز ورود مايع و آب به درون کانال گوش. ۵

  .  آنيد بررسی قبل و بعد از ميرنگوتومی و ماستوئيدکتومی راسطح شنوايی بيمار. ۶

 .  آنيدآهسته و شمرده صحبتوي  با م قدم زدن با بيماربه هنگا. ٧

و روش مناسب برقراری  حاصل آنيد طمينان ااز اينکه، خانواده و پرسنل از کاهش شنوايی بيمار مطلع هستند . ٨

 .  را انتخاب آنيدارتباط با بيمار

 از داروهای ضد سرگيجه طبق  و آردهکمکل وجود سرگيجه احتمالی به بيمار به هنگام نشستن و حرکت به دلي. ٩

 .  آنيد استفادهدستور

 که وجود حالتی شبيه به شکسته شدن حباب در درون گوش بعد از جراحی امری عادی د آنيد گوشزبه بيمار. ١٠

 . باشدشود و جای نگرانی نمیاست که پس از چند روز رفع می

در صورت نياز به مسافرت با هواپيما در به بيمار جهت مشورت با پزشک معالج در مورد تدابير خاص، . ١١

  .  آنيد تأکيد،ی بعد از عملدوره
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  Problem Definition                                             بيان مشكل                                                     

  . بعد از استاپدکتومیتر و سرگيجهاط با استراحت در بس خطر عدم تحمل فعاليت در ارتباحتمال. ١

  Nursing Recommendations                                        توصيه هاي  پرستاري                              

 . آنيد بررسی از نظر عاليمی همچون درد، تهوع و سرگيجه رابيمار .١

 برخی از .آنيد تشويق پروتکل پزشک معالجبه انجام سطوحی از فعاليت مجاز بر اساس بيمار را  .٢

توانند از بستر برخيزند و برخی نيز، حداقل يک روز استراحت در بستر بيماران در همان روز عمل می

 . کنندرا سپری می

 به يک طرف باشد و برای حفظ وضعيت ش که به صورت دراز کش خوابيده و سر دهيد آموزشبه بيمار .٣

 . مل شده بايد باالتر باشدپروتز جايگزين شده، گوش ع

 .  که ممکن است حاالتی از قبيل درد، سرگيجه، تهوع و استفراغ را تجربه نمايد دهيد توضيحبه بيمار .۴

 .  آنيد استفاده فعاليت دهليزی و ضد استفراغ در صورت نيازاز ضد درد، سرکوب کننده .۵

  . آنيداتخاذ  برای جلوگيری از سقوط ناشی از احساس سرگيجه رااحتياطات الزم .۶

  نقاهت شامل کمک به بيمار جهت شروع تدريجی حرکت در راستای تقليل وقوع سرگيجهمراقبت دوره .٧

  . را انجام دهيد

   Patient Education                                                آموزش به بيمار                                             

 شديد بينی، حداقل به مدت يک هفته بعد از عمل جهت ناب از سرفه، عطسه يا تخليهاجت به  رابيمار .١

 اين اعمال ممکن زيرا  آنيدتشويق پيشگيری از انتقال فشار زياد از طريق لوله استاش به گوش ميانی

ه در صورتی که بيمار قادر ب.  بيضی شودفت بر روی پنجرهااست باعث جابجايی پروتز و گسيختگی گر

 بينی هم تخليه. باشد، تأکيد کنيد که با دهان باز، سرفه يا عطسه نمايداجتناب از سرفه يا عطسه کردن نمی

 . بايد به آرامی انجام شود

 .  آنيد تشويقی بلندها به پرهيز از تماس با صدا رابيمار .٢

 و افزايش مايع در علت پانسمان خاص بيمار، ادم و تجمدر مورد افت گذرای شنوايی بعد از جراحی به ع .٣

 .  دهيد توضيحگوش ميانی

به بيمار به مشاوره در مورد سفر هوايی به علت تأثير احتمالی تغييرات فشار هوا بر روی جابجايی  .۴

 روز بعد از عمل ٣ تا ٢نظرات پزشکان کامال متفاوت بوده و از .  آنيد تأکيد،پروتز و گسيختگی گرافت

 . باشداوت می ماه بعد از جراحی متف٢تا يک الی 

چگونگی قرار دادن پنبه چرب .  نمائيد اخطاربه بيمار در مورد خطرات ناشی از ورود آب به داخل گوش .۵

  .   دهيد نمايش راشده داخل کانال گوش در موقع دوش گرفتن و يا شامپو زدن
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  Problem Definition                                                بيان مشكل                                                  

  .پرفوزيون نامؤثر بافت مغزی در ارتباط جراحی نورومای اکوستيک .١

 . به جراحی نوروم اکوستيکهبازتابی ثانوي) هيپرتانسيون(پرفوزيون نامؤثر بافتی در ارتباط با پرفشاری  .٢

راته کردن بيمار جهت کاهش احتقان  خطر نقصان در حجم مايع در ارتباط با ضرورت دهيداحتمال .٣

 .عروقی به منظور تقليل دادن اثرات ادم ثانوی به بعد از عمل جراحی نوروم اکوستيک

 .درد حاد در ارتباط با جراحی .٤

 .اختالل در تمامّيت پوستی در ارتباط با انسزيون جراحی .٥

 .کانيکی مهش عملکرد رفلکس عق زدن و تهويهالگوی تنفسی نامؤثر در ارتباط با کا .٦

عدم تعادل در تغذيه به صورت کمتر از نياز بدن در ارتباط با وضعيت ناشتای بيمار، کاهش رفلکس عق  .٧

 . به جراحیهزدن و ناراحتی ثانوي

 .در ارتباط با روش جراحی) اختالل چشايی(اختالل در ادراک حسی  .٨

 .در ارتباط با روش جراحی) اختالل بينايی و شنوايی(اختالل در ادراک حسی  .٩

  .اختالل در تصوير ذهنی از جسم در ارتباط با احساس ضعف در صورت و فلج صورت .١٠

    Expected Outcomes                                          برآيندهاي مورد انتظار                                      

 :پرستار بايد قادر باشد

 . را بموقع تشخيص دهدوحی بيمارعوارض جسمی، روانی، اجتماعی و رهرگونه  

  .  بعد از جراحی نوروم اکوستيک را بنمايد الزم برای مديريت عوارض پيچيدهبرنامه ريزی 

 Nursing Recommendations                                            توصيه هاي  پرستاري                            

   ): ٢ و ١مشکل (افت مغزی و بافتی ساير قسمتهادر مورد تغيير در پرفوزيون ب

 دقيقه تا تثبيت؛ سپس هر يک و بعد از ثبات ١۵برقراری برنامه بررسی عصبی پايه و عاليم حياتی هر  .١

  .  ساعت و بالفاصله،  اطالع هرگونه تغييرات به پزشک معالج۴کامل در عاليم حياتی و عصبی، هر 

اطالع موارد غير بالفاصله، بطنی و توصيف کامل مشخصات و پايش و ثبت مقادير درناژ يا تخليه  .٢

 . طبيعی به پزشک معالج

پهن شدگی فشار نبض : بررسی عاليم نشانگر افزايش فشار داخل مغزی و گزارش سريع موار د شامل .٣

، کاهش سطح هوشياری، ادم پاپی، تشنج، رفکس )افزايش اختالف فشار سيستول و دياستول بيمار(

 .  افزايش يافته، شکايت از سردرد و استفراغتاندونی عميِق

 .  از هر گونه فعاليت موجد افزايش فشار داخل مغزیمحدود سازی يا  اجتناب .۴

 .  آنيد استفادهاز داروهای مدر اسمزی يا دگزامتازون طبق دستور برای کاهش ادم مغزی .۵

 بعد از جراحی، محتمل می باشدنشانه های دال بر هيدروسفالی ثانوی به ادم يا خونريزی داخل بطنی که  .۶

 .  نمائيدبررسیرا 



 ١٣٤

 .  آنيد بررسی نخاعی–از نظر وجود نشت مايع مغزی بيمار را  .٧

ثانوی به ادم مغزی يا تحريک عصب ) ديس ريتمی ها(به پايش قلبی از نظر بروز اختالالت ريتم قلبی  .٨

 .  نمائيد توجه،واگ در حين عمل جراحی

 . يد باال آور منظور بهبود درناژ وريدی و تقليل ادم مغزی درجه به۴۵ تا حدود  راسر تخت .٩

 .  آنيد بررسی فعاليت تشنجیشروعاز نظر تظاهراتی از بيمار را  .١٠

بررسی مکرر فشارخون و دقت در بروز پرفشاری خون که می تواند عالمت قابل توجهی بعد از عمل  .١١

 . باشد

 .  نمائيد پايش بر اساس پروتکل مورد نظر راداروی ضد فشارخون تجويزی .١٢

   ):٣مشکل (در مورد مشکل نقصان در حجم مايع

  .  آنيدبررسی  جهت پايش وضعيت مايع رای مخاطی و صداهای ريویاهغشا تورگور پوستی، .١

 ٣٠٠ی انفوزيون تا حفظ اسموالليته سرم در حد ادامه. حفظ و ثبت سرعت جريان انفوزيون وريدی طبق دستور. ٢

  .  ليتر ميلی اسمول در٣٠٠تا 

  .  آنيد حفظ را بعد از عملاشتا بودن بيمار در مراحل اوليهن. ٣

  .  آنيد ثبت رامايعات دريافتی و دفعیدقيق ميزان . ۴

  . آنيد پايش به لحاظ دريافت داروهای مدر جهت کاهش حجم مغز، ناشی از ادم مغزی راسطوح الکتروليتی. ۵

  اجرا،يری از بروز عفونت ادراری تا برقراری دفع عادی ادرار جهت پيشگ راپروتکل مراقبتی از سوند فولی. ۶

  . نمائيد

  .  نمائيد برقرار به جهت استفاده از مواد مکيدنی مورد تجويز راپروتکل مراقبت دهانی. ٧

   ): ۴مشكل (در مورد درد حاد 

 و بررسی وجود درد و دادن داوری ضد درد، طبق دستور و در صورت نياز جهت کاهش درد، تهوع .١

  . ارزيابی و ثبت اثر بخشی دارو. استفراغ

  ): ۵مشكل(در مورد اختالل در تمامّيت پوستی 

  .  نمائيد بررسی از نظر درناژ و خونريزی و افزايش اليه های پانسمان يا تعويض آن راپانسمان زخم .١

 يا ادم در اطراف مشاهده محل از نظر قرمزی، التهاب، درناژ.   روز بعد از جراحی۵ تا ٣برداشتن پانسمان،  .٢

ی تجمع مايع ساب گاليال به ادم، ممکن است در نتيجه. محل جراحی و گزارش موارد غير عادی به پزشک معالج

بيمار در وضعيت راحتی بايد . دليل ورود به سخت شامه بوجود بيايد که بايد ظرف چند روز اول فروکش نمايد

ايد تغيير پوزيشن مناسب سر تا زمان به حرکت در آمدن قرار داد و برای جلوگيری از گسيختگی پوست سر، ب

 . بيمار انجام شود

 بعمل حمايت کافی از سر و گردن در هنگام تغيير وضعيت بيمار به دليل ضعف احتمالی در عضالت گردن .٣

 . آوريد

 



 ١٣٥

  ): ۶مشکل (در مورد الگوی نامؤثر تنفسی 

  . آنيد بررسیهت تخمين وضعيت تهويه کافی ج راگازهای خون شريانی بيمار و ميزان اتساع قفسه سينه .١

 روز بعد ٢ الی ١ مکانيکی و انجام ساکشن دهانی تا زمان مورد نياز؛ ممکن است، بيمار به مدت حفظ تهويه .٢

 . از عمل، تحت تهويه مکانيکی باشد

شاهده و  م از نظر برگشت رفلکس عق زدن و انجام سرفه مؤثر بعد از برداشتن لوله داخل تراشه رابيمار. ٣

 .  نمائيدبررسی

 . دادن اکسيژن از طريق ماسک، طبق دستور، بعد از خارج کردن لوله داخل تراشه .۴

 .  دهيد ادامه را ساکشن يا فيزيوتراپی قفسه سينهدر صورت نياز .۵

  ): ٨ و ٧مشکل (در مورد عدم تعادل تغذيه و اختالل در حس چشايی

 )استرس اولسر(ری از زخم های ثانوی به فشار روانیاز آنتی اسيد جهت کاهش اسيديته معدی و پيشگي .١

 .  نمائيداستفاده

 . ، ناشتا نگهداريد تا زمان برگشت رفلکس عق زدن رابيمار .٢

 .  نمائيد بررسی رارفلکس عق زدن، قرينگی و حرکات زبان، کام نرم و حنجره .٣

 .  بهبود بلع بيمارارزيابی توانايی بلع بدون تظاهری از آسپيراسيون يا تجمع غذا در دهان جهت .۴

 . ای، طبق دستور تا زمانی که بيمار قادر به بلع باشد تا از آسپيراسيون جلوگيری شودتدارک تغديه لوله .۵

ای مورد دلخواه بيمار با برگشت رفلکس عق زدن و استفاده از سمت غير شروع غذاهای آبکی و پوره .۶

 . يدمبتال، چنانچه فرد در سمت مبتال احساس ضعف يا کرخی نما

 . نمائيد ارزيابی رانياز به انجام مشاوره تغذيه برای بهبود دريافت غذايی در بيمار .٧

 .  انجام دهيد بعد از هر بار غذا خوردن را و مراقبت از دهان مشاهده راحفره دهان .٨

 و تدابير بهبود بخش  مشاورهبا متخصص تغذيه و درمانگر بلع جهت تعيين ثبات غذايی مورد تحمل بيمار .٩

 .  نمائيد اتخاذ را بيماربلع

  ): ١٠مشکل(در مورد اختالل در تصوير ذهنی از جسم 

  .  نمائيد تشويق به بيان احساسات و نگرانی هايش رابيمار. ١

 .  آنيد گفتگودر مورد ادراک بيمار از جسم خويش. ٢

  .  نمائيد تشويق مراقبتی–های خود  به مشارکت در انجام فعاليت رابيمار .٣

 .  آنيد تسهيل راتماعی با ساير بيماران، خانواده و پرسنلتعامالت اج .۴

به بيمار در تعيين اهداف واقعی در جريان مراقبت از خود و راههای حصول به اهداف تنظيمی توسط  .۵

 .  آنيد کمکخود بيمار

 مشاوره ای –اطالعاتی در مورد انجمن حمايتی در مورد نوروم آکوستيک و يا انجمن های حمايتی  .۶

 .  ببينيدتدارک مشابه
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   Patient Education                                           آموزش به بيمار                                                  

 .  دهيد توضيحهای عفونت زخم به بيمار و خانوادهدر مورد عاليم و نشانه .١

ای به بيمار و خانواده که در موارد يش فشار داخل جمجمههای هيدروسفالی يا افزادر مورد عاليم و نشانه .٢

شامل شروع ضعف حرکتی جديد، سفتی گردن، تب، (نادری، چند هفته بعد از عمل به وقوع می پيوندد 

 .  آنيد گفتگو)اختالل بينايی، تشنجات، درناژ از محل جراحی يا گوش

 .  آنيد اطمينان کسبر درمانی احتمالیاز درک عمق اهميت پيگيری درماِن توانبخشی فيزيکی و گفتا .٣

ن يه؛ خصوصًا اگر همچنان مشکل جويدبه بيمار و خانواده در مورد اهميت نگهداری جريان مناسب تغذ .۴

ای، به بيمار و در صورت ترخيص بيمار به همراه تغذيه لوله.  دهيد توضيحو بلع در بيمار وجود دارد

 . دهي را بايد آموزش دغذيه از اين روشخانواده، در مورد ايمنی ت

 که برخی از نقائص، ممکن است چندين ماه نياز داشته باشند تا رفع ائيد گوشزد نمبه بيمار و خانواده .۵

 و  بررسی رامکانيسم های سازگاری بيمار و خانواده. گردند و يا ممکن است به کلی برطرف نشوند

 .  نمائيدمين تأ در مواقع ضروری راای الزممساعدتهای حمايتی و مشاوره

  مکانهای پرجمعيت و دروری از افراد دارای عفونتهای فوقانی تنفسیدر  حضوربه بيمار برای اجتناب .۶

 .  دهيدآموزش

محافظتی از چشم در صورت وجود ضعف / تدارک آموزش های الزم در خصوص اتخاذ تدابير مراقبتی  .٧

 . عضالت صورت

  راای و گروههای حمايتی با مشکل مشابهاوره مش–های حمايتی اطالعات مکتوب در مورد انجمن .٨

  .  ببينيدتدارک

 
  Problem Definition                                           بيان مشكل                                                       

  .يراری منِي به بيمه خطر تروما در ارتباط با سقوط ناشی از حمالت سرگيجه ثانوياحتمال .١

    Expected Outcomes                                          برآيندهاي مورد انتظار                                     

 : قادر باشد بايدپرستار

  .  نمايد را اجرا نيازهای مراقبتی الزم را تعيين و برنامه ريزی مراقبتی و آموزشی 

  Nursing Recommendations                                                                     توصيه هاي  پرستاري 

 .  نمائيد بررسی از نظر سرگيجه، نيستاگموس، تهوع و استفراغ رابيمار .١

 . نرده کنار تخت باال آورده شود تا از سقوط احتمالی بيمار جلوگيری گردد .٢

 .  نمائيد تشويقم و عدم بلند شدن از بستر بدون کمک در جريان حمالت سرگيجه به دراز کشيدن آرا رابيمار .٣

 که از حرکات ناگهانی سر يا دهيداز آنجايی که حمالت بدون عاليم خاصی شروع می شوند؛ به بيمار آموزش  .۴

 . تغيير پوزيشن های آنی اجتناب نمايد
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يزی طبق دستور برای کمک به جلوگيری از های دهلدادن داروهای ضد استفراغ و ضد سرگيجه يا آرامبخش .۵

  . وقوع استفراغ و بهبود آرامش بيمار

   Patient Education                                         آموزش به بيمار                                                   

 .  آنيد گفتگووز حمالت شديد و بري اتيولوژی بيمارا بطرتببا بيمار در مورد نظريات م. ١

 .  آنيد تأکيد کاهش شنوايی، مگر پيگيری درمان موفقيت آميزبه بيمار در مورد روند پيشرونده .٢

 .  دهيد توضيحبه بيمار در مورد راههای کاهنده وزوز گوش .٣

نجامد و به خودی خود فروکش  که حمالت ممکن است تا چند ساعت به طول ا دهيد توضيحبه بيمار .۴

 . ی حمالت استفاده شود ولی در صورت نياز بايد از تدابير درمانی کاهنده،نمايد

 که اصرار به راه رفتن بدون کمک در جريان حمالت، عملی خطرناک بوده و احتمال  آنيد تأکيدبه بيمار .۵

 .سقوط بيمار وجود دارد

تقليل داد تا محيط ايمنی به بيمار در تعيين خطرات خانگی در حين حمالت که بايد آنها را در محيط منزل  .۶

 . آنيد کمک،ايجاد کرد

با بيمار در مورد محدوديتهای غذايی و راههای جراحی که می تواند با پزشک مورد مشورت قرار  .٧

 .  آنيد گفتگو،گيرد

  . تقويت فعاليت متعادل کننده فعاليت دهليزی در صورت تجويز .٨

  

  Problem Definition                                                         بيان مشكل                                        

  .در ارتباط با وزوز گوش و اختالل شنوايی) اختالل شنوايی(اختالل در ادراک حسی  .١

  .اضطراب در ارتباط با وزوز گوش مداوم .٢

    Expected Outcomes                                      برآيندهاي مورد انتظار                                          

  : قادر باشد بايدپرستار

  .  نمايد را اجرا نيازهای مراقبتی الزم را تعيين و برنامه ريزی مراقبتی و آموزشی

  Nursing Recommendations                                           توصيه هاي  پرستاري                           

ماری گوش است که ای از يک بيماری سيستميک يا بي که وزوز گوش، همواره نشانه دهيد توضيح به بيمار.١

 .  کامل توسط پزشک می باشدنيازمند معاينه

 به اجتناب از صداهای بلند که ممکن است علت ترومای آکوستيک باشد و وزوز گوش را ايجاد  رابيمار .٢

 .  نمائيد تشويق،يا تشديد نمايد

ای شنوايی به انجام معاينات دوره. توضيح دهيد در مورد اثرات سّمی بر روی گوش برخی از داروها .٣

 .  آنيد تأکيدسنجی در صورت دريافت اين دسته از داروها

 .  نمائيد معرفی را به بيمارهای حمايتی با مشکل مشابه و مراکز مشاورهگروها و انجمن .۴

  کمک و به انتخاب رويکرد مناسب و اثربخش با کمک بيمار بررسی راری بيمارهای سازگامکانيسم .۵
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 . نمائيد

 . تدارک اطالعاتی در مورد ماهيت بيماری، علل و شقوق درمانی و مراقبتی .۶

  . های خويش و اتخاذ تدابير موثر با معرفی انجمن های حمايتی و مشاورهتشويق بيمار به بيان نگرانی .٧

  : دهمنابع مورد استفا 

1. Acoustic Neuroma Association: Treatment choices for acoustic neuromas, 

http://anausa.org/treat.htm, 2008. 

2. Andresen, H. G et al: Auditory conditions and care. In Harris LL, Huntoon MB, 

editors: Core Curriculum for Otorhinolaryngology and Head-Neck Nursing, New 

Smyrna Beach, Fla, 1998, Society of Otorhinolaryngology and Head-Neck 

Nurses. 

3. Donna, D. Ignatavicius, M. Linda Workman. (2006). Medical-Surgical Nursing: 

Critical thinking for collaborative care. 5th edition. Elsevier Saunders publication. 

Newell FW. 

4.  Ophthalmology: Principles and Concepts,( 1996). 8th edition. Philadelphia: St. 

Louis, Mosby.  

5. Thompson, J. M.; McFarland, G. K.; Hirsch, J. E. & Tucker, S. M. (2002). 

Clinical Nursing. 5th edition. Philadelphia: St. Louis Mosby Co.  
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  راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد
  

   تنفس : سيستم 
  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  
  راههای هوايی تحريكموثر در ارتباط با تنگی نفس، تجمع مخاط ، تنگی برونش و غيرالگوی تنفس 

   

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

:پرستار بايد قادر باشد

 .توصيف نمايد ،الگوی تنفس موثر را به همراه نتايج گازهای خون شريانی طبيعی -١

  .ناموثر را به موقع تشخيص دهدالگوی تنفس  -٢      

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

از عضالت  استفاده، نظير سرعت، عمق تنفسبررسی دقيقی از معيار های تعيين کننده الگوی تنفس موثر  -١

گازهای خون ، مخاط دهان  و پوست، زبان در ، وجود سيانوزتنفسی، احساس تنگی نفس کمکی تنفس، صداهای

، و غيره را انجام گزارش تصويربرداری از قفسه سينه ،سطح انرژی و تغييرات وضعيت ذهنی ،شريانی، سرفه

 .دهيد

 .فراهم کنيد براي بيمار آرام و راحت وبا حداقل تنش را يمحيط -٢

 .تنفسی در کنار بيمار بمانيد سدر طول مدت ديستر -٣

 .ر وضعيت راحت به منظور تهويه مناسب قرار دهيدد بيمار را -۴

 .انجام تنفس های ديافراگمی ذخيره نمائيد واستراحت در بستر جهت آموزش به بيمار انرژی بيمار را از طريق  -۵

 .داريدحفظ و نگه % ٩٠را در سطح باالتر از  خون شرياني اشباع اکسيژنميزان  -۶

 .در صورت نياز ترشحات راه هوايی را ساکشن کنيد -٧

 .د يسترس تنفسی بيمار قرار دهيد وضعيت کليه اعضاء تيم مراقبتی ، درمانی را در جريان -٨

             .بدهيدبطور دقيق و منظم  را  داروهای تجويز شده  -٩

   Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

 .گزارش آند به پرستاربه موقع  خود را ديسترس تنفسیاز بيمار بخواهيد آه  -١

  .آند از قرار گرفتن در وضعيت های ايجاد کننده اختالل در الگوی تنفس خودداریاز بيمار بخواهيد آه  -٢

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  گازی بدليل عدم تجانس نسبت تهويه به خونرسانی ريه، افزايش فضای مرده تاختالل در تبادال

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

:پرستار بايد قادر باشد
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  .  بدرستي تجزيه و تحليل آند نتايج گازهای خون شريانی بيمار را -١

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

تغييرات آن،  هتوجه ب باتالشهای تنفسی ، صداهای تنفسی تنفس، عمق  بررسی دقيقی از کيفيت، سرعت، الگو، -١

  .تغيير در سطح هوشياری و آگاهی، نشانه های حياتی، رنگ پوست و بروز سيانوز انجام دهيد

نبض را به طور مداوم مورد پايش قرار اشباع اکسيژن  و سرعت  روش پالس اآسيمتري ميزانبا استفاده از  -٢

 .ن را فعال نگه داريدآدر تمام مدت زنگ خطر  و دهيد

 .توجه کنيد آن را بدقت مورد پايش قرار داده و به تغييرات ABGنتايج  -٣

 .ريتم قلب را از نظر بروز آريتمی ها ارزيابی کنيد -۴

افزايش فشارخون  و تحريک پذيری، تاکيکاردی بيمار را از نظر نشانه های غير کالمی عدم راحتی نظير -۵

 .مورد پايش قرار دهيد

وضعيت مايعات و الکتروليتها مورد ارزيابی قرار  و اضطراب، سطح فعاليت، خستگینظر ميزان  بيمار را از -۶

 .دهيد

 .به گزارشات تصوير برداری از قفسه سينه و تغييرات آن توجه نمائيد -٧

 .تغيير وضعيت دهيد را بيمار ،ساعت يکبار در صورت کم تحرکی ٢تا  ١هر  -٨

 .درجه باال نگه داريد ٣٠سر تخت را بيش از  -٩

 .در صورت نياز ترشحات راه هوايی را ساکشن کنيد -١٠

           .دهيدب بموقع  داروهای بيمار را -١١

   Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

 .تشويق آنيد قرار گرفتن در وضعيت تسهيل کننده  تنفس موثربيمار را به  -١

 .را به بيمار آموزش دهيدانجام تنفس لب غنچه ای نحوه  -٢

  .تشويق آنيد برقراری تنفس موثر استفاده از شکم و عضالت کمکی تنفس به منظوربيمار را به  -٣

  

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

   پاکيزگی ناموثر را ه هوايی در ارتباط با تنگی برونش، افزايش توليد خلط، سرفه ناموثر و عفونت برونش

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

:پرستار بايد قادر باشد

        .هوايی بيمار را از ترشحات پاک کند هرا -١

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

، )از نظر کيفيت ، قوام ، رنگ، بو(عمق تنفس، مشخصات يا تغييرات ترشحات  و صداهای تنفسی، سرعت -١

توانايی و  ABGاشباع اکسيژن ، و نتايج ) تورگور پوستی، غشاءمخاطی و زبان و وزن( وضعيت مايعات بدن 



١٤١ 
 

 .ارزيابی کنيد را وزانه به منظور خا رج سازی ترشحات به کمک سرفهفعاليت فيزيکی ر

از سرفه يا ساکشن سمع کنيد و به تغييرات مهم مثل کاهش يا فقدان صداهای تنفسی،  صداهای تنفسی را بعد -٢

 .ويزينگ توجه نمائيد يا وجود رال

تشويق  ،قفسه سينه اسپلينت وضالت شکم بکار گيری ع ازرا به انجام تنفس عميق و سرفه موثر با کمک  بيمار -٣

 .کنيد

  :زير آمك آنيد قترشحات در مسير راه هوايی از طر به جابجايی و به حرکت در آوردن -۴

  افزايش رطوبت اتاق- الف    

  )، و لرزشدق درناژ وضعيتی،( فيزيوتراپی قفسه سينه  - ب     

  ر در صورت محدوديتمايعات در روز مگ ليتر ٣تا  ٢تشويق به دريافت - ج     

    .ساعت يکبار ٢تشويق به فعاليت و تغيير وضعيت هر   -د      

  .در صورت نياز ترشحات راه هوايی را ساکشن کنيد -۵ 

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

 .تشويق آنيد قرار گرفتن در وضعيت تسهيل کننده تنفس موثربيمار را به  -١

 .را به بيمار آموزش دهيدانجام تنفس لب غنچه ای نحوه  -٢

  .تشويق آنيد استفاده از شکم و عضالت کمکی تنفس به منظور برقراری تنفس موثربيمار را به  -٣

  .تشويق آنيد ه موثرانجام منظم و مکرر تنفس عميق و سرفبيمار را به  -۴

  : منابع مورد استفاده

 Gulanick,M. ( 2007). Nursing care plans: Nursing diagnosis and intervention. 6th ed, 
St.louis, Mosby-Elsevier co.  
 
2- Swearingen, P. (2008). All-In - One, care planning resource. 2nd ed, St.louis, Mosby –
Elsevier, Co. 
 
3- Ulrich , S; Canale ,S (2001) .Nursing care planning guide . 5nd ed. Philadelphia . 
W.B.Saunders, Co.  
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  راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

  قلب و عروق: سيستم 

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

ر، پس بار آاهش برون ده قلب ناشي از تغيير در سرعت ضربان قلب، ريتم قلب، حجم ضربه اي، تغيير در پيش با

  .و انقباض پذيري قلب

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .برون ده کافي قلب حفظ شود -١

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .بررسي آنيد صداي قلب و ريه و آاهش برون ده قلب و قلباز نظر عاليم نارسايي  را بيمار -١

وع، سوء هاضمه، تهو عاليم همراه آن شامل  PQRST، معيارهاي را از نظر درد قفسه سينه بيمار -٢

 .و غيره بررسي آنيد تعريق

 :بايد ،در صورت وجود درد در قفسه سينه بيمار -٣

  .هيددر وضعيت طاقباز قرار د وي را –الف      

  .بدهيد اآسيژن به وي –ب       

  .آنيد آنترل را وي نشانه هاي حياتي–ج       

   .بيمار را مانيتور آنيد مداومبطور  -هـ      

  .دهيد بيمار را تسكين درد –و       

  .دهيد اطالع به پزشك –ي      

 .آنيد آنترلدر بيماران بدحال  را جذب و دفع مايعات -۴

  .نمائيد توجه و به آاهش برون ده ادرار آنيد لآنتر ساعت يك هر را برون ده ادرار -۵

 .آنيد توجه و تصويربرداري قفسه سينه ECGبه نتايج  -۶

بررسي و را  نين خونسطح کراتي و CBCالكتروليت ها شامل پتاسيم،  و ABGنتايج آزمايشگاهي نظير  -٧

 .آنيد پيگيري

 .به بيمار اآسيژن دهيد در صورت نياز بر طبق تجويز پزشك -٨

 .هيدقرار دوضعيت راحت  ر وضعيت نيمه نشسته يا نشسته با پاهاي پائين تر از سطح قلب وبيمار را د -٩

ديگوآسين،  ، ACE هاي قبل از دادن داروهاي قلبي نظير بازدارندهرا  فشار خون، نبض و شرايط بيمار -١٠     

  .، بررسي آنيدCarvedilolآانال آلسيم و بتابلوآرها مثل  هاي بلوك آننده

  .آند استراحت در بستر ،در طي وقايع حاد آنيد آه توصيه به بيمار -١١       

 هاافزايش تدريجي فعاليت وي را به ،در صورت تحمل باشد، آه شرايط بيمار ثابت شده در صورتي -١٢       

 .آنترل شود و تغييرات ثبت گردد بايستي Pو  BPقبل و بعد از فعاليت  توجه داشته باشيد آه .آنيد تشويق
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 .دآنيرعايت  براي بيمار را آلسترولمحدوديت دريافت سديم و رژيم  -١٣

 آنهم ساعت ٢۴فنجان در  ۴ حداآثر(آم داده شود  مقدارقهوه يا آافئين به در صورت درخواست بيمار  -١۴

 .)ريتميآدر صورت عدم وجود 

 .به بيمار بدهيدبر طبق دستور  و به موقع هاي مدفوع را نرم آننده و دآنيپايش  بيمار را عملكرد روده -١۵

 .آنيدفراهم براي بيمار  ،تنش زا عوامل به منظور آنترل را يك محيط راحت  و آرام بخش -١۶

 .آنيد آنترل )بعد از دفع ادرار( در يك ساعت مشخص  و هر روز بيمار را وزن -١٧

اطمينان  بودن اندازه آناز مناسب  آنيد واستفاده  از جوراب هاي االستيکي بر طبق دستور پزشک -١٨

 .حاصل آنيد

 .آنيد مكرر بررسيها را بطور وضعيت اندام -١٩

از موسيقي به منظور آاهش اضطراب در جهت بهبود  آنيد و  بررسي را در بيمار وجود اضطراب -٢٠

 .نمائيد استفاده ،عملكرد قلب

محدوديت دريافت مايعات  زشكدر صورت دستور پ آنيد و دقيق پايش بيمار را بطور مايعات دريافتي -٢١

 .آنيد حفظرا 

از نظر نشانه هاي  بدهيد و با احتياط را در صورت برقرار بودن انفوزيون داخل وريدي، مايعات -٢٢

 .بررسي آنيد افزايش حجم مايعات در گردش

 mmفشار خون آمتر از  يااز نظر عاليم شوك قلبي شامل اختالل در تمرآز، هيپوتانسيون  را بيمار -٢٣

Hgبررسي  ، آاهش نبض هاي محيطي، پوست سرد، نشانه هاي احتقان ريه و آاهش عملكرد ارگانها٩٠

 .ددهياطالع داده به پزشك   فورًا ،در صورت مشاهده عاليم فوق آرده و

، افزايش مقاومت PCWPاز نظر افزايش  را در صورت وجود شوك، پارامتر هاي هموديناميك -٢۴

 .آنترل آنيد قلبي هايرون ده قلب يا شاخصآاهش ب و عروق سيستميك

 .نموده و به بيمار بدهيد تنظيم بر طبق دستور پزشكرا   Vocativeو  پداروهاي اينوترو -٢۵

ي توسط آاهش بار آاري بطن چپ قلب بدر جهت درمان شوك قل IABP روش استفاده از از طرز -٢۶

 .، آگاه باشيدو بهبود خون رساني ميوآارد

  .آگاه باشيد ،نده برون ده قلب توسط تهويه مكانيكيآاه اتاثر در مورد -٢٧

 

  Problem Definition                                                  يان مشكل                                          ب

  .مويرگيرساني اآسيژن  آاهش در رابطه بارساني ناآافي بافت ناشي از نارسايي تغذيه بافتي  خون

    Expected Outcomes                                            برآيندهاي مورد انتظار                                  

  .بيمار از درد شكايت نكند -١

 .نبض هاي محيطي در اندام ها حس شود -٢

 .ثانيه مشاهده شود ٣پرشدگي مجدد مويرگي اندام ها در آمتر از  -٣
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  .دناندام هاي بيمار گرم باش -۴

   Nursing Recommendations                               توصيه هاي  پرستاري                             

  :رساني محيطي بررسي خون -١

  .آنيد توجه درجه حرارت پوست و به رنگ پوست ، حس لمس -

 .آنيد آنترلرا  پرشدگي مجدد مويرگي -

 .آنيد توجه پوست و حضور مو، زخم، گانگرن در نواحي اندام ها از جمله پاها به بافت -

 )صبح زود (خص دريك ساعت مش و و ساق پا هر روزوزك قاندام ها، اندازه گيري قطر در   در به وجود ادم - 

 .آنيد توجه

  :بررسي عدم آفايت شرياني.درد PQRSTبررسي درد اندام ها و بررسي هاي  -٢

  .آنيد بررسيرا  نبض هاي محيطي -

 .قرار دهيد تر از سطح قلبپائين را اندام -

ار  -  ه عدم آفايت شرياني، بيم تن و تمرين دوچرخه  را در مراحل اولي ه راه رف ا  ٣٠ب ر طبق ۶٠ت ه در روز ب  دقيق

 .آنيد تشويق، دستور پزشكي

 .بپوشد جوراب و هگرم نگه داشت را اندامبه  بيمار توصيه آنيد آه  - 

 .آنيد توجه و  سالمت پا به بهداشت - 

 .آند قطع راآن افور در صورت استعمال سيگار،به  بيمار توصيه آنيد آه  - 

 

  :عدم آفايت وريدي - ٣

  .دآنيحاصل  اطمينان زير زانو از عدم وجود فشار در و هباال نگه داشترا  اندام  - 

دام  خارج آرده  )صبح و شب(بار در روز  ٢حداقل  راآن .آنيداستفاده  مناسب اندازه پا و وراب هاي االستيكجاز  -   و ان

 .آنيد بررسي بطور مرتب را

 .آنيد تشويق به راه رفتن به همراه جوراب االستيك را بيمار - 

 .آنيد تشويق زن در جهت آاهش شدت احتقان وريديبه آاهش و را در صورت اضافه وزن بيمار، وي - 

دام           را وريدي، بيمار يدر صورت وجود زخم پا -  به اجتناب از نشستن و ايستادن طوالني مدت و باال نگه داشتن ان

 .آنيد تشويق مبتال

ا  ونشانه ها و عاليم تر -  دام   و مبوز وريد عمقي شامل درد، حساسيت به لمس، تورم در ساق و ران پ  درگير  قرمزي ان

  .آنيد بررسي را

 

 

 

 



١٤٥ 
 

  Problem Definition                                                                       بيان مشكل                          

  .اسيون قلبيزخطر بروز اختالل در عملكرد عصبي عروقي محيطي ناشي از انسداد عروق بدنبال آاتتر

    Expected Outcomes                                                   برآيندهاي مورد انتظار                            

  .دنابل لمس باشنبض هاي محيطي بيمار ق - ١

 .اندام هاي بيمار گرم باشد - ٢

  .ثانيه باشد ٣پرشدگي مجدد مويرگي آمتر از  - ٣

   Nursing Recommendations                                        توصيه هاي  پرستاري                             

  .آنيد بررسي دقيقه بر طبق دستور پزشك ١۵ساعت يا هر  ١- ۴هر  بيمار را وضعيت عصبي عروقي - ١

ي P از شش - ٢ ود در بررس امل (  خ  )Pain ، ،Pulslessness، Pallor ،Paresthesis ،paralysis ،Pressureش

 .استفاده آنيد

انتظار و تحمل و عدم پاسخ به دارو، درد       حد  به صورت درد بيش از (   از نظر عاليم سندرم  کمپارتمنت را بيمار - ٣

 .بررسي آنيد )دان نبضدر پي حرآات غير فعال، آاهش حس، ضعف، از دست دادن حرآت، فق

 .هيدقرار د در وضعيت  و راستاي آناتوميكاندام بيمار را  - ۴

 .در اسرع وقت در صورت مجاز بودن از تخت خارج شودبه بيمار توصيه آنيد آه  - ۵

 .آنيد آنترل و پايشرا  DVTعاليم  - ۶

 .آنيد استفاده از جوراب االستيك - ٧

  .آنيد آمكساعت  ۴هر  به بيمار در انجام تمرينات بدني بر طبق دستور پزشك - ٨

 
  Problem Definition                                                                       بيان مشكل                          

.آنژين  صدريو يا  درد قفسه سينه ناشي از انفارآتوس ميوآارد

    Expected Outcomes                                         برآيندهاي مورد انتظار                                       

.بيمار بطور آالمي تسكين درد را بيان آند - ١  

.هري آرام و فاقد اضطراب را نشان دهد ظا بيمار - ٢

   Nursing Recommendations                                    توصيه هاي  پرستاري                                 

  .آنيد بررسي PQRSTاز نظر معيار  بيمار را درد - ١

 .سريعا بررسي آنيد ECGاز طريق  را قلب وضعيت - ٢

 .آنيد توجه به اولين زمان شروع بروز واقعه درد قفسه سينه - ٣

۴ - biomarkers آنيد آنترل و بررسيرا  ميوآارد، تروپونين، ميوگلوبين. 

 .تشويق آنيد تخاستراحت در ت و وي را به ،را براي بيمار فراهم آنيد يك محيط آرام و ساآت - ۵

 .، گزارش دهدبروز هر دردي در اسرع وقت صورتدر  دهيد آه آموزش به بيمار - ۶

 .آنيد ارزيابي را اشباع اآسيژن داده و ژناآسي بر طبق دستور - ٧
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٨ -  TNG  تزريق آنيد بر طبق دستور تا تسكين درد و حفظ فشار خونرا. 

   .تزريق آنيد داخل وريدي در بيماران در معرض خطربصورت  بر طبق دستور راهپارين  - ٩

  Problem Definition                                            بيان مشكل                                                     

  .تباس آب و سديم در بدن بدنبال نارسايي احتقاني قلبافزايش حجم مايعات بدن ناشي از اح

    Expected Outcomes                                           برآيندهاي مورد انتظار                                    

 .تضاهرات باليني زودرس وعلل افزايش حجم مايعات شناسايي شود .١

 .تضاهرات باليني ناشي از افزايش حجم مايعات کاهش يابد .٢

  .شود يافزايش حجم مايعات جلوگيربروز  زکان ادر صورت ام .٣

   Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                                

  .بررسي آنيد و وسعت ادم مقاز نظر ع اندامها را  - ١

 .آنترل آنيدوزن  ياز نظر افزايش ناگهان ،ترجيحًا قبل از صبحانه و در يك ساعت مشخص روزانه بيمار را وزن - ٢

 .بررسي آنيد از نظر رال، تالش هاي تنفس، وجود و شدت ارتوپنه را صداهاي ريه - ٣

د ژوگودار جهت وجود اتساع در وضعيت نشسته        و  ه شودباال نگه داشت درجه ۴۵تا  ٣٠سر  - ۴ بررسي   از نظر وري

 .شود

 و به پزشك   را آنترل  ببرون ده قل   و (PCWP)توسط شرياني، فشار شريان ريوي    م، فشار فشار وريد  مرکزي  - ۵

 .دهيدگزارش 

اآي پنه  ك نشانه هاي حياتي، آاهش فشار خون، تاآي  - ۶ دامات      را بررسي و  اردي، ت  در صورت وجود نارسايي قلب اق

 .بعمل آوريد در جهت تشخيص پرستاري آاهش برون ده قلب الزم را

 .آنيد آنترلرا  جذب و دفع مايعات ميزان - ٧

 . هيدتغيير وضعيت د )ساعت ٢حداقل هر (را  ابسته، مرتبًا بيماردر صورت وجود ادم در اندام هاي و - ٨

  .اعمال آنيددر برنامه غذايي روزانه  را محدوديت دريافت سديم و مايعات - ٩

  : منابع مورد استفاده

Gulanick,M. ( 2007). Nursing care plans: Nursing diagnosis and intervention. 6th ed, 
St.louis, Mosby-Elsevier co.  
 
2- Swearingen, P. (2008). All-In - One, care planning resource. 2nd ed, St.louis, Mosby –
Elsevier, Co. 
 
3- Ulrich, S; Canale ,S (2001) .Nursing care planning guide . 5nd ed. Philadelphia . 
W.B.Saunders, Co.  
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  راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

   بيماريهاي خون

  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  RBC مقاومت عدم تحمل فعاليت ناشي از آم خوني و آاهش ظرفيت عملي اآسيژن خون و آاهش

    Expected Outcomes                                                                               ندهاي مورد انتظاربرآي

 :پرستار بايد قادر باشد

 .را توصيف نمايد بيمار نشانه هاي عدم تحمل فعاليت و عالئم -

  .تعادلي ميان فعاليت و استراحت بيمار فراهم کند -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

 .نشانه هاي عدم تحمل فعاليت بيمار را بررسي نمائيد -١

 .آنيداجرا  را راهکارهاي مناسب و آردهاز نظر خطر افتادن بررسي  را بيمار -٢

 .آنيد گزارش را يا آمتر% ٩٢ sat و استفاده پالس اآسي متري ازدر صورت نياز  -٣

 .دائيبيمار را تشويق به تنفس عميق نم بدهيد و اآسيژن ،پزشک در صورت تجويز -۴

 .دقيقه استراحت بدون مزاحمت ٩٠فراهم آردن و اجازه زماني براي داشتن حداقل  -۵

 .آنيد تشويق بهبود شرايط به افزايش تدريجي فعاليت ها در جهت تحمل بر اساس ارتقاء وبيمار را  -۶

 و افزايش حد تحمل فعاليت بدنبال درمان از نظر عاليمي آه نمايانگر تسكين يافتن عالئم را بيمار امجدد -٧

  .دائيبررسي نم است،

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .تعادلی ميان فعاليت و استراحت ايجاد نمايد -

  .را بيان نمايد فعاليت ئم و نشانه های عدم تحملعال -

   

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

رينوليز            فيب اختالل  فرآيند انعقاد خون، ازبطني، آليه و مغزي ناشي ، قلبي ريوي، یخون رساني ناآافي بافت

  .خون، قطع گردش خون بطور ثانويه در پي فعال شدن عومل ترومبوتيك و افزايش وزيکوزيته

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :قادر باشد پرستار بايد

اختالل   ازقلبي ريوي، بطني، آليه و مغزي ناشي  ،یفترساني با عالئم و نشانه هاي  اختالل در خون. ١

 .فرآيند انعقاد خون را توصيف کند

از قلبي ريوي، بطني، آليه و مغزي ناشي  ،ختالل در خونرساني خونرساني بافتپيشگيري از بروز ا. ٢
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  .در برنامه مراقبت از بيمار لحاظ نمايد را فرآيند انعقاد خون اختالل

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  :را با معيارهاي ذيل بررسي آنيد انعقاد خون و خونريزي -١

  .پايش نشانه هاي حياتي –الف 

  .ر و سطح هوشياري و پاسخ حرآتيشامل آگاهي، وضعيت عقالني، واآنش مردمك به نو آنترل عصبي –ب 

  .پايش جذب و دفع، گزارش يافته هاي قابل توجه و مهم –ج 

  .مسيرهاي معده روده اي، ادراري تناسلي و غشاهاي مخاطي از نظر خونريزي: پايش زخم هاي جراحي –د 

ع اآسيژن ساعت يا بر طبق نياز، گزارش اشبا ٢پايش اشباع اآسيژن از طريق پالس اآسي متري هر  -هـ 

  .يا آمتر از آن% ٩٢

 تشويقبه تغيير وضعيت هر ساعت در بستر يا انجام فعاليت بدني و حرآت آردن در حد تحمل  را بيمار -٢

  .نمائيد

   Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .اجتناب از پوشيدن لباس تنگ و فشاري -١

                       .در صورت استعمال سيگار، برقراري برنامه قطع سيگار -٢

  

  Problem Definition                                                                                             بيان مشكل  

و آاهش شمارش  DICحفاظت ناموثر بدليل افزايش خطر خونريزي بطور ثانويه ناشي از خونريزي در پي بروز 

  .پالآتها

    Expected Outcomes                                                                              برآيندهاي مورد انتظار

  :باشد پرستار بايد قادر

 .در معرض خطر خونريزي را شرح دهد در برنامه مراقبتي از بيمار رعايت نکات حفاظتي مورد توجه -

  .عالئم و نشانه هاي اختالالت خونريزي را شرح دهد -

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري  

 گزارش را ابل توجهقو تغييرات پايش و منظم در فواصل مکرر  ار ي حياتي و سطح هوشيارينشانه ها -١ 

  .نمائيد

  .نمائيد بررسي را board likeييرات صداهاي روده و شكم همانند درد شكم، اتساع شكم، تغ -٢

  .نمائيد بررسي بطور منظم را محل هاي تزريق -٣

 درمان اال نگهداشتن عضوتوسط يخ، فشار، استراحت و ب را در صورت امكان، محل هاي خونريزي -۴

  .نمائيد
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  .ه باشيدمفاصل آگا ددرو  به تغييرات بينايي، سردرد -۵

  .آنيد پايش را انعقاد خون و ساير معيارهاي آزمايشگاهي خوني -۶

، تهوع، سرفه، فشار و زور به همراه حرآات روده، اجتناب از تزريق آنترل اوغ زدن ،پيشگيري -٧

   .vein punctureعضالني، به حداقل رساندن 

  .آنيدتوجه  ،رعايت احتياطات خونريزيبه نشانه هاي بعد از  -٨

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

رم و اجتناب از خروج ترشحات بيني با فشار، خم الكتريكي و مسواك ن Shaverبه بيمار در مورد استفاده از  -١

مثل تنقيه، آنترل درجه حرارت از طريق (ماتيك هاي ترو روسيجرو پ )ئين آوردن سر پائين تر از قلبپا(شدن 

  .آنيدتوصيه ) رآتوم

  

  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

خطر بروز اختالل در تماميت پوست يا اختالل در تماميت بافت ناشي از اختالل در گردش خون بطور ثانويه 

  .متعاقب خونريزي و ترومبوز

    Expected Outcomes                                                                             برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

 .تشخيص دهد ععالئم ونشانه هاي اختالل در تماميت پوست و بافت را شرح دهد و به موق. ١

  .ميت بافت و پوست را توضيح دهديري کننده در بروز اختالل در تمااقدامات پيشگ. ٢

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسي از نظر تغييرات رنگ، درجه حرارت و حس را پوست بيمار -١

 ،درنواحي آرنج و پاشنه ها sheepskin)پوستين (ساعت و توجه به استفاده از  ٢از چرخاندن بيمار هر  -٢

اطمينان  نشدن اندام ها در هنگام چرخاندن بيماره کشيدو توزيع فشار توسط پدهاي پنبه اي  افزايش

 .دائيحاصل نم

.نمائيد تشويق ،ساعت ٢به حرآات در دامنه حرآتي فعال در تمام اندام ها هر بيمار را  بر اساس دستور،  -٣

 .گرم نگهداشتن اندام هاي بيمار -۴

  .نمائيد استفاده انندهنظير گازهاي پوش ،متناوب از نوارهايي براي نگه داشتن پانسمان در محلبطور  -۵

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .انجام حرکات بدنی فعال بطور منظم -١

  .اجتناب از قرار گرفتن در معرض سرما -٢
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  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

خون  درد حاد بدليل سردرد، آنژين، خارش، عدم راحتي شكم و مفاصل بطور ثانويه در ارتباط با اختالل گردش

  .واقعه خونريزي در پي آن نشت خون در بافت ها ناشي از افزايش وزيكوزيته خون، رخ داده

    Expected Outcomes                                                                            برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

خون متعاقب افزايش وزيكوزيته خون،   اقدامات پيشگيري کننده در بروز درد ناشي از اختالل در گردش . ١

  .را شرح داده و در برنامه مراقبتي قرار دهد واقعه خونريزي در پي آن نشت خون در بافت ها

  .معيارهاي بررسي درد را توضيح دهد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري  

 از ابزار ارزيابي درد و عدم راحتي بيمار وبررسي  را د شكم و مفاصلوجود سردرد، آنژين، در -١

   .آنيد استفاده

 .آنيد توجه به بروز شكايت درد و حساسيت به لمس ساق پاي بيمار -٢

 .دهيددر صورت وجود عدم راحتي مفاصل و يا پوست، مفصل را استراحت داده و اندام را باال قرار  -٣

اجتناب از روي هم انداختن پاها و پوشيدن لباس .اصل در حد تحمل استفاده آرام از دامنه حرآتي مف

 .آنيد استفاده از آمپرس سرد يا يخ .هاي تنگ ضروري است

از ضد درد حاوي آسپرين يا ضد التهاب غير . بدهيد در صورت تجويز پزشك مسكن و ضد درد -۴

 .آنيد اجتناب مگر در صورت دستور پزشك ياستروئيد

 .دهيد آموزش از تشديد درد خواست ضد درد قبلدر رب مبنيبه بيمار  -۵

 .آنيد تشويق به استفاده از روش هاي آنترل درد غير دارويي نظير آرام سازي وانحراف فكربيمار را  -۶

از کمان تختي، باال نگه داشتن اندام و حمايت پا توسط بالش، در صورت نياز گرم نگه داشتن اندام،  -٧

  .آنيد استفاده ،سايتوپني به ترومبوآرام در بيمار مبتال ايجاد يك محيط

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

  .شناسايی و بررسی درد و گزارش فوری آن نسبت به در خواست ضد درد پيش از تشديد درد -

  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

باط با احساس پري، ناشي از احتقان عدم تعادل تغذيه، آمتر از نياز بدن بدليل بي اشتهايي بطور ثانويه در ارت

                        .سيستم ارگانيگ درپلي سايتمي

    Expected Outcomes                                                                             برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

 .نيازهاي تغذيه اي بيمار را برررسي نمايد -
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  .يت تغذيه را در برنامه مراقبتي لحاظ نمايدروشهاي ارتقاء دهنده کيف -

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد آنترل بطور روزانه را وزن بيمار  -١

 .يافت مايعات در صورت ضرورتپايش جذب مايعات، تشويق به در -٢

 .آنيد تشويق ثبت جذب و دريافت غذا و كرربه خوردن غذا در وعده هاي آوچك، م را بيمار -٣

بررسي و دريافت اطالعات در مورد غذاهاي مورد عالقه در صورت عدم دسترسي، در بيمارستان به  -۴

 .آن غذاها

 .آنيد توصيه به بيمار به اجتناب از غذاهاي محرک و خوردن غذاهاي سالم -۵

 .دهيد آموزش اجتناب از دريافت آهن و مرکبات همراه غذا مورد به بيمار در -۶

 .انجام دهيد در صورت نياز مشاوره تغذيه -٧

  .دهيد آموزش به بيمار و اطرافيان در مورد چگونگي ثبت و حفظ جذب مايعات و غذاي روزانه -٨

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :ش دهيدبه بيمار در زمينه های ذيل آموز

  .چگونگي ثبت و حفظ جذب مايعات و غذاي روزانه  توسط بيمار و اطرافيان -

 .اجتناب از دريافت آهن و مرکبات همراه غذا -

  .يافت غذاهاي محرک و خوردن غذاهاي سالماجتناب از در -

   

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .توميحجم خون بطور ثانويه بدنبال فلبوعروقي در ارتباط با کاهش  و قلبي و یمغز رساني ناکافي بافت خون

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

 .عالئم و نشانه هاي اختالل در خونرساني بافت بدنبال فلبوتومي را شرح و ليست نمايد -

  .اقدامات پيشگيري کننده از بروز اختالل در خونرساني بافت در برنامه مراقبتي بيمار را شرح دهد    -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

در صورت بروز اين  و بررسي را ه سينه يا گيجي در طي روشس، درد قفتاکيکاردي، افت فشارخون -١

 .دهيد اطالع به تيم مراقبت بهداشتي عالئم

 .بايد بخوابد ميبيمار در هنگام انجام روش فلبوتو -٢

  .دقيقه قبل از حرکت در وضعيت نشسته قرار گيرد ۵-١٠، بمدت بعد از انجام روش -٣

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد
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مال بروز افت افراد سالمند و مبتال به بيماريهاي مزمن در مورد احت رعايت احتياطاتي بخصوص بيماران -

  .روز بعد از انجام فلبوتومي ٢- ٣فشارخون وضعيتي و نياز به در هنگام ايستادن حداقل 

   

  Problem Definition                                                                                           بيان مشكل  

  .خطر بروز عفونت ناشي از اختالل در عملکرد مغز استخوان

    Expected Outcomes                                                                             برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

 .ده و ليست کندتميک را نام برسعالئم و نشانه هاي بروز عفونت هاي موضعي و سي -

  .اقدامات پيشگيري کننده از بروز عفونت را توصيف کند -

   Nursing Recommendations                                                                توصيه هاي  پرستاري  

 .WBCپايش  -١

 .آنيد بررسي را و درد عفونتهاي موضعي و سيتميک نظير تب، لرز، کسالت، تورمهاي ه نشان -٢

 .آنيد تاکيد به داشتن بهداشت و مراقبت از دهان و پرينه بطور روزانه -٣

 .آنيد اجتناب از تماس با افراد مبتال به سرماخوردگي يا عفونت -۴

 .دهيد آموزشنشانه هاي عفونت  گزارش عالئم و در مورد به بيمار -۵

از و اده د قراردر اتاق خصوصي و اتاق ايزوله  را ، بيماردر بيمارستان شدن بستريدر صورت  -۶

  .آنيد استفاده ايزوله محافظتي

   Patient Education                                                                                        آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .نشانه هاي عفونت گزارش عالئم و -

  .اجتناب از تماس با افراد مبتال به سرماخوردگي يا عفونت -

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

آمبولي شريان در يا شرياني بطور ثانويه در پي پارگي خون رساني ناآافي بافت در ارتباط با قطع جريان خون 

  .آنوريسم و آمبولي متعاقب تشكيل ترومبوز وريديبيمار مبتال به 

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

بافت در ارتباط با قطع جريان خون شرياني بطور ثانويه در پي  اختالل در خونرسانيعالئم و نشانه هاي  -

آنوريسم و آمبولي متعاقب تشكيل ترومبوز وريدي را توصيف آمبولي شريان در بيمار مبتال به  ياپارگي 

 .کند
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پيشگيري از بروز اختالل در خونرساني بافت در ارتباط با قطع جريان خون شرياني بطور ثانويه در پي  -

آمبولي شريان در بيمار مبتال به  آنوريسم و آمبولي متعاقب تشكيل ترومبوز وريدي در برنامه  ياپارگي 

  .مراقبت از بيمار توضيح دهد

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد گزارش ار و آاهش يا فقدان نبض بررسي حداقل هر يك ساعت را نبض هاي محيطي  -١

 و گزارش اختالل در حس مورد به بيمار در وبررسي  را حس محيطي به همراه نشانه هاي حياتي -٢

 .دهيد آموزش گزارش عاليم به افراد تيم درماني

 .حاصل آنيد اطمينان از اندازه گيري دقيق جذب و دفع و توجه خاص به برون ده ادرار -٣

 گزارش را ي مجدد مويرگي و عملكرد حرآت يا تشديد دردهرگونه تغييراتي در رنگ اندام ها، پرشدگ -۴

 .آنيد

 .ريدنگه دابيمار در وضعيت راحت و استراحت در بستر  -۵

 .آنيد گزارش به افراد تيم درماني را هر نوع اسهال خوني -۶

 .بدهيد پذيري ميوآارد ضدر جهت آاهش تحريك پذيري و انقبا را بتابلوآرها ،در صورت تجويز پزشك -٧

، اتساع عي، رنگ پريدگي بخش ديستال اندام، گرماي موضاريتم، افزايش قطر اندام، ردبه گزارش د -٨

استراحت نموده به تيم  بايد ، بيماردر صورت وجود اين عالئم. آنيد توجهوريدها در ترومبوز وريد 

 .درمان اطالع دهد

 تاآيكاردي، افتدرد قفسه سينه ناگهاني، تنگي نفس، افزايش سرعت نفس،  ،پايش و گزارش خونريزي -٩

 .و آاهش صداهاي تنفس و تعريق% ٩٢آمتر از  O2 sat، رال فشار خون، غلظ خون و تنفس سطحي

  .از انجام تمرينات بدني در دامنه حرکتي مفاصل خودداري شود DVTدر صورت 

 
   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .گزارش هر نوع اسهال خوني به افراد تيم درماني -

، اتساع عي، رنگ پريدگي بخش ديستال اندام، گرماي موضاريتم، افزايش قطر اندام ،به گزارش درد   -      

  .ده به تيم درمان اطالع دهد، بيمار استراحت نمودر صورت وجود اين عالئم. شود توجهوريدها در ترومبوز وريد 

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

يس     روزلدر ارتباط با اختالل در گردش خون شرياني بطور ثانويه در پي فرآيند آترواسكاختالل در تماميت بافت 

  .وفلبيتبتروم ازافزايش انعقاد پذيري ناشي  ،و صدمات ديواره وريدي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :ر باشدپرستار بايد قاد
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 .عالئم ونشانه هاي اختالل در تماميت پوست و بافت را شرح دهد و به موقع تشخيص دهد -

  .ميت بافت و پوست را توضيح دهدي کننده در بروز اختالل در تمااقدامات پيشگير     -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسي از نظر وجود زخم را انگشتانفضاي مابين  ساق پا و يا -١

 به بيمار در مورد اهميت راه رفتن و داشتن تمرينات در دامنه حرآتي مفاصل لگن، زانو و قوزك -٢

 .دهيد آموزش

 .دهيد توضيح در مورد برنامه تمرين از سوي افراد تيم درماني -٣

حس، رنگ اندام تحتاني ، تشويق به  به بيمار در مورد چگونگي بررسي نبض هاي محيطي، گرما، -۴

 .دهيد آموزش مشاهده روزانه پا توسط بيمار و اعضاء خانواده در صورت وجود اختالل بينايي بيمار

 .آنيد تشويقبه قطع استعمال سيگار و تنباآو  -۵

وراب در هنگام راه رفتن يا در بستر جدر مورد اهميت گرم نگه داشتن پاها و محافظت توسط پوشيدن  -۶

 .دهيديح توض

 .آنيد رعايت را نكات احتياطي در مورد استفاده از پدهاي گرمايي -٧

 .دهيدتوضيح  در مورد اهميت نور چراغ در اتاق خواب و حمام -٨

 .آنيد رعايت را نكات احتياطي در اجتناب از ايجاد فشار در نواحي استخواني -٩

 .آنيد رعايت را نكات احتياطي در پوشاندن تمام نواحي در تماس با محيط و هواي سرد -١٠

بروز ترومبوفلبيت  ترمبوز وريد سطحي، بررسي عوامل موثر در ،DVTبررسي عاليم و نشانه هاي  -١١

پا، آم آبي، سيگار، واريس وريد، بارداري، چاقي، جراحي، بدخيمي و  به تروما ،نظير آم تحرآي

              .OCPاستفاده از 

باالنگه داشتن پاي مبتال، گرم نگه داشتن اندام و به استراحت و  را در صورت بروز ترمبوز بيمار -١٢

  .آنيد تشويق دريافت مايعات آافي و بانداژ االستيك

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

                    .روتيکلاسکارتباط با انسداد و ايسکمي آترو مزمن در درد

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

را شرح داده و در روتيک لاسکارتباط با انسداد و ايسکمي آترو اقدامات پيشگيري کننده در بروز درد در -

 .برنامه مراقبتي قرار دهد

  .معيارهاي بررسي درد را توضيح دهد -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد استفاده و از معيار بررسي درد بررسي را وجود درد .١
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 .بدهيد ضد درد در صورت وجود دستور پزشك -

 .آنيد ثبت در هنگام استفاده از مقياس بررسي درد را تسكين درد -

در صورت  .ضروري است) سدرد شديد و آرامپ( ر و داشتن استراحت هنگام  لنگيدنآموزش به بيما -

و درد در هنگام استراحت، تشويق بيمار در قراردادن پاها در وضعيت وابسته و اطمينان از گرم  لنگيدن

  .نگه داشتن اندام توسط پوشيدن جوراب و پتو بطور مناسب

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

در صورت  .ضروري است) درد شديد و آرامپس(آموزش به بيمار و داشتن استراحت هنگام  لنگيدن   -

و درد در هنگام استراحت، تشويق بيمار در قراردادن پاها در وضعيت وابسته و اطمينان از گرم لنگيدن 

  .پتو بطور مناسبنگه داشتن اندام توسط پوشيدن جوراب و 

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

لفتي ديواره داخلي  و اط با آاهش جريان خون شرياني بطور ثانويه در پي کخونرساني ناآافي بافت محيطي در ارتب

شرياني يا انسداد حاد بطور ثانويه بدنبال آمبولي گرافت پس از جراحي، قطع گردش خون وريدي  نازآي لومن

  .ناشي از ادم و احتقان وريدي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

عالئم و نشانه هاي  اختالل در خونرساني بافت محيطي در ارتباط با آاهش جريان خون شرياني بطور . ١

شرياني يا انسداد حاد بطور ثانويه بدنبال آمبولي گرافت پس فتي ديواره داخلي  و نازآي لومن ثانويه در پي کل

 .دش خون وريدي ناشي از ادم و احتقان وريدي را توصيف کنداز جراحي، قطع گر

پيشگيري از بروز اختالل در خونرساني خونرساني بافت محيطي در ارتباط با آاهش جريان خون شرياني . ٢

بطور ثانويه در پي کلفتي ديواره داخلي  و نازآي لومن  شرياني يا انسداد حاد بطور ثانويه بدنبال آمبولي 

ز جراحي، قطع گردش خون وريدي ناشي از ادم و احتقان وريدي در برنامه مراقبت از بيمار گرافت پس ا

  .توضيح دهد

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري  

ن اندام نگه داشت باال ،بررسي وجود درد و تغييرات درجه حرارت پوست، رنگ، عملكرد حسي و حرآتي -١ 

 ٨دقيقه هر  ١۵استفاده از بانداژ االستيك و بازآردن آن تقريبا بمدت  و در صورت وجود تشكيل ترومبوز

  .را انجام دهيد تشويق بيمار به انجام تمرينات بدني در مفاصل به صورت فعال و غيرفعال و ساعت

  .هم ضروري استو گزارش يافته هاي م 6Pبررسي نبض هاي محيطي و اندام درگير از نظر  -٢

  .پيشگيري و ايجاد فشار بر بافت، استفاده از آمان تختي يا محافظت آننده ها در تخت -٣

  .آنيد گزارش را ميلي متر جيوه ١۵-٢٠و هر گونه افزايش يا آاهش بيش از  بررسي را فشار خون -۴



١٥٦ 
 

 پيشگيري افتساعت اول بعد از جراحي، از خم شدن حاد مفصل در صورت وجود گر ۴٨- ٧٢به مدت  -۵

  .آنيد

  .در صورت فقدان نارسايي حاد قلب يا آليه، تشويق به دريافت مايعات به ميزان آافي -۶

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .به صورت فعال انجام تمرينات بدني در مفاصل -

 .پيشگيري از خم شدن حاد مفصل در صورت وجود گرافت  -

  .دريافت مايعات به ميزان آافي  -

  

  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .درد حاد در ارتباط با فرآيند التهابي بدنبال تشكيل ترومبوز

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :پرستار بايد قادر باشد

التهابي بدنبال تشكيل ترومبوز را شرح داده و در اقدامات پيشگيري کننده در بروز درد ناشي فرآيند  -

 .برنامه مراقبتي قرار دهد

  .معيارهاي بررسي درد را توضيح دهد -

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

در صورت  آنيد ويش پا از نظر وجود درد، ثبت درجه درد و استفاده از مقياس ارزيابي درد را بيمار -١

  .بدهيد ضد درد وجود دستور پزشك

 .يابيد اطمينان از داشتن استراحت در بستر در طي مرحله حاد -٢

 نه(اطمينان از بكار آردن گرما . در صورت وجود دستور، استفاده از آمپرس گرم و مرطوب انجام شود -٣

 .، پيشگيري از ايجاد سرما ضروري است)خيلي گرم

 .در صورت امكانباال نگه داشتن پا  -۴

  .آنيد اجتناب از خم آردن لگن و زانو -۵

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  :به بيمار در زمينه های ذيل آموزش دهيد

 .باال نگه داشتن پا در صورت امكان -

  .اجتناب از خم آردن لگن و زانو -
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  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .DVTموثر در ارتباط با ضد انعقاد درماني جهت درمان حفاظت نا

    Expected Outcomes                                                                                ندهاي مورد انتظاربرآي

  :پرستار بايد قادر باشد

 .در معرض خطر خونريزي را شرح دهد در برنامه مراقبتي از بيمار رعايت نکات حفاظتي مورد توجه -

  .عالئم و نشانه هاي اختالالت خونريزي را شرح دهد -

   Nursing Recommendations                                                                   ري  توصيه هاي  پرستا

  :پايش اثرات جانبي مصرف زياد ضد انعقاد از نظر -١

                 .زخم ها، وريدي، تنفسي و GU. GIافزايش خونريزي از محل هاي نظير  –الف 

  .پتشي و يا هماتوم جديد توسعه پورپورا و –ب 

  .صلدرد استخواني و مفا –ج 

  .تغييرات وضعيت ذهني –د 

در صورت مصرف  INR/PTدر مصرف هپارين و يا افزايش  ٢-۵/٢بيشتر از  PTTهـ در صورت 

              .وارفارين

  :پايش بيمار از نظر اثرات جانبي بصورت آمتر و آم ضد انعقاد از نظر -٢

  )حيطياليم و نشانه هاي آمبولي ريه و يا ترومبوز وريد مع(تشكيل لخته  - الف

  .پائين از از ميزان مورد نظر INR/PTو   PTT –ب 

ايجاد ضد پالآت در پي  ،نتي باديناشي از ايجاد آ ٠٠٠/١٠پالآت آمتر از  ،بررسي ترومبوسيتوپني –ج 

  .مصرف هپارين

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

  :مار در زمينه های ذيل آموزش دهيدبه بي

   .ن گزارش به موقع  آن عالئمآو در صورت بروز  نشانه های اختالالت خونريزی ئم وشناسايی عال -
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

 AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)ايدز 

                                                                                          Problem Definition  بيان مشكل 

  نقص ايمني 

                                                                           Expected Outcomesبرآيندهاي مورد انتظار 

 .شود آنترل عفونت .١

 :گردد ارائه خدمات تخصصي درموارد زير. ٢

 ،پوستي تمشكال درمان -

 ،دهان و حلق درمان زخمهاي -            

 ،درد تب و آنترل -

 ،و مشكالت تنفسي آنترل سرفه -

 ،دارد اسهال موارديكه بيمار در مراقبت و درمان  -           

  ،مناسب رژيم غذايي تنظيم  -          

  ،و درمانهاي حمايتي موضعي آاربرد درمانهاي  -

  ،دستورات دارويي پيگيري -          

  .پيشگيري از انتقال بيماري به سايرين -     

                                                               Nursing Recommendationsتوصيه هاي پرستاري  

  :آنترل عفونت -

  .آنيد ارائه برحسب وضعيت خاص بيمار را درمان هاي ضد ويروسي .١

  .آنيد درمان راازجمله عفونتهاي فرصت طلب  HIVبا  بيماريها و عفونتهاي مرتبط. ٢

درمان  و فراهم ساختن مراقبت باليني ، بيماران سل در آلية وبررسي وضعيت مروردرمان و آنترل سل ؛ . ٣

  فلوآونازول و يا استفاده ازآوتريماآسازول ، ضد سل پيگيري درمانهاي؛  عالئم

 .نمائيد درمان و آنترل را (STI)عفونت هاي منتقله از راه جنسي . ۴

  : HIV/AIDSارائه خدمات تخصصي در موقعيت هاي خاص مرتبط با   -

 .نمائيد بررسي وحمايت بيمار را ،درمان پيشگيري آننده و ART رعايت و درمورد پيگيري مراقبت. ١

 مجدد لينيبررسي با جانبي داروها واثرات جديد، مصرف داروها نشانه هاي و با يافتن عالئم در رابطه. ٢

 .بعمل آوريد

 .نمائيد وبررسي مرور را وضعيت بارداري. ٣
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  .دهيد ارجاع بارداري جهت دريافت مراقبت هاي دوران را خانم باردار .٤

 .تراپي ARV پيگيري و حمايت. ٥

 درمان را وزن آاهش آننده، تب مداوم و شديد يا عود آانديديازيس اسهال مداوم، قبيل از مشكالت مزمن. ٦

 .ائيدنم

 : طريق نمودن برنامه درمان از تنظيم و مرتب. ٧

 ،توزيع و ثبت داروها -

 ،رنامه ريزي جهت پيگيريب -                

  ،درجامعه موجود سرويسهاي پيوستن به -

 ،روي آارت مخصوص اطالعات ثبت -

، )فراهم ساختن آاندوم  روابط جنسي ايمن و مشاوره درمورد( PLHA پيشگيري درمورد -

ها درمورد  بچه دارشدن، توصيه به هم خانه زندگي زناشويي، و همسر انتخاب مشاوره درمورد

 .احتياطات الزم رعايت

  :ي به بيماران در هنگام بستري شدنارائه خدمات پرستار -

  .نمائيد بررسي را بيمار و مشكالت موقعيت ها .١

 .نمائيد آنترل عالئم اورژانسي نظر از اسريع را بيمار. ٢

 :نمائيد آنترل بيماران همه در را مشكالت زير. ٣

 ،ه يا تنفس مشكلفسر -

 ،آنمي سوء تغذيه و مشكالت تغذيه اي يا -

  ،عفونتهاي دهان و حلق ها و زخم -

 .درد -

 .اجرا نمائيد تجويز طبق را خاص درمانهاي. ٤

 : برطرف آردن عالئم ازجمله و درمان. ۵

 .درماني طرح درمان درد برطبق  -

آردن  بستر، حمام پيشگيري اززخم مراقبت ازدهان، :پيشگيري آننده مداخالت فراهم ساختن  -

 .و انقباضات عضالت پيشگيري ازسفتي بيمار،

هنگام  درد در ، دهاني هاي و استفراغ، زخم تهوع وزن، درمان عالئم آليدي ازجمله آاهش  -

  .افسردگي راب واضط رار و مدفوع، اسهال،بي اختياري اد يبوست، بلع،

 :نمائيد آنترل طي درمان در موارد زير را -۶ 

بيوشيمي خون و  ، CBC ماه يكبار ازنظر ٣، بيمار بايد حداقل هر طبق راهنماي توصيه شده -

  .آزمونهاي عملكرد آبدي ارزشيابي شود

o آنترل باليني.  
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o درك و احساس بيمار ازنحوه  درمان.  

o تغييرات وزن بدن. 

o  دفعات يا شدت عالئم مربوط بهتغييراتي در HIV  مثل تب ، اسهال ,... 

o آنترل آزمايشگاهي : 

o آاهش سطح Viral load : حداقل  log  1  نهفته بعد ازدرما ٤تا.  

o CD4 cells/mm3:  در اولين سال بعد ازتكميل درمان ضد ويروسي سطح  CD4  به

١٠٠ -  ٢٠٠ cells/mm3 افزايش مي يابد. 

o مسائل جنسي مورددر توجهات خاص ارائه. 

o ارائه مراقبت درمراحل پاياني و فراهم ساختن. 

o ترخيص برنامه ريزي جهت.   

      : HIV/AIDSراهبردهاي پيشگيري از  -

 ).Behavior Change Communication (BCC)(آنيد  برقرار ارتباط به منظور تغيير رفتار .١

 . (IEC)، آموزش و برقراري ارتباط ارائه اطالعات. ٢

  .دهيد آموزش درمورد روابط جنسي ايمن. ٣

  .در پيش بگيريد راهبرد دورستي با نوجوانان و جوانان. ۴

  .دهيد آموزش مهارتهاي زندگيدر مورد . ٥

  .آاهش دهيد را آسيب ميزان. ٦

  .حمايت و آموزش از سوي گروههاي همسان. ٧

  .به عنوان مربي PLHAدرگير ساختن . ٨

  .انجام دهيد را  STIاز مراقبت وپيشگيري. ٩

  .(VCT)مشاوره داوطلبانه براي انجام آزمايشات . ١٠

                                                                                       Patient Educationآموزش به بيمار

 .دهيد آموزش ARV درمورد اثرات نجات بخش .١

، عث آنترل بيماري مي گردد و باعث عالج و ريشه آني دائمي نمي شوداينكه اين داروها فقط با مورد در. ٢

 .نمائيد تاآيد

درهنگام انجام  انتقال بيماري به ديگران جلوگيري نكرده و بنابراين هنوز اينكه مصرف داروها از درمورد. ٣

 .نمائيد تاآيد، آاندوم استفاده نمايد مقاربت هاي جنسي بايد از

 .نمائيد تاآيد صحيح روزانه داروها براي حفظ سطح مناسب پالسمايي اهميت مصرف مورد در. ٤

مصرف شوند و به هيچ وجه  )ساعت ١٢حتما هر( زمان معين بار در درمورد اينكه داروها بايد روزانه دو. ٥

 .دهيد آموزش ،خودسرانه قطع نشوند

 Abacavir , Videx , ddI :  ا مصرف شونددقيقه قبل يا يك ساعت بعد ازصرف غذ ٣٠حداقل. 
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 Saquinavir :  چرب مصرف شوند، چنانچه با گريپفوروت خورده شود جذب آن  با غذاهاي پر

 .افزايش مي يابد

 Indinavir , Ritonavir :  با يك وعده غذا يا ميان وعده سبك مصرف شوند. 

 : نگهداري داروها -

 يا  Ritronavir ري آرد به جزدرجه حرارت اتاق نگهدا آليه ضد ويروسها ي فعلي را مي توان در. ١

Norvir . 

 .دياري نمايد آه شيشه هاي حاوي آپسول هاي ضد ويروسي را بايد دريخچال نگهديبايد بدان. ٢

 .دينمايدرجه حرارت اتاق نگهداري  در يدساعت مي توان ١٢يك دوز را حداآثر به مدت . ٣

 .تشويق آنيد غذا با به دريافت داروها همراه بيمار را تهوعدر صورت بروز . ٤

ادن د. به درمان دارد عالئم مننژيت رابررسي آنيد، درصورت مثبت بودن نياز سردرددر صورت بروز . ٥

هفته گزارش به پزشك  ٢ درصورت تداوم بيشتر از به بيمار توصيه آنيد .مسكن براي تخفيف درد موثراست

 . يا پرستار الزم است

. ضروري است ORS ، مايعات وريدي يال افزايش مصرف مايعاتاسهادر صورت بروز  به بيمار توصيه .٦

 . درصورت طوالني ترشدن تماس براي درمان الزم است ،هفته طول مي آشد ٤-٦معموال اسهال 

 - درصورت شديد بودن تماس با تيم درماني . هفته طول مي آشد ٤ -٦معموال  خستگيبه بيمار توصيه . ٧

 . بهداشتي الزم است

صورت شدت آن و يا  سه هفته طول مي آشد در از معموال آمتراضطراب و افسردگي توصيه به بيمار . ٨

  .افكار خودآشي بايد با روانپزشك مشاوره گردد
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد
 گوارشسيستم 

  

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

   .مواد غذايياي، دريافت تغذيه آمتر از نياز بدن در رابطه با ناتواني در جذب  تغييرات تغذيه

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 :بايد قادر باشد بيمار

  .اي از تهوع و نفخ شكم نداشته باشد رژيم غذايي خود را تحمل آند و تجربه. ١

  .آل باشد حد ايده دروزن . ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

ودن  .١ راهم نم ذايي، ف م غ ورد رژي ه در م ا پزشك و متخصصين تغذي ذاهاي  ٦ب ه غ ك روز، تهي ذا در ي ده غ وع

روتئين     آم آر ست، ذرت، و آراآرها، تهية غذاهايخشك مثل نان ت ر پ ي متوسط و پ  ،بوهيدرات و نمك و چرب

  .آنيد همكاري

 .دآنآنسانتره خودداري   از مصرف آربوهيدراتبه بيمار توصيه آنيد  .٢

 .نكنيدتوصيه  را مصرف غذاهاي داغ .٣

بيمار ممكن است احساس  آه به قدر آافي مخلوط با آب نشوداگر  .استفاده آنيدبا آب مخلوط پودر پكتين  از .٤

  .ان را تجربه آندخشكي در ده

  ،بل از غذا تا يک ساعت پس از غذاقو ازنيم ساعت  آب استفاده آندهاي غذايي  بين وعدهبه بيمار توصيه آنيد  .٥

 . آب مصرف نکند

 .اثرات دارو را بررسي آنيد استفاده ودقيقه قبل از وعده غذايي  ٣٠داروي آنتي آلي نرژيك از  .٦

 .آنيدآنترل  را سطح گلوآز .٧

 .آنيدگيري   ساعت اندازه ٨هر  را جذب و دفع .٨

 .آنترل آنيد راروزانه وزن  .٩

  .به وضعيت خوابيده قرار گيرد پس از صرف غذا، بيمار .١٠

   Patient Education                                                                                          آموزش به بيمار 

 .به دفعات باشد و أآيد بر وعده غذايي در هر بار آمت و دهيدذايي توضيح در مورد اهميت برنامه غ .١

  .باشد چه غذاهايي را مصرف آند و چه غذايي براي مددجو ممنوع مي دهيدتوضيح 

 .آامًال بجود رامي خورده وبه آ را غذا آنيد آهتأآيد  .٢

 .دهيدضيح تو ،يابد هفته ادامه مي ٣-٢در مورد اينكه سندرم معموٌال موقتي است و  .٣

از  خصوصًا در موقع غذا خوردن وبه سمت چپ بخوابد پس از صرف غذا  دهيد به مددجو آموزش .٤
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  .زا بپرهيزد هاي استرس موقعيت

 .آنيد تأآيد هاي آرام بخش به استفاده از روش .٥

 .آنيد تشويق هاي مجدد به پيگيريمددجو را  .٦

.آنيدت تهيه آربوهيدرا  چربي و آم  آمبرنامه غذايي پرپروتئين و  .٧  

.آنيد تأآيد خوردن يمت عدم مصرف مايعات در حين غذابر اه. ٨  

  .آنيدفراهم  را هاي درماني تلفن و اسامي مراقبين در منزل و تيم. ٩

 
  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .ي روده ايه اين، استفراغ و يا سوراخ شدن معدآحجم مايعات در رابطه با افزايش حجم خون درون پريتو در نقص

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .با مشاهده ي  تورگور طبيعي پوست و مرطوب بودن پوشش مخاطيبرآوردن مايعات به حد کافي  .١

 .ثابت شدن عالئم حياتي .٢

  .حفظ تعادل بين جذب و دفع .٣     

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .دآنيبررسي  را وضعيت مايعات. ١

 .دهيددر وضعيت ناشتا قرار  را مددجو. ٢

و عالئم شوک را  ههر يک ساعت و يا در صورت لزوم عالئم حياتي و فشار وريد مرکزي را کنترل نمود. ٣

 .ائيدمشاهده نم

 .برسانيدبه مدد جو  را و ويتامين ها هاآنتي بيوتيک ، هاالکتروليت. ۴

 .)زمان و لباس و طريقه وزن گيري هر روز يکسان باشداز نظر ( آنيدروزانه اندازه گيري  را وزن. ۵

در ساعت  به پزشک اطالع  cc٣٠در صورت کمتر از . آنيداندازه گيري  را هر يک يا دو ساعت جذب و دفع. ۶

 ).ممکن است دچار عوارض کليوي شودزيرا ( داده شود

) تخليه کننده( ردرن را به وسيله دراژ د،يمايعات از حفره صفاقي و يا الواژ کمک کن) کشيدن(آسپراسيون  به. ٧

 :و دياتصال ده

 .آنيداندازه گيري  را ـ  مقدار محتويات تخليه شده 

 .بفرستيدبه آزمايشگاه  ها را نمونه ،ـ  براي بررسي از نظر کشت و حساسيت 

 .آنيدمرتبًا بررسي  را خوني و هموگلوبين و هماتوکريت مايعات و گازهاي. ٨

  .داده شود آموزش ساعت ۴کات فعال و غير فعال اندام ها هر انجام دادن حر .٩
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  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .الگوي تنفسي نامنظم به دليل درد و اتساع شکم

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .تنفس و صداهاي تنفس به حد طبيعي برسد. ١ 

  .توانايي انجام تمرينات تنفسي را داشته باشدمددجو . ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .دآنياز نظر عمق، مقدار تنفس و سرعت آن بررسي  را وضعيت تنفسي. ١

درجه در حالت استراحت قرار  ۴۵ – ٣۵در زاويه وي با باال قرار دادن سر  و در محيطي آرام را  مددجو. ٢

 .دهيد

 .دآني کنترلاز نظر اکسيژن درماني  را مددجو. ٣

 .دآني کمک ساعت يک بار ٢ـ  ١ساعت و انجام تنفس عميق هر  ۴به مددجو براي حرکت کردن هر . ۴

  .دآنيبررسي  را ساعت صداهاي تنفسي ۴هر . ۵

 
  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .دريافت مواد غذايي کمتر از نياز بدن به علت استفراغ و نقص در جذب آنبصورت  تغييرات تغذيه اي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .تهوع و استفراغ وجود نداشته باشد .١

  .داشته باشد وجود حمل مواد غذايي به حد کافيت .٢ 

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيدبررسي  را لوله معدي روده اي. ١

 .آنيدل تصم به ساکشن متناوب با فشار کم را لوله) الف

 .آنيدکنترل  را )تخليه شده( رنگ و بوي مواد دفع شده، مقدار  ،مشخصات) ب

 .آنيدفراهم  را بطور مکرر بهداشت دهان و بيني) ج

 .آنيدکنترل  را حرکت گازهاي روده و نفخ شکم. ٢

 .آنيدساعت کنترل  ٨هر  را ي روده ايهاصدا. ٣

 .آنيدپايش  را هيپراليمانتاسيون وريدي. ۴

 .آنيددر حد تحمل براي بيمار فراهم  را عده، مايعات صاف شدهپس از برداشتن لوله م. ۵

  .دهيدانجام  را در صورت انجام جراحي مراقبت پس از عمل. ۶
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  Problem Definition                                                                                              بيان مشكل  

  .ا التهاب و نفخ شکمرابطه ب دردرد 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 :بايد قادر باشد بيمار

 .درد را در حّد تحّمل بيان کند .١

  .استفاده از وسايل متفاوت براي رهايي از درد را توضيح دهد .٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 .ديدهبررسي نوع، محل و شّدت درد با استفاده از معيار درد انجام . ١

 .ديدهبراي مددجو فقط پس از تشخيص انجام  را مصرف ضّد درد. ٢

 .ديدهانجام  را مؤثر براي کاستن درد بيماربررسي مداخالت . ٣

 .بدهيدبراي به حداقل رساندن فشار در شکم به مددجو  را وضعيت مناسب. ۴

تغيير وضعيت با کمترين ناراحتي براي مددجو صورت ( دهيددر زمان هاي مناسب تغيير  را وضعيت بيمار. ۵

 .)گيرد

 .دآنيدوره هاي استراحت براي مددجو برنامه ريزي . ۶

 .ديرببه کار ب را تکنيک هاي متفاوت کاهش درد .٧

  .ديربببه کار  را فعاليت هاي انحراف فکر و کاهش توجه به درد. ٨

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .)در حال حاضر(ان موقعيتي اضطراب به دليل بحر

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 :بايد قادر باشد بيمار

 .ايدبيان نم را احساس و درک راه هاي مثبت انطباق .١

  .هدنشان د راآرامش و راحتي  .٢

   Nursing Recommendations                                                                   ه هاي  پرستاري  توصي

  .دآني بررسي از نظر درک اطالعات در مورد بيماري را بيمار. ١

 .دآنيبحث  در مورد تدابير براي برطرف کردن درد و استفاده از روش آرام سازي. ٢

 .را به پزشک اطالع دهيد هاو در صورت وجود، آنتاآيد  ت عالئم و نشانه هابر اهّمّي . ٣

 .دآنيفراهم  )رژيم غذايي در حّد تحّمل، خودداري از مصرف غذاهاي محرک(اطالعاتي در مورد رژيم غذايي . ۴

 .توضيح دهيد هاآن جانبي در مورد داروها و عوارض. ۵

  .ائيدتشويق نم به پيگيري هاي مجّددبيمار را . ۶
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  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .کمبود حجم مايعات در رابطه با اسهال و از دست دادن مايعات

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .عالئم حياتي طبيعي شود .١ 

 .جذب و دفع متعادل باشد .٢       

 .پوستي در حّد کفايت باشدر وگتور .٣

  .الکتروليت ها در حّد طبيعي باشد .۴

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .ائيدکنترل نم را مايعات و الکتروليت ها و ويتامين ها. ١

 .ائيدکنترل نم ساعت ٢هر  (LOC)را  سطح هوشياري  وبررسي  را عالئم کم آبي و شوک. ٢

 .ائيدنممانيتور  ساعت ۴ـ  ٢هر  را عالئم حياتي. ٣

 .ائيدنم اندازه گيري ساعت ٨هر  را جذب و دفع مايعات. ۴

 .ائيدنم اندازه گيري )در زمان، معيار و مقياس يکسان( را وزن روزانه. ۵

  .ائيدنممانيتور  را کريتتوالکتروليت ها، هموگلولبين و هما. ۶

  
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

  .اسهال در رابطه با کاهش سطح جذب روده

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .تکرر دفع کاهش يابد. ١

  .قوام مدفوع در حّد طبيعي باشد .٢

 Nursing Recommendations                                                                      پرستاري   توصيه هاي 

             

  .آنيد بررسي را اثرات داروهاي ضد اسهال، آنتي اسيدها، آنتاگونيست هاي گيرنده ي هيستامين. ١

 .آنيد )پايش(مانيتور  را مدفوع، رنگ و قوام و مقدار و تکرر آن. ٢

 .انجام دهيد پس از دفع را مراقبت از ناحيه پرينه. ٣

 .آنيد سمع ساعت ۴هر  را صداهاي روده. ۴

  .آنيد گزارش راآن و بررسي از نظر خون را مدفوع. ۵
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  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .ليل از دست دادن سطح جذب رودهدن به دب از نياز دريافت کمتر بصورت تغييرات تغذيه

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .شودوزن مددجو در حّد طبيعي حفظ  .١

  .تغييرات مورد نياز در مورد رژيم غذايي را شرح دهد .٢

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد برقراررا  همپيراليمانتاسيون دستور داده شده .١

 .آنيدمانيتور  ر روزبار د ۴ را قند و استون ادرار. ٢

 .آنيد تعويض را پانسمان در صورت نياز و روزانه و مشاهده از نظر عفونت را خط وريد مرکزي. ٣

با توجه به اشتهاي مددجو هر دو ساعت  و از رژيم غذايي دستور داده شده از طريق لوله معده و يا خوراکي. ۴

ccتا ٣٠٠ cc ٣۵آنيد استفاده،  ٠. 

 .آنيدو افراد فاميل مددجو صحبت  مددجوبا  ،رنامه تغذيه اي به صورت دوره ايدر مورد بررسي ب. ۵

 .دهيد مشاوره در مورد رژيم غذايي و مواد غذايي مددجوو به  استفاده از همکاري متخصص تغذيه. ۶

 .آنيد پايشو  بررسي را اثرات و عوارض جانبي آنتي اسيدها و آنتي کلي نرژيک ها. ٧

  .آنيد برقرار را کالري الزم و اندازه گيري را ييدريافت مواد غذا. ٨

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  : اطالعات الزم در مورد برنامه غذايی به مددجوداده شود 

  .مصرف آنديم غذايی کم الکتوز و پر کالری ال رژمعمو آنيد توصيهبه مددجو . ١

 .تشويق آنيد به جويدن کامل غذا مددجو را. ٢

، اسهال و ديگر تهوع، استفراغ: ددر صورت مشاهده عالئم ذيل به پزشک گزارش نماي آنيد توصيهبه مددجو . ٣

  .مشکالت گوارشی

  .دهيدبرای وی توضيح   داروها را ینام و دوز، زمان مصرف دارو و عوارض جانب هدف از کاربرد و. ۴

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .   تعريق زياد و کمبود حجم مايعات بطور ثانويه در رابطه با استفراغ و تهوع و تب

    Expected Outcomes                                                                                اي مورد انتظاربرآينده

  .عالئم حياتی طبيعی باشد .١

  .جذب ودفع متعادل باشد .٢

  .وزن ثابت باشد تورگور پوستی طبيعی و تشنگی نداشته و .٣

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسي را عالئم حياتي و سطح هوشياري و شوک هيپوولميک. ١
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  .را اندازه گيري آنيد و سطح مايعات وي هناشتا قرار داد را مددجو. ٢

  .را اندازه گيري آنيد جذب و دفع مايعات. ٣

 و حفظ برقرار را )رنترالاپ( يافت الکتروليت ها و آنتي بيوتيک ها و ويتامين ها راه غير خوراکيبراي در. ۴

  .    آنيد

 اندازه گيري ساعت ٨هر  را و دفع لتصم و به ساکشن مداوم هنمود کنترل و دوار را لوله ي معدي روده اي. ۵

  .آنيدمشاهده  را ،همچنين محتويات، رنگ و قوام مواد ساکشن شده

  .آنيد پايش هر ساعت را لوله .۶

  .در ساعت باشد cc٣٠که ادرار کمتر از ش دفع ادراري به پزشک در صورتيقرار دادن سوندفولي و گزار. ٧

  .آنيد پايش را الکتروليت ها، هموگلوبين ها و هماتوکريت. ٨

  .ائيدآماده نم براي جراحي را مددجودر صورتي که دستور داده شود . ٩ 

  .آنيد گزارش به پزشک را و اين موارد  بررسي از نظر اتساع و درد يا سفت و سخت شدن شکم امددجو ر .١٠

  .آنيد اندازه گيري ساعت براي کنترل نفخ و اتساع شکم ٨هر  را دور شکم. ١١

مگر اينکه کنترا  آند مصرف مايعات در روز از طريق خوراکي cc٢۵٠٠تا به بيمار توصيه آنيد . ١٢

  .ته باشدانديکاسيون داش

  .ائيدتشويق نم به حرکت را مددجو. ١٣

  .آنيد پيشگيري و از يبوست مشاهده از نظر رنگ، قوام و مقدار را مواد دفعي. ١۴

  .آنيدروزانه اندازه گيري  مددجو را وزن. ١۵ 

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .درد در رابطه با اتساع و سفتي شکم

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .نداشته باشدمددجو شکايتی از درد . ١

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .پرفلکسيون نداشته باشدوها هيالبته زان ،که وي راحت باشدهيد قرار دوضعيتي  در را مددجو )١

 .آنيد بررسي با استفاده از معيار درد را محل و نوع درد شدت و )٢

 مصرف مرفين براي پيشگيري از ازو  کنترلو  بررسيرا  داروهاي ضد دردعوارض جانبي  و اثرات )٣

  .اجتناب آنيد کاهش حرکات روده

 .نيدفراهم ک را براي بيمار دوره هاي استراحت  )۴

 آموزش ،ساعت ۴و تمرينات هر  Romو به وي براي انجام حرکات فعال و غير فعال  کمک به مددجو  )۵

 .دهيد

 .را انجام دهيد و ماساژ پشت و مراقبت از پوست مددجو هداد ضعيتتغيير و بطور مکرر مددجو را  )۶
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 .نيدفراهم ک براي بيمار فواصل منظم در را بهداشت دهان  )٧

 .نيدک توجه و به افزايش رژيديتي شکم و يا درد سمع را صداهاي روده  )٨

 .ائيدگزارش نم به پزشک را صداهاي روده وجود عدم  )٩

  .دهيد آموزش رهايي از درد برايالزم به بيمار براي انجام مداخالت ) ١٠

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .موثر در رابطه با اتساع شکم و سختي آنغير الگوي تنفسي 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .دتمرينات تنفسي را انجام ده مددجو .١

  .ريت  و ريتم تنفس طبيعي باشد .٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد مشاهده از نظر عمق و سرعت تنفس و بررسيرا  وضعيت تنفس )١

 .هيدباال قرار د درجه ۴٠ـ ۶٠به ميزان  بيمار را سر براي افزايش اتساع ريه  )٢

به بيمار کمک و آموزش  ،ساعت و انجام تنفس عميق هر ساعت ۴در مورد حرکت کردن و سرفه هر   )٣

 .هيدد

 .را انجام دهيد سمع ريوي ساعت ۴براي بررسي تنفسي هر   )۴

 .آنيد مانيتور را اکسيژن درماني  )۵

  .آنيد از بيمار حمايت ،ساعت ٢در هنگام استفاده از اسپيرومتري هر يک ساعت تا   )۶

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .اضطراب در ارتباط با بحران موقعيتي تغييرات و وضعيت جسمي

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

        :بيمار بايد قادر باشد  

  .کنددرک از بيماري اش را بيان  .١          

  .مهارت هاي انطباق مثبت را در هنگام اضطراب شرح دهد .٢         

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 تشويق ق قبليبه استفاده از مهارت هاي تطابقي موف وي را و بررسي بيمار را رفتارهاي انطباقي )١

  .آنيد

 .نيدفراهم ک ي را برايشو محيط آرام صحبت کند شدر مورد اضطراب و ترس به بيمار اجازه دهيد  )٢

 .هيدتوضيح د به مددجو در حال انجام را رها و معالجاتجپروسي   )٣

  .نيدک تشويق و حمايت را و خانواده و افراد نگه دارنده ويآنيد  ايجاد آرام يمحيط ) ۴    
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   Patient Education                                                                                           به بيمار آموزش 

از رژيم غذايي و آهسته غذا خوردن،  پيرويو بر اهميت  را برايش توضيح دهيدرژيم غذايي مددجو  )١

  .نيدک تاکيد ،جويدن غذا بطور کامل و خوردن در فواصل منظم

 :دهيدتوضيح  را به بيمار پيشگيري از يبوستنحوه  )٢

  ،استفاده از الکسانيو طبيعي و يا نرم کننده ي مدفوع -

 ،سي سي در روز ٢۵٠٠به ميزان دريافت مايعات  -

 ،افزايش فعاليت در حد تحمل -

از  و بدهيد آموزش رامپ، اتساع شکم و تهوع واستفراغدرد شکم، ک نظير يياهدر مورد عالئم و نشانه  )٣

 .آندورت بروز آن ها به پزشک گزارش در ص بيمار بخواهيد تا

 .آنيد تشويق معالجات و پيگيري آن به ادامهبيمار را  )۴

 .آندمراجعه  يدر صورتي که جراحي الزم داشته باشد به بخش جراح از بيمار بخواهيد تا )۵

  آموزش هنگام ترخيص             •

  .آنيد تشويق نيزل براي افزايش قدرت عضالي در منبه انجام تمرينات بدن را بيمار )١

 .آنيد تشويق پيشرفت دادن فعاليت ها به آهستگيبه  را بيمار )٢

 .آنيد تشويق به راه رفتن کوتاه مدت را بيمار )٣

 .آنيد تاکيد به دريافت مواد غذايي و مايعات در حد کافي )۴

 .آند کنترل هر هفته ش راوزن از بيمار بخواهيد تا )۵

  .آنيد تشويق مجدد به پيگيري را بيمار )۶

  .دهيد آموزشبه وي  اگر جراحي نياز دارد در اين مورد )٧

  آموزش ترخيص و منزل •

  .آنيد تشويق در منزل و افزايش آن Romتمرينات  انجام به وي را )١

 .آنيد تشويق افزايش فعاليت به آهستگي وي را به )٢

 .آنيد تشويق راه رفتن وي را به )٣

 .دهيد مار توضيحرا براي بي اهميت دريافت کامل مايعات )۴

  .آند مانيتور هر هفته ش راوزن از بيمار بخواهيد تا )۵

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.يا بيهوشي و محل برش جراحي درد الگوي تنفسي نا مؤثر در رابطه با

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .تعداد و ريتم تنفس طبيعي شود .١

  .واضح  شنيده شود بطور صداهاي تنفسي .٢
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   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسياز نظر تعداد، نوع و مشخصات تنفس  را وضعيت تنفسي .١

 .دهيددرجه قرار ٣٠- ٤٥زاويه   دربيمار را  سر .٢

 .آنيد سمع ساعت ٢هر  را صداهاي ريوي .٣

ت و حمايت محل برش ساعت و انجام تنفس عميق هر ساع ٢به مددجو براي حرآت آردن و سرفه هر  .٤

 .دهيد همياري و آمك و آموزش جراحي

 .انجام دهيد اسپيرومتري براي بيمار ساعت ٢-١هر  .٥

  .نيدبراي بيمار استفاده آداروي ضد درد تجويز شده  از مراقبتي -قبل از انجام مداخالت درماني .٦

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.نقص در حجم مايعات در ارتباط با ساآشن معده، اسهال

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .طبيعي باشدعالئم حياتي . ١

 .جذب و دفع متعادل باشد. ٢

 .نبض هاي محيطي قابل لمس باشد. ٣

  ١.به حد آفايت برسد پوست و پرشدن مويرگي با توجه به تورگور مايعاتمصرف . ٤

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

ر در هنگام ناشتا بودن مددجو، او را از نظر وضعيت مايعات بررسي آنيد اين موارد شامل تورگو .١

  .است پرشدن مويرگي ي وپوست، مرطوب بودن مخاط پوشش

 .نيدحفظ آ راها و آنتي بيوتيك ها  ها، ويتامين الكتروليت ،مايعات وريدي .٢

 .نيدآ آنترل ساعت يكبار ٤- ٢هر  بيمار را عالئم حياتي .٣

 .نيدآ آنترل ريزياز نظر تخليه ترشحات زياد و خون را نسمانپا .٤

 ساعت يكبار ٨هر  رامحتويات آن و استفاده آرده وسايل و آيسة مخصوص استومي از در صورت نياز .٥

  .نيدآ گيري اندازه

 :دنيد و اقدامات زير را انجام دهيآ لتصم به ساآشن متناوب راو آن آنترل را اي روده - اي معده -لوله بيني .٦

  ،ساعت ٨گيري مواد تخليه شده هر  اندازه  -

  ،بررسي رنگ و قوام مواد تخليه شده -

 .گيري شده با مقداري نرمال سالين اندازه شستشو -

  .نيدآ بررسي رال ريوي از نظر اضافه وزن، ادم و را و مددجو گيري اندازه را جذب و دفع مايعات .٧
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 .نيدآ آنترل را هاي سرم الكتروليت .٨

فولي و سيستم بسته  سوند ،تشويق تحريك نمودن جريان گردش خون يير وضعيت برايبه تغ را مددجو .٩

سي سي در ساعت  ٣٠و اگر ادرار آمتر از  گيري اندازه ساعت ٤تا  ٢هر  را دفع ادراري ،پايش راآن

 .باشد به پزشك گزارش دهيد

 .انجام دهيداي  براي بررسي خون ريزي روده را در صورت ضرورت آزمايش گاياك .١٠

 .نيدآ بررسي را اي و صداهاي روده مشاهده اتساع را از نظر شكمروز پس از عمل  ٣-٢طي  .١١

 .نيدآ بررسي و آنترل را مويرگي گيپرشد و محيطي، عالئم ادم هاينبض .١٢

 .تشويق آنيد ولي و مراقبت از پوست آنبهاي ضد آم شيدن و در آوردن جورابپوبيمار را به  .١٣

  .تشويق آنيد گشتان براي بهبود جريان گردش خون وريديبه حرآت دادن پاها و انبيمار را  .١٤

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

.درد در رابطه با مداخالت جراحي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .قابل تحمل گزارش شود بصورت درد بيمار. ١

  .جو ظاهري آرام و راحت را نشان دهدمدد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

 .ائيدنم فراهم محيطي آرام در هنگام استراحت مددجو .١

 .نيدبررسي آ با استفاده از معيار رتبه بندي را محل، مشخصات و شدت درد .٢

 .نيدآ مشاهده را ها و عوارض جانبي آن بررسي را مداخالت انجام شده براي برطرف نمودن درد .٣

 آنترل ساعت اوليه پس از جراحي ٤٨سط پزشك در طي داروهاي تجويز شده تو دادنبا  را درد بيمار .٤

 .ائيدنم

 .نيدتشويق آاي  به حرآت براي آاستن از ناراحتي وي به دليل وجود گازهاي روده را بيمار .٥

(  ائيدنمفراهم  براي بيماري آه چندين اقدام مراقبتي پي در پي دارد زماني مناسب استراحت واصلف .٦

 ).استراحت بين چند اقدام مراقبتي براي بيمارگذاردن فاصله زماني مناسب براي 

و از ماساژ پشت براي رفع خستگي بيمار و فراهم آردن  هتغيير وضعيت داد مددجو را بطور مكرر .٧

 .نيدآ استفاده آسايش و راحتي بيمار

 ....هاي برطرف آردن درد بدون مصرف دارو مانند تنفس عميق و  به بيمار در مورد استفاده از روش .٨

  . دهيد آموزش
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  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

 .احتمال خطر آسيب به پوست در ارتباط با افزايش ترشحات محل زخم، تغييرات جريان خون و تغذيه بيمار

    Expected Outcomes                                                                                رد انتظاربرآيندهاي مو

  .گونه عارضه بهبود يابد محل زخم بدون وجود هيچ .١

  .بافت تميز، خشك و سالم اطراف محل بخيه و زخم را بپوشاند .٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد حفظ را و رطوبت دهان و بيني مددجو دهرعايت نمو بطور مكرر را بهداشت بيني و دهان .١

 .آنيداستفاده  هاي ضد حساسيت چسب از و هتعويض نمود در صورت نياز را پانسمان .٢

  .آنيد بررسي زخم را فرآيند ترميم و بهبودي. ٣

 .تهيه آنيد آشت و در صورت نياز از محل زخم بررسي را عالئم تخليه عفونت. ٤

 .تميز و خشك باشد ناحيه به صورتي آه نيدحفظ آ را ها اطراف محل بخيه. ٥

  .ها پيشگيري شود تا از بازشدن آن ريدثابت نگه دا را ها محل بخيه آند هنگامي آه مددجو سرفه مي .٦

 .آنيد حفظ دائم بطور با استفاده از نوارچسب راحت و مطمئن را وندهالوله و س. ٧

 .آنيد استفاده ك سيستم تخليه زخماز ي زخم درناژ دارد اگر. ٨

 .آنيدبررسي  را رنگ و وضعيت استوما و سالمت پوست اطراف استوما. ٩

 :آنيدبدين صورت بررسي  را ناحيه پرينه اگر رآتوم بسته شده باشد .١٠

  ،حفظ نمودن تميزي و خشكي پوست -      

 .تعويض نمودن پانسمان در صورت لزوم -      

  .آنيد مشاهده از نظر افزايش محتويات تخليه شده را درناژ زخم. ١١

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.حرآتي، تغيير در دريافت مواد غذايي و محل جراحي اختياري روده در ارتباط با بي بي  

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

.)درك آند( آه موجب تغيير در دفع شده را دريابد  ار عواملي و بايد قادر باشدمددج .١

.مواد دفعي نرم باشد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

اسيد معده، آنتي اسيد و و براي خنثي نمودن  بدهيد ه راتجويز شد داروهاي براي پيشگيري از استفراغ .١

  .داده شود ،مهار آننده هيستامين تجويزي

، سپس علت تغيير توضيح داده انجام دهيد را اي قبل از عمل و مواد غذايي دريافتي بررسي عادات روده .٢

 .شود
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 .انجام دهيد راها  مشاهده از نظر دفع گاز .٣

 :ديآنساعت تا برگشت به وضعيت معمول سمع  ٨هر  را اي صداهاي روده .٤

فع دچنين از نظر رنگ قوام، مقدارْ، دفعات  و هم دآنيپس از عمل مشاهده  را اولين حرآات دودي روده .٥

 .دآنيبررسي 

 .داده شود Kدر صورت تجويز، ويتامين  .٦

  .دهيد آموزش به بيمار تشوي استومي و آاربرد وسايل آنسدر مورد ش .٧

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

   .اي تغيير دريافت مواد غذايي آمتر از نياز بدن در رابطه با ناشتا بودن، ساآشن معدي، روده

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .وزن مناسب داشته باشد .١

  .تحمل مواد غذايي بدون ناراحتي باشد .٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

يا برداشتن آن و شروع نمودن رژيم غذايي اي و  لولة روده) بستن(پس از برگشت صداهاي روده، آلمپ  .١

 را و مددجو نمائيد با پزشك متخصص تغذيه هماهنگي و همكاري ،مايعات صاف شده با ميزان معين شده

  .بررسي نمائيد از نظر تحمل و يا ناراحت بودن در مورد مواد دريافتي

 .تجويز آنيددر حد تحمل  را ، رژيم نرم يا معموليپس از تحمل رژيم مايع .٢

براي پيشرفت در بهبودي محل جراحي  Cدر تهيه رژيم غذايي پر پروتئين و غذاهاي پر از ويتامين  .٣

 .آنيد همكاري

از نظر سندرم سوء جذب پس از جراحي روده  آوچك و استئاتوره، اسهال و از دست  بطور دائم بيمار را .٤

 .نمائيدبررسي  دادن وزن،

 .نمائيدگيري  روزانه اندازه را بطور وزن .٥

  .نمائيدپايش  را جذب و دفع .٦

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  .نمائيدتهيه  را هاي آن مواد آموزشي نوشتاري در مورد رژيم غذايي و محدوديت .١

 .هيدشرح د را براي بيمار ز زخم و تكنيك تميز آردنچگونگي تعويض پانسمان، مراقبت ا .٢

 .آنيدصحبت  با بيمار درناژ و درد، قرمزي، تورم، بو مثل در مورد عالئم عفونت محل زخم .٣

 .دهيدآموزش  را الزم در مورد مراقبت از استومي مطالب .٤

 .دهيدتوضيح  را ها يا داروي تجويز شده ه از مليناهميت پيشگيري از يبوست و استفاد .٥

) پوند ١٠-٥بيش از (سنگين  به جا نمودن اشياء و نياز به استراحت و انجام ورزش و جا  در مورد فعاليت .٦

 .دهيدتوضيح هفته  ٨-٦به مدت 
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 .دآنيتكرار  راهاي پزشك در مورد جراحي و نتايج آن توصيه .٧

 .دهيد توضيح ها رااسامي داروها، تعداد، هدف استفاده از آن، زمان مصرف و عوارض جانبي آن .٨

 .دآني تشويقبه پيگيري و مراجعه به پزشك بيمار را  .٩

:آموزش در هنگام ترخيص

  :اين موارد شامل دهيددر مورد پيگيري رژيم غذايي توضيح  .١

  .و غذاي پرپروتئين Cمصرف ويتامين  -

 .، براي آاستن احساس پريحجم وعده غذاي آم ٦دريافت  -

 .نوشيدن مايعات -

 .ر آاملطوخوردن آهسته و جويدن غذاها ب -

  .دآنيفراهم  را هاي مورد نياز و هزينة آن اطالعاتي در مورد نوع پانسمان .٢

 .دهيدتوضيح  را تميز و تعويض پانسمان  ها و استفاده از تكنيك چگونگي رعايت بهداشت، شستن دست .٣

 :دهيدگزارش آن به پزشك در موارد ذيل توضيح  و ها در مورد عالئم و نشانه .٤

  .اطراف انسزيونقرمزي تندرنس، درناژ،  -

 .افزايش درد، اتساع  شكم -

 .ريزي از محل برش محل جراحيخون -

 .تهوع و استفراغ -

به منابع حمايت آننده  بيمار را براي آمك گرفتن در مورد غذاهاي آماده، مراقبت شخصي و مسافرت آردن. ٥

  .دهيد ارجاع

  
 

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.درد در ارتباط با التهاب آپانديس و يا مداخالت جراحي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

   ش يابددرد آاه -    

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيدفراهم  را وضعيت راحت و استراحت نسبي .١

 .ددهيبراي راحتي مددجو انجام  را مراقبت از پوست و ماساژ پشت .٢

 .مددجو را گرم و خشك حفظ آنيد .٣

 .آنيد بررسي را دردشدت  .٤

 .آنيدهاي درماني تصوري و تنفس عميق استفاده  و از تكنيك دهيد انجام را رهاي انحراف فك فعاليت .٥

 .آنيد بررسي را اثرات مداخالت انجام شده .٦
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  .فعاليت مددجو در حد تحمل وي زياد شود .٧

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

  .احتمال عفونت در ارتباط با برش محل جراحي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

 .اشدبرش محل جراحي خشك و تميز و سالم ب .١

  .سكوپي بدون قرمزي و التهاب باشدومحل برش الپار .٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

.آنيدبررسي ) تب، تخليه ترشحات، اريتم و بوي بد( از نظر عالئم عفونت  را محل پانسمان  .١

  .آنيدپايش  را ساعت يكبار درجه حرارت ٤-٢ر ه. ٢

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.ها اضطراب در رابطه با مداخالت جراحي و ترس از ناشناخته

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

   .بيمار بايد ترس خود را بيان آند و اضطراب وي برطرف شود

   Nursing Recommendations                                                                   ستاري  توصيه هاي  پر

  .دهيدهاي مورد استفاده براي مددجو توضيح  در مورد معالجات و شيوه .١

 .دآنيمرور  را توضيحات پزشك در مورد جراحي و تدابير درماني .٢

 .دآنيتشويق  اتشاحساسبه صحبت آردن و بيان نمودن  را مددجو .٣

 .دآنيثبت  را هاي وي هاي مثبت و پاسخ رفتارهاي انطباقي و حمايت .٤

 .دهيدآموزش  را به بيمار هاي برطرف آردن استرس تكنيك .٥

  .دآنيدر مورد برقراري ارتباط با ديگران تشويق بيمار را  .٦

   Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  .دآنيصحبت  با بيمار هاي پزشكي ها و دستورالعمل در مورد آموزش .١

و از جابجا نمودن اجسام سنگين به مدت دهد در حد تحمل افزايش  يش راها فعاليتبه بيمار توصيه آنيد  .٢

 .هفته خودداري آند ٦-٤

گزارش  ،)احتمال آبسة رتروسكال ( ت آردن ر صورت بروز درد در موقع حرآدبه بيمار توصيه آنيد  .٣

 .دهد

ا خروج يقرمزي، تورم  ،تب و افزايش درد شكم، لرز و درد محل برش جراحيبه بيمار توصيه آنيد  .٤

 .آندگزارش  را ترشحات از محل زخم

 .دهيدبه مددجو آموزش  را مراقبت از برش محل جراحي و يا زخم .٥
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  .شود داده مي) ملين(باشد معموًال از سومين روز بعد از عمل نرم آننده مدفوع  انما ممنوع مي استفاده از .٦

  
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

   .در رابطه با سختي و نفخ شكم نامؤثر بودن الگوي تنفسي

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .توانايي انجام تمرينات تنفسي را بيان آند بيمار .١

  .صداهاي ريوي و تنفس طبيعي شود. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

از خم آردن زانو بر روي شكم خودداري . تر شود آسان شتا تنفس هيدقرار د در وضعيت مناسب بيمار را .١

  .ديآن

 .دآنيبررسي  را وضعيت تنفسي .٢

 .دآنيساعت سمع  ٤هر  را صداهاي تنفسي .٣

 .دآنيمانيتور  را سيژن درمانياآ .٤

ساعت سرفه آند و تغيير وضعيت دهد و هر ساعت تنفس  ٤آه هر  نيدآمك آ ده وآموزش دا به مددجو .٥

 .عميق داشته باشد

 .ساعت اسپيرومتري انجام دهد ٢هر  نيدآمك آ ده وآموزش دابه مددجو  .٦

 .دآنيبرقرار  را تعادل بين فعاليت و استراحت .٧

  .دآنيساعت پايش  ٤هر  را عالئم حياتي .٨

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

.آمبود حجم مايعات در ارتباط با استفراغ و نفخ شكم

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .مايعات در حد طبيعي باشد و تور گور پوست آن را نشان دهد. ١

 .جذب و دفع متعادل باشد. ٢

 .اي طبيعي باشد صداهاي روده. ٣

  .ها در حد طبيعي باشند الكتروليت. ٤

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسي را وضعيت مايعات مددجو و هناشتا قرار داد را مددجو .١

 .آنيددر حد طبيعي برقرار  را ها مايعات پرنترال به همراه الكتروليت .٢

 .آنيدل لولة بيني معدي را حفظ نموده و به ساآشن متناوب با فشار آم وص .٣
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  .آنيدمانيتور  را چسبانيد و هر ساعت لولهبلوله معده را با چسب به بيني . ٤

 را هر گونه تغييراتآنيد و ساعت پايش  ٤هر  را مشخصات، مقدار و اسيديته و رنگ محتويات تخليه شده. ٥

  .آنيدبه پزشك گزارش 

شستشوي معده با . با فشار آم وصل شوداي ممكن است به ايلئوم وارد شود و به ساآشن  روده -لوله معدي. ٦

 .آنيدگزارش  را رنگ و مقدار محتويات را انجام دهيد ومقدار نرمال سالين دستور داده شده 

 .آنيد گزارش به پزشك را سي سي در ساعت ٣٠و ادرار آمتر از  گيري اندازه را جذب و دفع. ٧

 .آنيدپايش  را ها الكتروليت. ٨

اي به حالت طبيعي برگردد طبق دستور  اي آاهش يابد و صداهاي روده روده هنگامي آه دفع معدي و. ٩

براي ) سي سي در هر ساعت٣٠آب ولرم، ( به اندازه دستور داده شده  را و مايعات را ببنديدپزشك لوله 

و در صورت تحمل تغذيه،  آنيدباز  را در صورتي آه نفخ شكم و آرامپ روي داد، آلمپ. تجويز آنيدمددجو 

 .برداريد را لهلو

 .آنيدتا به حد آفايت رسيدن اندازه گيري  را بطور مداوم جذب و دفع مايعات. ١٠

  .آنيدزمان و با لباس يكسان وزن  يك در را هر روز مددجو. ١١

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.يبوست در رابطه با آاهش دريافت مواد غذايي

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .شود شناسايي عواملي آه موجب يبوست مي. ١

  .ه باشدو شكل گرفت شده مواد دفعي نرم. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .دهيدمورد بررسي قرار  را يسساستفاده شده براي افزايش پريستال ياثرات و عوارض جانبي داروها .١

 .را توصيه آنيداستفاده از نرم آننده مدفوع  .٢

 .آنيدسمع  را اي ساعت صداهاي روده ٤هر  .٣

 .با پيشرفت حرآات دودي روده، رژيم غذايي پر فيبر و مايعات الزم را دريافت آندبه بيمار توصيه آنيد  .٤

  .آنيد تشويق به حرآت آردنبيمار را  .٥

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

  .توضيح دهيدبه مددجو  را مجددا در مورد ايلئوس فلجي توضيحات پزشك .١

 .دهيدتوضيح  ها را براي بيمارتدابير و درمان. ٢

  .دهيد توضيح ،شود مي ها هايي آه موجب آاهش تجمع هوا در رودهدر مورد روش. ٣      
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  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.اشتهايي آمبود حجم مايعات در رابطه با تهوع، اسهال، بي

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .مايع درماني آافي انجام شود. ١

 .جذب و دفع متعادل باشد. ٢

  .عالئم حياتي در حيطه طبيعي باشد. ٣

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيدآنترل  را ئم حياتيساعت در صورت نياز عال ٤هر  .١

 .دآنيبررسي  را در صورت ناشتا بودن، سطح مايعات بدن .٢

 .دآنيبرقرار  را ها مايع درماني همراه با آنتي بيوتيك و الكتروليت .٣

 .دآني آنترل را ها الكتروليتمقادير  .٤

درد پس از برداشتن لوله معده و يا برطرف شدن تب و  آنيد تا همكاري متخصصين تغذيه و با پزشك .٥

 .رژيم غذايي  مايعات شروع شود و در صورت تحمل تبديل به مايعات نرم و سپس رژيم پر فيبر شود

 . داشته باشدكه ممنوعيت مگر اين بدهيد مايعات سي سي در روز ٢٥٠٠ .٦

 .آنيد بررسي و مانيتور را ريزي در مدفوعمقدار خون .٧

 .ددهيانجام  را و هماتوآريت پايش هموگلوبين .٨

 .ددهيانجام  را خونآنترل انتقال  .٩

 .آنيد آمك ،ساعت يكبار ٤به مددجو براي حرآت دادن پاها هر   .١٠

 گزارش سي سي در يكساعت به پزشك ٣٠و در صورت دفع آمتر از  گيري اندازه را جذب و دفع مايعات .١١

 .آنيد

  ).لباس و ساعت و معيار يكسان باشد(  آنيدروزانه وزن بيمار را  -١٢

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

   .حرآتي يبوست در رابطه با بي اشتهايي و دريافت رژيم غذايي آم فيبر و بي

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .رژيم غذايي پر فيبر را تحمل آند. ١

  .مدفوع نرم و شكل گرفته دفع شود. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

با مقداري  را لوله. لوله باز شود انجام دهيد تا و ساآشن آم فشار متناوب راررسي ب را بيني –لوله معدي  .١

  .نمائيد گيري اندازه ساعت ٨هر  را محتويات دفع شده معده آنيد وشستشو  يننرمال سال
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 .دهيدساعت انجام  ٤هر  را سمع صداهاي روده .٢

 .دهيدانجام  رانپايش مدفوع از نظر قوام، رنگ و مقدار و دفعات دفع و سفت شدن آ .٣

  .حرآت آند تا حرآات دودي روده افزايش يابد را تشويق آنيد تا در صورت تحمل مددجو .٤

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

.دهدرد در رابطه با التهاب و تحريك رو

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .درد در حد تحمل گزارش شود. ١

  .باشد ظاهري آرام داشتهبيمار . ٢

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .دهيددر وضعيت آرامي، استراحت به بيمار  .١

 .آنيد بررسي را محل، مشخصات و شدت درد .٢

 ها رااثرات دارو سپس آنيد خودداري از مصرف مرفين و آنيد استفاده از ضد درد دستور داده شده .٣

 .بررسي آنيد

 .ميق انجام دهد و جابجا شودساعت تنفس ع ٢هر از مددجو بخواهيد تا  .٤

 .آنيد حفظ آنرا تعيين و براي بيمار ريزي شده هاي استراحت برنامه دوره .٥

 .دهيد تغيير وضعيتطور مكرر ب بيمار را  .٦

 شن با تنفس عميق و حمام گرمسيهاي غير دارويي درد مانند تكنيك ريلك به استفاده از روشبيمار را  .٧

  .دهيد و آموزش آرده تشويق

   Patient Education                                                                                           ه بيمار آموزش ب

  .دآنيبررسي  را درك مددجو از بيماري .١

 .جو توضيح دهيدبراي مدد ار دستورات غذايي و ارتباط بين مصرف غذاها و بيماري .٢

 .دآنيفراهم  براي مددجو را ها و سبزيجات ميوه ليستي از غذاهاي پرفيبر مانند .٣

از مصرف  به بيمار توصيه آنيد .دهيدتوضيح  غذا رامنظم و آهسته و جويدن آامل خوردن  غذا اهميت .٤

 .كه ممنوعيت داشته باشدنليوان آب مصرف آند مگر اي ٨روز  در هر و ها خودداري آند الكل و آافئين

ت دفعي منظم، جلوگيري از ايجاد يبوست، امثل برقراري عاد دهيد در مورد اهميت دفع براي وي توضيح .٥

 .ها و انما سفت شدن مدفوع، مصرف ملين

 .دآنيتوصيه  را به مددجو و رژيم غذايي پر فيبر استفاده از پسيليوم .٦

 .بطور منظم به پزشك مراجعه آند .٧

:آموزش ترخيص -

دداري از اضطراب، نوشيدن مايعات، ساعت خوبه  و بيمار را آنيداي صحبت  در مورد تنظيم دفع روده .١
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  .تشويق آنيد مصرف رژيم غذايي پرفيبر و منظم براي دفع

تحتاني چپ شكم، آرامپ،  ربعدرد در  :همانند دهيدتوضيح  را هاي برگشت بيماري عالئم و نشانه .٢

  .اسهال، يبوست، خون در موفوع

 

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

.)اسهال( آمبود حجم مايعات در رابطه با از دست دادن مايعات شكم 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عالئم حياتي ثابت شود .١

 .باشدصورت آه تورگور پوست طبيعي و پوشش مخاطي مرطوب  آم آبي برطرف شده بدين .٢

  .جذب و دفع متعادل باشد .٣

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .دآنيو از نظر وضعيت مايعات بررسي  هداد ناشتا قراربيمار را  .١

 .تجويز آنيداز طريق غير خوراآي  ها را  ها و مايعات و ويتامين الكتروليت .٢

 .دآنيبررسي  را عالئم افزايش حجم جريان خون .٣

 .دآنيگيري  ساعت اندازه ٨هر  را جذب و دفع مثل استفراغ .٤

 .دآنيپايش  را ها الكتروليت .٥

 ).گيري زمان و لباس يكسان باشد وسيله اندازه(  دآنيروزانه آنترل  را وزن .٦

درجه حرارت رآتالي گرفته نشود و از نظر تغيير وضعيت  .دآني ساعت پايش ٤هر  را عالئم حياتي .٧

 .ارتوستاتيك بررسي شود

  .دآني استفاده ضد تب تجويز شده و از ضد استفراغ .٨

 

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.اسهال در رابطه با التهاب روده

    Expected Outcomes                                                                               برآيندهاي مورد انتظار

  .شود اي آاسته از دفعات دفع روده. ١

  .استبه حالت طبيعي و قبل از بيماري برگشته  شمددجو ابراز آند دفع. ٢

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيدبرقرار  براي بيمار استراحت نسبي .١

 .دهيدانجام  را م و رنگ مدفوع، دفعات و قوابررسي و پايش مقدار .٢

 .آنيدخون بررسي  وجود از نظر را مدفوع .٣



١٨٣ 
 

 .آنيدساعت سمع  ٨هر  را صداهاي روده .٤

 .آنيدبررسي  را ها و استروئيدها اثرات و عوارض جانبي داروهاي مصرفي مثل ضد اسهال، آنتي بيوتيك .٥

 .نمائيدبين استراحت و فعاليت تعادل برقرار  .٦

 ).پس از دفع( و تميز باشد محيط بدون بوي نامطبوع  .٧

  .دآنيپايش  را آلودگي و درد تب، تاآي آاردي ، خواب شامل عالئم پرفوراسيون روده .٨

  
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.تغييرات جذب و اد غذايي آمتر از نياز بدن در رابطه با اسهالتغييرات تغذيه، دريافت مو

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .وزن مددجو طبيعي شود. ١

  .هاي آزمايشگاهي در حد طبيعي باشندتتس. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   پرستاري    توصيه هاي

ه .١ عيت تغذي وه را اي وض د مي رك روده مانن واد مح ايي م راي شناس ددجو ب ه م ي و ب ام و  بررس اي خ ه

 .آنيدسبزيجات، نوشابه گازدار، شيرها آمك 

وعده  ،٦آه داراي چربي و فيبر آم باشد آنيدها تهيه  ن همراه با ويتامينرژيم غذايي پرآالري، پروتئي  .٢

اليمانتاسيون وريدي انجام شده و عناصر معدني آماده در صورت نياز هيپر. وز مناسب استغذايي در ر

 .هم داده شود

غذايي را تا احساس آنترل و افزايش دريافت مواد  آنيدبه شرآت در تهيه برنامه غذايي تشويق  را مددجو .٣

 .داشته باشد

 .آند، خودداري شود د و از مصرف غذاهايي آه آرامپ و اسهال ايجاد ميآنيثبت  را دريافت مواد غذايي .٤

 .، مصرف شودتجويز شده ١٢نرژيك ، ويتامين ب، آنتي آلي  .٥

 .دآنيهاي آوچك تشويق  به خوردن غذا به آهستگي، جويدن آامل و خوردن لقمهبيمار را  .٦

 .دآنيرعايت  ار بهداشت دهان .٧

  .غذا را در محيط جذاب ميل آندبه بيمار توصيه آنيد  .٨

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

 .به پوست در رابطه با آمبود تغذيه و تحريك پوست به علت اسهال  آسيب

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .وست اطراف مقعد تميز و سالم باشدپ. ١

  .تورگورپوست و رنگ آن طبيعي باشد. ٢



١٨٤ 
 

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .دهيدسه يا فيستول مورد بررسي قرار باز نظر التهاب، آ را )مقعد(ناحيه اطراف رآتوم  .١

با استفاده از آب و صابون آند و تميز  را پس از هر بار دفع ناحية اطراف رآتومبه بيمار توصيه آنيد  .٢

 .دآنآننده پوستي و پد خشك استفاده  و از پماد محافظت دهدشستشو 

 .دآنيم نشمينگاهي تجويز شده استفاده حمااز  .٣

 .دهيبطور مكرر تغيير وضعيت د بيمار را .٤

 .دآنياستفاده  براي بيمار از تشك هوا .٥

  .دآنيبا پرستار استوميت و زخم مشاوره  .٦

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

 .رودهو تحريك درد در ارتباط با التهاب 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

:بيمار بايد قادر باشد

.روهاي آرام آننده را شرح دهداثرات دا -١

.قابل تحمل بدودن درد را بيان آند -٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيدبا استفاده از معيار درد بررسي  را مشخصات، شدت و محل درد .١

 .آنيدبررسي  را انبي سداتيوها، ضد دردها، شياف رآتالي و پمادهااثرات و عوارض ج .٢

  .را انجام دهيد و ماساژ پشت بطور مكرر تغيير وضعيت دادهبيمار را  .٣

 .بريدبكار  را هاي انحراف فكر از درد فعاليت .٤

 .دهيدمددجو را با آمك و در حد تحمل وي حرآت  .٥

را  هاي آرام بخش، تصوير سازي ل تنفس عميق، تكنيكهاي غير دارويي درد مث استفاده از تدابير و روش .٦

 .داده و وي را به انجام آنها تشويق آنيد آموزش به بيمار

  .دآنياستراحت و فعاليت متعادل برقرار  .٧

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.هاي متعدد و تغيير در سبك زندگي رواسترسانطباق نامؤثر در رابطه با  

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :بيمار بايد قادر باشد

  .بيان آند احساسات و آمادگي بيشتر خود را. ١



١٨٥ 
 

 .درك و نياز به تغيير در سبك زندگي را شرح دهد. ٢

  .آندبيان  را رفتارها و مهارتهاي انطباقي مؤثر. ٣

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسي را رالگوهاي انطباقي گذشته و در حال حاض .١

 .آنيدبراي ارتباط با مجامع و افراد داراي شك فراهم  را زماني .٢

 .آنيدارتباط حمايتي با مددجو و ديگر افراد خانواده برقرار  .٣

  .آنيدهاي حمايتي فراهم  اطالعاتي در مورد گروه .٤

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  .اختالل جنسي در رابطه با تغيير در عملكرد بدن، بيماري و نقص در اطالعات

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :ادر باشدبيمار بايد ق

  .در مورد احساسات خود صحبت آند. ١

  .در مورد درك از اختالالت جنسي صحبت آند. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد صحبتدر مورد بدست آوردن اطالعات آافي در مورد مشكالت جنسي  .١

  .آنيد تشويق ،هاي الزم در مشكالت جنسي به مطالعه در مورد وضعيت خود و آاربرد تكنيك را مددجو .٢

   Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  .آموزش دهيد مراقبت از پوست رابه بيمار نحوه  .١

 .آنيد تأآيدبر رعايت بهداشت و خشك نگه داشتن پوست  .٢

 .را توضيح دهيد) ادم صورت، اولسرها، عفونت( عوارض جانبي داروهايي مثل استروئيد .٣

 .دهيددر اختيار مددجو قرار  ،اطالعاتي در مورد هزينه وسايل الزم و مراآز حمايتي .٤

 .را توضيح دهيدهاي آسپيتك  استفاده از روش آند فاده ميهيپراليمانتاسيون استدر صورتي آه مددجو از  .٥

  .آنيد تشويق به ترك سيگاروي را  .٦

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

آشيدن محتويات  ،طور غير طبيعي از راه ايلئوستوميب ايعات بدن بطه با از دست دادن مآمبود حجم مايعات در را 

.معده و ناشتا بودن

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عالئم حياتي طبيعي باشد. ١

 .اشدجذب و دفع مايعات متعادل ب. ٢



١٨٦ 
 

 .دفع از طريق ايلئوستومي در حد طبيعي باشد. ٣

  .ها در حد طبيعي باشد الكتروليت. ٤

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد بررسي را...آاهش تورگوپوست، خشكي مخاط،  شامل عالئم آم آبي در مددجو .١

 .قرار دهيد مددجو در حالت ناشتا .٢

 .آنيد حفظ را هاي مورد نياز ها و ويتامين مايعات غير خوراآي با الكتروليت .٣

 .آنيد بررسي راسوند ادراري و ميزان مواد دفعي آن .٤

 .آنيد شستشو راآن و در صورت نياز آنترل را بيني آه به ساآشن با فشار آم متصل است –لوله معدي  .٥

 .سي سي بيشتر نشود ٨٠٠ – ١٢٠٠ از آه در روز آنيد آنترل را وستوميئاد دفعي ايلمو .٦

ساعت تا  ٤ساعت و سپس هر  ١٢تا  ٢اي متصل است هر  اگر به سيستم تخليه را سوند اطراف ساآرال .٧

 .آنيدبررسي  ،زماني آه آامًال مواد دفعي خارج شده باشد

 .ادراري مددجو آنترل شود احتباسر و از نظ آنيدبررسي  را ساعت جذب و دفع ٨هر  .٨

 .آنيدساعت آنترل  ٤سپس هر  و ساعت تا ثابت شدن وضعيت ٢هر  را حياتي عالئم .٩

 .آنيدآنترل  را روزانه وزن .١٠

  .آنيد همراهي بيني و شروع تغذيه مددجو -با پزشك در موقع درآوردن لوله معدي .١١

   Patient Education                                                                                            آموزش به بيمار 

  .آموزش دهيدمراقبت از پوست را . ١

 .آنيد تأآيد بر رعايت بهداشت و خشك نگه داشتن پوست. ٢

 .را توضيح دهيد) ادم صورت، اولسرها، عفونت( عوارض جانبي داروهايي مثل استروئيد. ٣

 .دهيددر اختيار مددجو قرار  اطالعاتي ،وسايل الزم و مراآز حمايتيدر مورد هزينه . ٤

را برايش توضيح هاي آسپيتك  آند استفاده از روش در صورتي آه مددجو از هيپراليمانتاسيون استفاده مي. ٥

 .دهيد

  .آنيد تشويق به ترك سيگارمددجو را . ٦

 
 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

.خطر آسيب به پوست در رابطه با درناژ به اطراف مقعد و ايلنوسيئون 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .و زخم خشك و سالم و تميز باشد ها ديده شود بهبود زخم. ١

  .شرح دهد را افزايش توان در مراقبت از ايلئوستوميبيمار . ٢

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .دآنير درناژ و مخاط و بو بررسي از نظ را ناحيه پرينه .١



١٨٧ 
 

  .دآنيتميز  را د و ناحيهدهيانجام  را در صورت نياز تعويض پانسمان. ٢

 .انجام شود تعويض پانسمان و در صورت نياز هتميز آرد را پوست اطراف ساآروم. ٣

 ٢اب پوشيتآوري مواد دفعي شستشو شود و از الته روزانه محل جمع در صورتي آه دستور داده شده باشد. ٤

 .جلوگيري شود

 .دآنياز پدهاي ضد آب در شب و يا در موقع حرآت آردن استفاده . ٥

و هم چنين در موقعي آه از نظر جسماني و فيزيكي آماده  آنيد آمك به بيمار در مورد مراقبت ايلئوستومي. ٦

  .دهيد آموزش راآن باشد

  .استفاده آنيدوسايل مناسب ودر دسترس از . ٧

   Patient Education                                                                                           بيمار آموزش به 

  .آنيد تأآيد بر مراقبت از پوست اطراف پرينه و محل ايلئوستن .١

د آموزش د به مددجو دهدمي كترآنال را افزايش نهايي آه تون اسف چنين ورزشهمو در مورد ورزش آيگل  .٢ . هي

 .شود هفته پس از عمل شروع مي ٦ها  ورزش

 .دهيد جواب به سؤاالت مددجو وتكرار  را IIتوضيحات پزشك در مورد روش جراحي  .٣

 .آنيدتأآيد  بر استفاده از رژيم غذايي مناسب و تمرينات ورزشي .٤

 .دهيدآموزش  ،در مورد افزايش اسهال و درناژ و نفخ شكم، عدم وجود مدفوع و بوي بد آن .٥

  .آنيد تشويقبه پيگيري مجدد مددجو را  .٦

  

 Problem Definition                                                                                                 بيان مشكل  

آننده در   و محل جمعآمبود حجم مايعات در رابطه با از دست دادن غير طبيعي مايعات از طريق ساآشن معدي 

.ايلئوم و وضعيت ناشتا

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عالئم حياتي ثابت شود. ١

 .جذب و دفع در حد متعادل باشد. ٢

 .وزن ثابت باقي بماند. ٣

  .در حد آافي باشدمايعات . ٤

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

:موارد ديگر عبارتند از .می باشد ١مرحله   ٥تا  ١مشابه موارد 

.آنيد گيري اندازه ساعت ٨هر  را جذب و دفع. ٦

 .آنيدساعت آنترل  ٤ هر را عالئم حياتي. ٧

                                                 
1- Puchitis 
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 .آنيدروزانه آنترل  را وزن .٨

 .آنيد تشويق ساعت يك به حرآت پاها هررا مددجود . ٩

 .دهيد آموزشهر ساعت در  در مورد تنفس عميق و سرفه. ١٠

 .دهيدانجام  ها راآنترل هموگلوبين و هماتوآريت و الكتروليت.١١

  .بررسي آنيددن سوند ادراري پس از درآور را ادراري و عفونت احتباسعالئم . ١٢

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.اطراف پرينه در رابطه با اسهال خطر آسيب پوست

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .زخم پرينه بهبود يابد. ١

  .پوست پرينه تميز، خشك و سالم باشد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .آنيد استفاده براي بيمار و از لباس نخي و نرم هو خشك آرد داده شستشو با آب را نياز پرينه در صورت. ١

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.طه با درناژ از محل استوميدر راب) اطراف استوما( آسيب پوستي 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .پوست اطراف استوما خشك و سالم باشد. ١

 .عملكرد استومي را بيان آندبيمار بتواند . ٢

  .د نياز در مراقبت از استومي را شرح دهدوسايل مور بيمار بتواند .٣

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .شروع آنيد را ...)آيسه و( پس از عمل جراحي مراقبت از استومي و وسايل  .١

اينچ  اندازة آن  .ددهيدر هر بار تعويض آيسه انجام  راومي گيري صحيح سوراخ آيسه است اندازه. ٢

.بزرگتر از سوراخ استوما باشد  

رنگ، مقدار و قوام مدفوع و رنگ استوما و پوست   از نظر و تعويضرا  در صورت لزوم آيسة استومي .٢

 .مشاهده آنيد اطراف آن

 :آنيدحفظ  به طريق زير را سالمت پوست اطراف استوما .٣

   .با آب شستشو -

 .خشك نگه داشتن پوست استوما و استفاده از محافظ پوستي در زير آيسه -

  .دهيدخود آموزش از به بيمار زماني آه از نظر جسمي و روحي آمادگي داشت در مورد مراقبت  .٤



١٨٩ 
 

 .آنيدهاي شفاف بر روي استوما استفاده  از آيسه .٥

 .ددهيانجام  مشاوره با پرستار استوميت .٦

  .آنيدبيسموت و آلروفيل استفاده  ي آنترل بو از قطره دئودورانت مخصوص بابرا .٧

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

 .از خود در رابطه با ايلنوستومي، آلستومي ذهني اختالل در تصور

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  :بيمار بايد قادر باشد

  .احساسات خود را بيان آند. ١

  .راهكارهاي انطباق مثبت را براي تطابق با استومي توصيف آند. ٢

   Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري 

  .و زماني را به وي بدهيد تا در مورد آن صحبت آند آنيد آمك به مددجو براي قبول استومي .١

 .پاسخ دهيد شده درمان و شيوه بكار برده نوع به سؤاالت در مورد .٢

 .عصبانيت را مشاهده آنيد عالئم انكار، ترس يا .٣

  .آنيداز ديگران تشويق  گرفتن به مراقبت از خود بدون آمك را مددجو .٤

 
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.د اطالعاتاختالل جنسي در رابطه با استومي و آمبو

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  

  .انطباق با استومي را در مددجو بررسي آنيد مرحله .١

 .آنيدبه برقراري ارتباط با ديگران تشويق را  مددجو .٢

  .هاي آنترل بوي آيسه و فراهم آردن بهداشت براي وي توضيح دهيد در مورد روش .٣

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.)ايلئوستومي( آمبود حجم مايعات در رابطه با افزايش از دست دادن مايعات 

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .عالئم حياتي ثابت باشد. ١

 .جذب و دفع مايعات متعادل باشد .٢

  .وزن ثابت باقي بماند. ٣

  Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري  



١٩٠ 
 

  .دآنياز نظر آم آبي بررسي بيمار را  .١

 .دآنيپايش  را و جذب و دفع هاساعت الكتروليت ٨هر  .٢

و در صورت وجود اين عالئم به پزشك  دآني از نظر تكرر دفع، حجم زياد مواد دفعي آنترل را فوعمد .٣

 .دآنيگزارش 

 .دآنيوزن  را روزانه مددجو .٤

  .دآنيآنترل  را ساعت عالئم حياتي ٨هر  .٥

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.ثانويه در رابطه با آوتاه شدن روده) ازايلئوستومي( يا دفع زياد ) آلستومي( يبوست 

 Expected Outcomes                                                                                 برآيندهاي مورد انتظار

   ی و يا ايلئوستومیعملکرد درست کلستوم 

  :بيمار بايد قادر باشد

  .عملكرد استومي را درك آند .١

  .به مراقبت از استوما بپردازد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .نمائيدي بررس را عادات وسبك زندگي قبلي مددجو. ١

 . نمائيدمجددًا براي مددجو بازگو و تأآيد  را توضيحات پزشك در مورد آناتومي و فيزيولوژي و روش جراحي. ٢

.مدفوع آلستومي قوام بيشتري داشته و مدفوع ايلئوستومي بيشتر شل استبه مددجو آموزش دهيد آه . ٣

رو  و آلستومي سيگموئيد و روده پايين دشو يوستومي هرگز شستشو داده نمئايلبه مددجو آموزش دهيد آه  .٤

.توان شستشو داد تا دفع نزديك به حالت طبيعي باشد را مي

.دهيدبراي مددجو شرح  را روش شستشوي آلوستومي .٥

و در  بدهيدهاي انسداد روده و ياپروليس استوما به مددجو  اطالعاتي در مورد وسايل مورد نياز و نشانه .٦

.هاي ذآر شده به پزشك اطالع دهيد صورت وجود نشانه

م غذايي و آموزش    . ٧ ورد رژي اري       با متخصصين تغذيه در م م غذايي همي ورد رژي د هاي الزم در م ع  . آني در موق

ا اسهال مي         ،ترخيص خ و ي اد نف ه ايج واد غذايي آ د  ليست م ددجو    را آن ه م د ب م غذايي      .بدهي ددجويان رژي بيشتر م

 .ه آنندتوانند استفاد معمول خود را مي

  :دآنيپيگيري  را موارد ذيل. ٨

ت مثل موز، آب غذاهايي آه داراي سديم و پتاسيم باالس بايد وستومي هستندئمددجوياني آه داراي ايل -

  .، آب ميوه استفاده آنندگوشت، مرآبات، چاي

و ، خودداري آنند و غذاهاي آماده  آنند توليد مياز مصرف غذاهايي آه گاز مددجويان ايلئوستومي  -

هاي خام به جز موز، غذاهاي فيبري مانند  غذاهاي پرادويه و آجيل، جوز، آشمش و سبزيجات خام و ميوه



١٩١ 
 

 .بلوك آند نارگيل آه ممكن است استوما را آرفس، ذرت  و

، آلم بروآلي، و گل آلم يي مانند آاهو، باقال، لوبيا، ذرتي دارند از مصرف غذاهاممددجويان آه آلستو -

در صورتي آه گازها موجب ناراحتي و شرمساري مددجو (  خودداري آنند ،آنند چون توليد گاز مي

 ).شود مي

 .آنند، تشخيص دهد تواند غذاهايي را آه تحمل مي هر مددجو با روش آزمون و خطا مي -

 .در هر بار مصرف غذا يك نوع غذا اضافه شود -

 .شودتأآيد به استفاده از مايعات و غذا به قدر آافي . ٩

 .آنيد تأآيد رام خوردن غذا و جويدن آامل غذا و منظم بودن فواصل در دريافت غذابه آ. ١٠

 .آند هاي گازدار و غذاهاي با درجه حرارت باال خودداري  از مصرف نوشابهبه مددجو توصيه آنيد . ١١

 .ديدر تهيه برنامه غذايي خانواده و مددجو در گير شو. ١٢

 .دهيد به پزشك گزارش را اي عدم وجود صداهاي روده و آنيدرل ساعت آنت ٨هر  را اي صداهاي روده. ١٣

انه  . ١٤ م و نش دفوع توضيح         در مورد عالئ ا سخت شدن م د هاي انسداد ي اژ، يبوست، اسهال،       دهي اهش درن ل آ مث

  .آرامپ، اتساع شكم، تهوع ، استفراغ

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

 .دهيداش توضيح  براي مددجو و خانواده را مراقبت از استوما مراحل. ١

، تهيه وسايل براي چند روز پس از ترخيص دهيد حتوضي را وسايل مورد استفاده و محل خريد وسايل. ٢

 .انجام شود

 .قرار دهيد در اختيار مددجوبه صورت نوشتاري  رادر مورد رژيم غذايي  اطالعات. ٣

 .قرار دهيد در اختيار مددجو هاي استومي هاي حمايت انجمن اطالعاتي در مورد گروه. ٤

 مشاهدهدر صورت  از وي بخواهيد تا براي مددجو توضيح داده و را سپعالئم عفونت زخم، انسداد، پروال. ٥

 .آندبه پزشك گزارش 

 .آنيد تشويق جدد و پيگيريبه مراجعه م وي را.٦

  :آنيدبه صورت نوشتاري به مددجو ارائه  را موارد ذيل مربوط به اطالعات. ٧

  .رنگ استوماي طبيعي صورتي تا قرمز باشد و در صورت تغيير به پزشك اطالع دهد -    

 .شود هفته اول آوچك تر مي ٨ - ٦اندازه و شكل استوما در طي  -    

 .گيري شود آيسه اندازه بطور مكرر سوراخ -    

 .در صورت نشت از آيسه و يا احساس سوزش، آيسه تعويض شود -    

 .هميشه از محافظ پوستي استفاده آند -    

 .اي جلوگيري شود به ميزان الزم مايعات مصرف آند تا از آم آبي رودهبه وي توصيه آنيد  .٨ 

 .دهيددر مورد تغيير در سبك زندگي براي وي توضيح . ٩

 .هفته خودداري آند ٦از جابجا نمودن وسايل تا به وي توصيه آنيد . ١٠



١٩٢ 
 

  .هيددارجاع  هاي استومي ها و انجمن به گروهمددجو را . ١١

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.جراحي داخالتر رابطه با مدرد د

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

  .را بيان نمايد يسطح آرامش بيشترمددجو  .١

  .مددجو آرامش داشته باشد .٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .ساعت به پهلو بچرخد ٢وقتي آه استراحت نسبي دارد هر به مددجو توصيه آنيد  .١

 .دآنيبررسي  را در صورت استفاده از ضد دردهاي تجويز شده برطرف شدن درد .٢

بالش را بين دو زانو قرار دهد و تا حد امكان  بخوابد،آه بتواند به پهلو در صورتي به مددجو توصيه آنيد  .٣

 .به پشت بخوابد

 .نمائيدپايش  را اثرات آمپرس مرطوب و گرم يا آيسه يخ .٤

و از حلقة  آنيدو هنگام نشستن از ژل فوم و يا پد شناور استفاده  آنيدهنگام حرآت دادن بيمار به وي آمك  .٥

 .هوا استفاده نشود

 .نشستن طوالني بر روي صندلي و وضعيت نشسته خودداري نمايداز به مددجو توصيه آنيد  .٦

 .را بدهيدقبل از برداشتن پانسمان فشاري، به مددجو ضد درد تجويز شده  .٧

  .نمائيددر مددجو پايش  را تأثير حمام نشيمنگاهي .٨

  

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل  

.خطر يبوست در ارتباط با وضعيت ناشتا بودن و دفع دردناك

    Expected Outcomes                                                                                برآيندهاي مورد انتظار

.اي طبيعي باشد صداهاي روده. ١

.نرم و شكل گرفته باشدمدفوع . ٢

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري  

  .نگهداريدناشتا  را تا برطرف شدن وضعيت استفراغ مددجو .١

 .آنيداهم مددجو فر براي ل، نرم و در حد تحم)آم تفاله( ده رژيم غذايي آم باقيمان .٢

 .مگر اينكه منع داشته باشد بدهيددر روز   cc ٢٥٠٠تا  ٢٠٠٠مايعات  .٣

 .آنيد پايشساعت يكبار  ٤هر  را اي صداهاي روده .٤

 .آنيدبراي وي فراهم  يو در هنگام دفع محيط مناسب بدهيدبه مددجو  را نرم آننده مدفوع تجويز شده .٥



١٩٣ 
 

 .آنيدبررسي  را اثرات داروهاي نرم آننده مدفوع .٦

  .آنيدتشويق به فعاليت و حرآت  را صورت امكان، مددجو در .٧

  

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.تغيير در دفع ادرار در ارتباط با نوع روش جراحي روده و دستيابي به مثانه

    Expected Outcomes                                                                                يندهاي مورد انتظاربرآ

  .آندگزارش  را ادرار شفاف و زرد رنگ و مقدار مناسب مددجو .١

  .توانايي دفع ادرار بدون ناراحتي و آمك را بيان آند مددجو .٢

   Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري 

  .بررسي آنيدرتانسيون ادراري از نظر و  اندازه گيري را ساعته ٢٤جذب و دفع مايعات  .١

ده از آب د مانند بازآردن شير آب، استفادهيانجام  را دفع ادرار برايدر صورت نياز مداخالت ضروري  .٢

 .گرم بر روي قسمت تحتاني شكم، گذاشتن دست در آب

و استفاده از  در هنگام ادرار آردن مردان به حالت ايستاده .ديدر هنگام ادرار آردن به مددجو آمك آن .٣

 .ها استفاده شود و باال قرار دادن سرمددجو در خانم توالت فرنگي مخصوص

  .صورت گيرد شود دفع به راحتي حرآت دادن مددجو باعث مي .٤

  
  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

.خطر عفونت در ارتباط با ناآافي بودن سيستم دفاع اوليه بدن

    Expected Outcomes                                                                             برآيندهاي مورد انتظار

 .زخم بهبود يابد. ١

  .بافت اطراف برش محل جراحي خشك، تميز و سالم باشد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري  

  .دآنيو در صورت افزايش درجه حرارت گزارش  پايش ساعت ٤هر  را تيعالئم حيا .١

 .دآنيبررسي و از نظر خونريزي، درناژ و بو  مشاهده ساعت يكبار ٢-٤هر  را پانسمان .٢

 .دآنيتعويض  را در صورت نياز پانسمان .٣

 .دآنيتميز و خشك را  ينهاطراف محل پر ،پس از هر بار دفع .٤

 .شود دهت ناحيه تراشيري از تحريك و عفونبراي پيشگي .٥

  .دهيدآموزش  را شستشوي زخم نحوه اگر الزم باشد .٦

   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

:دهيددر مورد اهميت تغذيه توضيح  . ١



١٩٤ 
 

 .هفته مانده طي يكرژيم غذايي باقي -

 .افزايش پيد زير تحمل شود -

 .در موقع مناسب ميوة تازه داده شود -

 .كه ممنوعيت داشته باشدسي سي در روز داده شود مگر اين ٢٥٠٠يعات ما -

 .آنترل وزن هر هفته صورت گيرد -

:دهيدتوضيح  را مراقبت از محل برش جراحي و مراقبت از پرينه. ٢

  .فاده شودحمام نشمينگاهي دستور داده شده، استاز  -

 .از آمپرس گرم استفاده شود -

 .از پدهاي وازليني استفاده شود -

 .پس از هر بار دفع ناحيه آامًال خشك و تميز نگه داري شود -

 .پانسمان الزم بكار برده شود -

تورم  ،حساسيت ،مثل قرمزي تنگي مقعد از بيمار بخواهيد عالئم توضيح داده و را هاي عفونت زخم نشانه .٣

   .ددهبه پزشك گزارش را  و درناژ از زخم

هاي  تيوهاي طبيعي، نرم  هاي مدفوع و ملين اي با استفاده از نرم آننده كه دفع رودهتوضيح در مورد اين .٤

 .باشد

 .دهيدشرح  را ها اهميت خودداري از برداشتن اشياء سنگين و آشيدن آن .٥

 .آنيد تشويقمجدد و مراجعه به پزشك  يها به پيگيريمددجو را  .٦

ترخيص/ اقبت در منزلبرنامه مر

  .دهيددر مورد شستشوي زخم اگر مقدور باشد و حمام آردن توضيح . ١

 .دهيدتوضيح  را نهيبا استفاده از آي محل بررسي گيچگون. ٢

  .اطالعاتي در مورد نوع و محل تهية وسايل مورد نياز داده شود. ٣

  

  Problem Definition                                                         بيان مشكل                                        

  .اسهال در ارتباط با فرايند التهاب روده

    Expected Outcomes                                                   برآيندهاي مورد انتظار                             

 .در بيماربرقراري  دفع طبيعي  . ١

  .برقراري و تعادل مايعات و الكتروليت ها. ٢

  .حفظ تغذيه مطلوب. ٣

 



١٩٥ 
 

   Nursing Recommendations                                          توصيه هاي  پرستاري                           

 .دگه دارين NPOدر مرحله حاد جهت کاهش فعاليت و التهاب روده بهتر است بيمار را . ١

  .)می شود GIنيکوتين موجب تحريک (  بيمار را تشويق کنيد که سيگار نکشد. ٢

  .اجتناب کنيد برای بيمار از مصرف غذاهايی که به سختی جذب می شوند. ٣

  .از مصرف غذاهای خيلی سرد يا گرم برای بيمار اجتناب کنيد. ٤

  .تاسيم را به کار بنديددر حضور هايپوکالمی اقدامات الزم برای کنترل سطح پ. ٥

جهت تحمل بيمار ابتدا مقدار غذا را از نصف شروع کرده و سپس بتدريج به  NGTدر صورت تغذيه از راه . ٦

  .مقدار تجويز اضافه نماييد

  .طبق دستور پزشک از داروهای ضد اسهال استفاده کنيد. ٧
  :مداخالت پرستاري در ارتباط با  اختالالت الكتروليتي  -

 .، ميزان الکتروليت ها را کنترل کرده و موارد غير طبيعی را گزارش دهيدليته سرماسموال -١

  .تهوع و استفراغ بيمار را کنترل کنيد  -٢

  .)مگر در موارد منع مصرف(مايعات به بيمار بدهيد  سي سي ٢٥٠٠روزانه حداقل   -٣

  .)ر موارد منع مگر د(بيمار وی را تشويق به مصرف سديم و پتاسيم باال نماييد  NPOدر صورت   -٤

  .ولمی با پزشک مشورت کنيدم هايپوئدر صورت تداوم يا بدتر شدن عال -٥

  :مداخالت پرستاري در ارتباط با حفظ تغذيه مطلوب 

 .قبل از شروع تغذيه مراقبت های الزم از دهان بيمار را به عمل آوريد - ١

  .مواد غذايی را به مقدار کم و به د فعات زياد به بيمار دهيد - ٢

  .تميز و آرام نموده و تحريکات زيان آور محيطی را حذف کنيد ط بيمار رامحي - ٣

  .به بيمار آموزش دهيد از مصرف مايعات و غذاهايی که توليد گاز می کنند اجتناب کند -  ٤

  .با مشورت متخصص تغذيه به بيمار اجازه دهيد از غذاهای مورد عالقه خود استفاده کند  -  ٥

  .ديويتامين و پر پروتئين استفاده کن پر ،از غذاهای پر کالری -  ٦

  .جهت به حداقل رساندن خستگی بعد از خوردن غذا بيمار را تشويق به استراحت کنيد -  ٧
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  Problem Definition                                      بيان مشكل                                                            

  .ه ای کمتر از نيازهای بدن در ارتباط با تهوع و بی اشتهايیعدم تعادل تغذي. ١

 .خطر کمبود حجم مايعات در ارتباط با استفراغ و دهيدراسيون. ٢

  .اضطراب در ارتباط با جراحی و تشخيص سرطان . ٣

تشکيل استوما و آلودگی پوست اطراف استوما به  ،اختالل در سالمت پوست در ارتباط با برش جراحی. ٤
   .له ماده مدفوعیوسي

  .اختالل در تصوير بدنی در ارتباط با کولوستومی. ٥      
    Expected Outcomes                                    برآيندهاي مورد انتظار                                           

  .تامين بهترين سطح تغذيه ای. ١

   .حفظ تعادل مايع و الکتروليت. ٢

   .کاهش اضطراب. ٣

   .آموزش درباره تشخيص  پروسيجر جراحی و مراقبت از  خود پس از ترخيص. ٤

   .حفظ التيام بافتی و حفاظت از پوست اطراف استوما. ٥

   .فرد و اجتناب از عوارض بيان احساسات و نگرانی ها درباره کولوستومی و تاثير آن بر. ٦

   Nursing Recommendations                                                  توصيه هاي  پرستاري                  

  :آماده کردن بيمار برای جراحی

رژيم غذايی پرکالری و پرپروتئين و پر کربوهيدرات و (بيمار را از نظر فيزيکی جهت جراحی آماده کنيد . ١

 .)جراحی يا در صورت تجويز تغذيه غير دهانی  ساعت قبل از ۴٨تا  ٢۴مايع   رژيم پر ميزان کم بقيه مواد

  . دهنده کولون را در صورت تجويز  براي بيمار بكار ببريد ، انماها يا شستشوشل کننده ها ،هاآنتی بيوتيک. ٢

لوله نازوگاستريک و ميزان  و را محاسبه کنيد) شامل استفراغ (مايعات دريافتی و برون ده  بيمار  ميزان. ٣

  .دی را کنترل نمائيدمايع داخل وري

  .را  بررسي کنيد )مانند توگور پوستی غشاهای مخاطی (وضعيت هيدراتاسيون فرد . ۴

 .را کنترل کنيد) درد يا رژيديتي  ،افت صداهای روده ای ،افزايش اتساع شکم(عاليم انسداد يا پرفوراسيون . ۵

جراحی و سطح عملکردی مورد انتظار بعد از عمل  روش مار را در زمينه تشخيص  پيش آگهیآگاهی بي. ٦

محدوديت های  ،اطالعاتی در زمينه زخم بعد از عمل و مراقبت استومی و را باال برده و از او حمايت کنيد

   .کنترل درد و کنترل طبی فراهم کنيد ،رژيم غذايی
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  :حفظ تغذيه مطلوب  -

 .دک بقيه فرآورده ها تهيه کنيديک رژيم پرپروتئين و پرکربوهيدرات و با ميزان ان. ١

   .ساعت قبل از جراحی تامين کنيد ٤٨تا  ٢٤درصورت درخواست يک رژيم پرمايع . ٢

  .برای بيماران بستری روش غير خوراکی تجويز کنيد. ٣

مايعات داخل وريدی و الکتروليت ها را درصورت درخواست تجويز  ،دريافت و برون ده را محاسبه کرده. ٤

  .و پايش کنيد

   .لوله نازوگاستريک را گذاشته و کنترل کنيد و ميزان درناژ آنرا يادداشت کنيد. ٥

  :حفظ تعادل مايع و الکتروليت -

ضد استفراغ ها را تجويز نموده و دريافت مايعات و غذاها را جهت جلوگيری از ايجاد استفراغ محدود . ١

نشانه های انسداد يا سوراخ (يا درد يا رژيديتی  ازبين رفتن صداهای روده ای  ،شکم را از نظر نفخ .نماييد

  .پايش کنيد) شدگی 

از استفراغ  جلوگيري دريافت و برون ده را ثبت نموده و ميزان مايعات و غذاهای خوراکی را به منظور. ٢

  .محدود کنيد

  .الکتروليت های سرم را جهت تشخيص هيپوکالمی و هيپوناترمی چک کنيد. ٣

هيپوتانسيون و افت حجم پالس  ،به منظور تشخيص نشانه های هيپوولمی يعنی تاکی کاردیعاليم حياتی را . ٤

  .ارزيابی کنيد

خشکی غشاهای مخاطی و غليظ  ،بررسی نموده و کاهش تورگورپوستی وضعيت هيدراسيون بيمار را. ۵

 .بودن ادرار را گزارش کنيد

  :تامين حمايت روانی -

  .ده و مکانيسم های به کار رفته جهت مقابله با استرس را پايش کنيدسطح اضطراب بيمار را بررسی نمو. ١

 .نحوه تمرين های ريلکس شدن و تمرکز نگاه را به بيمار ياد دهيد ،در صورت تمايل محيط را خلوت کنيد. ٢

  .به ابراز احساسات بيمار گوش دهيد 

   .يدگفتگو با يکی از اعضای خانواده وی را ترتيب ده ،در صورت تمايل. ٣

جلساتی را که پزشک و پرستار در آن حضور داشته باشد برای بيمار و خانواده وی و در مورد پيش آگهی . ٤
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  .و درمان بيماری برگزار کنيد گفتگو با يک درمانگر گوارش ممکن است مفيد باشد 

   .با حفظ آرامش و رفتار حرفه ای راحتی بيمار را بيشتر کنيد. ٥

در به فهم مطالب باشد تمام تست ها و روشها را برای وی توضيح دهيد و در صورت نياز به شکلی که بيمار قا. ٦

  .تکرار کنيد

  :حمايت از تصوير بدنی مثبت -

  .بيمار را به ابراز احساسات و نگرانی های خود تشويق کنيد .١

محيطی حمايتی  به منظور تقويت سازگاری با تغييرات سبک زندگی که مرتبط با مراقبت از استوما است. ٢

   .فراهم کنيد

  :تامين مراقبت پس ازعمل -

  .کنترل درد. ١

  ،تحريک پوست ،تراکم مدفوع ،پرفوراسيون ،استوما ،پروالپس ،آناستموز(کنترل بيمار از نظر عوارض . ٢

  .)عوارض تنفسی توام با جراحی شکمی

  .يات اوليه مدفوعبررسی و کنترل شکم بيمار از نظر برگشت حرکات دودی روده و خصوص. ٣

بيمارانی که کولوستومی شده اند در روز اول پس از عمل از رختخواب خارج شده و به مشارکت در . ٤

   .مراقبت از کولوستومی تشويق شوند

  :حفظ بهترين وضعيت تغذيه ای -

سريع  رژيم غذايی بايد طوری تنظيم شود که موجب اسهال و يبوست نشود و برگشت به رژيم غذايی نرمال. ١

 .صورت گيرد

واده خان(بيماران کولوستومی بايد از خوردن غذاهايی که موجب بوی زياد و دفع گاز می شوند اجتناب کنند . ٢

  .)و محصوالت پرسلولز حبوبات ،ماهی ،تخم مرغ ،کلم

   .مصرف حداقل دو ليتر مايعات در روز. ٣

   .يه فرآورده ها تهيه نماييديک رژيم پرپروتئين و پرکربوهيدرات و با ميزان اندک بق. ٤

  .ديفنوکسيالت همراه با آتروپين برای کنترل اسهال ممکن است تجويز شود. ٥

 .برای رفع يبوست آب سيب يا يک ملين خفيف موثر است. ٦
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  :تامين مراقبت از زخم -

  .آنيد بررسی ساعت اول پس از جراحی ٢٤از نظر خونريزی در را پانسمان شکم. ١

تا در هنگام سرفه و تنفس عميق برای کاهش فشار بر لبه های برش شکمی شکم را  آنيدمک به بيمار ک. ٢

   .ثابت نگه دارد

زيرا ممکن است نشان دهنده يک فرآيند  آنيد کنترل از نظر افزايش را نبض و تنفس ،درجه حرارت. ٣

  .عفونی باشد

جزئی ناشی از دستکاری جراحی طبيعی ادم (اگر بيمار کولوستومی شده است استوما بايد از نظر تورم . ٤

   .کنترل شود) يک عالمت غيرطبيعی (خونريزی  ،)رنگ استوما صورتی يا قرمز است (رنگ  ،)است 

  :آموزش به بيمار -

  .نياز و تمايل بيمار به کسب اطالعات را بررسی نموده و اطالعاتی به بيمار و خانواده وی بدهيد. ١

   .ط به نيازهای بيمار را در اختيار وی قرار دهيدهنگام ترخيص اطالعات مربو. ٢

که بايد  در صورتی که بيمار استومی داشته باشد آگاهی هايی در مورد مراقبت از استومی و عوارضی. ٣

رتراکسيون يا پروالپس يا تحريک پوست اطراف استومی به  ،تنگی استومی ،عفونت ،مدنظر باشند مثل انسداد

   .بيمار بدهيد

ظور کمک به بيمار در تشخيص و حذف غذاهايی که می توانند باعث اسهال يا يبوست شوند آموزش به من. ٤

  .هايی درباره رژيم غذايی ارائه دهيد

هدف و احتمال عوارض جانبی  ،مجموعه ای از داروهای نسخه شده را همراه با اطالعاتی در مورد اثر. ٥

   .آنها به بيمار ارائه دهيد

درمان ها و پانسمان ها را نشان داده و مرور کنيد و خانواده بيمار را جهت مشارکت با آن  نحوه استفاده از. ٦

   .تشويق کنيد

آگاهی های الزم در مورد زمان های خاصی که بيمار بايد با پزشک تماس بگيرد و عوارضی که نياز به . ٧

  .را به بيمار بدهيد) ينگ مثل خونريزی  نفخ شکمی  رژيديتی  اسهال  سندرم دامپ(توجه ويژه دارند 

  .را به او بگوييد)و خستگی  اسهال ،استفراغ ،بی اشتهايی(پی درصورت لزوم عوارض جانبی راديوترا. ٨

  .بيمار را در صورت نياز به مراجع بهزيستی ارجاع دهيد. ٩

  

  Problem Definition                                         بيان مشكل                                                        

  .درد و هايپرترمي ناشي از تشكيل آبسه

    Expected Outcomes                                                برآيندهاي مورد انتظار                                

 :د زير آبسه تشکيل نخواهد شددر مددجو بر اساس شواه -
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  .ددرجه سانتی گرا ٣٨ابت و کمتر از درجه حرارت ث .١

  .عدم افزايش درد شکمی يا حساسيت .٢ 

  .عدم افزايش بيشتر شمارش گلبول های سفيد .٣ 

   Nursing Recommendations                                       توصيه هاي  پرستاري                              

 :آنيد بررسی و گزارش را ئم تشکيل آبسهنشانه ها و عال. ١

  درجه ٣٨افزايش بيشتر درجه حرارت باالی  -

  افزايش درد شکمی و حساسيت موضعی -

  وجود توده قابل لمس در شکم -

  )بايد گزارش شود ١۵٠٠٠بيش از (شمارش گلبول های سفيد  -

  :اخ شدگی و تشکيل آبسه انجام دهيدش خطر سوراقدامات زير را برای کاه -

  :ال زير را برای جلوگيری از افزايش بيشتر فشار درون  شكم انجام دهيد اعم -

  .را منع کنيد در صورت دستور تغذيه دهانی  -١   

  .طبق دستور لوله معده بگذاريد و ساکشن نماييد  -٢   

  .انما تجويز نکنيد  -٣   

  .از تجويز داروهای ضد يبوست اجتناب کنيد -٤

   .خودداری کنيد از اعمال حرارت روی شکم -٥

  :و نشانه های تشکيل آبسه ايجاد شداگر عالئم  -

توموگرافی ( ا برای مطالعات تشخيصی مهيا کنيددر صورتی که برنامه ريزی شده است، مددجو ر. ١

  .)کامپيوتری، اولتراسونوگرافی

  .ضد ميکروب ها را طبق دستور تجويز کنيد. ٢

   .ستی آبسه آماده کنيدمددجو را برای جراحی يا درناژ زير پو. ٣
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  Problem Definition                                                بيان مشكل                                                 

   .)ديسفاژی(کاهش وزن بدنبال اختالالت بلع 

    Expected Outcomes                                        برآيندهاي مورد انتظار                                        

  .آفايت مايعات و غذاي مصرفي از نظر آمي و آيفي. ١

   .بدست آوردن وزن مطلوب. ٢

  .عدم کاهش وزن. ٣

   Nursing Recommendations                                      توصيه هاي  پرستاري                               

   .انجام دهيد می باشند)ديسفاژي ( در افراديکه دچار اختالل در بلع را مراقبت های تغذيه از راه دهان -١

  .بررسي اختالل بلع بر اساس نشانه هاي ديسفاژي و مداخالت بلع -٢

  .آنيد هتوج به فاآتورهاي مهم قبل از تغيير روند روش های تغذيه و هيدريشن در افراد مبتال به ديسفاژی -٣

  .حمايت تغذيه ای از راه دهان -۴

  :عبارتند از نشانه های واضح ديسفاژی. ۵

  .د در هنگام بلع يا جويدناشکال يا در-

  .برگشت مواد غذائی هضم نشده -

  .اشکال در کنترل غذا يا ماعات در داخل دهان -

  .تجمع بزاق در دهان -

  .خشونت صدا -

  .و پس از بلعحين  ،سرفه يا حالت خفگی قبل -

   .برگشت مواد به بينی -

  .احساس انسداد -

  :عبارتند از واضح ديسفاژینشانه های غير. ۶

   .تغيير در الگوی تنفس -

 .افزايش درجه حرارت بدون توجيه  -

 .سوزش سردل  -



٢٠٢ 
 

 .تغيير در عادات خوردن برای مثال آهسته خوردن -

 .گلو پاک کردن مکرر -

 .عفونت های اخير سينه -

يی که قبل از تغيير روند روش های تغذيه و هيدريشن در افراد مبتال به ديسفاژی بايستی مورد توجه فاکتور ها. ٧

  :عبارتند از قرار داد

  .عفونت های اخير سينه-

   .تحرک -

  .وابستگی به افراد جهت خوردن -

  .دريافت خوشمزگی و ظاهر غذا يا آشاميدنی -

  .سطح هوشياری -

  .سازگاری فيزيولوژيکی -

  .داشت ضعيف دهانبه -

  .وضعيت پزشکی  -

  .نيازهای  متابوليسمی و تغذيه ای -

  .آسيب پذيری -

، نحوه و زمان مصرف و عدم تداخل با درافراديکه دچارديسفاژی می باشند بايستی داروها از نظر ترکيبات: توجه

  .رژيم غذائی و فرايند بلع بررسی شوند

  :دهان هايی برای حمايت تغذيه ای از راه شاخص. ٨

  :جذب کلی غذا از مسير دهان شامل ترکيبات ذيل مي باشد -

توجه به دريافت ريز مغذی ها و مکمل های - مواد معدنی  -ويتامين ها  -الکترو ليت ها - فيبر -انرژی  - پروتئين -

  غذائی  

  : زمان قطع تغذيه دهاني . ٩

ت از راه دهان می باشد و اين مسئله تثبي حمايت تغذيه از راه دهان زمانيکه بيمار قادر به مصرف مواد غذائی -

  .شده باشد، متوقف می شود

 



٢٠٣ 
 

  :توصيه هاي مهم . ١٠

   . ديسفاژی و اختالل در بلع با يا بدون آسپيراسيون نياز به مداخالت بلع و تغيير در غلظت غذا دارد -

  :مداخالت سريع شامل درگير کردن خانواده جهت -

  .ی غذائیحضور يا کمک در هنگام دادن وعده ها  -

 .جايگزين کردن مواد غذايی  -

  .ارزيابی غذاها -

  .مشخص کردن مواد غذائی مورد عالقه بيمار  -

  .استفاده از غذاهای پرکالری -

 .)مصرف مواد غذائی را افزايش می دهد( انجام ورزش -

 .)و موجب افزايش وزن می گردند مصرف غذا را افزايش می دهند( ئی استفاده ازمکمل های غذا -

رفی در وعده های غذائی نمی جايگزين کالری مص( های غذائی بايد در بين وعده های غذائی داده شود مکمل  -

  .)باشد

  
  Problem Definition                                                               بيان مشكل                                   

  .وده به درون حفرهالتهاب صفاق مربوط به آزاد شدن محتويات ر

    Expected Outcomes                                                         برآيندهاي مورد انتظار                      

  :بر اساس شواهد زير در مددجو پريتونيت ايجاد نخواهد شد •

  .دادرجه سانتی گر ٣٨يدار و کمتر از درجه حرارت پا) الف

  .م و غير متورمشکم نر) ب 

  .عدم افزايش درد شکم و حساسيت، تهوع و استفراغ) ج 

  .صداهای طبيعی روده ) د  

  .عالئم حياتی ثابت) ه  

  .عدم افزايش بيشتر در شمارش گلبول سفيد خون) و 
   Nursing Recommendations                                      توصيه هاي  پرستاري                               

  :شامل نمائيد بررسی و گزارش را عالئم و نشانه های التهاب صفاق. ١

  .درجه ٣٨افزايش بيشتر درجه حرارت يا درجه حرارت باالی  -
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  .اتساع و سفت شدن شکم -

   .افزايش شدت درد شکمی -

  .حساس شدن منطقه فشار داده شده -

  .افزايش تهوع و استفراغ -

   .ایکاهش يا فقدان صداهای روده  -

  .تاکی کاردی -

  .افزايش تاکی پنه تعداد تنفس -

  .کاهش فشار خون -

 .WBCافزايش در ميزان  -

 :در صورتی که عالئم و نشانه های التهاب صفاق به وجود آمد   •

  .تغذيه دهانی را طبق دستور منع کنيد. ١

نکه در زير به منظور کمک به جمع کردن و متمرکز کردن محتويات گوارشی در حفره لگن خاصره تا اي. ٢

  .ديافراگم جمع شوند، مددجو را در تخت در وضعيت نيمه نشسته قرار دهيد

راديوگرافی (  رای آزمون های تشخيصی آماده کنيددر صورتی که طرح ريزی شده است، مددجو را ب. ٣

    .)شکمی، توموگرافی کامپيوتری، اولتراسونوگرافی

  .ر وارد کنيد و ساکشن را ادامه دهيدمعده ای يا روده ای را طبق دستو - لوله بينی. ۴

  .ضد ميکروب ها را طبق دستور تجويز کنيد. ۵

مايعات داخل وريدی و يا افزايش دهنده  ،در صورت دستور پزشک به منظور جلوگيری يا درمان شوک. ۶

  .های حجم خون، تجويز کنيد

آپاندکتومی با درناژ و ( دمددجو را برای جراحی آماده کني در صورتی که برنامه ريزی شده باشد،. ٧

  .)شستشوی صفاق
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  Problem Definition                                              بيان مشكل                                                    

  .اسهال در ارتباط با فرايند التهاب روده

    Expected Outcomes                                                        برآيندهاي مورد انتظار                        

  .داشتن اجابت مزاج طبيعي

   Nursing Recommendations                                       توصيه هاي  پرستاري                              

 .دنگه داري NPOروده بهتر است بيمار را  در مرحله حاد جهت کاهش فعاليت و التهاب -١

  .)می شودGIنيکوتين موجب تحريک (  بيمار را تشويق کنيد که سيگار نکشد . ٢

  .از مصرف غذاهايی که به سختی جذب می شوند اجتناب کنيد. ٣

  .از مصرف غذاهای خيلی سرد يا گرم برای بيمار اجتناب کنيد. ۴

  .برای کنترل سطح پتاسيم را به کار بنديد کالمی اقدامات الزمدر حضور هايپر. ۵

جهت تحمل بيمار ابتدا مقدار غذا را از نصف شروع کرده و سپس بتدريج به  NGTدر صورت تغذيه از راه . ۶

  .مقدار تجويز اضافه نماييد

  .طبق دستور پزشک از داروهای ضد اسهال استفاده کنيد. ٧

   
  Problem Definition                                                                   بيان مشكل                               

  .درد مزمن در ارتباط با التهاب روده ای

    Expected Outcomes                                               برآيندهاي مورد انتظار                                 

  .عدم احساس درد آاهش يا

   Nursing Recommendations                                            توصيه هاي  پرستاري                         

تغيير پوزيشن، روش های ، ماساژ: از درد به انجام برسانيد اقدامات غير دارويی زير را برای رهايی  - ١

  .، هدايت تصورات ذهنیآرام سازی

  .عواملی را که سبب تشديد يا بهبود درد می شوند مورد بررسی قرار دهيد  - ٢

  .اثرات درمانی و عوارض جانبی داروهای مسکن را روی بيمار مورد بررسی قرار دهيد - ٣

  .مواد غذايی را به مقدار کم و به دفعات زياد به بيمار بدهيد  - ۴

  .تا حدودی از درد بکاهداستفاده از يک آيسه آب گرم بر روی شکم می تواند   - ۵

  Problem Definition                                             بيان مشكل                                                     

  .عدم تعادل تغذيه ای کمتر از نياز بدن

    Expected Outcomes                                       برآيندهاي مورد انتظار                                         

  .حفظ تغذيه مطلوب
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  Nursing Recommendations                                          توصيه هاي  پرستاري                            

 .قبل از شروع تغذيه مراقبت های الزم از دهان بيمار را به عمل آوريد - ١

  .مواد غذايی را به مقدار کم و به د فعات زياد به بيمار دهيد - ٢

  .ميز و آرام نموده و تحريکات زيان آور محيطی را حذف کنيدت محيط بيمار را - ٣

  .به بيمار آموزش دهيد از مصرف مايعات و غذاهايی که توليد گاز می کنند اجتناب کند -  ۴

  .د از غذاهای مورد عالقه خود استفاده کندبا مشورت متخصص تغذيه به بيمار اجازه دهي  -  ۵

  .از غذاهای پر کالری پر ويتامين و پر پروتئين استفاده کند -  ۶

  .جهت به حداقل رساندن خستگی بعد از خوردن غذا بيمار را تشويق به استراحت کنيد -  ٧

 
  Problem Definition                                                 بيان مشكل                                                 

  .کمبود حجم ما يعات و الکتروليت ها

    Expected Outcomes                                                 برآيندهاي مورد انتظار                               

  .برقراري و تعادل مايعات و الكتروليت ها

  Nursing Recommendations                                     پرستاري                                   توصيه هاي

 .، ميزان الکتروليت ها را کنترل کرده و موارد غير طبيعی را گزارش دهيداسموالليته سرم -١

  .تهوع و استفراغ بيمار را کنترل کنيد  -٢

  .)مگر در موارد منع مصرف(مار بدهيد مايعات به بي ٢۵٠٠روزانه حداقل   -٣

  .)مگر در موارد منع (بودن بيمار وی را تشويق به مصرف سديم و پتاسيم باال نماييد  POدر صورت  -۴

  .ولمی با پزشک مشورت کنيدم هايپوئت تداوم يا بدتر شدن عالدر صور -٥

 
  Problem Definition                                            بيان مشكل                                                      

  .عدم تحمل فعاليت

    Expected Outcomes                                            برآيندهاي مورد انتظار                                    

  .انجام فعاليتهاي روزمزه بدون احساس خستگي

   Nursing Recommendations                                         اري                            توصيه هاي  پرست

 .بيمار را تشويق به انجام فعاليت همراه با دوره های استراحت کنيد .١

  .در صورت نياز به بيمار در انجام فعاليت های مراقبت از خود کمک کنيد. ٢

  .افزايش ميزان خواب بيمار می شود به انجام رسانيد اقداماتی را که موجب. ٣

  .وضعيت تغذيه بيمار را مورد بررسی قرار دهيد. ۴

  .، فعاليت را به تدريج زياد کنيدنياز به افزايش فعاليت در بيمار در صورت. ۵

  .)، استفاده از اکسيژنترک سيگار(هت اکسيژناسيون بيمار انجام دهيداقداماتی در ج. ۶
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 .ت پيشرفت عدم فعاليت با پزشک مشورت کنيددر صور. ٧
 

  Problem Definition                                    بيان مشكل                                                            

  .وجود اضطراب در بيمار

    Expected Outcomes                                        برآيندهاي مورد انتظار                                       

  .عدم وجود اضطراب

   Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                               

 .در مورد هدف کليه روش های درمانی و تشخيص  توضيح دهيد - ١

  .ن سازيد که پرستاران هميشه در دسترس او هستندبيمار را مطمئ - ٢

  .داری استفاده کنيدار از يک روش مطمئن همراه با رازهنگام بر قراری ارتبط با بيم - ٣

  .، بازخورد مناسب به او بدهيدان ترس ها و اضطراب های خود کردهبيمار را تشويق به بي - ۴

  .ددر صورت نياز روش آرام سازی را به بيمار آموزش دهي - ۵

  .به افراد نزديک بيمار آموزش های الزم جهت حمايت از بيمار را بدهيد  - ٦

 
  Problem Definition                                              بيان مشكل                                                   

  .اختالل در سازگاري

    Expected Outcomes                                                               برآيندهاي مورد انتظار                

  .بهبود معيارهاي سازگاري

   Nursing Recommendations                                    توصيه هاي  پرستاري                                

  .سترس بيمار را کاهش دهيددر صورت امکان با دستکاری محيط ا. ١

  .، آنها را در برنامه مراقبتی و تصميم گيری سهيم کنيدابطه مثبت با بيمار و خانواده اشبا ايجاد يک ر. ٢

  .افراد ، وسايل و موقعيت های تنش زا را تا جای ممکن از فرد دور کنيد. ٣

  .به بيمار اجازه دهيد تا جای ممکن احساسات خود را بيان کند. ۴

  .به خانواده بيمار آموزش دهيد جلوی فرايند غم و اندوه را نگيرند .۵

  .ترسهای بيمار را مورد بررسی قرار دهيد. ۶

 
  Problem Definition                                              بيان مشكل                                                   

   .اختالل در تماميت پوست

    Expected Outcomes                                                برآيندهاي مورد انتظار                                

  .داشتن پوست سالم و عاري از آسيب و شكنندگي

  Nursing Recommendations                                      توصيه هاي  پرستاري                                
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 .پوست بيمار مخصوصا پوست ناحيه پرينه بايد مکررا معاينه شود -١

مراقبت از پرينه شامل استفاده از محافظ های پوست است که پس از هر بار حرکات روده ای مورد  -٢

  .بررسی قرار می گيرد

  .بررسی قرار گيرد مناطق قرمز تحريک شده در باالی برجستگی های استخوانی بايد به دقت مورد -٣

  .وسايل آاهنده  فشار برای اجتناب از شکنندگی پوست مورد استفاده قرار گيرد  -٤

  

  Problem Definition                                                                 بيان مشكل                                 

  .ري و درمانآمبود اگاهي در ارتباط با فرايند بيما

    Expected Outcomes                                           برآيندهاي مورد انتظار                                     

  .داندببيمار آگاهي الزم در مورد بيماري و اقدامات درماني مربوطه را 

   Nursing Recommendations                                       توصيه هاي  پرستاري                              

 .اطالعات کافی در حد درک بيمار را در مورد روتين بيمارستان به او بدهيد -١

  .اطالعات کافی و مناسب را در مورد بيماری و فرايند آن به بيمار بدهيد   -٢

ل از آن را را در اختيار بيمار قرار اطالعات کافی را پيرامون روشهای درمانی و جراحی و نتايج حاص  -٣

  .دهيد

  .مراقبت های قبل از عمل را برای بيمار توضيح دهيد    -۴

  .آموزش های الزم در مورد مراقبت از خود در منزل را به بيمار بدهيد    -٥

  :نكات قابل توجه در مداخالت پرستاري در بيماري آرون 

 .ئم نياز به استراحت کامل در بستر دارندانجام فعاليت فيزيکی و نرمال به جز زمانی که عال  -١

  .داروها همان طور که تجويز شده اند مصرف شوند  -٢

استفاده از يک پد گرمايی يا کيسه آب گرم بر روی شکم ممکن است به تخفيف درد و کرامپها کمک    -٣

  .کند

  .م استفاده کرددر بيماری ناشی از کرون برای تخفيف درد ناشی از فيشر رکتال می توان از لگن آب گر  -۴

  .اجتناب از مصرف چربی در رژيم غذايی    -۵

   .اجتناب از خوردن غذاهای ادويه دار، قهوه و الکل  -۶

  :نكات قابل توجه در مداخالت پرستاري در بيماري آوليت اولسراتيو

 .ارزيابی کولون به وسيله کولونوسکوپی برای تشخيص تغييرات سرطانی -١            

  .آسپرين زيرا می تواند باعث خونريزی شود اجتناب از مصرف-٢

  .اجتناب از مصرف داروهای ضد اسهال زيرا می تواند باعث مگاکولون شود-٣

  .اجتناب از مصرف ميوه های نارس و سبزيجات زيرا می تواند نشانه ها را بدتر کند-۴

  .اجتناب از مصرف غذاهای ادويه  دار زيرا می تواند نشانه ها را بدتر کند-۵
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  انجام فعاليت فيزيکی و نرمال به جز زمانی که عالئم نياز به استراحت کامل در بستر -۶            

 .دارند               

  .داروها همان طور که تجويز شده اند مصرف شوند -٧           

  رد استفاده از يک پد گرمايی يا کيسه آب گرم بر روی شکم ممکن است به تخفيف د  -٨           

  .و  کرامپها کمک کند              

  در بيماری ناشی از کرون برای تخفيف درد ناشی از فيشر رکتال می توان از لگن آب  -٩           

  .گرم  استفاده کرد            

  .اجتناب از مصرف چربی در رژيم غذايی    -١٠

  .کل اجتناب از خوردن غذاهای ادويه دار، قهوه و ال -١١             

  نكات قابل توجه در مداخالت پرستاري در صورت نياز به عمل جراحي 

 :اقدامات قبل از عمل 

  تجويز مايعات -١

  تجويز پروتئين -٢

  تجويز آنتی بيوتيک-٣

  .توضيح استومی به بيمار و آمادگی برای پذيرش و مراقبت از آن -۴

 :اقدامات بعد از عمل 

  .بررسی از لحاظ دهيدراتاسيون   -١

  .اندازه استومی سه هفته بعد مشخص می شود  -٢

  .NGTگذاشتن    -٣

  .مصرف غذاهای مايع ، کم باقيمانده و سرشار از کربوهيدرات -٤

  

  Problem Definition                                                          بيان مشكل                                       

  .مواد غذايی توسط روده بعلت بيماري سلياك و عدم تحمل الکتوز کاهش جذب

    Expected Outcomes                                                         برآيندهاي مورد انتظار                       

  .برقراري رژيم غذائي مناسب -

  .سیستئوماالاستئاتوره، ا اسهال، عدم وجودکرامپ شکمی، تهوع،-
   Nursing Recommendations                                             توصيه هاي  پرستاري                        

  :شامل. آنيد بررسيرا  جذبي ءعالئم بيماريهاي سو -١

زی به دليل خونري -)A،D،E،K(آويتامينوز -کاهش وزن - ضعف ،اسهال بدبو و خاکستری رنگ و حجيم و چرب

هيپوکلسمی که منجر به تحريک پذيری  - )کاهش اسيدفوليک(کم خونی - و کاهش پروترومبين Kکاهش ويتامين 

  .عضالنی می شود- عصبی
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 .را توصيه آنيد در صورت تشخيص سلياك ،عدم مصرف غذاهای حاوی گلوتن، گندم، جو، بستنی ها. ٢

مصرف پنير و ماست ( ی الکتوز مثل شير، بستنیدر صورت عدم تحمل الآتوز ،عدم مصرف غذاهای حاو. ٣

  .را توصيه آنيد )مانعی ندارد

  .آنيد تشويق به مصرف ويتامين واسيد فوليك تجويز شدهبيمار را . ٤

  .در صورت هيپوآلسمي دادن آلسيم تجويز شده. ٥

  .kدر صورت خونريزي تجويز ويتامين . ٦
  

  Problem Definition                                                                   بيان مشكل                               

 :تهوع و استفراغ در ارتباط با تحريک مرکز استفراغ به دليل 

      .تحريک راه های آوران احشايی ناشی از التهاب) الف     

  . تحريک کورتکس مغزی ناشی از درد و استرس) ب      

    Expected Outcomes                                       ندهاي مورد انتظار                                         برآي

 :ر اساس شواهد زير نشان خواهد دادمددجو تسکين تهوع و استفراغ را ب •

  .بيان شفاهی از بين رفتن تهوع) الف

   .فقدان استفراغ) ب 
   Nursing Recommendations                                                                    توصيه هاي  پرستاري 

 .مددجو را از نظر تهوع و استفراغ بررسی کنيد. ١

  .اعمالی را برای کاهش درد شکمی انجام دهيد. ٢

  .اقداماتی را به منظور کاهش ترس و اضطراب انجام دهيد. ٣

  .مضر و ناخوشايند را از محيط حذف کنيدمناظر و بوهای . ۴

  .مددجو را تشويق کنيد تا هنگام تهوع نفس عميق و آهسته بکشد. ۵

حرکات سريع می تواند باعث تحريک استفراغ (  نيد تا به آرامی تغيير وضعيت دهدمددجو را تشويق ک. ۶

  .)شود

  .بعد از هر بار استفراغ بهداشت دهانی را فراهم آوريد. ٧

  .ورت لزوم تغذيه دهانی را محدود کنيددر ص. ٨

  .در صورت تجويز پزشک ضد استفراغ تجويز نماييد. ٩



٢١١ 
 

  :اگر اقدامات باال به منظور کنترل کردن تهوع و استفراغ موفق نبود موارد زير را در نظر بگيريد -

  .با پزشک مشورت نماييد. ١

   .ساکشن آن آماده کنيدمعده ای و برقراری  - مددجو را برای قرار دادن لوله بينی. ٢

  :توجهات در لوله گذاري بيني معدي  -

  .دنيبايد آن را ثابت ک NGTبعد از قرار دان   -١

  .دائيسنج استفاده نم PHپس از آسپيره کردن ترشحات معده از   -٢

يري براي اطمينان از قرار گ قرار دادن لوله در ناحيه پس از  بيلور در صورت  عکسبرداری از ناحيه شکم-٣

  .صحيح لوله

کنترل لوله ها، سيستم های ارائه مواد غذايی، استفاده از پمپ های تغذيه ، خطرات و مشکالت شايع و نحوه کنترل -

  . آنها

  .نحوه تهيه تجهيزات و ترکيبات غذائی از موسسه های مورد نظر -

 
  Problem Definition                                                                بيان مشكل                                  

  .خون ريزی معده ای روده ای فوقانی و زخم پپتيك

    Expected Outcomes                                          برآيندهاي مورد انتظار                                      

   .ونريزيقطع خونريزي و پيشگيري از عوارض خ

   Nursing Recommendations                                    توصيه هاي  پرستاري                                 

  .بررسي دقيق بيماران و طبقه بندي بيماران به دو گروه پرخطر و آم خطر  -

 :افراد پر خطر -

يار نادر است در حاليکه احتمال مرگ و سال بس ۴٠ميزان مرگ و مير در بيماران زير ( افزايش سن -

  .)درصد است ٣٠سال ،  ٩٠مير در بيماران باالی 

در بيمارانی ديده می شود که  اين بيماری سبب افزايش خون ريزی شده و نمونه ها ( بيماريهای عفونی -

 .)دارای بيماريهای عفونی مهمی هستند

  .)مراقبتهای ويژه قرار گيرند بايد تحت (  بيمارانی که به بيماری کبدی مبتال هستند -

 .  بيماران مبتال به سرطان -
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  .)ميلی ليتر جيوه  ١٠٠ضربه در دقيقه و فشار خون سيستوليک کمتر از  ١٠٠ضربان بيش از  (شوک -

بر اساس سن، وجود شوک و تشخيص بيماران در معرض خطر جهت  Rockallامتيازدهیاستفاده از  -

  نوع تشخيص

  ی و باز گرداندن فشار خون به حالت عادیتعيين ميزان دقيق خون ريز -

 دسترسی وريدی -

 آزمايشات عمومی خون -

 تعيين شدت خون ريزی -

  :موارد زير توجه نمائيد به جهت تعيين شدت خونريزي 

  :خون ريزی کم يا متوسط

 -. گرم در ليتر است ١٠٠غلظت هموگلوبين بيش از  -  .ضربان و فشار خون طبيعی است   :در اين خون ريزی

  .سال است  ۶٠سن اکثريت آنها کمتر از  -.ماران مبتال به بيماريهای خفيف هستند بي

 :مداخالت در مورد بيماراني آه خونريزي آم يا متوسط دارند -

   .اين بيماران در بخش عمومی بستری می شوند -

  . اگر شرايط و وضعيت آنها طبيعی بود، می توانند مايعات مصرف کنند -

  .ون هر ساعت اندازه گيری می شودضربان و فشار خ -

  .حجم ادرار نيز بايد روزانه اندازه گيری شود -

  :خون ريزی شديد -

فشار  -  .ضربه در دقيقه است  ١٠٠ضربان قلب آنها بيشتر از   - .سال دارند ۶٠سن بيش از   - :اين بيماران اغلب 

بيشتر  -  .گرم در ليتر است ١٠٠ين کمتر از غلظت هموگلوب  -  .ميلی متر جيوه است ١٠٠خون سيستوليک کمتر از 

   .اين افراد دارای بيماريهای عمومی مهمی هستند

 :مداخالت در مورد بيماراني آه خونريزي شديد دارند -

   .گذاردن سوند ادراری و اندازه گيری روزانه ادرار -

     .طور ثابت آنترل مداوم ضربان و فشار خون با استفاده از دستگاههای پايش اتوماتيک به -

  .اندازه گيری فشار خون وريد مرکزی در بيمارانی که دچار بيماريهای قلبی مهم هستند  -

   .بيمارانی که مبتال به بيماريهای حاد کبدی هستند،بايد تحت مراقبتهای ويژه قرار گيرند -
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  .ين مطلب را تاييد کندتغذيه بيمار زمانی آغاز می شود که شرايط وی تثبيت شده و آندوسکوپی بيمار نيز ا-

  :مداخالت در دسترسی وريدی و جايگزينی جريان خون - 

   .برقراري جريان وريدی و آنژيوکت -

، فشار وريدی مرکزی و حجم براي افزايش ضربان قلب، فشار خون(معمولی   تزريق  سرم نمکی -

  .)مناسب ادرار 

 .ليتر سرم کافی است ٢در بيشتر بيماران تزريق ا تا   -

 .تزريق پالسما) درصد از حجم خون ٢٠به دليل از دست رفتن حداقل (ت ادامه شوك در صور -

  :در صورتيكه درمان مناسب بوده باشد موارد زير اتفاق مي افتد  -

   .ميلی ليتر در ساعت ٣٠حجم ادراری بيش از  -

  .سانتی متر آب   ١٠تا  ۵فشار وريد  مرکزی  -

  :دمواردي آه نياز به تزريق خون مي باش -

   .خون ريزی شديد ناشی از هماتمز فعال و يا هماتمز با شوک -

بغير از بيماراني آه از قبل سابقه  آنميک داشته اند در ( گرم در ليتر باشد ١٠٠غلظت خون کمتر از  -

  .)نده لزوم تزريق خون به آنها ستساير بيماران با خون ريزی شديد اين غلظت از خون نشانده

مانند از دست دادن خون، تعداد  و فشار نبض، تعداد تنفس، ميزان  های شوک هايپوولميک  نشانه توجه به عالئم و 

  برون ده ادراری  وفشار خون 

   جايگزينی مايعات ، کريستالوييد و خون 

  :آموزش به بيمار در مورد درمانهاي احتمالي  -

   .)ضيح داده شودنحوه و علت استفاده جهت هموستاز و اسكلوتراپي تو( انجام اندوسكوپي  -

  .، حرارتی و يا گيره های مکانيکی انجام دادوپی را می توان به روشهای تزريقیدرمان توسط آندوسک -

  : در مورد تزريق به بيمار اطمينان دهيد آه  -

  .در سرم نمکی استفاده می شود ١:١٠٠٠٠از سوزن يکبار مصرف تزريقی برای تزريق محلول آدرنالين  -

   .و اطراف خون ريزی تزريق مي شودمحلول  در محل  -

 .درصد بيماران می شود  ٩۵اين عمل سبب کاهش خون ريزی های اوليه در   -
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 .درصد  خون ريزی مجدد روی دهد ٢٠تا  ١۵ممکن است بين  -

  : در موردحرارت به بيمار اطمينان دهيد آه 

چند قطبی صورت  درمان حرارتی جهت هموستازيس از طريق بکارگيری پروب حرارتی و يا انعقاد -

  .مي گيرد

  .درمان با ليزر طوالنی مدت نيست -

ژول به شکل ممتد استفاده می شود تا انعقاد خون صورت گرفته  ٣٠تا  ٢٠پروب حرارتی با گرمای   -

 .ومحل مورد نظر به شکل مناسبی سياه رنگ شود

 :در مورد گيره هاي مكانيكي  به بيمار توضيح دهيد آه  -

از اين روش دردرمانهای بالينی استفاده شده و . ی را می توان به نقاط خون ريزی متصل کردگيره های مکانيک - 

  .اين گيره ها بويژه برای خون ريزی های فعال و ريدی وسيع مناسب است . تايج خوبی را به همراه داشته استن

  :درمان های دارويی به بيمار توضيح دهيد در مورد 

بويژه برای درمان اولسرهای ( يها مورد استفاده قرار گرفته اندی درمان خون ريزسه نوع متفاوت از داروها برا

  ):گوارشی

  : داروهای ضد اسيدی - ١

استفاده از اين داورها بر پايه اين يافته است که لخته های خون در محيط اسيدی پايداری کمی خواهند داشت، به 

  .موجب از بين رفتن لخته می شوند ۶ير ز pHموجب تراکم پالکتهاو  ۶بيشتر از  pHهمين دليل 

امپرازول بعنوان مهارکننده پمپ پروتون که از ترشح اسيد معده جلوگيری می کند، در درمان بيماران  -

  .مبتال به خون ريزی های اولسر موثر است

تزريق وريدی سوماتواستاتين  با دوز باال سبب توقف اسيد و کاهش جريان خون در نتيجه سبب  - -

  .انعقاد خون می شود افزايش

  : توجهات آلي 

از (روده ای فوقانی هستند ، بايد بدقت تحت مراقبت قرار گيرند، –دچار خون ريزيهای شديد معده ای بيمارانی که 

تعيين حجم خون . و ضربان قلب، فشار خون و حجم ادرار آنها به شکل مداوم اندازه گيری شود) طريق آندوسکوپی

ساعت بعد از  ۶تا  ۴در طول  می توان به بيمارانی که. ريزی مجدد و يا خون ريزی مداوم   ضروری است 

خون ريزی مشخص و ثابتی دارند اجازه داد تا مايعات مصرف کنند و ) ويا بدون انجام آندوسکوپی( آندوسکوپی 

  .نخوردن غذا برای مدت طوالنی در مورد اين بيماران توصيه نشده است. رژيم غذايی سبکی داشته باشند
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  :ل شده بايد توجه داشت در مورد خون ريزی های مجدد و همواژی کنتر

روده ای است و نمی توان از طريق آندوسکوپی خون ريزی را متوقف  –بيماری که دچارهمواژی فعال معده ای 

  .کرد بايد تحت عمل جراحی اورژانس قرار گيرد

  پيگيری 

ين در موارد بسياری ا. بيمارانی که دچار خون ريزی اولسر هستند بايد تحت درمان مناسب قرار گيرند

می شود و مطالعات متعدد نشان داده است که در اين شرايط احتمال خون  يدرمان شامل مداوای هليکوباکتر

در بيمارانی که از داروهای غير استروئيدی ، ضدالتهابی و يا  )Aرتبه.(ريزی مجدد بسيار نادر خواهد بود

  .تون به شکل خوراکی استفاده کنندآسپيرين استفاده می کنند، بايد اين داروها قطع و از داوری پمپ پرو

هفته بعد از ترخيصی از بيمارستان تحت اندوسکوپی قرار  ۶بيماران مبتال به خون ريزی های اولسر معده بايد 

درمان با استفاده از مهار کننده پمپ پروتون . گيرند تا بهبودی کامل اولسر و عدم خون ريزی مجدد آن تاييد شود

  .ين نتيجه ادامه يابدبايد تا زمان حصول به ا

  
  Problem Definition                                                         بيان مشكل                                         

  .ق، التهاب  و تحريک صفادر ارتباط با انسداددرد حاد شكمي 

    Expected Outcomes                                    برآيندهاي مورد انتظار                                           

 :مددجو بر اساس شواهد زير کاهش درد شکم را گزارش خواهد داد  •

  .بيان شفاهی کاهش درد .١

  .حالت صورت و بدن راحت باشد .٢

   .يا تثبيت شده عالئم حياتی ثابت .٣

   Nursing Recommendations                                    توصيه هاي  پرستاري                                

 :را بررسي آنيد عالئم و نشانه های درد. ١

، تعريق، عدم استراحت، حفاظت يا مالش شکم، عدم تمايل به حرکت، تظاهرات بدنی، بيان شفاهی درد -

 ، تاکی کاردی، افزايش فشار خون، رنگ پريدگی صورت

  .ديادراک مددجو را از شدت درد با به کارگيری وسيله سنجش شدت درد بسنج -

، عوامل تسريع کننده ، مدت ، شروع ، کيفيت،  موقعيت مکانیمانند  دجو را بررسی کنيدالگوی درد مد -

 عوامل تسکين دهندهو  عوامل تشديد کننده
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 :منظور کاهش درد انجام دهيد ير را بهاقدامات ز -

ان دهيد که نياز او به مددجو اطمين( راب درباره تجربه درد انجام دهيداعمالی را برای کاهش ترس و اضط. ١

  .)روش هايی برای دستيابی به کنترل درد با مددجو طرح ريزی نماييد. را فهميده ايد به تخفيف درد

راب به منظور افزايش آرامش و متعاقبًا افزايش آستانه و تحمل بيمار اعمالی را برای کاهش ترس و اضط. ٢

  .برای درد انجام دهيد

به عنوان مثال به پهلو خوابيدن با زانوی خم (  يد تا موقعيت راحتی به خود بگيردبه مددجو ياری رسان. ٣

  .)شده

  .تجويز کيسه يخ روی شکم طبق دستور. ۴

  .تجويز ضد درد طبق دستور. ۵

  .صورتی که اقدامات ذکر شده در تسکين مؤثر درد کافی نبود با پزشک مشورت کنيد در. ٦

 
 Problem Definition                                        بيان مشكل                                                           

 :يل تهوع و استفراغ در ارتباط با تحريک مرکز استفراغ به دل

  تحريک راه های آوران احشايی ناشی از التهاب    ) الف 

   تحريک کورتکس مغزی ناشی از درد و استرس) ب 
    Expected Outcomes                                   برآيندهاي مورد انتظار                                            

 :ساس شواهد زير نشان خواهد داد مددجو تسکين تهوع و استفراغ را بر ا •

  .بيان شفاهی از بين رفتن تهوع .١

   .فقدان استفراغ .٢
   Nursing Recommendations                                      توصيه هاي  پرستاري                               

 .مددجو را از نظر تهوع و استفراغ بررسی کنيد. ١

  : ا برای کاهش تهوع و استفراغ انجام دهيد اقدامات زير ر •

  .اعمالی را برای کاهش درد شکمی انجام دهيد. ١

  .اقداماتی را به منظور کاهش ترس و اضطراب انجام دهيد. ٢

  .مناظر و بوهای مضر و ناخوشايند را از محيط حذف کنيد. ٣
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  .نفس عميق و آهسته بکشد ،مددجو را تشويق کنيد تا هنگام تهوع.۴

حرکات سريع می تواند باعث تحريک استفراغ (  نيد تا به آرامی تغيير وضعيت دهدمددجو را تشويق ک. ۵

  .)شود

  .بعد از هر بار استفراغ بهداشت دهانی را فراهم آوريد. ۶

  .در صورت لزوم تغذيه دهانی را محدود کنيد. ٧

  .در صورت تجويز پزشک ضد استفراغ تجويز نماييد. ٨

  :به منظور کنترل کردن تهوع و استفراغ موفق نبود موارد زير را در نظر بگيريداگر اقدامات باال  •

  .با پزشک مشورت نماييد. ١

  .معده ای و برقراری ساکشن آن آماده کنيد -مددجو را برای قرار دادن لوله بينی. ٢      
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  لورکتالوسرطان ک
  Problem Definition                                                 بيان مشكل                                               

   .مراقبتهاي مربوط به جراحي و تغييرات تصوير ذهني اضطراب و عدم آگاهي از جراحي و
    Expected Outcomes                                       برآيندهاي مورد انتظار                                         

اضطراب کمتری احساس می کند ، نگرانی های و ترس های خود را ابراز می دارد، از روش های مقابله ای  -

  .برای ساماندهی تنيدگی استفاده می کند

  برش جراحی، استوما و زخم ناحيه پرينه را تميز نگه می دارد  - 

  .دارداحساسات خود را در مورد تغيير شکل ظاهری بيان می  - 

  :بدون بروز عوارض بهبود می يابد - 

a. تب ندارد.  

b. فعاليت های روده ای طبيعی را به دست می آورد.  

c. خونريزی يا سوراخ شدن ايجاد نمی شود.  

   Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                               

 :ی بيمار برای جراحیآماده ساز -١

  .تقويت توان جسمی بيمار در روزهای قبل از جراحی -  

  .تميزکردن و استريل کردن روده در روز قبل از جراحی -  

  .ساعت قبل از عمل ۴٨- ٢۴رژيم غذايی مايع برای  -  

  .استفاده از آنتی بيوتيک در روز قبل از جراحی برای کاهش باکتری های روده ای -  

 :حمايت روانیتدارک  - ٢

  .استفاده از روش های کاهش اضطراب مثل تمرينات تنفس عميق -  

  .آشناکردن بيمار يا فردی که به طور موفقيت آميز اين جراحی را پشت سر گذاشته است -  

  .فرصت دادن به بيمار تا صحبت کند و پرسش های خود را مطرح سازد يا گريه کند -  

  .فرد روحانیترتيب دادن مالقات با يک  -  

 :مراقبت از زخم جراحی - ٣

  .ساعت اول پس از جراحی ٢۴کنترل مرتب خونريزی پانسمان شکمی در  - 

  .V/Sکنترل  -  

  .وجود ترشح و خونريزی و در صورت وجود کولوستومی بررسی رنگ -              
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  ه و تنفس عميق روی خط به بيمار توضيح داده شود تا برای کاهش درد در هنگام سرف -                

  .بخيه  را ثابت نگه دارد                   

  :ساير مداخالت پرستاري 

جهت تشخيص هيپوکالمی و هيپوناترمی ناشی از (د آنيمرتبا اندازه گيری  را سطح الکتروليت های سرم -

  .)درناژ ترشحات  معده 

پروالبس استوما ، تشکيل توده سخت بررسی از نظر بروز عوارضی چون نشت از محل آناستوموز،  -

  مدفوع ، تحريک پوستی 

   بررسی شکم از نظر برگشت حرکات دودی و مدفوع و تغيير صداهای روده و افزايش دور شکم -

مانند کلم ، تخم مرغ ،ماهی و بادام  زيادی توليد می کنند اجتناب شوداز مصرف غذاهايی که بو و گاز  -

  .زمينی 

ليتر مايع  ٢ب آلو يا سيب يا مصرف يک ملين خفيف موثر خواهد بود و مصرف حداقل برای رفع يبوست آ -

 .در روز 

   .آنيدبه بيمار در زمينه شناسايی غذاهای ايجاد کننده اسهال مثل ميوه ها ، غذاهای پرفيبر کمک  -

آموزش  به بيمار را مراقبت از کلستومی. روز پس از جراحی شروع می شود ۶ا ت ٣عملکرد کلستومی -

  .دهيد

مراقبت از پوست اطراف استوما مسئله مهمی است زيرا تحريک يا زخم پوستی می تواند به سرعت  -

   .پيشرفت کند

، سرفه و راه افتادن زودتر جهت پيشگيری از ساعت، تنفس عميق ٢در زمينه تغيير پوزيشن هر به بيمار  -

  .دهيدعوارض تنفسی آموزش 

 را و کاهش تورگور پوست ، خشکی غشاهای مخاطی و ادرار غليظ آردهرسی بر را وضعيت هيدراتاسيون -

   . آنيدگزارش 

   .بررسی عالئم حياتی و خونريزی از رکتوم -

  .اندازه گيری مرتب هموگلوبين و هماتوکريت -

   :مداخالت در خصوص آيسه آلستومي و شستشوي آن -

پرستار در اين مدت بايد از . غاز می کندروز پس از جراحی کولوستومی کار خود را آ ۶-  ٣ -     

 .کولوستومی مراقبت کرده و بيمار را در اين زمينه آموزش دهد تا بيمار بتواند خود عهده دار مراقبت شود

موکوس و مدفوع است تا بيمار بتواند بدون ترس از  ،هدف از شستشوی کولوستومی تخليه کولون از گاز  -

  .های اجتماعی و شغلی خود بازگرددبيرون ريختن مدفوع به فعاليت 

  :مداخالت به هنگام ترخيص بيمار -

 .آموزش در مورد نحوه مصرف داروها -١    

  .و تعويض پانسمان مرور شوند) شستشو، تميزکردن زخم(درمان های خاص  - ٢
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  .آشنايی با عوارض جراحی - ٣

  

  Problem Definition                                                                       بيان مشكل                           

  ...ديسفاژی، سالمندی ، جراحی ، جذبی، ءکاهش وزن بدنبال اختالالت سو

    Expected Outcomes                                                          برآيندهاي مورد انتظار                      

  .فايت مايعات و غذاي مصرفي از نظر آمي و آيفيآ - ١

  .بدست آوردن وزن مطلوب . ٢

  .عدم کاهش وزن. ٣

   Nursing Recommendations                                         توصيه هاي  پرستاري                           

  :غربالگري از نظر سوء جذب و خطر سوء جذب -

-، بهبودي ضعيف زخم -، پوست شكننده -، گشاد شدن لباس و  آاهش وزن غير طبيعی -  :بررسی و توجه به -١

 - ، اي تغيير در عادات روده - ، اختالل در بلع-، تغيير در حس چشايي -، آم اشتهايي -، عضالت سست

  بيماري مزمن 

  

{بر اساس  )BMI(محاسبه توده بدني فرد  -٢
Mقد

وزن
2)(

=BMI{) . باشد تقسيم به قد آه به  به آيلوگرم ميوزن

  ) .٢باشد به توان  متر مي

  :باشند  شناسائی افراديکه دچار سوء جذب مي. ٣

- BMI  ٢متر/ آيلوگرم ٥/١٨آمتر از  

  ماه ٦تا  ٣طي % ١٠آاهش وزن بيش از  -

- BMI  ماه ٦الي  ٣در طي % ٥و آاهش وزن بيشتر از  ٢متر / آيلوگرم ٢٠آمتر  

  : باشند آسانيكه در خطر سوء جذب ميشناسائی  -٤

  .روز آينده ٥روز و يا احتمال آم خوردن يا نخوردن در طي  ٥آم خوردن يا نخوردن به مدت بيش از  -

لي چون افزايش  ئاي به دنبال مسا ظرفيت جذب ضعيف و يا آاهش مواد مغذي باال يا افزايش نيازهاي تغذيه -

  .آاتابوليسم

  :ه و ساير تيم درمان و تصميم گيری جهت شروع درمان براساس مشاوره با متخصص تغذي -

  ها و غيره   نياز به انرژي، پروتئين، مايعات، الكتروليت، موادمعدني، ريزمغذي -١

  )براي مثال آاتابوليسم، تب(هاي باليني بيمار  سطح فعاليت و وضعيت -٢
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  ي، خطر مشكالت تغذيه مجدد اي معده تحمل روده -٣

  اي حمايت تغذيهطول مدت  -٤

، آسانيكه در معرض خطر سندرم شروع )سالمندان(اند يا بيمار نيستند براي آسانيكه شديدًا آسيب نديده - الف 

  :شود آه مواد مصرفي حاوي موارد زير باشد باشند پيشنهاد مي تغذيه نمي

سطح آن ممكن {ئين شامل پروت(آيلو آالري به ازاء هر آيلوگرم وزن بدن روزانه  ٣٥تا  ٢٥آل انرژي  -١

  )}دارند آمتر باشد ٢٥باالي  BMIاست در آسانيكه 

  گرم به ازاي هر آيلوگرم وزن بدن روزانه ٨/٠ – ٥/١ميزان پروتئين  -٢

بايد ترشحات و داروهاي وريدي نيز محاسبه (ميلي ليتر مايعات بر حسب هر آيلوگرم وزن بدن  ٣٠-٣٥ -٣

  )شود

  .ها و فيبر اگر براي بيمار مناسب است ني، ريزمغذيها، مواد معد آفايت الكتروليت -٤

  

اي از طريق لوله معده يا تغذيه وريدي صورت  اي جدي دارند حمايت تغذيه در آسانيكه نيازهاي تغذيه - ب 

ساعته فرد را مطابق با نيازهاي متابويكي و تحمل دستگاه گوارش  ٤٨-٢٤اين تغذيه بايد نيازهاي . گيرد مي

ها و موادمعدني بايد از اين طريق به بيمار رسانده  ها، ويتامين آليه نيازهاي مايعات، الكتروليت. برآورد نمايند

  .شود

نيازهاي % ٥٠اند بايد در طي دو روز اول  اند يا اصًال غذا نخورده روز آم غذا خورده ٥درافراديكه به مدت  -

  .اي برطرف شود تغذيه

  :اد در معرض خطر مشكالت شروع تغذيهمعيارهاي مربوط به تشخيص زود هنگام افر -

  :باشند بيمارانيكه يك ياچند مورد از موارد زير را دارا مي

- BMI  آمتر ازkg/m2 ١٦  

  ماه اخير ٦- ٣طي % ١٥آاهش وزن غيرعمدي به ميزان بيش از  -

  روز ١٠مصرف آم يا عدم مصرف غذا به مدت  -

  تغذيهسطح پايين پتاسيم، فسفات يا منيزيم قبل از شروع  -

  :مورد يا بيشتر از موارد زير را دارا باشند ٢يا بيمارانيكه 

- BMI  آمتر ازkg/m2٥/١٨  

  ماه ٣-٦در % ١٠آاهش وزن غير عمدي بيش از  -

  روز ٥خوردن آم يا عدم مصرف غذا بيش از  -

 ها تاريخچه اعتياد به الكل يا داروهايي چون انسولين، شيمي درماني، آنتي اسيدها يا ديورتيك -
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  : مداخالت در مورد اين بيماران  -

آيلو آالري به ازاي هر آيلوگرم وزن بدن روزانه، سپس اين مقدار  ١٠اي حداآثر  شروع حمايت تغذيه -١

  .روز نيازها برآورده شود ٧الي  ٤اضافه شود تا طي 

 ٥اند بايد با  كردهروز غذا مصرف ن ١٥دارند يا بيش از  ١٤ BMIدر افراديكه در مرز قرار دارند مثًال  -٢

  .هاي قلبي باشيم آيلوآالري به ازاي هر آيلوگرم وزن بدن شروع شود و بايد مراقب ريتم قلبي و آليه آريتمي

  برقراري حجم در گردش و آنترل تعادل مايعات بر حسب وضعيت باليني -

روزانه، ترآيبات  گرم ميلي ٢٠٠-٣٠٠تيامين خوراآي : روز اول تغذيه ١٠تجويز سريع قبل يا در طي  -٣

ويتامين يكبار در   هاي معدني و مولتي و دادن مكمل) يا تزريق وريدي(قرص سه بار در روز  ٢الي  ١ ،Bويتامين 

  روز

ميلي مول به ازاي هر آيلوگرم وزن بدن  ٢-٤٠(اي يا خوراآي  پتاسيم به شكل وريدي، روده يها تجويز مكمل -٤

روزانه، / آيلوگرم/ ميلي مول ٢/٠(و منيزيم ) ازاي هر آيلوگرم روزانه ميلي مول به ٦/٠- ٣/٠(فسفات ) روزانه

  مگر آنكه پيش از شروع تغذيه ميزان آنها در پالسما باال باشد ) روزانه خوراآي/ ميلي مول ٤/٠

  : مراقبت های تغذيه از راه دهان در افراديکه دچار اختالل در بلع می باشند -

  :جدول شاخص های اختالل بلع

اشکال در - ، برگشت مواد غذائی هضم نشده - ، د در هنگام بلع يا جويدناشکال يا در-  :نه های واضح ديسفاژینشا

حين و  ،سرفه يا حالت خفگی قبل - ، خشونت صدا - ، تجمع بزاق در دهان -  ، عات در داخل دهانيکنترل غذا يا ما

  ، برگشت مواد به بينی - ، پس از بلع

  احساس انسداد -

  ، تغيير در الگوی تنفسمانند  :شانه های غير واضح ديسفاژیجه به نون

پاک، برای مثال آهسته خوردن–تغيير در عادات خوردن ، سوزش سردل ، افزايش درجه حرارت بدون توجيه  -

 عفونت های اخير سينه، کردن مکررگلو

تال به ديسفاژی بايستی مورد توجه فاکتور هايی که قبل از تغيير روند روش های تغذيه و هيدريشن در افراد مب

  :قرار داد

دريافت خوشمزگی و ظاهر غذا يا  - ، وابستگی به افراد جهت خوردن -،تحرک -، عفونت های اخير سينه-

  ، وضعيت پزشکی -، بهداشت ضعيف دهان - ، سازگاری فيزيولوژيکی - ، سطح هوشياری - ، آشاميدنی

  پذيریآسيب  - ،نيازهای  متابوليسمی و تغذيه ای -

، نحوه و زمان مصرف و عدم تداخل با درافراديکه دچارديسفاژی می باشند بايستی داروها از نظر ترکيبات: توجه 
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  .رژيم غذائی و فرايند بلع بررسی شوند

  :شاخص هايی برای حمايت تغذيه ای از راه دهان 

ويتامين  ، ليت هاالکترو-، فيبر - ،انرژی -، پروتئين :جذب کلی غذا از مسير دهان شامل ترکيبات ذيل مي باشد -

  توجه به دريافت ريز مغذی ها و مکمل های غذائی  ، مواد معدنی، ها

  : زمان قطع تغذيه دهاني  -

حمايت تغذيه از راه دهان زمانيکه بيمار قادر به مصرف مواد غذائی از راه دهان می باشد و اين مسئله تثبيت  -

  .شده باشد، متوقف می شود  

  :ذيه پس از جراحي شروع تغ

ساعت پس از  ٢۴و تحت عمل سزارين يا ژنيکولوژی قرار می گيرند را  تغذيه بيمارانيکه مشکل در بلع ندارند -

  . جراحی مي توان شروع نمود

پس از عمل های جراحی شکمی درافرادی که به خوبی عمل بلع را انجام ميدهند و نگرانی خاصی در مورد اين  - 

بيماران بايد از نظر صداهاي روده . ساعت بعد از جراحی تغذيه را شروع نمود ٢۴رد می توان عملکرد وجود ندا

  .،حالت تهوع و استفراغ کنترل شوند

اين لوله های پگ . هفته نياز به تغذيه از راه لوله دارند گاستروستومی پيشنهاد می گردد ۴برای افراديکه بيش از  -

PEG  ساعت پس از قرار دادن قابل استفاده می باشند ۴اشند درصورتيکه با عارضه همراه نب.  

بايستی مورد توجه قرار گيرد  bolusلوله معده تغذيه می شوند روش های مداوم يا  برای افرادی که از راه -

  .همچنين تجويز داروهای خوراکی نيز بايد از اين طريق مد نظر باشد

  :توجهات در لوله گذاري 

  .بايد آن را ثابت کرد NGTبعد از قرار دان   -

  .سنج استفاده نمودPHپس از آسپيره کردن ترشحات معده از   -

براي اطمينان از قرار گيري صحيح قرار دادن لوله در ناحيه پس از  بيلوردر صورت   عکسبرداری از ناحيه شکم-

  لوله

خطرات و مشکالت شايع و نحوه کنترلکنترل لوله ها، سيستم های ارائه مواد غذايی، استفاده از پمپ های تغذيه ،  -

  . آنها

 .نحوه تهيه تجهيزات و ترکيبات غذائی از موسسه های مورد نظر -
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  :رنترالاشاخص های اصلی برای تغذيه پ

 :تغذيه پرنترال دراين افراد صورت مي گيرد -

   .تغذيه دارند ءاختالالت سو  -

   .ده دارنددريافت غير ايمن يا ناکافی مواد غذايی از راه دهان يا رو -

  .عالئمی از بيماريهای گوارشی حاد يا پرفوراسيون دستگاه گوارش دارند وجود -

  :توجهات در تغذيه پرنترال 

   .تغذيه پرنترال و وعده های آن بايستی به طور دقيق کنترل شود -

  .ساعت اول مرتفع شود ۴٨تا  ٢۴درصد نياز های غذايی بايد طی  ۵٠معموال بيش از   -

 .ويتامين ها و امالح بررسی گردند, الکتروليت ها, از نظر ريز مغذيهاه مواد غذائی قبل از استفاده الزم است ک -

و  PHروز طول می کشد استفاده از يک رگ محيطی کافی است ولی بايد  ١۴در کسانيکه تغذيه پرنترال کمتر از  -

  . شوند غلظت و ترکيبات موادی که از اين رگ محيطی وارد می شوند دقيقا کنترل

روز نياز به تغذيه پرنترال وجود دارد توصيه می  ٣٠تغذيه از طريق وريد ساب کالوين در موارديکه بيش از   -

  .شود

  .در افراديکه به شدت بيمار می باشند و نياز به تغذيه پرنترال دارند روش مداوم ارجحيت دارد -

  :راهنمای بالينی برای پرستاران و متخصص تغذيه

  :فاکتور قرار دارند  ٣ل های بالينی اساسًا تحت دستور العم

)a(  روز  ١٨٠درصد طی  ١٠روز يا  ٣٠در صد طی  ۵کاهش وزن غير عمدی بيش از  

)b(  غذا بر اساس رژيم غذايی حاوی ٣/٢روز و يا  ٧درصد از مواد غذايی طی  ٢۵از دست دادنkcal  ٢٠٠٠ 

)c(  ١٩شاخص وزن بدن معادل يا کمتراز   

  :توصيه ها

و بحث در  دی دچار کاهش وزن می شود حتما بايد با متخصص مراقب بهداشتی مشاوره صورت گيردزمانيکه فر

  .مورد اهداف مربوط به درمان و کيفيت زندگی بايستی در اين مرحله آغاز شود

  :وضعيت های پزشکی

 .بررسی شوند وضعيت های پزشکی همراه با آنورکسی مانند کاهش دريافت غذا و افزايش نيازهای متابوليکی بايد

آنورکسی ممکن  .عفونت و زخم های شديد پوستی ايجاد شود ،افزايش نيازهای متابوليکی ممکن است به دنبال تب
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.در رفتار و بيمار نيز با بی اشتهايی ارتباط دارد .مانس يا اختالالت خلقی ديده شودد دارو، است به همراه بيماريها ،

در نتيجه ديسفاژی ، مشکالت مربوط به جويدن ، تهوع ، استفراغ،  کاهش مصرف مواد غذايی نيز ممکن است 

  .درمان اين شرايط می تواند منجر به بهبود اشتها و وزن بدن شود.   اسهال ،درديا مدفوع سخت ايجاد شود

   :هيدراسيون

ممکن ارزيابی وضعيت هيدريشن . ته باشديشن ممکن است بر وزن بدن اثر داشدريافت مايعات و وضعيت هيدر

  . کم آبی نشان دهد است کاهش وزن را ناشی از

توصيه. کم آبی توسط عالئم کلينيکی به تنهايی قابل رديابی نيست و مستلزم استفاده از پارامترهای بيوشيمی می باشد

  .ميلی ليتر می باشد ٢٠٠٠تا  ١۵٠٠های عمومی جهت مصرف مايع روزانه توسط بزرگساالن 

  :پارامتر های آزمايشگاهی

ارزيابی پارامترهای بيوشيميايی مربوط به سوء تغذيه در اين زمينه بايستی مورد توجه قرار گيرند پارامترهای 

ممکن است اين پارامتر ها  در  .بيوشيميايی شامل آلبومين سرم ، کلسترول ، هموگلوبين و ترانسفرين سرم می باشند

داخالت  اما اين پارامترها بعنوان يک راهنمای مفيد در م تغذيه وجود ندارد نيز غير طبيعی باشند ءشرايطی که سو

  .اختالالت در پارامترهای آزمايشگاهی بايستی مرتفع شوند .می کنندمربوط به سوء تغذيه عمل 

  :فاکتورهای محيطی

عدم مطلوبيت . شرايط محيطی و غذايی که بر دريافت غذا تاثير می گذارند در ارزيابی ها مهم به نظر می رسند

  .در زمينه رژيم های غذايی می تواند منجر به کاهش دريافت مواد غذايی گردد شی از محدوديت های شديدنا

دمای غذا و خوشمزگی در اين رابطه مهم است ،زمان صرف مواد غذايی و  غلظت غذا ، ويژگی مواد غذايی،

، تشخيص مشکالتغذايی موثربرنامه . ا افزايش دهدمصرف آن در محيط های اجتماعی می تواند ميزان خوردن ر

  .مربوط به تغذيه و روش های تغذيه مناسب توسط پرستار در خانه می تواند منجر به افزايش وزن گردد

   . ديسفاژی و اختالل در بلع با يا بدون آسپيراسيون نياز به مداخالت بلع و تغيير در غلظت غذا دارد

  :مداخالت 

  :جهت مداخالت سريع شامل درگير کردن خانواده -

 حضور يا کمک در هنگام دادن وعده های غذائی   -

 جايگزين کردن مواد غذايی  -

 ارزيابی غذاها  -

 مشخص کردن مواد غذائی مورد عالقه بيمار   -
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 استفاده از غذاهای پرکالری  -

 )مصرف مواد غذائی را افزايش می دهد( انجام ورزش -

 )و موجب افزايش وزن می گردند مصرف غذا را افزايش می دهند ( استفاده ازمکمل های غذائی  -

های غذائی نمی جايگزين کالری مصرفی در وعده ( مکمل های غذائی بايد در بين وعده های غذائی داده شود  -

  )باشد

  

  Problem Definition                                                    بيان مشكل                                            

  .درد مربوط به تحريک مخاط معده

    Expected Outcomes                                          برآيندهاي مورد انتظار                                     

  .آاهش يا عدم درد

   Nursing Recommendations                                      توصيه هاي  پرستاري                                

  

 .آموزش در مورد علل گاستريت و غذاهای تشديد کننده بيماری. ١

  .آموزش در مورد عوامل تشديد کننده بيماری نظير استرس يا خستگی. ٢ 

  .آموزش در مورد عدم مصرف الکل. ٣ 
  

  Problem Definition                                                                            بيان مشكل                      

  .تغذيه تغيير يافته کمتر از احتياجات بدن به علت کاهش اشتها و استفراغ و درد

    Expected Outcomes                                                         برآيندهاي مورد انتظار                       

   .عدم آاهش وزن . ١

  .مصرف مواد غذائي مورد نياز. ٢

   Nursing Recommendations                                             توصيه هاي  پرستاري                       

   .آاهش  درد و دادن داروي ضد درد تجويز شده. ١

   .روي ضد تهوع به بيماردادن دا. ٢

  .ايجاد محيط ارام براي بيمار. ٣

  .توصيه به مصرف مواد غذايی کم در دفعات زياد. ۴

  .ماليم و بدون ادويه مصرف غذاهای نرم، .۵

  .توصيه به بيمار در خصوص جويدن غذا به طور کامل .۶
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  Problem Definition                                                 بيان مشكل                                                

  .تهوع و استفراغ ناشی از التهاب مخاط معده

    Expected Outcomes                                         برآيندهاي مورد انتظار                                       

  عدم آاهش وزن  . ١

  غذائي مورد نياز مصرف مواد. ٢
   Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                                

  .بيمار در هنگام تهوع و استفراغ نبايد چيزی مصرف کند. ١

  .و الکتروليت گردد ساعت طول بکشد ممکن است موجب اختالالت آب ١٨-١٢اگر اين حالت بيش از . ٢ 

  .آبگوشت و مايعات در فواصل مکرر و بتدريج بر حسب تحمل بيمار مصرف چای،. ٣ 

  .شود ساعت به خوبی تحّمل می ١۴-١٢تغذيه با شيرينی ،ژالتين و سوپ معموًال بعد از  .۴ 

  : آموزشهاي الزم به بيمار گاستريتي 

  اي مناسب داشتن عادات تغذيه 

  لت سالم و طبيعينگه داشتن وزن در حا 

  ورزش آردن به اندازه آافي  

  .آنترل آردن استرس و فشارهاي رواني روزانه 

  
  Problem Definition                                                بيان مشكل                                                 

حجم مايع، کاهش پتاسيم، کاهش کلر، آلکالوز متابوليک در اختالل در تعادل مايعات و الکتروليت ها، کمبود 

و از دست دادن بيش از حد آب و ) NPOمعموًال به خاطر (ارتباط با کاهش دريافت از طريق خوراکی 

   .معده ای –الکتروليتها همراه با استفراغ و تخليه لوله بينی 

    Expected Outcomes                                               برآيندهاي مورد انتظار                                 

  :تعادل مايعات و الکتروليتها در مددجو بر اساس شواهد زير بايد حفظ گردد

فشار خون و نبض در محدوده طبيعی بوده و با تغيير  ،وزن پايدار ،غشا مخاطی مرطوب.، تورگور پوستی طبيعی 

، تعادل جذب و دفع ،وضعيت روانی معمولی ،ثانيه ٣ن پر شدن مجدد مويرگی کمتر از زما ،وضعيت پايدار باشد

فقدان اختالل در ، شکم نرم بدون نفخ به همراه صداهای روده ای طبيعی ،وزن مخصوص ادرار در حد طبيعی

  ، سرگيجه ، پارستزی، لرزش، اسپاسم ها وريتم قلبی، ضعف عضالنی

١١. BUN ،Hctگاز خون در حد طبيعی باشد ، الکتروليت سرم و.   
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  Nursing Recommendations                                        توصيه هاي  پرستاري                              

 :را بررسي آنيد حجم مايعآمبود  عالئم. ١

درصد يا  ٢يزان از دست دادن ناگهانی وزن به م -، کاهش تورگور پوستی، غشا مخاطی خشک، تشنگی- 

زمان پر شدن مجدد  -، تنفس سريع و ضعيف -، افت وضعيتی فشار خون و يا کاهش فشار خون -، بيشتر

، تغيير در وضعيت روانی -، مسطح شدن عروق گردنی در زمان خوابيدن به پشت -، ثانيه ٣مويرگی بيش از 

 Hctو  BUNافزايش  -، کاهش خروجی ادرار همراه با افزايش وزن مخصوص آن -

تهوع ، ضعف عضالنی ،افت وضعيتی فشار خون، اختالل در ريتم قلبیمانند   کاهش پتاسيم خونعالئم . ٢ -

  . را بررسی کنيد کاهش پتاسيم سرم -و  کاهش يا فقدان صداهای روده ای، نفخ شکم، و استفراغ

  ، سرگيجهمانند   کالوز متابوليکلدر خون و آ کاهش کلرعالئم .٣ -

 PHباال رفتن و  کاهش کلريد سرم، تهويه ناکافی، لرزش عضالنی يا اسپاسم، پاراستزی، تحريک پذيری -

  :را بررسي آنيد  PCO2و 

 :به منظور پيشگيری يا درمان عدم تعادل آب و الکتروليت اقدامات زير را انجام دهيد  .٤

  .اقدامات مربوط به  کاهش تهوع و استفراغ  را انجام دهيد  -

معده ای و نياز به شستشوی مکرر و يا همراه با حجم های زياد محلول،  –ينی در صورت وجود لوله ب -

  .بهتر است از نرمال سالين به جای آب استفاده شود

  .بر طبق دستور درمان داخل وريدی را ادامه دهيد -

  . در صورت دستور جايگزين های الکتروليتی را تجويز کنيد -

  .ل آب و الکتروليت ادامه يافت يا بدتر شد با پزشک مشورت کنيددر صورتی که عالئم و نشانه های عدم تعاد. ٥

  

  Problem Definition                                                                           بيان مشكل                       

  .و تحريک صفاق در ارتباط با انسداد، التهاب درد شکمی

    Expected Outcomes                                                                انتظار                برآيندهاي مورد 

 :مددجو بر اساس شواهد زير کاهش درد شکم را گزارش خواهد داد 

  .بيان شفاهی کاهش درد .١

  .حالت صورت و بدن راحت باشد .٢ 

  .عالئم حياتی ثابت .٣      
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   Nursing Recommendations                                                ي  پرستاري                     توصيه ها

عدم ، حفاظت يا مالش شکم، عدم تمايل به حرکت، تظاهرات بدنی، بيان شفاهی درد مانند  عالئم و نشانه های درد. ١

  .  را بررسی کنيد تاکی کاردی، ونافزايش فشار خ، رنگ پريدگی صورت، تعريق، استراحت

  .ديادراک مددجو را از شدت درد با به کارگيری وسيله سنجش شدت درد بسنج. ٢

عوامل تشديد ، عوامل تسريع کننده ،مدت، شروع ، کيفيت،  موقعيت مکانیمانند الگوی درد مددجو . ٣ -

 . را بررسی کنيد عوامل تسکين دهندهو  کننده

 :نظور کاهش درد انجام دهيداقدامات زير را به م. ٤

ان دهيد که نياز به مددجو اطمين( راب درباره تجربه درد انجام دهيداعمالی را برای کاهش ترس و اضط -

  .)روش هايی برای دستيابی به کنترل درد با مددجو طرح ريزی نماييد. ميده ايدرا فه او به تخفيف درد

ايش آرامش و متعاقبًا افزايش آستانه و تحمل بيمار اعمالی را برای کاهش ترس و اضطراب به منظور افز -

  .برای درد انجام دهيد

به عنوان مثال به پهلو خوابيدن با زانوی خم ( يد تا موقعيت راحتی به خود بگيردبه مددجو ياری رسان -

  .)شده

  .تجويز کيسه يخ روی شکم طبق دستور -

  .تجويز ضد درد طبق دستور -

  .تسکين مؤثر درد کافی نبود با پزشک مشورت کنيددر صورتی که اقدامات ذکر شده در  •

  

  Problem Definition                                                                      بيان مشكل                            

 :تهوع در ارتباط با تحريک مرکز استفراغ به دليل 

      .اشی از التهابتحريک راه های آوران احشايی ن) الف 

   .تحريک کورتکس مغزی ناشی از درد و استرس) ب 

    Expected Outcomes                                                      برآيندهاي مورد انتظار                          

 :مددجو تسکين تهوع و استفراغ را بر اساس شواهد زير نشان خواهد داد 

  .ان شفاهی از بين رفتن تهوعبي .١

  . فقدان استفراغ .٢ 
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   Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                               

 .مددجو را از نظر تهوع و استفراغ بررسی کنيد. ١

  : دهيد اقدامات زير را برای کاهش تهوع و استفراغ انجام . ٢

  .اعمالی را برای کاهش درد شکمی انجام دهيد -

  .اقداماتی را به منظور کاهش ترس و اضطراب انجام دهيد -

  .مناظر و بوهای مضر و ناخوشايند را از محيط حذف کنيد -

  .مددجو را تشويق کنيد تا هنگام تهوع نفس عميق و آهسته بکشد -

حرکات سريع می تواند باعث تحريک استفراغ (  نيد تا به آرامی تغيير وضعيت دهدمددجو را تشويق ک -

  .)شود

  .بعد از هر بار استفراغ بهداشت دهانی را فراهم آوريد -

  .در صورت لزوم تغذيه دهانی را محدود کنيد -

  .در صورت تجويز پزشک ضد استفراغ تجويز نماييد -

  :در نظر بگيريد اگر اقدامات باال به منظور کنترل کردن تهوع و استفراغ موفق نبود موارد زير را •

  .با پزشک مشورت نماييد -

   .معده ای و برقراری ساکشن آن آماده کنيد -مددجو را برای قرار دادن لوله بينی -

   
 Problem Definition                                                                          بيان مشكل                         

  .علت تحريک مرکز تنظيم کننده دما در هيپوتاالموس به وسيله تب زاهای درون زا  به هيپرترمی

    Expected Outcomes                                                  برآيندهاي مورد انتظار                             

 :ر اساس شواهد زير کنترل خواهد شدهيپرترمی مددجو ب

  .پوست يارت و رنگ معمولدرجه حر .١

  .ضربه در دقيقه ١٠٠تا  ٦٠ميزان نبض بين  .٢ 

   .در دقيقه ١٢-٢٠تعداد تنفس  .٣ 
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  .درجه حرارت به سمت طبيعی برگردد  .٤  

   Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                            

  .افزايش درجه حرارتو  تاکی کاردی، تاکی پنه، پوست گرم و سرخ شدهمانند  و نشانه هيپرترمیعالئم . ١ -

 :را بررسي آنيد

داروهای ضد ميکروبی به و  داروهای ضد تبدر صورت تشخيص پزشک به منظور کمک به کاهش تب . ٢ -

  . به بيمار بدهيد عفونی منظور از بين بردن فرآيند

  .کنيد باقی ماند با پزشک مشورت ٣٨ت باالتر از در صورتی که درجه حرار. ٣

  
  Problem Definition                                                                      بيان مشكل                           

  تشكيل آبسه

    Expected Outcomes                                                             برآيندهاي مورد انتظار                   

 :شواهد زير آبسه تشکيل نخواهد شد در مددجو بر اساس

  .ددرجه سانتی گرا ٣٨ابت و کمتر از درجه حرارت ث  -

  .عدم افزايش در درد شکمی يا حساسيت  - 

  .عدم افزايش بيشتر شمارش گلبول های سفيد  - 

   Nursing Recommendations                                                                 توصيه هاي  پرستاري    

 :را بررسي آنيد نشانه ها و عالئم تشکيل آبسه. ١

  .درجه ٣٨افزايش بيشتر درجه حرارت باالی  -

  .افزايش درد شکمی و حساسيت موضعی -

  .وجود توده قابل لمس در شکم -

  .)بايد گزارش شود ١۵٠٠٠بيش از ( شمارش گلبول های سفيد -

  :اخ شدگی و تشکيل آبسه انجام دهيداقدامات زير را برای کاهش خطر سور

  :اعمال زير را برای جلوگيری از افزايش بيشتر فشار درون  شكم انجام دهيد  -

  .را منع کنيد در صورت دستور تغذيه دهانی  - ١  

  .ن نماييدطبق دستور لوله معده بگذاريد و ساکش  - ٢  
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  .انما تجويز نکنيد  - ٣  

  .از تجويز داروهای ضد يبوست اجتناب کنيد -٤

   .از اعمال حرارت روی شکم خودداری کنيد -٥

  :و نشانه های تشکيل آبسه ايجاد شداگر عالئم -

توموگرافی ( ا برای مطالعات تشخيصی مهيا کنيددر صورتی که برنامه ريزی شده است، مددجو ر. ١

  .)ری، اولتراسونوگرافیکامپيوت

  .ضد ميکروب ها را طبق دستور تجويز کنيد. ٢

   .مددجو را برای جراحی يا درناژ زير پوستی آبسه آماده کنيد. ٣

 
  Problem Definition                                                                       بيان مشكل                           

   .مربوط به آزاد شدن محتويات روده به درون حفره صفاقی اب صفاقالته

    Expected Outcomes                                                         برآيندهاي مورد انتظار                       

  :بر اساس شواهد زير در مددجو پريتونيت ايجاد نخواهد شد •

  .دادرجه سانتی گر ٣٨و کمتر از  يداردرجه حرارت پا .١

  .شکم نرم و غير متورم .٢ 

  .عدم افزايش درد شکم و حساسيت، تهوع و استفراغ .٣

   .صداهای طبيعی روده .٤  

  .عالئم حياتی ثابت .٥  

  .عدم افزايش بيشتر در شمارش گلبول سفيد خون .٦ 

   Nursing Recommendations                                            توصيه هاي  پرستاري                        

افزايش ، اتساع و سفت شدن شکم، درجه ٣٨افزايش درجه حرارت باالی مانند   عالئم و نشانه های التهاب صفاق

، کاهش يا فقدان صداهای روده ای، افزايش تهوع و استفراغ، ساس شدن منطقه فشار داده شده،حشدت درد شکمی

  . را بررسی کنيد  WBCافزايش در ميزان ، کاهش فشار خون، افزايش تعداد تنفس، ردیتاکيکا

 :ود آمددر صورتی که عالئم و نشانه های التهاب صفاق به وج -

  .تغذيه دهانی را طبق دستور منع کنيد. ١

ر زير اينکه دبه منظور کمک به جمع کردن و متمرکز کردن محتويات گوارشی در حفره لگن خاصره تا . ٢

  .ديافراگم جمع شوند، مددجو را در تخت در وضعيت نيمه نشسته قرار دهيد
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راديوگرافی (  رای آزمون های تشخيصی آماده کنيددر صورتی که طرح ريزی شده است، مددجو را ب. ٣

    .)شکمی، توموگرافی کامپيوتری، اولتراسونوگرافی

  .د کنيد و ساکشن را ادامه دهيدمعده ای يا روده ای را طبق دستور وار - لوله بينی. ۴

  .ضد ميکروب ها را طبق دستور تجويز کنيد. ۵

مايعات داخل وريدی و يا افزايش دهنده  ،در صورت دستور پزشک به منظور جلوگيری يا درمان شوک. ۶

  .های حجم خون، تجويز کنيد

اندکتومی با درناژ و آپ( مددجو را برای جراحی آماده کنيد در صورتی که برنامه ريزی شده باشد،. ٧

  .)شستشوی صفاق
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  آنورآتال  و هموروئيد مشکالت 
  Problem Definition                                                         بيان مشكل                                       

عالئم ظاهری بيماری، ديس پنه و بيماری،احتمال عود اط با  نا آشنا بودن با محيط ، اضطراب و ترس در ارتب

  .تاثير بيماری بر روش زندگی و ايفای نقش بيمار ی،درد شديد، ناتوانی در کنترل بيمار تنگی نفس،

    Expected Outcomes                                                     برآيندهاي مورد انتظار                          

  ترسکاهش اضطراب و 

   Nursing Recommendations                                        توصيه هاي  پرستاري                            

 .دهيد افزايش برای مقابله با اضطراب را رفتارهای حمايتی و ايمنی فرد -١

  .هيدخوب گوش د به حرف های مددجو -٢

  .آنيد اهنمايیر بيمار را برای مقابله با اضطراب -٣

  .بعمل بياوريد حمايت روحی -۴

  .آنيد کنترل برای جلوگيری از صدمه به خود و ديگران را مددجو -۵

  .گروه درماني - ۶

 
  Problem Definition                                                     بيان مشكل                                            

  .ديالتاسيون و ترومبوز و يا پر خونی عروق هموروئيد در ناحيه آنال و رکتال رتباط بادرد در ا

    Expected Outcomes                                            برآيندهاي مورد انتظار                                    

  .آاهش درد

  Nursing Recommendations                                              توصيه هاي  پرستاري                        

بيان شفاهی، عدم تمايل به حرکت کردن، مالش شکم، بی قراری، افزايش  عالئم و نشانه های درد مثل -١

 .آنيد بررسی را ....سرعت ضربان قلب و فشار خون و 

  .و را از شدت درد بررسی کنيدبا استفاده از يک وسيله سنجش درد درک مددج -٢

محل، کيفيت، شروع، مدت، عوامل تسريع کننده و تشديد کننده و : الگوی درد مددجو را بررسی کنيد مثال -٣

  ..... تسکين دهنده و

  .قبل از فعاليت هايی که ممکن است سبب درد شود از مسکن استفاده کنيد -۴

 .جتناب آنداز بيمار بخواهيد از نشستن به مدت طوالني ا -۵

  .اعمالی را برای افزايش استراحت به منظور کاهش خستگی و افزايش آستانه و تحمل درد انجام دهيد -۶

  .اعمالی را برای کاهش التهاب و تحرک زياد روده به منظور کاهش درد و کرامپ شکم انجام دهيد -٧
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ضعيت، ورزش های شل کننده تغيير و های غير دارويی استفاده کنيد مثلبرای تسکين درد از روش  -٨

  .عضالت، آرام سازی محيط، فعاليت های تفريحی نظير تماشای تلويزيون، مطالعه، صحبت با ديگران

  .به بيمار آموزش دهيد آه هنگام اجابت مزاج از زورزدن اجتناب نمايد -٩

 
  Problem Definition                                                                    بيان مشكل                              

   .در ارتباط با تحريک مرکز تنظيم درجه حرارت بدن در هيپوتاالموس) هيپرترمي ( افزايش درجه حرارت بدن

    Expected Outcomes                                           برآيندهاي مورد انتظار                                     

  .تنظيم درجه حرارت بدن ، درمان تب

   Nursing Recommendations                                      توصيه هاي  پرستاري                               

 را پوست گرم و قرمز، تاکی کاردی، تاکی پنه و افزايش درجه حرارت نشانه ها و عالئم هيپرترمی مثل -١

 .نمائيد بررسی

  .نمائيد تجويز بر اساس دستور پزشک را ضد تب -٢

  .باقی ماند پزشک را مطلع کنيد ٣٨در صورتی که درجه حرارت باالتر از  -٣

  .را انجام دهيد کنترل مايعات -۴

  .را انجام دهيد کنترل عالئم حياتی -۵

   .نيدحمام کبيمار را  -۶

  
  Problem Definition                                                                             بيان مشكل                     

 bedسر کوب رفلکس دفع به دليل عدم تمايل به استفاده از از مسهل ها،يبوست در ارتباط با استفاده طوالنی مدت 

pan ،مايعاتکاهش در يافت  حرکات روده به دليل کاهش فعاليت،کاهش  در تخت.  

    Expected Outcomes                                                                  برآيندهاي مورد انتظار              

  .و دفع مدفوع صورت گيرد شته باشددر اجابت مزاج مشكلي ندابيمار 

   Nursing Recommendations                                                   توصيه هاي  پرستاري                  

 .رعايت رژيم غذايی -١

  .کاهش نفخ -٢

  .توصيه به خوابيدن بر روي شكم -٣

  .اجرای مداخالت دارويی -۴

  .)در صورت وجود( مراقبت از استومی -۵

  .کنترل درد -۶

  .کنترل پروالپس رکتال -٧
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  .کنترل تماميت پوستی -٨

 .شست و شوی روده -٩

  .ارتقا عملکرد روده ای -١٠

  .ليتر ۵/٢مصرف مايعات روزانه حداقل  -١١

  .مراقبت از خود هنگام توالت رفتن -١٢

  .نظارت بر دارو و تغذيه  -١٣

  
  Problem Definition                                                                       بيان مشكل                          

احتباس ادراری در رابطه با تجمع ادرار در کليه و مثانه به علت قرار گيری طوالنی مدت در پوزيشن خوابيده، 

سيون طوالنی نتحريک اعصاب سمپاتيک به دليل ترس و اضطراب،  کاهش تون عضالت مثانه به دليل ديستا

  .مثانه

    Expected Outcomes                                                    برآيندهاي مورد انتظار                           

 .در دفع ادراری مشكلي نداردبيمار 
   Nursing Recommendations                                                   توصيه هاي  پرستاري                  

 .نمائيد سيبرر راعالئم و نشانه های احتباس ادراری  -١

  .نمائيد گزارش رااحتباس مثانه، دفع کمتر از جذب  پری مثانه يا ناراحتی فوق عانه،. ٢  

   .مديريت مايعات -٣

  .عادات دفع ادرار -۴

  .اضطراب ستنکا -۵

  .افزايش آرامش -۶

  .لوله ها سوند گذاری ادراری و مراقبت از -٧
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  سرطان مري
  Problem Definition                                                                                       بيان مشكل          

  .تغذيه ءاحتمال سو

    Expected Outcomes                                                                        برآيندهاي مورد انتظار        

عروقي و اختالل درترميم زخم شود و -تواند منجر به عوارض قلبي روتئين ميآمبود پ(آنترل سوء تغذيه  -

  .)گيري آلبومين بايد به اين آمبود پي برد باعث افزايش ريسك عفونت شود لذا قبل از عمل جراحي با اندازه

   Nursing Recommendations                                                         توصيه هاي  پرستاري            

 .آنيد بررسي را آلبومين سرم -١

   .تغذيه اينترال بر پارنترال ارجح است توجه داشته باشيد آه -٢

  .را حفظ آنيد بهداشت آامل دهان و دندان -٣

  .نمائيد قطع را و مواد الكلي مصرف سيگار -۴

  .نمائيد بررسي را عروقي و ريوي- وضعيت قلبي -۵

 تراآيال-د تومور در ثلث مياني مري انجام برونكوسكوپي براي بررسي فيستول ازوفاگودر صورت وجو -۶

  :مثل دهيد توضيح به بيمار جهت آاهش اضطراب و افزايش همكاري در پروسيجرها   -٧

  درناژ بسته قفسه سينه )١     

  اي  معده-ساآشن بيني )٢     

  درمان وريدي )٣     

  اي گذاري معده لوله )۴     

  
  مشکالت بعد از عمل جراحی 

  Problem Definition                                                             بيان مشكل                                     

   .احتمال آسپيراسيون
    Expected Outcomes                                                    برآيندهاي مورد انتظار                           

   .پيشگيري از آسپيراسيون
         Nursing Recommendations                                     توصيه هاي  پرستاري                           

  

يمه نشسته يا نشسته قرار بيمار را قبل از هوشياري آامل در وضعيت يك پهلو و بعد از آن در وضعيت ن -١
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  .دهيد

صداي مات هنگام  نكوس،ومثل صداي ر( هاي آسپيراسيون ترشحات يا مواد غذايي و مايعات عاليم و نشانه -٢

  .را مورد ارزيابي قرار دهيد )سيانوز پنه، ديس هاي تند، تنفس تاآيكاردي، دق قفسه سينه،

  .سيون را آنترل آنيدهاي مربوط به انفيلترا و گزارش يافته CXRنتايج  -٣

در صورت تجمع ترشحات در دهان ساآشن دهان و  و داريد دستگاه ساآشن را در آنار بيمار آماده نگه -۴

 .حلق و مراقبت از دهان را به عمل آوريد

  .اقدامات الزم جهت پيشگيري از بروز استفراغ را به عمل آوريد - ۵

مگر در موارد ( بيمار را در وضعيت نيمه نشسته قرار دهيدساعت  ۴الي  ١در هنگام تغذيه از راه دهان  - ۶

  .)منع مثل سندرم دامپينگ

 :در صورت بروز عالئم آسپيراسيون اقدامات زير را انجام دهيد -٧      

    a (ساآشن تراشه  

   b (خبر آردن پزشك  

   c ( آماده آردن بيمار براي آنترلCXR  

هاي غذايي اضافه آنيد تا در  شود به غذاي او رنگ معده اي تغذيه مي- اي در صورتيكه بيمار از راه لوله - ٨

  .صورت بروز آسپيراسيون به آساني قابل مشاهده باشد

 .ديبه بيمار تمريناتي را جهت افزايش قدرت جويدن آموزش ده - ٩

را بر روي  در طول تغذيه تا جايي آه امكان دارد تحريكات محيطي را آم آنيد تا بيمار حواس خود -١٠     

  .جويدن و بلع متمرآز آند

در نظر بگيريد تا از خطر ديستانسيون  )وعده ٨الي  ٧( هاي غذايي را به مقدار آم و دفعات زياد وعده - ١١

  .شكم و برگشت محتويات معده آاسته شود

 .مدت زمان آافي را براي تغذيه در نظر بگيريد - ١٢

  .حرف زدن و خنديدن خودداري آند از بيمار بخواهيد در هنگام تغذيه از -١٣ 

  .به بيمار آمك آنيد بعد از اتمام تغذيه به بهداشت دهان خود بپردازد - ١۴

  .زيرا خطر آسپيراسيون وجود دارد دآني از ساآشن به جاي فيزيوتراپي تنفسي استفاده  -١۵ 

وني متعاقب آن و يا نشت دهنده آسپيراسيون و پنومزيرا افزايش آن نشانآنيد  آنترل را درجه حرارت -١۶ 

 .مايع از محل آناستوموز مري به معده است

گذاري  اي هستند در اولين فرصت قسمت بيروني آن را عالمت معده-بيماراني آه داراي سوند بيني در -١٧

ترين جابجايي به جراح اطالع داده و هرگز نبايد سوند را وارد  آرده و آن را فيكس آنيد و در صورت آوچك

 .يرا احتمال آسيب محل آناستوموز وجود داردآرد ز

در شروع تغذيه دهاني ابتدا با مقدار آمي آب و غذاهاي پوره شروع آنيد بيمار را تشويق به خوردن غذا  -١٨

  .هاي خانگي جهت تحريك اشتها نمائيد و استفاده از غذا
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سندرم ب جهت جلوگيري از هاي غذايي و آاهش حجم آن و پوزيشن مناس جهت افزايش وعده را بيمار -١٩

 .نمائيد تشويق ،پينگ مگر در موارد منعدام

در رابطه با خوردن غذا تا غذا داخل  ،به بيماراني آه داراي پروتز داخل مري هستند موارد زير را -٢٠

  :يدده آموزش ،پروتز نماند

  a (جويدن غذا.   

  b (نوشيدن مقدار آمي آب.  

  c  ( ته بايد قرار بگيردساعت در وضعيت نشس ٢حداقل.   

 
  Problem Definition                                                                                بيان مشكل                

  .عدم آگاهي بيمار در خصوص نحوه مصرف مواد غذائي پس از ترخيص

    Expected Outcomes                                                                   برآيندهاي مورد انتظار            

   .شته باشدو مصرف مواد غذائي دا بيمار اطالعات آافي در خصوص مراقبت از خود

   Nursing Recommendations                                                        توصيه هاي  پرستاري            

  .دهيد آموزش ،خوردن غذا به آرامي در حجم آم و دفعات زياددر مورد  -١

    .دهيد آموزش جات خيلي سرد و ادويه خيلي گرم، عدم استفاده از غذاهاي محرك،در مورد  -٢

    .دهيد آموزشنوشيدن آب حين غذا  در مورد -٣

    .دهيد آموزشاجتناب از الكل و سيگار  در مورد -۴

  .را انجام دهيد انه وزن جهت دريافت غذاي روزانهآنترل روز -۵

    .دهيد آموزش ساعت بعد از صرف غذا ۴الي  ١نشستن حداقل به مدت  در مورد -۶

    .دهيد آموزش را استفاده از دستگاه ساآشن براي پيشگيري از آسپيراسيون نحوه -٧

   .دهيد موزشآ ي سينه فشار آورد هايي آه به قفسه عدم انجام فعاليت در مورد -٨

   .هيدقرار د سانتيمتر باالتر ٢٠الي  ١٠ را سر تختخواب هنگام خواب -٩

   .اسيد استفاده نكند بدون تجويز پزشك از آنتي آموزش دهيد -١٠

 آموزش شوند آه در اين حالت از بيمارستان مرخص مي يمراقبت از ژژونوستومي در بيماران در مورد -١١

    .دهيد

 .ثانيه در وضعيت نشسته باقي بماند ١٠ليتر آب و حداقل  ميلي ١٢٠داقل مصرف دارو با ح -١٢

آگهي و علت بروز بيماري و داليل درمان جراحي يا  پيش درمان ، آگاهي بيمار در مورد بيماري مري، -١٣

  .را افزايش دهيد هاي بعدي هاي غذايي و دارو و پيشگيري از آسيب داخلي و يا پيروي از برنامه
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  از اعمال جراحی مشکالت پس 
  Problem Definition                                                                         بيان مشكل                        

   .کاهش اشتها و وزن بدنبال سرطان معده

    Expected Outcomes                                                           برآيندهاي مورد انتظار                     

  برقراري وزن مناسب -١

 –سندرم دامپينگ  –استئاتوره  –عوارض ريوی  –خونريزی  –شوک (عدم وجود عوارض جراحي  -٢

  )  گاستريت و ازوفاژيت ناشی از برداشتن پيلور و پس زدن صفرا  

  ١٢عدم آاهش ويتامين ب -٣

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه هاي  پرستاري   

 .است مداخالت پرستاري در ارتباط با تغذيه دربخش هاي ديگر نوشته شده. ١

  :خالت  پرستاری پس ازجراحيمدا-  

 .بيمار پس از جراحی از مصرف مايعات به همراه غذا خودداری کند -١ 

  .به بيمار بدهيد وعده های غذايی با حجم کم و دفعات بيشتر -٢

  .ترکيب غذا خشک باشد -٣

اجتناب ) گلوکوز و ساکارز(از مصرف غذاهای حاوی کربوهيدرات با مولکول کوچکآموزش دهيد آه  -٤

  .کند

  .باشد در حد تحمل بايد مصرف چربی -٥

  .و آهن ١٢اضافه کردن ويتامين ب -۶

  

  Problem Definition                                                                                          بيان مشكل        

  .بيرون زدگی احشاء شکم از خالل جدار شکم يا آانال اينگوئينال

    Expected Outcomes                                                   برآيندهاي مورد انتظار                             

  .عدم بيرون زدگي احشاء شکم از خالل جدار شکم يا آانال اينگوئينال. ١

  .عدم درد و استفراغ. ٢

   Nursing Recommendations                                             توصيه هاي  پرستاري                        

 .آنيد استفادهساعت پس از جراحي  ٢٤-٤٨تورم اسکروتوم از آيسه يخ ظرف  جهت جلوگيري از- ١

 .آنيد روز ممنوع ٥- ٧ را بمدت انجام فعاليت بدنی  -٢ 

  .آنيد هفته ممنوع ٤-٦ را بمدت برداشتن اجسام سنگين -٣

  .تهيه آنيد وعده های غذايی با حجم کم و دفعات بيشتر -٤



٢٤١ 
 

  

  Problem Definition                                                                               بيان مشكل                   

  .الموس به وسيله تب زاهای درون زابه علت تحريک مرکز تنظيم کننده دما در هيپوتا  هيپرترمی

    Expected Outcomes                                                                   برآيندهاي مورد انتظار             

 :هيپرترمی مددجو بر اساس شواهد زير کنترل خواهد شد  •

  .پوست يدرجه حرارت و رنگ معمول .١

  .ضربه در دقيقه ١٠٠تا  ٦٠ميزان نبض بين  .٢ 

  .در دقيقه ١٢-٢٠تعداد تنفس  .٣

  .طبيعی برگردد حددرجه حرارت به  .٤

   Nursing Recommendations                                                                   توصيه هاي  پرستاري 

 :نمائيد شامل بررسیرا  عالئم و نشانه هيپرترمی .١

  .پوست گرم و سرخ شده -

  .تاکی کاردی، تاکی پنه -

  .افزايش درجه حرارت -

  :زير را تجويز کنيد هش تب داروهایدر صورت تشخيص پزشک به منظور کمک به کا. ٢

  داروهای ضد تب  -

  داروهای ضد ميکروبی به منظور از بين بردن فرآيند عفونی -

  .پزشک مشورت کنيد باقی ماند با ٣٨در صورتی که درجه حرارت باالتر از . ٣

  

  Problem Definition                                                        بيان مشكل                                         

  .و آاهش فعاليت ريافت ناکافی فيبر از رژيم غذايیيبوست در ارتباط با د

    Expected Outcomes                                        برآيندهاي مورد انتظار                                        

  .وده ایدفع ر حفظ يا برقراری يک الگوی منظم در. ١

   .غذاهای پرفيبر اطمينان ازدريافت کافی مايعات و. ٢

  .آموزش درمورد روشهای پيشگيری ازيبوست. ٣

  .مورد الگوهای دفع روده ای کاهش اضطراب در. ٤ 

   .ازعوارض پيشگيری. ٥ 
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   Nursing Recommendations                                       توصيه هاي  پرستاري                             

  يک دفع طبيعی  از بيمار ، انتظارفعلی دفع مدت زمان يبوست، الگوهای گذشته و درمورد شروع و. ١

  سطح  مايع دريافتی و مقدارغذا و نوع و شغل، به طورمثال سطح فعاليت و ورزش،( روش زندگی  روده ای و

  . آنيد اطالعات کسب )تنيدگی

را آسب  ها وتنقيهمصرف ملين مصرف فعلی و داروهای مورد خلی وجراحی گذشته،تاريخچه بيماريهای دا. ٢

  .آنيد

  دفع  راست روده، درد شکم، زورزدن زياد هنگام اجابت مزاج و در فشار درمورد احساس پری و ازبيمار. ٣

  .سوال آنيد گاز

 .نمائيد رعايت رارژيم غذايی پر فيبر . ٤

  .يدآن توصيه را خوابيدن بر روي شكم. ٥

  .آنيد توصيه را ليتر ٥/٢مصرف مايعات روزانه حداقل . ٦

  .نمائيد تشويق )در صورت عدم ممنوعيت ( به تحرك  بيشتر  را بيمار. ٧

   .نمائيد تشويق به ورزش منظم و انقباض و انبساط روده اي در تخت را بيمار -٥

  . دهيد آموزش را از روز يدفع روده اي در ساعات خاص -٦

  .دهيد آموزش را ده ازمسهل هااستفا  -٧ 

 

 Problem Definition                                                             بيان مشكل                                      

لكل، ، اعتياد به ااي  اي، التهاب يا سوء جذب روده اسهال در رابطه با استرس، اضطراب، تغذيه با لولة معدي، روده

  .ها، راديوتراپي ها توآسين آلودگي

    Expected Outcomes                                                       برآيندهاي مورد انتظار                         

  : پرستار بايد قادر باشد 

  .اقدامات الزم در مورد اسهال و عوارض آن را انجام دهد -

   Nursing Recommendations                                            ي                        توصيه هاي  پرستار

  .وعدفبررسي از نظر فاآتورهاي اصلي مثل سفت و سخت شدن م .١

 .دهيدناشتا قراررا  در صورت ضرورت، مددجو .٢

ايي نرم و بتدريج يم غدهمكاري نمودن با پزشك براي شروع مايعات و تغذيه تا تحمل نمودن رژ .٣

 .معمولي

مدفوع مانند پسيليوم در صورتي آه انديكاسيون داشته   به مصرف مواد غذايي حجيم آنندة را مددجو .٤

 .ائيدتشويق نم باشد

خودداري نمودن از مصرف مواد غذايي محرك مانند شير، محصوالت داراي آافئين و سبزي و  .٥

 .هاي خام ميوه
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 .)زمان، معيار، پوشش مددجو يكسان باشد( آنيدآنترل  را وزن روزانه مددجو .٦

 .آنيدبررسي  را الگوهاي دفعي معمول .٧

 .آنيدآنترل  را هاي سرم الكتروليت .٨

 .زايي آه علت اسهال شده است تشويق نمودن وي به ابراز موقعيت استرس .٩

 .آنيداز نظر راش، قرمزي بررسي  را پرينه مددجو .١٠

 .مراقبت از پوست پس از هر بار دفع .١١

  .و حفظ خلوت) ...توالت، لگن، و( ودن وسايل الزم براي دفع مددجو فراهم نم .١٢

   Patient Education                                                 آموزش به بيمار                                          

  .ديقرار دهبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها 

احتياط های کنترل عفونت و خطرات بالقوه بيماری عفونی  برای خود و  ،اصول بهداشت -١

  وديگران

 .غذايی و ذخيره آن آردن مواد پختن و آماده ،آموزش در مورد دست شستن -٢

   .تشويق به پيگيری و مراجعه مجدد -٣

 
 Problem Definition                                                             بيان مشكل                                      

خم ز مثل آبسه و يا( ا مشكالت مكانيكي ، مصرف داروها ،سايكولوژيكي ،يبوست در ارتباط مشكالت عملكردي

  فيزيولوژيك ،)آنال

    Expected Outcomes                                                       برآيندهاي مورد انتظار                         

  :پرستار بايد قادر باشد 

  .اقدامات الزم در مورد يبوست و عوارض آن را انجام دهد -

   Nursing Recommendations                                            توصيه هاي  پرستاري                        

o آنيدبررسي  را اي ي دفع رودهعادات طبيع.  

o اي، مدفوع سخت،  مثل آاهش يافتن حرآات روده( هاي يبوست  از نظر عالئم و نشانه

بررسي .آنيد بررسي) اشتهايي، نفخ و درد شكم، احساس پري و فشار در مقعد و شكم بي

 .اي انجام شود و آاهش يافتن آن گزارش شود صداهاي روده

o احساس دفع دارد، به آن توجه نمايد د هرگاهآنيتشويق  را مددجو. 

o  در هنگام دفع مددجو به وضعيت نشسته قرار داده شود و از توالت يا توالت فرنگي استفاده شود

 .آه ممنوعيت داشته باشد مگر اين

o در موقع دفع، مددجو تشويق به ريلكس شدن شود و خلوت آن فراهم شود. 

o وًال يك ساعت پس از غذا ترجيح داردمعم ،م قرار داده شودبراي دفع، يك زمان منظ. 

o  مگر اينكه منعي وجود داشته باشد بدهيدسي سي در روز مايعات  ٢٥٠٠حداقل. 
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o آنيد تشويق پس از بيدار شدن از خواب) مثل چاي، قهوه( به نوشيدن مايعات نرم را مددجو.  

o مددجو به افزايش فعاليت در روز تشويق شود. 

o آنيدنارآوتيك استفاده ًا از داروهاي ضد درد غيرد ترجيحدر صورت نياز به ضد در. 

o ها و يا  لوبريكنيت ها و محرك ،هاي مدفوع ها و يا حجيم آننده با تجويز پزشك، ملين و يا مسهل

 .به مددجو داده شود هداروهاي اسموتيك و يا سالين دستور داده شد

o  دانما روغني يا تميز آننده، آن را به اجرا درآوري ستورددر صورت. 

o روز وجود داشته باشد با پزشك در مورد سفت و سخت شدن  ٣گر عالئم يبوست در طي ا

  .آنيدمدفوع و برداشتن آن توسط پزشك با توشه رآتال مشاوره 

o هاي يبوست به مددجو آموزش داده شود و پس از ترخيص در صورت وجود آن  عالئم و نشانه

  .عالئم به مراقب بهداشتي گزارش شود

   Patient Education                                                 يمار                                          آموزش به ب

  .ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

  .رزشی منظمف مايعات و برنامه ورافزايش مص تاکيد بر حفظ رژيم غذايی پر فيبر، -١

 .داشتن زمان منظم برای دفع -٢

  .منع مصرف ملين  -٣
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  اي تغذيه داخل روده
  Problem Definition                                                           بيان مشكل                                

لودگي مواد غذايي، ترآيبات مواد غذايي، اسهال در رابطه با تغيير در دريافت مواد غذايي، سوء جذب آ

  .اضطراب/ آلودگي باآتريايي، استرس

    Expected Outcomes                                             برآيندهاي مورد انتظار                             

 :پرستار بايد قادر باشد

  .جو دچار اسهال نشوده ای تهيه کند که مددبه گونحجم غلظت و ترآيبات مواد غذايي آماده را  -

   Nursing Recommendations                                 توصيه هاي  پرستاري                              

  .آنيدت و گزارش ثبدر هر روز  را رنگ، بو، مقدار و تكرار دفع  .١

 .آنيد شپاي را ساعت جذب و دفع ٨هر  .٢

 .آنيدر خون مخفي بررسي از نظ را مدفوع .٣

 .آنيدگيري  لباس و با معيار معيني اندازه با هر روز در ساعت و را وزن مددجو .٤

گور پوست، آاهش دفع ادار، افزايش وزن مخصوص ادرار و ورتآاهش  ( هاي آم آبي عالئم و نشانه .٥

 .آنيدبررسي را   )خشكي پوشش مخاطي

 .گزارش شود ها پايش شود و موارد غير طبيعي نتايج آزمايش .٦

و آنتي  تی، الگزيرهاي الكترولي٢آننده سيتامين  ها، سالمترين و ساير بلوك اثرات داروها، آنتي بيوتيك .٧

 .آنيداز نظر عوارض جانبي مثل اسهال بررسي مجدد  را ها اسيد

 .ها برسي شود ساعت، تحمل مددجو نسبت به دريافت محلول ٤هر  .٨

مثل نفخ شكم، تأخير در تخليه معده، تهوع و استفراغ و  يهاي دريافت غير طبيعي به محلولواآنش  .٩

 .آنيدبه پزشك گزارش  را آرامپ،

اي به  اي سمع شود و در صورت افزايش و يا آاهش صداهاي روده اهاي رودهصدساعت  ٤هر  .١٠

 .پزشك گزارش شود

ندهيد و به  اي را ادامه سي سي باشد، تغذيه لوله ١٠٠در صورتي آه حجم باقيمانده در معده بيش از  .١١

 .پزشك گزارش آنيد و ماده باقيمانده را به معده برگردانيد

 :موارد زير را اجرا آنيد. نفوزيون سريع خودداري آنيد ااز .١٢

  دستور پزشك؛ طبق ا غلظت زياد را در شروع به آهستگي بدهيد و يابتغذيه  - الف

  ريت را در صورت تحمل مددجو افزايش دهيد؛ - ب
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  .ال را تنظيم آنيدنترجريان ريت پمپ اين - ج

  .ساعت، درجه حرارت فرموال را چك و ريت را آنترل آنيد ١هر  -د

فرموال با اسموالليتي باال و چربي زياد خودداري آنيد و در صورت تغيير فرموال ابتدا  از مصرف. ١٣

  .با پزشك مشورت آنيد

  :اقدامات الزم را در صورت عدم تحمل به الآتوز انجام دهيد همانند. ١٤

  .آلية محصوالت لبنياتي را از رژيم غذايي حذف آنيد -

  .تماس با پزشك در مورد تغيير فرموالي مواد غذايي به صورت بدون الآتوز  -

  .از آلودگي فرموال به باآتري جلوگيري آنيد. ١٥

  .قبل از آمادده آردن مواد غذايي دست خود را بشوئيد. ١٦

  .جه حرارت محيط آويزان نكنيدساعت در در ١٢-٨فرموال را بيش از . ١٧

  .فرموالي بيرون از يخچال را استفاده نكنيد. ١٨

  .روزانه ست گاواژ را تعويض آنيد. ١٩

 
 

  Problem Definition                                             بيان مشكل                                               

با آاهش سطح هوشياري، آاهش رفلكس آغ زدن و سرفه، تأخير درتخليه خطر آسپيراسيون در ارتباط 

  اي  معده ، جا به جا شدن لولة تغذيه

    Expected Outcomes                                                                        :برآيندهاي مورد انتظار 

 :پرستار بايد قادر باشد:

  .يشگيری کندرا پ خطر آسپيراسيون

    Nursing Recommendations                               توصيه هاي  پرستاري                               

  .ها را آمتر از بين ببرد اي آه اسنفكتر مري و رفلكس از لوله معده مناسب استفاده آنيد، لوله.١

در . طور صحيح در محل خود قرار دارداي ب ساعت مطمئن شويد آه لوله معدي يا روده ٤هر  .١

 .صورت نياز عكسبرداري انجام شود تا از ثابت شدن محل اطمينان حاصل شود

 .درجه باشد ٤٥-٣٠در طول تغذيه و يك ساعت پس از تغذيه سرتخت در زاويه  .٢

 .شود لوله تغذيه آالمپ شود در هنگامي آه سرتخت صاف مي .٣

گيري شود و  ساعت ميزان محتويات درون معده اندازه ٤ر ه ،طور مداوم  در صورت انجام تغذيه به .٤

 .گيري شود اندازه تدر صورت تغذيه به صورت متناوب قبل از هر بار تغذيه ميزان محتويا

سي سي يا بيشتر باشد تغذيه صورت نگيرد و به  ١٠٠در صورتي آه محتويات باقي مانده معده  .٥

 .پزشك گزارش شود

 از دست دادن شيرة معده ازگيري را دوباره به درون لوله بفرستيد تا  زهمحتويات آشيده شده براي اندا .٦
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 .ها جلوگيري شود الكتروليت و

 .مددجو را از نظر آرامپ، تهوع و نفخ شكم بررسي آنيد .٧

 .اي را سمع آنيد ساعت صداهاي روده ،ساعت ٤هر  .٨

 .، فشار خون و تنفس را آنترل آنيدساعت، درجه حرارت، نبض ٤هر  .٩

 .ال تيوپ را پر از هوا آنيدئذيه و يك ساعت پس از آن آاف تراآتوستومي و يا اندوتراآهنگام تغ .١٠

هاي آسپيراسيون مددجو را بررسي آنيد و در صورت ايجاد آن به پزشك  از نظر عالئم و نشانه .١١

آوتاهي تنفس، تب، سرفه، افزايش تعداد تنفس، تغيير رنگ : اين عالئم عبارتند از. گزارش آنيد

 .آسپيره شده از تراشه، سيانوز، آاهش صداهاي تنفس، رال، رونكاي محتويات

د تا خطر آسپيراسيون در هنگام آشيدن لوله آنيموقع آشيدن لوله معدي، آن را شستشو داده و آلمپ  .١٢

 .به حداقل برسد

 
  Problem Definition                                     بيان مشكل                                                    

اختالل در حجم مايعات در رابطه با ناآافي بودن مايعات دريافتي و از دست دادن مايعات در هنگام تغذيه با 

  .والليته باالماس با محلول

  ed Outcomes  Expect                                  برآيندهاي مورد انتظار                                       

 :پرستار بايد قادر باشد

حفظ در حد طبيعي  مددجو رازن مخصوص ادرارو و وزن مناسب ومخاط پوششي  وورگور و رنگ پوست ت

  .کند

    Nursing Recommendations                                  توصيه هاي  پرستاري                              

  .آنيدبررسي  را هاي حجم مايعات عالئم و نشانهساعت  ٨هر  .١

خشك،  يمخاط پوشش، آاهش دفع ادرار ،گور ضعيف پوستيورت :وارد ذيل به پزشك اطالع داده شودم .٢

صوص خافزايش وزن م ،آاهش فشار خون، آيلوگرم در هر روز ٥/٠از دست دادن وزن بيشتر از 

 .ادرار

 .آنيدگيري  اندازه را ساعت جذب و دفع ٨هر  .٣

 .آنيدروزانه وزن  را مددجو .٤

 ٣٠ساعت به ميزان  ٦- ٤ميزان دريافتي آب از طريق لوله تغذيه افزايش يابد و هر  ،در صورت تجويز .٥

 .سي سي آب داده شود ٥٠تا 

 .آنيدساعت آنترل  ٨هر  را وزن مخصوص ادرار .٦

رش داده ساعت بررسي شود و در صورت تغيير گزا ٤شياري مددجو در ابتدا و هر وثبت وضعيت ه .٧

 .شود

 .آنيددر صورت داشتن تغذيه مداوم، هريك ساعت آنترل  .٨
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 .آنيداي براي تنظيم ريت تغذيه استفاده  از پمپ داخل روده .٩

  .طبق دستور آنترل شود ياساعت و  ٦گلوآز ادرار و سرم هر  .١٠

 
 

  Problem Definition                                         بيان مشكل                                                   

  .حرآتي يبوست در ارتباط با ترآيبات مواد غذايي و ناآافي بودن دريافت مايعات و بي

    Expected Outcomes                                     برآيندهاي مورد انتظار                                     

  :پرستار بايد قادر باشد 

 :با بررسی مددجو از نظر، خطر يبوست را پيشگيری کند   

  .تحمل آند و وزن متعادل داشته باشد را اي تغذيه لوله -

  .هر روز مدفوع شكل گرفته و نرم دفع آند -

    Nursing Recommendations                                توصيه هاي  پرستاري                                

  ).بدون محدوديت( ورت مجاز بودن از مايعات به ميزان آافي استفاده آنيددر ص .١

 .سي سي آب از طريق لولة معده به صورت فلش داده شود ٥٠تا  ٣٠ساعت به ميزان  ٦-٤هر  .٢

 .نرم آننده مدفوع تجويز شده را استفاده آنيد .٣

 .اونس داده شود ٤-٦آب ميوه خالص  ،هر روز در صورت تجويز .٤

 .و عوارض جانبي در صورتي آه تجويز شده باشدآنترل داروها  .٥

 .تشويق به فعاليت فيزيكي در محدوده طبيعي صورت گيرد .٦

  آمك آردن برای حرآت دادن مددجو؛ -

 ساعت؛ ٢تغيير وضعيت دادن هر  -

 چك آردن مدفوع سفت و سخت؛ -

 دادن زمان آافي براي نشستن بر روي لگن؛ -

 محيط خلوت فراهم شود؛ -

  .م شودآنترل الگوي دفعي انجا -
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 شواهد راهنماي باليني پرستاري مبتني بر

  بيوپسي آبد
  Problem Definition                                                       بيان مشكل                                    

  .قبل از بيوپسي مشکالت 

    Expected Outcomes                                                 برآيندهاي مورد انتظار                         

  .را انجام دهد پرستار مراقبت قبل از بيوپسي

   Nursing Recommendations                                              توصيه هاي  پرستاري                  

  .نوع و گروه خون مددجو مشخص شود .١

 .آنيدآنترل  را عالئم حياتي .٢

 .آنيدبررسي  را يي همكاريوضعيت هوشياري و توانا .٣

 .ي را به مددجو توضيح دهيدرارويه آ .٤

 .دستور داده شده را به مددجو بدهيد ضد درد يا سداتيو .٥

 .موضعي مددجو را آنترل آنيد بی حسی از نظر حساسيت نسبت به داروهاي .٦

 .ل نگه دارددبه مددجو آموزش دهيد چگونه نفس خود را هنگام وارد آردن ني .٧

موارد غير  مشاهده و در صورتآنيد آنترل  را مددجو رومبيني و انعقاد و پروتريز از نظر خون .٨

 .آنيدطبيعي به پزشك گزارش 

 .ساعت قبل از انجام بيوپسي مددجو ناشتا باشد ٨ .٩

  .مددجو ادرار خود را تخليه آند جرقبل از انجام پروسي .١٠

 
 Problem Definition           بيان مشكل                                                     

  .هاي پس از بيوپسي بررسي

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            

  .را انجام دهد از بيوپسي پسپرستار مراقبت  -

  .را تشخيص دهد پنوموتراآسو  وئنيتخون ريزي داخل آبدي، داخل پر  -

   Nursing Recommendations  ي  پرستاري                                  توصيه ها

 را ساعت يكبار عالئم حياتي ٤ساعت و سپس هر  ٢دقيقه تا  ٣٠ساعت، سپس هر  ١دقيقه تا  ١٥هر .١

  .آنيدآنترل 

 .دقيقه اول پس از انجام بيوپسي ١٥بكاربردن فشار در روي محل بيوپسي در  .٢

 .به پشت استراحت داشته باشدخوابيده حالت  ساعت مددجو به ٢٤تا  .٣

 .ساعت اول براي حفظ فشار بر روي محل بيوپسي بكار رود ٦وضعيت به پهلوي راست در  .٤
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 .ريزي، تورم و يا درد شديد مشاهده شود سي از نظر خونپساعت محل بيو ٢دقيقه تا  ٣٠هر  .٥

 .آنيدچك  ت راهموگلوبين و هماتوآري .٦

 .گزارش آنيد ،ستر و يا به ناحيه آتف برسداگي پا  درد در ناحيهاگر  .٧

 .آنيدبه پزشك گزارش  را آاهش صداهاي تنفسي و درد شديد آتف ،افزايش تعداد تنفس .٨

 .تجويز شده تزريق شود Kويتامين  .٩

  .ساعت اول در صورت نياز ٢٤ها در  آمك آردن به مددجو در خوردن غذا و هنگام انجام فعاليت.١٠
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

  سيروز
 Problem Definition                                                          بيان مشكل      

  .دريافت مواد  غذايي آمتر از نياز بدن در رابطه با نامناسب بودن رژيم غذايي، استفراغ و يا بي اشتهايي

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            

با بررسی مددجو از ، را پيشگيری کند دريافت مواد  غذايي آمتر از نياز بدن خطر :پرستار قادر باشد

  :نظر

  .رژيم غدايي تجويز شده را تحمل آند -

 .تغييرات رژيم غذايي را توصيف آند -

  .وزن مناسب را بدست آورد -

   Nursing Recommendations    توصيه هاي  پرستاري                                  

  .ناشتا قرار دادن مددجو در صورتي آه انديكاسيون داشته باشد .١

 .آنيدهيپراليمانتاسيون وريدي تجويز شده استفاده  از در صورت نياز .٢

 .آنيدمحيطي آرام براي استراحت وي فراهم  .٣

درات با توجه پروتئين و آربوهي ،چربي( رژيم غذايي توصيه شده به مقدار آم و مكرر استفاده شود .٤

 ).باشد به وضعيت بيمار مي

 .آنيدميزان آالري الزم براي وي فراهم  .٥

 .ها داراي آمونيوم نباشند دقت آنيد آه آن و هاي نمك استفاده شود جايگزين .٦

 .آنيدرعايت را و قبل از غذا بهداشت دهان  آنيد تشويق به خوردن غذا رامددجو  .٧

  .م بررسي شوداد و  وزن روزانه و آسيت .٨

 
 Problem Definition  يان مشكل                                                              ب

   .افزايش حجم مايعات در رابطه با افزايش دريافت مايعات و نمك و سوء تغذيه

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            

 :با بررسی مددجو از نظر .پيشگيری کند افزايش حجم مايعات باشد از قادر بايد پرستار

  .عالئم حياتي نثابت شد -

 .و دفع متعادل باشد بجذ -

 .ادم آاهش يافته و وريد ژوگوالر مستع نباشد -

  .ها در محدودة طبيعي باشد الكتروليت   -       

   Nursing Recommendations     توصيه هاي  پرستاري                               
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  ) ستي، رطوبت مخاط پوششيپور تورگو( بررسي وضعيت مايعات صورت گيرد  .١

 آنيدبررسي  را متسع شدن وريدژوگوالر و ادم .٢

 .تجويز شده، مصرف شود يها و ويتامين  مايعات و الكتروليت .٣

 .آنيدگيري  اندازه را جذب و دفع .٤

 .يوي آنترل شودساعت از نظر ادم ر ٤صداهاي ريوي هر  .٥

 .آنيد توجه به دفع مدفوع و ادرار از نظر رنگ، تكرار و قوام .٦

 .آنيداز نظر عدم تعادل سديم و يا پتاسيم چك  را ادرار و سرم هاي الكتروليت .٧

 .هاي بدون نمك تجويز به مدد جو داده شود آلبومين .٨

. )قلب حتقانيارسايي ااز نظر تب و ديس ريتمي و عالئم ن ( ساعت آنترل شود ٤عالئم حياتي هر  .٩

 .وزن روزانه آنترل شود

  .ها انجام شود بررسي از نظر اثرات و عوارض جانبي ديوريتك .١٠

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .خطر آسيب پوستي در رابطه با ادم، آم آبي، يرقان

   Expected Outcomes  تظار                                            برآيندهاي مورد ان

  :با بررسی مددجو از نظر .را پيشگيری کندآسيب پوستي  :قادر باشد بايد پرستار

  .هاي پيشگيري از آسيب پوستي را شرح دهد روش    -

 .هاي مراقبت از خود شرآت آند در فعاليت -

  .سالمت پوست حفظ شود -

   Nursing Recommendations  اي  پرستاري                                  توصيه ه

  .بررسي پوست از نظر قرمزي، خارش و يرقان، انجام شود .١

هاي با پوست گوسفند آه فشارهاي متغيري دارند استفاده  براي پيشگيري از ايسكمي بافتي از تشك .٢

 .آنيد

 .بطور مكرر مراقبت از پوست انجام شود .٣

 .بت از پوست اطراف پرينه پس از دفع ادرار و مدفوع انجام شودمراق .٤

 .ساعت بيمار چرخانده شود و مراقبت از پشت انجام شود ٢هر  .٥

  .ساعت انجام شود ٤ها هر  ورزش هاي فعال و يا غير فعال اندام .٦

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .الگوي تنفسي نامؤثر در رابطه با آسيت

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            
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 :با بررسی مددجو از نظر .را پيشگيری کند الگوي تنفسي نامؤثر :پرستار قادر باشد

 .گازهاي خوني در حد طبيعي باشد -

  .واضح باشد ريوي صداهاي تنفس طبيعي باشد و -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .درجه باال قرارداده شود ٦٠تا  ٤٥در زاويه  سر .١

 .آنيد مكآ ،تنفس عميق انجام سرفه و هر نيم ساعتانجام ساعت به مددجو در حرآت آردن و  ٤هر  .٢

 .آنيد سمع ساعت ٤هر  را صداهاي ريوي .٣

 .نيدوصل آ را اآسيژن مورد نياز دستور داده شده .٤

 .نيدآبررسي  را كلتازيلتآنوموني و پو عالئم  هدي خوني و پالس اآسي متري آنترل شها گاز .٥

  .نيدآآنترل  را عالئم هيپوآسي .٦

 
 

 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

ي و خوني در رابطه با اختالل در انعقاد خون يا خون ريزي ناشي از هيپرتانسيون تتغيير در سيستم حفاظ

  .پورتال

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            

 :قادر باشد مددجو

  .هايش را شرح دهد فعاليتتغييرات مورد نياز در  يتوانايي براي اجرا -

  .ريزي را آنترل آند خون -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .هاي خون ريزي از پوشش مخاطي را چك آنيد عالئم و نشانه .١

 .هاي نرم شود توصيه به استفاده از مسواك .٢

ني مدت مشاهده آنيد و پس از تزريق فشار زيادي در ريزي طوال ناحيه تزريقات را از نظر خون .٣

 .محل بياوريد و از سر سوزن آوچك استفاده آنيد

 .كنيداز اشياء تيز و تيغ استفاده ن .٤

 .در هنگام دفع از زور زدن و يا فشار آوردن به بيني درفين آردن خودداري آنيد .٥

 .از نرم آننده مدفوع توصيه شده استفاده آنيد .٦

 .و پالآت را آنترل آنيدINR  و  زمان پروترمبين .٧

ك، اثرات و عوارض جانبي آن را بررسي يو داروهاي آنتي فيبرينوليت Kدر صورت تجويز ويتامين  .٨

 .آنيد

  .)افت فشار خون، افزايش نبض، هماتمز، ملنا(  ريزي را مشاهده آنيد عالئم خون .٩
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 .عالئم حايتي و هموگلوبين و هماتوآريت را آنترل آنيد .١٠

 .پي آماده آنيدوريزي مددجو را براي آندوسك وندر صورت خ .١١

 .گيري آنيد اي را آنترل نموده و هر ساعت ميزان دفع شده را اندازه لولة معدي روده .١٢

 .زيون را برقرار آنيدرنترال و يا ترانسفوامايعات پ .١٣

از مصرف  و بيمار بدهيد هرا ب نيسي، وازوپرسين و نئوماK  داروهاي دستور داده شده مانند ويتامين.١٤

  .آنيدآسپرين خودداري 

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

   .ماي آبديرابطه با افزايش آمونياك سرم و آتغييرات فرآيند تفكر در 

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            

  :قادر باشد مددجو

  .باشد داشته هوشياري در حد طبيعي -

 .آگاهي به زمان، نام و مكان داشته باشد -

  .داشته باشدهاي روزمره  توانايي براي تمرآز داشتن و افزايش يافتن فعاليت -

Nursing Recommendation  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .را چك آنيد) آلودگي، گيجي و غيره  خواب( تغييرات وضعيت هوشياري .١

 .و آاهش توانايي حرآتي را گزارش آنيد ت نورولوژيك مددجو را آنترل آنيدوضعي .٢

 .براي مددجو مصرف نشود ،داروهاي نارآوتيك، سداتيو و ترانكواليزها .٣

 .آنيدمحيط ايمني را براي مددجو فراهم  .٤

 .سرم را آنترل آنيد اوره .٥

 .محرك هاي محيطي را آاهش دهيد .٦

  .اقدامات آاهش استرس را براي مددجو فراهم آنيد .٧

   Patient Education  اموزش به بيمار

  .ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

  .نمک چربی، کربوهيدرات، پروتئين، ،رژيم غذايی از نظر چربی -١

 .رل استرستکنيک کنت -٢

 .توضيح در مورد الکل و ارتباط آن با سيروز -٣

 .عوارض جانبی تنظيم، ،داروهای مورد مصرف، دوز -٤

 .ورزش و جلو گيری از عفونت اهميت استراحت  و -٥

 .مراقبت از پوست -٦

 .)، خون ريزی ملنا، نفخ شکم، ادم، تب ،هماچوری( گزارش عالئم خون ريزی -٧



٢٥٥ 
 

  

  

 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  مراقبت قبل از عمل :هاي آبد راحيج
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  مشكالت  عمومي قبل از عمل 

   Expected Outcomes  برآيندهاي مورد انتظار                                            

  .را انجام دهد ز عملمراقبت قبل ا پرستار بتواند

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                        

  .بررسي وضعيت قلبي، عروقي، تنفسي، مغزي، عالئم حياتي و مشاهده يرقان. ١

  .نمائيد اجراء را، آنتي بيوتيك خوراآي )قيهتن( ا انماي دستور داده شده مثل  آمادگي روده. ٢

  .ن يك لوله معده و آاتتر ادراريگذارد. ٣

  .را بدهيد و يا ترانسفوزيون خون دستور داده شده Kويتامين . ٤

 تكرار مددجو رايب را ها و توضيحات پزشك در مورد عمل جراحي و مراقبت پس از عمل آموزش. ٥

  .آنيد

  .اش هاي عاطفي براي مددجو و خانواده فراهم آردن حمايت. ٦

 
  از عملبعد  مراقبت  :هاي آبد راحيج
 

 Problem Definition                                                     بيان مشكل           

  مشكالت عمومي بعد از عمل 

   Expected Outcomes  انتظار مورد بر آيندهای

  .را انجام دهد از عمل بعدمراقبت  پرستار بتواند

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

نه، مشخصات و مقدار ترشحات پسيترها، محل عمل و نوع درد و دت از نظر تهوع، آا را مددجو .١

، ه و آيسة ادراري و درناژ محل زخمآوري آننده ترشحات معد موجود در چپ تيوپ و آيسه جمع

 بررسي ،ه، آاهش صداهاي تنفسي و افزايش درجه حرارتپن نفخ  شكم، تاآي آاردي، تاآي ،تهوع

  .دآني

  .آنيد بررسي را هاي تشخيصي تست .٢
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ها، آاهش آلبومين سرم، هيپوگليسمي،  عدم تعادل الكتروليت :شامل عوارض پس از عمل جراحي .٣

ماي آبدي، عفونت ريزي، شوك، آبسه شكمي، يرقان، آ وموني، ايلئوس پارالتيك، خوننآتلكتازي، پ

  .آنيد بررسي را زخم

 
 Problem Definition  بيان مشكل 

   .تيوپ و يا درد  هاي تهاجمي، وجود چستجري تنفس نامؤثر در رابطه با پروسيالگو

   Expected Outcomes  بر آيندهای د انتظار

  .تنفس طبيعي شود -

  .هاي تنفسي را درك نموده است تمرينات تنفسي و نياز به ورزش رازنمايداببيمار  -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .درجه باال قرار داده شود ٤٥تا  ٣٠سرتخت به ميزان  .١

 ٤شده هر  هساآشن متناوب و بررسي رنگ محتويات آسپيرو اتصال آن به  برسي محل چست تيوبر .٢

 .ساعت انجام شود

 .ددهيانجام  را ساعت سمع صداهاي ريوي ٢هر  .٣

قبل از . ديسرفه و حرآات تنفسي را با آمك انجام ده هر نيم ساعت يكبار تنفس عميق و هر دو ساعت .٤

 .ديانجام اين آار از ضد درد دستور داده شده استفاده نماي

  .دآنيدر صورت آاربرد، آنترل  را ساعت پالس اآسي متري ٨هر  .٥

 
 Problem Definition  بيان مشكل 

  بودن و يا ساآشن از لوله معديخطر اختالل در حجم مايعات به دليل از دست دادن مايعات در پي ناشتا 

   Expected Outcomes  د انتظارمور بر آيندهای

 .جذب و دفع متعادل باشد -

 .ها در حد طبيعي حفظ شود الكتروليت -

  .تورگورپوست طبيعي باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

و بررسي وضعيت مايعات وتورگورپوستي و رطوبت مخاط پوششي و حفظ ناشتا بودن مددجو  .١

  .پرشدن آاپيلرها

 .آنيدبرقرار  را ها و يا آنتي بيوتيك الزم مايعات پرنترال همراه با الكتروليت .٢

 .آنيدآنترل  رالوله معده همراه با ساآشن با فشار آم متناوب و شستشوي آن .٣

 .آنيدسي سي در ساعت باشد گزارش  ٣٠هر ساعت دفع ادرار چك شده و اگر آمتر از  .٤

 .آنيدآنترل  را ساعت جذب و دفع ٨هر  .٥
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 .آنيدساعت آنترل  ٤ده و پس از ثابت شدن هر آر چك را هر ساعت عالئم حياتي .٦

 .آنيدبه حرآت دادن اندام تحتاني تشويق بيمار را  .٧

 .ديهاي االستيكي استفاده آن از جوراب .٨

نيز چك  را و وضعيت مايعات و هماتوآريتآنيد بررسي  ار هاي سرم، آلبومين و گلوآز الكتروليت .٩

 .آنيد

 .آنيدساعت سمع  ٨هر  را اي صداهاي روده .١٠

 .آنيدآنترل  را ها اساعت نبض پ ٨هر  و طي بررسي شودادم محي .١١

 .آنيدبررسي ....) و  آلودگي، تهوع، لرز  خواب( مي يساز نظر عالئم هيپوگل .١٢

  .يدآنبررسي را  ساعت وضعيت هوشياري ٤هر  .١٣

 
 Problem Definition  بيان مشكل 

  .خوني غير طبيعي و تغيير در فاآتورهاي انعقادي  وفايلتغيير يافتن سيستم محافظتي در رابطه با پر

   Expected Outcomes  :د انتظارموربر آيندهای 

  .)انعقاد خون -هماتوآريت - هموگلوبين( پروفايل خوني در محدوده طبيعي باشد    -

  .ي در محل تزريق و يا از محل زخم ديده نشودريز خون -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .آنيدساعت چك  ٢ريزي و درناژ هر  از نظر خون را هاي جراحي پانسمان و برش محل .١

  .آنيدآنترل  را ...).تاآي آاردي، هيپوتانسيون و سردي پوست( ريزي  عالئم خون. ٢

  ). در محل تزريقات، پوشش مخاطي( انجام شود Kريزي ناشي از آمبود ويتامين  بررسي خون. ٣

ريزي محل  و پس از تزريق براي جلوگيري از خون آنيددر موقع تزريق از سرسوزن آوچك استفاده . ٤

  .تزريق آامًال فشار داده شود

  .آنيدآنترل  را دماتوآريت و زمان انعقاههموگلوبين و . ٥

  .آنيدبررسي  را Kاثرات و عوارض تزريق ويتامين . ٦

 
 Problem Definition  بيان مشكل 

  درد در رابطه با مداخالت جراحي

   Expected Outcomes  د انتظارموربر آيندهای 

  .ظاهري آرام و راحت داشته باشدمددجو  -

   Nursing Recommendations       توصيه هاي  پرستاري                             

  .آنيددرجه قرار داده شود و محيطي آرام و ساآت فراهم  ٤٥-٣٠در زاويه  سر .١

 .آنيدبراساس معيار درد بررسي  را نوع و شدت و محل درد .٢
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 .در صورت نياز، داروي ضد درد مجاز داده شود .٣

 .مكررًا تغيير پوزش داده شود .٤

 .آنيدستفاده از اقدامات غير دارويي آاهش درد ا .٥

  .آنيدبه استفاده از الگوي فعاليت و استراحت متعادل تشويق  .٦

 
 Problem Definition  بيان مشكل 

  .دريافت مواد غذايي آمتر از نياز بدن به دليل ناشتا بودن و آاهش انرژي: اي تغييرات تغذيه

   Expected Outcomes  د انتظارموربر آيندهای 

   .طبيعي باشد در حد متعادل و بيمار وزن -

  .رژيم غذايي در حد تحمل و بدون مشكل به وي ارائه شود -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

اي  همكاري نمودن با پزشك در برداشتن و يا آلمپ آردن لوله معده هنگامي آه صداهاي روده .١

  .برگشت

 .آنيدآنترل  را و يا مايعات به مدد جو داده شود و تحمل وي در ابتدا مقداري آم آب .٢

پس از تحمل مايعات، تبديل به رژيم غذايي نرم شده و مقدار چربي و پروتئين و آربوهيدرات آن  .٣

 .بنابراين با متخصص تغذيه تماس گرفته شود. بستگي به توانايي آبد براي متابوليزه مواد غذايي دارد

 .ي شودجذب و دفع اندازه گير .٤

 .سي سي در روز مايعات مصرف آند ٢٥٠٠در صورتي آه محدوديت نداشته باشد  .٥

 .بهداشت دهان خصوصًا قبل از غذا رعايت شود .٦

  .وزن روزانه آنترل شود .٧

   آموزش به بيمار

  :ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

  .رژيم غذايی -١

 .حل بخيه و نشانه های عفونت زخم و گزارش آن به پزشکمراقبت از م -٢

  .عوارض جانبی ،تنظيم ،داروهای مورد مصرف، دوز -٣

  .تعادل بين استراحت و فعاليت روزمره -٤

  .تشويق به استفاده از تکنيک دست شستن -٥

  )ديسپنه يرقان، ،تب کاهش هوشياری، لتارژی، درد و نفخ شکم،( گزارش عالئم  به پزشک  -٦

  .تشويق به پيگيری و مراجعه مجدد -٧
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  هپاتيت ويروسي
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  عدم تحمل فعاليت در رابطه با خستگي يا ضعف در رابطه با عفونت

   Expected Outcomes  رد انتظارمو آيندهایبر

  :ندپرستار بتوا

  .اقدامات الزم در مورد عدم تحمل فعاليت را انجام دهد

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .دياستراحت نسبي در محيطي آرام  برای  مددجو فراهم  کن .١

 .انجام دهد ساعت تغيير وضعيت دهد و تنفس عميق هر نيم ساعت ٢هر  ديکنبه مددجو آمك  .٢

 .سداتيو تجويز شده داده شود .٣

 .ديکناجرا  را هاي انحراف افكار فعاليت .٤

 .ساعت انجام دهد ٤هاي فعال و غير فعال هر  ورزش .٥

به .ريزي شود و حرآت خود را در هنگامي آه توان دارد انجام دهد هاي استراحت برنامه براي دوره .۶

  .طرف عدم وابستگي تشويق شود

 
 Problem Definition                                                        بيان مشكل        

  .اشتهايي، استفراغ، تغيير در جذب ريافت مواد غذايي آمتر از نياز بدن در رابطه با بيد

   Expected Outcomes  بر آيند مورد انتظار

  .آل بدست آورد وزن ايدهمددجو  -

  .آند رژيم غذايي خود را تحمل مددجو -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

ايي نرم و آنترل دريافت پروتئين و چربي و ذبا پزشك و متخصص تغذيه براي اجراي رژيم غ .١

 .آنيد همكاريها  آربوهيدرات

  .بدهيدآم  مبا حج و رژيم غدايي به دفعات مكرر .٢

شامل آب ميوه  كاسيون داشته باشدينكه آنترانديسي در روز مگر ا ٢٥٠٠يعات تشويق به دريافت ما .٣

 ...و 

از دادن . دآنيبررسي  را اثرات و عوارض داروهاي دريافتي مثل آنتي اسيد و ضد استفراغ .٤

 .آنيدپرومازين خودداري پرازين و آلروپروآلرو
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 .آنيدروزانه آنترل  را وزن .٥

 .شودرعايت بهداشت دهان و دندان انجام  .٦

  .ليسمي چك شودگيا هيپو و گلوآز خون از نظر هيپر .٧ 

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .نقص در حجم مايعات در رابطه با از دست دادن مايعات در پي استفراغ، تب، اسهال

   Expected Outcomes  بر آيند مورد انتظار

  .عالئم حياتي ثابت باشد -

 .پوستي نرمال  باشد تورگور -

  .جذب و دفع متعادل باشد  -        

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .نگه داريد اشتااگر مددجو استفراغ و تهوع دارد او را ن .١

 .با تجويز پزشك برقرار شود Kن ها و ويتامي مايعات و الكتروليت .٢

 .آنيدچك  را از نظر آم آبي مددجو .٣

 .آنيدساعت چك  ٨هر  را جذب و دفع .٤

 .آنيدچك  را مدفوع و ادرار و قوام و تكرار آن رنگ .٥

  .موارد غير طبيعي گزارش شود و عالئم حياتي، الكتروليت ها، هموگلوبين و هماتوآريت چك شود .٦

 
 Problem Definition                                             بيان مشكل                   

  .در رابطه با غير طبيعي شدن انعقاد خون) ايمني( تغيير در سيستم حفاظتي 

   Expected Outcomes  بر آيند مورد انتظار

ريزي لثه و در محل تزريق و خون هم در مدفوع و ادرار  خون ريزي نداشته و عدم وجود خون -

 .نداشته باشد

  .آزمايشات انعقاد خون طبيعي باشد  -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

 .)و مدفوع پوششي، محل تزريق، استفراغ مخاط( ريزي انجام شود  بررسي از نظر خون .١

  .آنيدآنترل  را آزمايشات انعقاد خون .٢

  .و پس از تزريق محل فشار داده شود آنيدرسوزن آوچك استفاده در هنگام تزريق از س .٣

  .آنيدبررسي را   Kاثرات دريافت ويتامين .۴
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 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

   .ان و خارشقريآسيب به پوست در رابطه با 

   Expected Outcomes  بر آيند مورد انتظار

  خارش آاهش يابد -

  .درمراقبت از خود همكاري نمايدمددجو  -  

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

 .آنيداز مصرف صابون خودداري . مراقبت از پوست فراهم شود .١

  .ار رودحمام با جوش شيرين و يا پودر ذرت انجام شود و لوسين بك .٢

 .آنتي هيستامين تجويز شده داده شود .٣

 .آنيدبررسي  را اثرات آلسترامين تجويز و مصرف شده .٤

 .تغيير پوزيش بطور مكرر صورت گيرد .٥

 .آنيدتوصيه  را ها آوتاه و استفاده از دستكش ناخن .٦

  .آنيدتوصيه  را هاي انحراف فكر فعاليت -٧

 
 Problem Definition                             بيان مشكل                                   

  .عفونت در رابطه با سوء تغذيه و عدم آفايت سيستم دفاعي

   Expected Outcomes  بر آيند مورد انتظار

  .ادارك احتياطات الزم را بيان آندمددجو  -

  .تنفس طبيعي باشد و درجه حرارت -       

   Nursing Recommendations                    توصيه هاي  پرستاري                

  .دببريروش ايزوالسيون بكار . ١

 .احتياطات الزم در مورد مواد دفعي و خون و مايعات صورت گيرد. ٢

 .دهند اطمينان يابيد آه آليه مالقات آنندگان اقدامات حفاظتي در مقابل هپاتيت را انجام مي. ٣

 .آنيدآنترل   ٨-٤هر  ار درجه حرارت و صداهاي تنفسي. ٤

 .دآنيمحدود  را ها مالقاتي. ٥

 .)سي سي در روز ٢٠٠٠( مايعات به حد آافي دريافت آند . ٦

  .داروهاي آنتي ويرال تجويز شده را مصرف آند. ٧

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  وم از خود در رابطه با فرآيند بيماري، بستري شدن در پرستاري و ايزوالسيوناختالل در مفه

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار
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 :قادر باشد مددجو

  .اقدامات انطباقي را بكار ببرد -

  .هاي انحراف فكر استفاده آند از فعاليت -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .تشويق به بيان آردن احساس ترس در هنگام برقراري ارتباط با ديگران .١       

 .دبدهيداده را هاي الزم در مورد روند بيماري  آموزش. ٢

 .آنيدبراي وي بيان  را هدف از ايروالسيون .٣

 .ديي را درك آنهاي انطباقي با وضعيت موجود و اقدامات حمايت آردن برنامه يبررس .٤

  .دياز قضاوت در مورد سبك زندگي خودداري آن .٥     

   اموزش به بيمار

  .ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

  .اصول پيشگيری و نحوه انتقال بيماری به ساير اعضائ خانواده -١

  Cو  Bشخيص وخطر عود مجدد در هپاتيت ويزيت های منظم حداقل تا يک سال بعد از ت -٢

بنابراين  مثبت باقی می ماند ناقل مزمن می باشند، B ژن هپاتيت بيماری که از نظر آنتی -٣

 .هيچ گاه نبايد خون دهد

 .مصرف داروی اينترفرون آلفا و تزريق آن به بيمار و يا اعضائ خانواده -٤

  تشويق به پيگيری و مراجعه مجدد -٥
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  )سنگ و عفونت (انسداد آيسه صفرا 

 Problem Definition  بيان مشكل    

  .، وضعيت ناشتا بودن و ساآشن معده و استفراغدر رابطه با از دست دادن مايعات خطر آمبود حجم مايعات

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

   .عالئم حياتي ثابت باشد -

 .جذب و دفع متعادل باشد -

 .يعي باشدها در محدودة طب الكتروليت -

  .مايعات به حد آفايت باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .آبي بررسي شود مددجو ناشتا قرار داده شود و از نظر عالئم آم .١

 .آنيدساعت و در صورت نياز چك  ٤هر  را عالئم حياتي .٢

 .بدهيدو آنتي بيوتيك به مددجو  K  ها و ويتامين تمايعات پرنترال همراه با الكترولي .٣

و ) در صورت نياز( لولة معده و ساآشن با فشار متناوب و شستشو با مقدار نرمال سالين تعيين شده  .٤

 .ساعت اسيديته معده پايش شود ٤هر 

 .آنيدسمع  را اي ساعت صداهاي روده ٤هر  .٥

 .آنيداجرا ) در صورت نياز(  را بهداشت دهان .٦

 .آنيدريزي و انسداد صفراوي بررسي  از نظر خون را ا و محل تزريقه لثه .٧

نوشته  هرنگ و قوام ادرار و مدفوع و محتويات معد(  آنيدگيري  اندازه را ساعت جذب و دفع ٨هر . ٨

 ).شود

 .آنيدپايش  را هاي سرم الكتروليت. ٩

 .آنيدبين مشاهده از نظر، يرقان، خارش، آاهش ويتامين آا و زمان پروترو را مددجو. ١٠

 .آنيدپايش  را پوستي ساعت تورگور ٨هر  .١١

  .ضد استفراغ تجويز شده، داده شود. ١٢     

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .درد در رابطه با فرآيند بيماري، وجود سنگ و عفونت

   Expected Outcomes  :تظاربرآيند مورد ان

  .آاهش درد گزارش شود -
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  .ظاهر مددجو آرام باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                             

  .)با استفاده از معيار درد(  بررسي درد از نظر شدت و محل و مشخصات درد انجام شود .١

 .داده شودژيك و ضد درد تجويز شده نرآنتي آلي .١

 .آنيداز مصرف مرفين خودداري  .١

و تغيير  )درجه قرار دهيد ٤٥-٣٠در زاويه را  سر(  دجو را در وضعيت مناسب قرار دهيدمد .٢

 .وضعيت مكرر و به آرامي انجام شود

 .هاي انحراف فكر و اقدامات آاهش درد انجام شود فعاليت .٣

  .مراقبت از پوست انجام شود .٤

 
 Problem Definition                                                بيان مشكل                

   .دريافت مواد غذايي آمتر از نيازبدن در رابطه استفراغ و آاهش دريافت مواد غذايي

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  :قادر باشد مددجو -

  .وزن مطلوب را بدست آورد -

  .ا تحميل آندرژيم غذايي ر -           

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

طبق (شروع شود و رژيم آم چربي باشد  پس از برداشتن لوله معده رژيم غذايي مايعات صاف شده .١

  .)دستور پزشك

 .آنيدپايش  را اي صداهاي روده .٢

 .آنيدپايش  را ازت اوره سرم و آلبومين .٣

 .مگر اينكه منع مصرف داشته باشد آنيدسي سي در روز  ٢٥٠٠مايعات   تشويق به دريافت .٤

 .عدم تحمل به رژيم غذايي را پايش آنيد .٥

 .در مورد رژيم غذايي مناسب صحبت آنيد .٦

 . و مددجو را به حرآت تشويق آنيد ترس در هنگام صرف غذا فراهم آنيدمحيطي آرام و بدون اس .٧

  .رل آنيدوزن روزانه را آنت. ٨

   اموزش به بيمار

  .ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

خون ريزی از مخاط و خون در  ،ادرار تيره خارش، استفراغ، يرقان، تهوع،(گزارش عالئم  -١

  .)مدفوع بی رنگ ،ادار

  .ئين، مواد غذايی محرککاف ،ز مصرف غذاهای  نفاخ و ادويه جاتخودداری ا -٢
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، غذاهای خشک شده کره، شير ،ذايی بدون چربی و عدم مصرف بستنیيم غرژمصرف   -٣

  .چرب

  .داشتن وزن متعادل -٤

  .اهميت استرس زدايی -٥

  .تشويق به پيگيری و مراجعه مجدد -٦

 

  

  جراحي آيسه صفرا

 Problem Definition            بيان مشكل                                                    

  .نامؤثر بودن الگوي تنفسي در رابطه با آاهش اآسپانسيون ريوي و درد

   Expected Outcomes  : برآيند مورد انتظار

 :قادر باشد مددجو

  .و تنفس عميق را نشان دهد فهتوانايي حرآت آردن و سر -

 .صحيح استفاده آند بطور از اسپيرومتري -

  .نوع تنفس طبيعي باشد صداهاي تنفسي و -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .عمق و سريع مشاهده شود نجام شود و از نظر وجود تنفس آمبررسي وضعيت تنفس ا .١

 .آنيدساعت سمع  ٢هر  را صداهاي ريوي .٢

 .ديام دهانجتشويقي را بار اسپيرومتري  ساعت يك ٤تا  ٢هر  .٣

 .بدهيد در هنگام حرآت و انجام حرآات تنفسي را تجويز شده روهاي ضد درددا .٤

ساعت سرفه نموده و حرآت آند و هر ساعت نيز  ٢و به وي آموزش دهيد هر  آنيدبه مددجو آمك  .٥

 .تنفس عميق انجام دهد

  .دهيددرجه باال قرار  ٣٠ - ٢٠در زاويه  را سر تخت .٦

 
 Problem Definition                                               بيان مشكل                 

  .نقص در حجم مايعات در رابطه با ناشتا بودن و افزايش از دست دادن مايعات به دليل وجود ساآشن معده

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  .جذب و دفع متعادل باشد -

 .عالئم حياتي ثابت باشد -

  .ه حد آفايت استفاده آند و تورگور پوستي نرمال باشدمايعات ب -
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   توصيه هاي  پرستاري                                  

، آاهش پرشدن خاطتورگور ضعيف پوستي، خشكي م( و از نظر آم آبي  آنيدناشتا حفظ  را بيمار .١

  .آنيدپايش ) مويرگي

 .طريق پرنترال داده شودتجويز شده از  K  ها و ويتامين مايعات و الكتروليت .٢

 .آنيدپايش  را ساعت عالئم حياتي ٤هر  .٣

لوله معده با ساآشن فشار آم پايش شده و در صورت نياز با مقدار نرمال سالين معين شستشو داده  .٤

 .شود

 .آنيدساعت آنترل  ٨هر  را جذب و دفع .٥

دار مواد درناژ شده قو ملولة تي و سيستم درناژ بسته آن اگر استفاده شده پايين شده و از نظر رنگ  .٦

سي سي در روز ميزان محتويات باشد به  ٥٠٠در صورتي آه بيش از . ساعت گزارش شود ٨هر 

 .پزشك گزارش آنيد

 .آنيدجايگزين  را نمكهاي صفراي دستور داده شده .٧

 .آنيدآنترل  را هاي سرم، هموگلوبين و هماتوآريت و زمان پروتروبين الكتروليت .٨

 .آنيدروبين چك ياز نظر وجود بيل را و ادرار از نظر رنگ را مدفوع .٩

 .آنيدگيري  در صورت نياز اندازه را وزن روزانه .١٠

  .جو تشويق به حرآت آردن شودمدد .١١

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

   .يهاي تهاجمسيجراي و پرو ت تغذيهآسيب پوستي در رابطه با درناژ لوله، تغيير وضعي

   Expected Outcomes   :برآيند مورد انتظار

  .ها بهبود يابند زخم -        

  .اطراف زخم سالم، خشك و تميز باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .آنيدريزي و درناژ چك  از نظر خون را نساعت محل انسزيو ٤ساعت و سپس هر  ٢هر  .١

 .آنيدتعويض  را در صورت نياز پانسمان .٢

 .ريزي به پزشك اطالع داده شود در صورت درناژ زياد و يا خون .٣

انتهاي زخم داراي درناژ را با آيسه استومي بپوشانيد تا پانسمان استريل بماند و در صورت نياز به  .٤

 .راحتي تعويض شود

مدتي بر روي محل فشار  با سرسوزن آوچك انجام شود و پس از تزريق ،تزريقدر صورت نياز به  .٥

 .ديوارد آور

 .آنيدرعايت  را بهداشت دهان .٦
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 .ساعت بازبودن لولة تي را بررسي نموده و از نظر پيچ خوردگي در لوله آن را مشاهده آنيد ٢هر  .٧

ت نياز با آب و صابون را بررسي نموده و در صور یساعت پوست اطراف لوله ت ٤ساعت تا  ٢هر  .٨

 .آن را شسته و خشك آنيد

 .چسب مونتگمري استفاده آنيد از در صورت نياز .٩

 .پوست و صلبيه را از نظر وجود يرقان و خارش مشاهده آنيد. ١٠

 . هاي ديگر پرت آنيد حواس مددجو را به فعاليت .١١

ز نظر آرامپ و درد و نفخ لوله تي را ببنديد، مددجو را ا ،طبق دستور پزشك پس از صرف غذا. ١٢

 .يك از عالئم، آلمپ را باز نموده و به پزشك اطالع دهيد در صورت بروز هر. مشاهده آنيد

  .در صورت تحمل مددجو، وي را وادار به حرآت آنيد. ١٣       

  :درمان با لوله تي الزم در  اقدامات

  .از محل برش جراحي تر اتصال دادن لوله به سيستم درناژ و قرار دادن آن در پايين .١

 .با نوار چسب لوله ارتباط دهنده بسته شود و حرآت لوله تي آزاد باشد .٢

 .قرار داده و آن را چسب بزنيد ٤* ٤بر روي لوله تي پد  .٣

 .پوست اطراف لوله تي را بررسي نموده و آن جا را خشك و تميز نگه داريد .٤

سي سي  ٥٠٠ر صورتي آه بيش از گيري آنيد و د ساعت مواد صفراوي دفع شده را اندازه ٨هر  .٥

 .در روز باشد به پزشك گزارش آنيد

 .ساعت صداهاي شكمي را گوش آنيد ٨هر  .٦

 .مشاهده آنيد) سياه شدن و يا خاآستري شدن( مدفوع را از نظر مقدار، قوام و رنگ  .٧

ود درد شكم، نفخ، لرز و تب، نمائيد و در صورت وجاز بستن لولة تي با پزشك همكاري پس  .٨

 .پس از بازآردن لوله تي، به پزشك اطالع دهيد ،تهوع

  .قبل و پس از صرف غذا، لوله تي را ببنديد تا هضم غذا تسهيل شود. ٩      
 
 

 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .درد در رابطه با مداخالت جراحي

   Expected Outcomes  :ظاربرآيند مورد انت

  .مددجو آاهش درد را بيان آند -

  .و بدون استرس داشته باشد رامآظاهري مددجو  -      

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .نمائيدشدت درد را با معيار درد بررسي  موضع، نوع و .١

 .و اثرات آن را بررسي آنيد شده را در صورت نياز بدهيدتجويز داروي ضد درد  .٢

 .محيط را آرام نگه داريد .٣
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 .ساژ پشت را انجام دهيداطور مكرر تغيير وضعيت به مددجو بدهيد و مب .٤

  .هاي انحراف افكار از درد را بكاربريد اتيو ضد درد را توصيه آنيد و فعاليتنهاي آلتر روش .٥

   Patient Education  آموزش به بيمار

  .ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

  .رژيم غذايی -١

  .مراقبت از محل بخيه و لوله تی -٢

  .عوارض جانبی ،تنظيم ،داروهای مورد مصرف، دوز -٣

  )يرقان - رنگ مدفوع بی -ادرار تيره - افزايش درد در محل اپی گاستر( گزارش عالئم ذيل به پزشک -٤

  افزايش تدريجی فعاليت-٥

  تشويق به پيگيری و مراجعه مجدد -٦ 
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 راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  وميتوله سيستكآ پي،وآندوسك ، ليزری سكوپوارپالاعمال جراحی 

  Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .اآسيد آربن ش اتساع ريوي و پرشدن شكم با دينامؤثر در رابطه با آاه تنفسی الگوي

    Expected Outcomes  : برآيند مورد انتظار

  .صداهاي تنفس نرمال باشد -

  .ساعت انجام دهد ٨تنفس عميق را هر  -

    Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .مجدد داشته باشد، استراحت نسبي داشته باشد تا زماني آه مددجو بتواند فعاليت .١

به پهلوي چپ با خم آردن زانوي راست به طرف سينه و ( وضعيت مددجو را به حالت نيمه نشسته  .٢

 )بازوي راست را خم آرد

 .آنيدبررسي  را ساعت يكبار صداهاي تنفسي و وضعيت آن ٤ساعت هر  ٨از نظر وضعيت تنفسي تا  .٣

 .ساعت تنفس عميق را انجام دهد ٨ به مددجو آمك دهيد تا هر .٤

 .دياستفاده آن تشويقيساعت از اسپيرومتري  ٢هر  .٥

  .ساعت پس از عمل با آمك حرآت آند ٤تا  ٣ .٦

 
  Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .تهوع و استفراغ ،ت ناشي از ناشتا بودننقص در حجم مايعات در رابطه با از دست دادن مايعا

    Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار 

  .عالئم حياتي ثابت باشد -

 .جذب و دفع متعادل باشد -

 .پوستي طبيعي باشد تورگور -

  .رژيم غذايي را تحمل آند مددجو -         

    Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .آنيدآنترل  را ساعت عالئم حياتي ٤هر  .١

 .آنيداز نظر عالئم آم آبي چك  .٢

 .وقتي تهوع آاهش يافت، لوله معده برداشته شود .٣

آم به رژيم قبل از  ف شده بدون گاز براي وي شروع شود و رژيم آمنمود مايعات صا وقتي مددجو تحمل  .٤
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 .عمل تبديل شود

 .آنيدسيون، تشويق به خوردن مايعات در صورت عدم آنترانديكا .٥

 .ساعت جذب و دفع جمع زده شود ٨هر  .٦

  .سوند ادراري برداشته شود ،وقتي جذب و دفع متعادل شد .٧

 
  Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .جرپروسيانجام درد در رابطه با 

    Expected Outcomes  :نتظاربرآيند مورد ا

  .آاهش درد و يا عدم آن گزارش شود -

  .مددجو آرام باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .آنيدبا استفاده از معيار درد بررسي  را شدت و مشخصات درد ،محل .١

 .آنيدبررسي  را اثرات ضد درد تجويز شده .٢

  .آنيددر صورت وجود درد و شدت يافتن آن به پزشك گزارش  .٣

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                           

  .ريزي تغيير در سيستم محافظتي در رابطه با غير طبيعي شدن پروفايل خوني به تبع خون

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  :پرستار قادر باشد

  .کنترل کند تغيير در  سيستم محافظتی را 

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .پانسمان از نظر خون و محتويات درناژ شده پايش شود و در صورت نياز تعويض گردد .١

 .ررسي شودشكم از نظر درد شديد و يا متسع شدن ب .٢

  .ساعت آنترل شود ٤عالئم حياتي هر  .٣

   Patient Education  آموزش به بيمار

  .ديبه مددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار ده

 .رژيم غذايی و دريافت مايعات -١

  .بت از محل برشقمرا -٢

 .اهميت دوره های استراحت در بين فعاليتها -٣

)درد شديد ، تهوع و استفراغ،اتساع شکم قرمزی و ادم و درناژ زخم،(به پزشک  مگزارش عالئ -٤

  .پوند ١٠عدم برداشتن اجسام سنگين بيش از  -٥                  
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  راهنماي باليني پرستاري مبتني بر شواهد

 

  حاد و مزمن تپانکراتي

 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

حجم مايعات در رابطه با از دست دادن مايعات به طور غير طبيعي در پي استفراغ، تب، و يا  نقص در

  آسپيراسيون 

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  .عالئم حياتي ثابت شود -

 .ها در محدودة طبيعي باشد الكتروليت -

 .تورگورپوستي در حد طبيعي باشد -

  .جذب و دفع به حالت تعادل باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

ت، وضعيت مخاط سپو ورگتور: در وضعيت ناشتا قرار داده شود و وضعيت مايعات بررسي شود .١

 .ها پوششي و رطوبت آن، پرشدن آامپيله

آلبومين و آنتي بيوتيك از طريق  ها، ها، ويتامين اگر انديكاسيون داشته باشد، مايعات و الكتروليت .٢

 .پرنترال برقرار شود

اي و ساآشن متناسب با فشار آم و شستشوي آن با مقدار نرمال سالين  روده –آنترل آردن لولة معدي  .٣

 .آن اسيديتهساعت و چك  ٤هر  همعد محتوياتگيري دفع  تعيين شده و اندازه

 .آنيدساعت سمع  ٤ را هراي و شكم  صداهاي روده .٤

اي مشاهده  روده –اي پس از برداشتن لولة معدي  نظر نفخ شكم، استفراغ و آاهش صداهاي رودهاز  .٥

 .آنيد

 .آنيدچك  را اپيكالپالس . آنيدساعت آنترل  ٤-٢هر  را عالئم حياتي .٦

 .آنيدآنترل  را گازهاي خون شرياني و پالس اآسي متري و آاتتر سوان گنز .٧

سي سي در ساعت به پزشك گزارش  ٣٠رار آمتر از هرساعت دفع ادراري بررسي شود و دفع اد .٨

 .شود

 . ساعت جذب و دفع جمع بسته شود ٨هر  .٩

 .آنيدمبين آنترل واز نظر عدم تعادل آلسيم و الكتروليت ها و گلوآز و عملكرد آبدي و پروتر .١٠

 .آنيدبررسي  را ادم محيطي .١١

  .ساعت و استفاده از جوراب واريس ١حرآت آردن مددجو هر  به تشويق. ١٢
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 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .اي خطر عفونت در رابطه با ناآافي بودن دفاع اوليه، عدم تعادل تغذيه

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  .تب نداشته باشدمددجو  -

 .صداهاي تنفسي طبيعي باشد -

 .و خشك حفظ شود زيتمپوست،  -

  .ادرار بدون عفونت باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

 .در صورت نياز آنتي بيوتيك دستور داده شده مصرف شود .١

 .آنيد تشويق به تغيير وضعيت مكررمددجو را  .٢

  .آنترل شود ، تنفس آم عمق، تجمع مايعاتسرفه، خلط از نظر صداهاي ريوي،وضعيت تنفسي  .٣

حساسيت، افزايش ) قرمزي(  پانسمان به روش استريل تعويض شود و زخم را از نظر عالئم عفونت .٤

 .آنيدآنترل  )ترشحات

 .هاي وريدي به روش آسپتيك تعويض شوند ترها و الينتها و آا ها و درن لوله .٥

 .براي مددجو ها با روش صحيح قبل از انجام هر آاري شستن دست .٦

ساعت جابجا شود و سرفه آند و تنفس عميق هر نيم ساعت و  ٢آمك و آموزش به مددجو آه هر  .٧

 .ساعت صورت گيرد ٢هر  تشويقيانجام اسپيرومتري 

از نظر قرمزي و يا شكسته شدن  را پوست. ساعت بهداشت دهان و پوست انجام شود ٤تا  ٢هر  .٨

 .آنيدپوست مشاهده 

 .بررسي شود شود، پوست، ادرار ان مشاهدهقريعالئم  .٩

 ).گراد درجه سانتي ٢/٣٨درجه حرارت بيش تر از (  آنيدآنترل  را افزايش درجه حرارت .١٠

 .آنيداز نظر عفونت آنترل  را ادرار .١١

 .آنيدمصرف  را در صورت نياز آنتي بيوتيك دستور داده شده .١٢

  .طور مكرر تشويق به تغيير وضعيت به. ١٣

 
 Problem Definition                                                بيان مشكل             

  .درد در رابطه با انسداد مجاري پانكراس و صفرا

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  .ابراز نمايد دردش آاهش يافته است -

  .آرامش و راحتي در ظاهر فرد مشاهده شود     -
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   Nursing Recommendations                              توصيه هاي  پرستاري      

  .آنيدمحيط آرامي براي مددجو فراهم .١

 .آنيدگيري درد استفاده  و از معيار براي اندازه آنيدبررسي  را نوع و شدت و محل درد.٢

 .آنيدگيري  اندازه را اثرات داروي ضد درد .٣

 .آنيددين با دوز مكرر و آم استفاده پريمو از  آنيداز مصرف مرفين خودداري  .٤

 .زش داده شودوآم) افكار مثبت(، تنفس عميق، آرام سازي، تصوير سازي دهاي آلترناتيو ضد در روش .٥

 .تغيير وضعيت مكرر داده شود .٦

 .انجام شود) هاي مختلف هاي فعال و اندام ورزش( ساعت  ٤تمرينات ورزشي هر  .٧

 .دهيدبا آمك حرآت  را مددجوهنگامي آه اجازه داده شد  .٨

  .آنيدمصرف  را يدين تجويز شدهتميداروهاي آنتي اسيد و سا .٩

 
 Problem Definition  بيان مشكل                                                              

  .يمهاي گوارشيبي اشتهايي، استفراغ و يا آاهش آنز با اي آمتر از نياز بدن در رابطه تغييرات تغذيه

   Expected Outcomes  :برآيند مورد انتظار

  .رژيم غذايي متعادل را تحمل آندمددجو قادر باشد  -

 .مدفوع در حد متعادل باشدو  ادرار -

  .وزن مددجو در حد متعادل باشد -

   Nursing Recommendations  توصيه هاي  پرستاري                                  

  .آنيدآنترل  را اي رودهصداهاي  -١

و در هنگامي آه مددجو تحمل آند رژيم غذايي از مايع به نرم آنيد با پزشك، متخصص تغذيه همكاري  -٢

 .بدهيدهاي متعدد  و پرپروتئين و پرآالري و آم چربي يا رژيم ديابتي به مقدار آم و در وعده

ردن اين مواد غذايي با غذاها و در صورت تجويز و جايگزين مواد صفراوي و پانكراس، از خو -٣

  .مايعات گرم خودداري شود

 .ها و مواد غذايي توليد آننده گاز خودداري شود از مصرف چاي، قهوه و محرك-٤

 .آنيدآنترل  را از نظر تحمل به مواد غذايي مددجو -٥

 .آنيدفراهم  را دهان قبل و پس از غذا از نظر بهداشتاقدامات مراقبتي -٦

ها، از نظر عوارض جانبي و اثرات آن  جويز انسولين، آنتي اسيدها و آنتي آلي نرژيكدر صورت ت -٧

 .بررسي شوند

 .آنيدانه آنترل زرو را مددجو وزن -٨

 .آنيداز نظر قوام، رنگ، مقدار و تكرار آنترل  را مدفوع -٩

  .قند ادرار و استون آن بررسي شود-١٠
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   Patient Education  آموزش به بيمار

  :ديددجويان آموزش های ذيل را ارائه و به صورت کتابچه در اختيار آنها قرار دهبه م

  .و ارتباط آن با پانکراتيترژيم غذايی مصرف الکل  -١

 .انسولين درمانی و تست خون و عالئم وعوارض بيماری ،ديابت -٢

 .عوارض جانبی ،تنظيم ،داروهای مورد مصرف، دوز -٣

   .مجدد تشويق به پيگيری و مراجعه -٤

 
   منابع 

• Eaden, J. A. Mayberry, J . F. (.2002). Guidelines for screening and 

surveillance of asymptomatic colorectal cancer in patients with inflammatory 

bowel disease .  www.gutjnl.com. 

• Tucker, M.S. Caanobbio ,M.M. Paquette,V.E. Wells, F,M. (2000). Patient care 

standards : Collaborative  Planning & Nursing  Intervention . St . Louis: 

Mosby.  

• WPCT Bowel Care Guidelines. BOWEL CARE GUIDELINES (ADULT) . June 

2007. 

• Wanke, C. A. (2008). Patient information: Acute diarrhea in adults .  

www. Acg.gi.org/patient/ gihealth/diarrhea.asp 

• Ulrich ,S . P. & Canale, S. W. (2005). Nursing Care planning Guides  for 

Adults in Acute , Extended  and Home Care Settings . 6 Ed . St .Louis: 

Elsevier Saunders.  

Prevention of constipation in the older adult population: Summary of 

recommendations . Nursing Best Practice Guideline. 

www.rnao.org/bestpracticesOM 

• http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/services/_nursing-

infirm/2001_ped_guide/chap_12a-eng.ph 

 

        National Collaborating Centre for Acute Care. Nutrition support in adults: Oral     

nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. London (UK): 

National Institute for Health and Clinical Excellence; 2005 Nov. 451 p. [384 

references 



٢٧٥ 
 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of acute 

upper and lower gastrointestinal bleeding. A national clinical guideline. 

Edinburgh (Scotland): Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); 

2008 Sep. 57 p. (SIGN publication; no. 105). [194 references] 

• Smeltzer,  S. C, Bare, B. G. Brunner, L.S & Suddarths,D.s. ( 2008). Textbook 

of Medical-Surgical Nursing. 11th. Philadelphia: Lippincott. 

جراحی درد ، الکتروليت ، شوک ، سرطان ، مراقبت پايان  –پرستاری داخلی « برونر و سودارت  •

  ١٣٨٣انتشارات سالمی ، . تهران  ، )مترجمين ( ژيال عابد سعيدی و ديگران . » عمر 

ترجمه نيره براهيمي و ديگران ، ناشر گلبان ،    ،راهنماي برنامه مراقبتهاي پرستاري اولريچ- •

١٣٨٤   

 ،ترجمه آتش  زاده ، فروزان و ديگران    I الآمن،  درسنامه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي - •

 ١٣٨٤ .انتشارات آييژ

 

  

  



٢٧٦ 
 

  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما
  

  غدد مترشحھ داخلی سیستم

  ابتید

  Problem Definition                                                        ان مسئلھ                                                      یب

 مربوط بھ شیوه زندگی نادرست  ابتیداحتمال بروز 

   Expected Outcomes                                                                  مورد انتظار                           یندھایبرآ

 .مددجو شیوه زندگی سالمی را در زندگی رعایت کند - 

 . مددجو روش ھای پیشگیری از دیابت را بداند و بکار بندد - 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  :دیدھآموزش  یاز اضافھ وزن و چاق یریشگیپ ھنیافراد را در زم - ١

دراتھا و یكربوھمحدودیت ، یكالر  ، كمیم كم چربیق بھ مصرف رژیسال را تشو باالی پنج ن و كودكان یتمام بالغ - 

  .دیكنجات یوه و سبزیاد میر زیمقادمصرف 

از جملھ مدارس، از  یھ اجتماعاتیتغذ یبر الگو خود در نقش پرستار بھداشت جامعھ  یت شغلیطھ مسئولیدر ح - 

  .دیكنوه نظارت یمصرف م یو الگو یاھیتغذ یاستانداردھارعایت نظر 

  :دیو آموزش دھ ییمنـاسب راھنما یكیزیت فیفعال یو اجرا یزیبرنامھ ر ھنیافراد را در زم - ٢

ا ی، شنا، ورزش یع، دوچرخھ سواریمانند راه رفتن سر(قھ فعالیت با شدت متوسط یدق ٣٠بزرگساالن حداقل  بھ - 

  .دیھ كنیروز در ھفتھ توص ٥حداقل ) د خانھیشد یكارھا

ھ یم گردد، توصیتقس یاقھیدق ١٠ یتھایتواند بھ فعالیت متوسط را كھ میك ساعت در روز فعالیجوانان حداقل  یبرا - 

 .دیكن

فعالیت ورزشی ممکن است میزان (در صورتی کھ میزان قند خون خیلی باال باشد، فعالیت ورزشی نباید انجام شود - 

 )قند خون را بیشتر کند

 .شروع برنامھ ورزشی بایستی تحت نظارت ارائھ کنندگان مراقبت بھداشتی باشد - 

  :راھنمایی و آموزش دھید و کنترل ھیجانات عاطفیاثرات استرس  ھافراد را در زمین - ٣

  . استرس عاطفی و جسمی می تواند میزان گلوکز خون را افزایش دھد و باعث ھیپرگلیسمی شود - 

 . موقعیت ھای استرس زا از قبیل بیماری حاد و یا استرس جراحی نیاز بھ کنترل دقیق تر قند خون دارند - 

 .را بھ بیمار بیاموزید....) اف حواس وریالکشن، انحر(روشھای کاھش استرس     - 

   Patient Education                                                                                              مار           یآموزش بھ ب

 ، افراد باIGTگلوكز افراد با اختالل (افراد در معرض خطر ابتالی بھ دیابت  ،در آموزش پیشگیری از دیابت - 

 .را در اولویت قرار دھید) سابقھ خانوادگی دیابت، سابقھ دیابت حاملگی
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 .را آموزش دھید) ھیپو گلیسمی، ھیپرگلیسمی(بھ بیمار عالیم عوارض حاد دیابت  - 

  :مھمترین تظاھرات بالینی در ھیپرگلیسمی شامل

 ھش اشتھا، ضعف، خستگی، تاری دید، افزایش قند خون، افزایش دفع ادرار، افزایش اشتھا و سپس کا

  سردرد، تھوع و استفراغ، کرامپ شکمی می باشد

 مھمترین تظاھرات بالینی در ھیپوگلیسمی شامل:  

  پوست سرد و مرطوب، کرخی و بی حسی انگشتان دست و پا و دھان، افزایش ضربان قلب، تغییرات

بریده بریده سخن گفتن، گرسنگی،  عاطفی، سردرد، لرزش، بی حالی، گیجی، عدم تعادل در قدم زدن،

  . تغییرات در بینایی، تشنج و کما می باشد

  .معموال در ھیپر گلیسمی شروع تدریجی نشانھ ھا و در ھیپو گلیسمی شروع سریع نشانھ ھا دیده می شود: نکتھ

 .ساعتھ از نظر میکروپروتینیوری ٢٤انجام سالیانھ آزمایش ادرار - 

 برای پیشگیری از صدمھ بھ پاھا، خودداری از پوشیدن مداوم کفش تازهپوشیدن کفش ھای راحت و مناسب  - 

 ھمراه داشتن ھمیشگی کارت شناسایی دیابتی - 

 آگاھی از نشانھ ھای ھیپوگلیسمی و ھیپرگلیسمی - 

 خودداری از بھ کار بردن مستقیم گرما یا سرما بر روی پاھا - 

 خودداری از پا برھنھ قدم زدن - 

 بین انگشتان پا  عدم استفاده از لوسیون و پماد - 

 .ھمواره مقداری کربوھیدرات سریع االثر برای درمان سریع ھیپوگلیسمی ھمراه داشتھ باشد - 

 .آموزش بھ خانواده برای تجویز گلوکاگون در موارد ھیپوگلیسمی حاد - 

 .خوردن آرام غذا و جویدن کامل آن و خودداری از مصرف غذاھای سرخ شده

  

  Problem Definition                                                                                            ان مسئلھ                   یب

 ابتین مبتال بھ دیغاختالل شیوه زندگی در بال

   Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار                    یندھایبرآ

 .بیمار مبتال بھ دیابت شیوه زندگی سالم و بی خطری را داشتھ باشد - 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

 ، بیمار را دردستیابی بھ موارد زیر کمک یسالم و بھداشت یزندگ هویبھ ش یابیستابت جھت دیماران مبتال بھ دیدر ب - ١

  :دینمای

 .متعادل ییم غذایخوردن رژ - 

 .ییغذا یھاح وعدهیصح یزمان بند - 

 .ح غذا خوردنیعادات صح - 
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 .منظم یكیزیت فیداشتن فعال - 

 .یحفظ وزن در حد سالم و بھداشت - 

 .گاریترك س - 

 :دیدھر آموزش یش موارد زیپاکنترل و   نھیمار را در زمیب - ٢

 :)SMBG( قند خون یابیخود ارز) الف

 )گلوکومتر( قند خون یریگ كـار با دستگاه اندازهروش  در مورد  ماریبآموزش  - 

از (مار یط بیو شرا یقند خون با توجھ بھ نوع درمان داروئ یریگ اندازه یزمان یمار در مورد الگویبآموزش  - 

ت یھ، موقعیتغذ یالگو  ،یت بدنیفعال ، كار و مدرسھ ھت و برنامیھمراه، وضع یھا یماریجملھ سن، ب

  .)گر مشكالتیا دیابت و ی، وجود عوارض دیفرھنگعوامل ، یتیو شخص یاجتماع

یا از دستگاه پمپ  بیماری کھ انسولین تزریق نموده وتوصیھ  در مورد کنترل قندخون سھ بار در روز ، بھ  - 

  .دکناستفاده می

- ساعت بعد از ھر وعده غذا توصیھ دو  را قند خوناندازه گیری ، قند خوناطالع از میزان واقعی  برای  - 

  .یدینما

انجام کار و توانایی استفاده از اطالعات در جھت تعدیل درمان روش خود ارزیابی قند خون، پیگیری مرتب،  - 

  .دیرا بھ بیمار آموزش دھ

شود، کنترل مداوم قند مکررًا دچارحمالت ھیپوگلیسمی میو داشتھ بھ بیماری کھ ھیپوگلیسمی بدون عالمت  - 

  .یدیرا توصیھ نما) CGM(خون 

راھی موثر برای پیشگیری از ھیپوگلیسمی، تعدیل ) SMBG(د کھ خودارزیابی قند خون یبھ بیمار آموزش دھ - 

  .باشدورزش می، کنترل تغذیھ و اثربخشی )مخصوصًا تعدیل در انسولین بعد از ھر وعده غذا(داروھا 

  .دیکن درتفسیر صحیح اطالعات بدست آمده از ارزیابی قند خون، بیمار را راھنمایی  - 

، باید حداقل سھ بار در ند نکباردار کھ از انسولین استفاده مییا خانم ھای و  یک مبتال بھ دیابت نوع انبیمار - 

 . روز قند خون خود را اندازه بگیرند

  .دینمایکنترل حین اندازه گیری گلوکومتر را در ابتدا و از بیمار صحیح استفاده نحوه  - 

بطور صحیح در تعدیل  ،د کھ چگونھ از اطالعات بدست آمده از خودارزیابی قندخونیبھ بیمار آموزش دھ - 

در . خوردن مواد غذایی، انجام ورزش و دارو استفاده نماید تا بھ اھداف کنترل صحیح قند خون دست یابد

  .ای ارزیابی مجدد شوندباید بصورت دورهھا ضمن این مھارت

 ششھر (بار در سال  را دو ، A1Cباشد، انجام تست ھموگلوبین می شده  در بیمارانی کھ قند خون آنھا کنترل - 

  .یدینماتوصیھ )  ماه یکبار

و یا تحت در بیمارانی کھ نوع درمانشان تغییر کرده و یا ھنوز بھ اھداف درمانی کنترل قند خون نایل نشده اند  - 

انجام تست  ،)یک مانند زنان باردار، دیابت نوع(رژیم درمانی انسولین بصورت ویژه قرار گرفتھ اند 

  .می شودتوصیھ ) ماه یکبار سھھر (بار در سال چھار ، A1Cھموگلوبین 
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ی کننده باشد و ارزش پیشگویماه گذشتھ می سھبیانگر متوسط قند خون در  A1Cکھ ھموگلوبین  از آنجایی :١نکتھ

برای ھمھ بیماران مبتال بھ دیابت در بررسی اولیھ و سپس منظم برای عوارض دیابت دارد، لذا این تست باید بطور 

کند کھ بیمار بھ قند خون ماه مشخص می سھ اندازه گیری ھر . در ادامھ درمان بعنوان بخشی از مراقبت انجام شود

بیمار بستگی بھ وضعیت بالینی، نوع رژیم توصیھ شده و  برای ھر A1Cتکرار تست . ھدف رسیده است یا نھ

  .قضاوت پزشک دارد

درصد ھفت بایستی کمتر یا مساوی  A1Cبرای پیشگیری از عوارض ماکروواسکوالر دیابت، ھموگلوبین  :٢نکتھ

  .باشد

  .دیدھآموزش  گلوکومتراز دستگاه  یبره كردن و نگھداریكالمورد نحوه مار را در یب - 

  .دیر آن آموزش دھیقند خون و تفس یریگج اندازهیثبت و استفاده از نتانحوه  مورد  مار دریببھ  - 

 : کاھش یا افزایش قند خون یھادیابت مانند نشانھ) حاد(یا پایش عالئم عوارض کوتاه مدت کنترل   ) ت

  :مھمترین تظاھرات بالینی در ھیپرگلیسمی شامل

 و سپس کاھش اشتھا، ضعف، خستگی، تاری دید،  افزایش قند خون، افزایش دفع ادرار، افزایش اشتھا

  سردرد، تھوع و استفراغ، کرامپ شکمی می باشد

 مھمترین تظاھرات بالینی در ھیپوگلیسمی شامل:  

  پوست سرد و مرطوب، کرخی و بی حسی انگشتان دست و پا و دھان، افزایش ضربان قلب، تغییرات

قدم زدن، بریده بریده سخن گفتن، گرسنگی،  عاطفی، سردرد، لرزش، بی حالی، گیجی، عدم تعادل در

  . تغییرات در بینایی، تشنج و کما می باشد

  .معموال در ھیپر گلیسمی شروع تدریجی نشانھ ھا و در ھیپو گلیسمی شروع سریع نشانھ ھا دیده می شود: نکتھ

و درمان،  یریشگیئم، پنھ شناخت عالین در زمیتحت درمان با انسولمددجوی  ژه یابت بھ ویمار مبتال بھ دیببھ  - 

  .دیدھش قند خون آموزش یا افزایكاھش 

 ن رایو نقصان انسول یداون، اثر سوموج هدیپد یریگیص و پیتشخ ی، چگونگیکابت نوع یدر افراد مبتال بھ د - 

  .دیآموزش دھ

نترل ن جھت كیماران تحت درمان با انسولیب یقند خون مخصوصًا برا یابید كھ خودارزیدھمار آموزش یبھ ب - 

  .باشدیار مھم میبدون عالمت بس )کاھش قند خون( یمیپوگلسیاز ھ یریشگیو پ

یا  بھ پزشک ،می باشد ابتیعوارض بلند مدت دزیر کھ از ش عالئم یپا بھ بیمار آموزش دھید تا برای کنترل و  - ٣

  :مراجعھ کنددرمانگاه 

و حضور یا عدم  جھ در ھنگام مشاھده پاھاك ورزش، مشاھده و لمس پاھا، نكات قابل تویتكن(نھ منظم پاھا یمعا - 

  ).حضور رفلکس آشیل و پاتال

  .تزریق انسولینمختلف  ھای معاینھ منظم پوست از نظر محل - 

درصورت وجود موارد غیر طبیعی در شبکیھ ھر ماه یک بار با نظر  (سالی یکبار چشم شبکیھ معاینھ منظم  - 

  ). متخصص
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  .ساعتھ و بررسی از نظر وجود کتون ٢٤مع آوری ادرار از نظر ج بطور صحیح انجام آزمون ادرار - 

  :Drug Therapy ییم دارویرژرعایت دقیق  رش و یپذآموزش بیمار در مورد   - ٤

ن، استفاده یاز، نحوه مخلوط كردن دو نوع انسولین مورد نین، نوع انسولیم دفعات، تعداد انسولیتنظ :نیانسول - 

، نحوه ین درمانین، عوارض انسولیال و سرنگ انسولیح ویحص ین، نگھداریا پمپ انسولیھا ح از قلمیصح

  .ماریژه بیط وین با توجھ بھ شرایم مقدار انسولیھا و تنظن در مسافرتیانسول یح نگھداریصح

و عوارض ، سم اثر، مدت اثر دارو، نحوه مصرف دارو یمكان :یدھنده قند خون خوراك كاھش یداروھا - 

  ).دارو یاحتمال

 .با توجھ بھ نظر پزشک خون یچرب هدھند ضدفشار خون و كاھش ید داروھامانن :ر داروھایسا - 

  :)MNT - ای تغذیھدرمان (آموزش در مورد رعایت رژیم غذایی بھ عنوان عامل مھم و موثر در درمان  - ٥

تغییر درشیوه زندگی  ایتاکید برمورد ھای ساختار یافتھ برنامھباید در مورد ، دوبیمار مبتال بھ دیابت نوع  - 

در / دقیقھ١٥٠(ھای فیزیکی منظم ، فعالیت)درصد وزن بدن ٧(شامل کاھش متوسط وزن زش ببیند کھ آمو

د غذایی ھای مربوط بھ رژیم غذایی شامل کاھش کالری و چربی و افزایش مصرف مواو استراتژی) ھفتھ

  .شامل فیبر

  :ای بیمارمبتال بھ دیابت شامل موارد زیراھداف درمان تغذیھآموزش  - 

 دریافتی درصد کل کالری ٧ربی اشباع شده کمتر از مصرف چ. 

 ھا، مواد معدنیفراھم نمودن تمامی ترکیبات غذایی ضروری شامل ویتامین....... 

 کاھش مصرف چربی ترانس. 

 دستیابی و نگھداری وزن در محدوده منطقی. 

 ھای سرم جھت کاھش خطر عوارض ماکروواسکوالرکاھش سطح لیپید. 

 داشتن آن در سطح نرمالوسیع روزانھ سطح گلوکز خون و ثابت نگھ پیشگیری از نوسانات. 

  .دیدھھا آموزش کربوھیدرات را از طریق شناسایی جایگزینمصرف  بھ بیمار مبتال بھ دیابت کنترل  - 

اصطالح شاخص گلیسمیک و اصول راھنمای مربوط بھ آن را، بمنظور پرھیز از افزایش ناگھانی و سریع  - 

  .دیاز صرف غذا، بھ بیمار آموزش دھ سطح گلوکز خون پس

کھ  شودھای مختلف تغذیھ بیماران دیابتی وجود دارد، لذا توصیھ میکھ پیچیدگی و دشواری درجنبھ ازآنجایی :نکتھ

  .استفاده شودکمک گرفتھ آموزش بھ بیمار مبتال بھ دیابت  از متخصص تغذیھ دارای دانش و مھارت کافی در امر

 :)Physical  Activity(فعالیت فیزیکی  - ٦

 ١٥٠شدت متوسط بصورت ھوازی حداقل  انجام ورزش باتوصیھ بھ مددجوی مبتال بھ دیابت در مورد  - 

  . درصد ضربان قلب ٥٠-٧٠روز در ھفتھ و بھ میزان افزایش ٥معادل ، در ھفتھ/دقیقھ

روقی، کمک بھ ع - ھای قلبیفواید ورزش منظم کھ باعث بھبود کنترل قند خون، کاھش ریسک فاکتورآموزش  - 

  . می شود کاھش وزن و احساس خوب بودن 

نظیر ھمراه داشتن کمی قند، داشتن پالک یا (احتیاطات عمومی قبل، حین و بعد از انجام ورزش آموزش  - 
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  ...)کارت مشخصات مربوط بھ بیماری، خودداری از انجام ورزش ھای سنگین و بی ھوازی

 :  DSMEِِ (Diabetes Self Management Education(  آموزش خود مراقبتی دیابت - ٧

درکنترل  بیمارباشد و بھ  دیابت می ازمراقبت در اساسی عامل  یک  DSMEد کھ یدھبھ بیمار آموزش  - 

  .مطلوب بیماری، پیشگیری و مدیریت عوارض، افزایش کیفیت زندگی کمک خواھد نمود

  .سازد توانمند دیابتکنترل و مدیریت بر بیماری  مار را درید بیبا آموزش - 

بھ منظور كاھش احتمال بروز  یدر سبك زندگ یرات ضرورییقند خون و تغمناسب كنترل باید قادر بھ بیمار  - 

  . گردد عوارض

 . در کنترل بیماری دارد یو اصل یدیقش كلن ) DSME(خود مدیریتی دیابت بیمار باید بداند کھ  - 

ن داشتھ باشد و در كنار فراھم یبالغ یریادگیول شھ در اصیساختار بوده و ر یافتھ و داراید سازمان یآموزش با - 

و توسعھ مھارت نیز استوار  یریادگیو  ،بر مسئلھ یفعال مبتن یریادگی، بر ینمودن اطالعات و دادن آگاھ

  .بیمار استفاده کنید یھا مھارت و توسعھ آموزش  متنوع و مفید در  یھا یو استراتژاز روش ھا . باشد

ت یافراد و ظرف یط اجتماعیباورھا، نظرات و محارزش ھای فرھنگی، مذھبی، ب با متناسآموزش  بیمار باید  - 

 .تناسب با اھداف درمان باشدو نیز م  یریادگی یمار برایرش بیپذ

 . و راھکارھای غلبھ بر آن  گردد ر رفتار ییتغ یروان - یموانع روح ییمار قادر بھ شناسایبتالش کنید  - 

 .دیت كنیشان حما یبھ اھداف شخص یابیر و دستییتغ یماران برایزه بیاز انگ - 

 .دییم نمایمار تنظیاھداف آموزش را با مذاكره و جلب توافق نظر ب - 

 .در نظر بگیریدماریب ییش استقالل و خودكفایافزا یبرارا   ییھا یاستراتژ - 

 :گیرندتحت پوشش قرار باید  ریز یھا گروه در آموزش کنترل دیابت  - ٨

 .شانیھادهجوانان و خانوا كودكان،  - 

 .یریادگی یھایو ناتوان یكیزیف یھایافراد با ناتوان - 

 .زنان باردار - 

 .ھای سالمندانافراد مسن درخانھ - 

  :دیل مراقبت موثر بھ عمل آوریمارستان بھ ھر دلیرش شده بھ بیابت پذین مبتال بھ دیاز تمام كودكان، افراد جوان و بالغ - ٩

مار در ینان از صحت عملكرد بیاطم یبرا .شودمارستان فراھم یت در بابیدکنترل مار در یامكان استقالل ب تا حد - 

 .دینمار نظارت كیب ی، بر رفتارھایخوراك یافت داروھایا دریقند خون و  یریگ ن، اندازهیق انسولینھ تزریزم

 .دیدھفوق آموزش  یھانھیمار را در زمیدر صورت لزوم مجددًا ب - 

متخصص را بھ  ،ص داده شده استیابت تشخیآنھا د یرش براین پذیاند و حشده یبستر یگریل دیكھ بھ دال یافراد - 

 .دیدھارجاع  مربوطھ 

 .دیكنمار فراھم یب یرا براو یا تزریق انسولین  قند خون  یریگ اندازه یاز برایل مورد نیوسا - 

 .دیدھانجام مار یب ین را برایق انسولیابت از جملھ تزریمار، برنامھ درمان دیب ییدر صورت عدم توانا - 

نان یمار اطمیمذھب و فرھنگ ببیمار از نظر کنترل دیابت، و درعین حال رعایت   ییم غذایاز متناسب بودن رژ - 
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 .دیكنحاصل 

نان حاصل یاطمدربرقراری ارتباط توانایی الزم را  ندارند،  ایھستند و  ھوشیب ی کھ مارانیاز كنترل قند خون در ب - 

 .دیكن

 .د یدارابت بھ روز نگھ یمراقبت از د دردانش و مھارت خود را  - 

 .دیكنفعاالنھ شركت  ھمکاران / ر پرستارانیابت بھ سایدکنترل و مراقبت از در آموزش  - 

در عوارض از تكرار  یریشگیو پ یند درمانیابت را در مورد علل، فرایبھ علت عوارض حاد د یماران بستریب - 

 .دیدھآموزش قرار و  مورد مشاوره  ،ندهیآ

مارستان را انجام یدر ب یابت بستریماران مبتال بھ دین مستندات، مراقبت از بیترن و اثربخشیدتریاس جدبراس - 

  .)پرستاری مبتنی بر شواھد(دیدھ

ماران یژه بیماران مبتال بھ ویاز افت قند خون را بھ ب یریشگین و پس از ورزش جھت پیالزم قبل، ح یھاھیتوص - 

 .دیدھموزش دیابت نوع یک آ مبتال بھ 

                                                   Patient Educationمار                                                         یآموزش بھ ب

  : است موارد ذیل کلیھ  راھنمایی دردریافت مشاوره و  بیمار مبتال بھ دیابت نیازمند 

 .مانی و اھداف مدیریت دیابتتنظیم برنامھ درمانی، اھداف در - 

 .ثبت نتایج آزمایشات و توضیح چگونگی ارتباط این نتایج با اھداف مدیریت دیابت - 

 .توصیھ در زمینھ بھداشت دھان و دندان و مراجعھ منظم بھ دندانپزشك - 

 . عوارض حاد دیابت هتوصیھ در مورد چگونگی پیشگیری و ادار - 

 .sick dayروزھای بیماری  توصیھ در مورد چگونگی مراقبت از خود در - 

 .توصیھ در مورد چگونگی مراقبت از پاھا - 

 .توصیھ در مورد مراقبت از چشم و مراجعھ منظم ماھیانھ و یا سالیانھ بھ چشم پزشک - 

یاز بھ افزایش مقدار دارو وجود حتی ممکن است ن (بدون نظر پزشک عدم قطع تزریق انسولین یا داروھای خوراكی  - 

 ).داشتھ باشد

 . بار در طی یك روز چھارش خون از نظر میزان گلوكز حداقل آزمای - 

 .ارزیابی ادرار از نظر كتون در افراد تحت درمان با انسولین - 

 .از نظر میکروپروتینیوری ساعتھ ٢٤انجام سالیانھ آزمایش ادرار - 

 تازه پوشیدن کفش ھای راحت و مناسب برای پیشگیری از صدمھ بھ پاھا، خودداری از پوشیدن مداوم کفش - 

 ھمراه داشتن ھمیشگی کارت شناسایی دیابتی - 

 آگاھی از نشانھ ھای ھیپوگلیسمی و ھیپرگلیسمی - 

 خودداری از بھ کار بردن مستقیم گرما یا سرما بر روی پاھا - 

 خودداری از پا برھنھ قدم زدن - 

 عدم استفاده از لوسیون و پماد بین انگشتان پا  - 
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 .درمان سریع ھیپوگلیسمی ھمراه داشتھ باشد ھمواره مقداری کربوھیدرات سریع االثر برای - 

 .آموزش بھ خانواده برای تجویز گلوکاگون در موارد ھیپوگلیسمی حاد - 

 .خوردن آرام غذا و جویدن کامل آن و خودداری از مصرف غذاھای سرخ شده - 

 .نوشیدن مایعات فراوان - 

رگلسیمی ھیبراسموالر غیركتونی و سندرم ھیپ) DKA(ارجاع سریع بھ بیمارستان در مورد كتواسیدوز دیابتی  - 

)HHNS.( 

توصیھ در مورد اثرات مخرب و زیانبار سیگار و در صورت لزوم برای چگونگی ترك سیگار و حمایت ایشان  - 

 .برای ترك سیگار) بیماران(

 .دوتوصیھ برای غلبھ بر خطر سازھای قابل پیشگیری و كنترل دیابت بھ خصوص در افراد با دیابت نوع  - 

  

  Problem Definition                                                                           لھ                                    ان مسئیب

 مبتال بھ دیابت اختالل شیوه زندگی در نوجوانان 

   Expected Outcomes                                                                                    مورد انتظار         یندھایبرآ

 . نوجوان مبتال بھ دیابت قادر بھ کنترل و مدیریت بر بیماری خود باشد - 

 . نوجوان بیمار از شیوه زندگی صحیح متناسب با بیماری خود برخوردار باشد - 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

کھ بھ علت ھیپرگلیسمی شدید وزنشان سریع کاھش یافتھ است، مصرف رژیم  یکدر افراد جوان مبتال  بھ دیابت نوع  - ١

 .یدینماھ را توصی، غذایی دارای کالری کافی جھت رشد وتکامل طبیعی و بھ دست آوردن مجدد وزن از دست رفتھ 

 .باشدنوجوانان نیز قابل تعمیم میارائھ شده در کنترل دیابت بالغین در موارد بجز در مورد تغذیھ و ورزش، سایر  - ٢

گرم کربوھیدرات یا یک خوراکی مختصر  ١٥موزش داده شود کھ یک وعده غذای کوچک حاوی باید بھ نوجوان آ - ٣

متوسط بمنظور پیشگیری از ھیپوگلیسمی غیر قابل انتظار  حاوی کربوھیدرات را قبل از شرکت در تمرینات ورزشی

 .مصرف نماید

 .یدینماھای متوسط تا شدید را توصیھ  ، امتناع از انجام ورزشدر صورت وجود عوارض دیابت - ٤

  .دیموثر بھ عمل آورخاص و ل مراقبت یمارستان بھ ھر دلیرش شده بھ بیابت پذیاز تمام كودكان، افراد جوان مبتال بھ د - ٥

نان از صحت یاطم یبرا. دھید  تا خود در کنترل دیابت در بیمارستان نقش داشتھ باشداستقالل بھ بیمار امكان  تا حد - ٦

مار نظارت یب ی، بر رفتارھایخوراك یافت داروھایا دریقند خون و  یریگن، اندازهیق انسولینھ تزریمار در زمیعملكرد ب

 .دیكن

   Patient Education                                                                                          مار               یآموزش بھ ب

 : نماییدسالھ بھ دیابت، پیگیری موارد زیر را توصیھ  پنج سال بھ باال با ابتال  ١٠در کودکان 

 .نینغربالگری سالیانھ ادرار از نظر میکرو آلبومینوری و کراتی - 

 . ارزیابی ادرار از نظر كتون در کودکان تحت درمان با انسولین  - 
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 .ھای چربی خونانجام تست - 

 .ھای مربوط بھ تیروئیدانجام تست - 

 .معاینھ چشم سالیانھ انجام   - 

 .توصیھ در زمینھ بھداشت دھان و دندان و مراجعھ منظم بھ دندانپزشك - 

 . اد دیابتعوارض حکنترل  در مورد چگونگی پیشگیری و آموزش - 

 . sick dayتوصیھ در مورد چگونگی مراقبت از خود در روزھای بیماری  - 

نیاز بھ افزایش مقدار دارو وجود  ممکن است حتی(تزریق انسولین یا داروھای خوراكی  خودسرانھ  عدم قطع - 

 ).داشتھ باشد

 . بار در طی یك روز چھارآزمایش خون از نظر میزان گلوكز حداقل  - 

 ) .DKA(كتواسیدوز دیابتی  صورت بروزبیمارستان در  سریع بھمراجعھ  - 

  

  Problem Definition                                                           ان مسئلھ                                                     یب

 ابتیسالمند مبتال بھ داختالل در شیوه زندگی 

   Expected Outcomes                                                                     ظار                       مورد انت یندھایبرآ

 .  بیمار سالمند مبتال بھ دیابت از عوارض بیماری تا حد امکان ایمن باشد - 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ابت را  درمورد اھداف پیشگیری، کنترل و اداره دیابت ھمچنین  خطرات  عوارض یتمام سالمندان مبتال بھ د - ١

  .دیدھھیپوگلیسمی آموزش 

  :دیینماھ یر را توصیموارد زیا خانواده   ابتیمبتال بھ د بھ سالمند  - ٢

 .عروقی، کنترل چربی و فشار خون-ھای قلبیک فاکتورتوجھ بھ ریس - 

 .با حفظ وزن مناسب ییم غذایمورد رژ رعایت - 

سالمند بھ منظور کاھش ھیپر گلیسمی، احساس شادابی، خوب  متناسب با نیاز و توانایی یكیزیت فیانجام انواع فعال - 

 .ھای مصرف شده و کاھش وزنبودن عمومی، استفاده از کالری

 .ھای مربوط بھ پاو زخم یویو كل یھر گونھ عارضھ بلند مدت بخصوص عوارض چشم وجودبررسی  - 

 .توسط پرستار و خانواده  از سالمند در منزل، بیمارستان و پس از ترخیص مداوم  ت و مراقبت یحما - ٣

   Patient Education                                                                                             مار           یآموزش بھ ب

  .را در جھت كنترل و حفظ قند خون در حد مطلوب مورد حمایت و آموزش قرار دھیدو خانواده سالمند مبتال بھ دیابت  - 

ھا و ھای فراوان برای تمرین مھارتھمراه با ایجاد فرصتبرای آموزش سالمندان از روش ھای ساده و مختصر  - 

 ،ھای انسولین، قلم انسولین و یا آینھ برای معاینھ پوسته از وسایل کمکی خاص از قبیل ذره بین برای سرنگاستفاد

 .کنیداستفاده 
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  Problem Definition                                                                                                   ان مسئلھ          یب

 ابتیزنان باردار مبتال بھ داحتمال خطر در 

   Expected Outcomes                                                             مورد انتظار                                یندھایبرآ

 .بیمار باردار مبتال بھ دیابت، دوران بارداری و پس از آن را بدون عوارض دیابت طی کند - 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

قند خون قبل و  یكنترل جدی ا یمزاو ، یانھ در مورد خطرات حاملگیرا سال یابت در سن بارداریتمام زنان مبتال بھ د - ١

 .دیدھآموزش  ین حاملگیح

 .حاملگی است ٢٦تا  ٢٤بھترین زمان برای بررسی زنان باردار از نظر دیابت بین ھفتھ ھای  - ٢

وعده  ٣وعده غذای اصلی  و  ٣کیلو کالری بھ ازای ھر کیلوگرم وزن بوده و بھ صورت  ٣٥تا  ٣٠کل کالری مصرفی  - ٣

 .غذا با حجم کم در فواصل غذای اصلی باشد

 .درصد چربی تشکیل می شود ٢٥درصد پروتئین و  ٢٠رصد قند، د ٥٥یک برنامھ غدایی ایده آل از  - ٤

 کمتر از ده درصد از چربی مصرفی ، چربی اشباع شده باشد.  

  :دیینماھ یر را توصیموارد ز یقبل از باردار یھاابت بھ عنوان مراقبتیبھ زنان مبتال بھ د - ٥

  .گاریترك س یبراکمک و حمایت بیمار گار و یترك س یایمزاضرورت و  - 

 .ا حفظ وزن مناسبیكاھش  و ضرورت   ییم غذایرژعایت ر - 

 .مناسب یكیزیت فیفعالو نحوه  انواع  - 

 .یویو كل یود ھر گونھ عارضھ بلند مدت بخصوص عوارض چشماھمیت بررسی  وج - 

 .)ھجاز نظر سرخ یابیمانند ارز( یابتیر دیھمانند افراد غ یقبل از حاملگ یھایابیارز ضرورت  - 

 .تا پس از تولد نوزاد یمار از قبل از حاملگیبت از بت و مراقیتداوم حما - ٦

   Patient Education                                                       مار                                                  یآموزش بھ ب

لوب در سرتاسر حاملگی مورد حمایت و مبتال بھ دیابت را در جھت كنترل و حفظ قند خون در حد مطباردار زنان  - 

 .دھیدآموزش قرار 

 :بھ زنان باردار اھمیت کنترل قند خون و اثرات دیابت در بارداری را توضیح دھید - 

 :دیابت در حاملگی می تواند منجر بھ بروز عوارض زیر گردد - 

o  گردد) زایمان سخت (ماکروزمی جنین کھ می تواند منجر بھ دیستوشی. 

o دروآمینوس افزایش می یابداحتمال پلی ھی. 

o احتمال ابتال بھ عفونتھای باکتریایی بیشتر می شود. 

o برابر می شود ٤حدود ) اکالمپسی(احتمال ابتال بھ فشار خون حاملگی. 

o احتمال ھیپو گلیسمی و ھیپوکلسمی و ھیپربیلی روبینمی در نوزاد بعد از تولد افزایش می یابد. 

o  بر می گرددبرا ٣الی  ٢احتمال زایمان زودرس. 
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o میزان مرگ و میر پری ناتال نیز افزایش می یابد. 

o احتمال دیسترس تنفسی در نوزاد افزایش می یابد. 

ھای ضدبارداری مورد حمایت و  مادر مبتال بھ دیابت را در مورد شیر دادن كودك و استفاده از روش ، پس از زایمان - 

 .دھیدآموزش قرار 

 .دھیدلزوم انجام تست تحمل گلوكز خوراكی شش ھفتھ پس از زایمان آموزش  بھ زنان با دیابت حاملگی در مورد - 
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  نی پرستاری مبتنی بر شواھدیراھنمای بال

 
  مترشحھ داخلی  سیستم غدد

  کوشینگ

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                    یب

  اختالل در تحرک و فعالیت جسمی

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار        یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .فعالیت جسمی خود را افزایش دھد - 

 .احساس افزایش قدرت و توانایی حرکت را بطور کالمی بیان کند - 

  .برای افزایش فعالیت خود استفاده کند) ویلچر(از وسایل کمکی نظیر واکر و صندلی چرخدار - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار)الف

کاھش تحمل فعالیت، درد، تھوع،  نظیر( عوامل محدود کننده فعالیت جسمانی را مورد بررسی قرار دھید  - 

 ...)ترس از افتادن و 

  اقدامات پرستاری) ب

  :نوع و دامنھ مھارتھای حرکتی بیمار را  بر اساس شرایط بیمار بھ شرح زیر انتخاب کنید - ١

  ،حرکت در تخت؛  نشستن با کمک و بدون کمک دیگران؛ حرکات  متناوب نظیر نشستن و ایستادن

  ایستادن و راه رفتننشستن و جا بھ جا شدن، و 

 بیمار را از نظر علت ایجاد اختالل در حرکت ارزیابی کرده و بررسی کنید کھ آیا علت جسمی است یا روحی - ٢

 .پیش از شروع فعالیت، بھ بیمار استراحت کافی بدھید - ٣

 .اقداماتی را جھت افزایش تحمل فعالیت انجام دھید - ۴

 .مار انجام دھیداقداماتی جھت بھبود وضعیت تنفس و اکسیژناسیون بی - ۵

در عین حال . توانایی بیمار برای تحمل فعالیت و استفاده موثر از اندام ھا برای فعالیت را کنترل و ثبت کنید - ۶

 ھبھ برنام(قبل و بعد از فعالیت بھ تعداد نبض، میزان فشار خون، تنگی نفس و رنگ پوست بیمار توجھ کنید 

 .)مراقبتی برای عدم تحمل فعالیت مراجعھ کنید

 .قبل از انجام فعالیت، بیمار را از نظر درد بررسی کرده و حتی االمکان درد وی را تسکین دھید - ٧

 .کمکی مورد نیاز برای فعالیت نظیر واکر، عصا یا ویلچر را قبل از شروع فعالیت مھیا سازید ھھر وسیل - ٨

تمرین را سھ بار در غیرفعال را حداقل دو بار در روز و ھر  ROMھای حرکت است، ورزشاگر بیمار بی - ٩
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 ).مگر در موارد منع کاربرد(روز انجام دھید 

اگر . ورزشی برای بیمار مشورت کنید ھحرکت است، با پزشک در مورد امکان شروع برناماگر بیمار بی -١٠

با استفاده از دستھا و پاھا، نظیر خم و راست  ROMھای فعال ھایی نظیر ورزشبرنامھ تأیید شد، با ورزش

 .ھا شروع کنیدپا زانوھا و ران کردن قوزک

بھ بیمار کمک کنید تا تحرک خود را ھر چھ سریعتر از سر گرفتھ و شروع بھ راه رفتن کند مگر اینکھ  -١١

 .محدودیت فعالیت داشتھ باشد

زندگی را افزایش داده و ھمزمان با بھبود قوای جسمی بیمار، وی را بھ  هاستقالل در انجام فعالیتھای روزمر -١٢

 .الیت ھا توسط خود ترغیب کنیدانجام فع

تواند بھ تنھایی غذا بخورد یا موھای خود را شانھ بزند، کنار بیمار نشستھ، دست خود را روی اگر بیمار نمی -١٣

دست بیمار گذاشتھ و آرنج وی را با دست دیگر نگھدارید و بھ بیمار در خوردن غذا  و یا شانھ زدن موھا 

 . کمک کنید

 .بیمار افزایش پیدا نکرد، با پزشک مشورت کنید در صورتی کھ قدرت تحرک -١۴

  مراقبت در منزل) ج

 .توان برای مراقبت در منزل نیز بکار برداقدامات  فوق الذکر را می - ١

  .از ھمراھان بیمار جھت  شروع و تداوم تحرک  وی کمک بگیرید - ٢

ھای الزم ال کنید و آموزشعوامل ایجاد کننده مانع تحرک جسمی در منزل سئو  ھاز بیمار و خانواده در زمین - ٣

 .را ارائھ دھید

 . در صورت لزوم با فیزیوتراپ یا کار درمان در برنامھ تحرک بیمار ھماھنگی کنید - ۴

جھت جلوگیری از آسیب پوستی، مکررًا بیمار را تغییر . وضعیت پوست بیمار را بطور مکرر بررسی کنید - ۵

 .وضعیت  دھید

ورزشی دارد، پیشنھاد کنید  ھمراه  ھراه برود و نیاز بھ یک برنام تواند بطور مستقلدر صورتی کھ بیمار می - ۶

  .ورزشی را دنبال کند ھخانواده  خود برنام/با یکی از دوستان

   Patient Education                                        مار                                                    یآموزش بھ ب

  .آموزش دھید کھ موقع انتقال از تخت بھ صندلی، بھ آرامی از تخت پائین بیایدبھ بیمار  - ١

 .بھ بیمار آموزش دھید کھ از روش ھای  آرام سازی در طی فعالیت استفاده کند - ٢

ضرورت و نحوه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا، واکر و صندلی چرخدار برای افزایش تحرک  را بھ  - ٣

 .بیمار آموزش دھید

ای خانواده و مراقبین بیمار آموزش دھید کھ در طی انجام فعالیتھای خود مراقبتی نظیر غذا خوردن، بھ اعض - ۴

جا شدن بھ بیمار کمک کنند تا  فعاالنھ در مراقبت از خود بھحمام کردن، آرایش کردن، پوشیدن لباس و جا

 .ھمکاری کند

ثبت نتایج دستیابی یا عدم دستیابی بھ اھداف روش اندازه گیری میزان پیشرفت بیمار در تحرک، و ارزیابی و  - ۵
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  .را بھ بیمار و خانواده  آموزش دھید

  

  Problem Definition                                                                               ان مشكل                   یب

  اختالل در تمامیت پوست

    Expected Outcomes                                                                          مورد انتظار      یندھایبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند 

  .تمامیت سطح پوست خود را دوباره بدست آورد - 

 .دھد شھر گونھ اختالل در حس یا درد را در محل اختالل پوستی گزار - 

 .ان و بھبود پوست و پیشگیری از آسیب را نشان دھددرم ھدرک خود از برنام - 

  .پوستی توضیح دھد ھاقداماتی را برای حفاظت و بھبود پوست و مراقبت از ھر ضایع - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

پوستی، زخم  ھنظیر زخم حاد یا مزمن، سوختگی، ضایع(را بررسی کرده و علت آن مشکل پوستی بیمار . ١

  .را تعیین کنید) فشاری، یا پارگی پوست

 I ھنظیر زخم با عمق نسبی، زخم فشاری مرحل(تعیین کنید کھ آیا مشکل پوستی فقط پوست را درگیر کرده است . ٢

  ). IIیا 

 .ری استفاده کنیدھای فشااز سیستم طبقھ بندی نیز برای زخم

مقابل بدن کھ  ھھایی در مقایسھ با ناحیتغییر پوستی ناشی از فشار با قابل مشاھده با مشخصھ: Iمرحلھ  - 

 :ممکن است تغییر در یک یا چند مورد از موارد ذیل را شامل شود

زخم ). درد یا خارش(و حس پوست ) احساس سفتی(، قوام بافت )گرمی یا سردی(درجھ حرارت پوست  - 

آید در حالیکھ در نواحی با قرمزی دایمی بھ نظر می ھر نواحی با پیگمانتاسیون کم، بھ صورت ناحید

 .تر پوست، زخم ممکن است بھ رنگھای قرمز، آبی یا ارغوانی دیده شودتیره

از آسیب پوستی با ضخامت نسبی شامل زخم سطحی اپیدرم و درم کھ بھ صورت خراش، تاول : IIمرحلھ - 

 .شودمق دیده مییا چالھ کم ع

، بھ ) IVیا  IIIھھای فشاری مرحلزخم(تر در بافت زیر جلدی، عضلھ یا استخوانھای عمیقبرای زخم :نکتھ

  .مراجعھ کنید " مبحث مربوط بھ زخم فشاری" مداخالت پرستاری مربوط بھ 

درد یا عالیم دیگر  محل اختالل پوستی را حداقل یکبار در روز از نظر تغییر رنگ، قرمزی، تورم، گرمی،. ٣

توجھ زیادی بھ نواحی پرخطر . کندتعیین کنید کھ آیا بیمار تغییر در حس یا درد را تجربھ می. عفونت کنترل کنید

  .ھای پا داشتھ باشیدھای پوستی، ساکروم و پاشنھھای استخوانی، چیننظیر برجستگی

بون و مواد تمیز کننده دیگر، درجھ حرارت آب و بھ نوع صا. مراقبت از پوست بیمار را کنترل کنیدروش ھای . ۴

  .دفعات تمیز کردن پوست توجھ کنید
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  .ھا ترتیب دھیدو اولویت با توجھ بھ وضعیت پوست بیمار، نیازھامنحصر بھ فرد  ھیک برنام. ۵

تعریق اختیاری، وضعیت دفع ادرار بیمار را کنترل کرده و تماس  پوست و نواحی دیگر با رطوبت ناشی از بی. ۶

  .یا ترشحات زخم را بھ حداقل رسانید

با مواد شیمیایی ادرار  بدن اختیاری جھت جلوگیری از تماسکنترل بی ھاختیاری دارد، یک برناماگر بیمار بی. ٧

اختیاری بھ متخصص کلیھ و بیمار را جھت بررسی بی. تواند بھ پوست آسیب برساند، اجرا کنیدو مدفوع کھ می

  .متخصص گوارش ارجاع دھیدمجاری ادرار یا 

در . بیمار وارد نشودمحل اختالل پوستی  بھ گونھ ای در تخت قرار دھید کھ فشار یا آسیبی بھ بیمار را وضعیت . ٨

  .دھید وضعیتساعت چرخانیده، و تغییر  ٢راستای دستیابی بھ اھداف درمانی، بیمار را ھر 

بھ منظور کاھش اصطکاک، . ایل، بطور مناسب ارزیابی کنیدھا یا وسھا، تختبیمار را جھت استفاده از تشک. ٩

  .ھا جھت کاھش فشار استفاده کنیدممکن قرار داده و از بالش ھترین درج سر تخت را در پایین

 .درمانی مکتوب برای درمان موضعی پوست را اجراء کنید ھبرنام. ١٠

 .نی خودداری کنیدھای استخواپوستی و برجستگی اختالل از ماساژ اطراف محل . ١١

ھای در صورت لزوم وی را بھ یک مشاور تغذیھ ارجاع داده و مکمل. ای بیمار را بررسی کنیدوضعیت تغذیھ. ١٢

 .غذایی را بھ وی پیشنھاد دھید

 .آسیب را تعیین کنید ھو مرحل) التھاب، پرولیفراسیون، بھبودی کامل(بھبودی زخم بیمار  ھمرحل. ١٣

  :مراقبت در منزل

 .حوه تعویض پانسمان و اھمیت حفظ محیط تمیز برای زخم را بھ بیمار و خانواده آموزش دھیدن. ١ 

ھای عفونت و زمان تماس با پزشک یا پرستار، بھ بیمار و خانواده مناسب، عالیم و نشانھ ھدر مورد تغذی. ٢ 

  .آموزش دھید
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خانواده / بھ بیمار ھای عفونت، عوارض و بھبودی را پوست و زخم و روشھای کنترل عالیم و نشانھ ھمعاین. ١ 

 .آموزش دھید

 .علت انتخاب درمان موضعی را بھ بیمار آموزش دھید. ٢ 

 .ساعت را آموزش دھید ٢راقبتی، چرخش و تغییر پوزیشن بیمار، حداقل ھر در راستای دستیابی بھ اھداف م. ٣ 

  .فشار جھت پیشگیری از زخم فشاری آموزش دھید هھا و وسایل کاھندبھ بیمار در مورد استفاده از بالش. ۴ 

  

  Problem Definition                                                               ان مشكل                                   یب

  عدم تحمل نسبت بھ فعالیت

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                          یندھایبرآ

ربان قلب، فشار خون، تعداد بیمار درانجام فعالیتھای جسمانی توصیھ شده با توجھ بھ افزایش متناسب تعداد ض - 
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  .نمایدتنفس شرکت 

 .نمایدکند و شروع حمالت را فورًا گزارش عالیم اثرات جانبی ناشی از انجام فعالیت را بیان  - 

 .ماندبدر ھنگام انجام فعالیت پوست دارای رنگ طبیعی، گرم و خشک باقی  - 

 .کندبیان  یبصورت کالم را عالیم، تحمل و شرایط بیمارینیاز بھ افزایش تدریجی فعالیت بر اساس  - 

  .را درک کند نیاز بھ تعادل میان فعالیت و استراحت - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار) الف

 :عدم تحمل فعالیت را در بیمار مورد بررسی قرار دھید عالئم و نشانھ ھای مربوط بھ

 .ضعف و خستگی - 

 .تنگی نفس کوششی، درد قفسھ سینھ، تعریق و یا گیجی - 

 .ضربھ در دقیقھ نسبت بھ حالت استراحت ٢٠افزایش تعداد نبض بیشتر از  - 

 .دقیقھ پس از قطع فعالیت ٣ت در عرض یقلب بھ میزان بیش از فعال ضربان عدم برگشت  - 

 ١٠mm/Hg-١۵ھش فشارخون سیستولیک و یا افزایش قابل توجھ فشار دیاستولیک بھ میزان کا - 

 .با فعالیتھمراه 

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت از بیمار) ب

  .دیكن برای تعیین تناسب بین فعالیت روزانھ و دستور استراحت درتخت ارزیابی را بیمار - ١

 .یدسر و صدا و فعالیت ھای محیطی را بھ حداقل برسان - ٢

  .بوجود نیایداستراحت بیمار اختاللی در زمان وری طراحی کنید کھ طمراقبت ھای پرستاری را  - ٣

در صورتیکھ بیمار اغلب استراحت در تخت دارد چندین بار در روز او را از تخت پایین آورده تا  - ۴

  .مشکالت قلبی عروقی را کاھش دھید

بھ بیمار اجازه دھید برای و در صورت امکان  ش داده تدریج فعالیت بیمار را افزایھ در وقت مناسب ب - ۵

  .، جابجایی و مراقبت از خود کمک نمایدوضعیت تغییر 

مراحل بھ حرکت واداشتن بیمار شامل نشستن در تخت با پاھای آویزان، ایستادن در کنار تخت و در نھایت  - ۶

  .دیكنشار خون بررسی از نظر سرگیجھ و افت ف را در این حالت بیمار. باشدحرکت کردن می

ی، جاز نظر عالیم عدم تحمل مانند تھوع، رنگ پریدگی، گی را گیرد اووقتی بیمار بھ حالت سرپا قرار می - ٧

  .کنید بررسی سطح ھوشیاری و تغییر در عالیم حیاتی کاھش تاری دید و 

  .بھ پزشک گزارش کنید ،اگر بیمار ھنگام انجام فعالیت دچار سنکوپ شود - ٨

انجام  ،حرکت استیا عمدتًا بی یست ینات دامنھ حرکتی را در صورتیکھ بیمار قادر بھ تحمل فعالیت نتمر - ٩

  .دھید

تعداد تنفس، فشار خون، بیقراری، تنگی نفس، استفاده از  :شامل توانایی بیمار برای تحمل فعالیت -١٠

  .و ثبت گرددرنگ پوست باید قبل و بعد از انجام فعالیت پایش و عضالت فرعی تنفسی، 
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این عالئم  .متوقف شودبیمار بالفاصلھ باید فعالیت بروز نمود،   ھای مشکالت قلبیاگر عالیم و نشانھ -١١

  :شامل موارد زیر است

تنگی نفس، درد قفسھ سینھ، طپش قلب، ضعف شدید، احساس سبکی در سر، گیجی، سیانوز، و اختالل در  

میلی متر جیوه از  ١٠افت فشار خون سیستول ( فشار خون فعالیتی کاھشگردش خون محیطی و دیس ریتمی قلبی، 

میلی متر جیوه و دیاستول باالتر از  ١٨٠فشار خون باالتر از ( ، افزایش فشار خون فعالیتی)میزان پایھ فشار خون

یدن در دقیقھ یا رس ضربھ  ١٠افت تعداد ضربان قلب بیشتر از (، برادیکاردی نامتناسب )میلی متر جیوه ١١٠

  ضربھ در دقیقھ  ١٠٠افزایش تعداد ضربان قلب بھ بیش از  ،)ضربھ در دقیقھ ۵٠تعداد ضربان قلب بھ زیر 

  .دیكنباید در طی روز چندین مرتبھ بررسی  را سالمت پوست -١٢

در صورت وجود یبوست بھ مداخالت پرستاری مربوطھ مراجعھ  .از نظر یبوست بررسی شودبیمار باید  -١٣

  .دیكن

  . بیمار می شود را مورد ارزیابی قرار دھیددر عواملی کھ مانع تغذیھ مناسب و کافی  -١۴

  .دیكن بھ افزایش تدریجی فعالیت تشویق را و او نمائید  حمایت روحیاز بیمار  -١۵

قبل از  را و در صورت امکان درد بیمار دیكن بررسی از نظر وجود درد قبل از شروع فعالیت را بیمار -١۶

  .درد زیادی مصرف نکرده باشد و اطمینان پیدا کنید بیمار ضد كردهعالیت درمان انجام ف

عصا، واکر، اکسیژن پرتابل، (  نیاز بیمار را جھت استفاده از وسایل کمکی، قبل از حرکت بررسی کنید -١٧

  .)چوب زیر بغل

  .وضعیت تغذیھ بیمار را مورد بررسی قرار دھید -١٨
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ھا را فورًا قطع نماید و بھ پزشک یا پرستار عالئم زیر، فعالیت وزبھ بیمار آموزش دھید در صورت بر - 

   :اطالع دھد

ا درد در قفسھ سینھ، یشار و ف ،تنگیاحساس ایش ، عدم آساحساس مکرر حملھ جدید یا بدتر شدن شرایط، 

عالیم  نیا اگر. ، فک، شانھ و بازوھا، طپش قلب، سرگیجھ، ضعف، خستگی مفرط و غیرمعمول، عطش ھواگردن

  .دقیقھ طول بیانجامد بیمار باید توسط پزشک معاینھ گردد ۵-١٠بیش از 

  

  Problem Definition                                                         ان مشكل                                         یب

  خطر بروز عفونت

    Expected Outcomes                                             مورد انتظار                                    یندھایبرآ

 ): مشخص یدر مقطع زمان(د یمار بایب 

 .م نشان دھنده  عفونت نداشتھ باشدیھ عالچگونیھ - 

 .م عفونت آگاھی داشتھ  باشدیاز عال - 

 .كھ احتمال عفونت دارد را بھ عمل آورد ییھامراقبت مناسب از محل - 
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 .بماند یدر محدوده نرمال باق ید خون و شمارش افتراقیسف یھاشمارش گلبول - 

  .را انجام دھد یو مراقبت دھان نھیپر یدست، شستشو یمناسب مانند شستشو یبھداشت یھا روش - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار) الف

  :عالئم و نشانھ ھای بروز عفونت را در بیمار مورد بررسی قرار دھید

 .حرارت بدنافزایش درجھ  - 

 .بروز لرز - 

 .ضربھ در دقیقھ ١٠٠افزایش تعداد نبض بھ باالتر از  - 

 .افزایش تعداد تنفس و حضور صداھای غیر طبیعی تنفس - 

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت ھای پرستاری )ب

 .دییش درجھ حرارت را مشاھده و گزارش نمایو ترشح و افزا یعفونت مانند گرما، قرمز یھام و نشانھیعال. ١ 

درجھ  یریگك نوبت اندازهیدر  ۵/٣٨ش باالتر از ینموده و افزا یساعت بررس ۴مار را ھر یدرجھ حرارت ب. ٢ 

 یا دھانیك یمپانیاز درجھ حرارت ت. دیساعت، گزارش كن ٢۴را در  ٣٨حرارت و سھ بار درجھ حرارت باالتر از 

 .ھا استفاده شودن و بچھیدر بالغ

   .لغینی کھ کاھش سطح ھوشیاری دارند استفاده نکنیداز  درجھ حرارت دھانی در با. ٣

ن سرم و ین سرم، آلبومی، پروتئ١ید خون و افتراقیسف ی، گلبولھاRBCشمارش( یشگاھیآزما یھاتست. ۴

 .دیرا مورد توجھ قرار داده و گزارش دھ) ھاكشت

 ).نعمگر موارد م( میلی لیتر مایعات بھ بیمار تجویز نمائید  ٢۵٠٠روزانھ حداقل . ۵ 

 .بین استراحت و فعالیت  بیمار تعادل برقرار کنید. ۶ 

 .دیرات را گزارش كنیید و ھر گونھ تغیینما یمار را از نظر رنگ و رطوبت و قوام بررسیپوست ب. ٧ 

ب و صدمھ  پوست یاز آس یریشامل ثبت و جلوگ یاز اختالالت پوست یریشگیو پ یاز دستورالعمل ھای  بررس. ٨ 

 .دیاستفاده كن

كھ در معرض خطر ھستند از  ید و در سطوحی، پوست را بھ دقت تمیز و خشك كنیپوست یھانیچ یدر نواح .٩ 

 .دیدراتھ كننده استفاده كنیبات مرطوب و ھیترك

، B6ك، ید فولی، اس Aھا شامل نیتامیو(ن یتامیچرب و و یدھایھا، اسنید بر پروتئیمتعادل با تاك ییم غذایرژ. ١٠ 

B12ن یتامی، وC ،E دیریمار در نظر بگیب یرا برا  )ومیآھن، سلن  ، مس، ی، رو. 

  ).ییغذا یھاشتر وعدهیا نخوردن غذا در بیدرصد، ٢۵كاھش وزن حدود ( د یمار را كنترل كنیكاھش وزن ب. ١١

، خلط،  یویر یصداھا یابید، شامل ارزییاستفاده نما یمارستانیب یاز پنومون یریجلوگ یھایاز خط مش. ١٢

مراقبت از دھان  یبرا یآب معمول یل بجایاطراف استوما، استفاده از آب استر یو وجود ترشح در نواح یقرمز

                                                   
1 CBC diff 
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اء، استفاده از یمار در احیھر ب یز برایاستفاده از آمبوبگ منحصر بفرد و تم  ،یمنیماران دچار ضعف سیستم  ایب

درناژ ترشحات درون  ز انجام عمل ساكشن، تراشھ قبل ا یل ھنگام ساكشن كردن، ساكشن ترشحات باالیك استریتكن

  . یمعد -ینیب ھشده لول یگذاریمار، ارزیابی محل  جایتالتور قبل از اتصال مجدد آنھا بھ بیون یھالولھ

ا باالتر قرار یدرجھ  ٣٠مار را یفرستد، سر بیھ میھا را بھ  داخل رسمیاز رفالكس معده كھ ارگان یریجھت جلوگ

 یعدم وجود صداھا(د یكن یھ را بررسیم عدم تحمل تغذیعال. دیرا شروع كن یھ دھانیتغذبھ محض امكان . دیدھ

  ).مانده استفراغ یش باقیروده، اتساع شكم، افزا یدود

د و یاستفاده كن یا از سواپ الكلیدستھا را شستھ (د یمار مدنظر قرار دھیبھداشت دستھا را در مراقبت از ب. ١٣

  ).دیبمال ھنگام استفاده دستھا را بھم

- ا ھر مادهیپوست آلوده  ، یمخاط یت كرده و در ھنگام تماس با خون و غشاھایاستاندارد را رعا یھااط یاحت. ١۴

  .دینك حفاظ دار استفاده كنیو ع  ازدستكش، گان) بجز عرق(شود یكھ از بدن ترشح م یا

ق تماس ، از روش یمنتقلھ از طر یھاسمیكروارگانیو م یز ذرات، قطرات تنفسیبرای جلوگیری از انتقال ر.  ١۵

  .دیاستفاده كن یاختصاص یھااط یھای  احت

درھا را .  دیكنترل شده قرار دھ یمنف یزولھ با فشار ھوایك اتاق ایمار را در یب :ز ذراتیاط  مربوط بھ ریدر احت -  

د از ماسك یر مبتال بھ سل بود بامایاگر ب. شھ از ماسك در ھنگام ورود بھ اتاق استفاده کنیدیبستھ نگھ داشتھ  و ھم

 یضرور یرون، مگر در مواردیط بیمار را از اتاق بھ محیو حركت ب ییجابجا. دیز استفاده كنیمخصوص ذرات ر

 .دیاستفاده كن یمار از ماسك جراحید و در صورت امكان ھنگام نقل و انتقال بیمحدود كن

ر نباشد یكھ امكان پذ یكرده و در صورت یبستر یصك اتاق خصویمار را در یب :اط مربوط بھ  قطراتیاحت -  

در صورت نزدیک شدن بھ بیمار در فاصلھ حداقل یک متر . د حداقل  یک متر باشدیفاصلھ  بیماران از یکدیگر با

حركت . شودیك ماسك گذاشتھ میشود یكھ وارد اتاق م یماریھر ب یمارستانھا برایاز ب یدر برخ. دیماسك بپوش

 .ھنگام خروج از اتاق  بیمار نیز باید از ماسك استفاده کند  ید و در موارد ضروریتاق محدود كنمار را از ایب

مشابھ   یكھ عفونت یا با كسید یكن یدر صورت امكان بستر یك اتاق خصوصیمار را در یب :ھ تماسیاط بر پایاحت -  

بعد از اتمام . دیل استفاده كنیراستریو غز ید از دستكش تمیشویمار میكھ وارد اتاق ب یھنگام. دارد ھم اتاق شود

قبل از خروج از . دیخود را عوض كن یدرناژ شده از زخم، دستكشھا یكار و بعد از تماس با ھر گونھ مواد عفون

ن حركت در یا سطوح آلوده در حید از تماس با مواد ید و مراقبت باشییورده و دستھا را بشو اتاق دستكشھا را در آ

د از گان استفاده یدھیل و سطوح آلوده در اتاق را میا وسایمار یاگر احتمال تماس لباس خود با ب. دیكن یاتاق خودار

د و مراقب یاجتناب كن یمار بجز در موارد ضروریاز نقل و انتقال ب.دید و گان را قبل از خروج، از اتاق درآوریكن

 .راه تماس نداشتھ باشد یر سطوح در طیمار با ساید كھ بیباش

ماران استفاده یگر بید یل بھ اجبار براین وسایكھ از ایباشد و درصورت ید اختصاصیمار بایب یبرا یل مصرفیوسا -

استفاده  یادرار یل در ھنگام گذاشتن كاتترھایاستر یھاكیاز تكن. دیكن ید قبل از استفاده آنرا شستھ و ضدعفونیكنیم

 یكاتتر ادرار یھانیگزیدر صورت امکان از جا. راقبت شودفت  کنترل و مید حداقل در ھر شیكاتترھا با. دیكن

  ).كنترل مثانھ یھاكیادرار، و تكن یاریاختیمربوط بھ ب ی، پدھایكاتتر خارج(دیاستفاده كن
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كھ  ییاز كاتترھا. دی، مراقبت بھ عمل آوریانیشر یو كاتترھا ید مركزی، وریطیمح یسھ كاتترھایازمحل ك. ١۶

 یاریاختیكھ دچار ب یمارانیفمورال در ب یاز كاتترھا. دیدر صورت امکان استفاده كن چند مجرا ھستند یدارا

ثابت نگھ داشتن كانوال و . استفاده شود یك در كاتتر گذاریآسپت یھاكیاز تكن. دیھستند اجتناب كن یا مدفوعی یادرار

ضروری ) مارستانیس قوانین بساعت بر اسا ٧٢ض پانسمان ھر یتعو(ل یوب آن، و استفاده از پانسمان استریت

م عفونت ھر چھار ید و از نظر عالیكاتتر را مشخص كن یگذار یخ و محل جایمحل كاتتر ساعت، تار یرو. است

) كباریساعت  ٧٢تا  ۴٨معموًال (مارستان یرا براساس قوانین ب یطیمح یكاتترھا. دیمار را كنترل كنیساعت ب

  . دیعوض كن

ل در مناطقی كھ انسجام پوست یاز روش ھای  استر. ل نامشخص كشت انجام شودیدر صورت داشتن تب با دل. ١٧

  .ن رفتھ، استفاده شودیاز ب

نھ یھا، حمام كردن، اصالح موھا، ناخن و مراقبت پرماران در مورد شستن دستیمناسب ب یاز مراقبت بھداشت. ١٨

  .دیمار مطمئن شویا بیتوسط پرستار 
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آن بھ دلیل  ش از حدیب از مصرف  استفاده كند و بھ موقع را كامل و  ھاكیوتیب ید كھ آنتیھ كنیمار توصیبھ ب - 

  .خودداری کند جاد مقاومت یاحتمال ا

  .ورد رعایت بھداشت فردی آموزش دھیدبھ بیمار در م - 

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                           یب

  یخستگ

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                             یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب 

 .كند ییشود را شناسایم یا كاھش خستگید یكھ موجب تشد یعوامل احتمال - 

 .دیف نمایرا توص یخستگ یو الگوھا یابیارزھھای را - 

 .دیان نمایو بھبود احساس خوب بودن را ب یش انرژیافزا - 

 .بشناسدرا  یو خستگجبران ضعف  یبرا یره انرژیذخ یراھھا - 

  .بکار بنددرا  یضعف و خستگ یبرا ید انرژیحفظ و تجد یراھھا - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار) الف

مانند احساس کاھش انرژی، کاھش تمرکز، (مورد بررسی قرار دھید عالئم و نشانھ ھای خستگی را . ١

 ).کاھش عالقھ بھ محیط

مانند اختالل در خواب، تغذیھ ( عوامل ایجاد کننده خستگی را در بیمار مورد بررسی قرار دھید . ٢
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 ).ناکافی، تغییر ناگھانی در روش زندگی

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت ھای پرستاری) ب

 .خستگی را برای بیمار توضیح دھیدعلت ایجاد  .١

  )مثال چھ زمانی از روز و با چھ حد از فعالیت( بھ بیمار در شناسایی الگوی خستگی کمک کنید  .٢

تكرر ). ین  و سطوح متوسط خستگیو بھتر  نیبدتر(د یكن یبررس ١٠اس صفر تا یرا با مق یشدت خستگ .٣

ش ضعف یم مرتبط با افزایت و عالی، فعال)در روز تعداد روزھا در ھفتھ و زمان آن(د یكن یرا بررس یخستگ

، تداخل در )یل كمكیت با كمك وسایحتی فعال( یروزمره زندگ یتھایانجام فعال یی، توانا)مانند درد( یو خستگ

معمول  یتمركز و خلق وخو، الگو یی، توانایش انرژیافزا ی، زمانھایونقش فرد ینقش اجتماع یفایا

  .تیفعال

بخواب رفتن و  یین روز، عدم توانایح یھازدن ُچرت(د یكن یخواب را بررس یھ والگوھایکافی بودن  تغذ  .۴

در روز را محدود كند،  یھاُچرت زدن. داشتھ باشد ید كھ استراحت كافیق كنیمار را تشویب .)خواب ماندن در

تراحت خواب و اس یشده و منظم  برا یك برنامھ زمان بندیا غروب، از یبھ خصوص در اواخر عصر 

  .وان آب در روز مصرف كندیل ٨متعادل داشتھ و حداقل  ییم غذایرژ. استفاده كند

، اختالل در سطح یتی، درد، اختالل الكترولیك ھمچون آنمیولوژیزیا فی یل روانیمار دالیب یخستگ یاگر برا .۵

  .دیھ ارجاع دھمار را بھ متخصص مربوطیوجود دارد، ب ییواثرات دارو ی، افسردگیدیروئیپوتیم ، ھایپتاس

 یمار از علل احتمالید شامل ادراكات بیان نمایب ید احساسات خود را در مورد خستگیق كنیمار را تشویب .۶

  .ین خستگیجھت تسك یو مداخالت احتمال یخستگ

مار یھا و نقش معمول بتیبر فعال یر خستگی، نحوه تأثیم خستگیخود  و عال یھاتید فعالیق كنیمار را تشویب  .٧

 .کندرا ثبت 

مانند  قدم زدن در (مار در تعیین اھداف ساده كوتاه مدت  و برنامھ ریزی برای فعالیت ھای روزمره یبھ ب  .٨

 .کمک کنید) مارستان دو بار در روزیب یراھرو

او انجام  یتوانند برایگران میكھ د ییھاتی، و فعالیرضروریو غ یضرور یھاتیمار در تشخیص فعالیبھ ب .٩

 .را محدود كند یاجتماع یتھایاو را راھنمایی کنید تا اگر الزم است فعال. دھند ، کمک کنید

مار ید و بیكمك كن) ازیدر صورت ن(روزمره یمار در انجام كارھایبھ ب و  بیمار را بھ قدم زدن تشویق كنید  .١٠

 .انجام دھد ییشود را بھ تنھاینم یو یكھ موجب خستگ ییھاتید فعالیق كنیرا تشو

د و یكنترل شده ارجاع دھ) كیروبیآ(ھوازی  یانجام ورزشھا یوتراپ برایزیك فیمار را بھ یب د پزشك،ییبا تا  .١١

  .دییش فراھم نمایا عصا برایمثل واكر  یل كمكیوسا

 یكھ برا یبخصوص ھنگام ،استفاده كنند یكاھش خستگ یبرا یمختلف یماران ممكن است از روش ھایب  .١٢

  .ل وجود داشتھ باشدین دلیچند یخستگ

مار را بھ ین مورد بیع است كھ در ایشا یوكارد مشكلیمتعاقب انفاركتوس م  ی، خستگیماران قلبیورد بدر م .١٣

  . دیمتخصص قلب ارجاع دھ
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  .دییكنترل نما یا افسردگیشود مثل درد یم یش خستگیكھ موجب افزا یمیر عالیمار را از نظر سایب .١۴

   Patient Education                                                                  مار                           یآموزش بھ ب

  .روش حفظ انرژی را بھ بیمار آموزش دھید - ١

 .، تھوع و اختالالت درخواب باشدیم بدخلقیبھ بیمار آموزش دھید مراقب عال - ٢

 .انجام دھد یشتریب یكیزیت فیدر صورت تحمل فعال - ٣ 

 .دیجاد كنینده در آنھا اینسبت بھ آ یترثبتد نگرش میكن یسع - ۴ 

 .را جھت استراحت در نظر بگیرد ییفعالیت، زمان ھا یھان دورهیب - ۵ 

 .دیمار آموزش دھیستادن در ھنگام دوش گرفتن را بھ بیا یمثل نشستن بھ جا یحفظ انرژ یروشھا - ۶ 

از خود را در آن یت مورد نیفعال فھرستو  داشتھ یبیم جیك تقویش ید كھ ھمواره ھمراه خویمار آموزش دھیبھ ب - ٧ 

 .دیادداشت نمای

 .دیك را آموزش دھیو استفاده از موز) قیتنفس عم( كاھش استراحت ھمچون كنترل تنفس یھاوهیش - ٨ 

نات مناسب جھت یعات، استراحت و تمری، مایھ كافیسالم ھمراه با تغذ یك زندگیمار در مورد داشتن یبھ ب - ٩

  .دیدھآموزش  یكاھش خستگ

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                           یب

  اختالل در تصویر ذھنی از بدن خود

    Expected Outcomes                                           مورد انتظار                                      یندھایبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند 

 .و توانایی تطابق با تغییر در سبک زندگی را بیان کرده یا نشان دھد ،پذیرش تغییر یا فقدان - 

 .قسمت تغییر یافتھ یا از دست داده شده را نگاه یا لمس کند - 

 .کردن آسیب مراقبت کند از قسمت تغییر یافتھ یا ناکارآمد، بدون وارد - 

  .بھ فعالیتھای اجتماعی قبلی باز گردد - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

یرات در ھایی در باره تغیرا کھ نگرانی یبیمارشرایط  با کمک مقیاس سنجش تصویر ذھنی از بدن،. ١

 .تصویر ذھنی از بدن دارد، تعیین کنید

بیمار را بررسی کرده و در صورت لزوم ) dysmorphic disorder(بیمار را از نظر اختالل بدشکلی . ٢

 .بھ  پزشک مرتبط ، روانشناس یا مشاور ارجاع دھید

ه کرده و استفاده از آنھا ھای شدید را مشاھدھای تطابقی معمول بیمار در زمان مراجعھ با استرسمکانیزم. ٣

 .را در بحران فعلی تقویت کنید

 .آل از تصویر ذھنی از بدن خود فرصت دھیدبرای کمک بھ بیمار در دستیابی بھ درک ایده. ۴
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ھنگام تطابق با تغییرات در بدن و ھ بفرد انکار، غم یا افسردگی، احساسات طبیعی توجھ داشتھ باشید کھ . ۵

 .سبک زندگی ھستند

 .)مانند بیماران ماستکتومی( کنیدشناسایی خطر اختالل در تصویر ذھنی را در معرض یماران ب. ۶

 .از بیماران بخواھید تا احساسات خود را بیان کنند. ٧

در مورد تغییرات احتمالی در وزن و ریزش . نقاط قوت و منابع در دسترس را برای بیمار توضیح دھید. ٨

 .اله گیس مناسب قبل از ریختن موھا انتخاب کنیدیک ک. موھا با بیمار صحبت کنید

 .شان تشویق کنیدھای جذاب و پوشاننده ناتوانیبیمار را بھ خرید لباس. ٩

درگیر  ھبا لمس ناحیاین کار را . بھ بیمار و اطرافیان اجازه دھید تا بھ تدریج با تغییر بدن مواجھ شوند. ١٠

بیمار را تشویق کنید . استفاده کندناحیھ از یک آینھ برای دیدن نید تا بھ بیمار کمک کسپس . توسط بیمار شروع کنید

احساسات مربوط بھ واکنش دیگران نسبت بھ  هدر محوطھ بیمارستان حرکت کرده و در بارخانواده  با پرستار یا 

 .تغییر بدن صحبت کند

 .مراقبتی ترغیب کنید ھبیمار را بھ تصمیم گیری و مشارکت در برنام. ١٢

 .تشویق کنیدکمک از دیگران در پذیرش  را بیمار. ١٣

 .پذیرش خود کمک کنید توانمندی ھا، ھنرھا، و بطور کلی ھای فردی ، آلبھ بیمار در توصیف ایده. ١۴

 .بیمار را تشویق کنید کھ یک توصیف داستانی از تغییرات خود بنویسد. ١۵

 .لی ناشی ازجراحی یا آسیب دارند، خودداری کنیداز نگاه با اکراه موقع مراقبت از بیمارانی کھ بدشک. ١۶

 .ھای غیرضروری انجام دھیدمراقبت را با حداقل تماس. محیط خصوصی بیمار را فراھم کنید. ١٧

 . داده ، دنبال کندکھ قبل از تغییر در بدن انجام میرا مراقبتی  روش ھای بیمار را تشویق کنید تا ھمان . ١٨

  مراقبت در منزل

 .اندوه و پذیرش تغییر بدن را قبل از بازگشت بھ منزل ارزیابی کنید ھمرحل. ١

 .میزان پذیرش خانواده از تغییرات بدنی بیمار را بررسی کنید. ٢

 .پذیرش تغییرات بدنی را در تمامی تعامالت خود با بیمار و خانواده وی نشان دھید. ٣

 .نیدبھ بیمار کمک کنید تا نقش جدید خود را در خانواده بب. ۴

 .جھت کمک بھ پذیرش تغییر توسط بیمار، وی را بھ کار درمان و مراکز مربوطھ ارجاع دھید. ۵

بیمار و خانواده را در انجام مراقبت از خود تا حد امکان . ھای مراقبت را بھ بیمار آموزش دھیدجنبھ ھھم. ۶

 .شرکت دھید

 بھ تدریج و این کار را ، ھ بدن مشکل دارددر صورتیکھ بیمار ھنوز در نگاه یا لمس قسمت تغییر یافت. ٧

 . مرحلھ بھ مرحلھ انجام دھید

و مواقع مالقات با پزشک را آموزش  احتمالی  عوارض، بھ بیمار و خانواده، وضعیت پزشکی موجود. ٨

 .دھید

، انعطاف پذیری و قدرت ROMھای در صورت لزوم بیمار را بھ فیزیوتراپ بھ منظور انجام ورزش. ٩
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جھت انتقال و حرکت ایمن بھ وی کمک کنید یا از وسایل  .از ایجاد کنتراکچر جلوگیری کنید. ارجاع دھیدبیمار 

 .کمک حرکتی در محیط منزل استفاده کنید

  .وضعیت تغذیھ و خواب بیمار را بررسی کرده و ارتقاء بخشید. ١٠
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را ) محل آمپوتاسیون و محل استومی نظیر محل ماستکتومی،(مراقبت صحیح از محل جراحی  هنحو. ١

 .آموزش دھید

 .بیمار را جھت کمک بھ تطابق با تغییر بھ مشاور ارجاع دھید. ٢

 .بیمار فراھم کنید خانواده اطالعات کتبی الزم را برای . ٣

 .را بھ حمایت بیشتر از بیمار ترغیب کنید خانواده . ۴

، تقویت )مثًال بانداژ(آموزش در باره مراقبت عملی : حمایت اجتماعی را بدین ترتیب ھدایت کنید. ۵

 ، )مطلوب بین ظاھر بیمار و بیماران دیگر ھمقایس( ، تقویت حمایت اعتماد بھ نفس)گوش دادن(حمایت ظاھری

  ).کمک در اجتماعی کردن بیمار(وابستگی تعلق و و تقویت احساس 

  

  Problem Definition                                                                                 ان مشكل                 یب

  اضطراب

    Expected Outcomes                                                                مورد انتظار                 یندھایبرآ

  ):درچارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند 

 .عالیم اضطراب را تعیین و بیان کند - 

 .کنترل اضطراب را بیان کرده و نشان دھد روش ھای  - 

 .فقدان یا کاھش نگرانی ذھنی را بیان کند - 

 .سمپاتیک را نشان دھدعالیم حیاتی طبیعی داشتھ و کاھش تحریک  - 

 .را نشان دھد است بیانگر کاھش نگرانی ی کھ ظاھر چھره، وضع و حالت بدن و میزان فعالیت - 

 .افزایش قدرت تمرکز و تفکر صحیح را نشان دھد - 

 .ھا و تھدیدھا را تعیین و بیان نماید، تعارضعوامل تشدید کننده اضطراب - 

  .بازگشت مھارتھای حل مسالھ را نشان دھد - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

نظیر تاکی کاردی، (ھای جسمی وی بھ اضطراب را بررسی کنید میزان اضطراب بیمار و واکنش. ١

آیا در حال حاضر احساس نگرانی و «این کار را با پرسیدن سئوال ). تاکی پنھ، بیان غیرکالمی اضطراب

 .انجام دھید» کنید؟اضطراب می

 .، بیمار را تشویق بھ بیان عالیم اضطراب خود و علل ایجاد کننده آن کنیددر صورت لزوم با ھمدلی. ٢

توانم این کار را در من می» «اضطراب مرا نخواھد کشت«بیمار را بھ استفاده از جمالت مثبتی نظیر. ٣
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 .تشویق کنید» توانم با اضطراب مقابلھ کنممن می» «.نجام دھماین زمان ا

 .تا حد امکان تالش کنید تا عوامل ایجاد کننده اضطراب را حذف کنید. ۴

از اصطالحات غیرپزشکی . فعالیتھا و پروسیجرھای مربوط بھ بیمار را برای وی توضیح دھید ھھم. ۵

 .ر را موقع انجام ھر پروسیجر برای بیمار انجام دھیداین کا. و آسان استفاده کرده و آرام صحبت کنید

برده است، را مشخص کرده و مھارتھای سازگاری کھ بیمار قبًال در مواجھھ با اضطراب بکار می. ۶

 .این مھارتھا را تقویت کنید

 .پشت بیمار را ماساژ دھید ،جھت کاھش اضطراب بیمار. ٧

 .لمس درمانی استفاده کنید روش ھای از . ٨

 .از تصویر سازی ذھنی برای کاھش اضطراب استفاده کنید. ٩

یک محیط آرام فراھم کرده و . ای را برای گوش دادن بھ موزیک دلخواه بیمار فراھم کنیدوسیلھ. ١٠

 .اش تشویق کنیددقیقھ موسیقی مورد عالقھ ٢٠بیمار را بھ گوش دادن 

 .نع کنید توسط بیمار مھا و سیگار را بخشمصرف الکل، آرام. ١١

ھا و از مصرف ھر گونھ مواد محرک نظیر کافئین، نیکوتین، تئوفیلین، تربوتالین سولفات، آمفتامین. ١٢

 .کوکائین آگاه بوده و مصرف آنھا را محدود یا قطع کنید

  مراقبت در منزل

 .بھ اضطراب بیمار بدون قضاوت شخصی در مورد منبع آن توجھ کنید. ١

 .حمایت کامل بیمار در مواقع مواجھھ با عالیم اضطراب کمک کنیدبھ خانواده بیمار در . ٢

 .تأثیر اضطراب بر رژیم درمانی را بررسی کنید. ٣

 .بیمار را از نظر وجود افسردگی بررسی کنید. ۴

بیماران مبتال بھ اختالل پانیک یا سایر مشکالت روانپزشکی مرتبط با اضطراب را جھت مصرف . ۵

 .افسردگی، بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھیدداروھای ضداضطراب و ضد

در مورد عوارض . بھ بیمار و خانواده در مورد مصرف صحیح و مناسب رژیم درمانی کمک کنید. ۶

جانبی، اھمیت مصرف داروھا طبق دستور و عالیمی کھ بایستی سریعًا بھ پزشک یا پرستار گزارش شود، 

 .آموزش دھید

بھ . در صورت لزوم برنامھ اورژانسی را اجرا کنید. ررسی کنیدبیمار را از نظر افکار خودکشی ب. ٧

 .مراجعھ کنید» خطر خودکشی«مداخالت پرستاری مربوط بھ 

خانواده، دوستان، ھمسایگان و گروھھای : بیمار را بھ استفاده از منابع اجتماعی مناسب ترغیب کنید. ٨

  .حمایتی و سایر افرادی کھ وضعیت مشابھ با بیمار دارند
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 .عالیم اضطراب را بھ بیمار وخانواده آموزش دھید. ١

انتخاب  و) از بھ آسانی قابل تحمل تا غیر قابل تحمل(میزان اضطراب خود  یینبھ بیمار در تع. ٢
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 .مداخالت مناسب کمک کنید

 .ھای خود کنترلی اضطراب را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ٣

 .ھای آرام سازی پیشرونده عضالنی را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ۴

تنفس آرام بخش را بھ بیمار آموزش دھید، بیمار بایستی از طریق بینی نفس بکشد، بھ آرامی شکم را . ۵

 .سینھ را بھ طرف پایین حرکت دھد ھه و سپس نفس خود را از راه دھان خارج کند و قفسبھ سمت باال پرکرد

موفقیت آمیز موقعیت، حل مشکل و  ھفقدان اضطراب یا درد، تجرب هبھ بیمار آموزش دھید کھ در بار. ۶

 .در ذھن خود تصویر سازی کند ھر برنامھ یا فعالیت یا پیامد 

کھ در صورت وجود ھر گونھ مشکل یا سئوال، با مرکز درمانی تماس  بیمار آموزش دھید هبھ خانواد. ٧

  .حاصل کنند

  

  Problem Definition                                                                           ان مشكل                      یب

  ترس

    Expected Outcomes                                                  مورد انتظار                               یندھایبرآ

 ):مشخص یدر چارچوب زمان(د بتواند یمار بایب 

  .دیان نمایشناختھ شده خود را ب یھا ترس - 

  .بدھد ایجاد کننده ترس  تیدر مورد موقع یقیاطالعات دق - 

   .ان كند و نشان دھدینموده، ب ییشود را شناسایكھ موجب كاھش ترس م یامقابلھ یرفتارھا - 

  .كاھش ترس را گزارش كرده و نشان دھد - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن یابیمار ارزیمنبع ترس را در ب. ١ 

  .ان كندیرا ب عامل ترس خود د تایق كنیرا تشو ماریب. ٢ 

  .دیكن یابیمار را ارزیاز اضطراب در ب یاخچھیتار. ٣ 

  ول شده یز قایتم یرواقعیاز تصورات و عوامل غ یو ترس ناش ین ترس واقعید تا بتواند بیمار كمك كنیبھ ب. ۴ 

 .اقع علت ترس ھستند، تشویق نمائیدكھ در و  یاحساساتبھ شناسایی مار را یب 

جاد یا یبرا یركالمیو غ یكالم یو از رفتارھا او باشید  كناردر كند یان میخود را بمار ترس یكھ  ب یزمان. ۵ 

 .دیمار استفاده كنیت در بیامن

ن مھارتھا را در ید و ایكن یبررس ، كردهیمار قبًال در مقابلھ با ترس از آن استفاده میرا كھ ب یامقابلھ یمھارتھا. ۶ 

 .دیت كنیمار تقویب

 .دیمار استفاده كنیكاھش اضطراب ب یااز ماساژ پشت بر. ٧ 

  .دیاستفاده كن یلمس درمان یھاروش از . ٨ 
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  .سدیار بنوت ویخود را بصورت حكا یھا د كھ ترسیق كنیار را تشوبیم - 

  

  

  Problem Definition                                                ان مشكل                                                  یب

  انكار ناموثر

    Expected Outcomes                                           مورد انتظار                                      یندھایبرآ

  :بتواندباید بیمار 

  .بھ دنبال مراقبت بھداشتی مناسب باشد ،در ھنگام نیاز - 

 .استفاده کند ،کھ مناسب است ھای خانگی تنھا ھنگامی از درمان - 

 .ھای خود را بیان کند د و ترسواکنس ھای مناسب نشان دھ - 

ھای مربوط بھ ترک سوء ز در برنامھاجتناب کند و در صورت نیا مخدر مواددارو و  از سوء مصرف  - 

 .مصرف مواد شرکت کند

  .بھ شیوه مناسب بکار گیردھای مقابلھ تطابقی را مکانیسم - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  .بیماری ارزیابی کنید ھایدرک بیمار را از عالیم و نشانھ - ١

 .فرصت کافی برای عکس العمل بدھیداو زمانی را با بیمار بگذرانید و بھ  - ٢

 .نقش کمک کننده یا بازدارنده دارد ،بررسی کنید کھ آیا استفاده از انکار در مراقبت از بیمار  - ٣

 .استفاده کند بھ بیمار اجازه بدھید کھ افکار خود را بیان کند و از آن بعنوان یک مکانیسم مقابلھ - ۴

عنوان مثال خوش بینی غیرواقعی یا کوچک شمردن عالیم، و ھ ب( عالیم جزیی افکار را بررسی کنید - ۵

 .)ناتوانی در پذیرش ترسھای خود

 .کنید با انکار بیمار خودداری مستقیم و مقابلھ  از رویارویی  - ۶

 .نیدیک ارتباط درمانی مبتنی بر اعتماد را با بیمار و خانواده او برقرار ک - ٧

 .ھا تشویق  کنیداعضای خانواده بیمار را بھ بیان ترس و نگرانی - ٨

با بیمار بنشینید و از لمس در صورت امکان و با در نظر داشتن شرایط فرھنگی و مذھبی و با  سطح  ھم - ٩

 .اجازه بیمار استفاده کنید

خاب برنامھ مشارکت داشتھ گیری و انتبھ بیمار این امکان را بدھید تا در برنامھ درمان خود و تصمیم -١٠

  .باشد

ارجاع دھید تا بھ آنھا در  مجرب در صورت لزوم بیمار یا خانواده را بھ یک مشاوره بھداشت روان  -١١

  .افکار بعنوان یک مکانیسم دفاعی کمک نماید و استفاده موثر از  برنامھ ریزی 
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  .ھای بیماری را برای بیمار در صورت نیاز توضیح دھیدعالیم و نشانھ - 

  .و فرصت تطابق با بیماری را بدھیدبھ بیمار کمک کنید تا منابع حمایتی موجود را بشناسد و بھ ا - 

  .دیف و روش مقابلھ با آن را شرح دھرانھای اولیھ خویش را توصبیمار و خانواده را تشویق کنید کھ بح - 

  

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                    یب

  ناامیدی

    Expected Outcomes                                                          مورد انتظار                       یندھایبرآ

  ):مشخص یدر چارچوب زمان( قادر باشدباید بیمار 

  .احساسات خویش را بیان نموده و در مراقبت مشارکت نماید - 

 .)توانم، من سعی خواھم کردمن می(جمالت مثبت بسازد  - 

 .داھدافش را تعیین کن - 

 .تماس چشمی برقرار کند - 

 .گوینده توجھ کند بھ - 

 .اشتھای مناسب با توجھ بھ سن داشتھ باشد و از نظر جسمی سالمت باشد - 

 .طول مدت خواب مناسب با توجھ بھ سن داشتھ باشد - 

 .سالمت جسمانی داشتھ باشد - 

 .ھای خویش را برای دیگران ابراز کندنگرانی - 

  .ھا را آغاز کندفعالیت - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  .را در بیمار بررسی و ثبت کنید یاحتمال خودكش - ١

 .تعریف بیمار از امید را بررسی کنید - ٢

 .دالیل زندگی را بشناسد بھ بیمار کمک کنید - ٣

 .بازخور حقیقی برای بیمار مھیا کنید - ۴

 .تصیم گیری کمک کنید بھ بیمار در مشکل گشایی و - ۵

 ،شودھایی کھ موجب ایجاد احساس ناامیدی میرویکردھای مناسب را بر اساس شرایط موجود یا موقعیت - ۶

 .تعیین کنید

 .مھم از نظر خود را تعیین کند انتخابات فرعی  کلی و بھ بیمار کمک کنید تا اھداف  - ٧

مدت مقاومت نماید و بھ او کمک کنید  طوالنیوضعیت ھای مزمن و  مواجھھ با بھ بیمار کمک کنید در  - ٨

 .کندتا اھداف کوچک و قابل دستیابی راتعیین 

بھ او در پیشگیری از ناامیدی کمک خواھد  معنادار از دید بیمار ، مشارکت بیمار در طراحی اھداف  - ٩
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 .کرد

ید و این درک ھای بیمار را درک کنبرای ھر بیمار وقت بگذارید و با استفاده از ھمدلی سعی کنید حرف -١٠

  .را بھ مشارکت بگذارید

  .ھای روزانھ کمک کنیدبھ بیمار در تصمیم گیری برای فعالیت -١١

  .بیمار را بھ بیان احساسات تشویق کنید و کمک کنید تا احساسات خویش را بپذیرد -١٢

ھ سوی یک بیمار را ب ،بعد از دادن وقت کافی و بھ بیمار فرصت دھید تا خودش تعامل را شروع کند -١٣

  .دیپذیرش بدون قضاوت ھدایت کن

  .بیمار را بھ انجام و مشارکت در فعالیت گروھی تشویق کنید -١۴

  .ھای مقابلھ را بھ بیمار آموزش دھیداستراتژی -١۵

ھای خود نوشتھ و آنرا بھ نقاط قوت بیمار را با وی مرور کرده و او را متقاعد کنید تا لیستی از توانمندی -١۶

  .شتھ باشدھمراه دا

  .از شوخی در جای مناسب استفاده کنید -١٧

  .خانواده و خویشاوندان نزدیک را در برنامھ مراقبتی درگیر کنید -١٨

  .خانواده و اطرافیان را تشویق کنید تا امید، عشق و مراقبت از بیمار را بیان نمایند -١٩

  .ھای افسردگی را ارزیابی کنیدعالیم و نشانھ -٢٠

  ).با نظر پزشک(استفاده کنید ٣ھای تلفیقی مثل اسید چرب امگا از درمان -٢١

از لمس و نوازش کردن در صورتی  کھ از نظر فرھنگی اشکال نداشتھ باشد در مراقبت از بیمار استفاده  -٢٢

  .کنید و خانواده را بھ انجام این عمل تشویق کنید

  .مثبت را تسھیل کنیددستیابی بیمار بھ منابع حمایتی برای ایجاد یک معنویت  -٢٣

   Patient Education                                     مار                                                        یآموزش بھ ب

آشنا کنید و تا حد امکان عدم اطمینان از آینده را از پیش رو ھای  و درمان یمار را با سیر بیماریب - 

  .یدبیمار دور کن

 

  

  Problem Definition                                                             ان مشكل                                    یب

  خطر بروز صدمھ

    Expected Outcomes                                                  مورد انتظار                               یندھایبرآ

  ):مشخص یدر چارچوب زمان(د قادر باشد یمار بایب

 .باشددور از صدمھ  - 

  .ح دھدیاز صدمھ را توض یریجلوگ یروشھا - 
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   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

 .دینمائ یریر جلو گیز یمراقبت یبا توجھ بھ راھنما ،مارستانیشدن در ب یاز بستر یك ناشیاتروژنی یبھایسآاز . ١

استفاده  یق محصوالت خونیا تزریو  ییمار قبل از انجام مداخلھ دارویب ییشناسا یاز حداقل دو روش برا. ٢

  .خ تولدیا تاریو  یمار، شماره ثبت پزشكید، مانند نام بینمائ

د و روش و محل یكنکنترل مار را یقا اطالعات مربوط بھ بیدق یا جراحیو  یمداخلھ تھاجمقبل از انجام ھر گونھ  .٣

  .دیر فعال مشخص نمائیفعال و غ یارتباط یانجام مداخالت را با استفاده از روشھا یح برایصح

دستورات  د و دوبارهیسیبنو ید بھ صورت كتبید بایكن یافت میدر یا تلفنیو  یدستورات را بصورت شفاھ یوقت .۴

  .دیرا بخوان

  .دینھا احتمال اشتباه ھست را حذف نمائآكھ در  ییھا د و مخففیھا بصورت استاندارد استفاده كن از مخفف - ۵

  .دیاستفاده نمائ ینیبال یدر بخشھاھشدار دھنده  یستمھایاز س - ۶

  .دینمائ یریمار جلوگیاز بروز عفونت در ب - ٧

  .دیاز خطر افتادن انجام دھ یریجلوگ  یبرااقداماتی د و یكن ت کنترل سقوط  از تخمار را از نظر خطر یب - ٨

 .دیشنا نمائآط خود یمار را نسبت بھ محیب - ٩

 .دیمار توجھ نمائیعا بھ زنگ بید و سریاد دھیمار قرار داده و كار با ان را یار بیزنگ را در اخت -١٠

 .دیممكن اجتناب نمائتا حد  در تخت  ماریب یاز استفاده از محدود كننده ھا -١١

 :ر توجھھ نمائیدید بھ موارد زیكن یمار استفاده میب یكھ از محدود كننده برا یدر محل -١٢

  .ندیمار را كنترل نماید مرتبا بیبھ پرستاران تذكر دھ - 

 .دیخاص پرستاری فراھم نمائ یبخشھا یا شناختیو  یماران دچار نواقص عملكردیمراقبت از ب یبرا - 

 .دیر در زانو، مچ پا و مچ دست قرار دھھشدا یستمھایس  - 

 .دیچرخ دار قرار دھ یا صندلیھشدار دھنده در تخت و  یزنگھا - 

 .كوتاه باشد یلیا خیماران كوتاه یب ید و تختھایبخش را قفل كن یدرھا  - 

 .دیش دھیمار را افزایدفعات مشاھده از ب  - 

  .دیمار در تخت محافظت نماید كھ از بیقرار دھ یھا را طور بالش - 

 .دیریمار در نظر بگیب یك با توجھ بھ عالقھ فردیموز ستا )تھیژآ(بی قرار كھ  یماریب یبرا -١٣

 .دیكن یبررس ،دھند یش میمار را افزایبوده و خطر صدمھ بھ ب یعوارض جانب یكھ دارا ییداروھا -١۴

د ید و مطمئن باشین قرار دھیمار را در سطح پائید و تخت بیك دوم باال ببریك چھارم تا ینرده كنار تخت را  -١۵

 .مار در شب روشن باشدیخواب ب غچرا. تخت قفل است یكھ چرخ ھا

ن یھمچن. دید و درمان الزم را انجام دھیكن یبررساز نظر علت آن شد  یجیدچار گ یمار بطور ناگھانیاگر ب -١۶

 .اورندیرا از منزل ب یا مچیو  یواریشنا ھستند مانند ساعت دآمار یب یكھ برا ید تا وسائلیمار بخواھیان بیاز اطراف

کاتتر ھا دن یا كشیچون احتمال افتادن از تخت و  یتا از حوادث مار بمانندید در كنار بیار بخواھمیاز خانواده ب -١٧

  .شود یریجلوگ ی متصل و لولھ ھا
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 .دینان دور نمائآصدمھ برساند را از  انماریكھ ممكن است بھ ب یتمام وسائل -١٨

 .دیقرار دھ یستگاه پرستاریك اینزد یرا در اتاق ماریب -١٩

دار مگر در  چرخ یند و از استفاده از صندلیدستھ بنش یداراو ثابت  یصندل ید تا در رویمار كمك كنیبھ ب -٢٠

 .اجتناب شود ،الزم است ییجابجا یكھ برا یموارد

  .دیش تحرك ارجاع دھیتن جھت افزاموزش راه رفآو  یقدرت یجھت انجام ورزشھا یوتراپیزیمار را بھ فیب -٢١

 نی پرستاری مبتنی بر شواھدیراھنمای بال

 
  

  )ھیپرتیروئیدیسم(پرکاری تیروئید 

  Problem Definition                                                                                         ان مشكل         یب

  اختالل در الگوی خواب

    Expected Outcomes                                                             مورد انتظار                   یندھایآبر

  :بتواند در چارچوب زمانی مشخصباید بیمار 

  .در طول شب، دفعات کمتری از خواب بیدار شود - 

 .دپس از بیدار شدن در طول روز سرحال بوده و احساس خستگی نکن - 

 .رودببدون ھیچ مشکلی بخواب  - 

  .بھبود دھنده خواب بیان کندعوامل برای رعایت   منظم  ای برنامھ - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

مشکالت خواب، تغییرات خواب ھمراه با بیماری  ھزمان خواب، سابق  ای از خواب بیمار شاملتاریخچھ . ١

  .تھیھ کنیدفعلی و استفاده از داروھا و مواد محرک 

این برنامھ شامل زمان خوابیدن، زمان از . خواب خود را برای چند ھفتھ بنویسد ھاز بیمار بخواھید برنام. ٢

 .باشدخواب بیدار شدن، تعداد دفعات بیدار شدن از خواب و چرت زدن می

ھای آرام سازی استفاده کنید روش اگر بیمار مضطرب بود، از . سطح اضطراب بیمار را بررسی کنید. ٣

 .)"اضطراب"مراجعھ بھ مداخالت پرستاری مربوط بھ (

بیمار را در صورت نیاز  .خلق پائین، بیان ناامیدی و کم اشتھایی: عالیم شروع افسردگی را بررسی کنید. ٤

 .جھت مشاوره ارجاع دھید

منابع مخفی کافئین نظیر داروھای بدون نسخھ را . داروھا، رژیم غذایی و مصرف کافئین را بررسی کنید. ٥

 .چک کنید

نظیر در نظر گرفتن زمانی برای (اقداماتی را قبل از خواب بھ منظور کمک بھ بھبود خواب انجام دھید . ٦

 .)آرامش ذھن
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 .قبل از خواب، پشت بیمار را ماساژ دھید. ٧

از تلفن و موبایل استفاده نکنید، صدای تلویزیون و رادیو را کمتر (محیط را برای خوابیدن بیمار آرام کنید  .٨

ھای انفوزیون را قطع کرده و بھ آرامی صبحت پمپ زنگ قرار دھید، » بدون صدا«کنید، پیجرھا را در حالت 

 ).کنید

قیانوس، ریزش باران و صدای آب قبل از خواب بخش نظیر صدای ا دن صداھای آرامابیمار را بھ گوش د. ٩

 . شودنیز توصیھ می) earplugs(استفاده از گوش گیر. تشویق کنید

 :خواب زیر را دنبال کنید ھدر بیماران بستری دربخش، برنام. ١٠

صداھای . صبح خواب بدون وقفھ داشتھ باشد ٥تا  ١بھ بیمار فرصت دھید تا از ساعت : شیفت شب - 

 .حداقل برسانید محیط را بھ

ھا را شب، المپ ١٠در ساعت . شب را محدود کنید ٩عصر تا  ٤چرت زدن بین ساعات : شیفت عصر - 

خاموش کرده، داروھای خواب آور را طبق دستور بکار برده و ایجاد صدا و حضور در اتاق بیمار را بھ 

  .حداقل برسانید

بیمار را ترغیب بھ داشتن . بح تشویق کنیدص ١١بیمار را بھ چرت کوتاه قبل از ساعت: شیفت صبح - 

بندی داروھای بیمار را طوری تنظیم کرده کھ از بیدار کردن  زمان ھبرنام. فعالیت بدنی مناسب کنید

  .صبح خودداری شود ٥تا  ١بیمار طی ساعات 

  :مراقبت در منزل

  .بھ بیمار و خانواده در مورد انتظاراتشان از یک خواب طبیعی آموزش دھید. ١

در مسیر بین اتاق خواب و دستشویی نور . محیط را از نظر خطرات احتمالی در نیمھ شب بررسی کنید. ٢

 .ای مانع سر راه نباشدکافی بوده و وسیلھ

دیت خواب در طول وھا، محدکنترل محرک :خوابی، مداخالت غیردارویی را در ابتدا بکار بریدبرای بی. ٣

ھای غلط در مورد حل نگرش یتماس با نور آفتاب و مداخالت آموزشھای آرام سازی، افزایش روش روز، 

 .در مورد خواب

 .عمل آوریدھ از خانواده بیمار دچار اختالل مزمن خواب حمایت ب. ٤

  .را بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھیدبیمار روان، اختالالت مربوط بھ در صورت وجود . ٥

   Patient Education                                                                مار                             یآموزش بھ ب

ھای غذایی وعدهعدم داشتن و نیز  ، دارو مایعات کافئین موادمصرف قھوه و سایر  حذف بیمار را بھ . ١

  .تشویق کنید ،پرپروتئین و پرچربی نزدیک بھ زمان خواب

ھمچنین از مصرف . ھای خواب آور استفاده نکندبھبود خواب خود از الکل یا دارویاز بیمار بخواھید برای . ٢

 .ساعت قبل از زمان خواب خودداری کند ٤-٦الکل 

 .از بیمار بخواھید اطالعاتی را در مورد وضعیت خواب خود برای چند ھفتھ یادداشت کند. ٣

 .آموزش دھیدھای آرام بخش جسمی و روحی را جھت بھبود خواب بیمار روش. ٤
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 پنجروی روزانھ بیمار را بھ پیاده. بھ بیمار آموزش دھید کھ احتیاج بھ فعالیت و تمرینات بدنی بیشتری دارد . ٥

 .ساعت قبل از بھ بستر رفتن تشویق کنید ششتا 

 .ھای آرام بخشی نظیر مطالعھ، دیدن تلویزیون یا انجام یک کار ھنری کنیدبیمار را تشویق بھ فعالیت. ٦

  :بود عادات خواب بیمار آموزش دھیدبھ راھکارھای زیر را جھت. ٧

نیمھ شب از خواب بیدار شدید، بھ اتاق دیگر رفتھ، فعالیتھای آرام بخشی را انجام داده و فقط وقتی وقتی  - 

  .خواب آلود شدید، جھت خوابیدن بھ اتاق خواب برگردید

 کنید، نھ برای مطالعھ یا چرت زدن جلوی یا رختخواب خود فقط برای خوابیدن استفادهاز تخت  - 

  .تلویزیون

  .ھنگام ظھر یا عصر خودداری کنیداز چرت زدن   - 

  .در زمان مشخصی از خواب بیدار شویدھر روز صبح  - 

  .ساعت خواب ندارد ٨داشتھ باشید کھ ھر کسی نیاز بھ بھ خاطر  - 

  .ه نشود، قرار دھیدکھ دید ی دور از رختخواب بطورییخود را در جا ساعت زنگ دار - 

خود در  خوابی را عامل اشتباھاتخوابی نسبت ندھید و بیمشکالت عملکردی خود را بھ بیھیچگاه  - 

  .طول روز ندانید

 

  Problem Definition                                                                     ان مشكل                            یب

  ومیت از خوابمحر

    Expected Outcomes                                      مورد انتظار                                           یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .در طی شب دفعات کمتری از خواب بیدارشود - 

 .خستگی نکند پس از بیدار شدن، در طول روز سرحال بوده و احساس - 

 .خواب رودھ بدون مشکل ب - 

 .ای را بیان کند کھ در آن زمان کافی برای خواب داشتھ باشدبرنامھ - 

  .شود، تعیین کندفعالیتھای را کھ باعث بھبود کیفیت خواب می - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

مشکالت خواب،  ھدیگر، سابق هبندی شد ای از خواب و بیداری بیمار شامل کار و فعالیتھای زمانتاریخچھ. ١

  .تغییرات خواب ھمراه با بیماری فعلی و استفاده از داروھا و مواد محرک بدست آورید

این برنامھ شامل زمان . ادداشت کندخواب و بیداری خود را بھ مدت چند ھفتھ ی ھاز بیمار بخواھید برنام. ٢

ای کھ باعث محروم ھا و فعالیتھای روزمرهخواب و بیداری، تعداد دفعات بیدار شدن از خواب، چرت زدن

 .شودشدن بیمار از خواب کافی می
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ھای بیماریدرد، نظیر (ای ایجاد کننده کم خوابی ھای فیزیولوژیک زمینھبیمار را از نظر وجود بیماری. ٣

مورد بررسی قرار ) و شب ادراری ناشی از ھیپرتروفی خوش خیم پروستات عروقی، ریوی و گوارشی - لبیق

 .دھید

بھ (ھای آرام سازی استفاده کنید روش اگر بیمار مضطرب است، از . سطح اضطراب بیمار را تعیین کنید. ٤

 ).مداخالت پرستاری مربوط بھ اضطراب مراجعھ کنید

در صورت نیاز . اشتھایی بررسی کنیدیم افسردگی شامل خلق پائین، بیان ناامیدی و بیبیمار را از نظر عال. ٥

 .بیمار را جھت مشاوره یا درمان، ارجاع دھید

در صورت لزوم . بررسی کنید) نظیر مانیا، ھیپومانیا( ھای دوقطبیبیمار را از نظر عالیم دیگر بیماری. ٦

 .ھیدبیمار را بھ متخصص اعصاب و روان ارجاع د

قراری در احساس ناراحتی و بی شامل  قرار کنترل کنیدبیمار را از نظر وجود عالیم شبانھ سندرم پای بی. ٧

ھمچنین بیمار را از نظر حمالت پانیک شبانھ، وجود سردرد یا . افتدپاھا کھ قبل یا حین خواب شبانھ اتفاق می

 .رمان مناسب ارجاع دھیدبیمار را جھت د. بیماری رفلکس معده بھ مری کنترل کنید

ھای آپنھ بیمار را از نظر وجود تنفس مختل کننده خواب کھ با خرخر کردن با صدای بلند ھمراه با دوره. ٨

ای عضو کنترل قرار یا اختالل حرکت دورهشود و یا سایر اختالالت خواب نظیر سندرم پای بیمشخص می

 .کنید

از تماس با تلفن و موبایل خودداری کنید، صدای رادیو و :  کنید محیط آرامی را برای خواب بیمار فراھم. ٩

ھای تزریق را خاموش کرده و پمپ زنگ قرار دھید، » بدون صدا«تلویزیون را کم کنید، پیجرھا را در حالت 

 .در اتاق بیمار، خیلی آرام صحبت کنید

باران و صدای آب قبل از خواب  بیمار را بھ گوش دادن صداھای آرام بخش نظیر صدای اقیانوس، ریزش. ١٠

 .شودنیز توصیھ می) earplups(استفاده از گوش گیر . تشویق کنید

  مراقبت در منزل

انتظارات آنھا در مورد خواب و . موزش دھیدآبھ بیمار و خانواده در مورد انتظارات از یک خواب طبیعی . ١

  .را اصالح کنیداستخراج کرده و عقاید غلط آنھا  را الگوھای خواب در گذشتھ

چک کنید کھ در مسیر بین اتاق خواب و . محیط را از نظر وجود خطرات احتمالی در نیمھ شب بررسی کنید. ٢

 .ای مانع سر راه بیمار نباشددستشویی، نورکافی بوده و وسیلھ

 .سترس بیمار در منزل را بررسی کنیدحمایتی در د سیستم. ٣

 .بیمار را بررسی کرده و حمایت پرستاری را فراھم کنید عکس العمل خانواده نسبت بھ وضعیت. ٤

  .کند، از نظر اثربخشی و امنیت در مصرف دارو بررسی الزم را انجام دھیداگر بیمار دارو مصرف می. ٥
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دار و نیز غذاھای پرپروتئین و پرچرب ھای کافئینبیمار را تشویق کنید کھ از مصرف قھوه و غذاھا و نوشیدنی. ١

  .قبل از خواب خودداری کند
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 .بھ بیمار توصیھ کنید کھ از استعمال الکل و داروھای خواب آور جھت بخواب رفتن اجتناب کند. ٢

 .ری فعالیتھای آرام بخش نظیر دیدن تلویزیون و مطالعھ قبل ازخواب تشویق کنیدس بیمار بھ انجام یک. ٣

اختالل در الگوی "بھ بخش مراجعھ (ھای الزم را ارائھ دھید  جھت بھبود عادات خواب بیمار آموزش . ٤

  )."خواب

 

  Problem Definition                                                             ان مشكل                                      یب

  اختالل در تمامیت پوست

    Expected Outcomes                                                                    مورد انتظار             یندھایبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند 

  .اره بدست آوردتمامیت سطح پوست خود را دوب - 

 .دھد شھر گونھ اختالل در حس یا درد را در محل اختالل پوستی گزار - 

 .درمان و بھبود پوست و پیشگیری از آسیب را نشان دھد ھدرک خود از برنام - 

  .پوستی توضیح دھد ھاقداماتی را برای حفاظت و بھبود پوست و مراقبت از ھر ضایع - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

پوستی، زخم  ھنظیر زخم حاد یا مزمن، سوختگی، ضایع(مشکل پوستی بیمار را بررسی کرده و علت آن . ١

  .را تعیین کنید) فشاری، یا پارگی پوست

 I ھنظیر زخم با عمق نسبی، زخم فشاری مرحل(کرده است تعیین کنید کھ آیا مشکل پوستی فقط پوست را درگیر . ٢

  ). IIیا 

 .ھای فشاری استفاده کنیداز سیستم طبقھ بندی نیز برای زخم

مقابل بدن کھ  ھھایی در مقایسھ با ناحیتغییر پوستی ناشی از فشار با قابل مشاھده با مشخصھ: Iمرحلھ  - 

 :را شامل شودممکن است تغییر در یک یا چند مورد از موارد ذیل 

زخم ). درد یا خارش(و حس پوست ) احساس سفتی(، قوام بافت )گرمی یا سردی(درجھ حرارت پوست  - 

آید در حالیکھ در نواحی با قرمزی دایمی بھ نظر می ھدر نواحی با پیگمانتاسیون کم، بھ صورت ناحی

 .تر پوست، زخم ممکن است بھ رنگھای قرمز، آبی یا ارغوانی دیده شودتیره

از آسیب پوستی با ضخامت نسبی شامل زخم سطحی اپیدرم و درم کھ بھ صورت خراش، تاول : IIمرحلھ - 

 .شودیا چالھ کم عمق دیده می

، بھ ) IVیا  IIIھھای فشاری مرحلزخم(تر در بافت زیر جلدی، عضلھ یا استخوانھای عمیقبرای زخم :نکتھ

  .مراجعھ کنید» تاختالل در تمامیت پوس«مداخالت پرستاری مربوط بھ 

محل اختالل پوستی را حداقل یکبار در روز از نظر تغییر رنگ، قرمزی، تورم، گرمی، درد یا عالیم دیگر . ٣

توجھ زیادی بھ نواحی پرخطر . کندتعیین کنید کھ آیا بیمار تغییر در حس یا درد را تجربھ می. عفونت کنترل کنید

  .ھای پا داشتھ باشیدی، ساکروم و پاشنھھای پوستھای استخوانی، چیننظیر برجستگی
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بھ نوع صابون و مواد تمیز کننده دیگر، درجھ حرارت آب و . مراقبت از پوست بیمار را کنترل کنیدروش ھای . ٤

  .دفعات تمیز کردن پوست توجھ کنید

  .ھا ترتیب دھیدو اولویت بھ وضعیت پوست بیمار، نیازھابا توجھ منحصر بھ فرد  ھیک برنام. ٥

اختیاری، تعریق وضعیت دفع ادرار بیمار را کنترل کرده و تماس  پوست و نواحی دیگر با رطوبت ناشی از بی. ٦

  .یا ترشحات زخم را بھ حداقل رسانید

با مواد شیمیایی ادرار  بدن اختیاری جھت جلوگیری از تماسکنترل بی ھاختیاری دارد، یک برناماگر بیمار بی. ٧

اختیاری بھ متخصص کلیھ و بیمار را جھت بررسی بی. بھ پوست آسیب برساند، اجرا کنید تواندو مدفوع کھ می

  .مجاری ادرار یا متخصص گوارش ارجاع دھید

در . بیمار وارد نشودمحل اختالل پوستی  بھ گونھ ای در تخت قرار دھید کھ فشار یا آسیبی بھ بیمار را وضعیت . ٨

  .دھید وضعیتساعت چرخانیده، و تغییر  ٢مار را ھر راستای دستیابی بھ اھداف درمانی، بی

بھ منظور کاھش اصطکاک، . ھا یا وسایل، بطور مناسب ارزیابی کنیدھا، تختبیمار را جھت استفاده از تشک. ٩

  .ھا جھت کاھش فشار استفاده کنیدممکن قرار داده و از بالش ھترین درج سر تخت را در پایین

 .برای درمان موضعی پوست را اجراء کنیددرمانی مکتوب  ھبرنام. ١٠

 .ھای استخوانی خودداری کنیدپوستی و برجستگی اختالل از ماساژ اطراف محل . ١١

ھای در صورت لزوم وی را بھ یک مشاور تغذیھ ارجاع داده و مکمل. ای بیمار را بررسی کنیدوضعیت تغذیھ. ١٢

 .غذایی را بھ وی پیشنھاد دھید

 .آسیب را تعیین کنید ھو مرحل) التھاب، پرولیفراسیون، بھبودی کامل(زخم بیمار بھبودی  ھمرحل. ١٣

  :مراقبت در منزل

 .نحوه تعویض پانسمان و اھمیت حفظ محیط تمیز برای زخم را بھ بیمار و خانواده آموزش دھید. ١ 

بھ بیمار و خانواده ھای عفونت و زمان تماس با پزشک یا پرستار، مناسب، عالیم و نشانھ ھدر مورد تغذی. ٢ 

  .آموزش دھید
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 خانواده/ بھ بیمار ھای عفونت، عوارض و بھبودی را پوست و زخم و روشھای کنترل عالیم و نشانھ ھمعاین. ١ 

 .آموزش دھید

 .علت انتخاب درمان موضعی را بھ بیمار آموزش دھید. ٢ 

 .ساعت را آموزش دھید ٢در راستای دستیابی بھ اھداف مراقبتی، چرخش و تغییر پوزیشن بیمار، حداقل ھر . ٣ 

  .فشار جھت پیشگیری از زخم فشاری آموزش دھید هھا و وسایل کاھندبھ بیمار در مورد استفاده از بالش. ٤ 
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  عدم تحمل نسبت بھ فعالیت
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    Expected Outcomes                                                  مورد انتظار                               یندھایبرآ

بیمار درانجام فعالیتھای جسمانی توصیھ شده با توجھ بھ افزایش متناسب تعداد ضربان قلب، فشار خون، تعداد  - 

  .نمایدتنفس شرکت 

 .نمایدکند و شروع حمالت را فورًا گزارش عالیم اثرات جانبی ناشی از انجام فعالیت را بیان  - 

 .ماندبای رنگ طبیعی، گرم و خشک باقی در ھنگام انجام فعالیت پوست دار - 

 .کندبیان  یبصورت کالم را ، تحمل و عالیمشرایط بیمارینیاز بھ افزایش تدریجی فعالیت بر اساس  - 

  .را درک کند نیاز بھ تعادل میان فعالیت و استراحت - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار) الف

 :عالئم و نشانھ ھای مربوط بھ عدم تحمل فعالیت را در بیمار مورد بررسی قرار دھید .١

 .ضعف و خستگی .٢

 .تنگی نفس کوششی، درد قفسھ سینھ، تعریق و یا گیجی .٣

 .حالت استراحت ضربھ در دقیقھ نسبت بھ ٢٠افزایش تعداد نبض بیشتر از  .٤

 .دقیقھ پس از قطع فعالیت ٣ت در عرض یقلب بھ میزان بیش از فعال ضربان عدم برگشت  .٥

با ھمراه  ١٠mm/Hg-١٥کاھش فشارخون سیستولیک و یا افزایش قابل توجھ فشار دیاستولیک بھ میزان  .٦

 .فعالیت

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت از بیمار) ب

  .دیكن عالیت روزانھ و دستور استراحت درتخت ارزیابیبرای تعیین تناسب بین ف را ماربی .١

 .سر و صدا و فعالیت ھای محیطی را بھ حداقل برسانید .٢

 .بوجود نیایداستراحت بیمار اختاللی در زمان وری طراحی کنید کھ طمراقبت ھای پرستاری را  .٣

یین آورده تا در صورتیکھ بیمار اغلب استراحت در تخت دارد چندین بار در روز او را از تخت پا .٤

  .مشکالت قلبی عروقی را کاھش دھید

بھ بیمار اجازه دھید برای و در صورت امکان  تدریج فعالیت بیمار را افزایش داده ھ در وقت مناسب ب .٥

  .، جابجایی و مراقبت از خود کمک نمایدوضعیت تغییر 

در کنار تخت و در  مراحل بھ حرکت واداشتن بیمار شامل نشستن در تخت با پاھای آویزان، ایستادن .٦

  .دیكناز نظر سرگیجھ و افت فشار خون بررسی  را در این حالت بیمار. باشدنھایت حرکت کردن می

ی، جاز نظر عالیم عدم تحمل مانند تھوع، رنگ پریدگی، گی را گیرد اووقتی بیمار بھ حالت سرپا قرار می .٧

  .کنید  بررسیسطح ھوشیاری و تغییر در عالیم حیاتی کاھش تاری دید و 

  .بھ پزشک گزارش کنید ،اگر بیمار ھنگام انجام فعالیت دچار سنکوپ شود .٨

انجام  ،حرکت استیا عمدتًا بی یست تمرینات دامنھ حرکتی را در صورتیکھ بیمار قادر بھ تحمل فعالیت ن .٩

  .دھید
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اده از تعداد تنفس، فشار خون، بیقراری، تنگی نفس، استف :شامل توانایی بیمار برای تحمل فعالیت .١٠

  .رنگ پوست باید قبل و بعد از انجام فعالیت پایش و ثبت گرددو عضالت فرعی تنفسی، 

این عالئم  .متوقف شودبیمار بالفاصلھ باید فعالیت بروز نمود،   ھای مشکالت قلبیاگر عالیم و نشانھ .١١

  :شامل موارد زیر است

سر، گیجی، سیانوز، و اختالل تنگی نفس، درد قفسھ سینھ، طپش قلب، ضعف شدید، احساس سبکی در  .١٢

میلی  ١٠افت فشار خون سیستول ( فشار خون فعالیتی کاھشدر گردش خون محیطی و دیس ریتمی قلبی، 

میلی متر  ١٨٠فشار خون باالتر از ( ، افزایش فشار خون فعالیتی)متر جیوه از میزان پایھ فشار خون

افت تعداد ضربان قلب بیشتر از (اردی نامتناسب ، برادیک)میلی متر جیوه ١١٠جیوه و دیاستول باالتر از 

افزایش تعداد ضربان قلب  ،)ضربھ در دقیقھ ٥٠در دقیقھ یا رسیدن تعداد ضربان قلب بھ زیر  ضربھ  ده

  ضربھ در دقیقھ  ١٠٠بھ بیش از 

  .دیكنباید در طی روز چندین مرتبھ بررسی  را سالمت پوست .١٣

صورت وجود یبوست بھ مداخالت پرستاری مربوطھ مراجعھ در  .از نظر یبوست بررسی شودبیمار باید  .١٤

  .دیكن

  . بیمار می شود را مورد ارزیابی قرار دھیددر عواملی کھ مانع تغذیھ مناسب و کافی  .١٥

  .دیكن بھ افزایش تدریجی فعالیت تشویق را و او نمائید  حمایت روحیاز بیمار  .١٦

قبل از  را و در صورت امکان درد بیمار دینك بررسی از نظر وجود درد قبل از شروع فعالیت را بیمار .١٧

  .درد زیادی مصرف نکرده باشد و اطمینان پیدا کنید بیمار ضد كردهانجام فعالیت درمان 

عصا، واکر، اکسیژن پرتابل، (  نیاز بیمار را جھت استفاده از وسایل کمکی، قبل از حرکت بررسی کنید .١٨

  .)چوب زیر بغل

  .ی قرار دھیدوضعیت تغذیھ بیمار را مورد بررس .١٩
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ھا را فورًا قطع نماید و بھ پزشک یا پرستار اطالع عالئم زیر، فعالیت وزبھ بیمار آموزش دھید در صورت بر - 

   :دھد

، شار و یا درد در قفسھ سینھ، گردنف ،تنگیاحساس عدم آسایش ، احساس مکرر بدتر شدن شرایط،  حملھ جدید یا

عالیم بیش از  این اگر. فک، شانھ و بازوھا، طپش قلب، سرگیجھ، ضعف، خستگی مفرط و غیرمعمول، عطش ھوا

  .دقیقھ طول بیانجامد بیمار باید توسط پزشک معاینھ گردد ٥-١٠

 

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل       یب

  .از بدنیھ، كمتر از نیاختالل در تغذ

    Expected Outcomes                                                            مورد انتظار                     یندھایبرآ



٣١٤ 
 

  :در چارچوب زمانی مشخصبیمار باید 

  .آل برسددهیبھ حالت ابیمار  ج وزن یبھ تدر - 

  .وزن متناسب با نسبت قد و سن شخص باشد - 

  .شود ییگر در كاھش وزن شناسامداخلھ عوامل  - 

  .شود ییمار شناسایب یاھیتغذ یازھاین - 

  .مصرف شود یبھ اندازه كاف یمواد مغذ - 

  .مار برطرف شودیر بھ دیم سوء تغذیعال - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

 ،پوست یمردگ خون، شودیمجدا  یشكننده كھ بھ راحتخشك و  یھ شامل مویسوء تغذ یھام و نشانھیعال - ١

 یراش اندامھا ،شكاف لب ،زبان قرمز و صاف ،یل عضالنیتحل ،ھیقرن التھاب، یدگیرنگ پر ،پوست یخشك

  .دیكن كنترل را یجیگ ،یتحتان

ن، یترانسفر  ن،یتین توتال سرم، فریپروتئ  ن سرم،یدر دسترس شامل آلبول یشگاھیآزما یھاج تستیبھ نتا - ٢

- یھ میت سوء تغذیشاخص وضع ٥/٣ر ین سرم زیآلبوم(د یكن سرم توجھ یھاتیت و الكترولین، ھماتوكریھموگلوب

  ) .باشد

ھ جھت یبھ متخصص تغذت لزوم بیمار را در صورو   ،تعیین نمائید با توجھ بھ سن و قد طبیعی  بیمار راوزن  - ٣

د بھ یع وزن داشت بایا كاھش سریتر بود نییوزن نرمال پا% ١٠از بیمار اگر وزن ( دیدھع كامل ارجا یبررس

  .)ھ گزارش شودیمتخصص تغذ

با و %.....) ٥٠ ؛% ٢٥(د یخورده شده را ثبت كن ید و درصد غذاھایرا كنترل كن ییافت غذایزان دریم - ٤

  .دیمشورت كن یقیحق یزان كالرین مییھ جھت تعیمتخصص تغذ

  .تشخیص دھیداز ھم شناسایی نموده و مار  را یخوردن بغذا مشكالت جسمی یا روانی  د علل یكن یسع - ٥

ا اصالًٌ یافتھ یكھ مصرف آن كاھش  یید و غذاھایسھ كنیغذا مقا یمار را با ھرم راھنمایب معمول یمصرف غذا - ٦

  .دیادداشت كنیرا  شود یمصرف نم

  .ردیقرار گ یابیو آھن در آنھا مورد ارز B12ن یتامید مصرف ویاه خوار است بایمار گیاگر ب - ٧

، دقت یكند، مھارت حركتیھ صرف غذا خوردن مك یمدت زمان  د،یكن یخوردن بررس یمار را برایب ییتوانا - ٨

 ضروری مداخالت  ،الزم است در صورت وجود ھر گونھ اشكال در بلع . مختلف ییبلع مواد غذا یید، تواناید

  .ردیصورت گ

ھ ھر یتر مكمل تغذیل یلیم ٣٠خواھند غذا بخورند الزم است یھستند و نم ییاشتھایكھ دچار ب یمارانیب یبرا - ٩

  .دناستفاده كن ك ساعتی

در  آورر كم و بصورت اشتھا یخوردن غذا را دارند غذا در مقاد ییھ دارند و توانایكھ سوء تغذ یمارانیب یبرا -١٠

  .شتر داده شودیدفعات ب

 ییغذا یھاوعدهاز استراحت قبل  یھاالزم است دوره ،خوردن غذا  ندارد یبرا یمار تحمل و توان كافیاگر ب -١١



٣١٥ 
 

  .دیكن نییاو تع یبرا

پیشگیری از عفونت اقدامات الزم جھت م عفونت كنترل نموده و یھ دارد او را از نظر عالیمار سوء تغذیاگر ب -١٢

  .دیرا انجام دھ

  .دیكن یھ را بررسیبا تغذ بیمار و مرتبط ك یولوژیزیت فیر در وضعیرات اخییتغ -١٣

م متعادل و مصرف یك ھمراه با رژیدفولیاس یر كافید كھ مقادینان حاصل كنیمار باردار است اطمیاگر ب -١٤

  .)ك مصرف كنندیدفولیگرم اس یلیم ٤٠٠د روزانھ یتمام مادران باردار با(د ینمایافت میالزم را در یھانیتامیو

  .دیینما یھمراھ راق نموده و او یمار را بھ خوردن غذا تشویب -١٥

قبل و  بیمار  دھانمناسب بھداشت بھ . دیكن یبررس را) یھا و غشاء مخاطلثھ، زبان، دندان(ت دھان یوضع -١٦

  .توجھ نمائیدبعد از غذا 

در طول روز  ،دھان بعلت مصرف داروھا خشك است یاست و غشاء مخاط ییاشتھایمار دچار بیاگر ب -١٧

ك یحرا آدامس بجود كھ ترشح بزاق تینبات بدون قند و سفت استفاده كند  جرعھ جرعھ آب بنوشد و ھمراه آن از آب

  .شود

  .دیكن یرا بررس یشكم ین مصرف غذا با بروز حالت تھوع، اسھال، استفراغ و دردھایارتباط ب -١٨

را در آن زمان بھ  یافتیدر ین كالریرا مشخص نموده و باالتر اشتھای بیمار بھ غذا  در طول روز، زمان -١٩

  .دیمار بدھیب

  .دیمار بدھیاز قبل از غذا بھ بیورت نضد درد و ضد تھوع را طبق دستور و در ص یداروھا -٢٠

 یبرداشتن ناگھان. دیغذا بھ داخل اتاق پوشش آنرا بردار ینیمار دچار تھوع است قبل از آوردن سیاگر ب -٢١

  .جاد تھوع كندیتواند ایغذا خود م یپوشش غذا و استشمام بو

ك داده یدفولیو اس Cن یتامیو و B12 نیتامیسرشار از آھن، و یاست غذاھا )یآنم(کم خونی مار دچار یاگر ب -٢٢

  .شود

اگر . دیعات استفاده كنیتازه و ما یھاوهی، محمل كوچك و قابل  یقرار از غذاھایماران مضطرب و بیب یبرا -٢٣

  .ستادن ندارد غذا را موقع راه رفتن بخوردیمار توان ایب

را پس  یھ معمولیھ مشورت كرده، تغذیغذك متخصص تیھ بود با یدچار سوء تغذ یمدت طوالن یمار برایاگر ب -٢٤

  .دیادامھ دھ یتیاز اصالح اختالل الكترول

 

  Problem Definition                                                                           ان مشكل                       یب

  یستگخ

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار        یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب 

 .كند ییشود را شناسایم یا كاھش خستگید یكھ موجب تشد یعوامل احتمال - 

 .دیف نمایرا توص یخستگ یو الگوھا یابیارز یراھھا - 



٣١٦ 
 

 .دینماان یو بھبود احساس خوب بودن را ب یش انرژیافزا - 

 .بکار گیردرا  یجبران ضعف و خستگ یبرا یره انرژیذخ یراھھا - 

 .مورد استفاده قرار دھدرا  یضعف و خستگ یبرا ید انرژیحفظ و تجد یراھھا - 

  

  

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :دامات مربوط بھ بررسی بیماراق) الف

مانند احساس کاھش انرژی، کاھش تمرکز، کاھش (عالئم و نشانھ ھای خستگی را مورد بررسی قرار دھید . ١

 .)عالقھ بھ محیط

مانند اختالل در خواب، تغذیھ ناکافی، تغییر (  عوامل ایجاد کننده خستگی را در بیمار مورد بررسی قرار دھید. ٢

  .)زندگیناگھانی در روش 

 .علت ایجاد خستگی را برای بیمار توضیح دھید. ٣ 

  )مثال چھ زمانی از روز و با چھ حد از فعالیت(  بھ بیمار در شناسایی الگوی خستگی کمک کنید. ٤

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت ھای پرستاری) ب

تكرر  .)یخستگمتوسط  سطوحو  ن یو بھتر  نیبدتر( دیكن یبررس ده  اس صفر تا یا با مقر یشدت خستگ .١

ش ضعف و یم مرتبط با افزایت و عالی، فعال)روزھا در ھفتھ و زمان آن در روزتعداد (د یكن یرا بررس یخستگ

 یفایتداخل در ا ،)یل كمكیكمك وسابا ت یفعالحتی ( یروزمره زندگ یتھایانجام فعال یی، توانا)دردمانند  (یخستگ

  .تیمعمول فعال یخو، الگووتمركز و خلق  یی، توانایش انرژیافزا ی، زمانھایونقش فرد ینقش اجتماع

 بخواب رفتن و در یین روز، عدم توانایح یھازدن ُچرت(د یكن یخواب را بررس یھ والگوھایتغذ کافی بودن  .٢

بھ  ،در روز را محدود كند یھاُچرت زدن. داشتھ باشد ید كھ استراحت كافیق كنیمار را تشویب .)خواب ماندن

. خواب و استراحت استفاده كند یبرا منظم شده و  یبند ك برنامھ زمانیا غروب، از یدر اواخر عصر  خصوص

  .وان آب در روز مصرف كندیل ٨متعادل داشتھ و حداقل  ییم غذایرژ

، اختالل در سطح یتی، درد، اختالل الكترولیك ھمچون آنمیولوژیزیا فی یل روانیمار دالیب یخستگ یاگر برا .٣

  .دیمار را بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھیب ،دارد وجود ییواثرات دارو ی، افسردگیدیروئیپوتیم ، ھایپتاس

 یمار از علل احتمالید شامل ادراكات بیان نمایب ید احساسات خود را در مورد خستگیق كنیمار را تشویب .٤

  .ین خستگیجھت تسك یو مداخالت احتمال یخستگ

را  ماریھا و نقش معمول بتیفعالبر  یر خستگی، نحوه تأثیم خستگیعالو  خود  یھاتید فعالیق كنیمار را تشویب .٥

 .ثبت کند

مانند  قدم زدن در (و برنامھ ریزی برای فعالیت ھای روزمره  اھداف ساده كوتاه مدت در تعیین مار یبھ ب .٦

  .کمک کنید) دو بار در روز مارستانیب یراھرو

او انجام  ید براتواننیگران میكھ د ییھاتیفعال، و یرضروریو غ یضرور یھاتیفعالدر تشخیص مار یبھ ب .٧



٣١٧ 
 

  .درا محدود كن یاجتماع یھاتیاگر الزم است فعالاو را راھنمایی کنید تا . ، کمک کنیددھند 

كھ موجب  ییھاتید فعالیق كنیمار را تشوید و بیكمك كن) ازیدر صورت ن(روزمره یمار در انجام كارھایبھ ب .٨

  .انجام دھد ییتنھا بھ شود راینم یو یگخست

  .دیق كنیمار را بھ قدم زدن تشویب .٩

د و یكنترل شده ارجاع دھ )كیروبیآ(ھوازی  یانجام ورزشھا یوتراپ برایزیك فیمار را بھ یب ،د پزشكییبا تا .١٠

  .دییش فراھم نمایا عصا برایمثل واكر  یل كمكیوسا

 یكھ برا یاستفاده كنند بخصوص ھنگام یكاھش خستگ یبرا یتلفمخ یھاروش ماران ممكن است از یب .١١

  .ل وجود داشتھ باشدین دلیچند یخستگ

مار را بھ ین مورد بیع است كھ در ایشا یوكارد مشكلیمتعاقب انفاركتوس م  یخستگ ،یماران قلبیدر مورد ب .١٢

   .دیمتخصص قلب ارجاع دھ

  .دییكنترل نما یا افسردگیشود مثل درد یم یش خستگیكھ موجب افزا یمیر عالیمار را از نظر سایب .١٣

   Patient Education                                                   مار                                          یآموزش بھ ب

  .روش حفظ انرژی را بھ بیمار آموزش دھید .١

  .تھوع و اختالالت درخواب باشد، یم بدخلقیمراقب عالبھ بیمار آموزش دھید  .٢

 .انجام دھد یشتریب یكیزیت فیفعال تحملدر صورت  .٣

 .دیجاد كنینده در آنھا اینسبت بھ آ یترد نگرش مثبتیكن یسع .٤

 .استراحت در نظر بگیردرا جھت  ییھا زمان فعالیت، یھان دورهیب .٥

 .دیمار آموزش دھیبھ بستادن در ھنگام دوش گرفتن را یا یمثل نشستن بھ جا یحفظ انرژ یھا روش .٦

از خود را یت مورد نیست فعالیل و داشتھ یبیم جیك تقویش ید كھ ھمواره ھمراه خویمار آموزش دھیبھ ب .٧

 .دیادداشت نمایدر آن 

 .دیك را آموزش دھیو استفاده از موز) قیتنفس عم( كاھش استراحت ھمچون كنترل تنفس یھاوهیش .٨

نات مناسب جھت یاستراحت و تمر ،عاتی، مایھ كافیتغذبا ھمراه سالم  یك زندگیمار در مورد داشتن یبھ ب .٩

  .دیآموزش دھ یكاھش خستگ

  
  Problem Definition                                                 ان مشكل                                                  یب

  اختالل در تصویر ذھنی از بدن خود

    Expected Outcomes                                               رد انتظار                               مو یندھایبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند 

 .و توانایی تطابق با تغییر در سبک زندگی را بیان کرده یا نشان دھد ،پذیرش تغییر یا فقدان. ١

 .از دست داده شده را نگاه یا لمس کند قسمت تغییر یافتھ یا. ٢



٣١٨ 
 

 .از قسمت تغییر یافتھ یا ناکارآمد، بدون وارد کردن آسیب مراقبت کند. ٣

  .بھ فعالیتھای اجتماعی قبلی باز گردد. ٤

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

ھایی در باره تغییرات در تصویر را کھ نگرانی یبیمارشرایط  با کمک مقیاس سنجش تصویر ذھنی از بدن،. ١

 .ذھنی از بدن دارد، تعیین کنید

بررسی کرده و در صورت لزوم ارجاعات الزم ) dysmorphic disorder(بیمار را از نظر اختالل بدشکلی . ٢

 .را انجام بدھید

ھای شدید را مشاھده کرده و استفاده از آنھا را در طابقی معمول بیمار در زمان مراجعھ با استرسھای تمکانیزم. ٣

 .بحران فعلی تقویت کنید

 .دست یابدتصویر ذھنی از بدن خود بھ بیمار فرصت دھید تا بھ درک ایده آلی از . ٤

نگام تطابق با تغییرات در بدن و سبک ھھ بفرد انکار، غم یا افسردگی، احساسات طبیعی توجھ داشتھ باشید کھ . ٥

 .زندگی ھستند

 .)مانند بیماران ماستکتومی( کنیدشناسایی خطر اختالل در تصویر ذھنی را در معرض بیماران . ٦

 .از بیماران بخواھید تا احساسات خود را بیان کنند. ٧

احتمالی در وزن و ریزش موھا با  در مورد تغییرات. نقاط قوت و منابع در دسترس را برای بیمار توضیح دھید. ٨

 .یک کاله گیس مناسب قبل از ریختن موھا انتخاب کنید. بیمار صحبت کنید

 .شان تشویق کنیدھای جذاب و پوشاننده ناتوانیبیمار را بھ خرید لباس. ٩

درگیر توسط  ھناحیبا لمس این کار را . بھ بیمار و اطرافیان اجازه دھید تا بھ تدریج با تغییر بدن مواجھ شوند. ١٠

با بیمار را تشویق کنید . استفاده کندناحیھ از یک آینھ برای دیدن بھ بیمار کمک کنید تا سپس . بیمار شروع کنید

احساسات مربوط بھ واکنش دیگران نسبت بھ  هدر محوطھ بیمارستان حرکت کرده و در بارخانواده  پرستار یا 

 .تغییر بدن صحبت کند

 .مراقبتی ترغیب کنید ھمیم گیری و مشارکت در برنامبیمار را بھ تص. ١٢

 .تشویق کنیدکمک از دیگران در پذیرش  را بیمار. ١٣

 .پذیرش خود کمک کنید توانمندی ھا، ھنر ھا، و بطور کلی ھای فردی ، آلبھ بیمار در توصیف ایده. ١٤

 .بیمار را تشویق کنید کھ یک توصیف داستانی از تغییرات خود بنویسد. ١٥

 .از نگاه با اکراه موقع مراقبت از بیمارانی کھ بدشکلی ناشی ازجراحی یا آسیب دارند، خودداری کنید. ١٦

 .ھای غیرضروری انجام دھیدمراقبت را با حداقل تماس. محیط خصوصی بیمار را فراھم کنید. ١٧

 . داده ، دنبال کندن انجام میکھ قبل از تغییر در بدرا مراقبتی  روش ھای بیمار را تشویق کنید تا ھمان . ١٨

  مراقبت در منزل

 .اندوه و پذیرش تغییر بدن را قبل از بازگشت بھ منزل ارزیابی کنید ھمرحل. ١

 .میزان پذیرش خانواده از تغییرات بدنی بیمار را بررسی کنید. ٢



٣١٩ 
 

 .پذیرش تغییرات بدنی را در تمامی تعامالت خود با بیمار و خانواده وی نشان دھید. ٣

 .بھ بیمار کمک کنید تا نقش جدید خود را در خانواده ببنید. ٤

 .جھت کمک بھ پذیرش تغییر توسط بیمار، وی را بھ کار درمان و مراکز مربوطھ ارجاع دھید. ٥

بیمار و خانواده را در انجام مراقبت از خود تا حد امکان . ھای مراقبت را بھ بیمار آموزش دھیدجنبھ ھھم. ٦

 .شرکت دھید

مرحلھ بھ  بھ تدریج و این کار را ، در صورتیکھ بیمار ھنوز در نگاه یا لمس قسمت تغییر یافتھ بدن مشکل دارد .٧

 . مرحلھ انجام دھید

 .و مواقع مالقات با پزشک را آموزش دھید احتمالی  عوارض، بھ بیمار و خانواده، وضعیت پزشکی موجود. ٨

، انعطاف پذیری و قدرت بیمار ROMھای منظور انجام ورزش در صورت لزوم بیمار را بھ فیزیوتراپ بھ. ٩

جھت انتقال و حرکت ایمن بھ وی کمک کنید یا از وسایل کمک  .از ایجاد کنتراکچر جلوگیری کنید. ارجاع دھید

 .حرکتی در محیط منزل استفاده کنید

 .وضعیت تغذیھ و خواب بیمار را بررسی کرده و ارتقاء بخشید. ١٠

  .کمک کنید) الزم ھھزین(ه در کسب منابع مورد نیازبھ خانواد. ١١
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را آموزش  )محل آمپوتاسیون و محل استومی نظیر محل ماستکتومی،(مراقبت صحیح از محل جراحی  هنحو. ١

 .دھید

 .بیمار را جھت کمک بھ تطابق با تغییر بھ مشاور ارجاع دھید. ٢

 .بیمار فراھم کنید خانواده اطالعات کتبی الزم را برای . ٣

 .را بھ حمایت بیشتر از بیمار ترغیب کنید خانواده . ٤

، تقویت حمایت )بانداژ مثًال(آموزش در باره مراقبت عملی : حمایت اجتماعی را بدین ترتیب ھدایت کنید. ٥

و تقویت  ، )مطلوب بین ظاھر بیمار و بیماران دیگر ھمقایس( ، تقویت حمایت اعتماد بھ نفس)گوش دادن(ظاھری

  ).کمک در اجتماعی کردن بیمار(وابستگی تعلق و احساس 
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  اضطراب

    Expected Outcomes                                                                   مورد انتظار              یندھایبرآ

  ):درچارچوب زمانی مشخص(بتواند باید بیمار 

 .عالیم اضطراب را تعیین و بیان کند - 

 .کنترل اضطراب را بیان کرده و نشان دھد  روش ھای - 

 .کندابراز فقدان یا کاھش نگرانی ذھنی را  - 



٣٢٠ 
 

 .عالیم حیاتی طبیعی داشتھ و کاھش تحریک سمپاتیک را نشان دھد - 

 .را نشان دھد است بیانگر کاھش نگرانی ی کھ ظاھر چھره، وضع و حالت بدن و میزان فعالیت - 

 .ن دھدافزایش قدرت تمرکز و تفکر صحیح را نشا - 

 .ھا و تھدیدھا را تعیین و بیان نمایدعوامل تشدید کننده اضطراب، تعارض - 

  .بازگشت مھارتھای حل مسالھ را نشان دھد - 
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نظیر تاکی کاردی، تاکی پنھ، (ھای جسمی وی بھ اضطراب را بررسی کنید شمیزان اضطراب بیمار و واکن. ١

- آیا در حال حاضر احساس نگرانی و اضطراب می«این کار را با پرسیدن سئوال ). بیان غیرکالمی اضطراب

 .انجام دھید» کنید؟

 .ننده آن کنیددر صورت لزوم با ھمدلی، بیمار را تشویق بھ بیان عالیم اضطراب خود و علل ایجاد ک. ٢

توانم این کار را در این زمان من می» «اضطراب مرا نخواھد کشت«بیمار را بھ استفاده از جمالت مثبتی نظیر. ٣

 .تشویق کنید» توانم با اضطراب مقابلھ کنممن می» «.انجام دھم

 .تا حد امکان تالش کنید تا عوامل ایجاد کننده اضطراب را حذف کنید. ٤

از اصطالحات غیرپزشکی و آسان . و پروسیجرھای مربوط بھ بیمار را برای وی توضیح دھید فعالیتھا ھھم. ٥

 .این کار را موقع انجام ھر پروسیجر برای بیمار انجام دھید. استفاده کرده و آرام صحبت کنید

ین مھارتھا برده است، را مشخص کرده و امھارتھای سازگاری کھ بیمار قبًال در مواجھھ با اضطراب بکار می. ٦

 .را تقویت کنید

 .پشت بیمار را ماساژ دھید ،جھت کاھش اضطراب بیمار. ٧

 .لمس درمانی استفاده کنید روش ھای از . ٨

 .از تصویر سازی ذھنی برای کاھش اضطراب استفاده کنید. ٩

ه و بیمار را بھ یک محیط آرام فراھم کرد. ای را برای گوش دادن بھ موزیک دلخواه بیمار فراھم کنیدوسیلھ. ١٠

 .اش تشویق کنیددقیقھ موسیقی یا نوار مورد عالقھ ٢٠گوش دادن 

 .توسط بیمار منع کنید ھا و سیگار را بخشمصرف الکل، آرام. ١١

ھا و کوکائین از مصرف ھر گونھ مواد محرک نظیر کافئین، نیکوتین، تئوفیلین، تربوتالین سولفات، آمفتامین. ١٢

 .ھا را محدود یا قطع کنیدآگاه بوده و مصرف آن

  مراقبت در منزل

 .بھ اضطراب بیمار بدون قضاوت شخصی در مورد منبع آن توجھ کنید. ١

 .بھ خانواده بیمار در حمایت کامل بیمار در مواقع مواجھھ با عالیم اضطراب کمک کنید. ٢

 .تأثیر اضطراب بر رژیم درمانی را بررسی کنید. ٣

 .سردگی بررسی کنیدبیمار را از نظر وجود اف. ٤

بیماران مبتال بھ اختالل پانیک یا سایر مشکالت روانپزشکی مرتبط با اضطراب را جھت مصرف داروھای . ٥



٣٢١ 
 

 .ضداضطراب و ضدافسردگی، بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھید

در مورد عوارض جانبی، . بھ بیمار و خانواده در مورد مصرف صحیح و مناسب رژیم درمانی کمک کنید. ٦

 .یت مصرف داروھا طبق دستور و عالیمی کھ بایستی سریعًا بھ پزشک یا پرستار گزارش شود، آموزش دھیداھم

بھ مداخالت . در صورت لزوم برنامھ اورژانسی را اجرا کنید. بیمار را از نظر افکار خودکشی بررسی کنید. ٧

 .مراجعھ کنید» خطر خودکشی«پرستاری مربوط بھ 

خانواده، دوستان، ھمسایگان و گروھھای حمایتی و : از منابع اجتماعی مناسب ترغیب کنیدبیمار را بھ استفاده . ٨

  .سایر افرادی کھ وضعیت مشابھ با بیمار دارند
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 .الیم اضطراب را بھ بیمار وخانواده آموزش دھیدع. ١

و انتخاب مداخالت ) از بھ آسانی قابل تحمل تا غیر قابل تحمل(بھ بیمار در تعریف میزان اضطراب خود . ٢

 .مناسب کمک کنید

 .ھای خود کنترلی اضطراب را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ٣

 .را آموزش دھیدھای آرام سازی پیشرونده عضالنی روش بھ بیمار . ٤

تنفس آرام بخش را بھ بیمار آموزش دھید، بیمار بایستی از طریق بینی نفس بکشد، بھ آرامی شکم را بھ سمت . ٥

 .سینھ را بھ طرف پایین حرکت دھد ھباال پرکرده و سپس نفس خود را از راه دھان خارج کند و قفس

ھر موفقیت آمیز موقعیت، حل مشکل و یا پیامد  ھ، تجربفقدان اضطراب یا درد هبھ بیمار آموزش دھید کھ در بار. ٦

 .در ذھن خود تصویر سازی کند برنامھ یا فعالیت 

بیمار آموزش دھید کھ در صورت وجود ھر گونھ مشکل یا سئوال، با مرکز درمانی تماس حاصل  هبھ خانواد. ٧

  .کنند
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  سازگاری ناموثر

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار     یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

 .ی را بطور کالمی بیان کرده و موقع نیاز درخواست کمک کندتوانایی سازگار - 

 .توانایی حل مشکالت مربوط بھ نیازھای موجود را نشان دھد - 

 .عاری از رفتارھای مخرب نسبت بھ خود و دیگران باقی بماند - 

 .نیازھا را مطرح کرده و جھت رفع آن نیازھا، با دیگران گفتگو کند - 

اخیر یا مداوم زندگی، راھکارھای سازگاری را از بین  زای  ترساسعوامل در مورد چگونگی این کھ  - 

 .اند، صحبت کندبرده



٣٢٢ 
 

  .ھای سازگاری موثر جدید را نشان دھداستراتژی - 
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علل سازگاری ناموثر نظیر درک ضعیف از خود، اندوه، فقدان مھارتھای حل مسالھ،  بیمار را از نظر. ١

 .اخیر در وضعیت زندگی بررسی کنید اتفقدان حمایت یا تغییر

 .بررسی کنیدایجاد استرس بیمار را از نظر نقاط قوت نظیر توانایی ارتباط حقایق و شناسایی منبع . ٢

 . بررسی کرده و بطور مناسب مداخلھ انجام دھید خطر آسیب زدن بھ خود و دیگران را. ٣

 .آل و مھارتھا و دانش فردی کمک کنیدبھ بیمار در تعیین اھداف ایده. ٤

ھا، عواطف و استفاده کرده و بیمار و خانواده را بھ بیان ترسبا بیمار ارتباط روش ھمدلی در برقراری از . ٥

 .تنظیم اھداف تشویق کنید

 .ترغیب کنید ، شده تعییناب و مشارکت در برنامھ ریزی مراقبتی و فعالیتھای بیمار را بھ انتخ. ٦

نظیر مطالعھ، دیدن تلویزیون، گوش دادن ( فعالیتھای جسمی و روانی بیمار را در حد توان وی فراھم کنید. ٧

 .)ھاھای سینمایی، ورزش و نرمش و بازیبھ رادیو، فیلم

 .ھای ھوازی تشویق کنیدرا بھ انجام ورزشاگر بیمار توانایی جسمی دارد، وی . ٨

 .قبل از انجام ھر مراقبت، اطالعاتی را راجع بھ آن بھ بیمار بدھید. ٩

 .قبل از انجام ھر گونھ تغییری، با بیمار گفتگو کنید. ١٠

 .کنید ، صحبتدر مورد توان و قدرت بیمار و خانواده در تغییر موقعیت یا نیاز بھ قبول موقعیت. ١١

ت کمک بھ بیان احساسات بیمار نظیر ناراحتی، نگرانی و احساس گناه، بطور فعال بھ وی گوش داده جھ. ١٢

 .دھید و احساسات او را درک کنید

 .ترغیب کنید ،ھای سازگاری مورد استفادهقبلی و مکانیزم زای  استرسعوامل بیمار را بھ بیان . ١٣

 .یمار اجازه دھید در طول زمان آرامش یابدبھ ب. از رفتارھای سازگاری بیمار حمایت کنید. ١٤

 .بھ بیمار کمک کنید تا تعریف کند کھ عالیم وی، چھ معنایی ممکن است برای او داشتھ باشد. ١٥

بیمار را بھ استفاده از روشھای آرام سازی رفتاری نظیر موزیک درمانی و تصویر سازی ذھنی تشویق . ١٦

 .کنید

 .مان انجام پروسیجرھای دردناک برای بیمار، استفاده کنیدھای انحراف فکر در زروش از . ١٧

 .در صورت نیاز، وی را جھت مشاوره ارجاع دھید. ١٨

  :مراقبت در منزل

خانواده و ای از  ھدر صورت امکان تاریخچ. خانواده را از نظر الگوھای رفتاری سازگاری بررسی کنید. ١

 .تھیھ کنیدبیمار 

در صورت لزوم وی را بھ . و خودکشی بررسی کنید ،یب بھ خود و دیگرانبیمار را از نظر میل بھ آس. ٢

 .طور اورژانسی بھ مرکز سالمت روان ارجاع دھید

. تشویق کنید ،کنترل فردی ھمدیریت مراقبت از خود جھت افزایش تجربتوانمندی بیمار را بھ استفاده از . ٣



٣٢٣ 
 

 .ن را برای بیمار تعیین کنیدو وابستگی بھ دیگراتعلق ھای موجود در احساس  حمایت ھھم

 .خدمات اجتماعی جھت ارزیابی و مشاوره ارجاع دھید واحدھای /مراکزبیمار را بھ . ٤

  .خانواده را بھ گروھھای حمایتی موجود ارجاع دھید بیمار و. ٥
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از بیمار بخواھید مشکل و علل را تعریف کرده و فواید و . حل مسالھ را بھ بیمار آموزش دھیدمھارت . ١

 .ھا را لیست کندحلمضرات راه

 .ھ دھیدئ، اطالعات ضروری پیرامون وضعیت و درمان را ارااو برای بیمار وخیم و خانواده. ٢

 .آرام سازی را آموزش دھیدھای روش . ٣

 .از ابزارھای آموزش مناسب برای رفع نیازھای فردی وی استفاده کنید. ٤

ن، گروھھای حمایتی انظیر درمانگرھا، مشاور(بھ بیمار در مورد منابع در دسترس جامعھ آموزش دھید . ٥

  ).مردمی
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  خطر بروز صدمھ

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                          یندھایبرآ

  ):مشخص یدر چارچوب زمان(د قادر باشد یمار بایب

 .باشددور  از صدمھ - 

  .ح دھدیاز صدمھ را توض یریجلوگ یروشھا - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

 .دینمائ یریر جلو گیز یمراقبت یبا توجھ بھ راھنما ،مارستانیشدن در ب یاز بستر یك ناشیاتروژنی یبھایسآاز . ١

استفاده  یق محصوالت خونیا تزریو  ییمار قبل از انجام مداخلھ دارویب ییشناسا یاز حداقل دو روش برا. ٢

  .خ تولدیا تاریو  یمار، شماره ثبت پزشكید، مانند نام بینمائ

د و روش و محل یكنکنترل مار را یقا اطالعات مربوط بھ بیدق یا جراحیو  یقبل از انجام ھر گونھ مداخلھ تھاجم .٣

  .دیر فعال مشخص نمائیفعال و غ یارتباط یانجام مداخالت را با استفاده از روشھا یح برایصح

د و دوباره دستورات یسیبنو ید بھ صورت كتبید بایكن یافت میدر یا تلفنیو  یدستورات را بصورت شفاھ یوقت .٤

  .دیرا بخوان

  .دینھا احتمال اشتباه ھست را حذف نمائآكھ در  ییھا مخفف د ویھا بصورت استاندارد استفاده كن از مخفف - ٥

  .دیاستفاده نمائ ینیبال یھشدار دھنده در بخشھا یستمھایاز س - ٦

  .دینمائ یریمار جلوگیاز بروز عفونت در ب - ٧



٣٢٤ 
 

  .دیاز خطر افتادن انجام دھ یریجلوگ  یبرااقداماتی د و یكن سقوط  از تخت کنترل مار را از نظر خطر یب - ٨

 .دیط خود اشنا نمائیمار را نسبت بھ محیب - ٩

 .دیمار توجھ نمائیعا بھ زنگ بید و سریاد دھیمار قرار داده و كار با ان را یار بیزنگ را در اخت -١٠

 .دیتا حد ممكن اجتناب نمائ در تخت  ماریب یاز استفاده از محدود كننده ھا -١١

 :ر توجھھ نمائیدید بھ موارد زیكن یاده ممار استفیب یكھ از محدود كننده برا یدر محل -١٢

  .ندیمار را كنترل نماید مرتبا بیبھ پرستاران تذكر دھ - 

 .دیخاص پرستاری فراھم نمائ یبخشھا ،یا شناختیو  یماران دچار نواقص عملكردیمراقبت از ب یبرا - 

 .دیھشدار در زانو، مچ پا و مچ دست قرار دھ یستمھایس  - 

 .دیچرخ دار قرار دھ یا صندلی ھشدار دھنده در تخت و یزنگھا - 

 .كوتاه باشد یلیا خیماران كوتاه یب ید و تختھایبخش را قفل كن یدرھا  - 

 .دیش دھیمار را افزایدفعات مشاھده از ب  - 

  .دیمار در تخت محافظت نماید كھ از بیقرار دھ یھا را طور بالش - 

 .ردیمار در نظر بگیب یقھ فردك با توجھ بھ عالیھستند موز )تھیژآ(بی قرار كھ  یمارانیب یبرا -١٣

 .دیكن یبررس ،دھند یش میمار را افزایبوده و خطر صدمھ بھ ب یعوارض جانب یكھ دارا ییداروھا -١٤

د ید و مطمئن باشین قرار دھیمار را در سطح پائید و تخت بیك دوم باال ببریك چھارم تا ینرده كنار تخت را  -١٥

 .مار در شب روشن باشدیخواب ب غچرا. تخت قفل است یكھ چرخ ھا

ن یھمچن. دید و درمان الزم را انجام دھیكن یبررساز نظر علت آن شد  یجیدچار گ یمار بطور ناگھانیاگر ب -١٦

 اورندیرا از منزل ب یا مچیو  یواریشنا ھستند مانند ساعت دآمار یب یكھ برا ید تا وسائلیمار بخواھیان بیاز اطراف

کاتتر ھا دن یا كشیچون احتمال افتادن از تخت و  یمار بمانند تا از حوادثید در كنار بیمار بخواھیاز خانواده ب -١٧

  .شود یریجلوگ و لولھ ھا ی متصل 

 .دیصدمھ برساند را از انان دور نمائ انماریكھ ممكن است بھ ب یتمام وسائل -١٨

 .دیقرار دھ یستگاه پرستاریك اینزد یمار را در اتاقیب -١٩

چرخدار مگر  یند و از استفاده از صندلیدستھ است بنش یثابت كھ دارا یصندل ید تا در رویك كنمار كمیبھ ب -٢٠

 .اجتناب شود ،الزم است ییجابجا یكھ برا یدر موارد

  .دیش تحرك ارجاع دھیموزش راه رفتن جھت افزاآو  یقدرت یجھت انجام ورزشھا یوتراپیزیمار را بھ فیب -٢١

  

  Problem Definition                                                                                   ان مشكل               یب

  .یت بھداشت فردیحمام كردن و رعا/ نقص در مراقبت از خود

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                          یندھایبرآ

  :در چارچوب زمانی مشخصاز بیمار انتظار می رود 



٣٢٥ 
 

 .بدن وجود نداشتھ و پوست سالم باشد یبو - 

 .ردیصورت گ یتھاجم یبدون نشان دادن رفتارھاو از یك مراقبت دھنده ھنگام نیحمام بھ كمك  - 

 .می کند تیو رضا یخشنوداظھار  حمام كردن یل مناسب برایاستفاده از وسا ییدر توانابیمار  - 

 .استفاده  می کند جھت حمام كردن یمن، با حداقل دشواریا یروشھااز  - 

  

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

جھت حمام كردن خود از  را مددجو یھایید و توانایط حمام كردن معمول قرار دھیمددجو را در شرا. ١

) یت روزانھ زندگیفعال( ADLسنجش یبرا یكیزیعملكرد ف یھام و استفاده از تستیق مشاھده مستقیطر

 .دیكن ییشناسا

 .دیفرھنگ حمام كردن سئوال كناولویت ھا و  ،عادات حمام كردن یاز مددجو در باره. ٢

 پی بردن بھ  یبرا) ا وان حمام و دوشیولھ حمام، لگن مثال، ح یبرا( حمام موقعیت و شناخت  یبررس. ٣

د و یجاد كنیاز حمام كردن ا یآرام بخش ید تجربھیكن یسع. حفظ ارزش و اعتبار مددجوو قھ مددجو، یسل

 .دیمددجو را كاھش دھ یخشونت و پرخاشگر

مانند كند،  یریگمددجو در طول مدت حمام كردن جلو ید كھ از خستگیكن یزیرا برنامھ ر ییتھایفعال. ٤

  .ت پاھاینشستن مددجو با حما

بھ مددجو احترام . شودیاعتبار او حفظ محرمت و د یكن یمار كمك میكھ بھ ب ید در تمام مراحلیمطمئن شو. ٥

مددجو  یھا و ناتوانید تا صرف نظر از وابستگین كار را انجام دھید اید كھ چھ طور بایص دھید و تشخیبگذار

  .شودیحفظ م یشرافت وو حرمت  دیمطمئن شو

؛ و حفظ و ایجاد حمام كردن دركمك برای  ك مراقبت دھنده یتنھا  و حریم بیمار با  تعیین خلوت حفظ . ٦

  . محیطی خلوت و بدون رفت و آمد دیگران حین حمام

  .دیده و گرم نگھ دارانمددجو را پوش. ٧

ك فرد فعال و توانا در حمام یددجو بھ عنوان د میاجازه دھ. دیش دھیدر طول حمام كردن ارتباط را افزا. ٨

  .است یجاد راحتیا ین بھ ھنگام اجرا از روشھایف و تحسیلبخند زدن و تعر. ك باشدیكردن دخالت كند و شر

  .دیكن یت پوست را بررسیط و وضعیدر طول مدت حمام كردن شرا. ٩

  .ك مراقبت پر لمس و تماسیو  یارعجلھیك كار غیق مراقبت دھنده در انجام یا تشویاستفاده . ١٠

  .دیارش قرار دھیصدا كردن شما ھنگام كمك در اخت یرا برا یالھیكند، وسیحمام م ییاگر مددجو بھ تنھا. ١١

  .شودیان مسن قبل از خواب باعث بھتر شدن خواب آنھا میحمام كردن مددجو. ١٢

حمام . دیانجام دھ یك حمام قسمتیھ زمانھا یقب یبرا. دیا دو بار در ھفتھ محدود كنیك یحمام كردن را بھ . ١٣

  .شودیپوست م یكردن متعدد باعث خشك

  .دیار مددجو و مراقبت دھنده بگذاریحمام كردن در اخت یبرا یزمان كاف. ١٤

  .دیآب و صابون استفاده كن یحمام در بستر بھ جا یبرا ینھ چندان قو یك پاك كنندهیاز . ١٥



٣٢٦ 
 

 ید، با آب بھ خوبیر بغل اجتناب كنیو ز یھ تناسلیم در ناحیه تنھا از صابون مالا استفادیاز صابون زدن . ١٦

  .دیشستشو دھ

  .دیاز آب ولرم استفاده كن. ١٧

  .دیریآن را با دماسنج اندازه بگ ید دماین كھ از آب استفاده كنیقبل از ا. ١٨

  .مددجو در آب فرو رفتن كھ یقھ بعد از ایدق ١٥مرطوب كننده بھ وان حمام  یھاافزودن روغن. ١٩

 

  Problem Definition                                               ان مشكل                                                  یب

  اسھال 

    Expected Outcomes                                                            مورد انتظار                     یندھایبرآ

  :در چارچوب زمانی مشخص

  .داشتھ باشد یمدفوع قوام كاف -

  .كبار باشدیكبار تا ھر سھ روز یحداكثر دفع مدفوع روزانھ  -

 .ھ مقعدیت در ناحیعدم وجود درد و حساس -

 .و عدم وجود اسھال یعدم وجود كرامپ شكم -

 .ماریل درمان توسط خود بیح علل اسھال و دلیتوض -

 .و وزن در حد معمول یگور پوستحفظ تور -

  .مدفوع یعیدفع طب -

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

ات زمان دفع، محرك معمول دفع، تداوم دفع، ثبات، مقدار و تعداد دفع: دیكن یابیمار را ارزیدفع ب یالگو. ١

تحرك و  ی، الگوییم غذای، رژیعات، عادات دفعیافت مایمصرف شده، در یدفع، نوع و مقدار و زمان غذا

  .یطب یھاو درمان یت، سابقھ جراحیفعال

ن، یھ ملیرویھ، مصرف بی، سوء تغذیوتراپیراد(علت اسھال بر اساس شرح حال گرفتھ شده  ییشناسا. ٢

  .)، عفونتییاسترس، عوارض دارو

احتمال  ك را داردیوتیبیو سابقھ درمان با آنت یو تب با شدت كم و كرامپ شكم یمار اسھال آبكیر باگ. ٣

 .دیكن یل را بررسیسیفیوم دیدیعفونت با كلستر

از اسھال مشورت  یریك است با پزشك در رابطھ با جلوگیوتیبیآنتمصرف مار در ارتباط با یاگر اسھال ب. ٤

 .دیكن

د و یت كنیالزم را بھ دقت رعا یو عفون یمنیا یھا اطیمبتال بھ اسھال احت یز مددجوبھ ھنگام مراقبت ا. ٥

 .دیمرتب دست را فراموش نكن یاستفاده از دستكش و شستشو

 .دیھ و ارسال كنیتھ یشگاھیاز از مدفوع نمونھ آزمایدر صورت ن. ٦



٣٢٧ 
 

 .دیتعداد و قوام مدفوع را بصورت روزانھ مشاھده و ثبت كن. ٧

 .دییو لمس نما ید و شكم را بررسیرا روزانھ سمع و ثبت كن یاروده  یصداھا یو چگونگوجود . ٨

مار را یب یزبان یارھاید، شیكن یمار را بررسیتورگور پوست ب ،ون استیدراتاسیمار در خطر دھیباگر . ٩

فوع ، مدی، تپش قلب، درد شكمیپرتجھ، حواس ی، تب، سرگیتشنگ: چون یمید و مراقب عالیمشاھده كن

 .دیم شوك باشی، كاھش فشار خون و عالیخون

و گزارش  یابیرا ارز) یقلب یتمیس ریو پاھا و د یضعف، انقباضات شكم(م یم و پتاسیم كمبود سدیعال. ١٠

 .دیھا را مشاھده و ثبت كنتیالكترول یشگاھیج مطالعات آزماینتا. دیكن

و ) ادرار یوزن مخصوص باال(ظ یو غل  ) یگوریاول(د و ادرار كم یمار كامًال آگاه باشیاز جذب و دفع ب. ١١

 .دیره را ثبت و گزارش كنیادرار ت

 .دید و كاھش وزن را ثبت و گزارش كنیمار را روزانھ وزن كنیب. ١٢

آن ولرم  یدما .دیبخوران یق و زالل را در صورت عدم وجود منع مصرف، تا حد تحمل بھ ویعات رقیما. ١٣

 .دیمار محاسبھ كنیا در جذب و دفع بزان آنریباشد بھتر است و م

بند آورنده اسھال  یمربوط بھ آن است از داروھا یست و بعلت سرطان و درمانھاین یاگر اسھال عفون. ١٤

ن یشود كھ ایھا و آب متین، الكترولین افراد سبب كاھش سطح پروتئیاسھال در ا. دیطبق دستور استفاده كن

 .ون كشنده شودیدراتاسیط و دھیاتواند منجر بھ بدتر شدن شریامر م

با پزشك مشورت  ،دھدیبر بھتر جواب میپرف یھامی، اغلب با رژیمدفوع یاریاختیاز ب یاسھال ناش. ١٥

 .دیكن

مار مشاھده شد حتمًا مورد را یھ در بیدال بر سوءتغذ ید و شواھدیكھ اسھال طول كش یدر صورت. ١٦

 .دیمشورت كن یدیو ور یكمك یھاھیرامون تغذیا پزشك پیھ یگزارش نموده و با متخصص تغذ

موز، كلوچھ، (شود یكھ آسان ھضم م ییاد و غذاھایكم حجم و در دفعات ز یمددجو را بھ خوردن غذاھا. ١٧

بر و یپرف یر و غذاھایبھتر است از مصرف ش. دیق كنیتشو) ، سوپینیب زمی، برنج، سیت نمكیسكویب

 .تناب شوداج) ، قھوه و شكالت یچا(ن داریكافئ

  .دیل كنیا بدپن تسھی ییوتشمار را بھ دسیب یدسترس. ١٨

   Patient Education                                              مار                                              یآموزش بھ ب

نھ یھ پریمار آموزش داده و ناحیب نھ را بھیھ پریحفظ بھداشت ناح  ،یاریاختید و بیدر صورت وجود اسھال شد - 

  .دینھ قرار دھیو معا یرا مورد بررس
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 نی پرستاری مبتنی بر شواھدیراھنمای بال

 
  

  ھیپو تیروئیدیسم

  Problem Definition                                       ان مشكل                                                          یب

  یبوست

    Expected Outcomes                                              مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

 .روز بدون فشار اضافی داشتھ باشد ٣تا  ١را ھر  دار دفع مدفوع نرم و شکل - 

 .گزارش کندبرطرف شدن یبوست را  - 

  .اقدامات پیشگیری کننده یا درمان کننده یبوست را تعیین کند - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

عادات  ھتاریخچ ،قوام مدفوعالگوی معمول دفع مدفوع بیمار شامل زمان، مقدار و تعداد دفعات دفع مدفوع، . ١

روشھای  ،الگوھای فعالیت و ورزش ،رژیم غذایی بخصوص مصرف مایعات ،ھاای و مصرف مسھلروده

مقعد را  ھھا و تغییر در حس ناحیزایمان و مشکالت زنانگی، جراحی ھسابق ،درمانی شخصی برای رفع یبوست

  .بررسی کنید

زمان دفع، محرک معمول، : ای یادداشت کند، شاملخود را در دفترچھ ای معمولاز بیمار بخواھید عادات روده. ٢

 .قوام، مقدار و تعداد دفعات دفع مدفوع

 .یبوست مزمن مرور کنید ھداروھای فعلی بیمار را از نظر عارض. ٣

اسب کند، از پزشک بخواھید تا یک داروی نرم کننده مدفوع و رژیم مناگر بیمار داروھای مخدر را دریافت می. ٤

 .را برای بیمار قبل از شروع یبوست تجویز کند

 .ای سمع کنیدشکم را از نظر نفخ شکم، لمس و از نظر وجود صداھای روده. ٥

در صورت وجود این مشکل، برداشت انگشتی مدفوع را طبق . بیمار را از نظر خشکی مدفوع چک کنید. ٦

 .دستور پزشک انجام دھید

کند یا یبوست حاد یا مزمن داشتھ کھ با افزایش فیبر، ا درد ناشی از یبوست میاگر بیمار اظھار ناراحتی ی. ٧



٣٢٩ 
 

 .یابد، با پزشک جھت ارزیابی عمکلرد روده مشورت کنیدمایعات، فعالیت و رعایت خلوت حین دفع بھبود نمی

 در را ببندید بھ بیمار کمک کنید تا بھ دستشویی برود و حتی االمکان. خلوت بیمار را حین دفع فراھم کنید. ٨

 ).ویژه صبحانھھ ھای غذایی بدقیقھ بعد از صرف وعده ١٠تا  ٥باالخص (

وعده  ٣وعده میوه و سبزیجات و حداقل  ٩تا  ٥بھ بیمار آموزش دھید کھ وی در طول روز نیاز بھ مصرف . ٩

 .غذاھای حاوی غالت کامل دارد

جات تازه، حبوبات، میوه: پرفیبر عبارتند ازغذاھای . بیمار را تشویق بھ مصرف غذاھای پرفیبر کنید. ١٠

 .مصرف فیبر غذایی را بتدریج و ھمراه با مصرف مایعات افزایش دھید. سبزیجات و سبوس غالت

در ابتدا از مقادیر . ترکیبی از یک فنجان سبوس غالت، یک فنجان سس سیب و یک فنجان آب آلو استفاده کنید. ١١

 .مھم است کھ این ترکیب ھمراه با مصرف مایعات کافی باشد. آن اضافھ کنید کم شروع کرده و بتدریج بھ مقدار

ھای حاوی متیل سلولز را دھد کھ از طریق قرص، فیبر دریافت کند، مصرف قرصاگر بیمار ترجیح می. ١٢

 .توصیھ کنید

ف مایعات خوراکی اگر مصر .در روز تشویق کنید) لیوان ٨تا  ٦(لیتر مایعات  ٢تا  ٥/١بیمار را بھ مصرف . ١٣

 .کم است، بتدریج آنرا افزایش دھید مگر در بیماران قلبی و کلیوی کھ محدودیت مصرف مایعات دارند

. بیمار را تشویق کنید کھ حتی االمکان از تخت خارج شده و فعالیتھای روزمره زندگی را خودش انجام دھد. ١٤

حرکتی، باال  ھھای در دامنرتخت، انجام ورزشھایی نظیر چرخش و تغییر پوزیشن دوی را بھ انجام ورزش

 .آوردن ھر زانو تا قفسھ سینھ بطور متناوب و کشیدن شکم حین تنفس عمیق تشویق کنید

داغ، آب لیموی گرم یا آب آلو قبل از صبحانھ را  هنوشیدن قھو. زمانی برای دفع بیمار ترتیب دھید ھیک برنام. ١٥

 .دقیقھ بعد از صرف صبحانھ است ٣٠ع در اکثر افراد، بھترین زمان برای دف. پیشنھاد کنید

بیمار بایستی تنفس عمیق از راه دھان انجام دھد تا باعث شل شدن عضالت کف لگن شده و از عضالت . ١٦

 .شکمی برای دفع مدفوع استفاده کند

ق دستور پزشک ھا و انما طبھا، شیافدر صورتیکھ سایر مداخالت طبیعی، موثر واقع نگردید، از مسھل. ١٧

 .استفاده کنید

  :مراقبت در منزل

  .ھای درمان یبوست را بھ وی پیشنھاد داده و بھ بیمار اجازه دھید تا روش ترجیحی خود را انتخاب کندروش. ١

  .دستورات الزم را در مورد نحوه استفاده از شیاف یا انما بھ بیمار بدھید. ٢

جات و سبزیجات را بعنوان بخشی از رژیم غذایی و  ، میوهدر بیماران مسن، بطور روتین مصرف مایعات. ٣

  .نیز تحرک در حد امکان را توصیھ کنید
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مصرف کافی مایعات و فیبر، داشتن فعالیت و الگوی منظم دفع  در مورد عملکرد طبیعی روده و نیاز بھ. ١

  .آموزش دھید

بیمار را نسبت بھ توجھ بھ عالیم آگاه کننده دفع تشویق کرده و با کمک محرکی نظیر نوشیدن مایعات گرم یا . ٢



٣٣٠ 
 

 .دفعی منظمی را ترتیب دھید ھآب آلو، برنام

ھا و انما خودداری کرده و در صورتی کھ بیمار بھ سھلبیمار را تشویق کنید کھ از مصرف طوالنی مدت م. ٣

 .کند، بھ تدریج مصرف آنھا را قطع کندھا استفاده میطور منظم از این روش

در صورت عدم منع مصرف، بیمار را تشویق کنید کھ در طول روز، مکررًا عضالت شکمی خود را . ٤

  .رای افزایش حرکات دودی روده ترتیب دھدورزشی روزانھ ب ھکمک کنید تا یک برنامو بھ او  منقبض 

 
  Problem Definition                                            ان مشكل                                                    یب

  اختالل در الگوی خواب

    Expected Outcomes                                                                     مورد انتظار           یندھایبرآ

  :بتواند در چارچوب زمانی مشخصباید بیمار 

  .در طول شب، دفعات کمتری از خواب بیدار شود - 

 .پس از بیدار شدن در طول روز سرحال بوده و احساس خستگی نکند - 

 .رودببدون ھیچ مشکلی بخواب  - 

  .ھبود دھنده خواب بیان کندبعوامل برای رعایت   منظم  ای برنامھ - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

مشکالت خواب، تغییرات خواب ھمراه با بیماری فعلی  ھزمان خواب، سابق  ای از خواب بیمار شاملتاریخچھ . ١

  .تھیھ کنیدھا و مواد محرک و استفاده از دارو

این برنامھ شامل زمان خوابیدن، زمان از خواب . خواب خود را برای چند ھفتھ بنویسد ھاز بیمار بخواھید برنام. ٢

 .باشدبیدار شدن، تعداد دفعات بیدار شدن از خواب و چرت زدن می

ی آرام سازی استفاده کنید ھاروش اگر بیمار مضطرب بود، از . سطح اضطراب بیمار را بررسی کنید. ٣

 .)مراجعھ بھ مداخالت پرستاری مربوط بھ اضطراب(

بیمار را جھت در صورت نیاز  .خلق پائین، بیان ناامیدی و کم اشتھایی: عالیم شروع افسردگی را بررسی کنید. ٤

 .مشاوره ارجاع دھید

ین نظیر داروھای بدون نسخھ را چک منابع مخفی کافئ. داروھا، رژیم غذایی و مصرف کافئین را بررسی کنید. ٥

 .کنید

نظیر در نظر گرفتن زمانی برای آرامش (اقداماتی را قبل از خواب بھ منظور کمک بھ بھبود خواب انجام دھید . ٦

 .)ذھن

 .قبل از خواب، پشت بیمار را ماساژ دھید. ٧

د، صدای تلویزیون و رادیو را کمتر کنید، از تلفن و موبایل استفاده نکنی(محیط را برای خوابیدن بیمار آرام کنید . ٨

 ).ھای انفوزیون را قطع کرده و بھ آرامی صبحت کنیدپمپ زنگ قرار دھید، » بدون صدا«پیجرھا را در حالت 

بخش نظیر صدای اقیانوس، ریزش باران و صدای آب قبل از خواب  دن صداھای آرامابیمار را بھ گوش د. ٩



٣٣١ 
 

 . شودنیز توصیھ می) earplugs(گیراستفاده از گوش . تشویق کنید

 :خواب زیر را دنبال کنید ھدر بیماران بستری دربخش، برنام. ١٠

صداھای محیط را بھ . صبح خواب بدون وقفھ داشتھ باشد ٥تا  ١بھ بیمار فرصت دھید تا از ساعت : شیفت شب - 

 .حداقل برسانید

ھا را خاموش شب، المپ ١٠در ساعت . کنید شب را محدود ٩عصر تا  ٤چرت زدن بین ساعات : شیفت عصر - 

  .کرده، داروھای خواب آور را طبق دستور بکار برده و ایجاد صدا و حضور در اتاق بیمار را بھ حداقل برسانید

بیمار را ترغیب بھ داشتن فعالیت بدنی . صبح تشویق کنید ١١بیمار را بھ چرت کوتاه قبل از ساعت: شیفت صبح - 

 ٥تا  ١بندی داروھای بیمار را طوری تنظیم کرده کھ از بیدار کردن بیمار طی ساعات  زمان ھبرنام. مناسب کنید

  .صبح خودداری شود

  :مراقبت در منزل

  .بھ بیمار و خانواده در مورد انتظاراتشان از یک خواب طبیعی آموزش دھید. ١

تاق خواب و دستشویی نور کافی در مسیر بین ا. محیط را از نظر خطرات احتمالی در نیمھ شب بررسی کنید. ٢

 .ای مانع سر راه نباشدبوده و وسیلھ

دیت خواب در طول روز، وھا، محدکنترل محرک :خوابی، مداخالت غیردارویی را در ابتدا بکار بریدبرای بی. ٣

ھای غلط در مورد در مورد حل نگرش یھای آرام سازی، افزایش تماس با نور آفتاب و مداخالت آموزشروش 

 .وابخ

 .عمل آوریدھ از خانواده بیمار دچار اختالل مزمن خواب حمایت ب. ٤

  .را بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھیدبیمار روان، اختالالت مربوط بھ در صورت وجود . ٥
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ھای غذایی وعدهعدم داشتن و نیز  ، دارو مایعات کافئین موادمصرف قھوه و سایر  حذف بیمار را بھ . ١

  .تشویق کنید ،پرپروتئین و پرچربی نزدیک بھ زمان خواب

مصرف  ھمچنین از. ھای خواب آور استفاده نکنداز بیمار بخواھید برای بھبود خواب خود از الکل یا داروی. ٢

 .ساعت قبل از زمان خواب خودداری کند ٤-٦الکل 

 .از بیمار بخواھید اطالعاتی را در مورد وضعیت خواب خود برای چند ھفتھ یادداشت کند. ٣

 .ھای آرام بخش جسمی و روحی را جھت بھبود خواب بیمار آموزش دھیدروش. ٤

 ٦تا  ٥روی روزانھ بیمار را بھ پیاده. لیت و تمرینات بدنی بیشتری داردبھ بیمار آموزش دھید کھ احتیاج بھ فعا . ٥

 .ساعت قبل از بھ بستر رفتن تشویق کنید

 .ھای آرام بخشی نظیر مطالعھ، دیدن تلویزیون یا انجام یک کار ھنری کنیدبیمار را تشویق بھ فعالیت. ٦

  :یدراھکارھای زیر را جھت بھبود عادات خواب بیمار آموزش دھ. ٧

نیمھ شب از خواب بیدار شدید، بھ اتاق دیگر رفتھ، فعالیتھای آرام بخشی را انجام داده و فقط وقتی وقتی  - 

  .خواب آلود شدید، جھت خوابیدن بھ اتاق خواب برگردید



٣٣٢ 
 

  .تلویزیون یا رختخواب خود فقط برای خوابیدن استفاده کنید، نھ برای مطالعھ یا چرت زدن جلویاز تخت  - 

  .در زمان مشخصی از خواب بیدار شویدھر روز صبح و  ھنگام ظھر یا عصر خودداری کنیدرت زدن از چ  - 

  .ساعت خواب ندارد ٨داشتھ باشید کھ ھر کسی نیاز بھ بھ خاطر  - 

  .کھ دیده نشود، قرار دھید ی دور از رختخواب بطورییخود را در جا ساعت زنگ دار - 

  .خود ندانید خوابی را عامل اشتباھاتو بی ادهخوابی نسبت ندمشکالت عملکردی خود را بھ بیھیچگاه   - 
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  و فعالیت جسمیاختالل در تحرک 

    Expected Outcomes                                                                      مورد انتظار           یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .فعالیت جسمی خود را افزایش دھد - 

 .احساس افزایش قدرت و توانایی حرکت را بطور کالمی بیان کند - 

  .افزایش فعالیت خود استفاده کند برای )ویلچر(صندلی چرخداراز وسایل کمکی نظیر واکر و  - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار)الف

درد، تھوع، ترس  فعالیت،نظیر کاھش تحمل ( عوامل محدود کننده فعالیت جسمانی را مورد بررسی قرار دھید  - 

 ...)از افتادن و 

  قدامات پرستاریا )ب

  :انتخاب کنیدبر اساس شرایط بیمار بھ شرح زیر  مھارتھای حرکتی بیمار را نوع و دامنھ . ١

نظیر نشستن و ایستادن، نشستن و جا بھ متناوب  حرکات ؛ نشستن با کمک و بدون کمک دیگران ؛ حرکت در تخت

  و راه رفتن ایستادن، و جا شدن

 بیمار را از نظر علت ایجاد اختالل در حرکت ارزیابی کرده و بررسی کنید کھ آیا علت جسمی است یا روحی. ٢

 .پیش از شروع فعالیت، بھ بیمار استراحت کافی بدھید. ٣

 .اقداماتی را جھت افزایش تحمل فعالیت انجام دھید. ٤

 .ون بیمار انجام دھیداقداماتی جھت بھبود وضعیت تنفس و اکسیژناسی. ٥

در عین حال قبل . برای فعالیت را کنترل و ثبت کنیدموثر از اندام ھا توانایی بیمار برای تحمل فعالیت و استفاده . ٦

مراقبتی  ھبھ برنام( فشار خون، تنگی نفس و رنگ پوست بیمار توجھ کنیدمیزان و بعد از فعالیت بھ تعداد نبض، 

 ).عھ کنیدبرای عدم تحمل فعالیت مراج

 .قبل از انجام فعالیت، بیمار را از نظر درد بررسی کرده و حتی االمکان درد وی را تسکین دھید. ٧

 .کمکی مورد نیاز برای فعالیت نظیر واکر، عصا یا ویلچر را قبل از شروع فعالیت مھیا سازید ھھر وسیل. ٨

بار در سھ بار در روز و ھر تمرین را  غیرفعال را حداقل دو ROM ھایحرکت است، ورزشاگر بیمار بی. ٩



٣٣٣ 
 

 .)مگر در موارد منع کاربرد(روز انجام دھید 

اگر . ورزشی برای بیمار مشورت کنید ھشروع برنامامکان حرکت است، با پزشک در مورد اگر بیمار بی. ١٠

ر خم و راست کردن با استفاده از دستھا و پاھا، نظی ROMھای فعال ھایی نظیر ورزشبرنامھ تأیید شد، با ورزش

 .ھا شروع کنیدقوزک پا زانوھا و ران

بھ بیمار کمک کنید تا تحرک خود را ھر چھ سریعتر از سر گرفتھ و شروع بھ راه رفتن کند مگر اینکھ . ١١

 .محدودیت فعالیت داشتھ باشد

جسمی بیمار، وی را بھ زندگی را افزایش داده و ھمزمان با بھبود قوای  هاستقالل در انجام فعالیتھای روزمر. ١٢

 .ترغیب کنیدانجام فعالیت ھا توسط خود 

تواند بھ تنھایی غذا بخورد یا موھای خود را شانھ بزند، کنار بیمار نشستھ، دست خود را روی اگر بیمار نمی. ١٣

کمک  شانھ زدن موھاو یا  دست بیمار گذاشتھ و آرنج وی را با دست دیگر نگھدارید و بھ بیمار در خوردن غذا 

 . کنید

 .در صورتی کھ قدرت تحرک بیمار افزایش پیدا نکرد، با پزشک مشورت کنید. ١٤

  مراقبت در منزل) ج

 .بکار بردتوان برای مراقبت در منزل نیز میرا فوق الذکر  اقدامات . ١

  .وی کمک بگیرید شروع و تداوم تحرک  از ھمراھان بیمار جھت . ٢

ھای الزم ایجاد کننده مانع تحرک جسمی در منزل سئوال کنید و آموزشعوامل   ھاز بیمار و خانواده در زمین . ٣

 .را ارائھ دھید

 . کنیدھماھنگی در برنامھ تحرک بیمار در صورت لزوم با فیزیوتراپ یا کار درمان . ٤

یر جھت جلوگیری از آسیب پوستی، مکررًا بیمار را تغی. وضعیت پوست بیمار را بطور مکرر بررسی کنید. ٥

 .دھید وضعیت 

ھمراه  کنید ورزشی دارد، پیشنھاد  ھتواند بطور مستقل راه برود و نیاز بھ یک برنامدر صورتی کھ بیمار می. ٦

  .ورزشی را دنبال کند ھخود برنام خانواده /با یکی از دوستان
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  .بھ بیمار آموزش دھید کھ موقع انتقال از تخت بھ صندلی، بھ آرامی از تخت پائین بیاید. ١

 .آرام سازی در طی فعالیت استفاده کند روش ھای بھ بیمار آموزش دھید کھ از . ٢

را بھ  کر و صندلی چرخدار برای افزایش تحرک وسایل کمکی نظیر عصا، واضرورت و نحوه استفاده از . ٣

 .بیمار آموزش دھید

بھ اعضای خانواده و مراقبین بیمار آموزش دھید کھ در طی انجام فعالیتھای خود مراقبتی نظیر غذا خوردن، . ٤

ھمکاری  فعاالنھ در مراقبت از خود جا شدن بھ بیمار کمک کنند تا بھحمام کردن، آرایش کردن، پوشیدن لباس و جا

 ..کند

نتایج دستیابی یا عدم دستیابی بھ اھداف  و ارزیابی و ثبت ،بیمار در تحرک پیشرفتمیزان اندازه گیری روش . ٥



٣٣٤ 
 

  .آموزش دھید را بھ بیمار و خانواده 
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  اختالل در تمامیت پوست

    Expected Outcomes                                         مورد انتظار                                        یندھایبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند 

  .تمامیت سطح پوست خود را دوباره بدست آورد - 

 .دھد شاختالل در حس یا درد را در محل اختالل پوستی گزار ھر گونھ - 

 .درمان و بھبود پوست و پیشگیری از آسیب را نشان دھد ھدرک خود از برنام - 

  .پوستی توضیح دھد ھاقداماتی را برای حفاظت و بھبود پوست و مراقبت از ھر ضایع - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

پوستی، زخم  ھنظیر زخم حاد یا مزمن، سوختگی، ضایع(مشکل پوستی بیمار را بررسی کرده و علت آن . ١

  .را تعیین کنید) فشاری، یا پارگی پوست

 I ھعمق نسبی، زخم فشاری مرحلنظیر زخم با (تعیین کنید کھ آیا مشکل پوستی فقط پوست را درگیر کرده است . ٢

  ). IIیا 

 .ھای فشاری استفاده کنیداز سیستم طبقھ بندی نیز برای زخم

مقابل بدن کھ  ھھایی در مقایسھ با ناحیتغییر پوستی ناشی از فشار با قابل مشاھده با مشخصھ: Iمرحلھ  - 

 :ممکن است تغییر در یک یا چند مورد از موارد ذیل را شامل شود

زخم ). درد یا خارش(و حس پوست ) احساس سفتی(، قوام بافت )گرمی یا سردی(ت پوست درجھ حرار - 

آید در حالیکھ در نواحی با قرمزی دایمی بھ نظر می ھدر نواحی با پیگمانتاسیون کم، بھ صورت ناحی

 .تر پوست، زخم ممکن است بھ رنگھای قرمز، آبی یا ارغوانی دیده شودتیره

با ضخامت نسبی شامل زخم سطحی اپیدرم و درم کھ بھ صورت خراش، تاول  از آسیب پوستی: IIمرحلھ - 

 .شودیا چالھ کم عمق دیده می

، بھ ) IVیا  IIIھھای فشاری مرحلزخم(تر در بافت زیر جلدی، عضلھ یا استخوانھای عمیقبرای زخم: نکتھ

  .مراجعھ کنید» زخم فشاری«مداخالت پرستاری مربوط بھ 

ی را حداقل یکبار در روز از نظر تغییر رنگ، قرمزی، تورم، گرمی، درد یا عالیم دیگر محل اختالل پوست. ٣

توجھ زیادی بھ نواحی پرخطر . کندتعیین کنید کھ آیا بیمار تغییر در حس یا درد را تجربھ می. عفونت کنترل کنید

  .یدھای پا داشتھ باشھای پوستی، ساکروم و پاشنھھای استخوانی، چیننظیر برجستگی
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بھ نوع صابون و مواد تمیز کننده دیگر، درجھ حرارت آب و . مراقبت از پوست بیمار را کنترل کنیدروش ھای . ٤

  .دفعات تمیز کردن پوست توجھ کنید

  .ھا ترتیب دھیدبھ وضعیت پوست بیمار، نیازھا و اولویتبا توجھ منحصر بھ فرد  ھیک برنام. ٥

اختیاری، تعریق کرده و تماس  پوست و نواحی دیگر با رطوبت ناشی از بیوضعیت دفع ادرار بیمار را کنترل . ٦

  .یا ترشحات زخم را بھ حداقل رسانید

با مواد شیمیایی ادرار  بدن اختیاری جھت جلوگیری از تماسکنترل بی ھاختیاری دارد، یک برناماگر بیمار بی. ٧

اختیاری بھ متخصص کلیھ و یمار را جھت بررسی بیب. تواند بھ پوست آسیب برساند، اجرا کنیدو مدفوع کھ می

  .مجاری ادرار یا متخصص گوارش ارجاع دھید

در . بیمار وارد نشودمحل اختالل پوستی  بھ گونھ ای در تخت قرار دھید کھ فشار یا آسیبی بھ بیمار را وضعیت . ٨

  .دھید وضعیت ساعت چرخانیده، و تغییر ٢راستای دستیابی بھ اھداف درمانی، بیمار را ھر 

بھ منظور کاھش اصطکاک، . ھا یا وسایل، بطور مناسب ارزیابی کنیدھا، تختبیمار را جھت استفاده از تشک. ٩

  .ھا جھت کاھش فشار استفاده کنیدممکن قرار داده و از بالش ھترین درج سر تخت را در پایین

 .ددرمانی مکتوب برای درمان موضعی پوست را اجراء کنی ھبرنام. ١٠

 .ھای استخوانی خودداری کنیدپوستی و برجستگی اختالل از ماساژ اطراف محل . ١١

ھای در صورت لزوم وی را بھ یک مشاور تغذیھ ارجاع داده و مکمل. ای بیمار را بررسی کنیدوضعیت تغذیھ. ١٢

 .غذایی را بھ وی پیشنھاد دھید

 .آسیب را تعیین کنید ھو مرحل) ھبودی کاملالتھاب، پرولیفراسیون، ب(بھبودی زخم بیمار  ھمرحل. ١٣

  :مراقبت در منزل

 .نحوه تعویض پانسمان و اھمیت حفظ محیط تمیز برای زخم را بھ بیمار و خانواده آموزش دھید. ١ 

ھای عفونت و زمان تماس با پزشک یا پرستار، بھ بیمار و خانواده مناسب، عالیم و نشانھ ھدر مورد تغذی. ٢ 

  .آموزش دھید

   Patient Education                                                                                    مار       یوزش بھ بآم

خانواده / بھ بیمار ھای عفونت، عوارض و بھبودی را پوست و زخم و روشھای کنترل عالیم و نشانھ ھمعاین. ١ 

 .آموزش دھید

 .ضعی را بھ بیمار آموزش دھیدعلت انتخاب درمان مو. ٢ 

 .ساعت آموزش دھید دو، حداقل ھر را در راستای دستیابی بھ اھداف مراقبتی، چرخش و تغییر پوزیشن بیمار. ٣ 

  .فشار جھت پیشگیری از زخم فشاری آموزش دھید هھا و وسایل کاھندبھ بیمار در مورد استفاده از بالش. ٤ 

  
  Problem Definition                                                                          ان مشكل                       یب

  .)ریوی، گوارشی و محیطی-کلیوی، مغزی، قلبی: انواع خاص(رسانی ناکافی بافتی  خون
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    Expected Outcomes                                               مورد انتظار                                  یندھایبرآ

  :بتواند در چارچوب زمانی مشخصباید بیمار 

ھای محیطی قابل لمس، پوست گرم و خشک، برون ده ادراری پرفوزیون بافتی کافی را از طریق نبض - 

 .نشان دھد )کافی و عدم مشکل تنفسی

عملکرد و عوارض احتمالی آنھا  آگاھی خود را در مورد رژیم درمانی شامل ورزش مناسب و داروھا و - 

 .بیان کند

  .افزایش پرفوزیون بافتی است، را تعیین نماید ھتغییرات در سبک زندگی کھ الزم - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :پرفوزیون مغزی

شود، بھ وی موارد ذیل را  آموزش ھ دلیل ھیپوتانسیون وضعیتی موقع بلند شدن دچار سرگیجھ میاگر بیمار ب. ١ 

چند دقیقھ نشستن قبل از ایستادن، خم کردن پاھا بھ سمت باال چند بار در حالت نشستھ، آرام از جا : نظیر ،دھید

 .برخواستن و سریع نشستن در صورت سرگیجھ یا احساس سرگیجھ

 –اگر عالیم حادثھ مغزی  ،عصبی انجام دھید ھیک معاین .بیمار را بطور مداوم کنترل کنید وضعیت عصبی. ٢ 

 . با اورژانس تماس بگیرید) نظیر ھمی پلژی، ھمی پارزی یا دیس فاژی(عروقی رخ داد 

کھ  مغزی، پس از مشورت با پزشک، سرتخت را پائین آورده و صاف کنید تا زمانی ھدر صورت وقوع سکت. ٣ 

 .ھوایی برقرار شودراه 

» سرگیجھ حاد«و » خطر آسیب«، »ایکاھش ظرفیت سازگاری داخل جمجھ«بھ مداخالت پرستاری مربوط بھ . ۴ 

 .مراجعھ کنید

  :پرفوزیون محیطی

در صورت عدم لمس این . ئال را بطور دوطرفھ چک کنیدتیو پوپل سیلھای دورسال پدیس، پوستریورتبیانبض. ١ 

 .ک اطالع دھیدھا، سریعًا بھ پزشنبض

 .بھ رنگ و حرارت پوست توجھ کنید. ٢ 

 .زمان پرشدگی مویرگی را چک کنید. ٣ 

 ).احتمال وجود اختالل شریانی یا وریدی( بھ بافت پوست، وجود مو، زخم یا نواحی گانگرن روی پاھا دقت کنید. ۴ 

ک پا را بطور روزانھ، صبح دور ساق و قوز. آنرا مشخص کنید ھبھ وجود ادم در انتھاھا توجھ کرده و درج. ۵ 

 .زود در یک زمان ثابت اندازه گیری کنید

 هتسکین دھنده و تشدید کنند عوامل بیمار را از نظر درد در انتھاھا بررسی کرده و بھ شدت، کیفیت، زمان و . ۶ 

 بردن پاھا و در بیماران با اختالل وریدی، درد با باال( بیماری وریدی را از شریانی افتراق دھید. آن توجھ کنید

باشد ولی در اختالالت شریانی ، درد با باال بردن پاھا و شود و ھمراه با کرامپ و ناراحتی میورزش کمتر می

  .یابدھمچنین درد، موقع راه رفتن بیشتر شده کھ با استراحت بھبود می. یابدورزش افزایش می
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   Patient Education                                                                                   مار          یآموزش بھ ب

بھ بیمار و خانواده آموزش دھید کھ روزانھ پاھای خود را . اھمیت مراقبت دقیق از پاھا را توضیح دھید. ١

ھای پیاده ھای خاص کفش و کفشتوصیھ کنید کھ بیماران دیابتی جورابھای ضخیم، کفی. بشوید و مشاھده کند

  .روی مناسب بپوشند

 

ھای کوتاھی از بھ بیمار آموزش دھید کھ از تماس با سرما خودداری کند بطوریکھ در فصل زمستان دوره. ٢

 .منزل خارج شود و لباسھای گرم بپوشد

این عالیم (ھایی کھ بایستی بھ پزشک گزارش دھد را آموزش دھید بھ بیمار شناسایی عالیم و نشانھ . ٣

  ).جدید در پاھا ھتغییر در درجھ حرارت، رنگ و حس پوست یا وجود ضایع: رتند ازعبا

  

  Problem Definition                                                 ان مشكل                                                 یب

  عدم تحمل نسبت بھ فعالیت

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار        یندھایبرآ

بیمار درانجام فعالیتھای جسمانی توصیھ شده با توجھ بھ افزایش متناسب تعداد ضربان قلب، فشار خون، تعداد  - 

  .نمایدتنفس شرکت 

 .نمایدکند و شروع حمالت را فورًا گزارش ن عالیم اثرات جانبی ناشی از انجام فعالیت را بیا - 

 .ماندبدر ھنگام انجام فعالیت پوست دارای رنگ طبیعی، گرم و خشک باقی  - 

 .کندبیان  یبصورت کالم را ، تحمل و عالیمشرایط بیمارینیاز بھ افزایش تدریجی فعالیت بر اساس  - 

  .را درک کند نیاز بھ تعادل میان فعالیت و استراحت - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار) الف

 :عالئم و نشانھ ھای مربوط بھ عدم تحمل فعالیت را در بیمار مورد بررسی قرار دھید

 .ضعف و خستگی -

 .سینھ، تعریق و یا گیجی تنگی نفس کوششی، درد قفسھ -

 .ضربھ در دقیقھ نسبت بھ حالت استراحت ٢٠افزایش تعداد نبض بیشتر از  -

 .دقیقھ پس از قطع فعالیت ٣ت در عرض یقلب بھ میزان بیش از فعال ضربان عدم برگشت  -

با ھمراه  ١٠mm/Hg-١٥کاھش فشارخون سیستولیک و یا افزایش قابل توجھ فشار دیاستولیک بھ میزان  -

 .الیتفع

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت از بیمار) ب

  .دیكن برای تعیین تناسب بین فعالیت روزانھ و دستور استراحت درتخت ارزیابی را بیمار - ١

 .سر و صدا و فعالیت ھای محیطی را بھ حداقل برسانید - ٢
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  .د نیایدبوجواستراحت بیمار اختاللی در زمان وری طراحی کنید کھ طمراقبت ھای پرستاری را  - ٣

در صورتیکھ بیمار اغلب استراحت در تخت دارد چندین بار در روز او را از تخت پایین آورده تا مشکالت  - ٤

  .قلبی عروقی را کاھش دھید

بھ بیمار اجازه دھید برای تغییر و در صورت امکان  تدریج فعالیت بیمار را افزایش داده ھ در وقت مناسب ب - ٥

  .از خود کمک نماید ، جابجایی و مراقبتوضعیت 

مراحل بھ حرکت واداشتن بیمار شامل نشستن در تخت با پاھای آویزان، ایستادن در کنار تخت و در نھایت  - ٦

  .دیكناز نظر سرگیجھ و افت فشار خون بررسی  را در این حالت بیمار. باشدحرکت کردن می

ی، تاری جعدم تحمل مانند تھوع، رنگ پریدگی، گیاز نظر عالیم  را گیرد اووقتی بیمار بھ حالت سرپا قرار می - ٧

  .کنید بررسی سطح ھوشیاری و تغییر در عالیم حیاتی کاھش دید و 

  .بھ پزشک گزارش کنید ،اگر بیمار ھنگام انجام فعالیت دچار سنکوپ شود - ٨

  .انجام دھید ،ت استحرکیا عمدتًا بی یست تمرینات دامنھ حرکتی را در صورتیکھ بیمار قادر بھ تحمل فعالیت ن - ٩

تعداد تنفس، فشار خون، بیقراری، تنگی نفس، استفاده از عضالت  :شامل توانایی بیمار برای تحمل فعالیت -١٠

  .رنگ پوست باید قبل و بعد از انجام فعالیت پایش و ثبت گرددو فرعی تنفسی، 

این عالئم شامل  .متوقف شودبیمار لیت بالفاصلھ باید فعابروز نمود،   ھای مشکالت قلبیاگر عالیم و نشانھ -١١

  :موارد زیر است

تنگی نفس، درد قفسھ سینھ، طپش قلب، ضعف شدید، احساس سبکی در سر، گیجی، سیانوز، و اختالل در گردش  

میلی متر جیوه از میزان  ١٠افت فشار خون سیستول ( فشار خون فعالیتی کاھشخون محیطی و دیس ریتمی قلبی، 

 ١١٠میلی متر جیوه و دیاستول باالتر از  ١٨٠فشار خون باالتر از ( ، افزایش فشار خون فعالیتی)پایھ فشار خون

در دقیقھ یا رسیدن تعداد  ضربھ  ١٠افت تعداد ضربان قلب بیشتر از (، برادیکاردی نامتناسب )میلی متر جیوه

  ضربھ در دقیقھ  ١٠٠افزایش تعداد ضربان قلب بھ بیش از  ،)ضربھ در دقیقھ ٥٠ضربان قلب بھ زیر 

ھا را فورًا قطع نماید و بھ پزشک یا پرستار اطالع عالئم زیر، فعالیت وزبھ بیمار آموزش دھید در صورت بر -١٢

   :دھد

ا درد در قفسھ سینھ، گردن، یفشار و  ،تنگیاحساس عدم آسایش ، احساس مکرر حملھ جدید یا بدتر شدن شرایط، 

عالیم بیش از  نیا اگر. گیجھ، ضعف، خستگی مفرط و غیرمعمول، عطش ھوافک، شانھ و بازوھا، طپش قلب، سر

  .دقیقھ طول بیانجامد بیمار باید توسط پزشک معاینھ گردد ٥-١٠

  .دیكنباید در طی روز چندین مرتبھ بررسی  را سالمت پوست -١٣

مربوطھ مراجعھ در صورت وجود یبوست بھ مداخالت پرستاری  .از نظر یبوست بررسی شودبیمار باید  -١٤

  .دیكن

  . بیمار می شود را مورد ارزیابی قرار دھیددر عواملی کھ مانع تغذیھ مناسب و کافی  -١٥

  .دیكن بھ افزایش تدریجی فعالیت تشویق را و او نمائید  حمایت روحیاز بیمار  -١٦

قبل از انجام  را بیمار و در صورت امکان درد دیكن بررسی از نظر وجود درد قبل از شروع فعالیت را بیمار -١٧
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  .درد زیادی مصرف نکرده باشد و اطمینان پیدا کنید بیمار ضد كردهفعالیت درمان 

عصا، واکر، اکسیژن پرتابل، (  نیاز بیمار را جھت استفاده از وسایل کمکی، قبل از حرکت بررسی کنید -١٨

  .)چوب زیر بغل

  .وضعیت تغذیھ بیمار را مورد بررسی قرار دھید -١٩

  

  Problem Definition                                           ان مشكل                                                      یب

  یخستگ

    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار     یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب 

 .كند ییشود را شناسایم یا كاھش خستگید یكھ موجب تشد یعوامل احتمال - 

 .دیف نمایرا توص یخستگ یو الگوھا یابیارز یراھھا - 

 .دیان نمایو بھبود احساس خوب بودن را ب یش انرژیافزا - 

 .مورد استفاده قرار دھدرا  یجبران ضعف و خستگ یبرا یره انرژیذخ یراھھا - 

  .بکار بنددرا  یضعف و خستگ یبرا ید انرژیحفظ و تجد یاراھھ - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار) الف

نند احساس کاھش انرژی، کاھش تمرکز، کاھش ما(عالئم و نشانھ ھای خستگی را مورد بررسی قرار دھید . ١

 .)عالقھ بھ محیط

مانند اختالل در خواب، تغذیھ ناکافی، تغییر (  عوامل ایجاد کننده خستگی را در بیمار مورد بررسی قرار دھید. ٢

  .)ناگھانی در روش زندگی

 .علت ایجاد خستگی را برای بیمار توضیح دھید. ٣

  )مثال چھ زمانی از روز و با چھ حد از فعالیت(  خستگی کمک کنیدبھ بیمار در شناسایی الگوی . ٤

  :اقدامات مربوط بھ مراقبت ھای پرستاری) ب

تكرر  .)یخستگمتوسط سطوح و  ن یو بھتر  نیبدتر( دیكن یبررس ١٠اس صفر تا یرا با مق یشدت خستگ - ١

ش ضعف و یم مرتبط با افزایت و عالی، فعال)تعداد روزھا در ھفتھ و زمان آن در روز(د یكن یرا بررس یخستگ

 یفایتداخل در ا ،)یل كمكیكمك وسابا ت یفعالحتی ( یروزمره زندگ یتھایانجام فعال یی، توانا)دردمانند  (یخستگ

  .تیمعمول فعال یخو، الگووتمركز و خلق  یی، توانایش انرژیافزا ی، زمانھایونقش فرد ینقش اجتماع

 بخواب رفتن و در یین روز، عدم توانایح یھازدن ُچرت(د یكن یاب را بررسخو یھ والگوھایتغذ کافی بودن  - ٢

بھ  ،در روز را محدود كند یھاُچرت زدن. داشتھ باشد ید كھ استراحت كافیق كنیمار را تشویب .)خواب ماندن

. كند خواب و استراحت استفاده یبرا منظم شده و  یبند ك برنامھ زمانیا غروب، از یخصوص در اواخر عصر 

  .وان آب در روز مصرف كندیل ٨متعادل داشتھ و حداقل  ییم غذایرژ
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، اختالل در سطح یتی، درد، اختالل الكترولیك ھمچون آنمیولوژیزیا فی یل روانیمار دالیب یخستگ یاگر برا - ٣

  .دیمار را بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھیب ،دارد وجود ییواثرات دارو ی، افسردگیدیروئیپوتیم ، ھایپتاس

 یمار از علل احتمالید شامل ادراكات بیان نمایب ید احساسات خود را در مورد خستگیق كنیمار را تشویب - ٤

  .ین خستگیجھت تسك یو مداخالت احتمال یخستگ

را  ماریھا و نقش معمول بتیبر فعال یر خستگی، نحوه تأثیم خستگیعالو  خود  یھاتید فعالیق كنیمار را تشویب - ٥

 .ثبت کند

مانند  قدم زدن در (و برنامھ ریزی برای فعالیت ھای روزمره  اھداف ساده كوتاه مدت در تعیین مار یبھ ب - ٦

 .کمک کنید) دو بار در روز مارستانیب یراھرو

او انجام  یتوانند برایگران میكھ د ییھاتیفعال، و یرضروریو غ یضرور یھاتیفعالدر تشخیص مار یبھ ب - ٧

 .درا محدود كن یاجتماع یتھایاگر الزم است فعالاو را راھنمایی کنید تا . ، کمک کنیددھند 

كھ موجب  ییھاتید فعالیق كنیمار را تشوید و بیكمك كن) ازیدر صورت ن(روزمره یمار در انجام كارھایبھ ب - ٨

 .انجام دھد ییتنھا بھ شود راینم یو یخستگ

 .دیق كنیمار را بھ قدم زدن تشویب - ٩

د و یكنترل شده ارجاع دھ )كیروبیآ(ھوازی  یانجام ورزشھا یوتراپ برایزیك فیمار را بھ یب ،پزشك دییبا تا -١٠

  .دییش فراھم نمایا عصا برایمثل واكر  یل كمكیوسا

 یكھ برا یاستفاده كنند بخصوص ھنگام یكاھش خستگ یبرا یمختلف یھاروش ماران ممكن است از یب -١١

  .شدل وجود داشتھ باین دلیچند یخستگ

مار را بھ ین مورد بیع است كھ در ایشا یوكارد مشكلیمتعاقب انفاركتوس م  یخستگ ،یماران قلبیدر مورد ب -١٢

   .دیمتخصص قلب ارجاع دھ

  .دییكنترل نما یا افسردگیشود مثل درد یم یش خستگیكھ موجب افزا یمیر عالیمار را از نظر سایب -١٣

   Patient Education                                                                     مار                     یآموزش بھ ب

  .روش حفظ انرژی را بھ بیمار آموزش دھید .١

 .، تھوع و اختالالت درخواب باشدیم بدخلقیمراقب عالبھ بیمار آموزش دھید  .٢

 .انجام دھد یشتریب یكیزیت فیفعال تحملدر صورت  .٣

 .دیجاد كنینده در آنھا اینسبت بھ آ یترمثبتد نگرش یكن یسع .٤

 .استراحت در نظر بگیردرا جھت  ییھا زمان فعالیت، یھان دورهیب .٥

 .دیمار آموزش دھیستادن در ھنگام دوش گرفتن را بھ بیا یمثل نشستن بھ جا یحفظ انرژ یروشھا .٦

از خود را یت مورد نیفعالست یل و داشتھ یبیم جیك تقویش ید كھ ھمواره ھمراه خویمار آموزش دھیبھ ب .٧

 .دیادداشت نمایدر آن 

 .دیك را آموزش دھیو استفاده از موز) قیتنفس عم( كاھش استراحت ھمچون كنترل تنفس یھاوهیش .٨

نات مناسب جھت یاستراحت و تمر ،عاتی، مایھ كافیتغذبا سالم ھمراه  یك زندگیمار در مورد داشتن یبھ ب .٩
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  .دیآموزش دھ یكاھش خستگ

  

  

  
  Problem Definition                                               مشكل                                                  ان یب

  اختالل در تصویر ذھنی از بدن خود

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار     یندھایبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بتواند باید بیمار 

 .و توانایی تطابق با تغییر در سبک زندگی را بیان کرده یا نشان دھد ،پذیرش تغییر یا فقدان - 

 .قسمت تغییر یافتھ یا از دست داده شده را نگاه یا لمس کند - 

 .ب مراقبت کنداز قسمت تغییر یافتھ یا ناکارآمد، بدون وارد کردن آسی - 

  .بھ فعالیتھای اجتماعی قبلی باز گردد - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

صویر ھایی در باره تغییرات در ترا کھ نگرانی یبیمارشرایط  با کمک مقیاس سنجش تصویر ذھنی از بدن،. ١

 .ذھنی از بدن دارد، تعیین کنید

بررسی کرده و در صورت لزوم ارجاعات الزم ) dysmorphic disorder(بیمار را از نظر اختالل بدشکلی . ٢

 .را انجام بدھید

ھای شدید را مشاھده کرده و استفاده از آنھا را در ھای تطابقی معمول بیمار در زمان مراجعھ با استرسمکانیزم. ٣

 .فعلی تقویت کنید بحران

 .آل از تصویر ذھنی از بدن خود فرصت دھیدبرای کمک بھ بیمار در دستیابی بھ درک ایده. ٤

ھنگام تطابق با تغییرات در بدن و سبک ھ بفرد انکار، غم یا افسردگی، احساسات طبیعی توجھ داشتھ باشید کھ . ٥

 .زندگی ھستند

 .)مانند بیماران ماستکتومی( کنیدشناسایی ھنی را خطر اختالل در تصویر ذدر معرض بیماران . ٦

 .از بیماران بخواھید تا احساسات خود را بیان کنند. ٧

در مورد تغییرات احتمالی در وزن و ریزش موھا با . نقاط قوت و منابع در دسترس را برای بیمار توضیح دھید. ٨

 .اب کنیدیک کاله گیس مناسب قبل از ریختن موھا انتخ. بیمار صحبت کنید

 .شان تشویق کنیدھای جذاب و پوشاننده ناتوانیبیمار را بھ خرید لباس. ٩

درگیر توسط  ھبا لمس ناحیاین کار را . بھ بیمار و اطرافیان اجازه دھید تا بھ تدریج با تغییر بدن مواجھ شوند. ١٠

با بیمار را تشویق کنید . تفاده کنداسناحیھ از یک آینھ برای دیدن بھ بیمار کمک کنید تا سپس . بیمار شروع کنید

احساسات مربوط بھ واکنش دیگران نسبت بھ  هدر محوطھ بیمارستان حرکت کرده و در بارخانواده  پرستار یا 
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 .تغییر بدن صحبت کند

 .مراقبتی ترغیب کنید ھبیمار را بھ تصمیم گیری و مشارکت در برنام. ١٢

 .ق کنیدتشویکمک از دیگران در پذیرش  را بیمار. ١٣

 .پذیرش خود کمک کنید توانمندی ھا، ھنر ھا، و بطور کلی ھای فردی ، آلبھ بیمار در توصیف ایده. ١٤

 .بیمار را تشویق کنید کھ یک توصیف داستانی از تغییرات خود بنویسد. ١٥

 .اری کنیداز نگاه با اکراه موقع مراقبت از بیمارانی کھ بدشکلی ناشی ازجراحی یا آسیب دارند، خودد. ١٦

 .ھای غیرضروری انجام دھیدمراقبت را با حداقل تماس. محیط خصوصی بیمار را فراھم کنید. ١٧

 . داده ، دنبال کندکھ قبل از تغییر در بدن انجام میرا مراقبتی  روش ھای بیمار را تشویق کنید تا ھمان . ١٨

  مراقبت در منزل

 .بازگشت بھ منزل ارزیابی کنیداندوه و پذیرش تغییر بدن را قبل از  ھمرحل. ١

 .میزان پذیرش خانواده از تغییرات بدنی بیمار را بررسی کنید. ٢

 .پذیرش تغییرات بدنی را در تمامی تعامالت خود با بیمار و خانواده وی نشان دھید. ٣

 .بھ بیمار کمک کنید تا نقش جدید خود را در خانواده ببنید. ٤

 .بیمار، وی را بھ کار درمان و مراکز مربوطھ ارجاع دھید جھت کمک بھ پذیرش تغییر توسط. ٥

بیمار و خانواده را در انجام مراقبت از خود تا حد امکان . ھای مراقبت را بھ بیمار آموزش دھیدجنبھ ھھم. ٦

 .شرکت دھید

مرحلھ بھ  ج و بھ تدریاین کار را ، در صورتیکھ بیمار ھنوز در نگاه یا لمس قسمت تغییر یافتھ بدن مشکل دارد. ٧

 . مرحلھ انجام دھید

 .و مواقع مالقات با پزشک را آموزش دھید احتمالی  عوارض، بھ بیمار و خانواده، وضعیت پزشکی موجود. ٨

، انعطاف پذیری و قدرت بیمار ROMھای در صورت لزوم بیمار را بھ فیزیوتراپ بھ منظور انجام ورزش. ٩

جھت انتقال و حرکت ایمن بھ وی کمک کنید یا از وسایل کمک  .ری کنیداز ایجاد کنتراکچر جلوگی. ارجاع دھید

 .حرکتی در محیط منزل استفاده کنید

 .وضعیت تغذیھ و خواب بیمار را بررسی کرده و ارتقاء بخشید. ١٠

  .کمک کنید) الزم ھھزین(بھ خانواده در کسب منابع مورد نیاز. ١١

   Patient Education                                                                             مار               یآموزش بھ ب

را آموزش ) محل آمپوتاسیون و محل استومی نظیر محل ماستکتومی،(مراقبت صحیح از محل جراحی  هنحو. ١

 .دھید

 .بیمار را جھت کمک بھ تطابق با تغییر بھ مشاور ارجاع دھید. ٢

 .بیمار فراھم کنید خانواده تبی الزم را برای اطالعات ک. ٣

 .را بھ حمایت بیشتر از بیمار ترغیب کنید خانواده . ٤

، تقویت حمایت )مثًال بانداژ(آموزش در باره مراقبت عملی : حمایت اجتماعی را بدین ترتیب ھدایت کنید. ٥
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و تقویت  ، )ر بیمار و بیماران دیگرمطلوب بین ظاھ ھمقایس( ، تقویت حمایت اعتماد بھ نفس)گوش دادن(ظاھری

  ).کمک در اجتماعی کردن بیمار(وابستگی تعلق و احساس 

  

  

  

  Problem Definition                                                  ان مشكل                                                یب

  اضطراب

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار    یندھایبرآ

  ):درچارچوب زمانی مشخص(بیمار بتواند انتظار می رود 

 .عالیم اضطراب را تعیین و بیان کند - 

 .کنترل اضطراب را بیان کرده و نشان دھد روش ھای  - 

 .ندفقدان یا کاھش نگرانی ذھنی را بیان ک - 

 .عالیم حیاتی طبیعی داشتھ و کاھش تحریک سمپاتیک را نشان دھد - 

 .را نشان دھد است بیانگر کاھش نگرانی ی کھ ظاھر چھره، وضع و حالت بدن و میزان فعالیت - 

 .افزایش قدرت تمرکز و تفکر صحیح را نشان دھد - 

 .ھا و تھدیدھا را تعیین و بیان نمایدعوامل تشدید کننده اضطراب، تعارض - 

  .ازگشت مھارتھای حل مسالھ را نشان دھدب - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

نظیر تاکی کاردی، تاکی پنھ، (ھای جسمی وی بھ اضطراب را بررسی کنید میزان اضطراب بیمار و واکنش. ١

- آیا در حال حاضر احساس نگرانی و اضطراب می«این کار را با پرسیدن سئوال ). می اضطراببیان غیرکال

 .انجام دھید» کنید؟

 .در صورت لزوم با ھمدلی، بیمار را تشویق بھ بیان عالیم اضطراب خود و علل ایجاد کننده آن کنید. ٢

توانم این کار را در این زمان من می» «شتاضطراب مرا نخواھد ک«بیمار را بھ استفاده از جمالت مثبتی نظیر. ٣

 .تشویق کنید» توانم با اضطراب مقابلھ کنممن می» «.انجام دھم

 .تا حد امکان تالش کنید تا عوامل ایجاد کننده اضطراب را حذف کنید. ٤

سان از اصطالحات غیرپزشکی و آ. فعالیتھا و پروسیجرھای مربوط بھ بیمار را برای وی توضیح دھید ھھم. ٥

 .این کار را موقع انجام ھر پروسیجر برای بیمار انجام دھید. استفاده کرده و آرام صحبت کنید

برده است، را مشخص کرده و این مھارتھا مھارتھای سازگاری کھ بیمار قبًال در مواجھھ با اضطراب بکار می. ٦

 .را تقویت کنید

 .پشت بیمار را ماساژ دھید ،جھت کاھش اضطراب بیمار. ٧

 .لمس درمانی استفاده کنید روش ھای از . ٨
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 .از تصویر سازی ذھنی برای کاھش اضطراب استفاده کنید. ٩

یک محیط آرام فراھم کرده و بیمار را بھ . ای را برای گوش دادن بھ موزیک دلخواه بیمار فراھم کنیدوسیلھ. ١٠

 .اش تشویق کنیددقیقھ موسیقی یا نوار مورد عالقھ ٢٠گوش دادن 

 .توسط بیمار منع کنید ھا و سیگار را بخشمصرف الکل، آرام. ١١

ھا و کوکائین از مصرف ھر گونھ مواد محرک نظیر کافئین، نیکوتین، تئوفیلین، تربوتالین سولفات، آمفتامین. ١٢

 .آگاه بوده و مصرف آنھا را محدود یا قطع کنید

  مراقبت در منزل

 .ر مورد منبع آن توجھ کنیدبھ اضطراب بیمار بدون قضاوت شخصی د. ١

 .بھ خانواده بیمار در حمایت کامل بیمار در مواقع مواجھھ با عالیم اضطراب کمک کنید. ٢

 .تأثیر اضطراب بر رژیم درمانی را بررسی کنید. ٣

 .بیمار را از نظر وجود افسردگی بررسی کنید. ٤

مرتبط با اضطراب را جھت مصرف داروھای بیماران مبتال بھ اختالل پانیک یا سایر مشکالت روانپزشکی . ٥

 .ضداضطراب و ضدافسردگی، بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھید

در مورد عوارض جانبی، . بھ بیمار و خانواده در مورد مصرف صحیح و مناسب رژیم درمانی کمک کنید. ٦

 .ود، آموزش دھیداھمیت مصرف داروھا طبق دستور و عالیمی کھ بایستی سریعًا بھ پزشک یا پرستار گزارش ش

بھ مداخالت . در صورت لزوم برنامھ اورژانسی را اجرا کنید. بیمار را از نظر افکار خودکشی بررسی کنید. ٧

 .مراجعھ کنید» خطر خودکشی«پرستاری مربوط بھ 

ی و خانواده، دوستان، ھمسایگان و گروھھای حمایت: بیمار را بھ استفاده از منابع اجتماعی مناسب ترغیب کنید. ٨

  .سایر افرادی کھ وضعیت مشابھ با بیمار دارند

   Patient Education                                                                  مار                          یآموزش بھ ب

 .عالیم اضطراب را بھ بیمار وخانواده آموزش دھید. ١

و انتخاب مداخالت ) از بھ آسانی قابل تحمل تا غیر قابل تحمل(ب خود بھ بیمار در تعریف میزان اضطرا. ٢

 .مناسب کمک کنید

 .ھای خود کنترلی اضطراب را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ٣

 .ھای آرام سازی پیشرونده عضالنی را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ٤

بینی نفس بکشد، بھ آرامی شکم را بھ سمت تنفس آرام بخش را بھ بیمار آموزش دھید، بیمار بایستی از طریق . ٥

 .سینھ را بھ طرف پایین حرکت دھد ھباال پرکرده و سپس نفس خود را از راه دھان خارج کند و قفس

ھر موفقیت آمیز موقعیت، حل مشکل و یا پیامد  ھفقدان اضطراب یا درد، تجرب هبھ بیمار آموزش دھید کھ در بار. ٦

 .د تصویر سازی کنددر ذھن خو برنامھ یا فعالیت 

بیمار آموزش دھید کھ در صورت وجود ھر گونھ مشکل یا سئوال، با مرکز درمانی تماس حاصل  هبھ خانواد. ٧

  .کنند
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  Problem Definition                                             ان مشكل                                                    یب

  ترس

    Expected Outcomes                                                                       مورد انتظار         یندھایبرآ

 ):مشخص یدر چارچوب زمان(د بتواند یمار بایب 

  .دیان نمایشناختھ شده خود را ب یھا ترس - 

  .ت بدھدیدر مورد موقع یقیاطالعات دق - 

   .ان كند و نشان دھدینموده، ب ییشود را شناسایكھ موجب كاھش ترس م یامقابلھ یرفتارھا - 

  .كاھش ترس را گزارش كرده و نشان دھد - 

   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن یابیمار ارزیمنبع ترس را در ب .١

  .ان كندیعامل ترس خود را ب د تایق كنیرا تشو ماریب .٢

  .دیكن یابیمار را ارزیاز اضطراب در ب یاخچھیتار .٣

ل یز قایتم یرواقعیاز تصورات و عوامل غ یو ترس ناش ین ترس واقعید تا بتواند بیمار كمك كنیبھ ب .٤

   .ودش

 .، تشویق نمائیدكھ در واقع علت ترس ھستند  یاحساساتبھ شناسایی مار را یب .٥

 یبرا یركالمیو غ یكالم یو از رفتارھا او باشید  كناردر كند یان میمار ترس خود را بیكھ  ب یزمان .٦

 .دیمار استفاده كنیت در بیجاد امنیا

ن مھارتھا ید و ایكن یبررس ، كردهیمار قبًال در مقابلھ با ترس از آن استفاده میرا كھ ب یامقابلھ یمھارتھا .٧

 .دیت كنیمار تقویرا در ب

 .دیمار استفاده كنیكاھش اضطراب ب یژ پشت برااز ماسا .٨

 .دیاستفاده كن یلمس درمان یھاروش از  .٩

  .سدیت وار بنویخود را بصورت حكا ید كھ ترسھایق كنیمار را تشویب  .١٠

  
  Problem Definition                                      ان مشكل                                                           یب

  یعملكرد یادرار یاریاختیب
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    Expected Outcomes                                             مورد انتظار                                    یندھایبرآ

  :در چارچوب زمانی مشخص

  .یاریاختیب یھاحذف و كاھش دوره - 

 .ییرفتن بھ دستشو مانع در یطیمح یا غلبھ بر فاكتورھایحذف  - 

 .در ارتباط با نقص در حركت یاریاختیا كاھش دھنده بیق دھنده یل تطبیاستفاده از وسا - 

  .نباشد یبھ توالت عمل یابیكھ دست یا ظرف ادرار وقتیو  یادرار یآورل جمعیاستفاده از وسا - 

   Nursing Recommendations                                                                   یپرستار  یھ ھایتوص

د یبا یدستگاه ادرار ییدردسر كاھش كارا م مزاحم و پریدر مورد عال یكیزینھ فیو معا یخچھ پرستاریتار. ١

، یت شناختی، وضعیتحتان یدستگاه ادرار یادرار یھام عفونتیخچھ بھ عالین تاریدر ا. ردیصورت گ

  .دیكند كننده و كاھش دھنده باید توجھ یتکرر ادرار، عوامل تشد یھا، تكرر و شدت دوره یت عملكردیوضع

در سالمندان  یاریاختیدر ارتباط با درمان ب یم درمانیت یر اعضایمار و سایمار و خانواده، پزشك بیبا ب. ٢

 .دیمار مشاوره كنیب

ر روزانھ بر اساس تعداد ك فرم ثبت ادراید كھ یا خانواده آموزش دھیمار، ارائھ دھنده مراقبت و یبھ ب. ٣

ك دوره سھ تا یت در دفع ادرار در طول یو ارتباط آن با فور یادرار یاریاختیب یھادفعات ادرار، تعداد دوره

 .ھفت روزه تھیھ نماید

عفونت : نظیر( بررسی کنید  ادرار یاریاختیل و قابل برگشت حاد بیمار را از نظر عوامل قابل تعدیب. ٤

مسكن و مخدر كھ در  یبوست و مدفوع سفت و سخت، مصرف داروھایك حالب، یتروف، التھاب آیادرار

كھ در انقباض اسفنكتر و عضلھ مثانھ  یضد افسردگ یرگذار است، داروھایفرد بھ توالت تأث یابیدست ییتوانا

ت كنترل نشده ابیاز د یناش یاوریك، پلیآلفا آدنرژ یھاستیا آنتاگونیك، یتیپاراسمپاتول یداروھا. موثر ھستند

 . )مزهیابت بیا دی

 :دیكن یابیمار بھ توالت ارزیب یابیا مزمن از نظر دستیمراقبت حاد  یھاا در بخشیر را در منزل یموارد ز. ٥

  .یفاصلھ توالت از تخت، صندل  - 

  .نیات تخت شامل نرده كنار تخت و فاصلھ تخت از سطح زمیخصوص   - 

 .ین و نور ناكافیكف زم یز رویل لیھا، وساھمچون پلكان یر توالت شامل موانعیات مسیخصوص - 

مار بھ یكمك بھ انتقال ب یبرا یدست یھالیاستفاده، نور، وجود ر یات توالت شامل الگوھایخصوص -           

 .....بھ ویلچر، واكر و یابیدر دست یتوالت، پھنا

، انتقال بھ توالت و حركت، یا صندلیاز تخت بلند شدن  یید شامل توانایكن یابیمار را از نظر حركت ارزیب. ٦

  .لچریمثل عصا، واكر و و یل كمكیاز بھ وساین

 .ط بخش یا منزل حذف کنیدیتوالت رفتن در مح یرا برا یطیموانع مح. ٧

  .دیادتر كنیھا و ھال را زل لغزنده كف را برداشتھ، نور اتاقیوسا. ٨
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  نی پرستاری مبتنی بر شواھدیراھنمای بال

  
 

  ھیپر پاراتیروئیدیسم

  Problem Definition                                                                 ان مشكل                                یب

  درد مفاصل و استخوان ھا

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار                  یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .)ھای شناختیدر صورت داشتن توانایی( بندی درد، شدت درد خود را تعیین کند با کمک مقیاس درجھ - 

 .درد را بیان کند کنترل رضایتبخش درد خود با درمان ضد - 

 .ل درد را انجام دھدفعالیتھایی در جھت رسیدن بھ سطح قابل قبو - 

درد را بطور  هدر صورت اختالل شناختی، کاھش درد را با رفتار خود نشان داده و فعالیتھای کاھند - 

 .رضایت بخش انجام دھد

 .ردتواند بخوابد و استراحت دابیمار بیان کند کھ بھ اندازه کافی می - 

  .بکار بنددھای غیردارویی کاھش درد را روش - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

در ارزیابی . اولیھ درد دارد، مداخالتی را برای تسکین درد وی انجام دھید ھاگر بیمار در زمان مصاحب. ١

آنرا بررسی و ثبت  هتسکین دھنداولیھ بیمار، شدت و مشخصات درد، شروع، مدت و عوامل تشدید کننده یا 

  .کنید

 .یا مقیاس تصویری بررسی کنید ده   تا  صفربندی درد بیمار را با استفاده از مقیاس درجھ. ٢

 .در دفعات مکرر، راجع بھ درد بیمار سئوال کنید. ٣

 .نیددرد سئوال ک هھای کاھندخود در مورد درد و اثربخشی روش ھاز بیمار در مورد تجربیات گذشت. ٤

تواند از مقیاس درجھ بندی استفاده کند، رفتارھای نشاندھنده درد اگر بیمار اختالل شناختی دارد و نمی. ٥

 .نظیر تغییر در فعالیت، کاھش اشتھا، حاالت چھره و نالیدن بیمار را بررسی کنید

 . بدست آورید ای از مصرف داروھای مسکن در گذشتھتاریخچھ. داروھای مسکن بیمار را تعیین کنید. ٦
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بیماران با درد حاد بایستی داروھای مسکن  ھھم. ھای مخدر و غیرمخدر را تعیین کنیدنیاز بیمار بھ مسکن. ٧

اگر درد بیمار با مسکن غیرمخدر درمان نشد، از مسکن مخدر استفاده . غیرمخدر را سر ساعت دریافت کنند

 .کنید

استامینوفن یا بروفن یا مخدر بخصوص برای دردھای ھای غیرمخدر نظیر با پزشک جھت تجویز مسکن. ٨

 .شدید تماس بگیرید

 .تجویز و عوارض جانبی آنھا با بیمار صحبت کنید هدر مورد داروھای مسکن، نحو. ٩

 .با بیمار در مورد ترس از عدم تسکین درد، افزایش دوز دارو یا اعتیاد گفتگو کنید. ١٠

ھر (ت درد، تسکین و وضعیت تنفسی بیمار را در فواصل منظم موقع تجویز داروھای مسکن مخدر، شد. ١١

 .اگر بیمار تسکین یافتھ است، دوز دارو را کاھش دھید). ویژه در بیماران تنفسیھ ب(بررسی کنید ) ساعت دو

 .را در گزارش پرستاری ثبت نمائید آنمیزان و  نوع داروی مسکن. ١٢

در بستگی بھ گزارش بیمار از شدت درد، پاسخ بھ دوز قبلی میزان نیاز بھ کاھش یا افزایش داروی مخ. ١٣

 .دارو، عوراض جانبی و توان بیمار در انجام فعالیتھای بھبودی دارد

ھای خوراکی را تحمل کند، دستور تغییر نوع داروی وی بھ فرم خوراکی را تواند مسکنوقتی بیمار می. ١٤

 .از پزشک بگیرید

مثل انحراف فکر، : درد نیز استفاده کنید هھای غیردارویی کاھنداز روشعالوه بر داروھای ضد درد، . ١٥

 .آرام سازی عضالنی و کاربرد سرما و گرما

ھای غیردارویی را بھ بیمار آموزش داده و ھای دارویی تسکین یافت، روشوقتی کھ درد بیمار با روش. ١٦

 .بکار بندید

  :منزل مراقبت در

آنھا را از نظر . پزشکان و داروھای بدون نسخھ تھیھ کنید ھیز شده توسط ھملیست کاملی از داروھای تجو. ١

پزشک  هبھ بیمار آموزش دھید کھ از مخلوط کردن دارو با ھم بدون اجاز. کنیدکنترل  تداخالت دارویی 

  .خودداری کند

مسکن بررسی  عوارض جانبی و احتیاطات الزم در مورد داروھای ھاطالعات بیمار و خانواده را در زمین. ٢

  .نظیر احتیاط در رانندگی بھ ھنگام مصرف داروھای مخدر ،کنید

   Patient Education                                                                               مار              یآموزش بھ ب

  .دھیدبھ بیمار شرح اھمیت مصرف داروھای مسکن برای کنترل درد را . ١

بھ بیمار اطمینان دھید کھ مصرف داروھای مخدر برای کاھش درد، اعتیاد آور نبوده و ایجاد اعتیاد خیلی . ٢

 .نادر است

این . دھیدآموزش برای کمک بھ کنترل درد، استفاده از روشھای غیردارویی را بھ ھمراه مصرف داروھا . ٣

ھای انحراف فکر، تنفس آرام، تصویر ذھنی، ماساژ، کاستفاده از سرما یا گرما، تکنی: ھا عبارتند ازروش

  .گوش دادن بھ موسیقی و دیدن تلویزیون
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  Problem Definition                                          ان مشكل                                                       یب

  یبوست

    Expected Outcomes                                                                     مورد انتظار            یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

 .روز بدون فشار اضافی داشتھ باشدیک تا سھ را ھر  ارددفع مدفوع نرم و شکل - 

 .برطرف شدن یبوست را گزارش کند - 

  .مورد استفاده قرار دھدکننده یبوست را  اقدامات پیشگیری کننده یا درمان - 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

عادات  ھتاریخچ ،الگوی معمول دفع مدفوع بیمار شامل زمان، مقدار و تعداد دفعات دفع مدفوع، قوام مدفوع. ١

روشھای  ،الگوھای فعالیت و ورزش ،رژیم غذایی بخصوص مصرف مایعات ،ھاای و مصرف مسھلدهرو

مقعد را  ھھا و تغییر در حس ناحیزایمان و مشکالت زنانگی، جراحی ھسابق ،درمانی شخصی برای رفع یبوست

  .بررسی کنید

زمان دفع، محرک معمول،  :کند، شامل ای یادداشتای معمول خود را در دفترچھاز بیمار بخواھید عادات روده. ٢

 .قوام، مقدار و تعداد دفعات دفع مدفوع

 .یبوست مزمن مرور کنید ھداروھای فعلی بیمار را از نظر عارض. ٣

کند، از پزشک بخواھید تا یک داروی نرم کننده مدفوع و رژیم مناسب اگر بیمار داروھای مخدر را دریافت می. ٤

 .ع یبوست تجویز کندرا برای بیمار قبل از شرو

 .ای سمع کنیدنفخ، لمس و از نظر وجود صداھای روده از نظر شکم را. ٥

در صورت وجود این مشکل، برداشت انگشتی مدفوع را طبق . کنیدکنترل  بیمار را از نظر خشکی مدفوع . ٦

 .دستور پزشک انجام دھید

ا یبوست حاد یا مزمن داشتھ کھ با افزایش فیبر، کند یاگر بیمار اظھار ناراحتی یا درد ناشی از یبوست می. ٧

 .یابد، با پزشک جھت ارزیابی عمکلرد روده وی مشورت کنیدمایعات، فعالیت و رعایت خلوت حین دفع بھبود نمی

 بھ بیمار کمک کنید تا بھ دستشویی برود و حتی االمکان در را ببندید. خلوت بیمار را حین دفع فراھم کنید. ٨

 ).ھای غذایی بویژه صبحانھدقیقھ بعد از صرف وعده ١٠ا ت ٥باالخص (

وعده  سھ وعده میوه و سبزیجات و حداقل  ٩تا  ٥بھ بیمار آموزش دھید کھ وی در طول روز نیاز بھ مصرف . ٩
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 .غذاھای حاوی غالت کامل دارد

جات تازه، حبوبات،  میوه: غذاھای پرفیبر عبارتند از. بیمار را تشویق بھ مصرف غذاھای پرفیبر کنید. ١٠

 .مصرف فیبر غذایی را بتدریج و ھمراه با مصرف مایعات افزایش دھید. سبزیجات و سبوس غالت

در ابتدا از مقادیر . ترکیبی از یک فنجان سبوس غالت، یک فنجان سس سیب و یک فنجان آب آلو استفاده کنید. ١١

 .کھ این ترکیب ھمراه با مصرف مایعات کافی باشدمھم است . کم شروع کرده و بتدریج بھ مقدار آن اضافھ کنید

ھای حاوی متیل سلولز را دھد کھ از طریق قرص، فیبر دریافت کند، مصرف قرصاگر بیمار ترجیح می. ١٢

 .توصیھ کنید

در روز تشویق کنید؛ اگر مصرف مایعات خوراکی ) لیوان ٨تا  ٦(لیتر مایعات  ٢تا  ٥/١بیمار را بھ مصرف . ١٣

 .مگر در بیماران قلبی و کلیوی کھ محدودیت مصرف مایعات دارند ،بتدریج آنرا افزایش دھیدکم است، 

. بیمار را تشویق کنید کھ حتی االمکان از تخت خارج شده و فعالیتھای روزمره زندگی را خودش انجام دھد. ١٤

حرکتی، باال  ھدامن ھای درھایی نظیر چرخش و تغییر پوزیشن درتخت، انجام ورزشوی را بھ انجام ورزش

 .آوردن ھر زانو تا قفسھ سینھ بطور متناوب و کشیدن شکم حین تنفس عمیق تشویق کنید

داغ، آب لیموی گرم یا آب آلو قبل از صبحانھ را  هنوشیدن قھو. زمانی برای دفع بیمار ترتیب دھید ھیک برنام. ١٥

 .قھ بعد از صرف صبحانھ استدقی ٣٠بھترین زمان برای دفع در اکثر افراد، . پیشنھاد کنید

بیمار بایستی تنفس عمیق از راه دھان انجام دھد تا باعث شل شدن عضالت کف لگن شده و از عضالت . ١٦

 .شکمی برای دفع مدفوع استفاده کند

ھا و انما طبق دستور پزشک ھا، شیافدر صورتیکھ سایر مداخالت طبیعی، موثر واقع نگردید، از مسھل. ١٧

 .یداستفاده کن

  :مراقبت در منزل

  .ھای درمان یبوست را بھ وی پیشنھاد داده و بھ بیمار اجازه دھید تا روش ترجیحی خود را انتخاب کندروش. ١

  .دستورات الزم را در مورد نحوه استفاده از شیاف یا انما بھ بیمار بدھید. ٢

و  بعنوان بخشی از رژیم غذایی جات و سبزیجات رامصرف مایعات، میوهدر بیماران مسن، بطور روتین . ٣

  .نیز تحرک در حد امکان را توصیھ کنید
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، داشتن فعالیت و الگوی منظم دفع در مورد عملکرد طبیعی روده و نیاز بھ مصرف کافی مایعات و فیبر. ١

  .آموزش دھید

بیمار را نسبت بھ توجھ بھ عالیم آگاه کننده دفع تشویق کرده و با کمک محرکی نظیر نوشیدن مایعات گرم یا . ٢

 .دفعی منظمی را ترتیب دھید ھآب آلو، برنام

ده و در صورتی کھ بیمار بھ ھا و انما خودداری کربیمار را تشویق کنید کھ از مصرف طوالنی مدت مسھل. ٣

 .کند، بھ تدریج مصرف آنھا را قطع کندھا استفاده میطور منظم از این روش

در صورت عدم منع مصرف، بیمار را تشویق کنید کھ در طول روز، مکررًا عضالت شکمی خود را . ٤
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ت دودی روده ترتیب ورزشی روزانھ برای افزایش حرکا ھھمچنین بھ وی کمک کنید تا یک برنام. منقبض کند

  .دھد

  

  

  
  Problem Definition                                           ان مشكل                                                    یب

  و فعالیت جسمیاختالل در تحرک 

    Expected Outcomes                                                                        مورد انتظار         یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .فعالیت جسمی خود را افزایش دھد - 

 .احساس افزایش قدرت و توانایی حرکت را بطور کالمی بیان کند - 

  .برای افزایش فعالیت خود استفاده کند )ویلچر(دار صندلی چرخاز وسایل کمکی نظیر واکر و  - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایوصت

  :اقدامات مربوط بھ بررسی بیمار)الف

درد، تھوع، ترس  نظیر کاھش تحمل فعالیت،( عوامل محدود کننده فعالیت جسمانی را مورد بررسی قرار دھید  - 

 ...) از افتادن و

  قدامات پرستاریا )ب

  :انتخاب کنیدبر اساس شرایط بیمار بھ شرح زیر  مھارتھای حرکتی بیمار را نوع و دامنھ . ١

نظیر نشستن و ایستادن، نشستن و جا بھ متناوب  حرکات ؛ نشستن با کمک و بدون کمک دیگران ؛ حرکت در تخت

  ایستادن و راه رفتن، و جا شدن

 ایجاد اختالل در حرکت ارزیابی کرده و بررسی کنید کھ آیا علت جسمی است یا روحی بیمار را از نظر علت. ٢

 .پیش از شروع فعالیت، بھ بیمار استراحت کافی بدھید. ٣

 .اقداماتی را جھت افزایش تحمل فعالیت انجام دھید. ٤

 .اقداماتی جھت بھبود وضعیت تنفس و اکسیژناسیون بیمار انجام دھید. ٥

در عین حال قبل . برای فعالیت را کنترل و ثبت کنیدموثر از اندام ھا مار برای تحمل فعالیت و استفاده توانایی بی. ٦

مراقبتی  ھبھ برنام( فشار خون، تنگی نفس و رنگ پوست بیمار توجھ کنیدمیزان و بعد از فعالیت بھ تعداد نبض، 

 ).برای عدم تحمل فعالیت مراجعھ کنید

 .بیمار را از نظر درد بررسی کرده و حتی االمکان درد وی را تسکین دھیدقبل از انجام فعالیت، . ٧

 .کمکی مورد نیاز برای فعالیت نظیر واکر، عصا یا ویلچر را قبل از شروع فعالیت مھیا سازید ھھر وسیل. ٨

ر بار دسھ غیرفعال را حداقل دو بار در روز و ھر تمرین را  ROM ھایحرکت است، ورزشاگر بیمار بی. ٩
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 .)مگر در موارد منع کاربرد(روز انجام دھید 

اگر . ورزشی برای بیمار مشورت کنید ھشروع برنامامکان حرکت است، با پزشک در مورد اگر بیمار بی. ١٠

با استفاده از دستھا و پاھا، نظیر خم و راست کردن  ROMھای فعال ھایی نظیر ورزشبرنامھ تأیید شد، با ورزش

 .ھا شروع کنیدرانقوزک پا زانوھا و 

بھ بیمار کمک کنید تا تحرک خود را ھر چھ سریعتر از سر گرفتھ و شروع بھ راه رفتن کند مگر اینکھ . ١١

 .محدودیت فعالیت داشتھ باشد

زندگی را افزایش داده و ھمزمان با بھبود قوای جسمی بیمار، وی را بھ  هاستقالل در انجام فعالیتھای روزمر. ١٢

 .ترغیب کنیدھا توسط خود انجام فعالیت 

تواند بھ تنھایی غذا بخورد یا موھای خود را شانھ بزند، کنار بیمار نشستھ، دست خود را روی اگر بیمار نمی. ١٣

کمک  شانھ زدن موھاو یا  دست بیمار گذاشتھ و آرنج وی را با دست دیگر نگھدارید و بھ بیمار در خوردن غذا 

 . کنید

 .حرک بیمار افزایش پیدا نکرد، با پزشک مشورت کنیددر صورتی کھ قدرت ت. ١٤

  مراقبت در منزل) ج

 .بکار بردتوان برای مراقبت در منزل نیز میرا فوق الذکر  اقدامات . ١

  .وی کمک بگیرید شروع و تداوم تحرک  از ھمراھان بیمار جھت . ٢

ھای الزم ی در منزل سئوال کنید و آموزشایجاد کننده مانع تحرک جسمعوامل   ھاز بیمار و خانواده در زمین . ٣

 .را ارائھ دھید

 . کنیدھماھنگی در برنامھ تحرک بیمار در صورت لزوم با فیزیوتراپ یا کار درمان . ٤

جھت جلوگیری از آسیب پوستی، مکررًا بیمار را تغییر . وضعیت پوست بیمار را بطور مکرر بررسی کنید. ٥

 .دھید وضعیت 

ھمراه  کنید ورزشی دارد، پیشنھاد  ھتواند بطور مستقل راه برود و نیاز بھ یک برنامار میدر صورتی کھ بیم. ٦

  .ورزشی را دنبال کند ھخود برنام خانواده /با یکی از دوستان
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  .بھ بیمار آموزش دھید کھ موقع انتقال از تخت بھ صندلی، بھ آرامی از تخت پائین بیاید. ١

 .آرام سازی در طی فعالیت استفاده کند روش ھای بھ بیمار آموزش دھید کھ از . ٢

را بھ  وسایل کمکی نظیر عصا، واکر و صندلی چرخدار برای افزایش تحرک ضرورت و نحوه استفاده از . ٣

 .بیمار آموزش دھید

بھ اعضای خانواده و مراقبین بیمار آموزش دھید کھ در طی انجام فعالیتھای خود مراقبتی نظیر غذا خوردن، . ٤

فعاالنھ در مراقبت از خود ھمکاری  جا شدن بھ بیمار کمک کنند تا بھحمام کردن، آرایش کردن، پوشیدن لباس و جا

 ..کند

نتایج دستیابی یا عدم دستیابی بھ اھداف  و ارزیابی و ثبت ،بیمار در تحرک پیشرفتزان میاندازه گیری روش . ٥
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  .آموزش دھید را بھ بیمار و خانواده 
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  حجم مایعات خطر کمبود

    Expected Outcomes                                                                مورد انتظار               یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .داشتھ باشد) میلی لیتر در ساعت ٣٠یاحداقل ( میلی لیتر در روز  ١٥٠٠برون ده ادراری بیش از  - 

 .فشارخون، نبض و درجھ حرارت طبیعی داشتھ باشد - 

زبان و غشاءھای مخاطی مرطوب و آگاھی نسبت بھ زمان و مکان و شخص  ،تورگور پوستی طبیعی - 

 .داشتھ باشد

 .بکار بندداقدامات الزم برای درمان یا پیشگیری از کمبود حجم مایعات بدن را  - 

  .ابراز کند نیاز بھ مشورت با کادر درمانی راعالیم نشانگر   - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

قراری، ضعف، کرامپھای عضالنی، سردرد، ناتوانی در تمرکز و عالیم اولیھ ھیپوولمی شامل بی. ١

 .ھیپوتانسیون وضعیتی را مشاھده کنید

نظیر استفراغ، اسھال، مشکل در دریافت (را از نظر وجود عوامل ایجاد کننده کمبود حجم مایعات بیمار . ٢

 .بطور مداوم کنترل کنید) کنترل نشده، دیورتیک درمانی ٢دھانی مایعات، دیابت نوع 

ت ویژه در زمان وجود کاھش برون ده ادراری یا از دسھ وزن روزانھ بیمار را از نظر کاھش ناگھانی ب. ٣

بیمار را با یک ترازو و با لباس یکسان و در زمان ثابتی از روز ترجیحًا قبل . دادن فعال مایعات کنترل کنید

 .از صبحانھ وزن کنید

 .کنترل کنید) یا ھر ساعت در بیماران با وضعیت ناپایدار(ساعت  ٨جذب و دفع مایعات را ھر . ٤

  . باشداخص درستی از تعادل مایعات نمیبھ خاطر داشتھ باشید کھ برون ده ادراری، ھمیشھ ش

موقع بلند  mmHg٢٠افت (فشار خون وضعیتی بیمار را در حالت نشستھ، ایستاده و خوابیده چک کنید . ٥

  .)شودضربھ در دقیقھ در کمبود حجم مایعات دیده می ١٥شدن یا افزایش  نبض بھ تعداد 

خشکی و غشاھای مخاطی، شیارھای طولی زبان،  پوستی، تشنگی، زبانر بیمار را از نظر کاھش تورگو. ٦

، سردرد و گیجی )باالخص بخش فوقانی بدن( ھای گود افتاده، ضعفمشکل در تکلم، خشکی پوست، چشم
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  .کنترل کنید

اجازه دھید بیمار مایعات صاف « :از راھکارھای مناسب ناشتا بودن قبل از عمل طبق دستور استفاده کنید. ٧

ساعت قبل و  ٦) بعنوان مثال چایی و نان( سبک ھھای انتخابی، یک صبحانز جراحیرا تا دو ساعت قبل ا

 .ساعت قبل از عمل مصرف کند ٨تر را یک وعده غذایی سنگین

  .مراجعھ کنید» )دھیدراتاسیون(کمبود حجم مایعات«بھ مداخالت پرستاری مربوط بھ . ٨

 

  مراقبت در منزل

 .ھای آب را بررسی کنیدل یا بطریدسترسی بھ آب آشامیدنی سالم در منز. ١

  .مایعات در دسترس و ترجیحی را بررسی کنید. ٢

   Patient Education                                                                              مار             یآموزش بھ ب

 قندی ھای ر مورد افزایش مصرف آب و نوشیدنیکنند، دبھ بیمارانی کھ در محیطھای گرم کار یا ورزش می - 

  .حاوی الکترولیت آموزش دھید

  

  Problem Definition                                                                               ان مشكل                  یب

  از بدنیھ، كمتر از نیاختالل در تغذ

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار   یندھایبرآ

  :در چارچوب زمانی مشخصانتظار می رود بیمار 

  .آل برسددهیبھ حالت ابیمار  ج وزن یبھ تدر - 

  .وزن متناسب با نسبت قد و سن شخص باشد - 

  .ودش ییگر در كاھش وزن شناسامداخلھ عوامل - 

  .شود ییمار شناسایب یاھیتغذ یازھاین - 

  .مصرف شود یبھ اندازه كاف یمواد مغذ - 

  .مار برطرف شودیھ در بیم سوء تغذیعال - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

 یخشك ،پوست یخونمردگ، شودیكنده م یخشك و شكننده كھ بھ راحت یشامل مو ھیسوء تغذ یھام و نشانھیعال - ١

 ،یتحتان یراش اندامھا ،شكاف لب ،زبان قرمز و صاف ،یل عضالنیتحل ،ھیالتھاب قرن، یدگیرنگ پر ،پوست

  .دیكن كنترل را یجیگ

ن، یترانسفر  ن،یتیم، فرن توتال سریپروتئ  ن سرم،یدر دسترس شامل آلبول یشگاھیآزما یھاج تستیبھ نتا - ٢

- یھ میت سوء تغذیشاخص وضع ٥/٣ر ین سرم زیآلبوم(د یكن سرم توجھ یھاتیت و الكترولین، ھماتوكریھموگلوب

  ) .باشد
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ھ جھت یبھ متخصص تغذدر صورتت لزوم بیمار را و   ،تعیین نمائید با توجھ بھ سن و قد طبیعی  بیمار راوزن  - ٣

د بھ یع وزن داشت بایا كاھش سریتر بود نییوزن نرمال پا% ١٠از بیمار زن اگر و( دیدھع كامل ارجا یبررس

  .)ھ گزارش شودیمتخصص تغذ

با و %.....) ٥٠ا ی% ٢٥(د یخورده شده را ثبت كن ید و درصد غذاھایرا كنترل كن ییافت غذایزان دریم - ٤

  .دیمشورت كن یقیحق یزان كالرین مییھ جھت تعیمتخصص تغذ

  .تشخیص دھیداز ھم شناسایی نموده و مار  را یخوردن بغذا مشكالت جسمی یا روانی  د علل یكن یسع - ٥

ا اصالًٌ یافتھ یكھ مصرف آن كاھش  یید و غذاھایسھ كنیغذا مقا یمار را با ھرم راھنمایمعمول ب یمصرف غذا - ٦

  .دیادداشت كنیرا  شود یمصرف نم

  .ردیقرار گ یابیو آھن در آنھا مورد ارز B12ن یتامید مصرف ویاه خوار است بایمار گیاگر ب - ٧

، دقت یكند، مھارت حركتیكھ صرف غذا خوردن م یمدت زمان  د،یكن یخوردن بررس یمار را برایب ییتوانا - ٨

 ضروری مداخالت  ،الزم است در صورت وجود ھر گونھ اشكال در بلع . مختلف ییبلع مواد غذا یید، تواناید

  .ردیصورت گ

ھ ھر یتر مكمل تغذیل یلیم ٣٠خواھند غذا بخورند الزم است یھستند و نم ییاشتھایكھ دچار ب یمارانیب یبرا - ٩

  .دنك ساعت استفاده كنی

در  آورر كم و بصورت اشتھا یخوردن غذا را دارند غذا در مقاد ییھ دارند و توانایكھ سوء تغذ یمارانیب یبرا -١٠

  .شتر داده شودیدفعات ب

 ییغذا یھاوعدهاز استراحت قبل  یھاالزم است دوره ،خوردن غذا  ندارد یبرا یتوان كافمار تحمل و یاگر ب -١١

  .دین كنییاو تع یبرا

پیشگیری از عفونت اقدامات الزم جھت م عفونت كنترل نموده و یھ دارد او را از نظر عالیمار سوء تغذیاگر ب -١٢

  .دیرا انجام دھ

  .دیكن یھ را بررسیبا تغذ یمار و مرتبط بك یولوژیزیت فیر در وضعیرات اخییتغ -١٣

م متعادل و مصرف یك ھمراه با رژیدفولیاس یر كافید كھ مقادینان حاصل كنیمار باردار است اطمیاگر ب -١٤

  .)ك مصرف كنندیدفولیگرم اس یلیم ٤٠٠د روزانھ یتمام مادران باردار با(د ینمایافت میالزم را در یھانیتامیو

  .دیینما یھمراھ راق نموده و او یدن غذا تشومار را بھ خوریب -١٥

قبل و  بیمار  دھانمناسب بھداشت بھ . دیكن یرا بررس) یھا و غشاء مخاطلثھ، زبان، دندان(ت دھان یوضع -١٦

  .توجھ نمائیدبعد از غذا 

در طول روز  ،دھان بعلت مصرف داروھا خشك است یاست و غشاء مخاط ییاشتھایمار دچار بیاگر ب -١٧

ك یا آدامس بجود كھ ترشح بزاق تحرینبات بدون قند و سفت استفاده كند  عھ جرعھ آب بنوشد و ھمراه آن از آبجر

  .شود

  .دیكن یرا بررس یشكم ین مصرف غذا با بروز حالت تھوع، اسھال، استفراغ و دردھایارتباط ب -١٨

را در آن زمان بھ  یافتیدر ین كالریرا مشخص نموده و باالتر اشتھای بیمار بھ غذا  در طول روز، زمان -١٩



٣٥٦ 
 

  .دیمار بدھیب

  .دیمار بدھیاز قبل از غذا بھ بیضد درد و ضد تھوع را طبق دستور و در صورت ن یداروھا -٢٠

 یبرداشتن ناگھان ،دیغذا بھ داخل اتاق پوشش آنرا بردار ینیمار دچار تھوع است قبل از آوردن سیاگر ب -٢١

  .جاد تھوع كندیتواند ایود مغذا خ یپوشش غذا و استشمام بو

  .ك داده شودیدفولیو اس Cن یتامیو و B12ن یتامیسرشار از آھن، و یاست غذاھا یمار دچار آنمیاگر ب -٢٢

اگر . دیعات استفاده كنیتازه و ما یھاوهی، محمل كوچك و قابل  یقرار از غذاھایماران مضطرب و بیب یبرا -٢٣

  .موقع راه رفتن بخورد ستادن ندارد غذا رایمار توان ایب

را پس  یھ معمولیھ مشورت كرده، تغذیك متخصص تغذیھ بود با یدچار سوء تغذ یمدت طوالن یمار برایاگر ب -٢٤

  .دیادامھ دھ یتیاز اصالح اختالل الكترول

  

  Problem Definition                                      ان مشكل                                                           یب

  تھوع

    Expected Outcomes                                                مورد انتظار                                یندھایبرآ

  :بیمار در چارچوب زمانی مشخص

 .ان كند كھ تھوع نداردیب - 

  .گیرد بکاركاھش تھوع و استفراغ را  یبرامختلف  یروشھا - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

، ییت غذای، مسمومیروسیو یھایماریب  ،ییعوارض دارو :د بطور مثالین كنییعلت تھوع و استفراغ را تع. ١ 

 .یو حاملگ یھوشیب ید، داروھایاضطراب شد

مار یدئو با توجھ بھ عالقھ بیون و ویزیم، تلویمال یقیك موسیمار از احساس تھوع از یجھت انحراف فكر ب .٢ 

 .دیاستفاده كن

 .دیمار كھ دچار تھوع است استفاده كنیب یشانیپ یسرد درجلو) فیل(ك تكھ پارچھ یاز . ٣ 

 .ند سبب كاھش تھوع بشودتوایژن میاكس .دیژن مكمل در صورت داشتن دستور استفاده كن یاز اكس. ۴ 

  .دیا سازیپاك كننده مھ یھاا محلولید غذا، عطر یشد یھ خوب، بدون داشتن بویط آرام، با تھویمح. ۵ 

 .ل در تخت دراز بكشدید تا درصورت تمایمار فرصت بدھیمار اجتناب كرده و بھ بیب یاز حركت ناگھان. ۶ 

 .دیكن یت بررسیآب و الكترول  مار را از نظر تعادلی، بمكرر ھمراه است یھامار با استفراغیاگر تھوع ب. ٧ 

 .دیارش بگذاریكھ استفراغ دارد در اخت یمواقع یبرا یك ظرف تمیز ھمراه با دستمال كاغذی. ٨ 

 .دیمار، بھداشت دھان را حفظ كنیپس از استفراغ ب. ٩ 

 ید و ظرف استفراغ را جلویاو بگذر یھاشانھ یدستتان را بر رو و دیمار بمانیدر ھنگام استفراغ در كنار ب. ١٠

  .دیاو نگھدار
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ل یا زنجبیعات صاف مثل سودا یمار مایدا كرد بھ بیمار برطرف شده و تھوع كاھش پینكھ استفراغ بیبعد از ا .١١

  .دییم نرم نمایل بھ رژیمار را تبدیم بید و سپس رژیا كلوچھ خشك بدھینان تست (م مثل یمال ید و سپس غذاھایبدھ

  .دیمار برداریظرف را قبل از ورود بھ اتاق بدر  .١٢

كھ تھوع استفراغ رخ یا زمانیك یالكتیضدتھوع بصورت پروف یاز بھ مصرف داروھایبا پزشك در ارتباط با ن. ١٣

  .دیمشورت كن ،دھدیم

ستفاده مار و اطالعات بھ آنھا ایت از بیش حمایجھت افزا یاز ضداستفراغ استفاده كرده و از مداخالت پرستار .١٤

  .دیكن

 یاز كموتراپ یكنترل تھوع ناش یك درمان مكمل برایبعنوان  TENSك پزشك در مورد استفاده از یبا  .١٥

  .دیاستفاده كن

ابد ییر درمانھا، تھوع و استفراغ ھمچنان ادامھ میا سایضدتھوع و  یماران كھ پس از مصرف داروھایب یبرا .١٦

  .دیمشورت كن TENSا استفاده از ی یا پزشك در مورد استفاده از طب فشاری

  .دیقھ كف پا را ماساژ دھیدق ده  بھ مدت  ،كھ تھوع دارد یماریب یبرا  .١٧
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تھوع استفراغ استفاده كند و فشار دو  كنترل یبرا یرد چگونھ از نقاط فشاریاد بگید كھ یمار كمك كنیبھ ب .١

 .دیزانوھا وارد نما یھ پشت مچ و رویدر ناح یاطرفھ

، تصور یتن آرام ھمچون آموزش یمداخالت ،شونده است ینیش بیكھ دچار تھوع و استفراغ پ یماریدر ب .٢

  .دیع استفاده كنیاز وقا یكاھش تھوع ناش یت شده برایھدا یساز

  

  Problem Definition                                                                                   ان مشكل             یب

  اضطراب

    Expected Outcomes                                                                        مورد انتظار        یندھایبرآ

  ):زمانی مشخصدرچارچوب (بیمار بتواند 

 .عالیم اضطراب را تعیین و بیان کند - 

 .کنترل اضطراب را بیان کرده و نشان دھد روش ھای  - 

 .فقدان یا کاھش نگرانی ذھنی را بیان کند - 

 .عالیم حیاتی طبیعی داشتھ و کاھش تحریک سمپاتیک را نشان دھد - 

 .را نشان دھد است بیانگر کاھش نگرانی ی کھ ظاھر چھره، وضع و حالت بدن و میزان فعالیت - 

 .افزایش قدرت تمرکز و تفکر صحیح را نشان دھد - 

 .ھا و تھدیدھا را تعیین و بیان نمایدعوامل تشدید کننده اضطراب، تعارض - 

  .بازگشت مھارتھای حل مسالھ را نشان دھد - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص
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نظیر تاکی کاردی، تاکی پنھ، (ھای جسمی وی بھ اضطراب را بررسی کنید میزان اضطراب بیمار و واکنش. ١

- آیا در حال حاضر احساس نگرانی و اضطراب می«این کار را با پرسیدن سئوال ). بیان غیرکالمی اضطراب

 .انجام دھید» کنید؟

 .بیمار را تشویق بھ بیان عالیم اضطراب خود و علل ایجاد کننده آن کنیددر صورت لزوم با ھمدلی، . ٢

توانم این کار را در این زمان من می» «اضطراب مرا نخواھد کشت«بیمار را بھ استفاده از جمالت مثبتی نظیر. ٣

 .تشویق کنید» توانم با اضطراب مقابلھ کنممن می» «.انجام دھم

 .عوامل ایجاد کننده اضطراب را حذف کنیدتا حد امکان تالش کنید تا . ٤

از اصطالحات غیرپزشکی و آسان . فعالیتھا و پروسیجرھای مربوط بھ بیمار را برای وی توضیح دھید ھھم. ٥

 .این کار را موقع انجام ھر پروسیجر برای بیمار انجام دھید. استفاده کرده و آرام صحبت کنید

برده است، را مشخص کرده و این مھارتھا ر مواجھھ با اضطراب بکار میمھارتھای سازگاری کھ بیمار قبًال د. ٦

 .را تقویت کنید

 .پشت بیمار را ماساژ دھید ،جھت کاھش اضطراب بیمار. ٧

 .لمس درمانی استفاده کنید روش ھای از . ٨

 .از تصویر سازی ذھنی برای کاھش اضطراب استفاده کنید. ٩

یک محیط آرام فراھم کرده و بیمار را بھ . موزیک دلخواه بیمار فراھم کنیدای را برای گوش دادن بھ وسیلھ. ١٠

 .اش تشویق کنیددقیقھ موسیقی یا نوار مورد عالقھ ٢٠گوش دادن 

 .توسط بیمار منع کنید ھا و سیگار را بخشمصرف الکل، آرام. ١١

ھا و کوکائین لین سولفات، آمفتامیناز مصرف ھر گونھ مواد محرک نظیر کافئین، نیکوتین، تئوفیلین، تربوتا. ١٢

 .آگاه بوده و مصرف آنھا را محدود یا قطع کنید

  مراقبت در منزل

 .بھ اضطراب بیمار بدون قضاوت شخصی در مورد منبع آن توجھ کنید. ١

 .بھ خانواده بیمار در حمایت کامل بیمار در مواقع مواجھھ با عالیم اضطراب کمک کنید. ٢

 .رژیم درمانی را بررسی کنیدتأثیر اضطراب بر . ٣

 .بیمار را از نظر وجود افسردگی بررسی کنید. ٤

بیماران مبتال بھ اختالل پانیک یا سایر مشکالت روانپزشکی مرتبط با اضطراب را جھت مصرف داروھای . ٥

 .ضداضطراب و ضدافسردگی، بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھید

در مورد عوارض جانبی، . مناسب رژیم درمانی کمک کنید بھ بیمار و خانواده در مورد مصرف صحیح و. ٦

 .اھمیت مصرف داروھا طبق دستور و عالیمی کھ بایستی سریعًا بھ پزشک یا پرستار گزارش شود، آموزش دھید

بھ مداخالت . در صورت لزوم برنامھ اورژانسی را اجرا کنید. بیمار را از نظر افکار خودکشی بررسی کنید. ٧

 .مراجعھ کنید» خطر خودکشی«بھ  پرستاری مربوط

خانواده، دوستان، ھمسایگان و گروھھای حمایتی و : بیمار را بھ استفاده از منابع اجتماعی مناسب ترغیب کنید. ٨
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  .سایر افرادی کھ وضعیت مشابھ با بیمار دارند
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 .عالیم اضطراب را بھ بیمار وخانواده آموزش دھید. ١

و انتخاب مداخالت ) از بھ آسانی قابل تحمل تا غیر قابل تحمل(بھ بیمار در تعریف میزان اضطراب خود . ٢

 .مناسب کمک کنید

 .دھیدھای خود کنترلی اضطراب را آموزش روش بھ بیمار . ٣

 .ھای آرام سازی پیشرونده عضالنی را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ٤

تنفس آرام بخش را بھ بیمار آموزش دھید، بیمار بایستی از طریق بینی نفس بکشد، بھ آرامی شکم را بھ سمت . ٥

 .سینھ را بھ طرف پایین حرکت دھد ھباال پرکرده و سپس نفس خود را از راه دھان خارج کند و قفس

ھر موفقیت آمیز موقعیت، حل مشکل و یا پیامد  ھفقدان اضطراب یا درد، تجرب هبھ بیمار آموزش دھید کھ در بار. ٦

 .در ذھن خود تصویر سازی کند برنامھ یا فعالیت 

بیمار آموزش دھید کھ در صورت وجود ھر گونھ مشکل یا سئوال، با مرکز درمانی تماس حاصل  هبھ خانواد. ٧

  .کنند

  

  Problem Definition                                                                     مشكل                             ان یب

  نقشغیر موثر اجرای 

    Expected Outcomes                                                                 مورد انتظار               یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .ھای جدید بیان کندانتظارات خود را از مسئولیت - 

  .ھای جدید خود و رفتارھای اجتماعی مرتبط با آن آگاه باشداز مسئولیت - 

بھ راھھای تغییر سبک زندگی جھت ھماھنگی با اھداف و نقش  محدودیتھای فیزیکی نقش جدید را بپذیرد و - 

  .دینما جدید توجھ

  .دیان نمایاش از نقش خود بدرک و احساس واقعی - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

  .دینمائ یبیمار را از رفتار مناسب با نقش بررس یزان آگاھیم. ١

 ید چگونھ سیستم مراقبتینمائ ید و بررسیرابطھ با نقش جدید خود  بپرس از بیمار سئواالت مستقیمی در. ٢

 .دیتواند بھ او در تداوم این نقش کمک نمامی

 .دیبھ بیمار اجازه دھید تا احساس خود را در رابطھ با تغییر نقش بیان نما. ٣

 .مورد نیاز برای نقش جدید را لیست کند یاز بیمار بخواھید توانمند. ٤

 .از آنرا تعیین کند ییمار بخواھید مشکالت مربوط بھ نقش جدیدش را فھرست نموده و راھھای رھااز بی. ٥
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 .ھای مذھبی بیمار حمایت کنیداز فعالیت. ٦

 .ھای جسمی را تعیین کنیدراھھای جبران ناتوانی. ٧

 .دینقش استفاده نما ھای خدماتی برای کمک بھ تغییرخانواده را تشویق کنید از گروھھای حمایتی و برنامھ. ٨

 .دیمار با مراقبت در منزل فراھم نمائیط بیجھت تطابق شرا یمداخالت. ٩

 .دیاتفاقاتی کھ طی تغییر نقش ممکن است رخ دھد را تعیین نمائ. ١٠

  .توانایی خانواده را در قبول مسئولیت مربوط بھ کاھش یا تغییر در نقش بیمار را بررسی کنید. ١١

   Patient Education                                                                                      مار   یآموزش بھ ب

  .فراھم کنید را مار در تطابق با استرسیكمك بھ ب و مواد آموزشی برای اعضاء خانواده بیمار - 

 

  Problem Definition                                            ان مشكل                                                     یب

  انكار ناموثر

    Expected Outcomes                                                                     مورد انتظار            یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .ال مراقبت بھداشتی مناسب باشددر ھنگام نیاز بھ دنب - 

 .ھای خانگی تنھا ھنگامیکھ مناسب است استفاده کند از درمان - 

 .ھای خود را بیان کند نشان دھد و ترس رادرمان اثرات مناسب  - 

ھای مربوط بھ ترک سوء مصرف مواد از سوء مصرف مواد اجتناب کند و در صورت نیاز در برنامھ - 

 .شرکت کند

  .بکار گیردتطابقی را ھای مقابلھ مکانیسم - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

  .ھای بیماری ارزیابی کنیددرک بیمار را از عالیم و نشانھ - ١

 .دزمانی را با بیمار بگذرانید و بھ آنھا فرصت کافی برای عکس العمل بدھی - ٢

 .بررسی کنید کھ آیا استفاده از انکار در مراقبت از بیمار نقش کمک کننده یا بازدارنده دارد  - ٣

 .بھ بیمار اجازه بدھید کھ افکار خود را بیان کند و از آن بعنوان یک مکانیسم مقابلھ استفاده کند - ٤

دن عالیم، و ناتوانی در بعنوان مثال خوش بینی غیرواقعی یا کوچک شمر( عالیم جزیی افکار را بررسی کنید - ٥

 .)پذیرش ترسھای خود

 .از رویارویی مستقیم پرھیز کنید - ٦

 .یک ارتباط درمانی مبتنی بر اعتماد را با بیمار و خانواده او برقرار کنید - ٧

 .ھا تشویق  کنیداعضای خانواده بیمار را بھ بیان ترس و نگرانی - ٨

در نظر داشتن شرایط فرھنگی و مذھبی و با اجازه ھمتراز با بیمار بنشینید و از لمس در صورت امکان و با  - ٩
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 .بیمار استفاده کنید

گیری و انتخاب برنامھ مشارکت داشتھ بھ بیمار این امکان را بدھید تا در رابطھ با برنامھ درمان خود و تصمیم -١٠

  .باشد

   .بیماری را بدھیدبھ بیمار کمک کنید تا منابع حمایتی موجود و یا بیشتر را بشناسد و بھ او فرصت تطابق با  -١١

 .بیمار و خانواده را تشویق کنید کھ بحرانھای اولیھ خویش را توصیف و روش مقابلھ با آن را شرح دھند -١٢

  

در صورت لزوم بیمار یا خانواده را بھ یک مشاوره بھداشت روان ماھر ارجاع دھید تا بھ آنھا در برنامھ  -١٣

کمک  ،ی موثر استفاده کرده یا در حال استفاده استریزی مداخالتی کھ از افکار بعنوان یک مکانیسم دفاع

  .نماید

   Patient Education                                                                               مار            یآموزش بھ ب

  .ھای بیماری را برای بیمار در صورت نیاز توضیح دھیدعالیم و نشانھ - 

 

  Problem Definition                                                                                                  ان مشكلیب

  خطر بروز صدمھ

    Expected Outcomes                                                مورد انتظار                                 یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

 .بدور از صدمھ باشد - 

  .ح دھدیاز صدمھ را توض یریجلوگ یروشھا - 

   Nursing Recommendations                                                                   یپرستار  یھ ھایتوص

 .دینمائ یریر جلو گیز یمراقبت یان با توجھ بھ راھنمامارستیشدن در ب یاز بستر یك ناشیاتروژنی یبھایسآاز . ١

مار، شماره ثبت ید، مانند نام بیاستفاده نمائ ییمار قبل از انجام مداخلھ دارویب ییشناسا یاز حداقل دو روش برا. ٢

  .خ تولدیا تاریو  یپزشك

ق بوده و روش و محل ید تا دقیكنل کنترمار را یقا اطالعات مربوط بھ بیدق یقبل از انجام ھر گونھ مداخلھ تھاجم .٣

  .دیر فعال مشخص نمائیفعال و غ یارتباط یانجام مداخالت را با استفاده از روشھا یح برایصح

د و دوباره دستورات یسیبنو ید بھ صورت كتبید بایكن یافت میدر یا تلفنیو  یدستورات را بصورت شفاھ یوقت .٤

  .دیرا بخوان

از خطر افتادن  یریجلوگ  یرا برا یید و كارھایكنسقوط از تخت  کنترل / تادن ماران را از نظر خطر افیب .٥

  .دیانجام دھ

 .دیشنا نمائآط خود یمار را نسبت بھ محیب .٦

 .دیمار توجھ نمائیعا بھ زنگ بید و سریاد دھین را آمار قرار داده و كار با یار بیزنگ را در اخت .٧
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 .دیار تا حد ممكن اجتناب نمائمیب یاز استفاده از محدود كننده ھا .٨

 :ر توجھ نمائیدید بھ موارد زیكن یمار استفاده میب یكھ از محدود كننده برا یدر محل .٩

  .ندیمار را كنترل نماید مرتبا بیبھ پرستاران تذكر دھ - 

 .دیفراھم نمائ یا شناختیو  یماران دچار نواقص عملكردیمراقبت از ب یخاص پرستاری برا یامکان ھ - 

 .دیھشدار در زانو، مچ پا و مچ دست قرار دھ یھا مستیس  - 

 .دیچرخ دار قرار دھ یا صندلیھشدار دھنده در تخت و  یزنگھا - 

 .كوتاه باشد یلیا خیماران كوتاه یب ید و تختھایبخش را قفل كن یدرھا  - 

 .دیش دھیمار را افزایدفعات مشاھده از ب  - 

  .دیفظت نمامار در تخت محاید كھ از بیقرار دھ یھا را طور بالش - 

 .دیریمار در نظر بگیب یك با توجھ بھ عالقھ فردیھستند موز )تھیآژ(بی قرار كھ  یمارانیب یبرا. ١٠

 .دیكن یدھند بررس یش میمار را افزایبوده و خطر صدمھ بھ ب یعوارض جانب یكھ دارا ییداروھا. ١١

د كھ ید و مطمئن باشین قرار دھیا در سطح پائمار رید و تخت بیك دوم باال ببریك چھارم تا ینرده كنار تخت را  .١٢

 .مار در شب روشن باشدیچراخ خواب ب. تخت قفل است یچرخ ھا

. دیر و درمان الزم را انجام دھیا خیدارد  ید علت طبیكن یشد بررس یجیدچار گ یمار بطور ناگھانیاگر ب .١٣

را از منزل  یا مچیو  یواریھستند مانند ساعت د شناآمار یب یكھ برا ید تا وسائلیمار بخواھیان بین از اطرافیھمچن

 .اورندیب

وب یدن تیا كشیچون احتمال افتادن از تخت و  یمار بمانند  تا از حوادثید در كنار بیمار بخواھیاز خانواده ب  .١٤

 .شود یریجلوگ

 .دینان دور نمائآمار صدمھ برساند را از یكھ ممكن است بھ ب یتمام وسائل .١٥

 .دیقرار دھ یستگاه پرستاریك اینزد یا در اتاقمار ریب .١٦

چرخدار مگر  یند و از استفاده از صندلیدستھ است بنش یثابت كھ دارا یصندل ید تا در رویمار كمك كنیبھ ب. ١٧

 .الزم است اجتناب شود ییجابجا یكھ برا یدر موارد

  .دیش تحرك ارجاع دھیتن جھت افزاوآموزش راه رف یقدرت یجھت انجام ورزشھا یوتراپیزیمار را بھ فیب .١٨
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  نی پرستاری مبتنی بر شواھدیراھنمای بال
  

 

  پاراتیروئیدیسم وھیپ

  Problem Definition                                                   ان مشكل                                               یب

  اختالل در الگوی خواب

    Expected Outcomes                                                              مورد انتظار                  یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .در طول شب، دفعات کمتری از خواب بیدار شود - 

 .پس از بیدار شدن در طول روز سرحال بوده و احساس خستگی نکند - 

 .بدون ھیچ مشکلی بخواب رود - 

  .کند طراحی بھبود دھنده خواب  عادات منظم  ای را برای رعایت برنامھ - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

مشکالت خواب، تغییرات خواب ھمراه  ھخوابیدن، سابقھای زمان ای از خواب بیمار شامل روتینتاریخچھ . ١

  .با بیماری فعلی و استفاده از داروھا و مواد محرک بگیرید

این برنامھ شامل زمان خوابیدن، زمان از . خواب خود را برای چند ھفتھ بنویسد ھاز بیمار بخواھید برنام. ٢

 .باشدمی خواب بیدار شدن، تعداد دفعات بیدار شدن از خواب و چرت زدن

 .ھای دارویی و غیردارویی برای تسکین درد را بررسی کنیدمیزان درد بیمار و استفاده از روش. ٣

ھای آرام سازی استفاده کنید روش اگر بیمار مضطرب بود، از . سطح اضطراب بیمار را بررسی کنید. ٤

 .)مراجعھ بھ مداخالت پرستاری مربوط بھ اضطراب(

بیمار را جھت مشاوره  .خلق پائین، بیان ناامیدی و کم اشتھایی: جدید را بررسی کنیدعالیم شروع افسردگی . ٥

 .ارجاع دھید

منابع مخفی کافئین نظیر داروھای بدون نسخھ را . داروھا، رژیم غذایی و مصرف کافئین را بررسی کنید. ٦

 .چک کنید
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نظیر در نظر گرفتن زمانی برای (ید اقداماتی را قبل از خواب بھ منظور کمک بھ بھبود خواب انجام دھ. ٧

 .)آرامش ذھن

 .قبل از خواب، پشت بیمار را ماساژ دھید. ٨

مدت زمان کوتاھی قبل ازخواب، درد بیمار را تسکین داده و موقعیت راحتی را برای خواب وی فراھم . ٩

  .کنید

 

د، صدای تلویزیون و رادیو را کمتر از تلفن و موبایل استفاده نکنی(محیط را برای خوابیدن بیمار آرام کنید . ١٠

ھای انفوزیون را قطع کرده و بھ آرامی ھای پمپقرار دھید، آالرم» بدون صدا«کنید، پیجرھا را در حالت 

 ).صبحت کنید

بخش نظیر صدای اقیانوس، ریزش باران و صدای آب قبل از خواب دن صداھای آرامابیمار را بھ گوش د. ١١

 . شودنیز توصیھ می) earplugs(گوش گیر استفاده از. تشویق کنید

 :خواب زیر را دنبال کنید ھدر بیماران بستری دربخش، برنام. ١٢

صداھای محیط را . صبح خواب بدون وقفھ داشتھ باشد ٥تا  ١بھ بیمار فرصت دھید تا از ساعت : شیفت شب - 

 .بھ حداقل برسانید

ھا را شب، المپ ١٠در ساعت . محدود کنیدشب را  ٩عصر تا  ٤چرت زدن بین ساعات : شیفت عصر - 

خاموش کرده، داروھای خواب آور را طبق دستور بکار برده و ایجاد صدا و حضور در اتاق بیمار را بھ 

  .حداقل برسانید

بیمار را ترغیب بھ داشتن فعالیت . صبح تشویق کنید ١١بیمار را بھ چرت کوتاه قبل از ساعت: شیفت صبح - 

زمانبندی داروھای بیمار را طوری تنظیم کرده کھ از بیدار کردن بیمار طی ساعات  ھبرنام. بدنی مناسب کنید

  .صبح خودداری شود ٥تا  ١

  :مراقبت در منزل

  .بھ بیمار و خانواده در مورد انتظاراتشان از یک خواب طبیعی آموزش دھید. ١

ین اتاق خواب و دستشویی نور در مسیر ب. محیط را از نظر خطرات احتمالی در نیمھ شب بررسی کنید. ٢

 .ای مانع سر راه نباشدکافی بوده و وسیلھ

دیت خواب در طول وھا، محدخوابی، مداخالت غیردارویی را در ابتدا بکار برید، کنترل محرکبرای بی. ٣

ھای غلط در روز، تکنیکھای آرام سازی، افزایش تماس با نور آفتاب و مداخالت آموزش در مورد حل نگرش

 .رد خوابمو

 .از خانواده بیمار دچار اختالل مزمن خواب حمایت بعمل آورید. ٤

  .در صورت وجود مشکل روانی در بیمار، وی را بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھید. ٥

   Patient Education                                                                             مار               یآموزش بھ ب

 .از بیمار بخواھید اطالعاتی را در مورد وضعیت خواب خود برای چند ھفتھ یادداشت کند. ١
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 .ھای آرام بخش جسمی و روحی را جھت بھبود خواب بیمار آموزش دھیدتکنیک. ٢

 ٥ی روزانھ روبیمار را بھ پیاده. بھ بیمار آموزش دھید کھ احتیاج بھ فعالیت و تمرینات بدنی بیشتری دارد . ٣

 .ساعت قبل از بھ بستر رفتن تشویق کنید ٦تا 

 .ھای آرام بخشی نظیر مطالعھ، دیدن تلویزیون یا انجام یک کار ھنری کنیدبیمار را تشویق بھ فعالیت. ٤

  :راھکارھای زیر را جھت  بھبود عادات خواب بیمار آموزش دھید. ٥

  .آلود ھستید، بھ رختخواب برویدفقط موقعیکھ خواب - 

از خواب بیدار شدید، بھ اتاق دیگر رفتھ، فعالیتھای آرام بخشی را انجام داده و فقط وقتی وقتی نیمھ شب  - 

  . خواب آلود شدید، جھت خوابیدن بھ اتاق خواب برگردید

  .تلویزیون از تخت یا رختخواب خود فقط برای خوابیدن استفاده کنید، نھ برای مطالعھ یا چرت زدن جلوی - 

  .ام ظھر یا عصر خودداری کنیدھنگاز چرت زدن  - 

  .صبح در زمان مشخصی از خواب بیدار شوید ھر روز - 

  .ساعت خواب ندارد ٨داشتھ باشید کھ ھر کسی نیاز بھ بھ خاطر  - 

  .ی دور از رختخواب بطوریکھ دیده نشود، قرار دھیدیاجدار خود را در  زنگساعت  - 

خود در طول  خوابی را عامل اشتباھاتو بیخوابی نسبت ندھید مشکالت عملکردی خود را بھ بیھیچگاه  - 

  .روز ندانید

  
  Problem Definition                                                        ان مشكل                                        یب

  اختالل در تمامیت پوست

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                            یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .تمامیت سطح پوست خود را دوباره بدست آورد - 

 .دھد شھر گونھ اختالل در حس یا درد را در محل اختالل پوستی گزار - 

 .سیب را نشان دھددرمان و بھبود پوست و پیشگیری از آ ھدرک خود از برنام - 

  .پوستی توضیح دھد ھاقداماتی را برای حفاظت و بھبود پوست و مراقبت از ھر ضایع - 

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

پوستی، زخم  ھخم حاد یا مزمن، سوختگی، ضایعنظیر ز(مشکل پوستی بیمار را بررسی کرده و علت آن . ١

  .را تعیین کنید) فشاری، یا پارگی پوست

 I ھنظیر زخم با عمق نسبی، زخم فشاری مرحل(تعیین کنید کھ آیا مشکل پوستی فقط پوست را درگیر کرده است . ٢

 .ھای فشاری استفاده کنیداز سیستم طبقھ بندی نیز برای زخم). IIیا 

مقابل بدن کھ  ھھایی در مقایسھ با ناحیقابل مشاھده با مشخصھو پوستی ناشی از فشار  تغییر: Iمرحلھ  - 
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 :ممکن است تغییر در یک یا چند مورد از موارد ذیل را شامل شود

زخم ). درد یا خارش(و حس پوست ) احساس سفتی(، قوام بافت )گرمی یا سردی(درجھ حرارت پوست  - 

آید در حالیکھ در نواحی با قرمزی دایمی بھ نظر می ھورت ناحیدر نواحی با پیگمانتاسیون کم، بھ ص

 .تر پوست، زخم ممکن است بھ رنگھای قرمز، آبی یا ارغوانی دیده شودتیره

از آسیب پوستی با ضخامت نسبی شامل زخم سطحی اپیدرم و درم کھ بھ صورت خراش، : II مرحلھ - 

 .شودتاول یا چالھ کم عمق دیده می

، بھ )IVیا  IIIھھای فشاری مرحلزخم( تر در بافت زیر جلدی، عضلھ یا استخوانھای عمیقبرای زخم :نکتھ

  .مراجعھ کنید» زخم فشاری«مداخالت پرستاری مربوط بھ 

محل اختالل پوستی را حداقل یکبار در روز از نظر تغییر رنگ، قرمزی، تورم، گرمی، درد یا عالیم دیگر . ٣

توجھ زیادی بھ نواحی پرخطر . کندکھ آیا بیمار تغییر در حس یا درد را تجربھ می تعیین کنید. عفونت کنترل کنید

  .ھای پا داشتھ باشیدھای پوستی، ساکروم و پاشنھھای استخوانی، چیننظیر برجستگی

بھ نوع صابون و مواد تمیز کننده دیگر، درجھ حرارت آب و . اعمال مراقبت از پوست بیمار را کنترل کنید. ٤

  .تمیز کردن پوست توجھ کنید دفعات

  .ھا ترتیب دھیدمنحصر بھ فرد بستھ بھ وضعیت پوست بیمار، نیازھا و اولویت ھیک برنام. ٥

اختیاری، وضعیت دفع ادرار بیمار را کنترل کرده و تماس مشکل پوستی و نواحی دیگر با رطوبت ناشی از بی. ٦

  .تعریق یا ترشحات زخم را بھ حداقل رسانید

اختیاری جھت جلوگیری از تماس با مواد شیمیایی ادرار و کنترل بی ھاختیاری دارد، یک برنامبیمار بیاگر . ٧

اختیاری بھ متخصص کلیھ و بیمار را جھت بررسی بی. تواند بھ پوست آسیب برساند، اجرا کنیدمدفوع کھ می

  .مجاری ادرار یا متخصص گوارش ارجاع دھید

ساعت  ٢در راستای دستیابی بھ اھداف درمانی، بیمار را ھر . وستی پوزیشن ندھیدبیمار را در محل اختالل پ. ٨

  .چرخانیده و تغییر پوزیشن دھید

بھ منظور کاھش . ھا یا وسایل، بطور مناسب ارزیابی کنیدھا، تختبیمار را جھت استفاده از تشک. ٩

  .ھا جھت کاھش فشار استفاده کنیدممکن قرار داده و از بالش ھترین درجاصطکاک، سر تخت را در پایین

 .درمانی مکتوب برای درمان موضعی پوست را اجراء کنید ھبرنام. ١٠

 .ھای استخوانی خودداری کنیداز ماساژ اطراف محل مشکل پوستی و برجستگی. ١١

در صورت لزوم وی را بھ یک مشاور تغذیھ ارجاع داده و . ای بیمار را بررسی کنیدوضعیت تغذیھ. ١٢

 .ھای غذایی را بھ وی پیشنھاد دھیدلمکم

 .آسیب را تعیین کنید ھو مرحل) التھاب، پرولیفراسیون، بھبودی کامل(بھبودی زخم بیمار  ھمرحل. ١٣

  :مراقبت در منزل

 .نحوه تعویض پانسمان و اھمیت حفظ محیط تمیز برای زخم را بھ بیمار و خانواده آموزش دھید. ١ 

  .بھ بیمار و خانواده آموزش دھیدرا ھای عفونت و زمان تماس با پزشک یا پرستار نھمناسب، عالیم و نشا ھتغذی. ٢ 
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 .ی عفونت، عوارض و بھبودی را آموزش دھیدھاپوست و زخم و روشھای کنترل عالیم و نشانھ ھمعاین. ١ 

 .علت انتخاب درمان موضعی را بھ بیمار آموزش دھید. ٢ 

 .آموزش دھید ،ساعت را دودر راستای دستیابی بھ اھداف مراقبتی، چرخش و تغییر پوزیشن بیمار حداقل ھر . ٣ 

.            ی از زخم فشاری آموزش دھیدفشار جھت پیشگیر هھا و وسایل کاھندبھ بیمار در مورد استفاده از بالش. ۴ 

  

  Problem Definition                                                   ان مشكل                                               یب

  عدم تحمل نسبت بھ فعالیت

    Expected Outcomes                                       مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  :در چارچوب زمانی مشخصانتظار می رود  بیمار 

درانجام فعالیتھای جسمانی توصیھ شده با توجھ بھ افزایش متناسب تعداد ضربان قلب، فشار خون، تعداد  - 

  .نمایدتتنفس شرکت 

 .نمایدکند و شروع حمالت را فورًا گزارش بیان  عالیم اثرات جانبی ناشی از انجام فعالیت را - 

 .ماندبدر ھنگام  فعالیت پوست دارای رنگ طبیعی، گرم و خشک باقی  - 

 .کندبیان  یبصورت کالم را نیاز بھ افزایش تدریجی فعالیت بر اساس آزمایش، تحمل و عالیم - 

  .را درک کرده باشد نیاز بھ تعادل میان فعالیت و استراحت - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

  .ارزیابی روزانھ بیمار برای تعیین تناسب بین فعالیت روزانھ و دستور استراحت درتخت - ١

تخت پایین آورده تا  در صورتیکھ بیمار اغلب استراحت در تخت دارد چندین بار در روز او را از - ٢

  .مشکالت قلبی عروقی را کاھش دھید

بھ بیمار اجازه دھید برای تغییر پوزیشن، جابجایی  و تدریج فعالیت بیمار را افزایش دادهھ در وقت مناسب ب - ٣

  .مراقبت از خود در صورتیکھ امکان پذیر باشد کمک نماید و در

تخت با پاھای آویزان، ایستادن در کنار تخت و در نھایت مراحل بھ حرکت واداشتن بیمار شامل نشستن در  - ٤

  .در این حالت بیمار از نظر سرگیجھ و افت فشار خون بررسی گردد. باشدحرکت کردن می

ی، جاز نظر عالیم عدم تحمل مانند تھوع، رنگ پریدگی، گی را گیرد اووقتی بیمار بھ حالت سرپا قرار می - ٥

  .تغییر در عالیم حیاتی مشاھده کنید تاری دید و افت سطح ھوشیاری و

  .بھ پزشک گزارش کنید ،نکوپ شودیاگر بیمار ھنگام انجام فعالیت دچار س - ٦

حرکت است انجام تمرینات دامنھ حرکتی را در صورتیکھ بیمار قادر بھ تحمل فعالیت نباشد یا عمدتًا بی - ٧

  .دھید

، فشار خون، بیقراری، تنگی نفس، استفاده از عضالت تعداد تنفس شامل توانایی بیمار برای تحمل فعالیت - ٨
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  .پایش و ثبت گردد ،فرعی تنفسی، رنگ پوست باید قبل و بعد از انجام فعالیت

تنگی نفس، درد قفسھ سینھ، طپش قلب، ضعف شدید، احساس : ھای مشکالت قلبی مثلاگر عالیم و نشانھ - ٩

افت ( محیطی و دیس ریتمی قلبی، افت فشار خون فعالیتیو اختالل در گردش خون  سبکی در سر، گیجی، سیانوز

فشار خون باالتر از ( ، افزایش فشار خون فعالیتی)میلی متر جیوه از میزان پایھ فشار خون ١٠فشار خون سیستول 

افت تعداد ضربان قلب (، برادیکاردی نامتناسب )میلی متر جیوه ١١٠میلی متر جیوه و دیاستول باالتر از  ١٨٠

افزایش تعداد ضربان قلب بھ  ،)ضربھ در دقیقھ ٥٠تا در دقیقھ یا رسیدن تعداد ضربان قلب بھ زیر  ١٠از  بیشتر

  .بالفاصلھ باید فعالیت متوقف شود ،ضربھ در دقیقھ بروز نماید ١٠٠بیش از 

  .سالمت پوست باید در طی روز چندین مرتبھ بررسی گردد -١٠

در صورت وجود یبوست بھ مداخالت پرستاری مربوطھ مراجعھ  .از نظر یبوست باید بیمار بررسی شود -١١

  .شود

  .، ارزیابی کنیدشود بیمار تغذیھ کافی دریافت ننمایددر رابطھ با عواملی کھ موجب میرا  بیمار  -١٢

  .تشویق کنید بھ افزایش تدریجی فعالیت، بیمار را حمایت روحیھمراه با  -١٣

بل از شروع فعالیت و در صورت امکان درد بیمار قبل از انجام بررسی بیمار از نظر وجود درد ق -١٤

  .درد زیادی مصرف نکرده باشد فعالیت درمان شده و اطمینان پیدا کنید بیمار ضد

عصا، واکر، اکسیژن پرتابل، (  نیاز بیمار را جھت استفاده از وسایل کمکی، قبل از حرکت بررسی کنید -١٥

  .)چوب زیر بغل
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یا پرستار  كھا را فورًا قطع نماید و بھ پزشبھ بیمار آموزش دھید در صورت برزو عالئم زیر، فعالیت - 

ا درد در قفسھ سینھ، گردن، فک، یکرر، تنگی یا فشار و حملھ جدید یا بدتر شدن شرایط، عدم آسایش م :اطالع دھد

  .شانھ و بازوھا، طپش قلب، سرگیجھ، ضعف، خستگی مفرط و غیرمعمول، عطش ھوا

  .دقیقھ طول بیانجامد بیمار باید توسط پزشک معاینھ گردد ٥- ١٠اگر عالیم فوق بیش از  - 

  
  Problem Definition                                                                                 ان مشكل               یب

  یخستگ

    Expected Outcomes                                                                مورد انتظار                یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

 .كند ییشود را شناسایم یا كاھش خستگید یب تشدكھ موج یعوامل احتمال - 

 .دیف نمایرا توص یخستگ یو الگوھا یابیارز یھاراه - 

 .دیان نمایو بھبود احساس خوب بودن را ب یش انرژیافزا - 

 .بکار بنددرا  یجبران ضعف و خستگ یبرا یره انرژیذخ یراھھا - 
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  .ه قرار دھدمورد استفادرا  یضعف و خستگ یبرا ید انرژیحفظ و تجد یراھھا - 

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

تكرر . )ین سطوح خستگیو بھتر  نیمتوسط، بدتر یخستگ( دیكن یبررس ١٠اس صفر تا یرا با مق یشدت خستگ. ١

ش ضعف و یم مرتبط با افزایت و عالی، فعال)ھفتھ و زمان آن در روز تعداد روزھا در(د یكن یرا بررس یخستگ

صورت  یل كمكیكھ بھ كمك وسا یت روزمره زندگیفعال( یروزمره زندگ یتھایانجام فعال یی، توانا)درد( یخستگ

  تمركز و خلق خو،  یی، توانایش انرژیافزا ی، زمانھایونقش فرد ینقش اجتماع یفایتداخل در ا ،)ردیگیم

  .تیمعمول فعال یلگوا

بخواب رفتن و درخواب  یین روز، عدم توانایح یھازدن ُچرت(د یكن یخواب را بررس یھ والگوھایت تغذیكفا .٢

بھ خصوص . در روز را محدود كند یھاُچرت زدن. داشتھ باشد ید كھ استراحت كافیق كنیمار را تشویب .)ماندن

 ییم غذایرژ. خواب و استراحت استفاده كنند ین برایشده و روت یندك برنامھ زمانبیا غروب، از یدر اواخر عصر 

  .وان آب در روز مصرف كندیل ٨متعادل داشتھ و حداقل 

، اختالل در سطح یتی، درد، اختالل الكترولیك ھمچون آنمیولوژیزیا فی یل روانیمار دالیب یخستگ یاگر برا .٣

  .دیمار را بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھیدارد ب جودو ییواثرات دارو ی، افسردگیدیروئیپوتیم، ھایپتاس

 یمار از علل احتمالیشامل ادراركات ب ،دیان نمایب ید احساسات خود را در مورد خستگیق كنیمار را تشویب .٤

  .ین خستگیجھت تسك یو مداخالت احتمال یخستگ

  .ھا و نقش معمولتیبر فعال یخستگ ری، نحوه تأثیم خستگیعال نظیر خود یھاتیفعالبھ نوشتن ق یمار را تشویب .٥

ا یسد یبنو یروزمره زندگ یھاتیاھداف ساده كوتاه مدت مثًال دو جملھ در مورد فعال یكسرید یمار كمك كنیبھ ب. ٦

 .دینما یزیخود برنامھ ر یبرا و مارستان قدم بزندیب ینكھ دو بار در روز در راھرویا

كھ  ییھاتیدستھ از فعال را مشخص نموده و آن یرضروریو غ یضرور یھاتید تا فعالیمار كمك كنیبھ ب. ٧

 .دیرا محدود كن یاجتماع یتھاید و اگر الزم است فعالیمشخص نما را او انجام دھند یتوانند برایگران مید

كھ موجب  ییھاتید فعالیق كنیمار را تشوید و بیكمك كن) ازیدر صورت ن( روزمره یمار در انجام كارھایبھ ب. ٨

 .انجام دھد ییشود را تنھاینم یو یتگخس

 .دیق كنیمار را بھ قدم زدن تشویب. ٩

ل ید و وسایك كنترل شده ارجاع دھیروبیآ یانجام ورزشھا یوتراپ برایزیك فیمار را بھ ید پزشك بییبا تا .١٠

  .دییش فراھم نمایا عصا برایمثل واكر  یكمك

 یكھ برایاستفاده كنند بخصوص ھنگام یكاھش خستگ یبرا یمختلف یھایماران ممكن است از خط مشیب. ١١

  .ل وجود داشتھ باشدین دلیمار چندیب یخستگ

مار را ین مورد بیاست كھ در ا یعیوكارد مشكل شایمتعاقب انفاركتوس م یخستگ یماران قلبیدر مورد ب .١٢

  .دیبھ متخصص قلب ارجاع دھ

مار را كنترل یب یشگاھیآزما یھابا آن شاخصمرتبط  یا درمانھایاز سرطان  یناش یدر مورد خستگ .١٣

 یابیمار را ارزشیب) یوتراپیا رادیو  یكموتراپ( یدرمان یھامیرژ .دیكن یبررس یمار را از نظر كم خونیب .دیكن
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  .دیدر بدن است استفاده كن یكھ نگھدارنده انرژ ید و از مداخالتیكن

كنترل  یا افسردگیشود مثل درد یم یش خستگیزاكھ موجب اف یمیر عالیمار را از نظر ساین بیھمچن .١۴

  .دیینما

 .دی، تھوع و اختالالت درخواب باشیم بدخلقیمراقب عال. ١۵ 

 .انجام دھد یشتریب یكیزیت فید در صورت امكان فعالیق كنیمار را تشویب. ١۶ 

 .دیجاد كنینده در آنھا اینسبت بھ آ یترد نگرش مثبتیكن یسع. ١٧ 

  .دیمار بدھیبھ ب یكاوریرا جھت ر ییزمانھا یاندرم یھان دورهیب. ١٨ 
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 .دیمار آموزش دھیستادن در ھنگام دوش گرفتن را بھ بیا یمثل نشستن بھ جا یحفظ انرژ یروشھا .١

از خود را در یت مورد نیست فعالیداشتھ  ل یبیم جیك تقویش ید كھ ھمواره ھمراه خویمار آموزش دھیبھ ب .٢

 .دیادداشت نمایآن 

 .دیك را آموزش دھیو استفاده از موز) قیتنفس عم(  كاھش استراحت ھمچون كنترل تنفس یھاوهیش .٣

نات مناسب جھت یعات و استراحت و تمریا، میھ كافیسالم ھمراه تغذ یك زندگیدر مورد داشتن بھ بیمار  .۴

  .دیآموزش دھ یكاھش خستگ

   

  Problem Definition                                                ان مشكل                                                  یب

  اضطراب

    Expected Outcomes                                             مورد انتظار                                    یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

 .عالیم اضطراب را تعیین و بیان کند - 

 .ھای کنترل اضطراب را تعیین، بیان کرده و نشان دھدروش  - 

 .فقدان یا کاھش نگرانی ذھنی را بیان کند - 

 .تحریک سمپاتیک را نشان دھدعالیم حیاتی طبیعی داشتھ و کاھش  - 

 .ظاھر چھره، وضع و حالت بدن و میزان فعالیت بیانگر کاھش نگرانی را نشان دھد - 

 .افزایش قدرت تمرکز و تفکر صحیح را نشان دھد - 

 .ھا و تھدیدھا را تعیین و بیان نمایدعوامل تشدید کننده اضطراب، تعارض - 

 .بازگشت مھارتھای حل مسالھ را نشان دھد - 

  .تمرکز خارجی را نشان دھدافزایش  - 
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نظیر تاکی کاردی، تاکی (ھای جسمی وی بھ اضطراب را بررسی کنید میزان اضطراب بیمار و واکنش. ١
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آیا در حال حاضر احساس نگرانی و «این کار را با پرسیدن سئوال ). پنھ، بیان غیرکالمی اضطراب

 .انجام دھید» کنید؟اضطراب می

 .در صورت لزوم با ھمدلی، بیمار را تشویق بھ بیان عالیم اضطراب خود و علل ایجاد کننده آن کنید. ٢

انم این کار را در این تومن می» «اضطراب مرا نخواھد کشت«بیمار را بھ استفاده از جمالت مثبتی نظیر. ٣

 .تشویق کنید» توانم با اضطراب مقابلھ کنممن می» «زمان انجام دھم

 .تا حد امکان تالش کنید تا عوامل ایجاد کننده اضطراب را حذف کنید. ٤

از اصطالحات غیرپزشکی و . فعالیتھا و پروسیجرھای مربوط بھ بیمار را برای وی توضیح دھید ھھم. ٥

 .این کار را موقع انجام ھر پروسیجر برای بیمار انجام دھید. ده و آرام صحبت کنیدآسان استفاده کر

برده است را مشخص کرده و این مھارتھای سازگاری کھ بیمار قبًال در مواجھھ با اضطراب بکار می. ٦

 .مھارتھا را تقویت کنید

 .را ماساژ دھید یوجھت کاھش اضطراب بیمار پشت . ٧

 .درمانی استفاده کنید از تکنیکھای لمس. ٨

 .از تصویر سازی ذھنی برای کاھش اضطراب استفاده کنید. ٩

یک محیط آرام فراھم کرده و بیمار را . ای را برای گوش دادن بھ موزیک دلخواه بیمار فراھم کنیدوسیلھ. ١٠

 .اش تشویق کنیددقیقھ موسیقی یا نوار مورد عالقھ ٢٠بھ گوش دادن 

  :مراقبت در منزل

 .ھ اضطراب بیمار بدون قضاوت شخصی در مورد منبع آن توجھ کنیدب. ١

 .بھ خانواده بیمار در حمایت کامل بیمار در مواقع مواجھھ با عالیم اضطراب کمک کنید. ٢

 .تأثیر اضطراب بر رژیم درمانی را بررسی کنید. ٣

 .بیمار را از نظر وجود افسردگی بررسی کنید. ٤

پانیک یا سایر مشکالت روانپزشکی مرتبط با اضطراب را جھت مصرف  بیماران مبتال بھ اختالل. ٥

 .داروھای ضداضطراب و ضدافسردگی، بھ متخصص مربوطھ ارجاع دھید

در مورد عوارض جانبی، . بھ بیمار و خانواده در مورد مصرف صحیح و مناسب رژیم درمانی کمک کنید. ٦

سریعًا بھ پزشک یا پرستار گزارش شود، آموزش اھمیت مصرف داروھا طبق دستور و عالیمی کھ بایستی 

 .دھید

بھ . در صورت لزوم برنامھ اورژانسی را اجرا کنید. بیمار را از نظر افکار خودکشی بررسی کنید. ٧

 .مراجعھ کنید» خطر خودکشی«مداخالت پرستاری مربوط بھ 

دوستان، ھمسایگان و گروھھای خانواده، : بیمار را بھ استفاده از منابع اجتماعی مناسب ترغیب کنید. ٨

  .حمایتی و سایر افرادی کھ وضعیت مشابھ با بیمار دارند
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 .خانواده آموزش دھید عالیم اضطراب را بھ بیمار و. ١
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و انتخاب مداخالت ) از بھ آسانی قابل تحمل تا غیر قابل تحمل(بھ بیمار در تعریف میزان اضطراب خود . ٢

 .مناسب کمک کنید

 .ھای خود کنترلی اضطراب را آموزش دھیدروش بھ بیمار . ٣

 .بھ بیمار تکنیکھای آرام سازی پیشرونده عضالنی را آموزش دھید. ٤

ر آموزش دھید، بیمار بایستی از طریق بینی نفس بکشد، بھ آرامی شکم را بھ تنفس آرام بخش را بھ بیما. ٥

  .سینھ را بھ طرف پایین حرکت دھد ھسمت باال پرکرده و سپس نفس خود را از راه دھان خارج کند و قفس

 

موفقیت آمیز موقعیت، حل مشکل و یا  ھفقدان اضطراب یا درد، تجرب هبھ بیمار آموزش دھید کھ در بار. ٦

 .پیامد پروسیجر در ذھن خود تصویر سازی کند

بیمار آموزش دھید کھ در صورت وجود ھر گونھ مشکل یا سوال، با مرکز درمانی تماس  هبھ خانواد. ٧

  .حاصل کنند

  

  Problem Definition                                        ان مشكل                                                          یب

  انكار ناموثر

    Expected Outcomes                                         مورد انتظار                                        یندھایبرآ

  :بیمار بتواند در چارچوب زمانی مشخص

  .در ھنگام نیاز بھ دنبال مراقبت بھداشتی مناسب باشد - 

 .کھ مناسب است استفاده کند نھا ھنگامیاز درمانھای خانگی ت - 

 .ھای خود را بیان کند اثرات مناسب رانشان دھد و ترس - 

ھای مربوط بھ ترک سوء مصرف مواد از سوء مصرف مواد اجتناب کند و در صورت نیاز در برنامھ - 

 .شرکت کند

  .ھای مقابلھ تطابقی را شرح دھدمکانیسم - 
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  .ھای بیماری ارزیابی کنیددرک بیمار را از عالیم و نشانھ - ١

 .زمانی را با بیمار بگذرانید و بھ آنھا فرصت کافی برای عکس العمل بدھید - ٢

 .نقش کمک کننده یا بازدارنده دارد بررسی کنید کھ آیا استفاده از انکار در مراقبت از بیمار  - ٣

 .بھ بیمار اجازه بدھید کھ افکار خود را بیان کند و از آن بعنوان یک مکانیسم مقابلھ استفاده کند - ٤

بعنوان مثال خوش بینی غیرواقعی یا کوچک شمردن عالیم، و ( عالیم جزیی افکار را بررسی کنید - ٥

 .)ناتوانی در پذیرش ترسھای خود

 .قیم پرھیز کنیداز رویارویی مست - ٦
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 .یک ارتباط درمانی مبتنی بر اعتماد را با بیمار و خانواده او برقرار کنید - ٧

 .ھا تشویق  کنیداعضای خانواده بیمار را بھ بیان ترس و نگرانی - ٨

تراز با بیمار بنشینید و از لمس در صورت امکان و با در نظر داشتن شرایط فرھنگی و مذھبی و با  ھم - ٩

 .ده کنیداجازه بیمار استفا

ارجاع دھید تا بھ آنھا در  جربدر صورت لزوم بیمار یا خانواده را بھ یک مشاوره بھداشت روان م -١٠

کمک  ،برنامھ ریزی مداخالتی کھ از افکار بعنوان یک مکانیسم دفاعی موثر استفاده کرده یا در حال استفاده است

  .نماید
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  .ھای بیماری را برای بیمار در صورت نیاز توضیح دھیدعالیم و نشانھ .١

گیری و انتخاب برنامھ مشارکت بھ بیمار این امکان را بدھید تا در رابطھ با برنامھ درمان خود و تصمیم .٢

  .داشتھ باشد

ار کمک کنید تا منابع حمایتی موجود و یا بیشتر را بشناسد و بھ او فرصت تطابق با بیماری را بھ بیم .٣

  .بدھید 

  .بیمار و خانواده را تشویق کنید کھ بحرانھای اولیھ خویش را توصیف و روش مقابلھ با آن را شرح دھند .۴

  

  Problem Definition                                                                               ان مشكل                  یب

  خطر بروز صدمھ

    Expected Outcomes                                                           مورد انتظار                     یندھایبرآ

  :بیمار در چارچوب زمانی مشخصانتظار می رود 

 .شدبدور از صدمھ با - 

  .بکار بندداز صدمھ را  یریجلوگ یروشھا - 
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بوده و  قید تا دقیكنکنترل مار را یقا اطالعات مربوط بھ بیدق یا جراحیو  یقبل از انجام ھر گونھ مداخلھ تھاجم. ١

  .دیر فعال مشخص نمائیفعال و غ یارتباط یانجام مداخالت را با استفاده از روشھا یح برایروش و محل صح

د و دوباره دستورات یسیبنو ید بھ صورت كتبید بایكن یافت میدر یا تلفنیو  یدستورات را بصورت شفاھ یوقت .٢

  .دیرا بخوان

  .دیاز خطر افتادن انجام دھ یریجلوگ  یرا برا یید و كارھایكن سقوط از تخت  کنترلمار را از نظر خطر یب .٣

 .دیط خود اشنا نمائیمار را نسبت بھ محیب .٤

 .دیمار توجھ نمائیعا بھ زنگ بید و سریاد دھین را آمار قرار داده و كار با یار بیزنگ را در اخت .٥

 .دیمار تا حد ممكن اجتناب نمائیب یاز استفاده از محدود كننده ھا .٦
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 :ر توجھ نمائیدید بھ موارد زیكن یمار استفاده میب یكھ از محدود كننده برا یدر محل .٧

  .ندیمار را كنترل نماید مرتبا بیبھ پرستاران تذكر دھ - 

 .دیفراھم نمائ یا شناختیو  یماران دچار نواقص عملكردیمراقبت از ب یخاص پرستاری برا یبخشھا - 

 .دیمچ دست قرار دھ ھشدار در زانو، مچ پا و یستمھایس  - 

 .دیچرخ دار قرار دھ یا صندلیھشدار دھنده در تخت و  یزنگھا - 

 .كوتاه باشد یلیا خیماران كوتاه یب ید و تختھایبخش را قفل كن یدرھا  - 

 .دیش دھیمار را افزایدفعات مشاھده از ب  - 

  .دیمار در تخت محافظت نماید كھ از بیقرار دھ یھا را طور بالش - 

 .ردیمار در نظر بگیب یك با توجھ بھ عالقھ فردیتھ ھستند موزیژآكھ  یمارانیب یبرا. ٨

 .دیكن یبررس ،دھند یش میمار را افزایبوده و خطر صدمھ بھ ب یعوارض جانب یكھ دارا ییداروھا. ٩

د ید و مطمئن باشین قرار دھیمار را در سطح پائید و تخت بیك دوم باال ببریك چھارم تا ینرده كنار تخت را  .١٠

 . مار در شب روشن باشدیچراخ خواب ب. تخت قفل است یھ چرخ ھاك

. دیر و درمان الزم را انجام دھیا خیدارد  ید علت طبیكن یشد بررس یجیدچار گ یمار بطور ناگھانیاگر ب .١١

 را از یا مچیو  یواریشنا ھستند مانند ساعت دآمار یب یكھ برا ید تا وسائلیمار بخواھیان بین از اطرافیھمچن

 .اورندیمنزل ب

وب یدن تیا كشیچون احتمال افتادن از تخت و  یمار بمانند تا از حوادثید در كنار بیمار بخواھیاز خانواده ب  .١٢

 .شود یریجلوگ

 .دینان دور نمائآمار صدمھ برساند را از یكھ ممكن است بھ ب یتمام وسائل .١٣

 .دیقرار دھ یستگاه پرستاریك اینزد یمار را در اتاقیب .١٤

چرخدار مگر  یند و از استفاده از صندلیدستھ است بنش یثابت كھ دارا یصندل ید تا در رویمار كمك كنیبھ ب. ١٥

 .الزم است اجتناب شود ییجابجا یكھ برا یدر موارد

  .دیش تحرك ارجاع دھیموزش راه رفتن جھت افزاآو  یقدرت یجھت انجام ورزشھا یوتراپیزیمار را بھ فیب . ١٦

  
  Problem Definition                                           مشكل                                                       ان یب

  ماریتطابق خانواده ب

    Expected Outcomes                                           مورد انتظار                                     یندھایبرآ

  :د بتواندیخانواده با

  .مختلف صحبت كنند یھاتیمار در موقعیكمك بھ ب یدر مورد امكانات و منابع در دسترس برا - 

 .ندیان نمایب یو ناتوان یماریاطالعات الزم را در مورد ب - 

 .ت كنندیمار را حمایاز بیدر صورت ن - 
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  .دنیان نمایرا ب یو خارج یاجتماع یھاتیحما یجستجو یاز براین - 
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  .دیكرده و مشخص كن ینقاط ضعف و قوت خانواده را بررس. ١

و  ی، گروھیفرد یھا، پاسخیر كالمیو غ یكرده، ارتباطات كالم یخانواده را بررس یان اعضایتعامل م. ٢

 .دیسطح استرس آنھا را بسنج

 .دیخانواده را برقرار كن یان اعضایح میارتباط صح. ٣

 .ت كننده بدانیدیانجام مداخالت حما یبرا یخانواده را چارچوب. ٤

خودشان را  یازھاید تا بتوانند نیكمك كن یو آموزش یكمك یازھایص نیخانواده در تشخ یبھ اعضا. ٥

 .مشخص نمایند

 .دیق كنیجانات مثبت را در خانواده تشویاحساسات و ھ انیب. ٦

 .ان كنندیش را بھ صراحت بید كھ احساسات خویاد بدھیبھ خانواده . ٧

 .دیدر خانواده فراھم كن یو مذھب یمعنو یھابحث یرا برا یفرصت. ٨

 .ردیگید چون اغلب مراقبت فرزند بھ عھده آنھا قرار میمادران را مورد توجھ خاص قرار دھ. ٩

 .دیشان فراھم كنیبرا یم خصوصید و حریریمالقات در نظر بگ یھاخانواده ساعت یبرا. ١٠

 .دیكھ ممكن است سبب رنج خانواده شود را مشخص كن یاضاف یزاعوامل استرس. ١١

  .دیارجاع دھ یاجتماع یاز خانواده را بھ مددكاریدر صورت ن. ١٢
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 .دیم اورژانس را بھ خانواده آموزش دھیاطالعات الزم را در مورد ھر مراقبت خاص و عال - 

  .دیبدھ خانواده را بھ  یضرور یھاشماره تلفن - 
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  اسھال 

    Expected Outcomes                                            مورد انتظار                                    یندھایبرآ

  :صدر چارچوب زمانی مشخانتظار می رود بیمار 

  .داشتھ باشد یمدفوع قوام كاف - 

  .كبار باشدیكبار تا ھر سھ روز یحداكثر دفع مدفوع روزانھ  - 

 .نداشتھ باشد ھ مقعدیت در ناحیدرد و حساس - 

 .وجود نداشتھ باشد و  اسھال یكرامپ شكم - 

 .آن را توضیح دھد ل درمان یعلل اسھال و دلبیمار بتواند  - 

 .حفظ شده باشد در حد معمولبیمار و وزن  یتورگور پوست  - 
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  .داشتھ باشد مدفوع یعیدفع طب - 
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زمان دفع، محرك معمول دفع، تداوم دفع، ثبات، مقدار و تعداد : شامل دیكن یابیمار را ارزیدفع ب یالگو. ١

 ی، الگوییم غذای، رژیعات، عادات دفعیافت مایمصرف شده، در یات دفع، نوع و مقدار و زمان غذادفع

  .یطب یھاو درمان یت، سابقھ جراحیتحرك و فعال

ن، یھ ملیرویھ، مصرف بی، سوء تغذیوتراپیراد(علت اسھال بر اساس شرح حال گرفتھ شده  ییشناسا. ٢

  .)، عفونتییاسترس، عوارض دارو

احتمال  ك را داردیوتیبیو سابقھ درمان با آنت یو تب با شدت كم و كرامپ شكم یمار اسھال آبكیر باگ. ٣

 .دیكن یل را بررسیسیفیوم دیدیعفونت با كلستر

 .دیاز اسھال مشورت كن یریك است با پزشك در رابطھ با جلوگیوتیبیمار در ارتباط با آنتیاگر اسھال ب. ٤

د و یت كنیالزم را بھ دقت رعا یو عفون یمنیا یھا اطیجود مبتال بھ اسھال احتبھ ھنگام مراقبت از مدد. ٥

 .دیمرتب دست را فراموش نكن یاستفاده از دستكش و شستشو

 .دیھ و ارسال كنیتھ یشگاھیاز از مدفوع نمونھ آزمایدر صورت ن. ٦

 .دیتعداد و قوام مدفوع را بصورت روزانھ مشاھده و ثبت كن. ٧

 .دییو لمس نما ید و شكم را بررسیرا روزانھ سمع و ثبت كنبیمار  روده  یصداھا ینگوجود و چگو. ٨

مار یب یزبان یارھاید، شیكن یمار را بررسیتورگور پوست ب ،ون استیدراتاسیمار شما در خطر دھیباگر . ٩

مدفوع ، ی، تپش قلب، درد شكمیپرتجھ، حواس ی، تب، سرگیچون تشنگ یمید و مراقب عالیرا مشاھده كن

 .دیم شوك باشی، كاھش فشار خون و عالیخون

و گزارش  یابیرا ارز) یقلب یتمیس ریو پاھا و د یضعف، انقباضات شكم(م یم و پتاسیم كمبود سدیعال.١٠

 .دیھا را مشاھده و ثبت كنتیالكترول یشگاھیج مطالعات آزماینتا. دیكن

و ) ادرار یوزن مخصوص باال(ظ یو غل  ) یگوریاول(د و ادرار كم یمار كامًال آگاه باشیاز جذب و دفع ب. ١١

 .دیره را ثبت و گزارش كنیادرار ت

 .دید و كاھش وزن را ثبت و گزارش كنیمار را روزانھ وزن كنیب. ١٢

آن ولرم  یدما .دیبخوران یق و زالل را در صورت عدم وجود منع مصرف، تا حد تحمل بھ ویعات رقیما. ١٣

 .دیمار محاسبھ كنیجذب و دفع ببرگھ را در  زان آنیباشد بھتر است و م

بند آورنده اسھال  یمربوط بھ آن است از داروھا یست و بعلت سرطان و درمانھاین یاگر اسھال عفون. ١٤

ن یشود كھ ایھا و آب متین، الكترولین افراد سبب كاھش سطح پروتئیاسھال در ا. دیطبق دستور استفاده كن

 .ون كشنده شودیدراتاسیط و دھیشدن شرا تواند منجر بھ بدتریامر م

با پزشك مشورت  ،دھدیبر بھتر جواب میپرف یھامی، اغلب با رژیمدفوع یاریاختیاز ب یاسھال ناش. ١٥

 .دیكن

مار مشاھده شد حتمًا مورد را یھ در بیدال بر سوءتغذ ید و شواھدیكھ اسھال طول كش یدر صورت. ١٦



٣٧٧ 
 

 .دیمشورت كن یدیو ور یكمك یھاھیرامون تغذیپزشك پ ایھ یگزارش نموده و با متخصص تغذ

موز، كلوچھ، (شود یكھ آسان ھضم م ییاد و غذاھایكم حجم و در دفعات ز یمددجو را بھ خوردن غذاھا. ١٧

بر و یپرف یر و غذاھایبھتر است از مصرف ش. دیق كنیتشو) ، سوپینیب زمی، برنج، سیت نمكیسكویب

 .اجتناب شود) الت، قھوه و شك یچا(ن داریكافئ

  .دیل كنیا بدپن تسھی ییمار را بھ دسشتویب یدسترس. ١٨

  

  

   Patient Education                                                                                         مار    یآموزش بھ ب

نھ یھ پریمار آموزش داده و ناحینھ را بھ بیھ پریحفظ بھداشت ناح ، یاریاختید و بیدر صورت وجود اسھال شد - ١

  .دینھ قرار دھیو معا یرا مورد بررس

  : منابع مورد استفاده

 Ackley,B. J., &  Ladwig, G. B.( 2006). Nursing Diagnosis Handbook. St Louis, 

Missouri, Mosby.  

 Royal College of Nursing. (2005) The management of pressure ulcers in primary 

and secondary care: A Clinical Practice Guideline. Royal College of Nursing and 

National Institute for Health and Clinical Excellence 

 Texas  Department  of  State  Health  Services(1998), Nursing  Standards  of  
Care. 
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 راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد
  

  اسکلتی - عضالنیستم یس

  Problem Definition                                                                 ان مشكل                                             یب

  .یاسكلت – یپشت در رابطھ با مسائل عضالن یقسمت تحتان درد حاد

     Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                         یندھایبرآ

  :ل استین درد را تجربھ كند كھ شامل موارد ذیتسكمار یب

 .ت دھدیر وضعییبطور آرام تغ 

 .ن درد استفاده كندیتسكجھت  ییو دارو ی، روانیكیزیف یارھایاز مع 

  .كند یخوددار ییدارو یاز وابستگ 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .ر دھدییشن را بطور مكرر تغیپوز د كھ فشار وارد بر عضالت پشت را كاستھ ویكن ق یتشو مار رایب جھت كاستن درد، .١

  .دیكنترل نما یو روان یو لذا كاھش تنش عضالن یكھ درد را با رفتار درمان دیدھمار آموزش یبھ ب. ٢

  .دھد یف میدرد كمر را تخف ،شود یم یكاھش تنش عضالن اعثكھ ب یو آرام ساز یافراگمید یتنفسھا 

از موارد  یدر برخ) ونیزیتلو ی، مكالمھ و تماشایزیخواندن چ مثل(گر ید یتیمار از درد بھ فعالیانحراف توجھ ب 

 .ممكن است موثر باشد

گر كاھش ید یممكن است توام با چالشھا ،داد جالب تمركز كندیك رویرد بھ یگ یاد میمار یالت گام بھ گام كھ بیتخ 

 .درد بكار رود

  .دیكن یرسك از داروھا بریر ھ مار را نسبت بھیز دارو پاسخ بیدر صورت تجو. ٣

  .دیكنكاھش درد استفاده  یا سرما برایاز گرما . ۴

  

  Problem Definition                                                        ان مشكل                                                     یب

  .انعطاف و كاھش یعضالن یدر رابطھ با درد، اسپاسم ھا یكیزیل فتتحرك مخ

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                        یندھایبرآ

  :ل استیش بگذارد كھ شامل موارد ذیرا بھ نما یكیزیشروع مجدد تحرك فمار یب

  .ج شروع كندیت را بتدریفعال 

 .كند یشود خوددار یو اسپاسم عضلھ م یھ سبب ناراحتك ییھا نشیاز پوز 

  .در طول روز اوقات استراحت را بصورت طاق باز بگذراند            
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   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن یبررس را ستادنیحركت و ا هنحو .١

  .شود یده شروع میب دیآس یبا حداقل فشار بر ساختمانھا یخود مراقبت یت ھایبمحض فرو كش درد پشت، فعال .٢

چ و تاب و تكان خوردن یمثل پ یاز حركاتو  ج انجام داده و برحسب لزوم كمك گرفتھ شودیت را بتدریر وضعییتغ. ٣

  .دیكن یخوددار

 یكارھا بطور طوالن نیا راه برود و از انجام ایا نشستھ و یده ید كھ بطور مكرر و متناوب دراز كشیق كنیتشومار را یب .۴

  .كند یمدت خوددار

از بدن و  یت بخشیبازوھا جھت حما یھ گاه برایبا داشتن تك یجھ برسد كھ نشستن در صندلین نتیمار ممكن است بھ ایب. ۵

  .كند یحفظ م ار كمر آرامش او یلھ نرم در گودیگذاشتن وس

مدت  یت بطور طوالنیرا كھ عدم فعالیروز محدود كند ز ١- ٢ھا را بمدت  تیكھ فعال دیدھمار آموزش ید بھ بیدر درد شد. ۶

  .استفاده كند) ا تختھی(ن از تشك سفت یھم چن. ت شودید وضعیتواند منجر بھ تشد یم

ن زانوھا یك بالش در بیپ ھا را خم كرده و یكھ زانوھا و ھیده در حالیك سمت دراز كشیھ تواند ب یمار میبطور متناوب ب. ٧

  .دیت نمایر سر را حمایك بالش زین با یو ساق ھا قرار داده و ھمچن

  .كند یع میرا تسر ١وزنكھ لوردیل ایبدل. كند یر خوددارت دمیاز قرار گرفتن در وضعد یكنھ یتوص. ٨

شنھاد یا شنا را پیك با استرس كم مثل قدم زدن كوتاه مدت یآئروب یابتداء ورزشھا ،مار بھ آرامشیب یبھ محض دسترس. ٩

  .مربوط بھ عضالت شكم و تنھ را شروع كند ید و پس از دو ھفتھ ورزشھایدھ

ه،  ت عضالت اطراف مھریجھت تقو یكشش ینھا شامل ورزشھایا .گردد یوتراپ مشخص میزیتوسط ف یورزش ھبرنام. ١٠

. باشد یرومند ساختن تنھ میك خم كننده جھت نیزومتریا یكت و قدرت پشت و ورزشھاخم كننده جھت افزودن حر یورزشھا

  .شود یشروع م یبا آرام ساز یورزش یك از دوره ھایھر 

ج یرا انجام داده و بتدر) راه رفتن و شنا(قھ ورزشھا یدق ٣٠بار در روز ھر بار بمدت  كھ فرد مبتال دود یكنھ یتوص .١١

  .دینما یو برداشتن وزنھ خوددار یمثل اسب سوار ییھاتیاز فعالش دھد و یدفعات را افزا

  

  Problem Definition                                                               ان مشكل                                               یب

  .بدن یك ھایمحافظت از مكان هویدر رابطھ با ش یكمبود آگاھ

    Expected Outcomes                                                  مورد انتظار                                           یندھایبرآ

  :ل استیش بگذارد كھ شامل موارد ذیمحافظت از پشت را بھ نما یبدن یك ھایمكانمار بتواند یب

  .را بھبود بخشد ٢پوستچر 

 .قرار دھد كھ فشار وارد بھ پشت را بھ حداقل برساند یتیخود را در وضع 

  .شركت كند یورزش ھدر برنام 

                                                   
1 - Lordosis 
2 - posture 
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   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .را بلند كند یا شئیاز بكشد و ند و دریستد، بنشیكھ چگونھ با دیدھمار آموزش یبھ ب. ١

 .دیت نمایكوتاه قوس پا را حما ھنموده و با استفاده از پاشن یبلند خوددار ھبا پاشن ییدن كفشھایاز پوش دیكنھ یتوصمار یبھ ب. ٢

از پاھا را  یكیداده و  رییبطور مكرر وزن خود را تغ دیكنھ یستد توصیبا یكھ ضرورت دارد بمدت طوالن یماریببھ . ٣

ن خم یستادن و ھم چنیدھد و از قفل كردن زانوھا ھنگام ا یرا كھ لوردوز كمر را كاھش میز ،ھ كوتاه قرار دھدیپاچھار یرو

 .دینما یخوددار یشدن بھ جلو بمدت طوالن

ھ ا باالتر قرار دھد كیپ ھا یپ ھا را خم كرده و زانوھا را در سطح ھید زانوھا و ھیمار نشستھ است بایكھ ب یھنگام. ۴

 ین از نشستن رویت شود بنابراین تماس داشتھ و پشت حماید با زمیكف پاھا با. باشد یدن لوردوز میجھت بھ حداقل رسان

 .دینما یشود خوددار یاز پشت نم یت قویو پشت كھ حما یا صندلیھ یچھار پا

كھ زانوھا در یباز قرار گرفتھ در حال ا طاقیپ ھا را خم كرده یكھ زانوھا و ھیده در حالیمار بھ پھلو خوابیبد یكنھ یتوص. ۵

 . كند یت دمر خودداریدن در وضعیاز خواب و باشد یده میت خمیوضع

عضالت چھار سرران، با حداقل استفاده از  یبا استفاده از عضالت قو(ح یمن و صحیل را بطور ایوساد یھ كنیتوص. ۶

كھ زانوھا را خم یجاد كرده در حالیت را ایع از حمایھ وسیپاپ ھا، یھ هبا فاصلھ دادن پاھا بانداز. دیبلند نما )ف پشتیضع

وزن  ٣/١ش از یب یئیاز بلند كردن ش(د یم بلند نمایك بھ بدن با حركت مالیرا نزد یكرده، عضالت شكم را سفت نموده و شئ

 .)كند یخود بدون كمك خوددار

  .دید عادت نمایكشد كھ شخص بھ پوستچر جد یماه طول م ۶حدود . ٧

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                                       یب

  .ر عملكرد نقشیین در رابطھ با تحرك مختل و تغییپا یتیخطر عزت نفس موقع

    Expected Outcomes                                                                مورد انتظار                             یندھایبرآ

  :ل استیمربوط بھ نقش را شروع كند كھ شامل موارد ذ یت ھایمسئولمار یب

  .ت استرس استفاده كندیسازش با وضع یوه ھایاز ش 

 .ش بگذاردیگران را بھ نمایبھ د یمراقبت از خود كاھش وابستگ یت ھایدر فعال 

 .پشت مجددا برقرار كند یمربوط بھ نقش را با بر طرف شدن درد قسمت تحتان یت ھایمسئول 

  .برقرار سازد  د و كامل را مجددًایمف یسبك زندگ                 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

 یازھایش از نیممكن است ب ین وابستگیا. گر وابستھ باشدیف مختلف بھ افراد دیمار ممكن است از نظر انجام وظایب. ١

  .باشد یروان یازھایبراوردن ن یبرا یقیباشد و طر یولوژیزیف

  .ودل شید تعدیپشت با یمربوط بھ نقش با شروع درد قسمت تحتان یت ھایمسئول. ٢
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از بھ كمك داشتھ یزا ن استرس یھا تیكنترل موقع هنحو یریادگی خاص و یمار ممكن است جھت سازش با استرسورھایب. ٣

 .باشد

  .د الزم باشدیمف یا مشاوره ممكن است جھت كمك بھ شخص در شروع مجدد زندگی یروان درمان. ۴

  

  Problem Definition                                                                ان مشكل                                              یب

  یبدن در رابطھ با چاق یازھایش از نیب: ھیعدم تعادل تغذ

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  :ل استیابد كھ شامل موارد ذی یبھ وزن مطلوب دسترسمار یب

  .ن كندییاز بھ كاھش وزن را تعین -      

 .برقرار سازد یاھداف واقع -      

  .كند یكاھش وزن ھمكار هویبا ش  -    

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ر كمتر و انجام آن سخت تر یورزش ھا تاث .كند یجاد مسئلھ كمك میف پشت بھ ایبا تحت فشار گذاشتن عضالت ضع یچاق .١

 . اد برخوردار استیمار از وزن زیكھ ب یخواھد بود ھنگام

 یجاد كند كھ بھ وزن مطلوب دسترسیدر عادات خوردن ا یرییتغ ل غذا كاھش داده ویق تعدید وزن را از طریھ كنیتوص .٢

  .ابدی

  

    Problem Definition                                                  ان مشكل                                                            یب

  .آموزش مراقبت در كمر درد

       Expected Outcomes                                                                                       مورد انتظار    یندھایبرآ

  مار درد نداشتھ باشدیب

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  :كنترل درد

  .خم كردن زانوھا جھت كاستن فشار بھ پشت است .دیاستراحت در تخت را محدود كن. ١

و كاستن ) ا گرمایسرما ( یل و مداخالت حرارتی، تخیآرام ساز مثل انحراف فكر، ییر دارویوه غیدر استفاده از ش یسع. ٢

 .دییاسترس نما

 .دیعضلھ استفاده كن یھا ، ضد درد و سست كنندهیدیوئر استریغ یضد التھاب یمثل دارو ییاز داروھا. ٣

  :ورزش

 .دیت كننده استفاده كنیتقو ین ورزشھایھم چن و یریجھت افزودن انعطاف پذ یكشش یاز ورزشھا. ١

 .دییاد نمایج زمان و تناوب آنرا زیھ شده مربوط بھ پشت را انجام داده و بتدریتوص یت، ورزشھایجھت افزودن فعال. ٢
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  :بدن یھا كیمكان

 .دین كنیداشتن پوستچر خوب را تمر. ١

 .دیینما یخوددار یچ و تاب دادن بدن بھر شكلیاز پ. ٢

 .دیآنكھ بسمت خودتان بكش ید بجایاء را ھل دھیاش. ٣

 .دیك بھ بدن خود نگھداری، آنرا نزدلھیدر ھنگام بلند كردن وس. ۴

 .دیرا سفت كن ئ، زانوھا را خم كرده و عضالتیدر ھنگام بلند كردن ش. ۵

 .دیكن یخوددار یزیبھ چ یدسترس یاد خود برایاز كش دادن ز. ۶

 .دیریت را در نظر بگیع حمایقاعده وس. ٧

 .دیجھت محافظت از پشت استفاده كن یاز كرست طب. ٨

  :ل كاریتعد

  .دیاز فشار وارد بھ پشت مطابقت دھ یریجلوگ یعرصھ كار را برا. ١

 .دییم نمایا تنظز كار ریا می یارتفاع صندل. ٢

 .دیت از كمر استفاده كنیحما یبرا یا لھیاز وس یدر ھنگام نشستن در صندل. ٣

 .دیكن یخوددار یف تكراریمدت و وظا یستادن طوالنیاز ا. ۴

 .دیكن یكھ شامل ارتعاشات مداوم باشد خوددار ییاز انجام كارھا. ۵

 .دیكن یارن خوددیلھ سنگیچ و تاب و بلند كردن وسیاز خم شدن و پ. ۶

  :كاستن استرس

  .و درد شود یتواند منجر بھ تنش عضالن ید كھ استرس و اضطراب میدر نظر داشتھ باش .١

  .دییرا جستجو نما یموثر سازش یھا سمیمكان .٢

  .دین كنیاد گرفتھ و تمریكاھش استرس را  یھا وهیش .٣

  .دیینما یریگیك مربوطھ مراجعھ كرده و پینیبھ كل .۴
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یاھنمار
  ا مچیدست  یمار تحت جراحیب

      Problem Definition                                                                  ان مشكل                                         یب

  . یمربوط بھ جراح یطیمح یعروق - یت عصبیاختالل فعال

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                  یندھایآبر

  :ل استیرا حفظ كند كھ شامل موارد ذ یطیوژن بافت محیپرفمار یب

  .را نشان دھد یرگیمجدد مو یگپوست و پرشد یعیحرارت طب 

 .ابراز كند را یعیاحساسات طب 

  .را نشان دھد یرفتھ حركتیت پذیفعال 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ت اعصاب یفعال كنترل یبرا یساعت اول امراساس ٢۴انگشتان باز ھر ساعت بمدت  یعروق – یت عصبیوضع یبررس. ١

  .باشد یوژن دست میو پرف

در مورد حس و حركت انگشتان  .دیسھ كنیت پس از عمل را با قبل از عمل مقایر مبتال و وضعیدست مبتال را با دست غ. ٢

 .دیپرسش كن

حرارت دست . شود یش میبر حسب ضرورت آزما یت حركتیا گرافت  پوست، فعالی، عروق عصبم تاندون و یبا ترم. ٣

 .دیكن یال را بررسمبت

  .باشد یم یعروق – یت عصبیر قابل كنترل توسط ضد درد نشاندھنده اختالل فعالیدرد غ. ۴

  

  Problem Definition                                                                   ان مشكل                                         یب

  .لتھاب و ادمدرد حاد مربوط بھ ا

    Expected Outcomes                                                مورد انتظار                                         یندھایبرآ

  :ل استید كھ شامل موارد ذابی ین درد دسترسیبھ تسكمار یب

  .ش آرامش را گزارش كندیافزا 

 .ندادم را با باال بردن دست كنترل ك 

  .را تحربھ نكند یچگونھ ناراحتیھ 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

تواند درد  یكھ مجھت كنترل تورم . محدود كننده باشد یچیا باندپیل ھما توم ی، ادم، تشكیدرد ممكن است مربوط بھ جراح .١

اد ضرورت داشتھ یچنانچھ باال بردن ز. دیدر سطح قلب قرار دھ با استفاده از بالشھا دست را ،اد كندیمار را زیب یو ناراحت

  .ردیسرانجام گ یلھ باالیا میسرم  ھیا پایسھ گوش  ٣باشد با استفاده از پارچھ
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  .ساعت اول استفاده شود ٢۴ - ۴٨ یخ طی یسھ ھایجھت كنترل ادم ممكن است بطور متناوب از ك .٢

م محدود شده باشد یلھ پانسمان حجیاگر حركت بوس یان خون شده حتیع جریباز كردن و خم كردن فعال انگشتان سبب ترف .٣

  .)مگر انجام آن منع شده باشد(

ر یا سایضد دردھا  مار را نسبت بھیپاسخ ب. كنترل شود یضد درد خوراك یممكن است با دارو یدرد و ناراحت عمومًا  .۴

 .ت داردیمار در مورد ضد دردھا اھمیآموزش ب. دیكن یابیكنترل درد ارز یارھایمع

  

  

  Problem Definition                                                               ان مشكل                                         یب

  .شده یچیباند پ یا رفتن بھ توالت در رابطھ با دستھایھ و ی، تغذ یآراستگ/ بھداشت، پوشاك/استحمام : نقص مراقبت از خود

    Expected Outcomes                                                        مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  :ل استیدھد كھ شامل موارد ذ مراقبت از خود را بطور مستقل نشانمار یب

   .بطلبد یروزمره زندگ یتھایاز بھ كمك را در فعالیچند روز اول پس از عمل ن یط 

 .ابدیدست سازش  كیبا  یروزمره زندگ یتھایدر انجام فعال 

  .بكار ببرد یعملكرد یت ھایده را در محدوده قابلیب دیدست آس 

   Nursing Recommendations                                                                             یپرستار  یھ ھایتوص

مار ممكن است در انجام یب. روزمره دارد یھا تیاز بھ كمك در انجام فعالیمار نیب یچند روز اول پس از جراح یط. ١

  .بھ كمك داشتھ باشداز یو توالت ن یدن لباس و آراستگیھ، استحمام و بھداشت، پوشیمثل تغذ ییكارھا

بھ استفاده از  مار رایب .كند یك دست كسب میبا  یروزمره زندگ یھا تیدر انجام فعال ییمار، مھارتھایچند روز اول ب یط. ٢

 .دیكن ده یب دیمار شروع بھ استفاده از دست آسیب یشرفت نوتوانیبمحض پ. د مگر منع شده باشدیكنق یتشودست مبتال 

  .را مشخص سازد یدرمان ممكن است برنامھ ورزشا كاریوتراپ یزیف. ٣

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                                    یب

  .یجر جراحیخطر عفونت در رابطھ با پروس

    Expected Outcomes                                                                          مورد انتظار                 یندھایبرآ

  :ل استیش بگذارد كھ شامل موارد ذینماھ فقدان عفونت از زخم را بمار یب

 .ت كندیرا رعا یریشگیپ یھایو استراتژ یپروتوكل درمان 

 .گزارش كند یعیحرارت و نبض را در محدوده طب 

 .از زخم را تجربھ نكند یچگونھ ترشح چركیھ 

 .چگونھ التھاب زخم را تجربھ نكندیھ 
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   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

مار یبھ ب را از عفونت باشد یكھ مالك ییھا م و نشانھیو عالكنترل حرارت  .خطر عفونت وجود دارد  ھا، یمثل تمام جراح. ١

ا یبد  یز و خشك نگھداشتن پانسمان و گزارش ھر گونھ ترشح، بویمار در مورد تمین مھم است كھ بھ بیھمچن. دیآموزش دھ

  .دیكنھ یش درد و تورم توصیافزا

  .ك استیاللتیپروف یھا كیوتیب ین آنتیك از زخم ھم چنیمار شامل مراقبت آسپتیآموزش ب. ٢

   Patient Education                                                     مار                                                 یآموزش بھ ب

 -ل حسل اختالیاز قب(از عوارض  ییھا و نشانھ یعروق – یمار نحوه كنترل وضع عصبی، بھ بدست یپس از انجام جراح. ١

از بھ گزارش دارد یرا كھ ن) و تب یاد، ترشح چركیز یزیاد، خونریانگشتان و تورم ز یر قابل كنترل، سردی، درد غیفلج

  .دیینما مار مطرح یز شده را با بیتجو یبعالوه داروھا. دیدھ آموزش 

  .ھت كنترل تورم استفاده كندج) در صورت دستور(خ ید كھ دست را باالتر از آرنج برده و از یدھ مار آموزش یبھ ب. ٢

 .مگر منع شده باشد دیق كنیتشو ان خونیع جریباز كننده و خم كننده انگشتان جھت ترف یبھ انجام ورزشھا مار رایب. ٣

دست، پانسمان را خشك نگھدارد كھ معموًال  یك رویسھ پالستیدن كید كھ با كشیدھ مار آموزش یجھت استحمام بھ ب. ۴

  .شود یض نمیبا جراح تعو یت بعدیزیپانسمان زخم تا و
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  پا یمار تحت جراحیب

      Problem Definition                                                           ان مشكل                                                یب

  .در رابطھ با ادم یطیموثر بافت محریوژن غیخطر پرف

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار                           یندھایبرآ

  :ل استیرا حفظ كند كھ شامل موارد ذ یطیوژن بافت محیپرفمار یب

  .ش بگذاردیرا بنما یرگیمجدد مو یپوست و پرشدگ یعیحرارت طب 

  .دیرا ابراز نما یاحساس واقع 

  .رفتھ را نشان دھدیپذ یت حركتیفعال 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ت یكنترل فعال یبرا یساعت اول امر اساس ٢۴ساعت بمدت  ١- ٢از ھر انگشتان ب یعروق - یت عصبیوضع یبررس. ١

  .باشد یوژن بافت ھا میاعصاب و پرف

 - یت عصبیادم و وضع یمار و خانواده نحوه بررسیص شود بھ بیترخ ین ساعت پس از جراحیچند یمار طیچنانچھ ب. ٢

 .دیدھ را آموزش ) ان خون، حس و حركتیرج( یعروق

  .مار را شدت دھدیتواند درد ب یم یعروق – یت مختل عصبیفعال. ٣

  

  Problem Definition                                                                                        ان مشكل                     یب

  .، التھاب و ادمیدرد حاد مربوط بھ جراح

    Expected Outcomes                                                                                  مورد انتظار           یندھایبرآ

  :ل استیابد كھ شامل موارد ذی ین درد دسترسیبھ تسكمار یب

  .پا را جھت كنترل ادم باال ببرد 

  .پا استفاده كند یخ بر حسب دستور برایاز  

  .ضرورت و دستور استفاده كندبر حسب  یضد درد خوراك یاز داروھا 

  .ش آرامش را گزارش كندیكاھش درد و افزا 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

جھت كنترل ادم . شود یممكن است منجر بھ ناراحت ل ھماتومیتشك. باشد یپا مربوط بھ التھاب و ادم م یدرد پس از جراح. ١

 یجھت كنترل ادم و فراھم كردن قدر ده استیا دراز كشیدر حال نشستھ مار یكھ ب ید، ھنگامید پا را با چند بالش باال ببریبا

  .دستور داده شود یھ جراحیخ در ناحی یھا سھیساعت اول ك ٢۴- ۴٨ یممكن است بطور متناوب ط ،نیتسك
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 .زان كردن پا ناراحت كننده استیابد كھ آویمار ممكن است دریت، بیش فعالیافزا بمحض. ٢

  .دیدھ ن داروھا آموزش یمار و خانواده در مورد مصرف مناسب ایبھ ب .شود داده  ضد درد جھت كنترل درد یدارو. ٣

  

  Problem Definition                                                                ان مشكل                                           یب

  .حركت كننده پا یب  لھیدر رابطھ با وس یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                       یندھایبرآ

  :ل استیبگذاردكھ شامل موارد ذش یاد را بنمایز تحركمار یب

  .استفاده كند یل كمكیمن از وسایبطور ا 

  .ج شروع كندیتحمل وزن را بتدر 

  .نسبت بھ مرحلھ قبل از عمل نشان دھد یكمتر یناتوان 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .شود ین خاص محافظت میك پوتیا یك گچ سبك یم در پا بوده كھ توسط یپانسمان حج یمار دارایب یپس از جراح. ١

شود كھ  یماران دستور داده میاز ب یبھ برخ. شود یعمل شده توسط جراح دستور داده م یل وزن بر پایت تحمیمحدود. ٢

 .ندیج وزن را تحمل نمایو بتدر پاشنھ پا راه رفتھ یرو

مار، یب یت عمومیبھ وضع یلھ بستگیانتخاب وس. از باشدی، واكر ممكن است ن٤ر بغلیاز جملھ چوب ز یل كمكیوسا. ٣

ن یمار و انجام تمریق آموزش مناسب بیتنھا از طر یل كمكیمن از وسایاستفاده ا. تعادل و دستور مربوط بھ تحمل وزن دارد

 .ردیگ یورت مص صیش از ترخیپ

  .ھ شده شروع كندیت توصیج حركت را در محدودیمار بتدریام، بیشرفت التیبا پ. ۴

  

  Problem Definition                                                                                      ان مشكل                     یب

  .یشكاف جراح/ یجر جراحیخطر عفونت مربوط بھ پروس

    Expected Outcomes                                                                      مورد انتظار                     یندھایبرآ

  :ل استینشود كھ شامل موارد ذ مواجھ  یچگونھ عفونتیبا ھمار یب

  .گزارش دھد یعیحرارت و نبض را در محدوده طب 

  .م التھاب زخم را نشان ندھدیا عالی یترشح چرك چگونھیھ 

  .ز و خشك حفظ كندیپانسمان را بطور تم 

 .ك را طبق دستور مصرف كندیوتیب یآنت 
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   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

 یمربوط بھ پوست ممكن است جھت نگھدار یھا نیبعالوه پ. عفونت مطرح سازد یبرا یتواند خطر یم یجراحھر گونھ . ١

كھ زخم د یائد توجھ نمیبا. باشد یاز نظر عفونت م یاحتمال یھا نواح نین پیت موردنظر استفاده شود و ایاستخوانھا در وضع

  .دینمائرا از عفونت محافظت  یجراح

مار در رابطھ با یآموزش ب. شود یریشگیس شدن پیتا از خ دیبكشزخم  یك رویسھ پالستید كیمار بایب در ھنگام استحمام. ٢

 .ن ممكن است ضرورت داشتھ باشدیك زخم و پیمراقبت آسپت

ا یمتعفن  یوجود ترشح در پانسمان، بو. دیرات مربوط بھ حرارت و عفونت آموزش دھییمار از نظر كنترل تغیبھ ب. ٣

ح را یمصرف صحك، یالكتیپروف یكھایوتیب یز آنتیدر صورت تجو. تواند نشان دھنده عفونت باشد یتورم م ش درد ویافزا

  .دیدھ آموزش 

  :یآموزش مراقبت خانگ

گزارش  یا د بالفاصلھ بھ فرد حرفھیان خون بوده و بایل بر اختالل جریل دلیذ یھا م و نشانھیعال :یعروق – یت عصبیوضع

  :دیكن

  .یرات حسییتغ 

 .بھ حركت دادن انگشتان پا ییدم تواناع 

 .ا انگشتانیاحساس درد بھنگام لمس پا و  

 .رات مربوط بھ رنگییتغ 

  :ر استیكنترل درد بشرح ز یروشھا :كنترل درد

  .باال بردن پا تا سطح قلب 

 .خ طبق دستوریگذاشتن  

 .استفاده از ضد درد بر حسب دستور 

 .ابدین نیگزارش درد چنانچھ تسك 

  : تحرك

  .منیبطور ا یل كمكیستفاده از وساا - 

  .تحمل وزن یتھایبا محدود یھمكار - 

  .پانسمان یاز رو یدن كفش مخصوص محافظتیپوش - 

  :مراقبت از زخم

  .ا گچیز نگھداشتن پانسمان یخشك و تم - 

  .)درد، ترشح و تب یعنی(عفونت زخم  یگزارش فور - 

  .ك طبق دستوریوتیب یمصرف آنت - 

  .ن پانسمانیض اولیتعو یح براقرار مالقات با جرا - 
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  

  
  از استئوپروز یھا ناش مھره یخودبخود یمار با شكستگیب

  Problem Definition                                                            ان مشكل                                                  یب

  .وه درمانیند استئوپروز و شیدر مورد فرا یكمبود آگاھ

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                        یندھایبرآ

  :ل استید ذمربوط بھ استئوپروز و روش درمان را كسب كند كھ شامل موار یآگاھمار یب

  .اظھار كند یو ورزش را از نظر توده استخوان Dن یتامیم و وین كلسیارتباط ب 

  .را صرف كند Dن یتامیو و یكاف ییم غذایكلس 

  .ش دھدیسطح ورزش را افزا 

  .ز شده را صرف كندیتجو یمتعاقب آموزش، داروھا 

  .جرھا را كنترل كندیت كرده و پروسیمشخص شده را رعا یغربالگر 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھاھ یتوص

ند و یا آھستھ نمودن فرآیجاد وقفھ یا یمار متمركز بر عوامل موثر در بروز استئوپروز، مداخالت برایآموزش ب. ١

  .ودم خواھد بین عالیتسك یبرا ییارھایمع

، ورزش منظم از نظر تحمل وزن و در صورت ضرورت  Dن یتامیم و ویا مصرف مكمل كلسیمناسب  ییم غذایرژ. ٢

كمك بھ حفظ ) كربنات و الكل یم دارایمال یھایدنین، نوشیگار، كاھش مصرف كافئیدن سیوقفھ در كش( یل سبك زندگیتعد

است كھ  ییاستخوانھا یتھ باالیھ از نظر بروز دانسید اولیكل یكیزیت فی، ورزش و فعالییم غذایرژ. كند یم یتوده استخوان

 یو اشعھ آفتاب و ورزشھا Dن یتامیو و یم كافیاز مداوم بھ كلسید كھ تمام افراد نیكند یتأك. باشند یمقاوم بھ استئوپروز م

 .شرفت استئوپروز دارندیتحمل وزن جھت آھستھ نمودن پ

 یو نفخ شكم عوارض جانب یم گوارشینكھ عالیل ایبدل. است یامر مھم ییارومار در رابطھ با درمان دیآموزش ب. ٣

عات یمار مایاست كھ ب یامر مھم. م را ھمراه با غذا استفاده كندید كھ مكمل كلسیمار آموزش دھیبھ ب .باشد یم میكلس یھا مكمل

 .ھ مصرف كندیل سنگ كلیجھت كاستن خطر تشك یكاف

ا ید و یمصرف نما یعیا ماید غذا یمار نبایوان پر از آب استفاده شود سپس بیك لیو با  یه خالد با معدیھا با نت٥سفوسفایب. ۴

 .ت درازكش بخود دھدیقھ وضعیدق ٣٠-۶٠بمدت 

نكھ از یبطور متناوب استفاده نمود تا ا ینیب ید از سوراخھایشود كھ با یروزانھ مصرف م ینیق بین از طریتون یكالس. ۵

  .ن داروھا ضرورت داردیھمراه با ا Dن یتامیم و ویمصرف روزانھ كلس. دشو یریمخاط جلوگ یخشك
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٣٩٠ 
 

  Problem Definition                                                        ان مشكل                                                    یب

  .و اسپاسم عضلھ یدرد حاد در رابطھ با شكستگ

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                        یندھایبرآ

  :ل استیابد كھ شامل موارد ذی ین درد دسترسیبھ تسكمار یب

  .ن درد را در ھنگام استراحت تجربھ كندیتسك 

  .ه تجربھ كندروزمر یت ھایفعال یرا ط یحداقل ناراحت 

  .ش بگذاردینماھ را ب یھ شكستگیت در ناحیكاھش حساس 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

ھ ا بیت طاق باز یدر طول روز در وضعن بار استراحت یفشارنده ممكن است با چند یاز شكستگ ین درد پشت ناشیتسك .١

  .ك سمت كسب شودی

و ماساژ  یموضع یگرما. كند یجاد آرامش میعضالت پشت شده و ا یخم كردن زانوھا سبب سست. د سفت باشدیتشك با .٢

  .شود یعضالت م یپشت بطور متناوب سبب سست

  .كند یچ و تاب خودداریپك پارچھ حركت داده و از ید كھ تنھ را بصورت یدھ مار آموزش یبھ ب . ٣

  .دیدھ بدن را آموزش  یھا كید و مكانیكن ق یتشو بھ حفظ پوستچر خوبمار را یب. ۴

 یحركت یت موقت و بیلومبوساكرال بمنظور حما یك كرست طبیشود از تخت خارج شود  یمار كمك میكھ بھ ب یھنگام .۵

  .شود یماران مسن تحمل میاز ب یاریو بندرت توسط بس ناراحت كننده است یا لھین وسیده شود، گرچھ چنیممكن است پوش

  .ردیگ ت را از سر یج فعالیمار بتدریھمزمان با كاھش درد ، ب .۶

  

  Problem Definition                                                            ان مشكل                                               یب

  .)انسداد روده(لئوس یا بروز ای یحركت یت در رابطھ با ببوسیخطر 

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                        یندھایبرآ

  :ل استیروده را نشان دھد كھ شامل موارد ذ یعیدفع طبمار یب

  .برخوردار باشد یا رودهفعال  یاز صدا 

  .مشخصھ منظم حركات روده را گزارش كند 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

عات و یبر، افزودن مایاز نظر ف یغن یذاشروع زودتر غ. باشد یو داروھا م یحركت یدر رابطھ با ب یا بوست مسئلھی. ١

  .ا آن را بحداقل برساندی یریشگیبوست پیتواند از  یمدفوع م یھا مصرف نرم كننده

روده  ین مصرف غذا، صداھایبنابرا .دا كندیپ یلئوس فلجیمار ممكن است ایباشد ب T10-L2ھا شامل  چنانچھ كالپس مھره. ٢

  .دیكن د كنترل یبا را ت رودهیو فعال
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  Problem Definition                                                      ان مشكل                                                       یب

  .مجدد در رابطھ با استئوپروز یشكستگ: بیخطر آس

    Expected Outcomes                                                          مورد انتظار                                  یندھایبرآ

  :ل استید را تجربھ نكند كھ شامل موارد ذیجد یھا یشكستگمار یب

  .را حفظ كند یعیپوستچر طب 

  .خوب بدن استفاده كند یھا كیاز مكان 

  .را صرف كند  Dن یتامیم و ویاز نظر كلس یغن یغذاھا 

  .)روزانھ قدم بزند(ابد یتغال تحمل وزن اش یتھایبھ فعال 

  .دن استراحت كندین بار با دراز كشیروزانھ چند 

  .دیخارج از منزل شركت نما یتھایدر فعال 

  .من در خانھ فراھم سازدیط ایمح 

  .ردیت را بر حسب ضرورت بپذیكمك و حما 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

ر یاستفاده و بتأخ ٦از عدم یناش یاز آتروف یریشگیت عضالت، بھبود تعادل و پیجھت تقو یامر اساس یكیزیت فیفعال. ١

  .استخوان است یھ مواد معدنیانداختن تخل

 .دیكن  قیتشو راه رفتن و پوستچر خوب بھ مار رایب .ت عضالت تنھ شودیتواند سبب تقو یك میزومتریا یورزشھا. ٢

ق یتشو Dن یتامید ویبدن را از نظر تول ییحًا خارج از منزل، تواناید ترجیتحمل روزانھ وزن و استفاده از اشعھ خورش. ٣

 .كند یم

  .دیكن ید خودداریبا ئیوردن و بلند كردن ش، تكان خیاز خم شدن ناگھان. ۴
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  

  
  تیلیومتئمار مبتال بھ اسیب

  Problem Definition                                                     ان مشكل                                                       یب

  .درد حاد در رابطھ با التھاب و ادم

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار                   یندھایبرآ

  :ل استین درد را تجربھ كند كھ شامل موارد ذیتسكمار یب

  .كاھش درد را گزارش دھد 

  .تجربھ نكند یھ عفونت قبلیت در ناحیچگونھ حساسیھ 

  .كنددر رابطھ با حركت تجربھ ن یچگونھ ناراحتیھ 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیائحركت نم یبا آتل ب دیتوان یھ مبتال را میجھت كاھش درد و اسپاسم عضلھ ناح. ١

 .دیكن اندام مبتال را كنترل  یعروق - یت عصبیوضع .٢

 .دیكن  یمت دستكاریاد و مالید با دقت زیباشد و اندام را با یھا غالبًا دردناك م زخم. ٣

 .شود یتوام م یباال بردن اندام سبب كاھش تورم و ناراحت. ۴

  .دیكن گر كاھش درد كنترل ید یضد درد و روشھا یبا داروھا را درد. ۵

  

  Problem Definition                                                                            ان مشكل                                یب

  .تحمل وزن یتھایو محدود یحركت یل بیدر رابطھ با درد، استفاده از وسا یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار                              یندھایبرآ

  :ل استیش دھد كھ شامل موارد ذیرا افزا یتحرك جسممار یب

  .دیجو مراقبت از خود شركت  یھا تیدر فعال 

  .ر مبتال را حفظ كندیغ یت كامل اندامھایفعال 

  .را نشان دھد یو كمك یحركت یل بیمن از وسایاستفاده ا 

  .ل كندیز از افتادن تعدیو پرھ یمنیع ایرفط را از نظر تیمح 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 یاستخوان خوددار یجاد فشار رویحركت شده و از ا یب یا لھید با وسیف شده و بایند عفونت ضعیلھ فرایاستخوان بوس. ١

  .ت را درك كندیت فعالیل محدودید دلیمار بایب. شود



٣٩٣ 
 

 .داده شود یمت حركت دورانید بمالین استخوان مبتال باییمفاصل باال و پا. ٢

 یع سالمتیجھت ترف یجسم یھا تیبا توجھ بھ محدود یروزمره زندگ یھا تید كھ بطور كامل در فعالیكن ق یتشو مار رایب. ٣

  .كندشركت  یعموم

 

  Problem Definition                                                    ان مشكل                                                          یب

  .ل آبسھ استخوانیتشك: خطر توسعھ عفونت

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  :ل استیمواجھ با عفونت نشود كھ شامل موارد ذمار یب

  .ك را طبق دستور مصرف كندیوتیب یآنت 

  .را گزارش كند یعیحرارت طب 

  .فاقد ادم باشد 

  .فقدان ترشح را گزارش كند  

  .مان باشدیو سرعت سد یخون یلھاگلبو یعیشات نشان دھنده شمارش طبیج آزماینتا 

  .باشد یمربوط بھ زخم منف یھا كشت 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ا یت، عفونت یاز فلب ید را از نظر مالكیبھ ور یترسھ دسیك كنترل كرده و ناحیوتیب یمار را نسبت بھ درمان با آنتیپاسخ ب. ١

  .دیكن  ینشت بررس

 یا بویا واژن، مدفوع شل ی یاز دھانیدیكاند یعنی(ھ یم عفونت ثانویك، عالیوتیب یژه با آنتیمدت و یدر درمان طوالن. ٢

 .دیرا كنترل كن) متعفن

 یساكشن زخم برا(ھ مبتال یناح یان خون كافیجرن یتضم یبرا ییارھایضرورت داشتھ باشد مع یكھ جراح یدر صورت. ٣

 ین بی، ھمچن)ھ گرافتیفشار در ناح از یو خوددار یدیع درناژ وریھ از نظر ترفیع، باال بردن ناحیاز تجمع ما یریشگیپ

 .دیریگبدر نظر  را ت تحمل وزنیو محدود یحركت

 .دیكن ض یاز انتقال عفونت تعو یریشگیام و پیع التیك جھت ترفیك آسپتیت تكنیپانسمان را با رعا. ۴

ع باالنس مثبت یسبب ترف Cن یتامین و ویاز نظر پروتئ یغن ییم غذایرژ. دیكن مار را كنترل یھ بیو تغذ یعموم یسالمت. ۵

  .دیكن ق یعات را تشویما یمصرف كاف. شود یام میتروژن و التین

   Patient Education                                                            مار                                           یآموزش بھ ب

تواند سبب  یكھ م یر صدماتیا ساین خوردن یاز زم یریشگیك و پیوتیب یت مصرف آنتیمار و خانواده در مورد اھمیبھ ب. ١

  .دیدھاستخوان شود آموزش  یشكستگ

آموزش شامل اسم . در منزل دارد یدیق ورید و مسائل مربوط بھ تزریبھ ور یسدستر یبرا یریادگیاز بھ یخانواده ن. ٢

بعالوه انجام پانسمان بطور . شات استینامطلوب و كنترل آزما یمن و واكنشھایا یدارو، دوز، تناوب مصرف، نگھدار



٣٩٤ 
 

 .دیدھآموزش  را ك و كمپرس گرمیآسپت

مار و خانواده را از نظر یب. دیكن حرارت كنترل  یش ناگھانیا افزایگر دچار درد ید یمار را از نظر بروز نواحیبدقت ب. ٣

م ینامطلوب و عال یش التھاب، واكنشھایم افزایش حرارت، ترشح، بو، عالیل افزایاز قب یكنترل حرارت و گزارش موارد

 .دیھ آموزش دھیعفونت ثانو

  .دیكن ھ یمناسب سن را توص یر و غربالگریگیت مراقبت پیاھم. ۴
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  كودك مبتال بھ تومور استخوان

  Problem Definition                                                                                         ان مشكل                    یب

  .درمان هویو ش یمارید بنیدر رابطھ با فرا یكمبود آگاھ

     Expected Outcomes                                                                                 مورد انتظار            یندھایبرآ

  :ل استیح دھد كھ شامل موارد ذیو نحوه درمان را توض یماریند بیفرآمار یب

  .ح دھدیك را توضیت پاتولوژیوضع 

  .دیوه درمان را اظھار نمایاھداف مربوط بھ ش 

  .ا شودیوضوح اطالعات را جو 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

شات یح در مورد آزمایتوض. است یص و درمان امر اساسیوه تشخیو ش یماریند بیمار و خانواده در مورد فرایآموزش ب. ١

 )ر شكل بدنییو تغ یحس ی، بیكاھش حركات دوران یعنی(ج مورد انتظار یو نتا) مراقبت از زخم یعنی(و درمانھا  یصیتشخ

  .ابدی یع میشتر تسریوه درمان با درك بیت شیو رعا یھمكار. ابدیرات سازش ییھا و تغجریمار با پروسیكند كھ ب یكمك م

  .ان بحث حضور داشتھ باشدیكھ پزشك در جرید بشرطییم نمایت كرده و تفھید بطور موثر اطالعات را تقویتوان یم .٢

  

  Problem Definition                                                          ان مشكل                                                  یب

  .یك و جراحیند پاتولوژید و مزمن در رابطھ با فرادرد حا

    Expected Outcomes                                                                       مورد انتظار                      یندھایبرآ

  :ل استیابد كھ شامل موارد ذی  یبھ كنترل درد دسترسمار یب

  .نترل درد استفاده كندمختلف ك یھا وهیاز ش 

  .دا كندیپ یھ جراحین در ناحیتجربھ كاھش درد را در ھنگام استراحت و ھم چن 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

ن درد و یجھت تسك را كنترل درد ییردارویو غ ییروش دارو. باشد یدرد م در كنترل یق درد امر اساسیدق یبررس. ١

  .دیرببافزودن سطح آرامش بكار 

 .دیكن ت یمار را آماده كرده و حمایدردناك، ب یجرھایان پروسیدر جر. ٢

ا ضد یو  یر جلدیا زی یمتعاقبًا مخدر خوراك .رود یبعد از عمل بكار م ییدورال در مرحلھ ابتدا یا اپی یدیضد درد ور. ٣

ممكن ) ٨٩ ٧ومیسترونت(ك یستمیس یزوتوپھایوایا رادی یرود، بعالوه پرتودرمان ین درد بكار میر مخدر جھت تسكیدرد غ

  .است جھت كنترل درد بكار رود

                                                   
7 -strontium 89 
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  Problem Definition                                                                                     ان مشكل                       یب

  .ك در رابطھ با تومور و متاستازیپاتولوژ یھایشكستگ: بیخطر آس

    Expected Outcomes                                                            مورد انتظار                                یندھایبرآ

  :ل استیدا نكند كھ شامل موارد ذیك را پیاتولوژپ یچ گونھ شكستگیتجربھ ھمار یب

  .كند یف خودداریضع یاستخوانھا یاز آوردن فشار رو 

  .من و مناسب استفاده كندیبطور ا یل كمكیاز وسا 

  .ت كندیر مبتال را با ورزش تقویغ یاندامھا 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

تواند منجر بھ  یت میر وضعییتغ یا حتی یعیت طبیكند كھ فعال یف میاستخوان را ضع یا باندازه یاستخوان یتومورھا. ١

ل آتل مث یگریل دیوسا. دینزبمت دست یت كرده و بمالید اندام مبتال را حمایبا یان مراقبت پرستاریدر جر. شود یشكستگ

  .بكار رود یمحافظت اضاف یممكن است برا

را ) مفصل ینیگزیباز كردن استخوان و ثابت كردن از داخل و جا یعنی( یمار ممكن است جراحیاز اوقات ب یگاھ. ٢

  .دیك انتخاب نمایپاتولوژ یاز شكستگ یریشگیپ یبرا یبعنوان كوشش

 یت اندامھایو تقو یل كمكیمن از وسایوتراپ نحوه استفاده ایزیو ف شما. ت شودید رعایتھا از نظر تحمل وزن بایمحدود. ٣

  .دیمار آموزش دھیر مبتال را بھ بیغ

  

  Problem Definition                                                         ان مشكل                                                    یب

  .نامناسب یتیستم حمایو س یماریند بیھا، درك فرا با ترس از ندانستھر موثر در رابطھ یسازش غ

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  :استل یرا نشان دھد كھ شامل موارد ذ یمناسب سازش یھا مشخصھمار یب

  .ان كندیاحساسات خود را ب 

  .كند ییھا را شناسایقدرت و توانائ 

  .مات الزم را اتخاذ كندیتصم 

  .كند بر حسب ضرورت درخواست كمك  

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

آنھا ھمزمان جھت سازش با  .دیق كنیمار و خانواده را از نظر ابراز ترسھا، نقطھ نظرات و احساسات تشویر، بپرستا .١

  .رود یانتظار م یو غم خوار یدیاز شوك، ناام یاحساسات. ت دارندیاز بھ حمایم استخوان نیتومور بدخ

  .مورد لزوم باشد یو عاطف یروان تیممكن است از نظر حما یا فرد مذھبیارجاع بھ روانشناس، مشاوره و . ٢

  



٣٩٧ 
 

  Problem Definition                                                                   ان مشكل                                        یب

  .ر در عملكرد نقشییا تغیاز بدن  یدر رابطھ با از دست دادن بخش یتین موقعییخطر عزت نفس پا

    Expected Outcomes                                                             مورد انتظار                                یندھایبرآ

  :ل استیمثبت را نشان دھد كھ شامل موارد ذ یخودپندارمار یب

  .كند ییخانھ و خانواده را شناسا یھا تیمسئول 

  .را خود نشان دھد یھاییاعتماد نسبت بھ توانا 

  .روزمره نشان دھد یھا تیاستقالل را در فعال 

    Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

 یحت یزیبطور اعجاب انگ یسبك زندگ. ستا یمیست كھ دچار بدخیماریك موضوع در بی یاستقالل در برابر وابستگ. ١

  .ابدی یر مییبطور موقت تغ

 یاعتماد واقع یبرقرار. دیكن كمك  یون احتمالیو آمپوتاس یاز بدن در رابطھ با جراح یر ذھنیرات تصوییدر سازش با تغ. ٢

 .شدن موثر است یمراقبت از خود و اجتماع یق برایمربوط بھ نقش و تشو یتھاینده و شروع مجدد فعالیدر مورد آ

 مار ویمداخلھ ب. د كھ در حد امكان مستقل باشدیكن ق یتشو مار رایب. دیدھروزمره شركت  یتھایدر طرح فعال را ماریب. ٣

  .كند یم یو حس داشتن كنترل در زندگ یق بھ اعتماد، ابقاء خودپنداریتشو ،خانواده در طول درمان

  

  Problem Definition                                                                               ان مشكل                              یب

  .یپركلسمیت و عفونت زخم و ھیلی، استئومیھ ناكافیام زخم، تغذیر التیخطر عوارض مربوط بھ تأخ

    Expected Outcomes                                                  مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  :ل استیمواجھ با عوارض نشود كھ شامل موارد ذمار یب

  .ام زخم را نشان دھدیالت 

  .پوست مواجھ نشود یبا تجربھ شكنندگ 

  .ش دھدیا افزایوزن را حفظ كرده  

  .با تجربھ عفونت مواجھ نشود 

  .شودمواجھ ن یپركلسمیبا تجربھ ھ 

  .درمانھا را كنترل كند یعوارض جانب 

  .ا عوارض را گزارش كندی ییت دارویم سمیعال 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .افتدیر بیا عفونت تاخیھ نامناسب ی، تغذیقبل ی، پرتودرمانیپس از جراح یب بافتیل آسیام زخم ممكن است بدلیالت. ١

. شود یام میع التیك زخم سبب ترفیپانسمان آسپت. دیرسانب ان خون بافتھا، فشار وارد بھ زخم را بحداقل یع جریجھت ترف. ٢

 .شود یمام زخم یع ھموستاز و التیسبب سھولت مداخالت از نظر ترف یالبراتوار یھا افتھیكنترل و گزارش 
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 یدرمان یھا تخت. شود یم یفشار یھا و زخم یپوست یمار در فواصل مكرر سبب كاھش وقوع شكنندگیب ییجابجا. ٣

 .الزم باشد یپوست یاز شكنندگ یریشگیمخصوص ممكن است جھت پ

 یذا امر اساسباشد ل یم یو پرتو درمان یدرمان یمیع در شیشا ی، تھوع و استفراغ از عوارض جانباز دست دادن اشتھا. ۴

 .فراھم گردد یع سالمتیام و ترفیجھت الت یھ كافیاست كھ تغذ

 .دھد یرا كاھش م یدرمان یمیمربوط بھ ش یاثرات نامناسب گوارش یآرام ساز یھا وهیضد استفراغ و ش. ۵

 .دیكنا ضد قارچ كنترل ی یحس یب یبا محلولھا را التھاب مخاط دھان. ۶

ز یھ مناسب تجویبھ تغذ یممكن است جھت دسترس یقیھ تزریا تغذیھ یمكمل تغذ. است یاسامر اس یعات كافیدن مایرسان. ٧

 .شود

ض پانسمان یك در تعویك آسپتیو تكن یالكسیك بعنوان پروفیوتیب یت و عفونت زخم از آنتیلیجھت كاھش وقوع استئوم. ٨

ب انتشار ین ترتیدارد بھ ا یریشگیاز بھ پین) فستن یفوقان یعفونتھا یعنی(گر ید یام، عفونتھایان التیدر جر. دیكناستفاده 

 .ت نخواھد شدیلیمنجر بھ استئوم یخون

مار آموزش ید را كنترل كرده و بھ بیسف یاست كھ شمارش گلبولھا یكند امر مھم یافت میدر یدرمان یمیمار شیچنانچھ ب. ٩

 .دینما یداردارند خود یگرید یا عفونتھای یكھ سرماخوردگ ید كھ از تماس با افرادیھد

م شامل یعال. رمان شودو بالفاصلھ د یید شناسایم بایعال. عارضھ خطرناك در سرطان استخوان است یپركلسمیھ. ١٠

 یكوتاھ یعنی( یوگرافیرات الكتروكارییبوست، تغی، ، تھوع و استفراغییاشتھا ی، عدم وجود تعادل، بیضعف عضالن

) یعادریر غو رفتا یشعور، لتارژ یرگیت یعنی( یاریشور ھییو تغ) یلبو انسداد ق یكاردی، براد STو قطعھ  QTفاصلھ 

  .باشد یم

   Patient Education                                                            مار                                          یآموزش بھ ب

مار شامل یآموزش ب. شود ین شروع میھر چھ زودتر با تالش متخصصتداوم آن  یبرا یمراقبت و ھماھنگ یبرا یآمادگ. ١

  .است یو كاردرمان یوتراپیزیف یھا ت برنامھیوه درمان و اھمیمطالب مربوط بھ دارو، پانسمان، ش

 .دیك را آموزش دھیپاتولوژ یھا یاز شكستگ یریشگیپ یل وزن و مراقبت خاص برایتحم یتھایمحدود. ٢

از نظر مراقبت  ین منابع در دسترسیھم چن یعوارض احتمال یھا م و نشانھیعال از مار و خانوادهیاست كھ ب یامر مھم. ٣

 .مداوم آگاه شوند

 . دیكن مار و خانواده را برآورده یب یازھاین .شود یارجاع م یسات مراقبت خانگغالبًا بھ موس یریگیبمنظور نظارت و پ. ۴

در دسترس  یصالح در صورت وجود دلواپسیاز نظر تماس با افراد ذ را یضرور یھا د كھ تلفنیھ كنیمار توصیبھ ب .۵

 .داشتھ باشد

  .دید كنیا متاستاز تأكین عود تومور ییا تعی ین بھبودیمدت را از نظر تضم یطوالن ینظارت بھداشت. ۶
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  ٨كشش یمار دارایب

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل                 یب

  .مربوط بھ روش درمان یكمبود آگاھ

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                    یندھایبرآ

  :ش بگذاردیمار را بنمایدانش مربوط بھ استفاده از كشش بمار یب

  .ح دھدیھدف از كشش را توض 

  .دیدر طرح مراقبت شركت جو 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .ت تحت درمان و استدالل استفاده از كشش را درك كندید وضعیمار بایب. ١

 یمار عضو فعال در مراقبت از سالمتیش درك درمان، بیبا افزا .دیباش داشتھ ت اطالعاتیاز بھ تكرار و تقویممكن است ن. ٢

  .اد خواھد بودیبا درمان ز یو یبوده و احتمال ھمكار

  

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل               یب

  .لھ كششیو وس یاضطراب مربوط بھ وضع سالمت

    Expected Outcomes                                                                   مورد انتظار                          یندھایبرآ

  :كاھش اضطراب را نشان دھدمار یب

  .بنظر آرام برسد 

 .را بكار ببرد یموثر سازش یھا سمیمكان 

 .ھا و احساسات را ابراز كند یدلواپس 

  .ابدیاشتغال  یحیتفر یتھایبھ فعال 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .جر، ھدف ازا نجام آن داده شودیدر مورد پروس یاز دارد كھ آگاھیمار نیب ،ش از استفاده از كششیپ. ١

مار سبب كاھش یافزودن حس كنترل در ب. دیمات اثربخش در مراقبت شركت نماید كھ در تصمیكن  قیتشومار را یب. ٢

 .شود ین توھم و ارتقاء سازش می، تسكینناتوا

د یبازد. حبس شده است یمحدود ین باشد كھ در فضایمار ممكن است ایپس از استفاده از كشش، واكنش ب یمدت كوتاھ. ٣

ق ید خانواده و دوستان را از نظر مالقات مكرر تشویبا. ون و محبوس بودن را كاھش دھدیزوالسیتواند حس ا یمشما مكرر 

  .دیكن ق ی، تشوكشش انجام دھد یھا تیتواند در محدود یرا كھ م یحیتفر یھا تیفعال و دیینما

                                                   
8 -Tcaction 
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  Problem Definition                                                     ان مشكل                                                         یب

  .یلتاسك – یدرد حاد مربوط بھ اختالل عضالن

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                      یندھایبرآ

  :ان كندیش سطح آرامش را بیافزامار یب

 .را بر حسب ضرورت درخواست كند یاكضد درد خور 

  .خود را بطور مكرر جابجا كند  

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یاھ ھیتوص

 یفشار یھا تواند از زخم یكھ م یخاص یھا تشك. د سفت باشدیبا یباشد تشك و یحركت م یمار در تخت بینكھ بیل ایبدل. ١

  .نكھ از كشش استفاده شودیش از ایگذاشتھ شده پتخت  یكند ممكن است رو یریشگیپ

از كشش كاھش  یناش یتھایمار با توجھ بھ محدودیت بیر وضعییلھ تغیوابستھ بدن بوس ید فشار را در بخشھایتوان یم. ٢

 .دیدھ

  .دیینما یدگیكشش را فورًا رس یمار دارایاز طرف ب ید ھر گونھ ناراحتیبا .٣

  

  Problem Definition                                                                                                    ان مشكل          یب

  .ا توالتیو  یآراستگ/ بھداشت، پوشاك / ھ، استحمامیتغذ: نقص مراقبت از خود

    Expected Outcomes                                                                      مورد انتظار                       یندھایبرآ

  :ل استیمراقبت از خود را انجام دھد كھ شامل موارد ذ یتھایفعالمار یب

  .ا توالت را داشتھ باشدیو  یآراستگ/ بھداشت، پوشاك/ استحمام ھ،یاز بھ حداقل كمك در تغذین 

  .من بكار بردیرا بطور ا یل كمكیوسا 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھاھ یتوص

ھ، استحمام ، پوشاك و یمار در تغذیبھ ب. از بھ كمك داشتھ باشدین یخود مراقبت یت ھایمار ممكن است در فعالیدر ابتداء ب. ١

ممكن است ) ٩تخت یلھ باالیمثل م( یل كمكی، آب و وسایل تلفن، دستمال كاغذیاز قب یلین وساگذاشت. دیتوالت كمك كن

  .دیل نمایمراقبت از خود را تسھ

 یرا تجربھ م یأس نموده و عزت نفس باالتریو  یمار كمتر احساس وابستگیمراقبت از خود ، ب یتھایبا شروع مجدد فعال. ٢

  .كند

را توسعھ  ینیتوانند بطور خالق قوان یمار میضرورت دارد پرستار و ب یحركت یرحلھ بكمك در م ینكھ قدریل ایبدل. ٣

  .كھ استقالل را بحداكثر برسانند یدھند بصورت

  

                                                   
9 -Trapeze 
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  Problem Definition                                                                                                    ان مشكل          یب

  .و كشش یاسكلت – یمربوط بھ اختالل عضالن یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                                                       مورد انتظار      یندھایبرآ

  :ل استیش بگذارد كھ شامل موارد ذینماھ اد را بیتحرك زمار یب

  .ن شده را انجام دھدییرزش تعو 

  .كشش جابجا كند هخود را در محدود 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ل یاز تحل یریشگیجھت پ را ستیكشش ن كھ تحت ید كھ عضالت و مفاصلیق كنیتشو مار رایب ،ن استفاده از كششیدر ح. ١

  .ورزش دھد

  .ل عضالت را بحداقل برساندیكند تا تحل یرا در تخت طراح ییتواند ورزشھا یوآپ میزیف. ٢

 ینكار برایا. قرار دارد یت خوبیمار در وضعیكشش حفظ شده و ب یروید كھ نیین نماید تضمین انجام ورزش بایدر ح .٣

  .ف بدن استیتقارن ضعاز  یاز عوارض ناش یریشگیپ

  

  Problem Definition                                                         ان مشكل                                                    یب

درار و عفونت و ، ركود اییاشتھا یبوست و بی، یو پنومون ی، آتلكتازیفشار یھا خطر عوارض مربوط بھ زخم

  .یدیرسم ویترومبوآمبول

    Expected Outcomes                                                            مورد انتظار                                 یندھایبرآ

  :ل استیربھ نكند كھ شامل موارد ذجرا ت یچگونھ عوارضیھمار یب

  .از پوست سالم برخوردار باشد 

   .فونت باشدھ ھا فاقد عیر 

  .تنفس را گزارش نكند یكوتاھ 

  .خلط باشد یدارا یفاقد سرفھ ھا 

  .ھ روده را نشان دھدیمنظم تخل ھمشخص 

  .برخوردار باشد یعیطب یاز اشتھا 

  .اد باشدیو فاقد غلظت ز یحجم كاف یشفاف، زرد و دارا یادرار و 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیینما ینھ كرده و توجھ خاص بھ زوائد استخوانیا اصطكاك معایاز فشار  یمار را بطور مكرر از نظر مالكیپوست ب .١

چنانچھ . د استیفشار مف جھت كاستن) آرنج یمثل محافظت كننده ھا( یل حفاظتیمار و استفاده از وسایمكرر ب ییجابجا. ٢

از  یریشگیپ یمار مسن استفاده از تخت مخصوص برایا در بیمار با صدمات متعدد و یاد است مثل بیپوست ز یشكنندگ

  .د استیپوست مف یشكنندگ
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ق و سرفھ را جھت كمك بھ یمار تنفس عمیكنترل نموده و بھ ب یساعت از نظر وضع تنفس ۴-٨مار را ھر یب یھا ھیر. ٣

  .دیھ آموزش دھیھ ھا و حركت ترشحات ریكامل ر اتساع

 یمطرح است درمانھا ینست كھ خطر بروز عوارض تنفسینشاندھنده ا یھ ایپا یھایمار و بررسیخچھ بیچنانچھ تار. ۴

  .ممكن است ضرورت داشتھ باشد) یرومتریمثال استفاده از اسپ( یاختصاص

  .رورت داردع ضیدرمان سر یبرقرار یدر صورت بروز عارضھ تنفس. ۵

تواند حركات  یعات میبرو مایاز نظر ف یغن ییم غذایشود، رژ یم ییاشتھا یبوست و بیمنجر بھ  یكاھش حركات گوارش. ۶

 .ك كندیمعده را تحر

 .ھ باشدیھا و تنق افیھا، ش مدفوع، مسھل یھا كننده ممكن است شامل نرم یدرمان یارھایبوست معیدر صورت بروز . ٧

 .تواند سبب ركود ادرار و عفونت شود یت قرارگرفتن در تخت میوضع علتمثانھ بھ ناكامل یتخل. ٨

 ٣- ۴ھر (ھ ادرار یعات و تخلیما یمار در مورد مصرف كافیبھ بد و یكن عات و مشخصات ادرار را كنترل یمصرف ما. ٩

 .دیدھ آموزش ) ساعت

 .دیدھ بھ پزشك اطالع ھد را نشان د یستم ادراریعفونت س یھا م و نشانھیمار عالیچنانچھ ب. ١٠

مار در مورد یبھ ب. باشد یم یحركت یاز ب یسازد ناش یآماده م یدیسم وریترومبو آمبول ینھ را برایكھ زم یدیاستاز ور. ١١

انجام دھد تا از بروز لختھ  یداریساعت در زمان ب ١- ٢د ھر ید كھ بایدھ ت كشش آموزش یقوزك و پا در محدود یورزشھا

 .كند یریجلوگ یعمق یدھایدر ور

مار را از نظر یب. ظ شدن خون استفاده كندیو غل یاز كم آب یریشگیپ یبرا یعات كافیما از د كھیكنق یتشو را ماریب. ١٢

) ط ساقیش محیافزا(و تورم  یك طرفھ عضالت ساق پا، گرما، قرمزیت یاز جملھ حساس یعمق ١٠دیور م ترومبوزیعال

  .دیدھ م را فورًا بھ پزشك گزارش یعال ،و درمان یقطع یابیاز نظر ارزش. دیكن كنترل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
10 -Deep vein Thrombosis (DVT) 
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  یارتوپد یمار تحت جراحیش از عمل بیمراقبت پ

  Problem Definition                                                                                    ان مشكل                          یب

  .ا التھابیون مفصل، تورم ی، دژنراسیدرد حاد در ارتباط با شكستگ

    Expected Outcomes                                                                  مورد انتظار                           یندھایبرآ

  :ل استیموارد ذ ن درد را گزارش كند كھ شاملیتسك ماریب

  .ببرد كاستن درد را بكار  یمتعدد برا یكردھایرو -    

  .كند كاھش درد توسط دارو را اظھار   -    

  .كند شتر حركت یبا آرامش ب -    

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

بھ  یخاص بستگ ید است، راھكارھایجھت كنترل درد در مرحلھ قبل از عمل مف یو روان یی، دارویكیزیف یراھكارھا. ١

  .ھ شدت، نوع و طول مدت درد داردیمار خاص و بر پایب

 .ابدی یا ملتھب كاھش میده یا مفصل صدمھ دیك استخوان شكستھ یحركت كردن  یموجود با ب  یناراحت. ٢

 .شود یم یو كاھش ناراحت یدیع برگشت وریادم سبب ترف یك اندام دارایباال بردن . ٣

 .شود یم ین ادم و ناراحتیك عصب سبب تسكیخ دستور داده شود با كاستن تحریكھ  یدر صورت. ۴

. تاس یاتین عالمت حیدر واقع درد پنجم. ت داردیحرارت، نبض، تنفس و فشار خون اھم یدرد مشابھ بررس یبررس. ۵

ق درد پرس یھ دقیكردن ناح مار در مورد مشخصیاز ب. باشد یم یت و شدت درد سھ پارامتر مھم از نظر بررسیفیھ، كیناح

سوزاننده، (ف درد یت درد با پرسش در مورد توصیفیك. سازد یرا فراھم م یاساس یصید تشخین پرسش كلیا. دیكن و جو 

ھا نشان داده  ا چھرهی یاس رقمید بوده و با مقیشد یف الیاست بصورت خفشدت درد ممكن . ردیگ یانجام م) یكوبنده، خنجر

 .شود

توام با آنھا  یو اسپاسم عضالن یا جراحی یاسكلت - یاز صدمات عضالن یمعموًال از ضد دردھا جھت كنترل درد حاد ناش. ۶

 .رود یبكار م

را با ) یدیر استروئیغ یضد التھاب یا، داروھامثل مخدرھ(ضد درد موثر  یاز است كھ داروھایبالفاصلھ پس از عمل ن. ٧

 .دییو جراح ھماھنگ نما یھوشیمتخصص ب

) ط آرام و ماساژ پشتیل گام بھ گام، محی، تخیزیمثل انحراف فكر، تمركز بر چ( یدرد یبھ ب یگر دسترسید یرھایمتغ. ٨

 .ممكن است جھت كاستن درد بكار رود

  .دیكن ادداشت یر یسنجش تأث یق ضد درد و پس از آن برایتزر ش از ھر نوبتیت و شدت را پیفیمكان، ك. ٩
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  Problem Definition                                                      ان مشكل                                                        یب

  .یدیا اختالل در برگشت وریل محدود كننده یدر رابطھ با تورم، وسا یطیمح یعروق -یت عصبیخطر اختالل فعال

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                    یندھایبرآ

  :ل استیرا نشان دھد كھ شامل موارد ذ یعروق – یت مناسب عصبیفعال

 شان دھدپوست را ن یعیرنگ طب.  

 از پوست گرم برخوردار باشد.  

 برخوردار باشد یرگیمجدد مو یپرشدگ یعیاز پاسخ طب.  

 را گزارش كرده و حركت مفصل را نشان دھد یعیحس طب.  

 كاھش تورم را نشان دھد.  

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 یعروق -یت عصبید بطور مكرر وضعیبا. دیرا مختل نما یوژن بافتیممكن است پرف یحركت یل بیا وسایب، ادم یآس. ١

ھا را ثبت  افتھیكرده و  یاندام را بررس) ھا، ادم، درد ، حس و حركت ، نبضیرگیمجدد مو یرنگ، حرارت، پرشدگ یعنی(

  .دیكن

بھ  ینھا شامل گزارش فوریا .دیدھ ان خون انجام یمجدد جر یبرقرار یبرا ییارھایمع ،ان خونیجر در صورت اختالل. ٢

  .در گچ محدود كننده است چھیجاد دو دریا كمك بھ ایكننده  پزشك، باال بردن اندام و برداشتن پوشش محدود

  

  Problem Definition                                                        ان مشكل                                                    یب

  .ت در دسترس و منابعیا فقدان حمای یر موثر در رابطھ با كمبود آگاھیخطر كنترل غ

    Expected Outcomes                                                              مورد انتظار                               یندھایبرآ

  :ل استیرا ارتقاء دھد كھ شامل موارد ذ یسالمتمار یب

  .استفاده كند ییغذا یازھایمتعادل جھت برآوردن ن یاز غذا 

  .مصرف كند یعات كافیما 

  .كند یگار خودداریدن سیاز كش 

  .ن كندیرا تمر یتنفس یورزشھا 

  . خود را جابجا كند یجھت كاستن فشار پوست 

  .ابدیاشتغال  یریشگیت كننده و پیتقو یبھ ورزشھا 

  .كند  یدوره نقاھت در خانھ طراح یجھت داشتن كمك در ط 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن شود كمك  یالمتكھ سبب ارتقاء س ییھا تیقبل از عمل بھ فعال. ١

نكھ صدمات متعدد داشتھ یا ایا مسن باشد و یابت یدچار د ماریب كھ یدر صورت. دیكن  یعات را بررسیھ و مایوضع تغذ. ٢
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 .عات و غذا داشتھ باشدیممكن است در رابطھ با ما یمورد دستورات خاص نیباشد در ا

 .دیرا كنترل كن ادرار ھیتجز یھا افتھیعات، بازده ادرار و یمصرف ما .٣

د استفاده شود كھ بحداقل یبا یصرفًا زمان یسوند فول. مار ممكن است راحت تر باشدیجھت استفاده ب یلگن كوچك شكستگ. ۴

درمان  ید بطور مناسب قبل از جراحیبا یستم ادراریوجود عفونت س .ضرورت داشتھ باشد یستم ادراریدن عفونت سیرسان

 .شود

د یپس از عمل با یت تنفسیدن بھ فعالیرومتر جھت بھبود بخشیق و استفاده از اسپیفھ، تنفس عمقبل از عمل انجام سر. ۵

در  یا د وقفھیقبل از عمل با. كند یل میپس از عمل را تسھ یتنفس یت ورزشھایآموزش قبل از عمل، رعا. ن شودیتمر

 .مطلوب است یت تنفسینكار جھت سھولت در فعالیا ،جاد كردیگار ایدن سیكش

كھ در  یمارانیدر ب یاست كھ قبل ازجراح یامر مھم .دیكن  یبھ نقات فشار یمراقبت از پوست را انجام داده و توجھ خاص. ۶

 .دیائاستفاده نم) خاص یھا تشك یعنی(ھستند از سطوح كاھنده فشار  یپوست یاد از نظر شكنندگیخطر ز

. دیكن ز یم پوست را با آب و صابون تمیق و مالیدقبطور  یدن خطر عفونت، روز قبل از جراحیجھت بحداقل رسان. ٧

مارستان از صابون یدر ب ین روز قبل از بسترید كھ بمدت چندیھ نمایباشد ارتوپد ممكن است توص یابخانت یچنانچھ جراح

 .دییكش استفاده نما یباكتر

دوره  یوه درمان در طین شیمچنو ھ یروزمره زندگ یھا تیمار و خانواده در مورد ضرورت داشتن كمك در فعالیبا ب. ٨

  .باشد یم یمار پس از جراحیق با تحرك مختل بیتطب یبرا یط خانھ ضروریل محیتعد. دیكن نقاھت بحث 

  

  Problem Definition                                                                ان مشكل                                              یب

  .حركت كننده یلھ بیك وسی یدر رابطھ با درد، تورم و وجود احتمال یاختالل تحرك جسم

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  :ل استیساند كھ شامل موارد ذتحرك را در محدوده درمان بحداكثر برمار یب

  .دیدر ھنگام حركت در خواب درخواست كمك نما - 

  .ادم را در سطح باال قرار دھد یاندام دارا - 

  .من طبق دستور استفاده كندیبطور ا یحركت كننده و كمك یل بیاز وسا - 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

. مختل شود) ھا، گچ، كشش مثل آتل(حركت كننده  یل بیلھ درد، تورم و وسایمار ممكن است بوسیش از عمل تحرك بیپ. ١

  .دییت نمایادم را باال برده و با بالشھا بطور مناسب حما یدارا یھا د اندامیبا

ده قبل یبخش صدمھ د. دیدھن یضد درد تسك یز دارویام مصدوم را قبل از حركت دادن با تجواست كھ درد اند یامر مھم. ٢

 .شود یت میاز حركت دادن حما

 .فعال بحركت درآورد مگر منع شده باشد یدوران یر مبتال را با ورزشھاید مفاصل غیمار بایب. ٣

 .دیاز در تحرك استفاده كنین ران جھت حفظ عضالت مورد ن و چھار سریك سریزومتریا یاز ورزشھا. ۴

 .دیو شانھ ورزش نما یفوقان یت اندامھاید جھت تقویاستفاده خواھد نمود با یحركت یل بیكھ پس از عمل از وسا یماریب. ۵
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د كھ قبل از یكن ق یمار راتشویب ،شود یم ینیش بیپ) چرخدار یر بغل، واكر و صندلیمثًال چوب ز( یل كمكیچنانچھ وسا. ۶

  .دین نمایزودتر بھ تحرك بطور مستقل تمر یمن و دسترسیسھولت در استفاده اجھت  ،عمل

  

  Problem Definition                                                         ان مشكل                                                    یب

  .یاسكلت -یدر رابطھ با اختالل عضالن ینر ذھیتصو یا آشفتگین و ییپا یتیخطر عزت نفس موقع

    Expected Outcomes                                                          مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  :ل استید كھ شامل موارد ذیعزت نفس مثبت را ابراز نمامار یب

  .د كندیرا تأك یر ذھنیتصو یا دائمیرات موقت ییتغ 

   .ر عملكرد نقش بحث كندییتغدر مورد  

  .مات مربوط بھ مراقبت شركت كندیدر تصم 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ا عدم ی، كاھش عزت نفس یر ذھنیرات تصوییرفتن تغیاز بھ كمك در پذیت نممكن اس یماران ارتوپدیش از عمل بیپ .١

متفاوت است و  ین ُبعد بطور قابل توجھیكمك در ا ھدرج. خود داشتھ باشند یھا تیھا و مسئول انجام نقش یبرا ییتوانا

  .ا دائم داردیسائل موقت ت میو ماھ یو نوتوان یمارستان، طرح مربوط بھ جراحیدر ب یقبل از بستر یدادھایبھ رو یبستگ

  .دیساز ا یمار مھیھا را توسط ب و اضطراب ینھ ابراز دلواپسیارتباط قابل اعتماد زم یبا برقرار. ٢

 یو برقرار یكیزیت فیرات الزم در ظرفییمار با تغید كھ بیكن مار را برطرف ساختھ و كمك یھر گونھ سوء تفاھمات ب. ٣

  .مجدد عزت نفس مثبت تالش كند
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
   یارتوپد یمار تحت جراحیمراقبت پس از عمل ب

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                                     یب

  .یحركت ی، تورم و بیجراح جریدرد حاد در رابطھ با پروس

    Expected Outcomes                                                        مورد انتظار                                     یندھایبرآ

  :ل استین سطح درد را گزارش كند كھ شامل موارد ذیتسكمار یب

  .كند مختلف جھت كاستن درد استفاده یكردھایاز رو 

  .استفاده كند یجھت كنترل ناراحت یضد درد خوراك یاز داروھا 

  .اندام را در سطح باال قرار دھد ،یجھت كنترل ادم و ناراحت 

  .حركت كند یشتریبا آرامش ب           

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

سطح . كند یجاد درد كمك میبھ ا یعضالن یھا ادم، ھماتوم، و اسپاسم. د باشدی، درد ممكن است شدیارتوپد یپس از جراح. ١

 را ثبت ین درد و ناراحتیتسك یبرا یكرده و ھر گونھ تالش یابیارز یدرمان یارھایرا نسبت بھ مع یمار و پاسخ ویدرد ب

  .كنترل شود یاتیم حید با عالیھ مداوم بوده و بایدرد بر پا یبررس. دیكن 

دورال  یمار و اپیب ١١كنترل شونده توسط یدرد یب. توان استفاده كرد یكنترل درد م یمتعدد برا ییدارو یكردھایاز رو. ٢

 . ن درد استفاده شودیممكن است جھت تسك

قھ یدق ٣٠یعنیفواصل مشخص  یرانھ طیشگیھ پید بر پایدستور داده شده است با یو خوراك یچنانچھ ضد درد عضالن. ٣

استفاده كرده  یبطور چرخش یق عضالنیتزر ینواح از .دییمصرف نما) ا ورزشیمثل انتقال (شده  یت طراحیش از فعالیپ

 .دیكن  یران عمل شده خوددار پ ویو از مفصل ھ

تواند جھت  یز میخ نی یھا سھیمل شده و استفاده از كجھت كنترل درد، باال بردن اندام ع ییدارو یكردھایعالوه بر رو. ۴

 .درد و ادم موثر باشد

 .ل ھماتوم را كاھش دھدیع و تشكیتواند تجمع ما یم  موجود در زخم یھا درن. ۵

 .تواند در كاھش درد موثر باشد یالت گام بھ گام می، انحراف فكر و تخی، آرام سازییجابجا. ۶

از بھ ضد یماران بندرت نیب یروز پس از جراح ٢. دیبھ ارتوپد گزارش دھ یابیا از نظر ارزر قابل كنترل رید درد غیبا. ٧

  .كنند یافت میمانده و اسپاسم دریدرد عضلھ باق یبرا یدرد خوراك

  

  

  

                                                   
11 -Patient Controlled Analgesia (PCA) 
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  Problem Definition                                                                    ان مشكل                                           یب

  .ا اختالل گردش خونیل محدود كننده ی، وسادر رابطھ با تورم یطیمح یعروق -یت عصبیخطر اختالل فعال

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                      یندھایبرآ

  :ل استیدھد كھ شامل موارد ذ را نشان  یعروق -یت مناسب عصبیفعال

  .را نشان دھد یعیرنگ و حرارت طب 

  .از پوست گرم برخوردار باشد 

  .را نشان دھد یعیطب یو حركت یت حسیفعال 

  .برخوردار باشد یرگیمجدد مو یپرشدگ یعیاز پاسخ طب 

  .كاھش تورم را نشان دھد 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیدھ را بھ پزشك گزارش  یوژن بافتیبدن را كنترل كرده و ھر گونھ كاھش پرف یبخش مبتال یعروق - یت عصبیوضع. ١

ع گردش خون یجھت تسر یداریك و ساق پا در زمان بقوز یساعت یمار در مورد سفت كردن عضلھ، ورزشھایبھ ب. ٢

  .دیكن  یادآوری

  

  Problem Definition                                                                                          ان مشكل                   یب

  .و منابع در دسترست ی، حمایر موثر در رابطھ با كمبود آگاھیغ یخطر روش درمان

    Expected Outcomes                                                                                     مورد انتظار        یندھایبرآ

  :ل استیرا ارتقاء دھد كھ شامل موارد ذ یسالمتمار بتواند یب

  .را صرف كند یا ھیتغذ یازھایمناسب ن یغذا 

  .صرف كندم یكاف عاتیما 

  .كند یگار خودداریدن سیاز كش 

  .بپردازد یتنفس یبھ ورزشھا 

  .خود را جابجا كند یل كاستن فشار پوستیبدل 

  .ابدیت كننده اشتغال یتقو یبھ ورزشھا 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .پس از عمل شركت كند یمار در طرح درمانید كھ بیائق نمیاست كھ تشو یامر مھم. ١

كھ استراحت  یماران ارتوپدیدر ھر حال بھ ب. ام استیدر الت یامر اساس یكاف ینھایتنامین و ویمتعادل با پروتئ یك غذای. ٢

نصورت الزم یش داده در ایم سرم را افزایتواند سطح كلس یچون م اد داده شودیر زیر بمقادید شیدر تخت دارند نبا یادیز

 . ش دھدیرا افزا یادرار یھا تواند خطر سنگ ینحالت میرا دفع كنند كھ ا یادیم زی، كلسھا ھیخواھد بود كھ كل

ھر  یبرا یدیدد كھ تھیكن  یمار را بررسیب) یزوائد استخوان یرو یقرمز یعنی( یفشار یھا ھ زخمیاز نظر تظاھرات اول. ٣



٤٠٩ 
 

نكھ قادر بھ حركت بدون یا ایھ دارند و یا سوء تغذیا مسن ھستند و یبوده،  یمدت بستر یاست كھ بطور طوالن یمارانیك از بی

 .ستندیكمك ن

 یدن فشار رویو شستن و خشك كردن پوست و بحداقل رسان) ساعت ٢ھر (ن یمار در فواصل معیدن مكرر بیبرگردان. ۴

  .باشد یم یضرور پوست یاز شكنندگ یریشگیپ یبرا یزوائد استخوان

  
 
  Problem Definition                                                        ان مشكل                                                      یب

  .)ا كرستیآتل، گچ  ینعی(حركت كننده  یلھ بیك وسیا وجود یدر رابطھ با درد، ادم  یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار                 یندھایبرآ

  :ل استیتحرك را در محدوده درمان بحداكثر برساند كھ شامل موارد ذمار یب

  .در ھنگام حركت درخواست كمك كند 

  .ادم را در سطح باال نگھ دارد یعد از انتقال، اندام داراب 

  .حركت كننده را طبق دستور بكار برد یل بیوسا 

  .كند  یتحمل وزن ھمكار یتھایبا محدود 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .بند باشد یمطلوب پا یمار بھ نوتوانیكند كھ ب یجاد میزه ایآموزش قبل از عمل در مورد طرح درمان پس از عمل، انگ. ١

ت استخوانھا را تا یاند كھ بتوانند وضع شده یھا جھت ثابت كردن از درون طراح ھا و پالك لھیھا، م چی، پیفلز یھا نیپ. ٢

  .تھ امكان خم شدن، شل شدن و شكستن وجود داردالب. حفظ كنند یشروع استخوانساز

ن ییام استخوان از عوامل مھم در تعیو ثابت كردن آن و حدود الت یم شكستگی، ترمیاستخوان، ثبات شكستگ یروین. ٣

 .باشد یت در تحمل وزن میمحدود

شرونده یش پیشامل افزا یواننوت .كند یماران دنبال میك از بیھر  یازھایرا نسبت بھ ن یوتراپ برنامھ نوتوانیزیف. ۴

 .باشد یمار و ورزشھا میب یھا تیفعال

ش از عمل ین پیتمر. ممكن است جھت تحرك پس از عمل استفاده شود) ربغل، واكریز یچوب ھا( یل كمكیاز وسا. ۵

  .كند یدر استفاده مناسب پس از عمل كمك م یل كمكیوسا

  

  Problem Definition                                                                          ان مشكل                                    یب

  .یاسكلت - یر اختالل عضالنیموثر نقش در رابطھ با تاثریا عملكرد غیمختل  یر ذھنی، تصویتین موقعییخطر عزت نفس پا

    Expected Outcomes                                                                    مورد انتظار                         یندھایبرآ

  :ل استیعزت نفس مثبت را ابراز كند كھ شامل موارد ذماریب

 بحث كند یر بدنیا دائم تصویرات موقت ییدر مورد تغ.  

  عملكرد نقش بحث كنددر مورد.  
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 ندیبب توانمند تیخود را از نظر گرفتن مسئول.  

 ور فعال در طرح مراقبت شركت كندبط.  

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  .كنند ین مییرا تع یمار اھداف واقعیپرستار و ب. ١

خود آگاه  یھاییمار را از توانایھا، ب درمان و شروع مجدد نقشانجام مراقبت از خود طبق روش  یش توان برایافزا. ٢

  .شود یو عملكرد نقش م یت شخصیع عزت نفس، ھویساختھ و سبب ترف

  

  Problem Definition                                                                   ان مشكل                                          یب

  .بوستیو  یدیم وری، عفونت، ترومبوآمبولسی، احتباس ادراریو پنومون یخطر عوارض مربوط بھ شوك، اتلكتاز

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                    یندھایبرآ

  :ل استیكھ شامل موارد ذنشود  مواجھ با عوارضمار یب

  .شوك را تجربھ نكند -     

  .برخوردار باشد یعیو فشار خون طب یاتیم حیاز عال -   

  .ھ برخوردار باشدیواضح ر یاز صداھا -   

  .م عفونت نشان دھدیام زخم را بدون عالیالت -   

  .مواجھ نشود یبا تجربھ احتباس ادرار -   

  .از ادرار شفاف برخوردار باشد -   

  .ھ نشان ندھدیا ادم ری یعمق یدھایاز ترومبوز ور یمیچگونھ عالیھ -   

  .بوست مواجھ نشودیبا تجربھ  -   

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ش تعداد نبض یم شامل افزاین عالیا. شود یپوولمیتواند منجر بھ شوك ھ یز آن ما پس ای یجراح یاد خون در طیدفع ز. ١

 ٢٠كمتر از  یعنی(  یكاھش فشار نبض  ،)وهیمتر ج یلیم ۶٠/٩٠كمتر از (، كاھش فشار خون )قھیبار در دق ١٠٠ش از یب(

ن و ی، عطش و كاھش ھموگلوبیاریر ھشیی، تغیقرار یتر در ساعت، بیل یلیم ٣٠ كمتر از یو بازده ادرار) وهیمتر ج یلیم

  .ت استیھماتوكر

 .دیكن ق یق و سرفھ را تشویعم یتنفس یامار را كنترل كرده و ورزشھیب یتنفس یصداھا. ٢

 را یرمتریاستفاده از اسپ .كند یم یریشگیپ یو پنومون یھ و بروز آتلكتازیھا از تجمع ترشحات در ر ھیاتساع كامل ر. ٣

 .دیكنق یتشو

ھا را بھ  افتھی) و تب یتنفس یخلط، كاھش صداھا یش تعداد تنفس، سرفھ دارایافزا یعنی( یم تنفسیبروز عالدر صورت . ۴

 .دیجراح گزارش دھ

و اتساع  یاز احتباس ادرار یریشگیپ یمار براید كھ بیكن ق یكنترل كرده و تشو یرا پس از جراح یبدقت بازده ادرار. ۵
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 .دیساعت ادرار نما ٣-۴مثانھ ھر 

گر در ید یبرخ. مار مذكر مناسب باشدیب یرد ممكن است برایك سمت قرار گیھ ماربیكھ ب یتیادرار كردن در وضع. ۶

 .مار كمك شود ضرورت داردینكھ بھ بیش از ایت مجاز پیپرسش از جراح در مورد فعال. كنند یستاده ادرار میت ایوضع

مار بتواند بطور یب یباشد تا زمان یمتناوب ممكن است ضرورمار قادر بھ ادرار كردن نباشد سونداژ یكھ ب یدر صورت. ٧

 .دیادرار نما یاراد

 .د درآورده شودید استفاده شده و بمحض رفع مسئلھ بایبا یفقط در زمان ضرور یسوند فول. ٨

 ادیل خطر زیاست كھ بھ دل یماران ارتوپدیك مسئلھ مھم در بی یاست ول یك خطر پس از ھر گونھ جراحی ،عفونت. ٩

 ین آنتیبنابرا .د درآورده شودیبا یلھ ثابت كننده درونیا وسی، پروتز یز استخوان عفونیاوقات ن یگاھ. ت استیلیاستئوم

 .شود یز میپس از آن تجو یعمل و مرحلھ فور یكننده غالبًا در ط یریشگیك پیستمیك سیوتیب

مار، یب یاتیم حیعال. است یاساس یك امریآسپت كیت تكنیترشح، رعا یل حاویھ وسایض پانسمان و تخلیدر ھنگام تعو. ١٠

 .دیكن و ترشح را كنترل  یشكاف جراح

فشارنده و  یكش یقوزك و ساق پا، جورابھا یاز است از ورزشھاین ید عمقیاز عارضھ ترومبوز ور یریشگیدر پ. ١١

 .استفاده شود یاپیل فشارنده پیوسا

ممكن ) ١٧نیفراگم( ١٦نیدالتھ پار) ١٥لووناكس(ن یپار ١٤انوكسا(كم  ین با وزن ملكولی، ھپار)١٣نیكوماد( ١٢نیوارفار. ١٢

ز یتجو ین در مرحلھ نوتوانیا آسپرین و یمشخصًا وارفار. كننده  بالفاصلھ پس از عمل استفاده شود یریشگیاست بعنوان پ

 .شود یم

 .شود یمعات كم بوده كھ ضمنًا با مصرف مخدر توام ین مصرف مایل تحرك كم و ھمچنیبوست بدلی. ١٣

، حركت زودتر و مصرف نرم كننده یكاف یع رسانیمااز . ت روده داردیاز بھ كنترل مداوم فعالیبوست نیاز  یریشگیپ. ١۴

  .استفاده شود یاز انسداد دفع یریشگیمدفوع ممكن است جھت پ یھا

   Patient Education                                                                          مار                              یآموزش بھ ب

اكثر اوقات مرحلھ نقاھت  ،باشد یروز م ۴ا ی ٣ یارتوپد یمارستان پس از عمل جراحیدر ب ینكھ طول مدت بستریل ایبدل. ١

  .شود یر حاد انجام میا در عرصھ مراقبت غیدر منزل و  یو نوتوان

 .دیدھ عًا بھ جراح گزارش شود آموزش ید سریكھ با یعوارض ییشناسا مار و خانواده در موردیبھ ب. ٢

 .دیش دھید مراقبت مناسب از زخم را نمایبا. ٣

حركت كننده باشد اعضاء  یگر بیلھ دیا وسیگچ  یمار دارایچنانچھ ب. ل تحرك باشدیمن از وساید قادر بھ استفاده ایمار بایب. ۴

 .نندیمن باشد آموزش ببیمارشان ایخود و ب یمار كھ براید در مورد نحوه كمك بھ بیخانواده با

                                                   
12 -Warfarin                       14-Enoxafarin                   16-Dalte parin               
13 -Coumadin13                 15 -Lovenox                   17-Fragmin 
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 .ن نمودیآموزش داده و تمر را صیقبل از ترخ یخاص یاز است ورزشھاین. ۵

 یخود و آماده شدن برا یازھاین ییمار و خانواده از نظر شناسایتوانند بھ ب یم یوتراپ و مددكار اجتماعیزیپرستار، ف. ۶

 .كنندمار در خانھ كمك یمراقبت از ب

 یازھایدار ن مار و خانواده عھدهیكند كھ ب یرا فراھم ساختھ و كمك م یمار بھ عرصھ ارائھ خدمات، منابعیب یمعرف. ٧

  .باشد یدوره نقاھت و نوتوان یمراقبت در ط
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  ١٨قطع عضو یدارا یماریب

        Problem Definition                                                                                                ان مشكل      یب

  .درد حاد در رابطھ با قطع عضو

    Expected Outcomes                                                                مورد انتظار                           یندھایبرآ

  :ل استیبا تجربھ درد مواجھ نشود كھ شامل موارد ذمار یب

  .ت بنظر برسداكآرام و س 

  .آرامش را ابراز دارد 

  .ش آرامش بكار ببردیافزا یبرا را ییارھایمع 

  .دیشركت نما ینوتوان یتھایدر مراقبت از خود و فعال 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ا یك ھماتوم یھ یدرد  ممكن است با تخل .مخدر كنترل كرد یتوان بطور موثر با ضد دردھا یرا م یاز جراح یدرد ناش. ١

  .باشد ی، عفونت، فشار مربوط بھ زوائد استخوانا التھابی یت مربوط بھ شكاف جراحدرد ممكن اس. ع توام شودیتجمع ما

سھ شن سبك بر اندام یا قرار دادن كیمار یت بیر وضعییتغ. دیافزایمار را بیب یممكن است ناراحت یعضالن یھا اسپاسم. ٢

 .دیافزایمار را بیمانده جھت مقابلھ با اسپاسم عضلھ ممكن است سطح آرامش بیباق

  .باشد ینسبت بھ مداخالت بخش مھم از نقش پرستار در كنترل درد م مار و پاسخھایدرد ب یابیارز. ٣

 

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                               یب

  .مربوط بھ قطع عضو ١٩درد اندام كاذب: یخطر درك اختالل حس

    Expected Outcomes                                                      مورد انتظار                                       یندھایبرآ

  :ل استینشود كھ شامل موارد ذ مواجھ با درد اندام كاذبمار یب

  .كاھش حس اندام كاذب را گزارش كند 

  .دانحراف فكر را بكار بر یھا وهیش 

  .ت انجام دھدیاندام را از نظر كاستن حساس یماساژ انتھا 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

ن مسئلھ اغلب یا. از قطع اندام تجربھ كندماه پس  ٣ا ی ٢قطع شده است ممكن است درد اندام كاذب را یكھ اندام و یشخص. ١

، سوزن یحس یمثل ب یرعادیا حس غیمار درد یب. دھد یاند رخ م زانو داشتھ یباال ٢٠كھ قطع اندام از یمارانیاوقات در ب

                                                   
18 -Amputation 
19 -phantom limb 



٤١٤ 
 

  .ا كرمپ شده را داردیكھ لھ شده  ین حس وجود اندامیھم چن ،یعضالن یمپھااكر  سوزن شدن،

ژه و یو یابد و نوتوانیكند كھ درد اندام كاذب كاھش  یمار كمك میفعال نگھداشتن ب. ابدی یاحساس فوق بمرور كاھش م. ٢

 .تواند سبب آرامش شود یاندام قطع شده و دادن ماساژ بصورت مشت و مال م یت انتھایكاستن حساس

تواند در  یم یموضع یحس یو ب د، اولتراسونپوست ٢١قیعصب از طر یكیك الكتری، تحریعالوه بر مداخالت پرستار. ٣

 .داشتھ باشد یماران آرامش را در پیاز ب یبرخ

را  یو كرمپ یتواند درد خنجر یضد صرع م یداروھا. ن دھدیرا تسك یمبھم سوزش یبتابلوكرھا ممكن است ناراحت. ۴

  .رود یسازش بكار م ییخلق و توانا یجھت بھساز یسھ حلقو یھایبرطرف سازد و ضد افسردگ

 

  Problem Definition                                                                                                     ان مشكل        یب

  .یاختالل سالمت پوست در رابطھ با جراح 

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                      یندھایبرآ

  :ل استیابد كھ شامل موارد ذی یام زخم دسترسیبھ التمار یب

  .مانده را كنترل كندیادم اندام باق 

  .باشد نشان دھد یت و چسبندگیافتھ را كھ فاقد حساسیام یاسكار الت 

  .مانده را نشان دھدیمراقبت از اندام باق 

                                  Nursing Recommendations                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  .ضرورت دارد یت احتمالیلیاز عفونت و استئوم یریشگیك جھت پیك آسپتیتكن ،ض پانسمانیدر زمان تعو. ١

مانده را با باند ید كھ اندام باقیدھ مار و خانواده آموزش یببھ . ت داردیمانده جھت سوار كردن پروتز اھمیشكل دادن اندام باق. ٢

 . چدیبپ یكش

  .دیدھ مار آموزش یمانده را بھ بی، مراقبت اندام باقیام شكاف جراحیمتعاقب الت. ٣

  

  Problem Definition                                                                  ان مشكل                                          یب

  .از بدن یاز بدن در رابطھ با قطع بخش یر ذھنیتصو یآشفتگ

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                         یندھایبرآ

  :ل استیش بگذارد كھ شامل موارد ذینماھ ش موثر را باز بدن و ساز یر ذھنیتصو یبھسازمار یب

  .د كندییاز بدن را تا یر ذھنیر در تصوییتغ 

  .دیمربوط بھ مراقبت از خود شركت جو یھا تیدر فعال 

  .استقالل را نشان دھد 

                                                                                                                                                                    
20 -Above Knee Amputation (AKA) 
21 -Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 



٤١٥ 
 

  .ك شخص كامل تصور كندیخود را بعنوان  

  .مربوط بھ نقش را مجددًا شروع كند یت ھایمسئول 

  .را مجددًا برقرار سازد یاجتماع یتماسھا 

  .خود نشان دھد یھاییاعتماد بھ نفس را در توانا 

   Nursing Recommendations                                                                              یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیو آنرا مراقبت نما حس كرده ،مانده نگاه كردهید كھ بھ اندام باقیكن ق یمار را تشویب. ١

 .دیائنم ییشناسا یمار را جھت سھولت نوتوانیو منابع ب ییاست كھ توانا یامر مھم. ٢

قادر  یده است بسادگیرس یخودباورھ كھ ب یماریب. را بدست آورد یت مستقل در سطح قبلید كھ فعالیكن مار كمك یبھ ب. ٣

از بدن  یر ذھنیرات تصوییشرفت كرده و تغیپ ینصورت خود پنداریا در و ت مراقبت از خود را بھ عھده گرفتھیاست مسئول

  .ند ممكن است چند ماه طول بكشدین فرایا ،اریزش بسیانگ یماران دارایدر ب یحت. شود یرفتھ میپذ

  

  Problem Definition                                                            ان مشكل                                                 یب

  .حاصل از آن یاز بدن و ناتوان یرش بخشیدر پذ ییر موثر در رابطھ با نارسایسازش غ

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                      یندھایبرآ

  :ل استیرا نشان دھد كھ شامل موارد ذ یفصل غم خوار حل ومار یب

   .غم و غصھ را اظھار كند 

  .ردیاحساسات خانواده و دوستان را در نظر بگ 

  .ت مشاركت كندیدر گروه حما 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

. مار قبل از عمل آماده شده باشدیاگر ب یحت ،دیجاد شوك نمایممكن است ا) ك اندامیاز  یا بخشی(ك اندام یاز دست دادن . ١

نشان دھنده ) یی، ترس و تنھایمثل افسردگ(ان احساسات یو ب) و خشم یتفاوت ی، بیریھ كردن، گوشھ گیگر یعنی(مار یرفتار ب

  .است یند غم خواریكردن فرا یفقدان و سپر مار بایسازش ب یچگونگ

شوند كھ احساسات خود را ابراز نموده و  یق میمار و خانواده تشوید كھ در آن بیآور ت را بوجود یرش و حمایاز پذ یجّو. ٢

   .ندیكنار آ یند غم خواریم سازند و با فرایسھ

  .دساز یرش فقدان را امكان میت از طرف خانواده و دوستان پذیحما. ٣

 یسالمت. دیساز مستقل آگاه  یو عملكرد آت ینوتوان یمار كمك كرده و از اھداف واقعیبھ ب یفور یازھایدر سازش با ن .۴

  .ت ممكن است مناسب باشدیو ارجاع بھ گروه حما یذھن

  

  

  

  



٤١٦ 
 

  Problem Definition                                                               ان مشكل                                           یب

  .ا رفتن بھ توالت در رابطھ با از دست دادن اندامی یآراستگ/ پوشاك  ھ ،یبھداشت، تغذ/ استحمام: نقص مراقبت از خود

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار                           یندھایبرآ

  :ل استیدر مراقبت از خود بھ استقالل برسد كھ شامل موارد ذ ماریب

  .در زمان ضرورت درخواست كمك كند 

  .ل در مراقبت از خود استفاده كندیجھت تسھ یل كمكیاز وسا 

  .روزمره نشان دھد یتھایت را در انجام فعالیرضا 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ف خود دارد و یانجام وظا یاز بھ زمان برایمار نیب. د كھ شركت فعال در مراقبت از خود داشتھ باشدیكنق یتشو را ماریب. ١

  .دیكنوادار بھ عجلھ  یو دینبا

مراقبت از  یمھارتھا یریادگیمار را از نظر یط آرام، بیك محیت كننده در یه با نظارت ثابت حمات ھمرایك فعالیتكرار . ٢

 .سازد یخود توانمند م

 .أس را بحداقل برسانندیو  ی، خستگیریادگیند ید در فرایمثبت داشتھ و با یاز بھ حفظ نگرشھایمار و پرستار نیب. ٣

ت یر مكان و تحمل فعالییتغ ییبھ تعادل، توانا یبستگ) ا وانیدوش (و استحمام دن لباس، رفتن بھ توالت یاستقالل در پوش. ۴

 .دارد یولوژیزیدر ُبعد ف

 .دیكن  یمراقبت از خود ھمكار یتھایمار در فعالیوتراپ و كاردرمان جھت آموزش و نظارت بیزیبا ف .۵

كمك صرفًا بر حسب . ستین) دن لباسیستحمام و پوشھ، ایل تغذیاز قب(قادر بھ مراقبت از خود  یمار با قطع اندام فوقانیب. ۶

  .شود یضرورت فراھم م

  

     Problem Definition                                                                                 ان مشكل                         یب

  .در رابطھ با از دست دادن اندام یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                                 مورد انتظار                            یندھایرآب

  :ل استیابد كھ شامل موارد ذیدست  یبھ تحرك حداكثر بدون وابستگمار یب

 ز كندیكند پرھ یكمك م یضالنع یر عادیكھ بھ بروز انقباضات غ ییھا تیاز قرارگرفتن در وضع. 

 فعال كامل را نشان دھد یورزشھا.  

 تعادل را در ھنگام نشستن و انتقال نشان دھد.  

 ش دھدیقدرت و تحمل را افزا.  

 من انتقال را نشان دھدیوه ایش.  

 ابدیده عملكرد پروتز دست یبھ فا.  

 از نظر تحرك غلبھ كند یطیبھ موانع مح.  



٤١٧ 
 

 ب ضرورت بكار بردخدمات جامعھ و منابع را بر حس.  

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

ا یپ یعضالت در مفصل ھ یر عادیشن مناسب از بروز انقباضات غیقطع شده است پوز یو یكھ اندام تحتان یماریب در .١

قھ یبھ سل یبستگ. دیكن یخوددار یاندام تحتان یدگیو خم ین مورد از ابداكشن، چرخش خارجیدر ا .كند یم یریشگیزانو پ

در سطح باال قرار  یكم یپس از جراح یا مدت كوتاھیده قرار داده یت كشیك وضعیممكن است در  را ماندهیاندام باق  جراح،

  .داد

 .باشد یپ میالش قرار داد كھ بعلت انقباض خم كننده ھك بی ید رویمانده را نبایكھ اندام باق دیكند توجھ یبا. ٢

ت دمر را بخود بدھد و در صورت امكان عضالت خم یگر برگشتھ و وضعید یك پھلو بھ پھلوید كھ از یكن تشوق مار را یب. ٣

ار جھت نكید كھ ایھ نكنیرا توص ینشستن بمدت طوالن. دینما یریپ جلوگیكننده را كشش داده و از انقباض خم كننده ھ

از ابداكشن  یریشگیپ ینكار برایگر قرار داده كھ ایكدید در كنار یبا را ساق ھا. باشد یاز انقباض خم كننده م یریجلوگ

 .باشد یم

نكھ بداند در یت مراقبت از خود را انجام داده و ایبتواند فعال یاستفاده كند تا بسادگ یل كمكیاز وسا د كھیكن مار را تشوق یب. ۴

 .د انجام دھدیھا با تین فعالیاز نظر انجام ا یراتییچھ تغ ط خانھیمح

. شود یعضالت زودرس شروع م یعادرینكھ انقباض غیل ایشروع شده بدل یپس از عمل بزود یدوران یورزشھا. ۵

انو قطع باالتر از ز یپ برایھ یتر از زانو و ورزشھا نییقطع اندام پا یپ و زانو برایھ یشامل ورزشھا یدوران یورزشھا

 .مانده را درك كندیاندام باق یت ورزشھایمار اھمیاست كھ ب یامر مھم. باشد یم

ن آورنده شانھ سھم ییبازو و عضالت پا عضالت باز كننده . شوند یت می، تنھ و عضالت شكم با ورزش تقویاندام فوقان. ۶

 .ر بغل دارندیمھم در استفاده از چوب ز

نشستھ ٢٣كھ یباال بردن باسن در حال .نددو سر استفاده ك ٢٢ت عضلھیشن و تقویر پوزییتخت جھت تغ یلھ باالیمار از میب. ٧

 .كند یت میرا تقو٢٤است عضلھ سھ سر

عضالت ھر دو شانھ ورزش داده  .د از ھر دو شانھ استفاده گرددیاز پروتز با یجھت بھره بردار یدر قطع اندام فوقان. ٨

 .شود یم

مسئلھ  لھ پروتز، یدادن و راه رفتن بوس ا حركتیچرخدار  یاستفاده مستقل از صندلمار از نظر یشرفت بیھمزمان با پ. ٩

 .دیكرده و كنترل كن ییشناسا را )كھنھ یھایھا و قال ھا، پلھ ، دربسیاز جملھ سطوح خ( یطیموانع مح. دیكن د یرا تأك یمنیا

ر بغل، یز یاز چوبھا یر بغل ناشیرد بھ زفشار وا یعنی(در تحرك  یل كمكیاست كھ مسائل مربوط بھ وسا یامر مھم. ١٠

 یی، شناساینیش بیپ) از مصرف پروتز یمانده ناشیك اندام باقیچرخدار و تحر یدستھا بعلت استفاده از صندل یك پوستیتحر

 .و حل و فصل گردد

ستن از حالت نشستھ، برخا یعنی(شن یر پوزییاز دارد كھ تغیمار نیلذا ب ،كند یجاد میدر مركز ثقل ا یرییقطع ساق، تغ. ١١

                                                   
22 -Biceps 
23 -pushups 
24 -Triceps 



٤١٨ 
 

د پوستچر خوب را حفظ كرده كفش مناسب بدون كف ین آمدن از تخت باییدر ھنگام پا. ن كندیرا تمر) ك پای یستادن رویا

 .شود یریشگیحفاظت شود تا از افتادن پ یمنیك كمربند ایت، با یر وضعیین تغیده و در حیلغزنده پوش

امتداد موقت پروتز بھ  ینكار برایا .ستدیپارالل با یھا لھین مید كھ بیكنكمك  یانمار با قطع اندام تحتیبمحض امكان بھ ب. ١٢

مار تمام وزن یاجازه داده شود كھ ب یپس از جراح ینكھ در چھ فرصتیاز ا. باشد ین با حداقل تحمل وزن میسمت كف زم

 .ردام زخم دایمار و التیب یكیزیت فیبھ وضع یاندازد بستگیب یمصنوع یپا یخود را رو

 .ده نگھداشتھ شودیت خمید در وضعیمانده نبایخم كننده، اندام باق یب دائمیاز ع یریشگیجھت پ. ١٣

مراقبت از  یتھایبكار ببرد در انجام فعال) یفوقان(زودتر پس از قطع اندام  یلیرد كھ پروتز را خیگ یاد میكھ  یماریب. ١۴

 .كند یك دست اكتفا میخود كمتر بھ 

ن پوست و افسار شانھ و یاز تماس ب یریشگیپ یبرا) Tمدل ( یا راھن پنبھیر پیممكن است ز یاندام فوقان مار با قطعیب. ١۵

 .كند یھ میافسار توص یقابل شستشو یز كردن بخشھایمتخصص پروتز در مورد تم. شتر عرق بكار ببردیجذب ب

بھ حداكثر آرامش و  یح با پروتز، دسترسیصح جفت شدن ینكار براید بشكل مخروط درآورد و ایمانده را بایاندام باق. ١۶

 .رود یمانده بكار میجھت دادن شكل بھ اندام باق یك آتل بادیا ی یكش یباندھا. باشد یت پروتز میفعال

ل یت كرده و تشكیبافت نرم را حما یچیباندپ. دیدھ را آموزش  یچیح باندپیه نحوه صحاز خانواد یك عضویا یمار یبھ ب. ١٧

مانده یشود كھ عضالت باق یبستھ م یا باند بگونھ. شن وابستھ استیمانده در پوزیكھ اندام باقیرساند در حال یقل مادم را بحدا

بستن . شوند یم یرند آتروفیگ یكھ مورد استفاده قرار نم یكھ عضالتیاز پروتز كامًال سفت شده در حال یبردار بھره یبرا

 .كند یدا نمیمانده شكل مناسب را پیمك كرده و اندام باقك یبطور نامناسب بھ مسائل گردش خون یباندكش

فقدان انقباض اندام  - ٢وب خم كننده یع - ١: ر اندازد شاملین مرحلھ بتأخیتواند سوار كردن پروتز را در ا یكھ م یمسائل. ١٨

ده از نظر آماده شدن در مانیسفت شدن اندام باق یبرا ییتھایپزشك معموًال فعال. پیاز ابداكشن ھ یوب ناشیع - ٣مانده یباق

ك سطح یت بھ یك بالش سفت و در نھایك بالش نرم سپس بھ ی یجاد فشار رویمار شروع بھ ایب. دھد یاستفاده از پروتز را م

 .كند یمحكم م

 یت و بھسازیكاستن حساس ،یبحركت درآوردن محل شكاف جراح یمانده را برایكھ اندام باق دیدھمار آموزش یبھ ب. ١٩

 .ردیگ یوتراپ انجام میزین بار توسط فیدھد و اول یام رخ میشود كھ الت یشروع م یماساژ معموًال زمان. اژ دھدعروق ماس

مار یب یھاییت و توانایپروتز نسبت بھ سطح فعال. شود یمانده درآورده میحفره پروتز توسط متخصص در قالب اندام باق. ٢٠

ك و یوالكتریم ٢٧و تحت كنترل توسط ٢٦كی، پنمات ٢٥كیدرولیاز جملھ ھانواع مختلف پروتزھا وجود دارد . شود یم یطراح

  .ره استیغ

سال اول پس از  ١ یماه ال ۶ یمانده طیرات حاصل در اندام باقییق با تغیل حفره پروتز توسط متخصص جھت تطبیتعد. ٢١

مار یكھ ب یا دوره یر طك جوراب چروك جھت محدود كردن ادم دیا ی یك باندكشیك گچ سبك، یاز . دھد یرخ م یجراح

 .دیكنپوشد استفاده  یپروتز دائم نم

                                                   
25 -Hydraulic 
26 -Pneumatic 
27 -Myolectronically 
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چرخدار  یكھ از صندل دیدھباشد آموزش  یر نمیستند چون استفاده از پروتز امكان پذیكھ قادر بھ راه رفتن ن یافرادبھ . ٢٢

 .بھ استقالل استفاده كند یجھت دسترس

ع وزن، یر در توزیید باشد كھ جھت جبران تغینصورت بایاھ ند با كھ قطع اندام شده یمارانیچرخدار در ب یصندل یطراح. ٢٣

  .دورتر قرار دھند) نچیا ٢(متر  یسانت ۵محور چرخ عقب را حدود 

  

  Problem Definition                                                             ان مشكل                                                یب

  .یپوست ی، عفونت و شكنندگیزیر عوارض مربوط بھ خونرخط

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  :ل استیموارد ذ نشود كھ شامل یپوست ی، عفونت و شكنندگیزیل خونریاز قب یدچار عوارضمار یب

  .اد مواجھ نشودیز یزیبا تجربھ خونر 

  .را حفظ كند یعیطب یخون یارزشھا 

  .ك باشدیستمیا سی یم موضعیفاقد عال 

  .بطور مكرر خود را جابجا كند 

  .كات را بالفاصلھ گزارش دھدیو تحر یپوست یھر گونھ ناراحت 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

 یعنی( یحركت یرا توأم با مسائل ب) و پوست یادرار - ی، تناسلیا روده - ، معدهی، خونیمثًال تنفس(بدن  یستمھایس .١

 دیكن یبررس) یو زخم فشار یبوست و ركود ادراری، ییاشتھا ی، بیوی، ادم ریعمق یدھای، ترومبوز وری، پنومونیآتلكتاز

 یضرور یامر یت جسمیمجدد فعال یو برقرار یحركت یاز مسائل مربوط بھ ب یریجلوگ. دیكن ح را برقرار یر صحیو تداب

  .است یحفظ سالمت یبرا

مار یرا در ب یزیخونر یاھ ا نشانھیم یھر گونھ عال. د كننده استیك مسئلھ مھم تھدیھ شل یاز بخ یع ناشیوس یزیخونر. ٢

 .دیكنكنترل  را مار و ترشحات ساكشنیب یاتیم حین مھم است كھ عالیھمچن. دیكنكنترل 

 یك گاروی. ردیھ شل انجام گیاز بخ یع ناشیوس یزیا بصورت خونری یجیپس از عمل ممكن است تدر یفور یزیخونر. ٣

در صورت . مانده بستھ شودیدام باقع در انیوس یزیمار وجود داشتھ باشد تا در صورت خونرید در كنار تخت بیبزرگ با

 .دیھد مسئلھ را در اسرع وقت بھ جراح گزارش دیع بایوس یزیخونر

. باشند یك زخم آلوده می یاند دارا ك بودهیكھ تحت قطع ترومات یمارانیب. ج پس از قطع اندام استیك عارضھ رایعفونت . ۴

مثًال (، پانسمان و ترشح را از نظر عفونت یشكاف جراحاست كھ  یامر مھم. شود یك بر حسب دستور داده میوتیب یآنت

ش یافزا(عفونت  یعموم یھا ن گزارش شاخصیھمچن. دییكنترل نما) یش ناراحتیا قوام ترشح و افزای ر در رنگ، بوییتغ

 .ستیبھ جراح ضرور) باندھا از نظر انواع% ١٠ش یتوز با افزایدرجھ حرارت، لكوس

از بدن  یپروتز ممكن است نواح. از منابع مختلف رخ دھد یا فشار ناشی یحركت یاز ب یپوست ممكن است ناش یشكنندگ. ۵

ك یاز تحر یریشگیپ یبرا یق بھداشت پوست امر اساسیت دقیرعا. دیكن یپوست را بررس یشكنندگ. را تحت فشار قرار دھد
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 .دیم خشك كنیار شستشو داده و بطور مالب ٢حداقل  را افتھیام یمانده التیاندام باق. پوست است ی، عفونت و شكنندگیپوست

ش از ید پیدر صورت وجود، آنھا را با. دیدھ قرار  یت و طاولھا مورد بررسیفشار، درمات یپوست را از نظر نواح. ۶

ق و یكھ جھت تعر دیبپوشانمانده را یك جوراب ساق كوتاه، اندام باقیمعموًال با . دیھمجدد تحت درمان قرار د یپوست یشكنندگ

ف شستھ یك دترژان ضعیض شده و با یباشد، جوراب روزانھ تعو ین پوست و حفره پروتز میم بیاز تماس مستق یریشگیپ

  .شود یشده و با پارچھ كامًال خشك م

   Patient Education                                                            مار                                            یآموزش بھ ب

مانده و یدر مراقبت از پوست، اندام باق دیبا آنھا. كھ شركت فعال در مراقبت داشتھ باشند دیكنق یتشو را مار و خانوادهیب. ١

 یبرا یل كمكیانتقال و استفاده از وسا ین در مورد چگونگیمار آموزش مداوم و جلسات تمریب یبرا. ندیجو پروتز شركت 

 .دیدھب یمن ترتیتحرك ا

 .دیدھح ید بھ پزشك گزارش شود توضیبارا كھ  یعوارض یھا م و نشانھیعال. ٢

. ن گرددیو تحرك تضم یمنیرد و از نظر تداوم مراقبت، ایقرار گ ید مورد بررسیص بایش از ترخیط خانھ پیمح. ٣

 .ردیگ یانجام م ییا بصورت سرپایدر منزل  یو كاردرمان یوتراپیزیف

 .دیكن  یابیمار را ارزیب یو جسم ی، سازش روانیر از نظر سالمتیگ یپ یھا مالقات یط. ۴

توانند در مسائل و راه حل ھا مشاركت  یرا كھ میدانند ز یت را با ارزش میت در گروه حمایمار و خانواده عضویغالبًا ب. ۵

 .ندینما

 یمنظم و تستھا یكیزینات فیاز جملھ معا ،یو غربالگر یت تداوم ارتقاء سالمتیمار و خانواده در مورد اھمیبھ ب. ۶

  .دیح دھیتوض یصیتشخ
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  چگ یمار دارایب

  Problem Definition                                                                                                       ان مشكل      یب

  .وه درمانیدر رابطھ با ش یكمبود آگاھ

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار                    یندھایبرآ

  :ل استیوه درمان را درك كند كھ شامل موارد ذیشمار یب

  . قرار دھداندام مبتال را در سطح باال 

  .ورزش را طبق دستور شروع كند 

  .گچ را خشك نگھ دارد 

  .بروز ھر گونھ عوارض را گزارش دھد 

  .خ مالقات با پزشك را گزارش كندیتار 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

سبب  یآگاھ. و ھدف و انتظار از درمان منتخب دارد یدر مورد پاتولوژ یاز بھ اطالعاتیمار نیب ،یریش از گچ گیپ . ١

مثًال (، صداھا و احساسات هدر مورد منظر حیضاست كھ با تو یامر مھم. شود یمار و اطاعت از درمان میشركت فعال ب

ن گچ یدر ح یزیاز دارد بداند چھ چیمار نیب. دینآماده ك یریگ چگ یبرا مار رایب )از واكنش سفت شدن گچ یناش یگرما

  .حركت خواھد شد یشود آن قسمت ب یم یریاز بدن كھ گچ گ یا ھید انتظار داشتھ باشد و آگاه باشد كھ ھر ناحیبا یریگ

  

  Problem Definition                                                                                                       ان مشكل       یب

  .یاسكلت – یدرد حاد در رابطھ با اختالل عضالن 

    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار                  یندھایبرآ

  :ل استیكند كھ شامل موارد ذرا گزارش  یدرد كمترمار یب

  .باشد در سطح باال قرار دھد یگچ م یرا كھ دارا یاندام 

  .خود را جابجا كند 

  .را طبق دستور مصرف كند یضد درد خوراك یدارو 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

مار در مورد ین علت از بییو بمنظور كمك بھ تع دینك یابیرا ارز یاسكلت -  یعضالن یھاید بدقت درد توام با ناراحتیبا. ١

   .دییق، مشخصھ و شدت درد پرسش نمایھ دقیناح

 .دیدھن یكز ضد درد تسیخ و تجوی یھا سھیبا باال بردن بخش مبتال و گذاشتن ك دیتوان یاكثر اوقات درد را م. ٢

درد . باشد ینكروز م و زیاز پارال یریشگینكار جھت پیا .دیھد بھ پزشك اطالع دیمار را بالفاصلھ باین درد بیعدم تسك. ٣
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، بیرد مربوط بھ ادم كھ توأم با آسشود و د یكنترل م یحركت یلھ بیغالبًا بوس) یمثًال شكستگ( یاساس یتوام با ناراحت

باندازه (خ ی یھا سھیاست با باال بردن اندام و قرار دادن ك یدرون بافت یزیا خونری یجراح
2
1

3
1
ن گچ یپر شده و  در طرف

 .شود یكنترل م) شود یگذاشتھ م

خ و یا گذاشتن ینرم نبوده و توسط باال بردن اندام  ٢٨درد توام با سندرم كمپارتمان. درد ممكن است نشانھ عارضھ باشد. ۴

 .شود یضد درد برطرف نم یدارو یدوز عاد

بعلت فشار وارد بر پوست  یناراحت. ب الوقوع استیقر یھشدار دھنده زخم فشار یده استخوانیك زای ید رویدرد شد. ۵

 .شود ن یر دھد سبب تسكییكھ فشار را تغ یتیا قرار دادن در وضعی) شود یسبب كنترل ادم م(ممكن است با باال بردن اندام 

ا ی یوژن مختل بافتیل پرفیاز قب ینكھ احتمال بروز مسائلیل ایبدل ،دیت مربوط بھ درد گچ را اغماض كنید شكایھرگز نبا. ۶

  .وجود دارد یل زخم فشاریتشك

  

  Problem Definition                                                  ان مشكل                                                            یب

  .در رابطھ با گچ یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                         یندھایبرآ

  :ل استیاد را نشان دھد كھ شامل موارد ذیتحرك زمار یب

   .بردمن بكار یرا بطور ا یل كمكیوسا 

  .جھت افزودن قدرت ورزش كند 

  .ر دھدییت را تغیبطور مكرر وضع 

  .ست انجام دھدیكھ در گچ ن یمفاصل یحركات دوران 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیائت آنھا را حفظ نمیو در محدوده حركت، فعال دیدھد ورزش یحركت نشده است با یكھ ب را یك از مفاصلیھر . ١

 قیتشو بھ حركت دادن انگشتان پا و در مورد گچ بازو بھ ورزش انگشتان دست را یو گچ ساق است یمار دارایچنانچھ ب. ٢

  .دیینما

  

  Problem Definition                                                                 ان مشكل                                             یب

  .ھا یدگییھا و سایاختالل سالمت پوست در رابطھ با پارگ

    Expected Outcomes                                                          مورد انتظار                                   یندھایبرآ

  :ل استیھا را نشان دھد كھ شامل موارد ذیو پارگ یدگییام سایالت

  .باشد) ا استشمام بوی، لكھ دار شدن گچ ی، ترشح چركیموضع یناراحت یعنی(عفونت  یم موضعیفاقد عال 

                                                   
28 -compartment syndrome 
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 .ك عفونت را نشان ندھدیستمیس یھا م و نشانھیچگونھ عالیھ 

  .دار باشددر ھنگام برداشتن گچ از پوست سالم برخور 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

رخ داده است  یجھ شكستگیپوست را كھ در نت یھایدگییھا و سایاست كھ ھر گونھ پارگ یام، امر مھمیع التیجھت ترف. ١

  .دیائدرمان نم

ش از یكزاز را پ یادآورین یف بوده و اگر كھ آخریكث یادآور كزاز داشتھ باشد چنانچھ زخم  ویاز بھ یمار ممكن است نیب. ٢

 .ق كرده استیسال گذشتھ تزر ۵

ك روش متناوب یع باشد از یپوست وس یھا چنانچھ زخم. دیببرده بكار یب دیدن پوست آسیل جھت پوشانیاستر یھا پانسمان. ٣

 .دیكنحركت كردن بخش مورد نظر استفاده  یجھت ب) یكساتور خارجیفمثًال (

  .دیدھ مار را تحت نظر قرار یب یمربوط بھ گچ و ترشح چرك یعفونت، بو یم عمومین داشتن گچ، از نظر عالیدر ح. ۴

  

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل                    یب

  .ك نسبت بھ صدمھ و اثر فشارنده گچیولوژیزیف یدر رابطھ با پاسخھا یطیمح یعروق -یت عصبیخطر اختالل فعال

    Expected Outcomes                                                                   مورد انتظار                          یندھایبرآ

  :ل استیمناسب اندام مبتال را حفظ كند كھ شامل موارد ذ یعروق - یت عصبیفعالمار یب

  .پوست را نشان دھد یعیحرارت و رنگ طب - 

  .مواجھ با حداقل تجربھ تورم شود - 

  .ت بخش را نشان دھدیرضا یرگیمجدد مو یش، پرشدگیدر ھنگام آزما - 

  .ا پا را كھ فاقد گچ است گزارش دھدیدست  حركات فعال انگشتان - 

  .شده است گزارش دھد یریاز بدن كھ گچ گ ییرا در بخشھا یعیحس طب - 

  .قابل كنترل بودن درد را گزارش دھد - 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

تمان رتواند سبب كمپا یاز تورم م یعصب ناش یعروق و فشردگ یینارسا. بافت نسبت بھ تروما است یعیادم، پاسخ طب. ١

 یبررس را شده است یریكھ گچ گ یاندام یا پایانگشتان دست  د وینان خون، حس و حركت اندام مبتال را كنترل كیجر. شود

ن لمس و ی، حس گرما در حی، رنگ صورتحداقل یشامل ادم و ناراحت یعیطب یھا افتھی. دیكن سھ ینموده و با اندام مقابل مقا

 .باشد یا پا میورزش دادن انگشتان دست  ییو توانا یعیو حس طب یرگیمجدد مو یع پرشدگیپاسخ سر

ان یك جریر جھت تحرنكایا پا ھا را ھر ساعت حركت داده كھ ایانگشتان دست  یدارید كھ در ھنگام بیق كنیتشومار را یب. ٢

 .باشد یخون م

و  دارد یاز بھ بررسیمورد كھ نپنج  .دیانجام دھ یعروق – یت عصبیمكرر و منظم از وضع یھایكھ بررس یامر مھم. ٣

 یو پارستز ی، فقدان نبض، پارگیدگیباشد شامل درد، رنگ پر یو سندرم كمپارتمان م یعروق - یت عصبیمربوط بھ وضع
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 .است

م اختالل یان و كنترل ادم، اندام را در سطح قلب قرار داده و در صورت بروز عالیوژن شریدن بھ پرفیجھت سرعت بخش. ۴

  .دیدھ بالفاصلھ بھ پزشك گزارش  یعروق - یعصب

  

  Problem Definition                                                                                       ان مشكل                      یب

  .٢٩و سندرم عدم استفاده یفشار یھا خطر عوارض مربوط بھ سندرم كمپارتمان، زخم

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار                              یندھایبرآ

  :ل استیامل موارد ذنشود كھ ش مواجھ با عوارضمار یب

  .شده نشان دھد یریرا در اندام گچ گ یعروق- یعصب یعیت طبیوضع  - 

  .بروز ندھد یچگونھ زخم فشاریھ  - 

 .ل حداقل عضلھ را نشان دھدیتحل  - 

  

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .ررسیزودرس، د: شود یگروه مطرح م ٢در  یام شكستگیعوارض الت. ١

د یسم مثل ترومبوز وری، سندرم كمپارتمان و عوارض ترومبو آمبولیچرب یزودرس شامل شوك، سندرم آمبول عوارض. ٢

نكروز بدون عروق  و  یررس و عدم جوش خوردگید یررس شامل جوش خوردگیعوارض د. است یویسم ریو آمبول یعمق

  .است

رخ داده و ) مثل گچ، كمپارتمان عضلھ(محدود  یك فضایدر  یاد بافتیدھد كھ فشار ز یرخ م یسندرم كمپارتمان زمان. ٣

در  دیھدو طرف شكاف د در ید گچ را بطور طولیجھت كاستن فشار با. شود یت بافت میمنجر بھ اختالل گردش خون و فعال

چنانچھ فشار برطرف . دیبربش از سطح قلب باال ید بیاندام را نبا یانیوژن شرینان از پرفیاطم یراكھ تقارن حفظ شده و بیحال

رات را ییرا ثبت كرده و تغ یعروق - یعصب یپاسخھا. ردیانجام گ ٣٠یاتومید فاسیان خون مجددًا برقرار نشود باینشده و جر

  .دیدھ بالفاصلھ بھ پزشك گزارش 

كھ  یاز اندام تحتان ینواح. شود یفشار یو زخمھا یبافت یتواند سبب آنوكس ینرم م یافشار حاصل از گچ بر بافتھ. ۴

استخوان زانو  یو سطح قدام ینازك ن دارد شامل پاشنھ، قوزك، پشت پا، سر یفشار یھا ت را نسبت بھ زخمین حساسیشتریب

  .ن استیرید زند زیاستخوان بازو و استلوئ یانیل میكوند یشامل اپ یو در اندام فوقان

دھنده  ھ گچ نشانیھ گرم در ناحیك ناحی. دھد یھ گزارش میرا در ناح یدارد درد و سفت یك زخم فشاریكھ  یماریمعموًال ب. ۵

ار نموده و سبب استشمام بو را لك د چممكن است رخ دھد، ترشح ممكن است گ یپوست یشكنندگ. ن استیریتم بافت زیار

 .دیھا را بھ پزشك گزارش دھ افتھیكنترل كرده و  یر بروز زخم فشارگچ را از نظ یمار داراید بیبا .شود

) چھیدر(ا سوراخ یدر دو سمت شكاف داده  ی، پزشك ممكن است گچ را بطور طولیھ زخم فشاریناح یجھت بررس. ۶

                                                   
29 -disuse sysndrome 
30 -fasciatomy 



٤٢٥ 
 

خود  یجاا چسپ گچ را در یفشارنده  یك پانسمان كشیتوسط  ید پس از بررسیچنانچھ پزشك مجبور شود سوراخ نما. دینما

 .كند یم یرینكار از خروج بافت متورم از سوراخ جلوگیا. دینما ین میگزیجا

) ك عضلھیزومتریانقباض ا یعنی(ا منقبض یدارد عضلھ را كش داده  یریادگیاز بھ یباشد ن یمار در گچ مینكھ بیرغم ایعل. ٧

بھ . لھ كاستھ شده و قدرت عضلھ حفظ شودعض یكند آتروف ینكار كمك میا. نكھ بخش مربوطھ را حركت دھدینموده بدون ا

 .دین فشار داده و در گچ بازو دست را مشت نمایید كھ زانو را بپایدھ كھ گچ ساق دارد آموزش  یماریب

راه  یجھت حفظ عضالت اساس) نیسر یعضلھ چھار سر ران و ورزشھا یعنی(مربوط بھ سفت كردن عضلھ  یورزشھا. ٨

  .د ھر ساعت انجام دھدیك را بایزومتریا یدار است ورزشھایمار بیكھ ب یھنگام. ت داردیرفتن اھم

  

  Problem Definition                                                                         ان مشكل                                      یب

  .یت حركتیاز محدود یا رفتن بھ توالت ناشی یتگآراس/ ھ، پوشاكیبھداشت، تغذ/ استحمام: نقص مراقبت از خود

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                     یندھایبرآ

  :ل استیشركت كند كھ شامل موارد ذ یخود مراقبت یتھایدر فعالد یمار بایب

   .را بطور مستقل با حداقل كمك انجام دھد یمربوط بھ بھداشت و آراستگ یتھایفعال 

  .ا با حداقل كمك نشان دھدیرا بطور مستقل  یروزمره زندگ یتھایفعال 

  .دینما یمنتخب ھمكار یبا برنامھ ورزش 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

د كھ بطور فعال بھ یكن ق یتشومار را یب. شود یحركت م یاز بدن ب یدھد كھ بخش یرخ م ینقص مراقبت از خود زمان. ١

  .استفاده كند یل كمكیمن از وسایمراقبت از خود پرداختھ و بطور ا

ز از یار و پرھی، حفظ اختھ مھم در مراقبت از خود، استقاللجنب یروزمره زندگ یتھایمار در طرح و تحقق فعالیشركت ب. ٢

 .است ینامطلوب مثل افسردگ یروان یواكنشھا

 :دیدھ مار آموزش یل را بھ بیموارد ذباشد  یكھ گچ خشك م یھنگام. ٣

ن در ز نموده و از راه رفتیده پرھیاز استفاده مفرط از اندام صدمھ د ید ولییحركت نما یعیاالمكان بطور طب یحت 

 .دیكن ین لغزنده خودداریزم و سیمكان خ

 .دیورزشھا را بر حسب دستور بطور منظم انجام دھ 

 .دیشده را غالبًا در سطح قلب قرار دھ یریجھت كاستن تورم، اندام گچ گ 

. دیل زخم پوست كمك نمایپوست شده و بھ تشك یتواند سبب پارگ ینكار مید ایكن یر گچ خودداریاز خارش پوست ز 

رفع خارش  یر گچ برایاء در زین از وارد كردن اشیھم چن. ن دھدیخنك مربوط بھ سشوار ممكن است خارش را تسك یھوا

 .دیكن یخوددار

 .دیریدر صورت تداوم خارش با پزشك خود تماس بگ 

 .دیخشن گچ را با چسب بپوشان یھا لبھ 



٤٢٦ 
 

را سبب رطوبت گچ و پوست ید زیكن یرك خوددایا الستیك یدن آن با پالستیاز پوشان یگچ را خشك نگھداشتھ ول 

 .كند یشده و گچ را نرم م

 :دیل بھ پزشك گزارش دھیك از موارد ذیدرصورت بروز ھر  

ر ییا پا و تغیحركت دادن انگشتان دست  ییر حس، كاھش تواناییدرد مداوم، تورم بدون پاسخ بھ باال بردن اندام، تغ )

  .در رنگ پوست و حرارت

 .لكھ دار و گرم و حس فشار یحنوا  استشمام بو از گچ، )

 .گچ یشكستگ )

 : دیدھمارآموزش یل را بھ بیموارد ذض گچ، یا تعویدر ھنگام برداشتن . ۴

شده  یف و سفت شده و ممكن است آتروفیل عدم استفاده ضعیده شده است بدلیپوش یاز بدن كھ توسط گچ مدت یبخش 

  .دھد یرخ م یحركت ین ھفتھ پس از بیچند یاد حتیز یسفت. باشد

از خارش حساس  یداشتھ و نسبت بھ صدمھ ناش) ل تجمع پوست مردهیبدل( یپوست معموًال خشك و پوست انداز 

 .ده شودیون نرم كننده مالیك لوسید یم داشتھ و سپس بایاز بھ شستن مالیپوست ن. باشد یم

 یابیكمك بھ دست یزش براانجام ور. ج طبق دستور شروع كندیخود را بتدر یتھاید كھ فعالیدھ مار آموزش یبھ ب 

 .باشد یمجدد بھ حركت مفصل م

 یكھ باال بردن اندام را ادامھ داده تا زمان دینمار را بھ تورم قابل توجھ اندام جلب كید توجھ بیپس از درآوردن گچ با 

  .برگردد یت قبلیعضلھ و فعال یعیكھ تون طب
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  پیھ یمار مسن با شكستگیمراقبت از ب

  Problem Definition                                                      ان مشكل                                                       یب

  .یب بافت نرم، اسپاسم عضلھ و جراحی، آسیدرد حاد در رابطھ با شكستگ

     Expected Outcomes                                                    ظار                                        مورد انت یندھایبرآ

 :د قادر باشدیبا ماریب

 ف كندیخود را توص یناراحت.  

 دیكنترل درد را ابراز نما یتالش برا. 

 را ابراز كند یت حداقل ناراحتیر وضعییبا تغ. 

 ساق آرامش خود را ابراز كند یحركت یدر ھنگام ب. 

 م و ثابت نمودن بحداقل برساندیش از ترمیحركت اندام را پ. 

 استفاده كند ین ناراحتیجھت تسك ییو دارو ی، روانیكیزیف یارھایاز مع. 

 ح دھدیتوض یساعت پس از جراح ٢۴-۴٨ یكاھش درد را ط. 

 كل درد بكار بردیدر بدو س ن درد رایتسك یاارھین درد را درخواست نموده و معیمربوط بھ تسك یداروھا. 

 د كندییت خاص تأیآرامش حاصل از قرار دادن اندام شكستھ را در وضع. 

 حركت دھد یشتریآرامش ب ام، اندام مبتال را بایشرفت التیھمزمان با پ.  

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن یبررس یاتیم حیدر ھنگام كنترل عال را ھ آنینوع درد و ناح. ١

 .دیمار را ثبت كنیھ درد بیمار را از ضد درد مطلع ساختھ و پایب و د نمودهییوجود درد را تأ. ٢

 .دیا ت نمودهیا حماا بالش آن ریكھ با دست یمت اندام مبتال را دست زده در حالیبمال. ٣

 .دینتر را بكار ببرابر حسب دستور استفاده كرده و حلقھ تروك ٣١از كشش باكس. ۴

 .دیل كننده درد استفاده كنیتعد یھایاز استراتژ. ۵

 .دییل نمایط را تعدیمح. ۶

 .دییز نمایضد درد را برحسب ضرورت تجو یداروھا. ٧

 .استفاده كندن درد جھت تحمل آن یتسك یارھاید كھ از معییق نمایمار را تشویب. ٨

 .دیكن یابیگر كاھش درد ارزید یھا وهیمار را نسبت بھ داروھا و شیپاسخ ب. ٩

  .دییبا پزشك مشورت نما ابدی ین نمیچنانچھ درد تسك. ١٠

 

                                                   
31 -Buck's traction 
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 .ر باشدیت امكان پذید كھ آرامش و فعالیقرار دھ یتیدر وضعمار را یب. ١١

  .دیكن كمك ماریمكرر ب تیر وضعییتغبھ . ١٢

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                                    یب

  .پیھ یدر رابطھ با شكستگ یكیزیتحرك مختل ف

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                     یندھایبرآ

 :یستیمار بایب

  .وه درمان اطاعت كندیاز ش 

 .ن ساقھا استفاده كندیت از بالش در بیر وضعییدر ھنگام تغ 

 .ت كمك كند و استقالل را در ھنگام انتقال نشان دھدیر وضعییدر ھنگام تغ 

 .ش كندساعت ورز ٢ھر  یداریدر ھنگام ب 

 .تخت استفاده كند یباال  لھیاز م 

 .شركت كند یبطور فعال در برنامھ ورزش 

  .من بكار ببردیح و ایل تحرك را بطور صحیوسا 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیحفظ كن یت خنثیضعپ را در ویھ. ١

 .دیاز حلقھ تروكنتر استفاده كن. ٢

 .دین ساقھا قرار دھیب یت در تخت، بالشیر وضعییدر ھنگام تغ. ٣

 .دیت و انتقال را آموزش داده و كمك كنیر وضعیینحوه تغ. ۴

 .دین را آموزش داده و نظارت كنیك، سفت كردن عضلھ چھار سر ران و سریزومتریا یورزشھا. ۵

 .دییتخت نما یلھ باالیق بھ استفاده از میتشو. ۶

 .دییشرونده را در محدوده تحمل وزن آموزش داده و نظارت نمایمن پیوتراپ حركت ایزیدر مشاوره با ف. ٧

 .دییت نمایاز برنامھ ورزش دلگرم نموده و حما یرویپ مار را بھیب. ٨

  .دییت نمادر تحرك را آموزش داده و نظار یل كمكیمن از وسایاستفاده ا. ٩

  

  Problem Definition                                                          ان مشكل                                                   یب

  .یپوست در رابطھ با شكاف جراح یاختالل سالمت

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                         یندھایبرآ

  .حفظ كند یعیرا در محدوده طب یاتیم حیمار عالیب 

 .است نشان دھد یا پاسخ التھابیرا كھ فاقد ترشح  یام شكاف جراحیالت 



٤٢٩ 
 

 .نشان ندھد یچگونھ ھماتومیرا گزارش كرده و ھ یحداقل ناراحت 

  .ت نشان ندھدیلیاز استئوم یچگونھ مالكیحمل نموده و ھك را تیوتیب یآنت 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكنكنترل  را یاتیم حیعال. ١

 .دیكنض یك تعویبطور آسپت را پانسمان. ٢

 .دیكن یبررس ات راو مشخصھ ترشحظاھر زخم . ٣

  .دیكن یبررس را گزارش درد. ۴

  

  Problem Definition                                                                                 ان مشكل                            یب

  .یحركت یدر رابطھ با ب یخطر دفع مختل ادرار

    Expected Outcomes                                                                         انتظار                    مورد یندھایبرآ

  .دفع را نشان دھد یعیمار مشخصھ طبیعات مناسب بوده و بیجذب و دفع ما 

  .نشان ندھد یستم ادراریاز عفونت س یچگونھ مالكیھمار یب 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكنكنترل  را عاتیجذب و دفع ما. ١

 .دیبرسانبحداقل  استفاده از آنرا ای دیكن یخوددار یفول استفاده از سونداز . ٢

  .دیدھب یتاحتباس ادرار تر یسونداژ متناوب برا. ٣

  

  Problem Definition                                                            ان مشكل                                               یب

  .یو وابستگ یجراح ینیش بیر موثر در رابطھ با صدمھ و پیخطر سازش غ

    Expected Outcomes                                                                      مورد انتظار                       یندھایبرآ

  .ح دھدیتوض یپ و اثرات آن را در سبك زندگیھ یمار احساسات مربوط بھ شكستگیب 

 .را توسعھ دھد یارتقاء سالمت یھایاستراتژ: در دسترس استفاده كند یسازش یھا سمیاز منابع و مكان 

 .ابع جامعھ را بر حسب ضرورت بكار بردمن 

  .شركت كند یدر توسعھ طرح مراقبت از سالمت 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .پ را بحث كندیھ یشكستگ یاثر احتمالھا را ابراز نموده و  یكھ دلواپس دیكن قیتشو را ماریب. ١

 .دیكنت یرا مشمول و بر حسب ضرورت از خدمات حما یت نموده، افراد اصلیحما یسازش یھا سمیاز مكان. ٢

 .دیریبگتماس  یبر حسب ضرورت با خدمات اجتماع. ٣

  .ح داده شودیشده و متداول توض ینیش بیدرمان پ یجاد نگرش مثبت نسبت بھ نوتوانیجھت ا. ۴



٤٣٠ 
 

  

  Problem Definition                                                         ان مشكل                                                   یب

   .ییط ناشناس و درمان دارویاز تروما، مح یدر رابطھ با سن، استرس ناش یند مختل فكریخطر فرا

    Expected Outcomes                                                                                      مورد انتظار       یندھایبرآ

 مار ارتباط موثر را برقرار سازدیب.  

 نسبت بھ زمان، مكان و اشخاص داشتھ باشد یآگاھ.  

 دیمراقبت از خود شركت جو یت ھایدر فعال.  

 ار باشدیشوھ یاز نظر ذھن.  

   Nursing Recommendations                                                                              یپرستار  یھا ھیتوص

  .دیكن یبررس را ماریب یابیو جھت  یآگاھ .١

  .دیكنش از وقوع صدمھ مصاحبھ یپ یو یشناخت یھاتیمار و قابلیت بیه در مورد موقعبا خانواد. ٢

  .دیكن یبررس یینایو ب ییاز نظر شنوا را ماریوب بیع .٣

  .دیكنمار كمك یبھ ب) نك و سمعكیمثل ع( یدر استفاده از ابزار حس .۴

  .دیكنكنترل  را یطیج كننده محیعوامل گ .۵

  .دییط آشنا نموده و ثبات را حفظ نمایبا مح مار رایب. ۶

  .دیكناستفاده ) خود یر و معرفی، تصاومیمثل ساعت، تقو( یدر آشناساز یت ھا و ابزار كمكیاز فعال .٧

  .ده شودیمار كار كند بحداقل رسانید با بیكھ با یتعداد پرسنل. ٨

  .داده شود حات سادهیتوض جرھا و طرح مراقبتیدر مورد پروس .٩

  .دیكنق یھ تشویو تغذ یبھداشت یت ھایشركت در فعالمار را بھ یب .١٠

  .مناسب فراھم شود یمنیا .١١

  .مار در تخت است نرده ھا باال نگھداشتھ شودیھ بك یھنگام .١٢

  .ره فراھم گرددیدر طول شب، نور ت .١٣

  .مار قرار داده شودیزنگ در دسترس ب .١۴

  .ع بھ درخواست ھا از نظر كمك فراھم شودیپاسخ سر .١۵

، زخم یویر، عوارض یترومبوز عروق عمق ،یطیمح یعروق – یت عصبی، اختالل فعالیزیخونر: مشكالت مشترك .١۶

  .دیكن یرا بررس یحركت یو ب یمربوط بھ جراح یفشار یھا

  

  

  

  



٤٣١ 
 

  Problem Definition                                                                  ان مشكل                                           یب

  .یزیخونر

    Expected Outcomes                                                                        مورد انتظار                     یندھایبرآ

  .باشد یعیدر محدوده طب یاتیم حیعال 

  .اد مواجھ نشودیا حجم زیبا ترشح قرمز روشن  

  .ت نشان داده شودین و ھماتوكویثابت ھموگلوب یپس از عمل ارزشھا 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیریبگده و از نظر شوك تحت نظر كركنترل  را یاتیم حیعال. ١

  .در نظر گرفتھ شود یریش فشار خون تدابیفشار خون قبل از وقوع صدمھ كنترل شده و در صورت وجود افزا .٢

  .دیكنادداشت ی را مشخصھ و مقدار ترشح .٣

  .دیكناد بھ پزشك گزارش یز یزیا خونریدر صورت بروز شوك  .۴

  .دیكنگزارش  را و كاھش آنھا ادداشت كردهیت را ین و ھماتوكریوگلوبارزش ھم .۵

  

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                               یب

  .یویعوارض ر

    Expected Outcomes                                                    مورد انتظار                                         یندھایبرآ

 واضح برخوردار باشد یتنفس یمار از صداھایب.  

 وجود داشتھ باشد ینواح یتمامدر  یتنفس یصداھا.  

 ش حرارت باشدیا افزاینھ یتنفس و درد قفسھ س یفاقد كوتاھمار یب.  

 Pao2 برخوردار باشد یعیموجود در ھوا از محدوده طب.  

 رومتر را طبق آموزش بكار بردیرا انجام داده و اسپ یتنفس یورزشھامار یب.  

 صرف كند یعات كافیمامار یب.  

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .و خلط یتنفس یتعداد تنفس، عمق، طول مدت، صداھا: دیكن یبررس مار رایب یت تنفسیوضع .١

  .دیكنگزارش  را ش حرارتیو افزا یر عادیغ ی، صداھایتنفس یكاھش صدا ھا .٢

  .دیكنق یتشو را رومتریدر صورت دستور، استفاده از اسپ. ق و سرفھ نظارت شودیتنفس عم .٣

  .دیكنز یژن تجویبرحسب دستور اكس .۴

  .دیكنده و جابجا یساعت برگردان ٢حداقل ھر  را ماریب .۵

  .دیكننان حاصل یعات اطمیما یافت كافیاز در .۶

  



٤٣٢ 
 

  Problem Definition                                                                              ان مشكل                                یب

  .یطیمح یعروق – یت عصبیاختالل فعال

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                         یندھایبرآ

 :یستیبا ماریب

 و اندام گرم برخوردار باشد یعیاز رنگ طب.  

 برخوردار باشد یعیطب یرگیمجدد مو یاز پاسخ پرشدگ. 

 بافت در لمس، سفت نباشد. از تورم مختصر برخوردار باشد. 

 دینما یدرد را قابل تحمل تلق. 

 نكندگزارش  یچگونھ دردیبسمت باال ھ ٣٢ر فعال پایدر برگشت غ. 

 برخوردار باشد) یفاقد اختالل حس( یعیحساسات طباز ا. 

 را نشان دھد یعیطب یحركت یھا ییتوانا. 

 و متقارن در ھر دو اندام برخوردار باشد یقو یھا از نبض.  

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن یاز نظر رنگ و حرارت بررس را اندام مبتال. ١

 .دیكن یبررس یرگیمجدد مو یاز نظر پرشدگ را انگشتان پا. ٢

 .دیكن یاز نظر ادم و تورم بررس را اندام مبتال. ٣

 .دیدھدر سطح باال قرار  را اندام مبتال. ۴

 .دیكن یاز نظر درد كوبنده سركش بررس. ۵

 .دیكن یبررس را رفعال پایغ یدگیوقوع درد در خم. ۶

 .شود یاز نظر داشتن حس بررس. ٧

 .دیكن یحركت دادن پاھا و انگشتان بررس ییاز نظر توانا. ٨

 .دیكن یبررس را نبض ھر دو پا. ٩

  .دیكنبھ جراح گزارش  یعروق - یت عصبیدر صورت اختالل وضع. ١٠

  

  Problem Definition                                                                     ان مشكل                                         یب

  .ید عمقیترومبوز ور

    Expected Outcomes                                                     مورد انتظار                                        یندھایبرآ

 .برخوردار نباشد یپوست یدر نواح یاز حد عاد شیب یاز گرما 

 .ا تورم در ساق وجود نداشتھ باشدی یت، گرما ، قرمزیاز حساس یچگونھ مالكیھ 

                                                   
32 -Dorsiflexion 



٤٣٣ 
 

 .ر دھدییت خود را تغیبا كمك و نظارت وضع 

 . دیشركت نما یدر برنامھ ورزش 

 .ھ وجود نداشتھ باشدیر یآمبول از یبرخوردار باشد و مالك یعاد یھا در سمع از صداھا ھینھ بوده و ریفاقد درد س 

 .باشد یعیت طبیھماتوكر یون نشان نداده و دارایدراتاسیھاز د یمیچگونھ عالیھ 

  .بدن برخوردار باشد یعیاز حرارت طب 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكندر ران استفاده  یاپیلھ فشارنده پیا وسیفشارنده و  یبلند كش یبر حسب دستور از جورابھا. ١

 .فراھم شود یقھ درآورده شده و مراقبت پوستیدق ٢٠بار بمدت  ٢جورابھا در طول روز . ٢

 .دیكن یبررسرا  پا یداخل٣٥و قوزك ٣٤یی، پشت پا٣٣یركب یھا نبض. ٣

 .دیكن یسبرر را حرارت ساق. ۴

 .شود یو تورم بررس یت، گرما، قرمزیساعت از نظر حساس ۴ساق ھر . ۵

 .دیكن یریبار اندازه گ ٢ یروز را دور ساق. ۶

 .دیكن یریپشت زانو جلوگ یا بالشھا بھ عروق خونباز آوردن فشار . ٧

 .ش داده شودیت افزایر داده و بر حسب دستور فعالییمار را تغیت قرارگرفتن بیوضع. ٨

 .، ورزش قوزك ھر ساعت نظارت شودیداریدر ھنگام ب. ٩

 .دیكننان حاصل یعات اطمیما یافت كافیاز در. ١٠

  .دیكنكنترل  را حرارت بدن. ١١

  

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                              یب

  .یفشار یزخمھا

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                  یندھایبرآ

  :ماریب

 نشان ندھد یپوست یاز شكنندگ یچگونھ عالمتیھ.  

 از پوست سالم برخوردار باشد. 

 دیمابطور مكرر خود را جابجا ن. 

 استفاده كند یل حفاظتیاز وسا. 

  

  

                                                   
33 -popliteal 
34 -dorsalis pedis 
35 -posterior tibial 



٤٣٤ 
 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دینك یبار در روز بررس ٢حداقل  را )ھا ھا، ساكروم، شانھ ل پاشنھیاز قب(فشار  یپوست مربوط بھ نواح. ١

 .ساعت جابجا شود ٢مار حداقل ھر یب. ٢

 .دیدھفشار انجام  یخصوصًا در نواح را یمراقبت پوست. ٣

 .دیكن یریاستفاده كرده و  از تماس با تشك جلوگ) مثًال محافظ پاشنھ( یل محافظتیر وسایسا و یاز تشك اختصاص. ۴

  .العمل انجام شود ت طبق دستورمراقب یبالقوه پوست یشكنندگ یھا ن نشانھیبا اول. ۵

  

  Problem Definition                                                        ان مشكل                                                      یب

  پ و تحرك مختلیھ یدر رابطھ با شكستگ یر موثر سالمتیخطر حفظ غ

     Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار                یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب

   .داشتھ باشد یكاف یص از نظر مراقبت آمادگیدر زمان ترخ 

 .سازش با مسائل موجود را توسعھ دھد یاز آرامش برخوردار بوده و استراتژ 

 .خوردار باشدبر یاز كمك شخص 

 .طھ درمان نشان دھدیرا در ح یضرور یل كمكیاستفاده از وسا ییتوانا 

  .حفظ كند یداشتھ و برنامھ مالقات را از نظر سالمت یھمكار یبا برنامھ مراقبت خانگ 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن یص بررسیاز نظر طرح ترخ را ط خانھیمح. ١

 .دیرا ابراز نما یمربوط بھ مراقبت خانگ یھا یكھ دلواپسد یكنق یتشو را ماریب. ٢

 .دیكن یبررس یو مراقبت بھداشت یروزمره زندگ یھا تیدر فعال را یكیزیكمك ف. ٣

 .موزش داده شودمطلوب بھ فرد مراقب آ یعادات بھداشت. ۴

 :دیدھمار آموزش یبھ ب را باشد یل میص كھ شامل موارد ذیپس از ترخ یھا مراقبت. ۵

 .تیت فعالیمحدود 

 .مربوط بھ ورزش یت آموزشھایتقو 

 .مراقبت از زخم 

 .)ھ و مراقبت از زخمیتغذ(ام یارتقاء الت یبرا ییارھایمع 

 .داروھا 

  .یتداوم نظارت در ُبعد سالمت 

 

 



٤٣٥ 
 

  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  سمیرمات

  Problem Definition                                                                     ان مشكل                                        یب

  .ملا كاھش سطح تحی ی، خستگی، صدمھ بافتیماریت بیدرد حاد و مزمن در رابطھ با التھاب و جد

    Expected Outcomes                                                        مورد انتظار                                    یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب

  .كند ییدر پاسخ درد دارد شناسا یریا تأثیكھ سبب شدت درد  یعوامل 

 .و بكار برد كنترل درد را مشخص كرده یھایاستراتژ 

 .دیان كنیكاھش درد را ب 

 .عوارض را بموقع گزارش كند یھا م و نشانھیگر عالیاز مسائل د یریشگیپ یبرا 

 .ان كندیرا ب یسمیرمات یماریبودن درد ب یاختصاص 

 .ن درد را برقرار كندیتسك یاھداف واقع 

 .دھد یسوق م یر سنتی، نامعلوم و غیخوددرمان یان كند كھ درد غالبًا بھ استفاده از روشھایب 

  .كند ییا شدت درد را شناسایت یفیر در كییتغ 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 :دیكنفراھم  را متفاوت آرامش یارھایمع. ١

  .ھا آتل ت كننده وی، بالش حمایتشك ابر 

 .ا سرمایگذاشتن گرما  

 .یحیتفر یھا تیو فعال یآرام ساز یھا وهیش 

 .ت، استراحتیر وضعییماساژ، تغ 

  .دیكنز یبر حسب دستور تجو را آھستھ اثر یسمی، ضد درد ، ضد رماتیضد التھاب یداروھا. ٢

 .شود یماریمان بدران احساسات در مورد درد و یق بھ بیتشو. ٣

ن نقطھ نظر برسد كھ درد غالبًا بھ یمار بھ ایكھ ب دیكنآموزش داده و كمك  را یسمیرمات یماریرد و بد یولوژیزیپاتوف. ۴

 .دھد ینامعلوم سوق م یدرمان یروشھا

  .دیكن ین درد بررسیدر ح یرات ذھنییاز نظر تغمار را یب. ۵

  

  

  

  



٤٣٦ 
 

  Problem Definition                                                         ان مشكل                                                    یب

   .یافسردگ/ یھ نامناسب و استرس عاطفیاستراحت، تغذ/ كمبود خواب  ،یماریت بیش جدیدر رابطھ با افزا یخستگ

    Expected Outcomes                                                      مورد انتظار                                      یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب

  .آرامش را بكار ببرد یارھایبر حسب ضرورت مع 

 .دین نمایبھداشت خواب و اصول آنرا تمر 

ف دادن انواع یجھت تخف )یآرام ساز یاستراحت مطلق و روشھا(ھا یو استراتژ) ھا، عصا آتل(ل مختلف یاز وسا 

 .مند شودبھره  یخستگ

 .ق كندیروزمره تلف یھا تیت زمان را در فعالیریمد 

 .استفاده كند یو عاطف یروان یاز خستگ یریشگیپ یمناسب برا یارھایاز مع 

 .ب دھدیترت) ھا تیفعال( یاز نظر برنامھ درمان یطرح ثابت 

  .دكناستفاده  ینھا و مواد معدنیتامین ویمناسب ھم چن ییغذا یگروھھا یحاو یمقو یغذااز  

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  :دیكنفراھم  یدر مورد خستگ یآموزش. ١

 .دیدھح یتوض را یبا خستگ یماریارتباط شدت ب

 .دیدھح یتوض راآن یان فراھم سازیآرامش در جر یارھایمع

 .دیكنق یارائھ داده و تشو) یآرام ساز یحمام گرم و روشھا(در مورد اصول خواب  یطرح

 .دیدھح یت استراحت را از نظر كاھش استرس مفاصل و عواطف توضیاھم

 .دیدھح یتوض را )ھا تیسرعت انجام كارھا و در نظر گرفتن اولو یبرقرار( یحفظ انرژ یروشھا

 .دیكن ییشناسا را یدر خستگمؤثر  یو عاطف یكیزیعوامل ف. ٢

 .استراحت انجام شود/ ت یدر طرح برنامھ فعال یلیتسھ. ٣

 .دیكنق یتشو را یمتابعت از برنامھ درمان. ۴

  .ق شودیو مكمل تشو ییاز آھن غذا یھ مناسب بعالوه منبعیتغذ. ۵

  

    Problem Definition                                                               ان مشكل                                              یب

، درد در ھنگام حركت، تحمل محدود، عدم یضعف عضالن  ،یمختل در رابطھ با كاھش حركات دوران یكیزیتحرك ف

  .ل تحركیا استفاده نامناسب وسایاستفاده 

    Expected Outcomes                                                          مورد انتظار                                  یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب

  .كند ییعوامل مداخلھ گر در تحرك را شناسا



٤٣٧ 
 

 .ح دھدیاز عدم تحرك را بكار برده و توض یریشگیپ یارھایمع

 .كند ییا شناساتحرك مناسب ر یبرا) خانھ، مدرسھ، محل كار و جامعھ( یطیموانع مح

 .تحرك را بكار ببرد یبرا یل كمكیا وسایمناسب و  یھا وهیش

  .كند ییكاھش تحرك شناسا یرائھ راھكار برامنابع جامعھ را از نظر ا

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .ان كندیت مربوطھ بھ تحرك را بیمحدود تا دیق كنیتشومار را یب. ١

 .دیكن یبررس را یوتراپیزیا فی یمشاوره از نظر كار درمان یاز براین. ٢

 .دیكند یمحدوده حركت مفاصل مبتال تأكبر  

 .در تحرك شود یل كمكیق بھ استفاده از وسایتشو 

 .دیدھح یتوض را منیده استفاده از كفش ایفا. ٣

 .دیكنن ییتع یبطور اختصاص را شن مناسبیپوز/ پوستچر. ۴

 .دیكنكمك  یطیموانع مح ییدر شناسا . ۵

 .دیكنق نموده و بر حسب ضرورت كمك یاستقالل در تحرك را تشو .۶

 .دیریبگت در نظر یفعال یبرا یزمان طوالن 

 .دیریدر نظر بگاستراحت  یبرا یت زمانیپس از فعال 

 .دیكنفراھم  را كار یده سازاصول حفظ مفصل و سا 

  .دیدھجامعھ ارجاع  یبھ موسسات سالمتمار را یب .٧

  

  Problem Definition                                                               ان مشكل                                             یب

  .و فقدان تحرك یخستگ  ،یعضالن یعاد رینقص مراقبت از خود در رابطھ با انقباضات غ

    Expected Outcomes                                                           مورد انتظار                                  یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب

  .كند ییعوامل مداخلھ گر در مراقبت از خود را شناسا 

 .كند ییمراقبت از خود را شناسا یازھایرآوردن نب بسمتنا یروشھا 

 .مراقبت از خود را بكار برد یازھایب برآوردن نسمتنا یروشھا 

  .كرده و بكار برد ییمراقبت از خودشناسا یازھایبرآوردن ن یگر را براید یمنابع مراقبت 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكنمار كمك یگر در انجام آن بھ ب نقص مراقبت از خود و عوامل مداخلھ ییدر شناسا. ١

مراقبت از خود توام با محافظت از مفصل، حفظ  یازھایھا از نظر برآوردن ن تیمار و اولویبر اساس درك ب یطرح. ٢

 .دیدھكار توسعھ  یو ساده ساز یانرژ
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 .دیكنفراھم  را مناسب یل كمكیوسا. ٣

 .دیكنت یتقو را یل كمكیمن از وسایح و ایاستفاده صح. ۴

 .م كندیمراقبت از خود را تنظ یتھایمار زمان انجام فعالیكھ ب دیكنفراھم  یفرصت. ۵

 .ا شودیگر جویبھ كمك فرد د یدسترس یا راھھایف یمختلف انجام وظا یراھھا. ۶

دارند با موسسات  یمنیدر رابطھ با ا یبھ حداكثر سطح مراقبت از خود، كماكان مسائل یرغم دسترسیكھ افراد عل ینگامھ. ٧

  .دیكنمشورت  یسالمت

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                                       یب

  .مزمن یماریلھ بیل شده بوسیتحم یو وابستگ یو روان یكیزیرات فییمختل در رابطھ با تغ یر بدنیتصو

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                                    یندھایبرآ

 :دیمار بایب

  .مزمن است یھایماریر بیسم و سایرمات یماریبھ ب یعی، پاسخ طبیرات حاصل در خود پندارییشد كھ تغآگاه با

  .ردیافتھ در نظر بگیر ییتغ یخودپندار یبرا ییھایاستراتژ

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .كند ییو درمان را شناسا یماریم بید كھ عوامل كنترل كننده در عالیمار كمك كنیبھ ب. ١

 .دییان احساسات و ترسھا نمایق بھ بیمار را تشویب. ٢

 .مسائل بپردازد ییو شناسا یت فعلیوضع ید كھ بھ بررسیكمك كن. ٣

  .ندك ییموثر را شناسا یسازش یسم ھاید كھ مكانیكمك كن. ۴

  

  Problem Definition                                                 ان مشكل                                                            یب

  .ھا رات نقشییا تغی یواقع یر موثر با سبك زندگیسازش غ

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                                      یندھایبرآ

 :مار قادر باشدیب

  .را نام ببرد یماریند بیر از فرایرپذیر تأثیر و غیرپذیتأث یھا و نقشھا تیفعال

ا نقش ی ت یالت خاص، فعیرفتن وضعیا پذیر ییشرفت، تغید از نظر پیكھ با یح داده و اقداماتیروش درمان را توض

  .ح دھدیاتخاذ گردد توض

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن رتفعم را یپرسشھا را پاسخ داده و موھومات احتمال. دیكن ییشناسا را است یماریر بیكھ تحت تأث یاز زندگ یابعاد. ١

  .دیدھروزانھ توسعھ  یتھایارتقاء فعال یت خانواده و دوستان برایم، حمایكنترل عال یبرا یطرح. ٢
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  Problem Definition                                                                                              ان مشكل                یب

  .ھ نسبت بھ اثرات داروھایرض بطور ثانوخطر عوا

    Expected Outcomes                                                                                       مورد انتظار      یندھایبرآ

 :مار قادر باشدیب

  .كرده و حداقل عوارض را تجربھ كند یجرھا ھمكاریدر انجام پروس

 .بالقوه را فھرست كند یا طبق دستور مصرف كرده و عوارض جانبداروھا ر

 .كند ییشناسا یا كنترل عوارض جانبیكاستن  یبرا ییھایاستراتژ

  .را گزارش كند یفروكش عوارض جانب

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیدھانجام  را یالبراتوار یابیو ارزش ینیبال یبطور متناوب بررس. ١

 .دیت كنترل آموزش دھیو اھم یاحتمال ی، عوارض جانبیدرمورد صحت خوددرمان. ٢

 .دیكن مشاوره میو كنترل عال یكاستن عوارض جانب یدر مورد روشھا. ٣

  .دیكنسب وقوع عوارض مصرف افتھ بر حیل یتعد یدر دوزھا را داروھا. ۴

  

  Problem Definition                                                ان مشكل                                                            یب

  .نیزمھ خطر افتادن ب

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  .ن وجود نداشتھ باشدیخطر افتادن بھ زم

 .ردھندییط را تغیداد، محیدن رویجھت بحداقل رس

  .ح دھندیاز صدمھ، روشھا را توض یریشگیپ یبرا

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

 یرگین، تیر از نظر افتادن بزمیعوامل خطر شامل سابقھ اخ .دیینما یابین را با استفاده از ابزار ارزشیخطر افتادن بھ زم. ١

ون یپوتانسیون، ھیژناسیسا اكیوژن ی، اختالل در پرفیتنفس/یعروق -یقلب یماریر مشخصات دفع، بیی، تغیشعور، افسردگ

  .ر تحرك استییھ سرطان و تغیص اولیجھ، تشخی، سرگیتیوضع

 .باشد ی، و نداشتن برنامھ منظم ورزشیستم عصبی، مسائل سیزیون دھلیالسیبریتواند شامل ف یگر میاحتماالت د. ٢

ت یت، از وضعیت و بدون حمایت نشستھ با حمایاز حالت طاق باز بھ وضع( یحركت یماران را از نظر مھارتھایب ھیكل. ٣

ن كرده و ییمار را تعیب یتیاست كھ توان فعال یامر مھم. دیكن یغربالگر) ستادن، راه رفتن و نشستن ثابتیستاده، اینشستھ بھ ا

 .دیریرفع مسئلھ در نظر بگ یبرا ییراھنما

ا یدن لباس و یآب و پوش یدارا یوانیمثال در دست گرفتن ل یبرا(ن راه رفتن یفھ در حید انجام وظیدر نظر داشتھ باش. ۴

سرعت عمل آنان كاھش  یزیت حمل چیكھ با دادن مسئول یدر افراد. سازد یشتر مین را بینھ افتادن بزمیزم) لھیحمل وس
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 .باشند یشتر میابد در خطر افتادن بی یم

 ید و پرسنل كافیا فل كردهچرخدار را ق ید كھ تخت و صندلینان حاصل كنیحركت اطم یمار بیدر مورد حركت دادن ب. ۵

 .حفاظت وجود دارد یبرا

 یمنیا یارھایحركت شامل افزودن مع یماران بیاز افتادن در ب یكننده مھم جھت كاستن صدمات ناش یریشگیپ یارھایمع. ۶

د یدر نظر داشتھ باش. مار استیش از حركت دادن بیچرخدار و تخت پ یدر ھنگام نقل و انتقال از جملھ قفل كردن صندل

 .شوند ین دچار میب را بھنگام افتادن بزمین آسیشتریحركت ب یماران بیب

پرخطر «مضمون  كت در اطاق بایاستفاده از ات. دیاد است در پرونده و كاردكس ثبت كنیكھ احتمال افتادن آنھا ز یمارانیب. ٧

 .ت داردیره اھمیافت كمك و غیجھت ھشدار پرسنل از نظر در» از نظر افتادن

از است كھ از نظر سقوط یباشد ن یقھ با دستور پزشك ضروریا جلیدر مچ  یحركت یھا نچھ استفاده از محدود كنندهچنا. ٨

 .دیمار كامًال گوش بزنگ باشیب

. دیاز بھ مصرف دارو مشورت كنین در مورد با پزشك. دیكن یابیاز نظر افتادن ارز ین عاملییمار را جھت تعیب یداروھا. ٩

ھا  كیكوتیھا، ضد پس نیازپیمثل بنزود ییداروھا. كند یاد میدارو خطر افتادن را ز ۴ش از یا بین دارو یمصرف ھمزمان چند

 یھا مھار كننده یمصرف انتخاب. دھد یمار را در معرض افتادن قرار میع خواب معموًال بیھا از نظر ترف یو ضد افسردگ

 .اد كندیر افتادن را زتواند خط یم یسھ حلقو یھاین و ضد افسردگیجذب مجدد سروتون

تواند  یمار قرار داده و نشان داد چگونھ مید زنگ را در دسترس بیبا. دیط آشنا سازیمار را بطور كامل با محیب. ١٠

 .ع پاسخ دادیسر یلید زنگ را خینصورت بایدر ا. دیدرخواست كمك نما

د بھ اندازه یھا با طول نرده. ١١
4
1

2
1
وجود . تخت ثابت است ید كھ چرخھاینان حاصل كنیاطم. ع تخت كم باشدبوده و ارتفا

ن یینرده پا یمار از باالیتواند سبب شود كھ ب یھا در سرتاسر تخت م د بوده و استفاده از نردهیره در اطاق خواب مفینور ت

تواند سبب  یتراز با تشك مبدون  یھا اد و نردهیكنار تخت با فواصل ز یعمود یھا وجود نرده. آمده و دچار صدمھ شود

 .باشد یشود كھ علت آن حبس سر م یاز خفگ یمرگ ناش

. دیمار بھ توالت كمك كنیز مسكن در رفتن بیش از تجویدار شدن از خواب، قبل از زمان خواب و پیمحض بھ ھمواره ب. ١٢

درب استفاده نمود و در  یچسب بر روز بوده و بدون مانع باشد و از برید كامًال تمیشود با یم یكھ بھ توالت منتھ یریمس

ن نوع حوادث در رابطھ با رفتن بھ توالت بوده است یاز ا یاریبس. د درب آن باز گذاشتھ شودیمار بایزمان استفاده توسط ب

بھ  ازین حادثھ نیمطالعات نشان داده است كھ غالبًا ا. »یس كنینست كھ خود را خیافتادن بھتر از ا«ماران معتقدند یرا كھ بیز

 .دفع با عجلھ بوده است

پزشك  یاز بھ دستور كتبیاستفاده از آن ن .دیكن یخوددار یحركت یھا٣٦در صورت امكان از بكار بردن محدود كننده. ١٣

ھا  یتمیس رید  ال،یب شبكھ براكیآس ،٣٧زیولیاز جملھ رابدوم یتوام با صدمات جد یحركت یاستفاده از محدود كننده ھا. دارد

 .ك بوده استیترومات یو صدمات مغز ین خفگیھم چن

                                                   
36 -Restraints 
37 -Phabdomyolysis 



٤٤١ 
 

ت نامناسب یل وضعیاز نظر افتادن دارند كھ احتماًال بھ دل یادیغالبًا تجربھ ز یحركت یھا ، بامحدود كنندهماران مسنیب. ١۴

شد نشان داد كھ  یكھ مراقبت حاد انجام م یمارستانیمطالعھ در دو ب. و تعادل است یا از دست دادن ھماھنگیعضالت 

 یھا یا آشفتگیصدمات / نیاز نظر افتادن بزم یشیچگونھ افزایشود ھ یاستفاده نم یحركت یھا كھ محدود كننده یھنگام

 .وجود ندارد یدرمان

  :دیین نمایگزیل را جای، موارد ذیحركت یھا استفاده از محدود كننده یبجا. ١۵

  .مارین كنترل مكرر بیپرسنل كارآمد ھم چن 

  .یا كاركردی یماران مبتال بھ اختالالت شناختیب یراز شده بیتجھ یپرستار یواحدھا 

 .بدون كف لغزنده یھ كفشھایتھ 

 .ا مچیزانو  یمربوط بھ قوزك، باال یا حساسھ ھایھشدار دھنده  یھا ستمیس 

 .چرخدار یا صندلیمربوط بھ تخت  یھا ھشدار دھنده 

 .ماریق بیتحت نظر گرفتن دق 

 .ھا با ارتفاع كم استفاده از تخت 

 .دن درھا بسمت واحدقفل كر 

ك بوده و مسئلھ یولوژیزید كھ معموًال فیشده است آگاه باش) انیھذ(شعور  یرگیدچار ت یمار بتازگیچنانچھ ب 

ل یل آشنا از قبید كھ خانواده وسایھ كنیتوص. دیرا فراھم ساز یواقع ییمار آشنایدر ھنگام تعامل با ب. است یطب یاضطرار

ن یتواند از افتادن بزم یم یواقع ییآشنا. حفظ شود یاورد كھ ارتباط قبلیاز منزل بره را یو غ یو مچ یواریساعت د

  .را كاھش دھد رشعو یرگیا تیكرده  یریشگیپ

ت یبا واقع یت كرده ولیمار احساسات را تقویو درك ب یشعور توأم با دمانس است ھمدل یرگیمار دچار تیچنانچھ ب 

 . بھ دمانس موثر استماران مبتالینكار در بیا. كند یمقابلھ نم

مار حضور داشتھ یا خارج نمودن سوندھا در كنار بی یاز افتادن اتفاق یریشگیپ ید كھ برایاز خانواده در خواست كن 

 .باشد

ا دو نفر از پرسنل ین راه رفتن استفاده كرده یدر ح یمنیپاھا ندارد از كمربند ا یستادن رویدر ا یمار ثباتیچنانچھ ب 

 یمنیتواند ا ین كمربند راه برود و پرستار میتواند بطور مستقل با ا یمار میب. مار كمك كنندیاه رفتن بھ بن ریدر ح یپرستار

 .ت شودسس د چنانچھ زانوھایاو را حفظ نما

نكار سبب یا ،باشد یستگاه پرستاریك بھ اید كھ نزدیقرار دھ یدر اطاق را كھ در معرض افتادن است یماریب 

 .نظر باشدشود كھ مرتبًا تحت  یم

چرخدار بجز  یاز بكار بردن صندل. ندیبازوھا بنش یبرا یھ گاھیتك یبا ثبات دارا ید كھ در صندلیمار كمك كنیبھ ب 

نكھ بدون قفل كردن یا ایكھ تنھا رھا شوند  یاد خواھد بود وقتیماران زیاحتمال افتادن ب. دیكن یدر موارد نقل و انتقال خوددار

 .ستندیپا بلند شده و با یھھاھ گایا درآوردن تكیچرخھا 

ماران از نظر راندن بجلو با یب یازھاین ھا وییچرخدار مناسب جثھ، توانا یا صندلی ید كھ صندلینان حاصل كنیاطم 
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در  اشد،مار بیب یازھاید مناسب نیمنگاه بایستم نشیس. پا است یھ گاھھاین و برداشتن تكیبھ كف زم یدسترس ییدستھا و توانا

ستد و دچار صدمھ بعلت یبلند شده و با یتواند چرخھا را حركت داده بدون افتادن از صندل یمار میكھ بنصورت است یا

در پوستچر نشستن و تقارن بدن  ین مشكالتیھم چن یو كوفتگ یپوست یھایتواند سبب پارگ یپا م یھ گاھھایتك. نشود یصندل

 .دیجاد نمایا

 یھا توانند بعنوان محدود كننده یچونكھ آنھا م ،شود یودداراالمكان خ یچرخدار حت یھایاز بكار بردن صندل 

 كھ مطالعات نشان داده است. كنند یرند حركت نمیگ یچرخدار قرار م یكھ در صندل یاكثر افراد. محسوب شوند یحركت

رت درصو% ۴۵ن یتوانند مستقل بسمت جلو حركت دھند ھم چن یرند میگ یچرخدار قرار م یكھ در صندل یاز افراد% ۴

نفع قادر بھ ین نشان داده شده است كھ افراد ذیھم چن. قادر بھ حركت دادن خواھند بود یفور یازھایوجود اشاره ھا و رفع ن

ز یماران نبوده و آنھا نیچرخدار مناسب جثھ ب یھاین اندازه صندلیھم چن. ستندیچرخدار بدون كمك ن یھایباز كردن قفل صندل

 .اند دهیبجلو ندآموزش الزم را از نظر ھل دادن 

نشان . دیوتراپ ارجاع دھیزیبھ  ف مار رایب ، آموزش نحوه قدم زدن و كمك بھ تعادلت كنندهیتقو یجھت ورزشھا 

  .ن موثر استیاز افتادن بزم یریشگین سھ مورد در پیداده شده است كھ ا

   Patient Education                                                                       مار                                 یآموزش بھ ب

ھا در  رهیل دستگیاز قب یمنیا یارھایبعالوه استفاده از مع .من در منزل راه برودید كھ چگونھ بطور ایمار آموزش دھیبھ ب. ١

ن یدر فرد مسن انجام چند. ت داردگر ضروریف دیا انجام وظایاء در ھنگام راه رفتن یاز حمل اش ین خودداریحمام و ھمچن

  .ن شودیتواند منجر بھ افتادن بھ زم یرا كاھش داده و م یفھ توامًا عملكرد حركتیوظ

  .دیمثل راه رفتن را آموزش دھ یت حفظ برنامھ منظم ورزشیمار اھمیبھ ب .٢

  .ن خوردن شودیتواند سبب زم یاست كھ م ییرھایاز متغ یكیثابت  یفقدان برنامھ ورزش. ٣

  

  Problem Definition                                                                    ان مشكل                                         یب

  .اختالل تحرك در تخت

    Expected Outcomes                                                           مورد انتظار                                  یندھایبرآ

  .ت در تخت را نشان دھدیشن، ورزش و انجام فعالیاستقالل مطلوب در انتخاب پوز 

  .داشتھ باشد یت عملكردیت در تخت، ورزش و فعالیر وضعییانجام تغ یگران از نظر چگونگید ییراھنما ییتوانا 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

تھ عضالت، یش تونسی، افزایعروق - ی، قلبی، مسائل تنفس یا جمجمھ ٣٨ماران را از نظر فشار داخلین خطر بییجھت تع. ١

خاص از  یھا شنیقرارگرفتن در پوز یبرا یط ھشدارین شرایا. دیانجام دھ یكیزیف یون، زخم فشار و درد بررسیراسیآسپ

ون در یراسیرا جھت كاستن خطر آسپ  )باالتر یسركم(ت طاق باز ین استفاده از وضعیمولف. از عوارض است یریشگینظر پ

  .را كاھش دھد یا تواند فشار داخل جمجمھ یدرجھ م ٣٠باال بردن سر تخت باندازه  .ندك یشنھاد میھ از سوند روده پیتغذ

                                                   
38 -Intra cranial  pressure (ICP) 
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ر آن استفاده ییدر تخت و تناوب تغ یریت قرارگین وضعیاز نظر بھتر یریم گیجھت تصم یت بندیو اولو یتفكر انتقاداز . ٢

شن خاص یقرار دادن در پوز. رانھ انجام دادیشگیپ یازھایخطر و ن یارھایمار، معیخچھ بید با توجھ بھ تارینرا بایا .دیكن

ش یافراد مبتال بھ افزا یمثال باال بردن سر تخت برا یبرا. داشتھ باشد یرگیدر د یر منفیممكن است تأث یك ناراحتی یبرا

منع شده  یفشار یھا و زخم یحاد عروق مغز یسكمیدر ا یھ با سوند ممكن است مناسب باشد ولیفشار داخل جمجمھ و تغذ

 .باشد

افتگان سكتھ یرا در نجات  یسكمیان خون بافت ایدرجھ ممكن است جر ١۵ج نشان داده است كھ باال بردن سر تخت تا ینتا

 ٢- ۴اند حداقل ھر  شده یتشك كاھنده فشار بستر یكند كھ چنانچھ رو یشنھاد میبر شواھد پ یاصول مبتن. ش دھدیحاد افزا

  .ت دھندیر وضعییساعت تغ ٢اند ھر  قرار گرفتھ یتشك استاندارد ابر یساعت و چنانچھ رو

باال بردن سر تخت سبب . ش فشار داخل جمجمھ استیمار دچار افزایچنانچھ ب دیدرجھ باال ببر ٣٠سر تخت را باندازه . ٣

  .شود یم ICPكاھش 

ا مصرف قرص حالت نشستھ كامل بخود دھد چنانچھ دچار اشكال در بلع یھ و یان تغذید كھ در جریمار كمك كنیبھ ب. ۴

 .ندك یعات و قرصھا را كم میون غذا، مایراسیكار خطر آسپ نیانجام ا. باشد یم

ژن یو سطح اشباع اكس یاتیم حیچنانچھ عال. دیت نشستھ كامل قرار دھیمار را بر حسب تحمل در وضعیبطور متناوب ب. ۵

ر یین سبب تغیھمچن. دھد یكار قلب را كاھش م یت عمودیقرار گرفتن در وضع. دیزان كنیثبات دارد پاھا را از لبھ تخت آو

از  یھ و تقارن مطلوب بدن و آگاھیر یریكند و سبب بھبود ھواگ یك میتحر را یعصب یشده و رفلكسھا یفشار درون عروق

 یممكن است بھبود یاستراحت در تخت وجود دارد حت یبرا یون كمتریكاسیدھد كھ اند ینشان م یبازنگر. شود یط میمح

، نشستن بمدت یاكتساب یمونماران با پنوینشان داده است كھ در ب یتصادف ییكارآزما. ا سبب صدمھ شودیر انداختھ یرا بتاخ

ستادن كوتاه یبعد و ا یشرونده در روزھایمارستان و سپس تحرك پیدر ب یقھ در خارج از تخت در روز اول بستریدق ٢٠

 .د استیمدت مف

كھ  یدر صورت. دارد یاز زخم فشار یریشگیاز نظر پ یت طبیبھ وضع ینكار بستگید ایسرتخت را بطور حداقل باال ببر. ۶

ساكروم  یخطر پارگ. دیتحت نظر قرار دھ ،م فشاریت نباشد بطور مكرر ساكروم را از نظر عالین وضعیتحمل ا قادر بھ

ن ییماران بسمت پایدن بیرا كھ پوست ممكن است با لغزیدرجھ باال باشد ز ٣٠ش از یكھ سر تخت ب یمطرح خواھد بود ھنگام

 .شود یریتخوان زده و سبب فاصلھ گرفتن از بافت عضلھ و اسیبھ مالفھ چسب

نھ در دو سمت یت قریكار سبب حفظ وضع نیا .منع شده باشد یل پزشكیبدل نكھیا د مگرییتخت را ھموار نما یدر فواصل. ٧

ن اكثر یتحرك در تخت باشد ھم چن یبرا یتواند آغاز یشن مین پوزیا. آورد یدر م یعیتھ را بحالت طبیسیبدن شده و تون

 .باشد ین میماران در منزل چنیب یھا تخت

تواند فشار  یك پھلو میھ قرار دادن كامل ب. دیا كمتر كج كنیدرجھ  ٣٠ هبانداز را رندیگ یك پھلو قرار میھ كھ ب یمارانیب. ٨

 .بھ تروكنتر وارد سازد یادیز

 ینیگزیجا یمثًال پس از عمل جراح ،د مگر منع شده باشدیحركت و طاق باز قرار دھ یماران بیب یھا ر پاشنھیك بالش زی. ٩

 .شود یھا سبب كاستن فشار بر پاشنھ م ر ساقیز یك بالش بطور طولیكامل زانو، قرار دادن 

 یھا ستمیاز س یاریتواند بس یقرار گرفتن بصورت نشستھ م یبرا ییعدم توانا. دیكن یریشگیپ یحركت یاز عوارض ب. ١٠
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 .را مختل سازد یبدن

بطور متداول . دیا متحرك در تخت قرار دھیمار را درسطح ساكن ی، بیراد از نظر بروز زخم فشایدر صورت خطر ز. ١١

 ١عدم وجود فاصلھ (در تشك  یزوائد استخوان یجھت كنترل فرورفتگ یحساس استخوان ین مالفھ و نواحیكف دست را ب

 .ا درمان كندیرده ك یریشگیپ یفشار یھا تواند از بروز زخم یل كاھنده فشار میوسا. دیقرار دھ) مارین تخت و بیب ینچیا

د كھ تنفس یق كنیمار را تشویب. دیع قرار دھیما - ھوا یحاو یھا تشك یرا رو IVو  IIIدرجھ  یمار با زخم فشاریب. ١٢

كار از  نیرومتر استفاده كند، ایمصرف كرده و از اسپ یعات كافین مایق و سرفھ كرده و در تخت جابجا شود، ھمچنیعم

 .كند یم یریشگیپ یو احتمال پنومون یآتلكتاز

بوست استفاده یاز  یریشگیم كننده جھت پیا عامل حجیعات و نرم كننده مدفوع و یبر، مایمار فید كھ بینان حاصل كنیاطم. ١٣

ل از دست ین بھ دلیشود ھم چن یس و ضعف عضالت شكم میستالسیل كند شدن پریبوست بدلیمنجر بھ  یحركت یب. كند یم

 .باشد یز میگام دفع نن در ھنیجاذبھ زم یرویدادن ن

ضد  یمانند جورابھا یریشگیپ یارھایكرده و مع ییرا شناسا یدیور یماران در خطر از نظر بروز ترومبوآمبولیب. ١۴

 یآنت یو داروھا یعات كافیساق، ما یو ورزشھا یتوام نمودن حركات دوران. دیبكار بر یاپیل فشار آورنده پیو وسا یآمبول

سم یق پا، آمبولیعم یدھایع، صدمات متعدد، سابقھ لختھ در وریوس ی، جراحیطوالن یحركت یب. كواگوالن مناسب است

ك ی. باشد یاد از عوامل خطر میو سن ز یویا كلی یقلب یی، نارسایران، سرطان، صدمھ طناب نخاع ی، شكستگیویر

 .كند یق كم میھ تزریوز را در ناحمیال اندازه اكین از ویدن ھپاریض سوزن پس از كشینشان داده است كھ تعو یمطالعھ كم

. دیق كنیتشو یت طبیرا بر حسب تحمل با توجھ بھ وضع) تریل یلیم ٢٠٠٠- ٣٠٠٠روزانھ (عات یما یمصرف كاف. ١۵

 یریشگیپ یو عفونت ادرار یویل سنگ كلیاز بدن شده و از تشك یم متحرك و باكتریكلس یعات سبب شستشویافزودن ما

 .كند یم

را ھر چھ زودتر مشخص كرده و گزارش  یستم ادراریم عفونت سیبھ عمل آورده و عال یز سوند فولق ایمراقبت دق. ١۶

 .و عفونت شود یادرار یش سنگھایتواند منجر بھ افزا یم یك سوند فولیراه رفتن و وجود  ییعدم توانا. دیدھ

  :دیدر تخت انجام دھ یحركت یتھاین فعالیل را در حیمداخالت ذ. ١٧

  .دیاستفاده كن ین زوائد استخوانیدر ب) باندازه بالش( یابر یھا  ا تكھیھا  مثل بالش یلیشن از وساین پوزدر ھنگام داد -

 ی، مالفھ، صندلتخت یلھ باالیمثل م یلیك پھلو از وسایھ ا چاق بیحركت  یماران بیا انتقال بیدر ھنگام بلند كردن  -

 .كند یت میحما یمثل فشار، اصطكاك و پارگ یكیمكان یروھایھ نیلل عین وسایا. دیاستفاده كن) ماریدن بیكش یبجا(انتقال 

استفاده . شود یك منع میزوتونیو سكتھ بخاطر اثر ا یقلب یماریتخت در اشخاص مبتال بھ ب یلھ باالیاستفاده از م :توجھ

 یتیسیپرتونیب ھشود، علت آن چنگ زدن با دست سالم است كھ سب یھا منع میپلژ ین در ھمیتخت ھم چن یلھ باالیاز م

بھ پرسنل شده  یاد بھ پشت دست و صدماتیغالبًا سبب فشار ز ٣٩بلندكردن با دست. شود یم یپلژ یسمت ھم یدگیو خم

 .ماران ناراحت كننده باشدیب یو ممكن است برا

                                                   
39 -manual 
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قره تخت و ركاب و قر یلھ باالیمثل تشك ھوا، م ٤٠چاق یلیماران خیب ییجابجا یل خاص برایبزرگ و وسا یاز تختھا -

 .دیسر استفاده كن یستم كشش در باالیك سیمتصل بھ 

ر و ییاز نظر تغ یتوان و بھ كھ ید تا زمانیكن یك سمت خودداریھ ب) حركت یب(چاق  یلیماران خیاز قرار دادن ب -

بعالوه سبب  ،شود یاز اصطكاك م یناش یو سوختگ یپوست یسبب كاھش پارگ ییتشك ھوا. دیببر یدر تخت پ ییجابجا

ت پھلو شروع بھ یمار در وضعیچنانچھ ب. شود ین در تخت میماران سنگیمقاومت پرسنل از نظر حركت دادن بكاھش 

 .ن حركت سخت خواھد بودیپرسنل توقف ا ید برایدن بسمت لبھ تخت نمایلغز

شبانھ از آتل  .دیدر بازوھا بكار ببر یحركت یھا ل محدود كنندهیاغماء و دارندگان وسا دچار مارانیدر ب را آرنج یپدھا -

در سمت اولنار در  یھ آرنج و پارستزیا درد ناحی چنانچھ فلج عصب اولنار. دیع كشش استفاده كنیترف یرنج براآ

ا خم كردن مكرر سبب فشار در عصب اولنار شده كھ منجر بھ یمدت  یفشار طوالن. وجود دارد ۵و  ۴انگشتان 

 .شود یب عصب میو آس ینوروپات

 یھا لھ محدودكنندهیاز وس یریتواند ضرورت بكارگ یشعور م یرگیتھ و تیماران آژیب یبراحصار  یك تخت دارای -

 .كند یریآرنج جلوگ یدگیینھ و مچ را كاستھ و از سایدر س یحركت

در  یر عادیاز انقباض غ یریشگیجھت پ. دیرا آموزش دھ یخود مراقبت یتھایو فعال یح حركات دورانیانجام صح -

و  یحركت یب. دیاستفاده كن یك برنامھ چرخشین در اندام بر اساس یپوت/ تفاده از آتل ھاعدم اس ٤١مفصل و سندرم

مفصل  یر عادیتواند سبب انقباضات غ یم یوندیرات بافت پییاز تغ یناش یآتروف/  تھ مزمن و ضعف عضلھیسیاسپاست

 .شود

ا زور و یكھ سبب حبس نفس  یتینوع فعالدن در تخت و ھر یا غلتیتخت  یدن خود بھ باالیت بازدم را در ھنگام كشیاھم -

كرده كھ  یریشگیپ یا و درون قفسھ یش فشار داخل شكمینكار از مانور و السالوا و افزایا. دیح دھیشود توض یفشار م

 . وكارد و مغز را مختل سازدیوژن میتواند فشار خون را باال برده و پرف یم

ا یدر تخت، ورزش  ییكننده از ضد درد قبل از جابجا یریشگیكند بطور پ ید میچنانچھ حركت سطح درد را تشد -

شود  یمار بازگو میاز بھ ضد درد را كھ توسط بیف، شدت درد و نید تعریپرستاران با. دیمراقبت از خود استفاده كن

ھ یو بطور ثانو یطیب عصب محیوجود دارد كھ اغلب آس ین درد نوروپاتیتسك یبرا یخاص یالبتھ داروھا. رندیبپذ

 .شود یجاد میلت عدم استفاده از اندام ابع

كار بھتر است  نیا. ندیك بالش حائل نمایگر دردناك شكم را با یھ دیا ناحی، زخم ید كھ شكاف جراحیماران كمك كنیبھ ب -

 .ردیگر انجام گید یتھایا فعالیت، سرفھ یر وضعییدر ھنگام تغ

جاد كند یدر حركت ا یا تواند مداخلھ یكھ م یضالنع یك جھت كنترل اسپاسمھایضد اسپاسمود یخوراك یاز داروھا -

 .كند ینم یجاد ضعف عضالنیا یكرده ول یریشگیھا پ است كھ از اسپاسم ینوع یسطح درمان. دیاستفاده كن

ا ی یوب حسیدرد، ع یعصب و حركت استفاده كرده و اثرات جانب یخ بر حسب دستور پزشك پس از بلوك نواحیاز  -

قوزك، پا، زانو، در  ینوم ممكن است بطور موضعیم بوتولق فنل، اتانول، سیتزر. دیكن یرا بررس یمسائل عروق
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در بھداشت، حركات  یا مداخلھ(تھ یسیو كاھش اسپاست یعضالن یر عادیاز انقباضات غ یریشگیانگشتان جھت پ

 .استفاده شود) كند یاز فشار و آرامش م یریشگیستادن و پی، ایریقرارگ و یدوران

، بھداشت و یصندل/ در تخت  یریت، قرارگیتواند در فعال یتھ سركش مزمن و درد میسید كھ اسپاستیتھ باشدر نظر داش -

 .گردند یمند م بھره ینخاع ٤٢ون باكلوفن با كاشت پمپ در كانالیماران از انفوزیاز ب یبرخ. دیتداخل نما یت زندگیفیك

تواند  یاد میوزن ز. دیع نمایرا ترف یعیواند وزن طبت یھ میكھ تغذ د چونیھ ارجاع دھیماران را بھ متخصص تغذیب -

  .كند یریت دمر جلوگیجاد كرده و ممكن است از تحمل وضعین حركت در تخت ایدر ح یبدن یاد در بخشھایاسترس ز

  :دادن ورزش

رفتن گ(ن مفصل ییاندام را در باال و پا. دیر فعال دھیغ یحركت بدن را ورزش دوران یب یبار بخشھا ٢ یحداقل روز -

سبب حفظ حركت مفصل و عضلھ شده و از  یدوران یورزشھا. دیت كنیحما) مچ یساعد و دست در ھنگام دستكار

مفصل اجازه  یت كافیحما. شوند یتر میعضالت صرفًا با كاركردن قو. كند یم یریشگیپ یعضالن یر عادیانقباضات غ

  .دا مقاومت را نسبت بھ حركت مشخص سازنیدھد كھ پرسنل سھولت  یم

تھ سبب یسیاسپاست. دیچرخش بخارج دارد حركت دھ یكھ شانھ قدریرا در حال یپلژ یمبتال در فرد ھم یاندام فوقان -

چرخش بخارج بافت . كند یریشگیپ یعیع و نرم طبیده شده و از حركت سریبھ عقب كش یپلژ یھم یھا شود كھ شانھ یم

 .دھد یرا كاھش مكرده و درد  یریشگین استخوانھا پینرم را از حبس شدن ب

د و یش از درجھ شروع درد حركت ندھیب یعیدر افراد با حس طب. دیك انجام دھیتمیرا بطور آرام و ر یحركات دوران -

سبب  یع و ناگھانیسر یحركات دوران. دیتنھا تا درجھ مقاومت حركت دھ  یذھن یف و آگاھیحس ضع یدر افراد دارا

توان كار را  یكند لذا م یك را كش داده و سست میك، عضالت اسپاستیتمیرحركات . دھد یش میدرد شده و تون را افزا

 یكھ از سفت یتواند سبب آرامش عضالت شود البتھ در آنان ین میم ھمچنیا كشش مالیحركات آرام مفصل . ادامھ داد

 .كند ینسون صدق نمیبرخوردارند مثل پارك یعضالن

 ل سفت كردن عضلھ،یشده است از قب یزیلھ متخصص برنامھ ریمار را كھ بوسیتوسط ب یورزش یشروع برنامھ ھا -

 یھا مار كھ برنامھیاجازه دادن بھ ب. دیت كنیھ مقاومت و بلند كردن وزنھ را تقویت فعال، انقباض عضالت علیتقو

 تھیسیورزش فعال و بلند كردن وزنھ كمك بھ حفظ تون. كند یق میتشو یت را در ویرا زودتر شروع كند مسئول یورزش

. شود یا مفاصل میھا  عضلھ بدون حركت دادن اندام یبرھایف یسفت كردن عضلھ سبب كوتاھ. شود یعضلھ و قدرت م

نصورت ین كار كنند كھ در ایم و جاذبھ زمیمال یرویھ نیشود كھ عضالت عل یشرونده مقاومت سبب میپ یورزشھا

 .شود یك طول عضلھ میسبب تحر

اد در یر وزن، كاھش حس و تالش زییتغ یبرا یتھ، عدم توانائیسیو اسپاست یھا، شل مداخلھ در عدم تقارن بدن و اندام -

ن مشكالت را برطرف كرده یتواند ا یدر تخت و حركت م یت درمانیقرار دادن در وضع. ھنگام حركت ضرورت دارد

 .و پوستچر را مجددًا برقرار سازد یعیش حس، تون نسبتًا طبیو سبب افزا

بھ . دیو پوستچر و حركت استفاده كن یعیل تون نسبتًا طبین حركت جھت تسھیدر ح یشاره كالمدست و ا ییاز راھنما -

  .ندیت نماید در حد توان فعالیماران اجاره دھیب
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  Problem Definition                                                                                            ان مشكل                 یب

  .یكیزیحركت مختل ف

    Expected Outcomes                                                                               مورد انتظار              یندھایبرآ

  .ابدیش یافزا یت جسمیفعال 

 .دیه نماحركت را برآورد ییو قدرت و توانا ش تحركیداف مشخص شده از نظر افزااھ 

  .ش تحرك نشان دھدیرا جھت افزا) چرخدار و واكر یمثًال صندل( یقیلھ تطبیاستفاده از وس 

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  :دیكن یرل غربالگیب ذیرا بترت یحركت یمھارتھا .١

ستاده، نشستن ثابت در یاز جملھ از حالت نشستھ بھ ا یحركات انتقال -   ،تیت و بدون حماینشتن با حما -    ،تحرك در تخت - 

  .نشستن و راه رفتن یھا تیفعال -   ،ھا و نقل و انتقال ییجا

ل مسائل یماران بھ دلیاز ب ی؟ برخیا روانیدارد  یا منشأ جسمیآ. دیریمار را از نظر علت اختالل تحرك تحت نظر بگیب. ٢

  .كنند یحركت نم یا افسردگی یروان

نفس و  ی، تنگتعداد نبض، فشار خون. دیاندام كنترل كرده و ثبت كن ۴ت و استفاده از یمار را از نظر تحمل فعالیب ییتوانا .٣

  .دیت در نظر گرفتھ و ثبت كنیرنگ پوست را قبل و پس از فعال

د كھ یبخاطر داشتھ باش. دیرا برطرف ساز مار را در نظر داشتھ و در صورت امكان آنیظر درد بت از نیقبل از فعال. ۴

  .شود ید میت تشدیت تحرك شده و غالبًا با فعالیدرد سبب محدود. اد استفاده نكرده باشدیمار مسكن زیب

چرخدار را  یا صندلیر بغل یز یھا ، واكر، عصا، چوبیمنیت مثل كمربند ایفعال یاز برایمورد ن یل كمكیھر گونھ وسا. ۵

  .ش دھدیتواند تحرك را افزا یم یل كمكین وسایا. دیت در دسترس قرار دھیقبل از شروع فعال

. د مگر منع شده باشدیبار در روز انجام دھ ٢را حداقل  یر فعال دورانیغ یحركت است ورزشھا یمار بیچنانچھ ب 

رات در اطراف مفصل و ییت بھ سرعت سبب كوتاه شدن عضلھ و تغیفعال عدم. دیك از مانورھا را سھ بار تكرار كنیھر 

  .شود یشروع م یحركت یساعت پس از ب ٨عضالت  یر عادیل انقباضات غیتشك. شود یمفصل م یساختار غضروف

چنانچھ برنامھ مورد قبول است با . دیبا پزشك مشورت كن یك برنامھ ورزشیش از شروع یحركت پ یمار بیدر ب 

 .دیل شروع كنیورزش ذ

ھا، زانوھا و  باز كردن و بستن مفصل قوزك یعنی( یو تحتان یفوقان یھا فعال با استفاده از اندام یحركات دوران 

 .)ھا پیھ

منع  یقلب یماران با ناراحتیممكن است در ب(رد یلھ قرار گیم ٤٣یكھ چانھ باالیدر حال یلھ افقیزان شدن از میآو 

 .)شود

 ین ورزشھا با ضعف و آتروفیا. ران در حالت نشستھ سر ۴ا ین یسر یورزشھا ت كننده مثلیتقو یورزشھا 
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 .كند یعضالت مقابلھ م

 یصندل. دیاستفاده كن) شود یل میكھ بھ برانكار تبد( یك صندلیا یانتقال  یحركت است از صندل یمار بیچنانچھ ب 

شود كھ  یشده و سپس بحالت نشستھ كامل درآورده مده یمار بھ سطح صاف كشیرد كھ بیگ یمورد استفاده قرار م یانتقال زمان

 .شوند یاز تخت خارج م یحركت یماران با سابقھ بیب بین ترتیاھ ب

. )چنانچھ منع نشده است(د یدا كرده و ھر چھ زودتر شروع بھ راه رفتن نمایپ یمار بھ تحرك دسترسید كھ بیكمك كن 

كمتر و برگشت زودتر بھ محل كار و  در بھ كار كردن بھتر، درمومًا منجدر واقع حركت زودتر در صدمات حاد اندام ع

  .شود یورزش م

از بدن  یت و ثبات بخشیھا سبب حما كرست. دیمار ببندیش از حركت دادن بیاز را پیمورد ن یھر گونھ كرست طب 

 .دھد یشتر را اجازه میشده و تحرك ب

ق یرا تشو یینكار خودكفاید اییافزایستقالل را ب، ایروزمره زندگ یھا تیشتر در فعالیھمزمان با كسب قدرت ب 

شتر كرده و تحرك را از یرا ب یل انتقال دھنده وابستگیبا وسا یر ضروریدن كمك غیرسان. برد ین میرا از ب ینموده و ناتوان

 .برد ین میب

ندام فعال را بطور ھدف دار د ایتوان ید كھ میداشتھ است در نظر داشتھ باش یا ھمرپلژی یمار حادثھ عروق مغزیچنانچھ ب. ۶

  .ردیشود اندام مبتال را بكار گ یمار وادار مینصورت بیت منع نموده و در ایاز فعال

مار گذاشتھ و یدست ب یمار نشستھ دست خود را رویب یشود، پھلو یخود نم یا عھده دار آراستگیھ یمار تغذیچنانچھ ب. ٧

او را شانھ  ید موھایتوان ین روش مین با ایھمچن. دیھ نمایكھ خود را تغذد یت كرده و كمك كنیگر حمایرا با دست د یآرنج و

  .استفاده كند یشتریب یتواند غذا یشده و غالبًا م یو استقالل و یمار، حركات دورانیھ سبب تحرك بین روش تغذیا. دیبزن

   Patient Education                                                                                                  مار      یآموزش بھ ب

  .دیاین بییاز تخت پا یبھ آرام ید كھ در ھنگام انتقال از تخت بھ صندلیمار آموزش دھیبھ ب. ١

 .ت استفاده كندین فعالیرا در ح ید كھ روش آرام سازیمار آموزش دھیبھ ب. ٢

 .ربغل جھت افزودن تحرك استفاده كندیا چوب زیمثل عصا، واكر  یكل كمید كھ از وسایمار آموزش دھیبھ ب. ٣

و  ی، ورزش، آراستگیزیمثل خوردن چ یخود مراقبت یتھاید كھ در ھنگام فعالین آموزش دھیبھ اعضاء خانواده و مراقب. ۴

حفظ استقالل در حد . در فعال مراقبت نباشیافت كننده غیمار دریاد وادار كنند كھ فرد بیز یكمك رسان یدن لباس بجایپوش

 .دیافزا یتحرك را در او م یامكان مھارتھا

ش تفكر و یب مراحل پید و بترتیر رفتار استفاده كنییتغ یبرا ید و ابتداء از مدل تئوریر دھییج تغیمار را بتدریرفتار ب. ۵

  .در افراد مسن مناسب است ین تئوریالبتھ ا. دیكن یرا در مورد ورزش ط یآمادگ
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  Problem Definition                                                      مشكل                                                        انیب

  .اختالل در راه رفتن

    Expected Outcomes                                                   مورد انتظار                                          یندھایبرآ

  .را در ھنگام راه رفتن نشان دھد یمنیاستقالل و ا 

 .در ھنگام راه رفتن را نشان دھد یكمك رسان یگران از نظر چگونگید ییراھنما ییتوانا 

  .در راه رفتن را نشان دھد یل كمكیوسا بھمن و توجھ یاستفاده مناسب و ا ییتوانا 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

مار را یب. را آموزش دھد) جاد فاصلھ با تشكیا یعنیھا  پیباال بردن ھ(٤٤د كھ نحوه پل زدنیوتراپ درخواست كنیزیاز ف. ١

ن یا. خود را در تخت جابجا كند) جاد فاصلھ باشدیا(ن با باال بردن باسن یھمچن گر وید یك پھلو بھ پھلوید كھ از یوادار كن

 یتحتان یھا ق  اندامیپ ھمزمان تحمل وزن از طریرا كھ شامل كش دادن ھیكند ز یراه رفتن آماده م یت شخص را برایفعال

 . د استیمف یپلژ ینكار خصوصًا در ھمیا. است

را در ) رهیستادن و غی، ا، نشستنیز، كج كردن پشت صندلیكج كردن م سر از تخت، یجیباال بردن تدر(شرونده یتحرك پ. ٢

ھ امر یقلب و ر یبررس. دھد یرا م یوتراپیزیر فعال در فیستادن غیز اجازه ایكج كردن م. دیح دھیحركت توض یماران بیب

  .ت استین موقعیدر ا یاتیح

ش از یند پید بنشیمار آموزش دھید، بھ بیباال ببر یسر تخت را كم. دیناستفاده ك یكش یو باندھا یضد آمبول یاز جورابھا. ٣

ع نموده و از جمع یع مجدد گردش خون را ترفیتوز. است یتیون وضعیپوتانسیاز ھ یریشگیپ یكار برا نیستد، اینكھ بایا

 .كند یم یریھا جلوگ شدن خون در ساق

ستاده یده، نشستھ و ایار خون و نبض را در حالت دراز كشمطرح است فش یتیون وضعیپوتانسیاز نظر ھ یچنانچھ شك. ۴

وه از یمتر ج یلیم ١٠ك یاستولیا فشار دیوه یمتر ج یلیم ٢٠ك یستولیچنانچھ فشار خون س. دیسھ كنیكنترل كرده و مقا

دھد مورد رخ  ین خوردن بیا زمی، ضعف، سنكوپ یا منگیقھ سقوط كرد و یدق ٣ یه طستادیده بحالت ایت دراز كشیوضع

چنانچھ فشار خون در ھنگام برخاستن . از افتادن باشد یریشگیپ یبرا یدیتواند كل ین علت مییتع. دیبا پزشك مشورت كن

 .باشد یممكن است ضرور ،م داروھا خصوصًا ضد فشار خون و روان افزایابد تنظیش یسقوط كند و نبض افزا

ون پس از صرف غذا و یپوتانسیعالمت بوده و دچار ھ یدارا یتیون وضعیپوتانسیقات نشان داده است كھ افراد با ھیتحق. ۵

 .شوند یر ضربان قلب مییتغ

قات یتحق. اتونوم دارد یتیون وضعیپوتانسیدر ھ یآب اثر انقباض. دی، آب و دارو بدھیتیون وضعیپوتانسیجھت درمان ھ. ۶

تر آب فشار خون یل یلیم۵٠٠ع یدن سرینوش پس از صرف غذا با یتیون وضعیپوتانسینشان داده است كھ افراد مبتال بھ ھ

 .افتھ استیش یآنان افزا

وژن مجدد ینكار فرصت پرفیا. دیمار را طاق باز قرار داده و پاھا را باال ببریجھت مقابلھ با سنكوپ پس از صرف غذا، ب. ٧

 .سازد یرا فراھم م
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ن در افراد با یھستند و ھمچن یویر یھایمبولو آ یعمق یدھایكھ دچار ترومبوز ور یطوالن یحركت یماران با بیدر ب. ٨

 .دیریرا در نظر بگ یالكسیو افراد مسن پروف یع، حوادث عروق مغزیوس یا جراحی یر اندام تحتانیاخ یجراح

ل یو وسا یا كشی یضد آمبول یاز جورابھا یویو ادم ر یعمق یدھایدر اشخاص در معرض خطر از نظر ترومبوز ور. ٩

 .دیاط استفاده كنیبا احت) ھوا یادار(فشارنده متناوب 

 ،دیكن یریگیپ یویو ادم ر یعمق یدھایت و حركت در اشخاص مبتال بھ ترومبوز وریدستور پزشك را از نظر فعال. ١٠

 .ھ شودیبرخالف استراحت در تخت ممكن است توص) ساعت ٢۴- ۴٨ یط(را كھ حركت زودتر یز

خاطر ) چپ یل وزن بھ پایمثًال عدم تحم(مار یھنگام راه رفتن بھ بت تحمل وزن در یدستور پزشك را از نظر محدود. ١١

 .اندازدیر بیتاخھ شكستھ ب یام استخوان را در اندامھایل وزن ممكن است التیتحم. دینشان ساز

ن مصرف كرده و ید كھ پروتئیماران آموزش دھیمدت در تخت بھ ب یبمحض شروع تحمل وزن پس از استراحت طوالن. ١٢

د كھ امكان یكرده و در نظر داشتھ باش یروز خوددار ٧بمدت  (NSAIDS) ٤٥یدیر استروئیغ یضد التھاب یاز داروھا

درد بعلت آزاد . اندازد یر میبھبود عضلھ را بتأخ NSAIDS. از استیم عضلھ نیترم ین برایپروتئ. وجود دارد یافسردگ

 .دارد یرتباط بھ درد كوتاه مدت و خستگا یافسردگ. دھد یب عضلھ رخ میاز آس یناش ینھایشدن پروستاگالند

ك رشد یسبب تحر یتحمل وزن و انقباضات عضالت اسكلت. ستاده و راه بروندید كھ بطور مكرر ایق كنیماران را تشویب. ١٣

كرده و  یریشگیاز عدم استفاده پ یتھ استخوان را حفظ و از استئوپروز ناشیم شده و لذا دانسیاستخوان و جذب مجدد كلس

 یدر افراد مسن% ٢٠- ۴٠پ یاستخوان ھ یمطالعات نشان داده است كھ خطر شكستگ. كند یاد میژن را زیت حمل اكسیظرف

 .ابدی یفعال ھستند كاھش م یكھ از نظر جسم

ح یش از راه رفتن بطور صحیرا پ یطب یھا ھا و كرست تلآحركت كننده،  یل بیا وساید كھ ارتوزھا یماران كمك كنیبھ ب. ١۴

 .سازد یمار خارج از تخت است فراھم میكھ ب یو تقارن بدن را در زمان یحركت یل ثبات، بین وسایا. بكار برندو مناسب 

. ح از پروتز و ضمائم مربوطھ استفاده كنندیش از راه رفتن بطور صحید كھ پیون ساق آموزش دھیماران با آمپوتاسیبھ ب. ١۵

 .باشند یھ بھ اندام میوده و از نظر ظاھر شبكاركرد را از نظر راه رفتن افز ییپروتزھا توانا

ل كمربندھا، واكر، یھ شده است از قبیراه رفتن توص یوتراپ برایزیتوسط ف یكھ بطور اختصاص یل كمكیاز وسا. ١۶

مار را بوجود آورده تا یپرسنل از نظر گرفتن ثابت ب یمن برایك سطح ایكمربند . دیر بغل و عصا استفاده كنیز یھا چوب

قات نشان داده یتحق. باشد یم یف و ھماھنگیت، كمك بھ جبران تعادل ضعیل جھت حماین وسایا. كھ بھ مقصد برسد یزمان

ن یھمچن. دھد یھا كاھش م مھره S1تا  L5فشارنده را از  یرویپرسنل و فشار وارد بھ پشت و ن یتقال یمنیاست كھ كمربند ا

كنند  یاستفاده م یل كمكیفعال ھستد و از وسا یلیكرده و خ یات زندگكھ در موسس یمطالعات نشان داده است كھ افراد مسن

 یونھایدھند كھ افراد با آمپوتاس یچرخ فرصت م ۴ یسھ با واكرھایچرخ در مقا ٢ یدارا یواكرھا. خورند ین میزمھ كمتر ب

ا سرعت قدم زدن را در افراد واكرھ. راه رفتھ و كمتر مكث كنند یشتریكنند با سرعت ب یكھ پروتز استفاده م یاندام تحتان

 .كند ینسون كاستھ و زمان خشك شدن را كم نمیمبتال بھ پارك

كوتاه  ید آموزشھاینھا بایك نفر از ای. دیریل ھستند راه بروند در نظر بگیكھ ما یمارانیكمك بھ ب یپرسنل برا یتعداد كاف. ١٧

كرده و ترس و اضطراب  یریشگیاز افتادن پ یافراد كمك یافتعداد ك. بدھد) رهید سرت را بلند كن و غیمار بگویمثال بھ ب(
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و  یینایاز بھ تمركز، بیراه رفتن ن. ح بدھدیصر یامھاید پیكند با یم ییكھ راھنما ین فردیھم چن. دھند یمار را كاھش میب

افتگان یھ نجات قات نشان داده است كیتحق. باشد ید میاطالعات جد یریادگیمار در حال یكھ ب یتفكر دارد بخصوص زمان

ن یھمچن. ف برخوردار خواھند بودیند از سرعت قدم زدن ضعیچنانچھ در حال قدم زدن بخواھند صحبت نما یسكتھ مغز

ن یاھ شوند تعادل خود را از دست داده و ب ییام شنوایستادن چنانچھ مواجھ با پینشان داده شده است كھ افراد مسن بمحض ا

 .شود یدرآورده م یلھ حسیكھ وس یخصوصًا وقت كنند یدا میش پیسو گرا سو و آن

مار یعقب و سمت ب یاران معموًال قدریستد؟ دستیمار بایاز ب یدر چھ قسمت ید سوال شود كھ فرد كمكیوتراپ بایزیاز ف. ١٨

. اند داده ھیمار تكیك بیگر را بھ شانھ نزدیدست د. اند كھ چرخش بخارج دارد گرفتھ یكھ كمربند را با دستیستند در حالیا یم

كھ در حال  یدارد وقت یشتریساعد قدرت ب. مار مختل شودیك باشد كھ حركت بید آنقدر نزدینبا یك بوده ولید نزدیار بایدست

 .چرخش بخارج است

ن یا. دیمار قرار دھیر راه بیدر مس یموانع یابد بطور عمدیمار بھبود ینكھ تعادل، قدم زدن و تحمل و تمركز بیبمحض ا. ١٩

 .از نظر راه رفتن آماده شود یزندگ یقیت حقیوضع یكند كھ برا یمار كمك میب كار بھ

حداكثر،  یعنی(ن سطح كمك یمار كمك كنند ھمچنیكھ الزم است از نظر راه رفتن بھ ب یارانیدر طرح مراقبت تعداد دست. ٢٠

 یلھ كمكیو نوع وس) رهیتعادل و غكنترل   ،یماء و اشاره كالمیا ،یت جسمیحما یعنی(، نوع كمك )رهیدر صورت لزوم و غ

شده كھ  ین سبب تكرار و مرور ذھنیدھد و تمر یع میكرد ثابت از نظر مراقبت را ترفیارتباط، رو. د ثبت شودیاز بایمورد ن

 .شود یمجدد حركت یریادگیع یتواند سبب ترف یھر دو م

ر یچنانچھ غ. دیقھ پس از راه رفتن مجددًا تكرار كنیدق ۵مار كنترل كرده و یش از راه رفتن بیھ را پیتم نبض پایتعداد و ر. ٢١

ر یكھ كماكان غ یدر صورت. دینكھ نبض او را مجددًا كنترل كنیش از ایشند پیقھ بنیدق  ۵مار ید كھ بیباشد اجازه دھ یم یعاد

قلب از نظر راه رفتن  نبض نشاندھنده تحمل. ردیا بمدت كمتر انجام گیشتر یآرام، با كمك ب یلید خیاست راه رفتن با یعاد

د بھ پزشك یبا مار سخت بوده ویب ینكار برایباال رود احتماًال انجام ا یلیپس از راه رفتن خ یچنانچھ نبض مختصر. است

 .اطالع داده شود

 ،تنفس یل كوتاھیاز قب یانچھ مواردد چنیریقھ استراحت در نظر بگیدق ۵د، یمار را از نظر راه رفتن كنترل كنیتحمل ب. ٢٢

 یرگیا تیجھ، سنكوپ ی، سرگدهیا رنگ پریعرق سرد، پوست قرمز تھوع،   نھ،ی، درد ستنفس یبرا یاستفاده از عضالت كمك

 .د بھ پزشك اطالع دادیابد بایم تداوم یشعور رخ دھد چنانچھ عال

 یابزار بررس. دین خوردن ھستند مشخص سازیاد از نظر زمیكھ در خطر ز یمارانیرا در ب یھ و بعدیاول یغربالگر. ٢٣

مار اتفاق افتاده كھ تالش یدر اطاق ب یھا زمان ن خوردنین زمیاز ا یاریقات نشان داده است بسیتحق. مورد وجود دارد نیدر ا

. كند ینم یریشگیاز نظر افتادن پ یحركت یكنار تخت و محدود كننده ھا یھا استفاده از نرده. نموده است بھ توالت برود

داشتند خود بھ  یاند و سع شعور بوده یرگیرخ داده است كھ دچار ت یمارانین خوردن در بیكھ زمدھد  ینشان م یبررس

 .بھ توالت بروند ییتنھا

 یھا ن شامل برنامھ منظم از نظر رفتن بھ توالت، آموزش اندامیاز افتادن بزم یریشگیاز نظر پ یمداخالت اختصاص. ٢۴

قات نشان داده یتحق. است یاساس ین و درمان مسائل طبیین صدمات و تعاز نظر حفظ تعادل و قدرت، برطرف كرد یتحتان

 یھا ت قوزك و برنامھیشوند پس از تقو یم ینگھدار یگروھ یھا كھ در خانھ یاست كھ تعادل و ترس از افتادن در افراد مسن
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كنار  یھا كھ نرده یط در زمانست كھ سقوا نینشاندھنده ا یماران بستریمطالعات گذشتھ نگر در ب. افتندی یراه رفتن بھبود

  .است كھ باال نبوده است یش از زمانیا بی یتخت باال بودند مساو

   Patient Education                                                      مار                                                   یآموزش بھ ب

  :یمراقبت خانگ

مار و مراقبت یب یازھایكار ن نید ایخچھ كامل از نظر مشكالت راه رفتن را كسب كنیكرده و تار یررسمار را بیب. ١

  .دینما یع میرا ترف یاختصاص

ر لغزنده بھ یھ غیر ثابت كرده و الیرا بسمت ز یقال یھا لبھ. دیح دھیدر طول روز و شب را توض یت وجود نور كافیاھم. ٢

. دیر را برطرف سازیر لغزنده بھ كف اطاق زده و اسباب و اثاث در ھم مربوط مسیغ ن واكسیچند ھمیپشت فرش بچسبان

 .ن خوردن استیاز زم یریشگیپ یبرا یقیطر یو رفع خطرات احتمال یالكسیپروف

 .دیكن یط خانھ را از نظر موانع موجود در راه رفتن بررسیمح. ٣

 .دیكن یبررس یلو احتما یمار را از نظر مراقبت اضطراریت بیستم حمایس. ۴

 .د كندیتھد) رهیو غ ین خوردن، آتش سوزیزم یعنی(بحران  یتھایرا در موقع یاختالل تحرك ممكن است زندگ. ۵

ان بھ استئوپروز و یمھارت و قدرت ساختار و ورزش خصوصًا مبتال یھا از برنامھ یرینفع را از نظر بھره گیماران ذیب. ۶

 .دیدرمان ارجاع دھ وتراپ و كاریزیمسائل پوستچر را بھ ف

اختالل تحرك ممكن است . دیارجاع دھ یبھ خدمات بھداشت خانگ یروزمره زندگ یكارھا یافت كمك برایاز نظر در. ٧

  .از خود باشد ٤٦در مراقبت یبعنوان مانع

. دیارجاع دھ یا خدمات روانی یپزشك یبر حسب ضرورت بھ خدمات اجتماع. دییت نماین حمایمار و مراقبیاز ب. ٨

  .دیأس نمایجاد خشم و یر تنشھا شده و اییمدت ممكن است سبب تغ یاختالالت طوالن

ھر چقدر اطالعات . مطلع است) رهیو غ ی، تكنولوژیطیمثًال مح(مار از ابعاد مختلف خدمات ید كھ بینان حاصل كنیاطم. ٩

 .تواند داشتھ باشد یم یشتریشتر باشد استقالل بیمورد ب نیمار در ایب

 یض بخشھایمثًال تعو(ند یكنترل نما یمنیرا بطور منظم از نظر ا یل كمكید كھ وسایو خانواده را آموزش دھ ماریب. ١٠

ناھموار  یو بخشھا یپروتزھا را از نظر ترك خوردگ). ر بغل و عصایز یھا ز كردن ناودان واكرھا، چوبیك، تمیالست

 .دییم نمایترم و یا پا را بررسیدر مفاصل  یر عادیا حركات غیحفره، صداھا 

 Dن یتامیم و مكمل وید كھ روزانھ قدم زده، كلسییھ نمایپ توصیھ یھایدر مردان و زنان مبتال بھ استئوپروز و شكستگ. ١١

 ین امر اساسیاستروژن و درمان با ضد جذب مجدد ھم چن ینیگزیجا. ندینما یگار خودداریدن سیمصرف نموده و از كش

م سبب تجمع در یاد كلسید دارد كھ مصرف زیتأك یمطالعات بطور جد. ندیخود مشورت نماد با پزشك یماران بایبوده كھ ب

  .كند یرا كم م یكرده و خطر شكستگ یریب آنھا در افراد مسن جلوگیاستخوان شده و از تخر
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  Problem Definition                                                                                                ان مشكل               یب

  .چرخدار یاختالل در استفاده مستقل از صندل

    Expected Outcomes                                                              مورد انتظار                               یندھایبرآ

 :د قادر باشدیمار بایب

  .چرخ را نشان دھد یگر دارایلھ دیك وسیا یچرخدار  یك صندلیو حركت دادن  یریب در بھره گاستقالل مطلو 

چرخ را نشان  یگر دارایلھ دیا وسیچرخدار  یك صندلیو حركت دادن  یریگران در بھره گید ییراھنما ییتوانا 

 .دھد

و حركت دادن  یریه گن بھریدر ح یمنیاصول ا یریاز فشار، بكارگ یی، رھایت درمانیدر وضع یریقرارگ 

  .چرخ را نشان دھد یگر دارایلھ دیا وسیچرخدار  یصندل

   Nursing Recommendations                                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

را   )یشكم یھا و باندھا حركت كننده یارتوزھا، ب ،یمثل كرست طب(موردنظر  ھلید كھ در تخت وسیمار كمك كنیبھ ب. ١

كرده  یریشگیپ یتیون وضعیپوتانسیاز ھ یباند شكم. دیرا فراھم ساز یبدن یثبات و تقارن بخشھا. ده و در آوردیپوش

ر ده و دید باند را در تخت پوشیبا یكینامیجھت ثبات ھمود. دیافزا یرا م یاتیت حیت كرده و ظرفیات شكم را حمایمحتو

  .از باز كردیصورت عدم ن

د مطابق یچرخدار با یمنگاه در صندلیستم نشیس. دیك مربوطھ را بدھینیك كلیا یوتراپ، كار درمان یزیب ارجاع بھ فیترت. ٢

 .دیجاد آرامش نمایاز نظر پوستچر بوده و ا یتیحما یازھایھا و نییبا جثھ، توانا

د از دستھا استفاده كرده یمن و مفیرا بجلو برده و بطور ا یدھد كھ صندل یم منگاه اجازهیستم نشید كھ سیدر نظر داشتھ باش. ٣

از  یستند و در فرد ناتوان بخشین بایند و بدون افتادن بزمین مماس نمایبا زم یھ دھد و حتیگاه خاص تكیو پاھا را بھ جا

ت را یماران بوده و اجازه فعالیت و پوستچر بیھا اساس حما چرخدار و بالشتك یمنگاه صندلینش. شود یت محسوب میھو

و  یو فشار پوست یوب، ناراحتیتواند سبب ع یم) ز خوردنیك پھلو و لیھ ش بیگرا ٤٧مثل قوزكردن(ف یپوستچر ضع. دھد یم

 .تنھ شود یشده و سبب فشار رو یحركت یتھایو استفاده مفرط از محدود

تواند استقالل  یمنگاه میستم نشیو س یصندل یھ اختصاصیھت. مار استفاده شودید مناسب بیچرخدار با یھا و صندل بالشتك. ۴

را كھ  یمناسب اثر شوك، فشار و ارتعاش تكرار یھا بالشتك. كند یریشگیپ یع داده و از عوارض طبیت را ترفیدر فعال

 .دھد ینامناسب بدن شود كاھش م یھا كی، درد و مكانیممكن است منجر بھ خستگ

، ییو جابجا یع رسانیھ مناسب و مایق دفع، تغذیگاھھا و كنترل دق ھیھا، تك بالشتك استفاده از سطوح مناسب مثل . ۵

ا پوست یبشكل دونات  ییھا ھرگز بالشتك. باشد یاز نشستن م یناش یفشار یھا در محافظت از زخم یدیكل یھایاستراتژ

مدت حالت نشستھ بخود داده كھ  یالنحركت بطور طو یماران بیدھد كھ ب یل اجازه مینگونھ وسایا. دیگوسفند استفاده نكن

ھا  دونات. شود یوم میسكیاستخوان ا یتیتوبروز یرو یعنیبدن  یقسمت تحتان یفشار یبھ نواح یع توده بدنیمنجر بھ توز

عدد  ۴استفاده از بالشتك بھ تعداد . شود یبافت اطراف و پوست گوسفند اساسًا باعث رفع فشار نم یجاد فشار رویسبب ا
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كاھنده فشار شده  یھا ھ باسن در تماس با بالشتكیحداكثر فشار در ناح یافراد سالم دارا. كاھش فشار را دارد ییوانات یبدرجات

بھ عقب برده شده و  یاست كھ صندل ین فشار زمانیكمتر. كنند یا قوز میلغزند  ین مییپاھ ب یكھ آنھا در صندل یھنگام

ھ یسھ با چھار پایبپاھا در مقا یت نشستھ كامل فشار كمتریدر وضع. اده شده استھ دیھ تكیك چھارپایبھ ) ھا نھ پاشنھ(ھا  ساق

 .شود یوارد م

ھا بھ  مجدد بالشتك یابیجاد شود بھتر است از نظر ارزیچرخدار ا یم فشار پس از نشستن در صندلیكھ عال یدر صورت. ۶

در  یباسن و نرم یریدربرگ یی، توانایا از نظر سفتت بالشتك ھا ریفیك یا افراد حرفھ. ا كاردرمان ارجاع دادیوتراپ یزیف

 یھا از سطح تماس باسن و بالشتك توام با بروز زخم یمطالعھ نشان داده است كھ فشار ناش. كنند یم یت بررسیھنگام فعال

 .بوده است یفشار

د از جملھ خم شدن بھر یینما دیباشد تأك یخود م یدر جا یمنیا یكھ كمربندھایقھ در حالیدق ١۵ر وزن را ھر ییت تغیاھم. ٧

در ( یصندل٤٨ن باال بردن باسن از كفیو ھمچن) اند كھ بازوھا در امتداد رانھا قرار گرفتھیدر حال(ك از پھلوھا و بجلو ی

جاد یمتناوب از ا یینگونھ رھایا. چنانچھ تعادل و كنترل تنھ وجود دارد) ھ داده استیمخصوص تك یكھ دستھا بجایحال

 .كند یم یریرگھا جلوگیاز انسداد مو یناش یفشار یھا زخم

مار ممكن است ین بیھم چن. دیدرجھ با دست بھ عقب ببر ۴۵-۶٠ھ یقھ با زاویدق ٣- ۵چرخدار را ھر ساعت بمدت  یصندل. ٨

ھ داده شده است در یتك یگاه اصلیپاھا بھ جا ھا عقب برده شده و ساق  )درجھ ١۵٠ھ یزاو(چرخدار  یكھ پشت صندلیدر حال

شواھد نشان داده . نندینش یحالت م نیدر ا یحركت مدت طوالن یشده و افراد ب ینكار باعث كاھش فشار بافتیا. ندیبنشآن 

درجھ بھ عقب برده  ١۵٠ا حداقل یشتر یا بیدرجھ  ۴۵باندازه ٤٩یژپل یچرخدار فرد كوادر یكھ پشت صندل یاست ھنگام

 .ابدی یكاھش مسكوم بطور قابل توجھ یا یھا یتیشود فشار بر توبروز

وزن را تحمل كند  یتواند بطور نسب یمار میا اگر بیچرخدار را در صورت امكان  یستادن درصندلیر فعال ایت غیوضع. ٩

 .برد ین میرا از ب یوارد بر زوائد استخوان یكار فشار بافت نید، ایفعال ساز

را پس از برگشت بھ تخت  یزوائد استخوانرا بمحض برداشتن نگاه كرده و  یطب  یھا ر ارتوزھا وكرستیپوست ز. ١٠

 .ن كرده و برطرف ساختییفشار را تع یدھد كھ زودتر نواح ینكار اجازه میا. دییكنترل نما

ا یچرخدار و  یگاه خود در صندلیچرخدار نشستھ است پاھا را در جا یر فعال در صندلیمار بطور غیكھ ب یھنگام. ١١

در (ن تماس یاست كھ پاھا با زم یر ساكروم و باسن در حالت نشستھ كامل زمانن فشار بیكمتر. دین بگذاریكف زم یرو

 .دیداشتھ باش) باشد یچرخدار م یگاه خاص در صندلیكھ پاھا در جا یسھ با زمانیمقا

ت تقارن ید كھ آنان بر حسب ضرورت با حفظ وضعیكرده و كمك كن یماران را بررسیت نشستھ بیبطور متداول وضع. ١٢

با  یماران با سكتھ مغزیب ییاز وقت خود را صرف جابجا% ۶شواھد نشان داده است كھ پرستاران فقط . شوند بدن جابجا

ھ یتغذ یماران را برایكھ ب یبخشند ھنگام یم پوستچر را بھبود میر مستقیكنند آنھا بطور غ یف و عدم تقارن میپوستچر ضع

 .كنند یآماده م

ھ ب یش از حركت دادن صندلیچرخدار قرار داده و پ یگاه مخصوص در صندلیامن در جیماران را بطور ایب یپاھا. ١٣
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گاه مخصوص از صدمات یقرار دادن پاھا در جا. دیھا محكم كن ران یرا در قسمت فوقان یمنیا یسمت جلو، كمربندھا

 .شوند یخود م یكرده و كمربندھا كمك بھ ثبات و نگھداشتن لگن در جا یریشگیپ

 یعنیرد كھ قادر بھ راه رفتن ید انجام گیبا یمارانید البتھ در بیچرخدار بردار یساق و پا را از صندل ھ گاه مخصوصیتك. ١۴

مخصوص پا ممكن است سبب  یھ گاھھایتك. باشند یبجلو م یكھ آماده حركت دادن صندلیكوتاه بوده در حال یھا برداشتن قدم

 .شوند یتیا عدم تقارن وضعی ی، كوفتگیپوست یپارگ

كھ  یاستفاده كنند ھنگام یچرم ین دستكھایبرآمده مختص دستھا ھمچن یھا ھید از پوشش در حاشیھ كنیماران توصیب بھ. ١۵

 .چرخدار را بسمت جلو حركت دھند یل ھستند صندلیما

ح یھر دو چرخ توض یھا ھل دادن بجلو را  بر لبھ یچرخدار گذاشتھ و چگونگ یصندل یھا لبھ یمار را رویب یدستھا. ١۶

 یعقب گرد ھر دو دست را رو یو برا» برگشت بھ راست یبرگشت بھ چپ و لبھ چپ را برا یلبھ راست را برا«د یدھ

 .چرخ گذاشتھ و بسمت عقب حركت دھند یھا لبھ

 .ردین قرار گیزم یاالمكان ارتفاع كوتاه داشتھ تا ھر دو كف پا رو ید كھ حتیچرخدار استفاده كن یصندل یاز نوع. ١٧

چرخدار را بسمت جلو  یك طرفھ بازو و ساق صندلیت ید كھ چگونھ با فعالیكرده و آموزش دھ ییرا راھنما مارانیب. ١٨

 .حركت دھند

 .شود یھ میك دست بجلو توصیچرخدار با  یراندن صندل یپلژ یدر افراد مبتال بھ ھم :توجھ

نچھ اگر ضرورت دارد كھ از قسمت جلو د كھ در ھنگام ورود بھ آسانسور از قسمت عقب وارد شوند و چنایھ كنیتوص. ١٩

نكار اجازه یا. ردیبچرخند كھ صورت بسمت در آسانسور قرار گ یچرخدار طور ید كھ با صندلیھ كنیوارد شوند توص

 .ن با ھل دادن بجلو از آسانسور خارج شوندینند و ھم چنیماران چھارچوب را ببیدھد كھ ب یم

تا  ۴كھ  یرا نگھدارد تا زمان ید فرد كمك دھنده صندلیاست با یكوچك كمك یچرخھا یچرخدار دارا یكھ صندل یزمان. ٢٠

 یرھا كردن صندل. دیچرخدار را كنترل نما یبرخوردار بوده و صندل یمار از تعادل خوبیرد و بین قرار گیزم یچرخ رو

 .مار تعادل خود را از دست داده و دچار صدمھ شودیتواند سبب شود كھ ب یزودتر م یلیخ

از استفاده مفرط و فشار  یون مفصل ناشیو دژنراس یدرد اندام فوقان ازكار  نید ایل را آموزش داده و انجام دھیذ یرھاایمع

ماران یچرخدار بسمت جلو، باال بردن باسن از تخت و نقل و انتقال خصوصًا در ب یصندل یمكرر در رابطھ با ھل دادن دست

  .كند یم یریچاق جلوگ یلیخ

  .دیمنگاه و ھل دادن مشورت كنیم، ارتفاع نشیت و كشش مالی، ورزشھا، تقویدر رابطھ با حركات دوران با درمانگر. ٢١

 .ندیرا كج نما یو صندل) ھ دھندیتك(باال بردن باسن اكثر اوقات كج شوند  یآوردن فشار بھ دستھا برا ید بجایق كنیتشو. ٢٢

 .دینان حاصل كنیاطم یاز ھمسطح بودن سطوح انتقال. ٢٣

د توسط یاستفاده كنند كھ ضرورت آن با یكیا از نوع الكتریچرخدار سبك استفاده كرده  یھا ید از صندلیھ كنیتوص. ٢۴

 .د شودیپزشك تأك

 .خود را حفظ كنند یاالمكان وزن عاد یماران حتید كھ بیید نمایتأك. ٢۵

 ،م استفاده كنندیو مال یاز ضربات طوالن چرخدار بجلو ین ھل دادن صندلیماران در حین اصل مھم است كھ بیت ایتقو. ٢۶

در حال  یعیدھد كھ دست بطور طب یاد و سرعت بار در زھوار چرخ شده و اجازه میز یرویكار سبب محدود كردن ن نیا
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ف یوظا. ھستند یدتر از پاراپلژیدرد مكرر شانھ و شد یاندام دارا ۴ز یماران با پارالیب. زان شودیحركت زھوار چرخ آو

 .د استین در ھنگام خواب شدیدرد ھمچن. شود ین درد در ھر دو گروه میشتریسبب ب یعملكرد

ر وزن ییو تغ یید كھ در ھنگام جابجاییھ نمایكنند و توص یجاد فشار بر آرنجھا خوددارید كھ از ایكن یادآوریماران یبھ ب. ٢٧

 یكیچرخدار الكتر ی، استفاده موقت از صندلآرنج ی، پدھا)خصوصًا شبانھ(ھا  آتل. ندیع نمایفشار را در طول بازو توز

دن لباس دچار فشار و یو پوش ییھا، جابجا ان راندن بجلو، نقل و انتقالیبازوھا در جر. را كاھش دھد ٥٠تیتواند تاندون یم

 .باشند یدردناك م یزحمت شده و لذا در معرض خطر سندرمھا

از ین. چرخھ دار ممكن است سبب تنش شود ید استفاده از صندلماران و پرستاران در موریب یستم ارزشیبردن بھ س یپ. ٢٨

ش یممكن است سمبول افزا. باشد یماران میب٥١یچرخدار سمبول ضعف و از دست دادن اتونوم یاستفاده از صندل یبرا

، یت دسترسیلنفع در ارتباط با موانع، قابیشواھد نشان داده است كھ افراد ذ. را برساند یا از بھ افراد حرفھیاستقالل و ن

 .شوند یر میگران تعبیو عدم درك توسط د یمردم با ناتوانھ جامعھ نسبت ب ینگرشھا موضوع استقالل، 

. ت و ارجاع شوندید حمایو از دست دادن استقالل با یكیزیف یدر رابطھ با ناتوان یماران از نظر سازش با مسائلیب. ٢٩

 .دا كنندیبھ راه رفتن پ ییو عدم توانا یاز دست دادن توان جسم و اضطراب را با یماران ممكن است تجربھ افسردگیب

شنھاد و كمك ید پیبا یكیزیشرونده فیپ یدر صورت ناتوان یكیبھ نوع الكتر یچرخدار دست یماران از صندلیدر انتقال ب. ٣٠

ان را كاستھ و استقالل را و زم یاز بھ انرژیت كرده و درد و نیمفاصل شانھ و بازو را حما یكیچرخدار الكتر یصندل. نمود

ر ییداده شد تغانجام شد نشان  یكیبھ نوع الكتر یدست یماه پس از استقالل از نوع صندل ۶- ٢۴كھ یدر مصاحبھ ا .كند یحفظ م

 .ق، استقالل و عزت نفس انجام شده بودی، عالفاء نقشیمثبت در ا

ماران رسمًا درخواست و یگر از بیا اطاق دیرو و راھ یسوھ ا بیدر اطاق  یچرخدار خال یش از حركت دادن صندلیپ. ٣١

را در یت و استقالل محسوب نموده زیاز ھو یچرخدار را بعنوان بخش یمدت، صندل یمصرف كنندگان طوالن. دیریاجازه بگ

  .بھ آن ممكن است دچار ترس شوند یصورت عدم دسترس

   Patient Education                                                                    مار                                   یآموزش بھ ب

ت پوستچر، آنھا را امتحان یل حمایھا و وسا چرخدار از نظر بالشتك یدن صندلیش از خرید كھ پیشنھاد دھیماران پیبھ . ١

  .رات متفاوت داشتھ باشندتوانند فوائد و مض یھا م لھ گران بوده و انواع مدلینكھ وسیل ایكنند بدل

بالشتك  -١. دیساز شوند مطرح یع فشار میمختلف را كھ سبب توز یھا مدت بالشتك یفوائد، مضرات و مراقبت طوالن. ٢

از بھ یھوا را نشت داده و ن یشستھ شده و سبك ھستند ول یع نموده، بسادگیكنواخت توزی، فشار را بطور ھوا یدارا یھا

 یھا بالشتك - ٢كند كھ ثبات آن كاستھ شده است  یمار سبك وزن احساس می، بیش شناوریبمحض افزا. وارد كردن مجدد دارد

ط ین بوده و محیبھرحال ممكن است داغ  وسنگ. ندیآ ینكھ بشكل باسن در میل ایت كننده ھستند بدلیژل مقاوم و حما یدارا

توان  یسبك بوده و م یابر یھا بالشتك - ٣. استھ شودد بسمت عقب جابجا كرده تا فشار آن كیژل را با. جاد كنندیمرطوب ا

ض نمود یتوان تعو یآنھا را م. ب شوندیآنھا فشار آورده و ممكن است تخر یھ كرد ولیاندازه آن را بر حسب فرد موردنظر تھ

فشار و  عیلگن، توز یھا ت از پوستچر، مھرهیمنگاه ارتباط بھ حماینش یمداخالت اختصاص. ستندیضمنًا مقاوم بھ آب ن
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ل یاد بدلیچرخدار با سابقھ درد ز یاند اكثر مصرف كنندگان صندل برده یمحققان پ. كند یدا میچرخدار پ یكاركرد صندل

 .اند دا كردهیچرخدار آرامش و تحرك قابل توجھ پ یصندل یدیص كلیخصا

را  یاز صندل یادیز ید امكان بخشھال در حیچرخدار بھ درون اتومب ید كھ در زمان انتقال صندلییھ نمایماران توصیبھ ب. ٣

 یبخشھا یھ گاه بازوھا و تمامینان حاصل كرد كھ محل تكید اطمیبا یا بلند كردن صندلیش از انتخاب آن یپ. خارج سازند

 .را دارد یگر ثبات كافید

از آن  ییبخشھا برداشتن. د از نظر حرارت كنترل نمودیلھ چرخدار بایا وسیچرخدار  یمار در صندلیش از نشستن بیپ. ۴

 .كند یم یریپوست جلوگ یا سرمازدگی یگر از سوختگید یو بخشھا یكند و كنترل حرارت صندل یوزن را كم م

سھ با یچرخدار در مقا ید از نظر استحكام توجھ كرد و درك نمود كھ سبك بودن صندلیچرخدار با یش از انتخاب صندلیپ. ۵

مختلف  یمت و دوام مدلھایاست كھ فوائد، ق یامر مھم. باشد یتر م انتر و راحتجلو آسھ ن از نظر ھل دادن بیسنگ یھایصندل

 .د توجھ كردیرا قبل از خر یصندل

 یثابت كردن صندل یبرا یا وجود ابزاری یمنیا یت استفاده از كمربندھاید اھمیھ بایلھ نقلیدر ھنگام استفاده از وس. ۶

  .ھ دارندیلھ نقلیوس یظت در ھنگام مانور ناگھانلھ حفایاز بھ وسیماران نیب. ھ نمودیچرخدار توص

  : منابع مورد استفاده
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3) Phipps, Wilma J., Morahan, Frances D., Sands, Judit k., Marek , Jane F., Neighbors, Marianne 
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4) Smeltzer, suzanne C., Bare, Brenda G., Hinkle, Janice L., cheever, kerry H. (2004). Textbook 
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  نی پرستاری مبتنی بر شواهديراهنمای بال
  

  و الكتروليت ها مايعات 

 

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  يب

  و الکتروليت ها  اختالل در سطوح مايعات

    Expected Outcomes                                                                               مورد انتظار یندهايبرآ

 :پرستار بايد قادر باشد

  .تعادل مايعات و الکتروليت ها را تنظيم کند -

.از ايجاد عوارض مربوط به اختالل در سطوح مايعات و الکتروليت ها پيشگيری کند -  

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

 .را کنترل کنيد الکتروليت ها طبيعی  سرمی غيرمقادير  -١

مانند  سطوح  (در سطوح مايعات و الکتروليت ها  برای کنترل اختالل را نمونه های آزمايشگاهی -٢

 .                   تهيه کنيد)  يم و پتاسيم، سدBUN، هماتوکريت

 . کنيد پايش  راآن روزانه بيمار را وزن کنيد و روند تغيير -٣

 دريافت) ميلی اکی واالن در ليتر  ١٣٠سطوح سرمی سديم کمتر از ( در صورت وجود هيپوناترمی رقتی  -۴

 .مايعات را محدود کنيد آزاد

 .دهيددر صورت لزوم به بيمار مايعات ب -۵

  .  دريافت مايعات را بهبود بخشيد فراهم کردن مايعات خوراکی که بيمار ترجيح می دهد، با -۶

  .کنيد تنظيم ساعت به طور مناسب  ٢۴طی  دريافت مايعات را در -٧

  .مايعات اقدام کنيد محدود کردن در صورت لزوم در جهت -٨

 .کنيدرا تعويض  )NGT(معدی  –بينی لوله  ،براساس برون ده -٩

رای جبران مايعات و الکتروليت های از دست رفته از طريق اسهال برای  بيمارانی که تغذيه لوله ای ب -١٠

 .تجويز کنيد فيبر ،دارند

 .با نرمال سالين شستشو دهيد معدی را -  در صورت لزوم لوله بينی -١١

 .کشن  متصل است، را کم کنيدمعده ای آنها به سا تعداد قطعات يخ مصرف شده در بيمارانی که لوله -١٢

 .انتخاب کنيد را )يا ترانسفوزيون خون ( محلولهای وريدی  سرعت مناسب برای -١٣

مانند کنترل کردن   مشخصات بيمار با (  فرآورده های خونی را به طور مناسب برای تجويز آماده کنيد -١۴

 .)ست ترانسفوزيون مشخصات کيسه خون و آماده کردن 

 .   را در صورت لزوم تجويز کنيد) FFP پالکت و( های خونی مانند  فرآورده -١۵ 
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 .صورت امکان کنترل کنيد را در PCWPو سطوح  CVP ،MAP، شامل وضعيت هموديناميک -١۶

 .کاتتر ادراری بگذاريد برای بيمار در صورت تجويز -١٧

  .تهيه کنيدبيمار   intake/outputوضعيت   از یگزارش صحيح -١٨

  .ورت لزوم عاليم حياتی را کنترل کنيددر ص -١٩

را به  )فشار خون  وضعيتی غشاهای مخاطی، کفايت نبض ها،  مانند ميزان رطوبت( وضعيت هيدراتاسيون  -٢٠

  .طور مناسب کنترل کنيد

  .دهيدراتاسيون را به طور مناسب تصحيح  کنيد  -٢١

  .کنيد شروع  مايع درمانی وريدی را ،در صورت تجويز -٢٢

  .تجويز کنيد را الکتروليت در صورت نياز محلولهای وريدی همراه با -٢٣

  . پاسخ بيمار به الکتروليت های تجويز شده را کنترل کنيد -٢۴

  .عاليم عدم تعادل الکتروليت ها را کنترل کنيد -٢۵

دهای ، افزايش فشار وريد مرکزی، فشار وريیوير مانند کراکل( عاليم و نشانه های احتباس مايعات  -٢۶

  .کنترل کنيد را)  ، ادم، تورم وريد های گردن و آسيتیوداج

، کاهش Bunافزايش  مانند افزايش وزن مخصوص ادرار،(  مايشگاهی مربوط به احتباس مايعاتنتايج آز -٢٧

  .کنترل کنيد را )هماتوکريت و افزايش سطح اسموالليته ادرار

توتال،  ،  پروتئين، آلبومينBun، سطح هما توکريتنند ما( آزمايشگاهی مربوط به تعادل مايعات  نتايج -٢٨

 .کنترل کنيد را )ادرار اسموال ليتی سرم و وزن مخصوص 

  .و مايعات را کنترل کنيد وضعيت تغذيه و ميزان دريافت غذا -٢٩

رژيم مانند کم سديم، مايعات محدود شده، (  غذايی تجويز شده برای عدم تعادل مايعات والکتروليت ها رژيم -٣٠

  .را تهيه کنيد )، بدون نمک کليوی

  .دريافتی روزانه را محاسبه کنيد ميزان کالری  -٣١

  .بررسی کنيد ،جانبی الکتروليت های تجويز شدهبيمار را از نظر عوارض  -٣٢

مانند (  و الکتروليت ها ا از نظر عالئم اختالل در تعادل مايعاتو پوست ر ه چشميصلب، غشاهای دهانی -٣٣

  .بررسی کنيد)  ، يرقانسيانوز خشکی،

مايعات و الکتروليت ها، با پزشک مشورت دن عاليم و نشانه های عدم تعادل در صورت وجود  يا بدتر ش -٣۴

  .کنيد

  .کنترل کنيد و بعد از دياليز را ر صورت لزوم، تغييرات وزن بيمار قبلد -٣۵

  .يا وزن کنيد و ملحفه و پارچه های خيس را شمارش -٣۶

  .و وسعت آن را بررسی کنيد ، محلر صورت وجود ادمد -٣٧

  .در صورت لزوم ديورتيک تجويز کنيد -٣٨
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   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

 .آموزش دهيديمار بودن به ب NPOدر صورت لزوم در مورد وضعيت  -١

 .هنگام تغذيه تشويق کنيد در همراهان و خانواده  بيمار را به کمک به وی -٢

 .و ميوه های تازه  يا عصاره آنها آموزش دهيد ر صورت لزوم در مورد نوشيدن و خوردن مکرر مايعاتد -٣

ين را برای کنند و ژالت آماده آنهاذائقه  های خنک را طبق ه آودآان بيمار آموزش دهيد تا نوشيدنیبه خانواد -۴

 . جالب ببرند الشکا هاستفاده کودکان ب

مانند فراهم کردن دريافت نوشيدنی از طريق نی، ( مايعات از راه دهان دريافت در مورد بهبود به بيمار  -۵

وزش آم )به طور روتين ت به مايعات خنک، تغيير دريافت مايعاغذايیبين وعده های  پيشنهاد دريافت مايعات

  .دهيد

  .به خانواده بيمار آموزش دهيد -۶

 

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                   يب

  عدم تعادل مايعات

    Expected Outcomes                                                             مورد انتظار                    یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

 .مايعات به طور صحيح جمع آوری کند تعادل اطالعات بيمار را به منظور تنظيم -

  .اطالعات جمع آوری شده را به طور مناسب تجزيه و تحليل کند -

  .برقرار کند تعادل مايعات را -

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یه هايتوص

  .تهيه کنيدعی بيمار نوع مايعات دريافتی وعادات دف تاريخچه صحيحی از مقدار، -١

ديورتيک،  ، درمان بامانند هيپرترمی( ن برای عدم تعادل مايعات ممک )ريسک فاکتورهای(عوامل خطر  -٢

دار، در  ، ورزش همراه  با تنفس صداق بيش از حد، اختالل عملکرد کبدبيماريهای کليوی، نارسايی قلبی، تعري

  .را تشخيص دهيد )، استفراغ ، اسهال عمل، پلی اوری، وضعيت بعد از معرض گرما قرار گرفتن، عفونت

  .کنترل کنيد وزن بيمار را -٣

  .و ادرار را کنترل کنيد سطح الکتروليت های سرم -۴

  . ومين سرم را کنترل کنيدسطح پروتئين توتال و آلب -۵

  .کنترل کنيدسطح اسموالليتی ادرار و سرم را  -۶

  . را کنترل کنيد ماريب ضربان قلب و وضعيت تنفسی ،فشار خون -٧

  .پارامترهای هموديناميک را کنترل کنيد لزوم در صورت -٨

  .تهيه کنيد I &Oگزارش صحيحی از  -٩

 . تورگورپوست و تشنگی کنترل کنيد از نظرغشاهای مخاطی، بيمار را  -١٠
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  . کنترل کنيد رنگ، مقدار و وزن مخصوص ادرار را -١١ 

  .ادم محيطی و وزن گرفتن  کنترل کنيد ، صدای کراکل در ريه ها،های گردنیاز نظراتساع وريد بيمار را -١٢

  . های داخل وريدی را کنترل کنيددر صورت لزوم کاتتر -١٣

 .يت را کنترل کنيدآس عاليم و نشانه های -١۴

  .  ايستادن توجه کنيد به وجود يا عدم وجود سرگيجه هنگام -١۵

  .تجويز کنيد مايعات را به طور مناسب -١۶

  .  يا اختصاصی کنيد دريافت مايعات را محدود -١٧

  .را تنظيم کنيد سرعت تجويز مايعات وريدی -١٨

  .تجويز کنيد ه طور مناسببرون ده ادراری را ب تجويز شده جهت افزايش داروهای -١٩

  .دياليز تجويز شده را انجام دهيد ،در صورت عدم وجود برون ده ادراری -٢٠

  .و نگهداری کنيد با قطر مناسب انتخاب یراه وريدی را در وريد -٢١

  .کنيداهنگی همبا پزشک  مايعاتمناسب ه منظور اطمينان از تجويز ب -٢٢

 مانند( و آلکالوئيدی ) انند نرمان سالين و رينگر الکتاتم(تائوئيدی کريس ز، مايعات وريدیتجوي در صورت -٢٣

Hesban ، Plasmacate (را به بيمار بدهيد.  

  .نمونه خون تهيه کنيد در صورت لزوم برای کراس مچ، -٢۴

  . ه های خونی را به بيمار بدهيددفراور ،در صورت تجويز  -٢۵

  .دهموديناميکی بيمار را کنترل کني یهاپاسخ  -٢۶

  .وضعيت اکسيژناسيون بيمار را کنترل کنيد -٢٧

  .کنترل کنيد بيمار را از نظرافزايش بار مايعات -٢٨

  . را کنترل کنيد) تيوب معدی، چست -مانند ادرار، درناژ لوله بينی ( مايعات مختلف بدن  برون ده -٢٩

٣٠-BUN    ،Crسطوح پروتئين توتال و آلبومين را کنترل کنيد ،  .  

   Patient Education                                                     مار                                       يبه ب آموزش

  .ادراری را به بيمار آموزش دهيد عالئم و نشانه های عفونت سيستم -١

 و نشانه های از برگشت عالئم متعالاولين  ن بروزيح در در مورد نحوه بدست آوردن نمونه های وسط ادرار -٢

  .آموزش دهيدبه بيمار  ،عفونت

 .به بيمار آموزش دهيد ين وعده های غذايیمايع  با وعده های غذايی و بسی سی  ٢٠٠حدود نوشيدن  در مورد -٣

  .  در مورد کنترل عاليم و نشانه های عفونت سيستم ادراری به بيمار آموزش  دهيد -۴

  .   دهيد يه مثانه قبل از انجام هر پروسيجر آموزشبه بيمار در مورد تخل -۵
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  نی پرستاری مبتنی بر شواهديراهنمای بال
 

  يتناسل – یادرارسيستم 

  

  Problem Definition                                                                 ان مشكل                                 يب

  الگوی دفع ادراری نامطلوب

    Expected Outcomes                                                             مورد انتظار                    یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد 

  .برون ده ادراری مطلوب را برای بيمار ايجاد کند -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  .، حجم  و رنگ کنترل کنيدادرار، احتباس ادرار، بوفع ادرار را از نظر  تکرر در صورت لزوم الگوی د -١

  . و نشانه های احتباس ادراری بررسی کنيد بيمار را از نظر عالئم -٢

  .اختياری ادرار را شناسايی کنيدفاکتورهای موثر بر بی  -٣ 

  .زمان آخرين دفع ادراری را يادداشت کنيد در صورت لزوم -۴ 

  . بيمار را به  پزشک ارجاع دهيد اتفاق افتاده است،ستگاه ادراری نشانه های عفونت د و اگر عاليم -۵

  .دفع کمک کنيدار در مورد بهبود عادات در صورت لزوم به بيم -۶

  .بعد از پروسيجر درمانی را گزارش کنيددر صورت لزوم اولين دفع ادراری  -٧

  .در صورت  لزوم دريافت مايعات را محدود کنيد -٨

   Patient Education                                                                                        مار    يآموزش به ب

  .  دهيد ونت سيستم ادراری به بيمار آموزشکنترل عاليم و نشانه های عف نحوه در مورد -١

 م و نشانه های عفونت به بيماربرگشت عالئموقع  در مورد نحوه بدست آوردن نمونه های وسط ادرار در -٢

  .آموزش دهيد

به بيمار آموزش  های غذايیوعده همراه با وعده های غذايی و بين مايع سی سی  ٢٠٠حدود  نوشيدن  در مورد -٣

  . دهيد

  .   دهيدبه بيمار در مورد لزوم تخليه مثانه قبل از انجام هر پروسيجر آموزش  -۴
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  Problem Definition                                                              ان مشكل                                   يب

 ادراری   سوند ناشی از بستری شدن در بيمارستان در زمان عفونت مجاری ادراری

    Expected Outcomes                                                              مورد انتظار                  یندهايبرآ

 :پرستار بايد قادر باشد

 .عفونت ادراری را بموقع تشخيص دهد هرگونه -

  .پيشگيری کند از بروز عفونت ادراری -

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یه هايتوص

  :ديمحدود آن موارد زيرادراری را به  یستفاده از کاتترهاا -١

   .در بيماران ويژه یده ادرار پايش برون -

  .حاد و انسداد ادراری مراقبت و درمان احتباس ادراری -

  .دچار بی اختياری ادرار در بيماران کمک به بهبود زخم بستر -

  .به بيمار متصل می کنند اطمينان حاصل کنيد که افراد تعليم ديده کاتتر ادراری را  -٢

  . ه وسايل الزم برای يک روش آسپتيک در دسترس استک اطمينان حاصل کنيد -٣

اتتر،  : عات مد نظر قرار دهيدالت اطبرای ثب موارد زير را -۴  انديکاسيون گذاشتن کاتتر، تاريخ و زمان گذاشتن ک

   .خارج ساختن کاتتر فردی که اين کار را انجام داده و تاريخ و زمان

وده     ، بايستی در موارد ثبت شده -۵ ل دسترس ب ده قاب ه منظور جمع آوری       و در يک  پرون تاندارد ب ار چوب اس چه

   .ارتقای کيفيت ثبت شود اطالعات و با هدف

  . ده و منابع مورد نياز در دسترس باشدين حاصل کنيد که افراد آموزش داطمينا -۶

:های ادرارینظارت و مراقبت در عفونتهای ناشی از کاتتر

   .هستند، شناسايی کنيدکه بيشتر در معرض خطر را بيمارانی -١

 .دياستفاده آنکاتتر ادراری  شی ازاز معيارهای استاندارد برای تشخيص عفونت های نا -٢

 .ديآن جمع آوری برای بيمارستان ، روزهايی که کاتتر  گذاشته شدهمربوط به   اطالعات -٣

 .ديمحاسبه آنهدف يزان عفونتهای ناشی کاتتر ادراری را در جمعيت م -۴

 .  ديرا اندازه گيری آن ميزان استفاده از کاتتر ادراری -۵

  :تتر ادراریتکنيک صحيح گذاشتن کا

   .باشد شتهدا کاتتر ادراری را فقط زمانی بگذاريد که حتمًا ضرورت -١

  .در آقايان از سوندهای کاندومیتوجه داشته باشيد نظير استفاده  زنيبه ساير شيوه ها  -٢

   .بهداشت دستها را رعايت کنيد -٣

 . ادراری را به شيوه آسپتيک و وسايل استريل قرار دهيدکاتتر  -۴

رم           از دستکش و گاز استريل و مح  -۵ ز کردن سوارخ مجرای ادرار و يک ژل ن رای تمي ی سپتيک ب ول آنت ل
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   .استفاده کنيد کننده يکبار مصرف

اتتر ا  در صورت امکان    برسد  ينکه آسيب مجرای ادرار به حداقل برای ا -۶  تفاده   از يک ک دازه  کوچک اس  ن

  .کنيد

   :و درمان صحيح در کاتتر ادراری مراقبت

   .بيمار پيشگيری کنيد بعد از گذاشتن کاتتر از حرکت دادن و کشيدن -١

 .يستم بسته و استريل را حفظ کنيديک س -٢

 .قطع نکنيد ،کاتتر ادراری و درناژ آن را تا زمانی که کاتتر شسته شود -٣

 .ده از يک شيوه آسپتيک انجام دهيدرا با استفا ع آوری ادرارجايگزينی سيستم جم -۴ 

ی آزمايش ادرار نمونه کوچکی از ادرار را به کمک يک سرنگ و سرسوزن استريل و بعد از تميز کردن  برا -۵

  . پورت بگيريد

  .نمونه را به نحو صحيح به آزمايشگاه جهت کشت انتقال دهيد -۶

  .بيمار استفاده کنيدر جهت آزمايشات مختلف می توانيد از کيسه ادرار جهت تهيه مقادير بيشت -٧

 .کنيد در مسير خروج ادرار انسدادی ايجاد نشوددقت  -٨

 .برای هر بيمار يک ظرف جداگانه اختصاص دهيد.  کيسه ادرار را بطور منظم خالی کنيد -٩

 . دهيده کيسه ادرار را پايين تر از مثانه قرار هميش -١٠

:رفته شودی ناشی از کاتتر ادراری بکار گستی به عنوان پيشگيری از عفونتهاشيوه هايی که نباي

  .بطور معمول از کاتترهای آغشته به نقره يا آنتی باکتريال استفاده  نشود -١

دون   -٢  ار  باکتريوری ب ان نشود   ان عالمت در بيم اتتر ادراری درم ي   ، مگر دارای ک ل از پروس اجمی  جقب رهای ته

  .اورولوژی

دداری شود مگر اينکه انسدادی     از شستشوی مداوم کاتتر ادراری به عنوان يک شيوه پيشگری از عفونت خو     -٣

 .اين کار انجام شودوجود داشته باشد که در آن صورت با استفاده از يک سيستم بسته 

  .پروفيالکسی استفاده نشوداز آنتی بيوتيک به عنوان  -۵

   .بطورروتين تعويض نشودکاتتر ادرار  -۶

   Patient Education                                                      مار                                     يآموزش به ب

 .از دوش استفاده کند ،به جای استفاده از واند يمار آموزش دهيبه ب -١

  .ناحيه پرينه از جلو به عقب شسته شود ،از هر بار دفع عدب -٢

  .پيشگيری می کند مصرف مايعات فراوان از بروز عفونت ادراریآه د يمار آموزش دهيبه ب -٣

  .ساعت يکبار مثانه را تخليه کند ٣تا  ٢در طی روز هر  -۴

  .ادرار کند ،فاصله پس از مقاربتبال -۵

  .داروهای تجويز شده را طبق دستور مصرف کند -۶
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  
  دستگاه تناسلی زنان

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  يب

  :اضطراب بعلت

 .نا آشنا بودن با محيط بخش •

 .و درمان روشهای تشخيصی کمبود اطالعات درمورد تشخيص، •

  .نقش یتاثير بيماری بر روی روش زندگی و ايفا •

  .اختالل در تصوير ذهنی بيمار از خود •

 .عالئم ظاهری بيماری •

  .ترس از پيش آگهی •

  .ترس از هر چيز ناشناخته •

   .درد •

    Expected Outcomes                                                                               مورد انتظار یندهايبرآ

  :د قادر باشدپرستار باي

تاکی  تاکی پنه، بيان ترس و اضطراب،(و اضطراب را در بيمار بررسی کند  عالئم و نشانه های ترس -

کاردی، تعريق، افزايش فشار خون، رنگ پريدگی، برافروختگی صورت، ناسازگاری با برنامه 

  ). مراقبتی

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

 .ديآن جمع آوریاطالعات در خصوص اضطراب بيمار . ١

 .ديآن شناسايی رااضطراب و سطح درک بيمار از بيماری . ٢

 .ديآن شناسايی راتجارب قبلی بيمار در مورد بستری شدن در بيمارستان . ٣

 .ديآن شناسايی راسيستمهای حمايتی با ارزش بيمار . ٤

 :اقدامات

 .دينا سازآش مراقبتی و با محيط بيمارستان، ابزارها و روشهای درمانی را بيمار .١

 .ديبرقرار آنداری با بيمار يک رابطه توام با آرامش و راز. ٢

 .ديآن تشويقبه بيان ترسها و اضطراب  را بيمار. ٣

 امجدد یبرای رفع هرگونه سوء تفاهم در مورد تشخيص و درمان و پيش آگه را توضيحات پزشک. ٤

 .ديآن بازگو
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 .ديده آموزش به خانواده بيمار جهت حمايت از وی. ٥

 ):درد عامل مهمی در بروز استرس است( تسکين درد . ٦

سايکوپروفيالکسی، هيپونيزم، طب سوزنی، ماساژ درمانی، : روشهای غير داروئی نظير •

TENS  )لمس درمانی)فيزيوتراپی  ،. 

  .ستميکتجويز داروهای سي: روشهای داروئی •

 .ديآن استفاده از روشهای آرام سازی غير داروئی. ٧

 :در صورت داشتن عمل. ٨

 را ...سطح درک بيمار از عمل جراحی، عوارض بعد از عمل و نتايج عمل و  •

 .ديآن بررسی

 .ديده توضيح سواد وی به بيمار با توجه به درک و •

 .ديآن برطرف را ، عوارض و پيش آگهی آنسوء تعابير بيمار در مورد جراحی •

            .ديريگبکمک  از همسر و اطرافيان بيمار برای حمايت روحی و کاهش سطح اضطراب وی. ٩           
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 :ديآن استفاده ريز از روشهای آرام سازی. ١

 .ماساژ پشت •

 .یآرام ساز یاستفاده از روشها •

 .یر ذهنيت تصويهدا •

 .به کار بردن مزاح و شوخی و کمک به بيمار در خنديدن. ٢

   .در اختيار دادن کتاب دعا به بيمار و کمک به بيمار در داشتن عبادت متناسب با اعتقادات وی. ٣

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكليب

  :يبوست بعلت

                       .. . . )مورفين، کدئين، ( مصرف داروهای مسکن مخدر: ده بدليلکاهش حرکات روده و مع •

  .کاهش مصرف غذاهای پر فيبر •

 .کاهش دريافت مايعات •

 .يافت لگن در تخت و بدنبال آن سرکوب کردن رفلکس دفعنارضايتی از در •

 .ضعف عضالت شکم بصورت کاهش تن عضالت  •

 .استفاده طوالنی مدت از هورمون پروژسترون •

  .مصرف قرص آهن •

  .استرس •
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  .حاملگی •

 .آلومينيمی، کلسيم عوارض برخی از داروها نظيرآنتی اسيدهای •

  .کاهش فعاليت •

    Expected Outcomes                                                                               مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .عادات دفع طبيعی بيمار را شناسايی کند -

 . شکل آن مورد بررسی قرار دهد و خصوصيات مدفوع را از نظر دفعات، قوام -

بر طرف کردن يبوست به  و نشانه های دال بر يبوست را شناسايی کند و اقدامات الزم را جهت پيشگيری -

  . کار برد

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی

 .دينمائ بررسی را عادات طبيعی دفع مددجو. ١

 .دينمائ سمع را صداهای شکمی. ٢

 .دينمائ بررسی از نظر دفعات، قوام، شکل را خصوصيات مدفوع .٣

سردرد، بی اشتهايی، اتساع شکم، تهوع، احساس پری يا فشار در ( نشانه های دال بر يبوست  ئم وعال. ٤

 .دينمائ بررسی را )شکم يا رکتوم، کرامپهای شکمی

  :اقدامات

  .ديده افزايش را فعاليت بيمار. ١

 .دينمائ تشويق ،به عدم خودداری از دفع مدفوع را بيمار. ٢

 .دينمائ تشويق ،بودن CBRدر زمان احساس دفع در صورت  bed pan به استفاده از را بيمار. ٣

 .آنبد ايجاديک محيط خصوصی برای بيمار . ٤

 .دينمائ تشويق به ريلکس بودن در طی يک پروسه دفع را بيمار. ٥

 .دينمائ تشويق) ليوان  ١٠تا  ٨( سی سی  ٢٥٠٠به خوردن روزانه حداقل  را بيمار. ٦

 .دينمائ تشويق مايعات گرم يا سرد جهت تحريک پريستالتيسم به نوشيدن را بيمار. ٧

 .دينمائ تشويق به مصرف غذاهای پر فيبر را بيمار. ٨

 .کمک به مددجو برای قرار گرفتن در پوزيشن صحيح برای انجام عمل دفع و دادن فرصت کافی برای دفع. ٩

                  .ديده اطالع ، به پزشکدر صورت عدم بهبودی وضعيت. ١٠

   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

و  های تازه، غالت، مغز گردو، بادام، فندق، سبزيها هدر يافت روزانه مواد غذايی حاوی فيبر مثل ميو. ١

 .عصاره ميوه ها
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 )تکه از ميوه تازه و مقدار زيادی ساالد ٤در حدود ( سبزی گرم ميوه و  ٨٠٠به دريافت تقريبا  را بيمار. ٢

 .دينمائ تشويق

بتدريج مقدار دريافت مواد سبوس دار را افزايش دهد و همراه با آن مايعات دريافت  دينمائ تشويق را بيمار. ٣

 . کند

  .دينمائ تشويق ليتر مايعات ٢به دريافت روزانه حداقل  را بيمار. ٤

 .فنجان در روز ٣تا  ٢زان مصرف قهوه به محدود کردن مي. ٥

 .دينمائ تشويقدقيقه قبل از صرف صبحانه  ٣٠ ،نوشيدن يک ليوان آب گرمبه  را بيمار. ٦

 .دينمائ تعيين يک زمان منظم و خاص برای دفع .٧

 .دينمائ تشويق )در صورت عدم منع( به قدم زدن و خارج شدن از تخت  را بيمار. ٨

در تخت دراز بکشد و يک ( آموزش انجام ورزشهای در تخت در حد تحمل  ،بودن CBRدر صورت . ٩

 ٣و اين کار را ) بار به سمت قفسه سينه خم شود ٢٠تا  ١٠زانويش را به سمت قفسه سينه خم کند و هر زانو 

 . بار در روز انجام دهد ٤يا 

 .آند اجتناب از نشستن طوالنی مدت و زور زدن برای دفع مدفوع. ١٠

 .آند استفاده لوبريکانت و محلولهای محافظت کننده در اطراف پوست ناحيه مقعد از. ١١

 .آند رعايت را بهداشت ناحيه مقعد و پوست اطراف آن. ١٢

  .دينمائ تشويقبه پياده روی  را بيمار. ١٣

  
 
  Problem Definition                                                            ان مشكل  يب

 :احتمال بروزعفونت بعلت

 .یآنمی و ضعف عموم ه،يل سوء تغذيآاهش مقاومت بدن نسبت به عفونت بدل      

 .یه ناآافيو تغذ یبافت یپوآسيل هايآاهش مقاومت بدن بدل •

 .)ده جنسیاز جمله تنش، ترس از بيماريهای مقاربتی، سوء استفا( عوامل روانی •

 .نظير ديابت یبيماری های مزمن و اندوکرين •

 .شرکاء جنسی متعدد •

 .مصرف آنتی بيوتيکها •

 .استفاده از روشهای مکانيکی جلوگيری از بارداری •

 .استفاده مکرر از دوش واژينال و تامپون •

 .دستکاری مجرای ادراری  •

 .سوند گذاری دائم يا موقت •

  .احتباس ادرار •
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 .هش يا عدم تحرکاستاز ادرار بدنبال کا •

 .کاهش مصرف مايعات  •

 .قليايی شدن ادرار •

 .حاملگی  •

 .مقاربت با شريک جنسی آلوده •

 .تماس دهان با ژنيتال •

 .HIVعفونت  •

  .سزارين •

  .ها پارگی زودرس پرده •

   .عدم رعايت بهداشت ناحيه مهبل •

 .مصرف داروهای ضد بارداری •

  .حاملگی •

  .زخم ناحيه تناسلی بدنبال خارش •

    Expected Outcomes                                            مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

   .آند یبررس را ماريبروز عفونت در ب یعالئم ونشانه ها. ١

 .به آار برد را ح جهت آاهش خطر بروز عفونتياقدامات صح. ٢

  .آار بردبه از بروز عفونت  یريشگيح جهت پياقدامات صح. ٣

   Nursing Recommendations                                  یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

 :دينمائ یبررس ماريدر ب را بروز عفونت یعالئم و نشانه ها. ١

 .ش درجه حرارت بدنيافزا •

  .بروز لرز •

 .قهيضربه در دق ١٠٠ش تعداد نبض باالتر از يافزا •

 .ش تعداد تنفسيافزا •

وجود  یب پوستيآه آس یدر هر منطقه ا یعير طبيغ ی، تورم، التهاب، در ناژ و بویقرمز •

 . دارد

  .م از واژن همراه با خارشيخروج ترشحات بد بو و حج •

 .بد ادرار یآدورت و بو •

 .ت و احساس سوزش در دفع ادراريتكرر، فور •
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 .مات آنيرات مهم در تقسييو تغ WBCش شمارش يافزا •

 .ات واژنتغيير رنگ ترشح •

 .)نشانه عفونت کانديدياز(  ترشحات سفيد دلمه ای شبيه به پنير روستايی •

 .)نشانه بارتولينيت( قرمزی در اطراف غده، تورم، ادم و آبسه غده دهليزی •

نشانه سرويسيت حاد و (  ترشح چرکی فراوان، کمر درد، تکرر ادرار، احساس فوريت دفع •

 .)مزمن

  .)واژينيت آتروفيک( يی واژنقليا PHترشح و تحريک ناشی از  •

های خارجی  عدم وجود قرمزی ولو يا واژن، ترشحات خاکستری سفيد يا زرد سفيد در ديواره •

نشانه گاردنال همراه با واژينوز باکتريال بدنبال استعمال دخانيات، دوش واژينال، ( واژن و ولو

 .)افزايش فعاليت جنسی

 زرد رنگ مايل به قهوه ای، بدبو، بسيار محرک، )غالبا کف آلود (ترشحات واژينال رقيق  •

 .)نشانه تريکومونيازيس(

بی  تهوع، استفراغ، لرز، بی حالی، درد قسمت پائين شکم، حساسيت بعد از قاعدگی، تب، •

 حساسيت شديد در معاينه سرويکس اشتهايی، درد همراه با اجابت مزاج و يا ادرار کردن،

 .)نشانه عفونت لگنی(

  :اقدامات

  .ديآن تهيه اسمير ترشحات واژن از. ١

 :شامل د،يده انجام جهت آاهش بروز عفونت یاقدامات. ٢

 .ح دستهايصح یوشوشست •

 .قاتيا تزرير وارد آردن سوند و ينظ یتهاجم یه روشهايل در انجام آليت نكات استريرعا •

 .یعات به اندازه آافيمصرف ما •

 .از بدنيده ال و مطابق با نيه بدن در حد ايحفظ تغذ •

 .ماريت و استراحت بين فعاليتعادل ب یبرقرار •

 .ماريدر ب یت عضالنيت فعاليتقو •

 .یعيته ادرار در حد طبيديحفظ اس •

 .ليت نكات استري، رعایاز به سوند گذاريدر صورت ن •

 یسوندها یكون به جايليس یمدت، استفاده از سوندها یطوالن یاز به سوند گذاريدر صورت ن •

 .التكس

 .ا رانيشكم  یچسب رو ثابت آردن سوند با •

 .نهيحفظ بهداشت روزانه پر •
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  .سه به مثانهياز برگشت ادرار از آ یرين تر از سطح مثانه جهت جلوگييپا یسه ادراريقراردادن آ •

 .پيشگيری از احتباس ادرار در مثانه  •

  .ادرار  PHکنترل روزانه  •

  .باال تشويق بيمار به مصرف غذاها يا مايعات با اسيديته •

  .مارستانيب یاستهايمطابق با س یاتتر ادرارض آيتعو •

 .ديآن ثبت را عالئم حياتی. ٣

 .ديآن هيته زخم و نمونه آشت از خون، خلط، ادرار، ترشحلت واژن، دهان. ٤

 .ديآن تشويقبه رعايت بهداشت ناحيه مهبل  را بيمار. ٥

 .ديآن درمان را شريک جنسی. ٦

  .کاهش خارش. ٧

 .ژينالعدم استفاده از دوش وا. ٨

  .ديده آموزش را احتياطات الزم در مورد مصرف آنتی بيوتيکهای تجويز شده. ٩

 .ديآن استفاده درمان کانديدياز یبرااز داروهای ضد قارچ . ١٠

تجويز مترونيدازول طبق دستور پزشک، عدم مصرف الکل در درمان گاردنال همرا با واژينوز . ١١

 .باکتريال

تجويز مترونيدازول خوارکی  حفظ فلور نرمال واژن، حفظ اسيديته، التهاب، تسکين برداشتن اگزودا،. ١٢

 .طبق دستور پزشک برای بيمار و همسر وی در درمان واژينيت تريکوموناس واژيناليس

آنتی بيوتيک مناسب توسط پزشک در بارتولينيت حاد و در صورت بارتولينيت  ، تجويزتخليه آبسه. ١٣

 .اکسيزيون غده مزمن،

در درمان ) درصورت حساسيت به پنی سيلين تجويز استرپتومايسين يا تتراسيکلين (تجويز پنی سيلين . ١٤

 .سرويسيت گنوروايی

استروژن درمانی واژينال و استفاده از داروهای مرطوب کننده برای کاهش خشکی واژن در درمان . ١٥

 .واژينيت آتروفيک

  .بهبود وضعيت تغذيه. ١٦

بدنبال حساسيت به پروتئين پالسمايی منی استفاده از کرم واژينال کرومولين و ايمنی در صورت التهاب . ١٧

 .درمانی و ارجاع به ايمونولوژيست

 .تجوبز مترونيدازول طبق دستور پزشک هم برای بيمار و هم شريک جنسی . ١٨

 .يقهدق ٣٠قرار دادن بيمار به حالت طاق باز به مدت  ،در صورت تجويز دارو داخل واژن. ١٩

 .ديده آموزش به بيمار را عوارض مترونيدازول. ٢٠

 :درمان عفونت لگنی شامل. ٢١

o تجويز آنتی بيوتيک وسيع الطيف طبق دستور پزشک. 
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o بستری در بيمارستان، استراحت در بستر، تجويز آنتی بيوتيک داخل : در صورت عفونت شديد

  .وريدی، کنترل و ثبت دقيق عالئم حياتی

o در وضعيت نيمه نشسته جهت تسهيل خروج ترشحات قرار دادن بيمار. 

o شست و شوی دستها. 

o درمان شريک جنسی. 

o پريتونيت لگنی، آبسه، تنگی لوله ها،انسداد لوله های : توجه و درمان عوارض اين عفونت شامل

  .فالوپ، يبوست

   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

  .ديز و خشك آنيا مدفوع، خود را از جلو به عقب تميبعد از دفع ادرار . ١

 .ديمصرف آن ) تيدر صورت عدم ممنوع( عات يوان مايل ١٠تا  ٨روزانه حداقل . ٢

 .ديتوجه آن به حفظ بهداشت فردی. ٣

 .بخصوص پياده روی ،ديآن ورزش. ٤

 .ديمصرف آن حبوبات نظير گوشت، تخم مرغ، آب آلو، مرغ، انگور، مايعات و يا غذاهای با اسيديته باال. ٥

 .بپوشيدلباسهای زير کتانی . ٦

 .بپوشيدلباس زير سفيد برای مشاهده سريع هرگونه آلودگی . ٧

 .ديآن تعويض خود را لباس زير امکرر. ٨

 .ديآن استفادهاز دستمال توالت . ٩

  .در صورت عفونت درمان شريک جنسی. ١٠

 .دينكن استفاده دوش واژينال از. ١١

 .دينكن استفاده از وان حمام. ١٢

 .ديآن امساک از فعاليت جنسی در زمان ابتال به عفونت. ١٣

  .بخوابيد دقيقه ٣٠به حالت طاق باز به مدت  ،در صورت تجويز دارو داخل واژن. ١٤

 :پيشگيری از عود مجدد

  .ديآن استفاده ازصابونهای ماليم برای جلوگيری از تحريک مهبل. ١

 .ديآن شست وشو را روزانه مهبلبطور . ٢

 .ديز و خشك آنيا مدفوع، خود را از جلو به عقب تميبعد از دفع ادرار . ٣

 .دينكن استفاده از دوش مهبلی و اسپری مهبلی. ٤

 .ديآن را تعويضمرتب نوار بهداشتی  در طی قاعدگی، بطور. ٥

 .دينكن استفاده لباس زير مرطوباز و  پوشيدب لباسهای زير کتانی. ٦

  . وزن خود را  متعادل نگه داريد. ٧

   .داد و مثانه را تخليه آنيد شست و شورا  اعضاء خارجی ناحيه تناسلی ،بعد از نزديکی. ٨
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  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  يب

  :بعلتدرد 

  .فشار غدد لنفاوی بزرگ شده در بدخيمی های پستان و زير بغل •

  .توده لگنی •

 .یحاصل از جراح یتروما •

  ....)عفونتهای قارچی،  هرپس، عفونتهای ولو واژينال،( ضايعات ژنيتال  •

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :بايد قادر باشد پرستار

  . آند يیجاد آننده درد را در مددجو شناسايعلل ا. ١

 . آند يیدرد را شناسا یر آالميو غ یآالم یعالئم و نشانه ها. ٢

 . آند يیدرد را شناسا یا بهبوديد آننده يعوامل تشد. ٣

  . آند یريشرفت درد جلوگيا پيجاد ياز ا. ٤

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

  .ديآن يیشناسا را مار نسبت به درديمعمول ب یپاسخها. ١

 :ديآن يیشناسا را حضور درد یر آالميعالئم غ. ٢

 .انقباض عضالت صورت •

 .مشت آردن دست •

 .حرآت یبرا یليم یب •

 .یناآرام •

  .قيتعر •

 .صورت یا برافروختگي یدگيرنگ پر •

 .یرات تنفسيي، تغیآارد یدر فشار خون، تاآ رييتغ •

 .ت، انتشاريفيمحل، آ یشناسائ. ٣

 .د آننده درديعوامل تشد یشناسائ. ٤

 .عوامل بهبود دهنده درد يیشناسا. ٥

 :اقدامات

   .درمان بيماری. ١

 .برطرف آردن ترس و اضطراب. ٢
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: وئی نظيرروشهای غير دار: از درد يیرها یبرا یر داروئياستفاده از عوامل غ •

لمس  ،)فيزيوتراپی(  TENSسايکوپروفيالکسی، هيپونيزم، طب سوزنی، ماساژ درمانی، 

 .درمانی

 .تجويز داروهای سيستميک: روشهای داروئی •

 .ديقرار ده مه نشسته و استراحت مطلقيت نيدر وضع را ماريب. ٣

 .ديده ژنياآس طبق دستور پزشك. ٤

 .ديآن زيتجو قهيدق ١٥ یال ١٠ ین درد در طيرت عدم تسكطبق دستور پزشك در صو را مسكن مخدر. ٥

 .مار و دستور پزشكيت با توجه به سطح تحمل بيش فعاليافزا. ٦

 .ديآن اکسيژن تجويز در صورت نياز و با مشورت پزشک. ٧

 .ديبده مسکن ،قبل از سرفه به بيماری که تحت عمل جراحی قرار گرفته است. ٨

 .تميز نگه داشتن ضايعات. ٩

 .دينكن استفاده از پودرها و پمادها در محل ضايعه. ١٠

         .ديآن تشويق به ريختن آب روی ولو در حين دفع ادرار را بيمار. ١١

   Patient Education                                                                                           مار يآموزش به ب

 .ديآن هاستفاداز روشهای آرام سازی برای تسکين درد  .١

 .ديآن حمايت با دست را در صورت جراحی، برای انجام سرفه ناحيه عمل. ٢

 .در صورت درد در حين ادرار کردن، ريختن آب بر روی ولو و يا نشستن در لگن آب گرم. ٣

 .دينداشته باش تماس جنسیتا درمان کامل . ٤

 .دينپوش لباسهای تنگ . ٥

  .دياستفاده نكن  حمام  خوشبوآننده و  مهبل  ، خوشبوآننده مهبل  دوش از. ٦

 
  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :احتباس ادرار بعلت

 .ترس و اضطراب •

  .مصرف داروهای مسکن مخدر کاهش تن عضالت مثانه بعلت •

  .اجتناب از دفع بدليل حساسيت و درد در ناحيه پرينه •

  .آتونی مثانه در نتيجه ادم پلويس •

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .الگوی طبيعی دفع ادرار را بررسی کند. ١

 .های احتباس ادرار را گزارش کندعالئم و نشانه . ٢      
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  .در جهت رفع احتباس ادراری اقدام کند. ٣      

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

 :دينمائ بررسی را عالئم و نشانه های احتباس ادراری. ١

  .دفع مقادير کم ادرار •

 .ی پوبيساتساع ناحيه باال •

 .احساس فوريت در دفع ادرار و پری مثانه •

• Output    کمتر ازIntake . 

 .دينمائ بررسی را علت احتباس ادرار. ٢

 .دينمائ بررسی عوارض داروها را. ٣

  :اقدامات

 : تشويق به کاهش ترس و اضطراب با . ١

 .روشهای آرام سازی •

 .ماساژ پشت •

 .یآرام ساز یاستفاده از روشها  •

  .یر ذهنيصوت تيهدا  •

 .ديانجام ده سوند گذاری دائم يا موقت با نظر پزشک. ٢

 .ديآن ايجادمحيط خصوصی برای دفع ك ي. ٣

 :رينظ تشويق به استفاده از بيوفيدبکها برای کمک به دفع ادرار. ٤

 .ماساژ شکم •

 .کشيدن موهای ناحيه پوبيس •

 .مشاهده جريان آب •

 .ريختن آب گرم روی پرينه •

  .بيمار در آب گرمقرار دادن دستهای  •

  .ديبعمل آور بيمار از حمايت روانی. ٥

   Patient Education                                                                                           مار يآموزش به ب

  :کاهش ترس و اضطراب با استفاده از. ١

 .روشهای آرام سازی -

 .ماساژ پشت -

 .یآرام ساز یاستفاده از روشها -
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  .یر ذهنيصوت تيهدا -

 :رينظ استفاده از بيوفيدبکها برای کمک به دفع ادرار. ٢

 .ماساژ شکم -

 .کشيدن موهای ناحيه پوبيس -

 .مشاهده جريان آب -

 .ريختن آب گرم روی پرينه -

  .قرار دادن دستهای بيمار در آب گرم -

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :اختالل در فعاليت جنسی به علت

  .خستگی •

 .اضطراب و ترس •

  .ترس از انتقال عفونت به همسر •

  .اختالل در اعتماد به نفس، درک از خود و تصوير ذهنی بدن •

  .تغييرات هورمونی بدن •

  .کاهش حس ژنيتال •

 .دن از طرف همسرترس از طرد ش •

  .، عوارض راديوتراپی، التهاب واژنيائسگی ناشی از کاهش سطح استروژنديس پارونی بدنبال  •

   .روانی - واکنشهای روحی •

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  . در بيمار مورد بررسی قرار دهدفعاليت معمول جنسی را . ١

  .تغييرات ايجاد شده در فعاليت جنسی فرد را مورد بررسی قرار دهد. ٢

 . علل تغيير در فعاليت جنسی بيمار را شناسايی کند. ٣

  .تغييرات تاثير گذار بر فعاليت جنسی را شناسايی کند. ٤

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

 .بررسی فعاليت معمول جنسی. ١

   .بررسی تغييرات ايجاد شده در فعاليت جنسی. ٢

 .بررسی علل تغيير در فعاليت جنسی نظير محدوديتهای ناشی از بيماری و درمان. ٣
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، مشکالت بيوفيزيکال بدن، تروما، تغييرات راديوتراپی: بررسی تغييرات تاثير گذار بر فعاليت جنسی نظير. ٤

  .ترس از طرد شدن از سوی همسر روحی،

  :اقدامات

 :کاهش  درد حين مقاربت با تشويق بيماربه. ١

 .استفاده از ژل لوبريکانت •

 .درمان واژينيت •

  .مصرف داروهای مسکن قبل از مقاربت •

  .استفاده از حمام گرم پيش از مقاربت جهت کنترل درد و ريلکس کردن عضالت •

 :ک به کاهش ترس و اضطراب با استفاده از روشهايی نظيرکم. ٢

 .ماساژ پشت •

 .یآرام ساز یاستفاده از روشها •

 .یر ذهنيت تصويهدا •

 .شنير پوزييتغ •

 .کمک خواستن از همسر بيمار برای برقراری ارتباط با بيمار •

  .عدم انجام مقاربت در صورت التهاب  واژن بدنبال راديوتراپی. ٣

  .درمان عفونت. ٤

  .اطالع به پزشک در صورت عدم بهبودی در وضعيت جنسی. ٥

   Patient Education                                                                                           مار يآموزش به ب

 .درک صحيح از انجام فعاليت جنسی. ١

  .استفاده از روشهای آرام سازی جهت کاهش ترس و اضطراب. ٢

  .انت قبل از انجام مقاربتاستفاده از ژل لوبريک. ٣

 .استفاده از حمام گرم جهت کاهش درد پيش از مقاربت. ٤

  .استفاده از کاندوم بدنبال ترس از انتقال عفونت. ٥

   

 Problem Definition                                                                                                 ان مشكل  يب

  :کاهش برون ده قلب بعلت

انقباض عروقی حاصل از افزايش ترشح کاتکول آمينها در اثر اضطراب : افزايش پس بار قلب بدليل •

 .و ترس و افزايش حجم مايعات

  .هيپوولومی ناشی از کمبود دريافت مايعات، خونريزی :کاهش پيش بار قلبی بدليل •

  .داروها ، بيماری، عوارضآنمی ناشی از سوء تغذيه •
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    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .عالئم و نشانه های کاهش برون ده قلبی را شناسايی کند. ١

 .به رفع عالئم و نشانه های برون ده قلبی کمک کند. ٢

  .اسايی کندعوارض کاهش برون ده قلبی را شن. ٣

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  :ارزيابی

 :د شامليآن بررسی را عالئم ونشانه های کاهش برون ده قلبی. ١

 ٨٠ميلی متر جيوه و يا کاهش فشار سيستوليک زير  ٢٠کاهش فشار خون سيستولی به اندازه  •

 .ميلی متر جيوه

 .ميلی متر جيوه ١٠ -٥ط مداوم فشار سيستوليک در هر بار کنترل به ميزان سقو •

 .نبض نامنظم •

  .بار در دقيقه ١٠٠يا بيشتر از  ٦٠تعداد نبض کمتر از  •

 .کوتاه شدن صدای قلبی يا حضور سوفل •

 . S3, S4حضور گالوپ  •

 .تنفسهای تند و نامنظم •

 .حضور رال مرطوب همراه با کاهش يا محو صداهای تنفسی •

 .کاهش سطح هوشياری •

  .آرامی نا •

  .کانفيوژن •

 .سنکوپ •

 .کاهش يا محو نبضهای محيطی •

 .ضعيف شدن نبض کاروتيد •

 .پوست سرد و مرطوب يا رنگ پريده، سيانوتيک •

 .سی سی در ساعت ٣٠برون ده ادراری کمتر از  •

 .ادم محيطی •

  .اتساع وريدهای گردن •

 .سرم Crو  BUNافزايش  •

 .بررسی ديس ريتمی قلبی •

 



٤٨١ 
 

 :داماتاق

 .ديقرار دهدر وضعيت نيمه نشسته يا نشسته  را بيمار. ١

 .ديآويزان کن از تخت را در صورت لزوم پاها. ٢

 .ديده افزايش مار رايب استراحت جسمی و روانی. ٣

 .ديآن تشويق به دريافت مواد غذايی به مقدار کم و به دفعات زياد را بيمار. ٤

 .مصرف اکسيژن طبق دستور پزشک. ٥

در صورت وجود بيماريهای زمينه ای نظيرآنمی، هايپرتانسيون، هايپرتيروئيديسم، بيماريهای انسدادی . ٦

 .ديده به پزشک اطالعمزمن ريه 

 .ديآن تشويقبه عدم مصرف سيگار  را بيمار. ٧

 .ديده افزايش یوبه تدريج و با توجه به سطح تحمل  را فعاليت بيمار. ٨

 .ديآن اصالحمار را يب تغذيه. ٩

 .ديآن رفع راعامل زمينه ای . ١٠

 .ديآن اصالحرا آنمی . ١١

 .ديآن جلوگيری از خونريزی. ١٢

 .ديآن رفع را عامل خونريزی. ١٣

( ، وازوديالتورها)پروپرانول( فشار خون قبل و بعد از تجويز داروهای اينوتروپ منفی. ١٤

 .ديآن کنترل را )های مخدر و مورفين نيتروگلسيرين و مسکن

  .توجه به برون ده ادراری و ثبت هر ساعت آن. ١٥

 .ديده انجام را اقدامات حفاظتی نظير باال بردن نرده های کنار تخت ،در صورت کانفيوژ بودن بيمار. ١٦

 .ديآن اندازه گيری را سطح اوره و کراتينين خون. ١٧

 .ديآن اندازه گيری و ثبت راعالئم حياتی . ١٨

 .رل ريتم قلبیمانيتورينگ بيمار و کنت. ١٩

 .ديآن CBR ،جهت کاهش نياز به اکسيژن و جلوگيری از سنکوپ را ترجيحا بيمار. ٢٠

٢١ .CVP   ديآن کنترل را. 

 .سمع صداهای ريه و گزارش صدای غير طبيعی به پزشک . ٢٢

  .رفع استرس و اضطراب. ٢٣

 .ديآن بررسی از نظر درجه حرارت را پوست. ٢٤

در صورت کاهش شديد برون ده قلبی احتمال آسيب به بافت (زيمهای قلبی اندازه گيری روزانه آن. ٢٥

 .ديرا انجام ده )ميوکارد وجود دارد

 .دينمائ بررسی از نظر سيانوز را پوست، دهان، بستر ناخن، لبها، الله گوش واندامها. ٢٦

 .دينمائ تجويز طبق نظر پزشک را خون و سرم. ٢٧



٤٨٢ 
 

 .دينمائ بررسی از نظر نارسايی قلبی را بيمار. ٢٨

 .ديده به پزشک اطالعدر صورت وخيم شدن يا تداوم کاهش برون ده قلبی . ٢٩

  .دياستفاده آن تورنيکه چرخشی از در صورت وخيم شدن يا تداوم کاهش برون ده قلبی. ٣٠

   Patient Education                                                                                           مار يآموزش به ب

 .)عدم زور زدن هنگام دفع مدفوع، نگه داشتن تنفس هنگام حرکت(  عدم انجام مانور والسالوا. ١

 .ايی به مقدار کم و به دفعات زياددريافت مواد غذ. ٢

 .عدم دريافت مايعات حاوی کافئين نظير قهوه، چای، شکالت، کوال. ٣

 .استراحت در فواصل بين انجام فعاليت و مراقبت از خود. ٤

 .دم تغيير پوزيشن ناگهانی از حالت خوابيده به نشسته و از نشسته به ايستادهع. ٥

 .استفاده از روشهای آرام سازی جهت کاهش ترس و اضطراب. ٦

 :اصالح آنمی با. ٧

صورتی که منع  در( مرغ جگر، قلوه، گوشت قرمز، زرده تخم مصرف غذاهای حاوی  آهن نظير 

، اسفناج و حبوبات، مثل یره مانند جعفريبرگ سبز ت یدارا یها ی، سبزیماه ،)مصرف نداشته باشند

 . یروغن یها بخصوص برگه زردآلو و دانه) ها برگه(خشك  یها وهين ميا همچنيعدس و لوب

ها، آب  ی، گل آلم، سبزی، طالبیواس، انبه، گالبين ث آه در آلو، خربزه، ريتاميومصرف مواد حاوی  

ش دهنده جذب آهن در يتوانند عوامل افزا یم ،ب و آناناس وجود دارنديمو ترش، سين، ليريمو شيپرتقال، ل

 . بدن باشند

  .ا بالفاصله بعد از غذايا قهوه همراه ي یز از مصرف چايپره 

   

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :الگوی نامناسب و غير موثر تنفسی بعلت

  .کاهش فعاليت و داشتن پوزيشن خوابيده به پشت •

 .های مخدر عمق تنفس در نتيجه مصرف مسکن کاهش تعداد و •

 .ناتوانی در اتساع مفيد قفسه سينه به علت ضعف، خستگی، پوزيشن نامناسب بدن •

  .و اضطرابافزايش مقدار و کاهش تنفس در نتيجه ترس  •

  .اجتناب از تنفس عميق بعلت درد •

  .خون PHاختالل در  •
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    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

تفاده از های کوتاه، هايپر ونتيالسيون، ديس پنه، اس تنفس(  عالئم ونشانه های الگوی غير طبيعی تنفسی

  . را بررسی کند) عضالت کمک تنفسی

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  :ارزيابی

 .دينمائ بررسی را نشانه های غير طبيعی تنفس عالئم و. ١

٢ .ABG دينمائ گزارش را و موارد غير طبيعی رسیربرا بيمار. 

 .دينمائ گزارش را و تغييرات آنها بررسی را وگرافی و پالس اکسی متریيافته های کاپن. ٣

  : اقدامات

 .ديآن تشويق ساعت ٢های عميق و تمرينات دمی، حداقل هر  به انجام تنفس را بيمار. ١

 .ديده کاهش را ترس و اضطراب بيمار. ٢

 .دينمائ کمک ،است CBRدر صورتی که  ،ساعت ٢به تغيير پوزيشن بيمار در تخت هر  .٣

 .ديقرار ده در پوزيشن نيمه نشسته يا نشسته را بيمار. ٤

تسکين درد جهت يا روشهای غير داروئی  از داروهای مسکن مخدر و آرام بخشها طبق تجويز پزشک و. ٥

 .دياستفاده آن

 .ديآن تصحيح مار رايب آلکالوز و اسيدوز. ٦

  .ديده اطالع در صورت عدم بهبود عالئم به پزشک. ٧

   Patient Education                                                                                           مار يوزش به بآم

  .انجام تنفسهای عميق و تمرينات دمی. ١

 .ساعت ٢تغيير پوزيشن در تخت هر . ٢

  .نشستن در پوزيشن نيمه  نشسته. ٣

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :خستگی بعلت

 .اختالل در تغذيه بافتی در نتيجه نارسايی در پمپ خون •

  .اختالل در انتقال اکسيژن به سمت سلولهای بافتی •

 .اختالل در خواب و استراحت بدنبال ترس و اضطراب •

 

  



٤٨٤ 
 

    Expected Outcomes                                                                               مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  . علل خستگی را شناسايی کند -

 . نشانه های خستگی را مورد بررسی قرار دهد عالئم و -

  . در جهت رفع و يا کاهش خستگی تالش کند -

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

بيان کردن خستگی، احساس ضعف و ناتوانی، کاهش عالقه به انجام  عالئم و نشانه های خستگی نظير. ١

 .دينمائ بررسی را فعاليتهای روزانه، کاهش تمرکز، کاهش تحمل روانی

 رامبود و يا اختالل در خواب ، کعوامل ايجاد کننده خستگی نظير استرس، ترس و اضطراب، تغذيه ناکافی. ٢

 .ديآن شناسايی

  :اقدامات

  .کاهش دوره های فعاليت های استراحت وه افزايش دور. ١

 .دينمائ تصحيح مار رايبالگوی خواب . ٢

 .ديمحدود کن را تعداد مالقاتيها زمان مالقات و. ٣

 .ديقرار دهدر کنار تخت بيمار  را وسايل. ٤

 .ديده هشکا مار رايب ترس و اضطراب. ٥

 .ديآن استفاده، شانه کردن، حمام کردن ای انجام کارهايی نظير مسواک زدناز صندلی بر. ٦

 .ديآن استفاده دفعات زياد از مواد غذايی به مقدار کم و. ٧

 .دينكن استفاده از آب داغ برای استحمام و شست وشو. ٨

 .ديآن اصالحرا الگوی تغذيه . ٩

 .ديآن يحتصحرا  وضعيت اکسيژناسيون. ١٠

 .ديآن اصالحرا کم خونی . ١١

  .ديده اطالع در صورت عدم اصالح خستگی به پزشک. ١٢

   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

 .کاهش ترس و اضطراب با کمک روشهای آرام سازی. ١

  .های استراحت حفظ ذخيره انرژی با افزايش دوره. ٢

 .عدم استفاده از آب داغ برای استحمام و شست وشو. ٣

 .تصحيح الگوی خواب . ٤

 :اصالح آنمی با. ٥

صورتی که منع مصرف  در( مرغ جگر، قلوه، گوشت قرمز، زرده تخم آهن نظير مصرف غذاهای حاوی 
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و حبوبات، مثل عدس و ، اسفناج یره مانند جعفريبرگ سبز ت یدارا یها ی، سبزیماه ،)نداشته باشند

 . یروغن یها بخصوص برگه زردآلو و دانه) ها برگه(خشك  یها وهين ميا همچنيلوب

ها، آب  ی، گل آلم، سبزی، طالبیواس، انبه، گالبين ث آه در آلو، خربزه، ريتاميومصرف مواد حاوی  

ش دهنده جذب آهن در يزاتوانند عوامل اف یم ،ب و آناناس وجود دارنديمو ترش، سين، ليريمو شيپرتقال، ل

 . بدن باشند

  .ا بالفاصله بعد از غذايا قهوه همراه ي یز از مصرف چايپره 

  .، شانه کردن، حمام کردنای انجام کارهايی نظير مسواک زدناستفاده از صندلی بر. ٦

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :اختالل در آرامش ناشی از خارش بعلت

  .خشکی پوست ناشی از کمبود مايعات •

 .)واژينيت آتروفيک(  واژينيت يائسگی •

  .عفونتهای واژينال •

  .تريکومونياز •

   .سعفونتهای کانديدا آلبيکان •

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .علل خارش را شناسايی کند -

  .بهبود خارش انجام دهد اقداماتی جهت کاهش و -

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  :ارزيابی

  .دينمائ بررسی را علل خارش. ١

 .دينمائ بررسی را عالئم خارش و خصوصيات. ٢

 .دينمائ بررسی را عوارض خارش در ناحيه پرينه و پوست اطراف آن. ٣

 .دينمائ بررسی را عوامل تسکين دهنده و تشديد کننده خارش. ٤

  :اقدامات

 .شناسايی و درمان علت اوليه. ١

 .دينمائ تشويق به پوشيدن لباس زير نخی را بيمار. ٢

 .دينمائ تشويق به رعايت بهداشت فردی را بيمار. ٣

 .دينمائ تشويق به استفاده از آب نيم گرم و صابون ضعيف جهت استحمام را بيمار. ٤



٤٨٦ 
 

 .دينمائ تشويق به عدم پوشيدن لباسهای تنگ را بيمار. ٥

  .مصرف آنتی هيستامين. ٦

  .ديآن استفاده از پودر نشاسته ذرت. ٧

   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

  .پوشيدن لباسهای زير نخی و پنبه ای به جای لباسهای صناعی و نايلونی. ١

 .رعايت بهداشت فردی. ٢

 .عدم پوشيدن لباسهای تنگ. ٣

   .استفاده از روشهای آرام سازی. ٤

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :بعلت) سيستوسل، رکتوسل، انتروسل( پروالپس ارگانهای لگنی

 .زايمانهای متعدد •

 .کمبود هورمونها •

  .کشيدگی و شل شدن ليگامنتها و ساختارهای حفاظت کننده لگنی •

    Expected Outcomes                                                                                تظارمورد ان یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  . علل پروالپس لگن را شناسايی کند -

 .درمانهای پروالپس لگن را بداند -

  . کند کمک به درمان پروالپس لگن -

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

بی اختياری ادراری، احساس ، احساس فشار در لگن، خستگی، مشکالت اداراری(  عالئم پروالپس لگنی. ١

  .ديآن شناسايی  را ، احساس فشار در رکتوم، يبوست، کمردرد، احساس پری در واژن)فوريت در دفع

  : اقدامات

 .ديآن کمک به بيمار جهت انجام ورزش کژل. ١

  .ديآن استفاده شياف حلقوی از. ٢

 .ديده آموزش به بيمار در مورد استفاده از شياف حلقوی. ٣

 .ديآماده کن رادر صورت نياز به درمان جراحی، بيمار . ٤

 .ديکن توجه به عوارض آن در صورت تجويز استروژن،. ٥

 .ديکن تشويق به خودداری از بلند کردن اجسام سنگين را بيمار. ٦



٤٨٧ 
 

 .ديکن تشويق ه کنترل سرفهب را بيمار. ٧

 .ديکن تشويق به کاهش وزن را بيمار. ٨

  .ديکن کمکبه رفع آنها  ،در صورت بی اختياری ادراری و احساس فوريت در دفع و يا يبوست. ٩

   Patient Education                                                                                           مار يآموزش به ب

 .حلقوی در هنگام خوابخارج کردن شياف . ١

 .کاهش وزن . ٢

 .)Kegel(انجام منظم ورزش های کژل. ٣

  .خودداری از بلند کردن اجسام سنگين. ٤

 .کنترل وزن. ٥

 : کنترل يبوست با. ٦

های تازه، غالت، مغز گردو، بادام، فندق، سبزيها، نه مواد غذايی حاوی فيبر مثل ميوه در يافت روزا -

 .عصاره ميوه ها

 )تکه از ميوه تازه و مقدار زيادی ساالد ٤در حدود ( گرم ميوه و سبزی  ٨٠٠يق بيمار به دريافت تقريبا تشو -

 . ديمايعات دريافت کن آن، د و همراه با دريافتيافزايش ده ت مواد سبوس دار رابتدريج مقدار درياف -

  .ليتر مايعات ٢تشويق بيمار به دريافت روزانه حداقل  -

 .فنجان در روز ٣تا  ٢ميزان مصرف قهوه به محدود کردن  -

  .دقيقه قبل از صرف صبحانه ٣٠نوشيدن يک ليوان آب گرم  -

 .اجتناب از نشستن طوالنی مدت و زور زدن برای دفع مدفوع. ٧

 .استفاده از لوبريکانت و محلولهای محافظت کننده در اطراف پوست ناحيه مقعد. ٨

 .ت اطراف آنرعايت بهداشت ناحيه مقعد و پوس. ٩

  .تشويق بيمار به پياده روی . ١٠

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  اکالمپسی تشنج بعلت

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

 .داليل بروز اکالمپسی را بشناسد -

   .درمان اکالمپسی را بداند -

 . عوارض اکالمپسی را بشناسد -

 . اقدامات الزم جهت پيشگيری از اکالمپسی را بداند -

 . عالئم تشنج را بررسی کند -
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 . درمان تشنج را بداند -

  . گيری از تشنج را بدانداقدامات الزم جهت پيش -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  : ارزيابی 

 .ديرا بررسی آن تشنج پروتئين اوری، ادم، فشار خون، عالئم اکالمپسی نظير. ١

 بررسی الت صورتحرکت سريع چشم، انقباض عض از نظر اخطار قبلی نظير بی قراری، را بيمار. ٢

 .ديآن

 ...مرحله تونيک، کلونيک، : بررسی مراحل تشنج. ٣

لبيت، ترومبوف، مادر یويآل یماريب ،یابت از قبل از حاملگيدل، مان اويزا(مادران در معرض خطر. ٤

 .ديآن شناسايی را )چندقلو یحاملگ ،سيدروپس فتاليه ،موالر یحاملگ، بافت همبند یهايماريب، ینفروپات

  :اتاقدام

 :در صورت بروز تشنج . ١

 .باز کردن راههای هوايی •

 .ليتر اکسيژن در دقيقه توسط ماسک ١٠تا  ٨تجويز  •

 .جلوگيری از پيشرفت کما •

 .تجويز سولفات منيزيم طبق تجويز پزشک •

حجم ادرار، رفلکس پاتال، دپرسيون تنفسی جهت جلوگيری از بروز مسموميت با   :توجه به عالئمی نظير •

 .زيمسولفات مني

  .ريوی در کنار تخت بيمار-وسايل احياء قلبی آماده کردن گلوکونات کلسيم، لوله تراشه، •

 .خم کردن سر به يک طرف يا پوزيشن لترال •

 .باال بردن نرده های کنار تخت •

 .کنترل صدای قلب جنين •

 .ساعت ٤کنترل عالئم حياتی به خصوص فشار خون هر  •

 یانيخون شر یا گازهايپوست  یمتر یك توسط پالس اآسيبولت متايون و وضعيژناسيآردن اآس مانيتور •

)ABG.( 

 .زبان یروپارچه  گذاشتن •

 .یساآشن آردن استفراغ و ترشحات دهان •

 .جلوگيری از آسپيراسيون •

 .اندازه گيری پروتئين ادرار. ٢

 .ساعت ٤اندازه گيری حجم ادرار و آلبومين اوری هر . ٣
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 . LDH. SGOT, Hb, HCTانجام آزمايشات. ٤

  .آماده کردن بيمار برای زايمان. ٥

  .بررسی بيمار از نظر ادم ريه. ٦

 .)سی سی در ساعت ١٥٠حداکثر ( کنترل تجويز مايعات . ٧

  .ساعت اول بعد از زايمان ٢٤کنترل بيمار از نظر تشنج در طی . ٨

   .استفاده از داروهای ضد فشار خون. ٩

   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

تان فشار خون باال يا عالئم صورتی که يکی از اعضاء خانواده تان يا خودتان در حاملگی قبلی  در. ١

 .ديآن به پزشک مراجعه مسموميت خفيف را داشته ايد

  شيافزا ، يینايب  ا اختالليد يردرد شدس :اگر در طول درمان يک يا چند مورد از عالئم زير را داشته ايد. ٢

 ، یآرامپ  یشكم  یدردها ، و اسهال  ، استفراغ تهوع ، ساعت ٢۴در   گرم ١٣۵٠از   شيب  زانيم  به  وزن

  .ديآن به پزشک مراجعه ،از حد  شيب  یريپذ كيتحر

 

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :خونريزی بعلت

 .سقط •

 .مول هيداتی فورم •

  .حاملگی خارج رحمی •

 .دکولمان جفت •

 .پارگی رحم •

 .جفت سرراهی •

  .با علت نامعلوم •

مصرف استروژن بدون پروژسترون حمايتی،  رشد بيش از حد آندومتر،: لکرد رحم بدليلاختالل عم •

 .کيست چند تخمکی، يائسگی

 .)خونريزی طوالنی مدت يا شديد در زمان طبيعی سيکل قاعدگی( منوراژی •

  .)های منظم قاعدگیريزی واژينال در فاصله بين پريودخون(  متروراژی •

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .علت خونريزی را شناسايی کند -

 .از خونريزی جلوگيری کند -
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 . اقدامات الزم را جهت کنترل خونريزی به کار برد -

  . جلوگيری کند از شوک هموراژيک -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

 : ارزيابی 

  .ديآن بررسیدر بيمار  را عالئم خونريزی دهنده. ١

 .ديآن بررسیدر هر اختالل خونريزی دهنده  را عالئم خونريزی. ٢

   .ديآن بررسی در بيمار را عالئم  شوک. ٣

  .ديآن بررسی راداليل خونريزی غير طبيعی در اختالل عملکرد رحم . ٤

  : اماتاقد

  .ديآن شناسايی را افراد مستعد خونريزی. ١

 :دير را انجام دهياقدامات ز خونريزی بروز در صورت. ٢

  .برقراری راه وريدی •

خون  یا گازهايپوست  یمتر یك توسط پالس اآسيت متابوليون و وضعيژناسيآردن اآسمانيتور •

 .ABG)( یانيشر

 .باز  کنترل وضعيت هموديناميک، الکتروليتها، اسيد و •

 .شمردن تعداد پدهای مصرفی برای تخمين مقدار خونريزی •

 .ثبت دقيق عالئم حياتی کنترل و •

 .ز دست رفته در صورت خونريزی شديدجايگزينی خون و مايعات ا •

  .تجويز مکمل آهن در صورت نياز •

 .منفی RHتزريق آمپول رگام داخل عضالنی در صورت  •

 . I/Oکنترل  •

 :نظير د،يآن بررسی را عالئم شوک •

  .CVPپائين بودن  -

  .صاف و پهن شدن عروق گردن -

   .اليگوری و کاهش بازده ادراری -

   .کاهش فشار نبض -

  .تغييرات فشار خون  -

  .تاکی کاردی در مراحل ابتدائی و برادی کاردی در مراحل انتهايی -

  .تغييرات سطح هوشياری -

   .کاهش حجم ادرار -
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  .پوست سرد، مرطوب، رنگ پريده -

 :دير را انجام دهيموارد ز در اختالل عملکرد رحم •

  .آماده کردن بيمار برای بيوپسی رحمی -

 .عدم استفاده از آسپرين برای کنترل درد -

  .کاهش اضطراب با استفاده از روشهای آرام سازی -

  .گرم برای کنترل درد استفاده از کيسه آب -

  .کاهش ترس و اضطراب بيمار با روشهای آرام سازی •

 .مشاهده تمامی بافتهای خارج شده از واژن: در صورت سقط •

  .حمايت روانی بيمار •

 .جلوگيری از کم خونی •

  .در صورت وجود خونريزی با منشاء نامعلوم، آماده کردن بيمار جهت انجام تستهای تشخيصی  •

   Patient Education                                                                                            مار يآموزش به ب

 .ديآن مراجعه به پزشکدر صورت وجود خونريزی غير طبيعی . ١

 .کنترل و تعويض پد هر يک ساعت ،در صورت زياد بودن خونريزی. ٢

 .ديتوجه آن درد عضالنی گيجی، سردرد، احساس ناخوشی، تب،به عالئم عفونت نظير . ٣

  .جلوگيری از بارداری .٤

 .دياستفاده آنوگيری از کم خونی غذاهای حاوی آهن برای جلاز . ٥

   .ديرا دنبال آن بعد از يائسگی انجام پاپ اسمير. ٦

  : منابع مورد استفاده

  .انتشارات نور دانش. تهران.یپرستار یص، مراقبت و مهارتهايتشخ). ١٣٨٢. (كروان مفرد، مالحتين. ١

نشر . تهران. اشت مادران و نوزادانپرستاری و بهد). ١٣٨٨.(ذوالفقاری ميترا، اسدی نوقابی احمد علی. ٢
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  راهنمای بالينی پرستاری مبتنی بر شواهد
  

  پوست سيستم

  یسوختگ 

 Problem Definition                                                                   ان مشكل                          يب

 و يواآتي اشعه رادا اشعه مثالي يیايمي، شیكي، الكتریدراثر تماس بافت با منبع حرارت پوست یسوختگ

   Expected Outcomes                                                      یدرمرحله فورمورد انتظار  یندهايبرآ

  .یسوختگناشی از  بيشرفت آسياز پ یريجلوگ -

  .یتخصص ین به مراآز درمانيا مصدوميع مصدوم يفراهم ساختن امكان انتقال سر -

 .عتريدردسترس هر چه سر یات درمانبه امكان  یابيدست -

 .در صورت لزوم یوير – یاء قلبياح -

  .نيا مصدومي ش شانس بقاء مصدوميافزااقدامات جهت  -

  ....)ت ها، ابتال به عفونت يعدم تعادل آب والكترول( یاز عوارض احتمال یريشگيپ -

 .یفور یدرمان و یآغاز برنامه مراقبت -

   Nursing Recommendations                                          یدرمرحله فور  یپرستار  یه هايتوص

  :تدابير پرستاری درمرحله اورژانس سوختگی های شديد

  :وبيمارستانی ورود به مراکزدرمانی مراقبت های قبل از -

 .ديدور کن از صحنه را مصدوم -١

  .ديکنمقابله با آن  و را برطرف کرده عامل سوزاننده - ٢

  .)دقيقه در آب سرد فرو رود ۵فقط به مدت ( دينسرد ک را ناحيه سوختگی -٣

   .ديرا انجام ده قلبی احياء تنفسی و درصورت لزوم -۴

  .ديرا خارج کن ...انگشتر  ،حلقه ،لباسهای مصدوم خصوصا لباسهای تنگ -۵

  .ديرا بپوشان مصدوم -۶

  .ديزخم را شستشو ده در صورت امکان – ٧

  .دياستفاده نكن رم های خانگیپماد و کاز  -٨

  .دينگه دارباالتر از سطح قلب  را اندامها -٩

  . ديبده) قراردادن پاها باالتر ،خوابيده صاف به پشت ( وضعيت مناسب به بيمار – ١٠

  .ديکنوضعيت شوک اجتناب  قرار دادن بيمار در درصورت مشکوک بودن به صدمات گردن از – ١١

  .ديکنترل کناصل کوتاه در فو را عالئم حياتی - ١٢

 :ديکناز انجام موارد زير اجتناب  

  .يا مواد خانگی اسپری های روغنی ،کرم ،داروها ،يخ ،د پمادکاربر -

  .پاره کردن تاول ها -
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  .های چسبيده درآوردن لباس -

  .)درسوختگی های شديد( چيزی از راه دهان به بيمار  دادن هر -

  .آب سرد کردن بيمار در غوطه ور -

 .مسير راه هوايی سر در سوختگی های گردن و لش زيرقراردادن با -

 : وبيمارستانی از ورود به مراکزدرمانی بعد مراقبت های  -

  .ديرا انجام ده و بررسی های الزم گرفتهاز بيمار  تاريخچه دقيق -١

  .ديرا تعيين کن شدت سوختگی و وسعت وعمق -٢

  :ديريوی را انجام ده –احياء قلبی  درصورت لزوم -٣

  .شتن راه هوايیباز نگه دا  -۴

  .لوله گذاری داخل نای در سوختگی های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی  -۵

  .تگی های استنشاقیمورد سوخ يا لوله در با ماسک و%  ١٠٠دادن اکسيژن   -۶

  :ديرا انجام ده )تجويز مايعات وريدی( مايعات جبران  -٧

  ميلی ليتر درساعت دربزرگساالن ١٠٠٠ -٨

 ميلی ليتر در کودکان  ۵٠٠ - ١٠٠٠ -٩

 ).پشت خوابيده و پاها کمی باالتر هوضعيت صاف ب(د يبده وضعيت مناسببه بيمار   -١٠

   .ديقرار نده در وضعيت شوک مار رايدر سوختگی های سر و گردن ب -١١

  .ديکنترل آن شياتومیايا ف نظر نياز به اسکاروتومی و از را بيمار -١٢

  .ديرا کنترل آن درد بيمار -١٣

  .ديبگذار روده ای –لوله معدی  -١۴

  .را آماده کنيد و برگه جذب ودفعبرای بيمار گذاشته  ولی سوند ف -١۵

 .ديرا تجويز آن توکسوئيد و ايمونوگلوبولين کزاز -١۶

                                              Expected  Outcomes یونوتوان حادندهای مورد انتظار درمرحله يبرآ

   .یمار به اندازه آافيب یر تنفسيباز ماندن مس -

 . یتنفس یگازها یل آافتباد -

  .عاتيبودن حجم ما یمار؛ آافيعات بيما یآافجبران  -

 .ماريب از شوك در یريشگيپ -

  .بهبود زخم -

 .بالقوه یدچار عفونت ها ماريمراقبت از ب ه ويثانو یاز عفونت ها یريشگيپ -

  .ماريسوخته ب یون اندام هايبودن پرفوز یآاف -

  .)نگ اولسريآرل( یتنش یل زخم هايعدم تشك -

  .در بدن یمار در حد متعادل و حفظ توده چربيحفظ وزن ب -

  .یتهاجم یهنگام انجام روشها خصوصا در مارين درد بيتسك -
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 .یشتر آرامش ويچه ب مار و حفظ هريآاهش اضطراب ب -

  .یعوارض سوختگ از یمقابله با مشكالت ناش -

  .یانه تر بودن ويخود و واقع گرا به مار نسبتيد بيمثبت شدن د -

 .ماريب یاز سو یحداآثر توان حرآت آسب -

   .ماريحفظ حداآثر استقالل ب -

                                     Nursing Recommendations  یدرمرحله حاد ونوتوان یپرستار یه هايتوص

 .شود یم و گردن تورم سر  باعث نصورتير ايدر غ رايد زيمار را باال آوريبسرتخت  -١

 .ديت دهير وضعييتغ كباريت ساع ١ -٢هر  را ماريب -٢

 .ديق آنيتشو قيبه سرفه و تنفس عممار را يب -٣

 .ديرا ساآشن آن ینيترشحات دهان و ب -٤

، تنفس یتند، خشونت صدا ،دورياستر: ديآنگزارش  به پزشك اعيو سر را آنترل يیعالئم انسداد راه هوا -٥

  .نفس یتنگ

    .ديده را انجام یداخل نا یلوله گذار درصورت لزوم -٦

  .ديرا ثبت آنمشخصات ترشحات  ورا انجام  یشن داخل ناساآ -٧

، ینفس آوشش یتعداد تنفس، تنگافزايش  ،یر حاالت روانيي، تغیقراريبشامل (  تنفس یعالئم سخت -٨

 .ديآن یرا بررس) انوزي، س   Pao2 کاهش، یكاردي، تاآیعيرطبيغ یتنفس یصداها

  .ديآن خلط را آنترل و ، سرفهیوير ی، صداهایقفسه صدر  ، انبساطتميتعداد، ر -٩

   .ديآن یرا بررس یاسكاروتوم انجام لزوم -١٠

 .  ديرا انجام ده ABGو  یمتر یپالس اآس -١١

  .ديت دهير وضعييمار را تغيب كباريساعت  ٢ – ٤هر  -١٢

  .  ديمرطوب انجام ده یژن درمانياآس یاستنشاق یب هايآس در -١٣

  .ديآن زيتجو یكيه مكانيتهوبا % ١٠٠ژن ياآس ، یاريدر صورت عدم هوش -١٤

  .ژن با ماسك داده شودياآس یاريدرصورت هوش -١٥

  .  ديرا انجام ده یقيتشو یرومترياسپ -١٦

  .  ديرا درصورت لزوم انجام ده ینيب ساآشن دهان و -١٧

 .ديآن جبران  آنرا و نيياز دست رفته را تع عاتيزان مايم -١٨

زان برون ده يم، ارميب یحاالت روان :شامل ديتوجه آن عاتيمربوط به آمبود حجم ما ینيبه عالئم بال -١٩

رات ييتغ یبررس، سرم یتهايآنترل الكترول،  یروده ا یصداها، زان فشار خونيتعداد نبض وم، یادرار

  .ساعت اول ٧٢ساعت در يک ق جذب و دفع هر يآنترل دق، وزن

   .ديآماده نمائ یانجام اسكاروتوم یبرا را ماريب درصورت لزوم -٢٠

 .ديرا خارج آن ات معدهيمحتو -٢١

٢٢- PH  ديحفظ آن ٥/٣ – ٥/٤ن يب ار یمعد.  
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برنامه  ماريب یازهايمناسب برحسب ن يیك برنامه غذايو جهت طرح  مشاوره هيك متخصص تغذيبا  -٢٣

 .ديآن یزير

 .ديتوجه آنت دستگاه گوارش يبه وضع -٢٤

مناسب جهت  یميو آنز اليباآتر یآنت یموضع یمناسب پانسمان همراه با استفاده از داروها یروشها از -٢٥

 .دياستفاده آن دمان زخميم و دبري، ترمآنترل عفونت

  .دياستفاده آن مدرن جهت بهبود زخم یپانسمان هادرصورت امكان از  -٢٦

آمك  یو جراح كاليك، مكانيولوژيب یمختلف شامل روشها یشهادمان با رويبه انجام دبر درصورت لزوم -٢٧

 .ديآن

 .ديمراقبت آنوند پوست يپ یمار تحت انجام اعمال جراحياز ب -٢٨

 .ديمشاوره آن یاز ومشكالت ويحسب ن مار بريه بيتغذ یل مناسب برايوسا یاردرمان جهت طراحك آيبا  -٢٩

 .ديمار را حفظ آنيببهداشت دهان  -٣٠

 .ديآموزش ده یو يیبرنامه غذا تيمورد رعا در ماريب به خانواده -٣١

 .بطور منظم انجام دهيد را ماريه بيت تغذيمرتبط با وضع یضرور یشهايوزن و آزما کنترل  -٣٢

 .ديت آنيبطور آامل رعا از عفونت یريشگيپ یبرا را )آامل (زوله معكوس يك اينتك -٣٣

 .ديز آنيتجو ماريط بيبا توجه به شرا را مناسب ضد درد یداروها -٣٤

 .دياستفاده نكندر مرحله اورژانس  یخوراآ یمسكن ها از -٣٥

، یفكار، لمس درمان، انحراف ایسازآرام ك يمار از جمله تكنيترل درد بآن یبرا يیردارويغ یروشها از -٣٦

 .دياستفاده آن... 

 .ديبرقرار آن ماريب یآاهش تنش ها یهدفمند برا یك ارتباط درماني -٣٧

 .ديح دهيتوض شود یانجام م یو یآه برا یومراقبت یدرمورد انجام هر روش درمان -٣٨

مشاوره  یو یآنترل اضطراب و آاهش عالئم روان یا روانشناس برايك روانپزشك يدرصورت لزوم با  -٣٩

 .دينآ

 .ديآن یرا بررس یو یمار، انتظارات و مشكالت قبليب ینظام ارزشها -٤٠

  .را شناسايی کنيد از او یتيحما یستم هايس را بررسی کرده و  بيمارا اجتماع از يت خانواده و ينحوه حما -٤١

 .ديح دهيتوض ،جاد خواهد شديا یا عملكرد ويت ظاهر و يضعنده در ويآه درآ یراتييدرمورد تغ -٤٢

آمك  یو یا عملكردي و یت ظاهريشده در وضع ینيش بيو پ یرات احتمالييمقابله با تغ یبرامار يبه ب -٤٣

  .ديآن

  .ديجاد آنيا ماريب یبرا یط فعليرش شراياعتماد و پذمحيطی مملو از  -٤٤

 .ديآن یابيمار را ا رزيبحرآات  ی، گام و هماهنگی، قدرت عضالنیمحدوده حرآت -٤٥

 .ديبدهمسكن  و درصورت لزوم یابيارز یانقبل و بعد از حرآت درم مار رايب درد -٤٦

 .ديمشاوره آن یوتراپ جهت ادامه حرآات و دستورات ورزشيزيبا ف -٤٧

مار يو قراردادن ب ی، آتل گذارامها، ورزشوانديو و پاسيوتراپ جهت انجام حرآات اآتيزيبا آاردرمان وف -٤٨

 .ديمشاوره آن یدرمان یت هايدر وضع
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ل بافت يو تشك یپرتروفيه یاز آنتراآتور، اسكارها یريشگيجهت پ یاقدامات آمك ل ويآاربرد وسا یبرا -٤٩

  .ديآن یزيبرنامه ر  ديآلوئ

   Patient Education                                                                مار                      يآموزش به ب

  .ديآموزش دهحل بهبود زخم مرا وخانواده درمورد نحوه مراقبت از زخم  مار ويبه ب -١

  .ديآموزش دهازعفونت  یريشگيمورد پ در -٢

 .ديآموزش دهمناسب  يیذاغم يت  رژيدرمورد رعا -٣

 .ديآموزش ده ی، ورزش و حرآت درمانی، آاردرمانیوتراپيزيبرنامه ف یريگينجام و پدرمورد ا -۴

 .ديآموزش دهخانواده  مار ويمناسب به ب یمقابله ا یراهبردها یريدرمورد بكارگ -۵

 .ديآموزش ده ا درمان آنهايو  یريشگيجهت پ یريگيو پ یدرمورد عوارض احتمال -۶
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  راهنمای بالينی پرستاری مبتنی بر شواهد
  

 اختالل در ساختار پوست 

  Problem Definition                                                   ان مشكل                                         يب

در ) Epidermis(پوست  ، تخريب سطح)Dermis(اختالل در ساختار پوست، تخريب اليه های پوستی 

 ره يرابطه با گرما، سرما، مواد شيميايی و غ

   Expected Outcomes                                         ندهای مورد انتظار                                 يبرآ

 . سالمت بافت حفظ شود -

 .سالمت پوست و غشاهای مخاطی حفظ شود -

 .ابديزخم بهبود  -

 .ابديبيمار از ضرورت اطالع دادن هرگونه درد يا احساس ناراحتی در پوست آگاهی  -

 .م شوديبرنامه مراقبتی برای بهبود پوست و پيشگيری از آسيب مجدد تنظ -

 .پرستار از معيارهای حفظ و بهبود پوست و مراقبت از هر گونه آسيب پوستی آگاهی داشته شود -

   Nursing Recommendations                                                          ه های  پرستاری      يتوص

شامل حاد يا مزمن بودن زخم، زخم فشاری، بريدگی، (د يمحل صدمه ديده را ارزيابی و علل آنرا تعيين آن -١

 ....).سوختگی 

 . ديرا تعيين آن...) مثًال زخم فشاری درجه يک، درجه دو(مرحله زخم  -٢

محل آسيب ديده را حداقل يکبار در روز از نظر تغيير رنگ، قرمزی، تورم، يا ساير عالئم عفونت کنترل  -٣

 .ديو پايش آن

مورد استفاده، درجه حرارت آب و   یمراقبت بيمار از پوست خود مانند نوع صابون يا شوينده ها روش -۴

شوينده قوی، فشار يا مالش زياد آب داغ، مواد : توجه(د يميزان بهداشت پوست را کنترل و پايش آن

 ).پوست، و شستشوی بيش از حد  برای پوست مضر است

با توجه به شرايط بيمار، وضعيت پوست، ( برنامه مراقبتی را برای هر بيمار بصورت اختصاصی  -۵

  .ديطرح آن) نيازها و ترجيحات بيمار

 .  ديا به حداقل برسانتماس پوست آسيب ديده  با ترشحات زخم، تعريق و مواد دفعی از بدن ر -۶

از بی  یارزيابی سيستماتيک بيماران دچار محدوديت حرکتی را برای پيشگيری از عوارض پوستی ناش -٧

 .ديحرکتی انجام ده

بيمار را حداقل هر دو ساعت يکبار تغيير وضعيت داده و در صورت امکان از خواباندن بيمار روی  -٨

 .ديپوست آسيب ديده، اجتناب آن

 .ديک و بالش بيمار را بررسی  و از فشار روی ناحيه آسيب ديده جلوگيری آنمناسب بودن تش -٩

ن يد زيرا شواهد نشان داده است که ايدر صورت آسيب شديد پوست از ماساژ اطراف زخم اجتناب آن -١٠

 .  عمل آسيب را تشديد می کند
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 .ديميزان درد يا حساسيت در بيمار را تعيين آن -١١

 .ديتوجه آن... جاد زخم مانند قسمتهای استخوانی، پاشنه پا، ساکروم يبه محل های در معرض خطر برای ا -١٢

   Patient Education                                                مار                                       يآموزش به ب

رض، و بهبود زخم را به روش بررسی پوست و زخم  و راههای کنترل عالئم و نشانه های عفونت، عوا -١

 .ديمار آموزش دهيب

 .ديبه بيمار در مورد علت مصرف داروهای موضعی آموزش ده -٢

 .ديدر مورد اهميت تغيير وضعيت هر دوساعت به بيمار آموزش ده -٣

 .ديدر مورد انواع و نحوه استفاده از تشک ها و وسايل کاهش دهنده فشار از روی بدن به بيمار آموزش ده -۴

 

  Problem Definition                                                                            ان مشكل                يب

 .امل خطر داخلی و عوامل خطر خارجیاز عو یك ناشيدر رابطه با تحر یخطر تغيير و آسيب پوست

   Expected Outcomes                                                      ندهای مورد انتظار                     يبرآ

 . برقرار شود  سالمت بافت -

 .سالمت پوست و غشاهای مخاطی برقرار شود -

   Nursing Recommendations                                           ه های  پرستاری                     يتوص

 .ديمحل آسيب ديده را حداقل يکبار در روز از نظر تغيير رنگ، قرمزی يا تورم کنترل و پايش آن -١

 .ديبيمار را از نظر احتمال از دست دادن حواس محيطی و يا وجود درد بررسی آن -٢

ء تغذيه، اختالالت سيستم ايمنی، اختالل در گردش خون محيطی، عوامل خطرزا نظير بی حرکتی، سو -٣

 .ديديابت مليتوس، آسيب نخاعی و يا نارسايی کليه را شناسايی آن

روش مراقبت بيمار از پوست خود مانند نوع صابون يا شوينده ها، درجه حرارت آب و ميزان بهداشت  -۴

 .ديپوست را کنترل آن

، فشار يا مالش زياد پوست، و شستشوی بيش از حد پوست اجتناب از مصرف آب داغ، مواد شوينده قوی -۵

 .ديآن

 .ديتماس پوست آسيب ديده  با ترشحات زخم، تعريق و مواد دفعی از بدن را به حداقل برسان -۶

برجستگی های استخوانی را برای بيماران دچار مشکالت حرکتی ) محافظت(کنترل پوست و پوشاندن  -٧

 .ديانجام ده

حاد يا مزمن بودن زخم، زخم فشاری، بريدگی، (د يرا ارزيابی و علل آنرا تعيين آنمحل صدمه ديده  -٨

 ....).سوختگی و

برنامه مراقبتی هر بيمار را بصورت اختصاصی و با توجه به شرايط بيمار، وضعيت پوست، نيازها  و  -٩

 .ديآن یترجيحات بيمار، طراح

 .دييکبار تغيير وضعيت را انجام دهدر بيماران دارای مشکالت بی حرکتی حداقل هر دو ساعت  -١٠

 .ديجاد فشار روی بدن را بررسی آنيمناسب بودن تشک و بالش بيمار و جلوگيری از ا -١١
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 . د زيرا احتمال آسيب بافتی را افزايش می دهدياز ماساژ روی برجستگی های استخوانی اجتناب آن -١٢

 .ديوضعيت تغذيه بيمار را بررسی و مشاوره تغذيه ای انجام ده  -١٣

   Patient Education                                                                               مار        يموزش به بآ

روش بررسی پوست و زخم  و راههای کنترل عالئم و نشانه های عفونت، عوارض، و بهبود زخم را به  -١

 .ديمار آموزش دهيب

 .ديهای موضعی آموزش دهبه بيمار در مورد علت مصرف دارو -٢

 . ديبه بيمار در مورد اهميت تغيير وضعيت هر دوساعت آموزش ده -٣

مار آموزش يدر مورد انواع و نحوه استفاده از تشک ها و وسايل کاهش دهنده فشار از روی بدن به ب -۴

 .ديده

  

  Problem Definition                                                       ان مشكل                                     يب

 .در اثر فشار، رطوبت، خراشيدگی و  شکنندگی) زخم فشاری(آسيب پوستی 

   Expected Outcomes                                                 ندهای مورد انتظار                         يبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

 .هرگونه  آسيب پوستی را بموقع تشخيص دهد -

  انجام دهد یارزيابی صحيحی از ميزان آسيب پوست -

 . درمان و مراقبت صحيح از پوست آسيب ديده را انجام دهد -

   Nursing Recommendations                               ه های  پرستاری                                 يتوص

 ):زخم فشاری(ارزيابی اوليه بيمار دچار آسيب پوستی  )الف

 . ابتدا تاريخچه کاملی  از بيمار کسب کنيد -١

 . معاينات کامل بالينی از بيمار به عمل آوريد -٢

 . شرايط بيماری فعلی بيمار و عوارض آن را شناسايی کنيد -٣

 . تغذيه ای بيمار را با کمک مشاور تغذيه بررسی نمائيدوضعيت  -۴

 . ميزان و چگونگی درد را در بيمار مورد ارزيابی قرار دهيد -۵

 . اجتماعی بيمار را مورد ارزيابی قرار دهيد –وضعيت روانی  -۶

فشاری ديگر را در بيمار مورد ارزشيابی و قضاوت قرار  یميزان خطر احتمالی برای ايجاد زخم ها -٧

  .دهيد

زخم های فشاری را از نظر محل زخم، اندازه، عمق و درجه زخم، ميزان تحليل پوست، وضعيت / زخم  -٨

شيارهای پوستی، وضعيت ترشح زخم، وجود بافت نکروز شده، وجود يا عدم  وجود بافت گرانوله، وجود 

 .ديزيابی آنار... يا عدم وجود اپی تليال، شرايط پوست اطراف زخم، اريتما، ترشح، سفتی پوست  و 

ر قالب گچ ين ارزيابی پوست مانند پوست زيلبه های زخم را ارزيابی و هرگونه اجسام  خارجی را ح -٩

 . ديبردار
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هنگام ارزيابی پوست به درد ناشی از فشار بر پوست  بيمار توجه کنيد، اگر  قالب گچ  وجود دارد الزم  -١٠

  . است جابجا شود تا فشار بر پوست کمتر شود

دقيقه  ١۵بيمار حداقل هر يک ساعت و در صورت  امکان تغيير محل تحمل وزن بدن هر  تغيير وضعيت -١١

  .را انجام دهيد

  EPUAP (2003) classification System  طبقه بندی درجه زخم بر اساس  و  مراحل تخريب بافت 

  : به صورت زير است

ادی که پوست تيره رنگ در افر. اريتمای پراکنده در سطح پوست، پيشروی آسيب پوستی: ١مرحله

دارند، يا مشکالتی در رنگدانه های پوست دارند، گرمی، ادم، سفتی، يا سختی پوست  بايد مورد 

 . توجه قرار گيرد

 .ضخيم شدن بخشی از پوست آسيب ديده همراه با التهاب اپيدرم، درم  يا هردوی آنها: ٢مرحله

سيب يا نکروز بافت زيرجلدی که ممکن است ضخيم شدن تمام پوست آسيب ديده همراه با آ: ٣مرحله 

زخم از نظر بالينی دهانه عميقی دارد که با يا بدون گسترش . به سمت فاشيای زيرين گسترده شود

 . تحليلی به بافت های زيرين است

ضخيم شدن کامل پوست همراه با تخريب وسيع، نکروز بافتی، آسيب به عضله، و  : ۴مرحله 

اگر اسکار وجود دارد، . ل مفصلی و هرگونه اندام يا ساختار مجاور زخماستخوان، تاندون، کپسو

 . نمی توان مرحله زخم را بطور دقيق تا برداشتن اسکار معين کرد

 : مراقبت از زخم )ب

زخم های پاشنه پا : موارد استثناء. (ديدبريدمان  زخم را در زمان الزم و متناسب با شرايط بيمار انجام ده -١

 ). ر خشک و بدون ادم، اريتما، ترشح، درناژهمراه با اسکا

 . ديروزانه زخم را از نظر ادم، اريتما و درناژ که معموًال نيازمند دبريدمان است، ارزيابی آن -٢

 . تيز و برنده، مکانيکی، آنزيمی، خودبخودی: انواع دبريدمان عبارتند از -٣

 . ديپيشگيری و کنترل درد را همراه با دبريدمان انجام ده -۴

 : ميز نمودن زخمت )ج

 . ابتدا زخم را تميز نمائيد و با هر بار تعويض پانسمان از فشار کمی برای تميز کردن با گاز استفاده کنيد -١

 . از محلول نرمال سالين برای تميز کردن زخم فشاری استفاده کنيد -٢

 . از محلول های تميز کننده پوست يا ضدعفونی کننده ها استفاده نکنيد -٣

ن زخم،  کمی فشار تحريک کننده بر زخم ايجاد کنيد تا در صورت وجود نکروز، تميز هنگام تميز کرد -۴

 . کردن بدرستی انجام شود بدون اينکه صدمه ای به زخم وارد کنيد

 :پانسمان زخم )د

از پانسمانی که زخم  فشاری را مرطوب، و اطراف زخم را خشک نگهدارد استفاده : آب رسانی به زخم -١

، و )دارای حباب هوا(د از روشهايی چون پانسمان هيدروکلوئيد، پانسمان فوم ير می توانبه اين منظو. ديآن

 . دييا پانسمان هيدروژل استفاده کن

 . ديترشحات اگزودا را با استفاده از  پانسمان کلسيم آلژينات يا پانسمان هيدروفيبر کنترل کن -٢
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لذکر و يا گاز آغشته به نرمال سالين در داخل بافت های مرده را با استفاده از انواع پانسمان های فوق ا -٣

 . ديزخم بدون ايجاد فشار زياد بزدائ

   Patient Education                                                                          مار             يآموزش به ب

 . ديض  در مورد زخم فشاری آموزش دهبه بيمار وهمراهان درمورد هرگونه خطر احتمالی، يا عوار -١

  . ديری از بروز مجدد زخم فشاری آموزش دهيشگيبه بيمار در مورد نحوه پ -٢

  .  ديبه بيمار در مورد حرآت در تخت با آمك، حداقل هر دو ساعت يکبار آموزش ده -٣

  .  ديعات آموزش دهيبه بيمار در مورد مصرف مقدار آافی ما -۴

 

  

  Problem Definition                                                                     ان مشكل                       يب

 عدم آگاهی بيمار در مورد کاهش فشار و تسکين درد

    Expected Outcomes                                                                مورد انتظار            یندهايبرآ

 :پرستار بايد قادر باشد

  .فشار بر پوست را کاهش داده و برطرف نمايد -

   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یه هايتوص

 : کنترل بافت آسيب ديده هنگام استراحت بيمار در تخت) الف

اگر (د به گونه ای که وزن بيمار بر زخم فشاری تحميل نشود ياز سطح حمايتی برای بيمار استفاده آن -١

 ).بيمار قادر به قرار گرفتن در وضعيت های مختلف می باشد

غيير وضعيت های مختلف بدون فشار بر زخم زخم فشاری است و يا اگر قادر به ت ٣اگر بيمار در مرحله  -٢

 . دينمی باشد از تشک مواج استفاده آن

 .ديمراجعه آن وستاختالل در ساختار پمراقبت از بيماران با راهنمای  به  -٣

 :کنترل بافت آسيب ديده هنگامی که بيمار در وضعيت نشسته قرار دارد  ) ب

اگر می .  دير را در وضعيت نشسته قرار دهاگر زخم فشاری در محل نشيمنگاه بيمار است، نبايد بيما -١

د بيمار را در وضعيت نشسته قرار يتوان ميزان فشار وارده بر بافت را کاهش داد به مدت محدود می توان

 . ديده

از وسايل  هيچ وجه نبايدبه . ديبا پزشک يا کاردرمان برای تجويز بالش مخصوص صندلی مشاوره آن  -٢

 . دياستفاده کن) air ring(حلقوی 

 ١۵بيمار را حداقل هر يک ساعت تغيير وضعيت داده و محل تحمل وزن بدن را در صورت  امکان هر  -٣

 . دير دهييدقيقه تغ
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  
  سيستم  اعصاب و روان

  اختالل در تعامالت اجتماعی 

  Problem Definition                                                  بيان مشكل                                                

  اختالل در تعامالت اجتماعی

    Expected Outcomes                                                    د انتظار                            برآيندهای مور

  .بيمار بتواند موانعی را آه سبب اختالل در تعامالت اجتماعی وی شده است، را تعيين آند -

 .شرآت آند بيمار قادر باشد در تعامالت اجتماعی با ديگران به صورت موفقيت آميز  -

 .بيمار احساس راحتی خود را در روابط اجتماعی با سايرين گزارش آند -

  .بيمار به طور صحيح و با عالقه در فعاليت های گروهی شرآت  آند -

   Nursing Recommendations                                                         توصيه های  پرستاری            

مانند از ( حتی بيمار در موقعيت های اجتماعی را بررسی آنيد و در مورد هرگونه محروميت را علت عدم -١

مانند ازدواج ،تغيير در ظاهر  (يا تغيير در زندگی ... ) دست دادن شغل يا اشخاص با اهميت در زندگی و 

  .از بيمار سئوال آنيد.... ) فيزيكی و

باط برقرار آنيد و مهارتهای اجتماعی را در وی تقويت کنيد و پس ارت" يك به يك " ابتدا با بيمار به صورت  -٢

 .از آمادگی  وی را در جلسات گروهی شرآت دهيد

و پاسخ های آالمی و " گوش دادن فعال " با بيمار رابطه ای بر اساس اعتماد برقرار آنيد و از مهارتهای  -٣

 .غيرآالمی مناسب در تعامالت خود با بيمار استفاده نماييد

حضور فرد قابل اعتماد سبب . تعامالت اوليه بيمار با سايرين در بخش، در آنار وی حضور داشته باشيد در -٤

 .احساس امنيت بيمار می گردد

روش ايفای نقش به . را همراه با بيمار به صورت ايفای نقش اجرا آنيد" سالم " و " معيوب " تعامل اجتماعی  -٥

 .براز احساسات وی آمك می آندبيمار در يادگيری مهارتهای اجتماعی و ا

بيان احساسات سبب افزايش . بيمار را تشويق آنيد تا احساسات منفی و مثبت خود را برای ديگران بازگو نمايد -٦

 .بهبود تعامالت اجتماعی فرد می گردد

ار ليستی از رفتارهايی آه سبب اختالل در تعامالت اجتماعی بيمار می شود را تهيه و در مورد آنها با بيم -٧

 .بحث آنيد

ليستی از توانايی های بيمار تهيه آنيد و هنگام تجربه احساسات منفی توسط وی، تواناييهای بيمار را به او  -٨

 .گوشزد آنيد

  .تاثير عقايد فرهنگی بيمار را بر درك او و فعاليت های اجتماعی بررسی آنيد -٩
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  
           کناره گيری اجتماعی

 Problem Definition ان مشكليب

 ...کناره گيری اجتماعی در اثر عقب ماندگی ذهنی يا جسمی، بيماری روانی، بی اختياری، سرطان، چاقی و 

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

    :د قادر باشديبيمار با

 .ايت داشته باشدتعامالت اجتماعی کافی داشته و از آنها رض -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .به تفسير و توضيح بيمار در مورد احساس ايزوله شدن توجه نماييد -١

عوامل موثر بر ايزوله اجتماعی مثل عوامل فرهنگی و مذهبی که بر رفتار و تعامالت موثر هستند را  -٢

  .يدشناسايی کن

  .از  خانواده بيمار در جهت بهبود  و توسعه تعامالت اجتماعی او  کمک بگيريد -٣

 .مالقات  بيمار با خانواده و نزديکان را تسهيل نماييد -۴

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .مايدهايی را که برايش توجه و احترام ديگران را بدنبال داشته، شناسايی ن موزش دهيد ويژگیآبه بيمار  -١

  .مهارتهای تعامالت اجتماعی را از طريق ايفاء نقش آموزش دهيد -٢

 .مهارتهای کنترل خشم، گفتگو و قاطعيت را آموزش دهيد -٣
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

            تنهايی

 Problem Definition ان مشكليب

 يیتنها

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

  .ديبوجود آمدن ارتباطات جد -

 .یاز افسردگ یبوجود امده ناش یاحتمال یهايافتن مشكالت و افسردگيبهبود  -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .ديآن یزيمار طرح ريرا جهت ب یآموزش یبرنامه ها -١

 .ديآن یزيش ارتباطات را طرح ريافزا یبرنامه ها -٢

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .ديبا خدا بر اساس اعتقادات وی آموزش ده یش ارتباط معنويمار در ارتباط با افزايبه ب -١

  .ديش دهيان را افزايارتباط با اطراف -٢

م شده است، يمار تنظيب ین ارتباط توسط پرستار برايرا آه در ا یآموزش ید آه برنامه هايه آنيمار توصيه بب -٣

 .ديانجام ده

References : منابع مورد استفاده
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  اختالل در ارتباط کالمی 

 Problem Definition                                              بيان مشكل                                                     

در ) ها آاهش، تاخير يا عدم توانايی دريافت، انتقال، پردازش و استفاده از سمبول(اط آالمی مختل بصورت ارتب

  : رابطه با

آاهش جريان خون مغز، تومور مغزی، موانع فيزيكی مانند تراآئوستومی، نقص آناتوميكی، دگرگونی و تغيير  -

، تفاوتهای فرهنگی، )نند سايكوز، آمبود محركما(در سيستم بينايی، شنوايی، تارهای صوتی، موانع روانی 

عوارض جانبی داروها، موانع محيطی، تغيير در ادراك، آمبود اطالعات، استرس، نقص در مفهوم از خود و 

اعتماد به نفس، شرايط فيزيولوژيكی، تغيير در سيستم عصبی مرآزی، ضعف در سيستم عضالنی اسكلتی، 

  .شرايط عاطفی

    Expected Outcomes                                                           ظار                    برآيندهای مورد انت

  .بيمار ارتباط کالمی مناسبی را با ديگران برقرار نمايد -

  Nursing Recommendations                                       توصيه های  پرستاری                               

. داو را جهت بررسی مشكالت شنوايی ارجاع دهي ،آه بيماری دچار اختالل در ايجاد ارتباط است زمانی -١

چرخاند،  شنود، گوش خود را به سمت منبع صدا می هنگامی آه يك بيمار صدای زنگ تلفن يا درب را نمی(

های  برد و نشانه ديو و تلويزيون را باال میآند، صدای را مكررًا تقاضای تكرار جلمه از طرف گوينده را می

  ).دهد، به آاهش شنوايی فرد مشكوك شويد عدم درك صحبت را نشان می

از يك عضو خانواده  بخواهيد  ،ارتباط مشكل داردبرقراری شخصی آه در جهت ايجاد ارتباط با تالش   هنگام -٢

  .اطالع دهدبه شما تا  تغيير رفتارهای بيمار 

  .د و به ارتباط آالمی و غيرآالمی بيمار اهميت دهيدبا دقت گوش آني -٣

  .بينی آنيد تا زمان برقراری ارتباط مؤثر، نيازهای بيمار را پيش -۴

  .توجه آافی به بيمار نشان دهيد و تبسم آنيد ،از ارتباط ساده و لحن مناسب و متعادل استفاده آنيد -۵

ه  در ميان آودآان يا بالغين مبتال به اوتيسم بررسی آنيد آه آيا شخص با لمس آردن مخالف است؟  اين مسئل -۶

  .رايج است

گرفتن دست بيمار يا . لمس را به صورت مناسبی با توجه به شرايط فرهنگی و مذهبی بيمار استفاده آنيد -٧

  .نوازش بازوی او يك راه ساده و غيرتدافعی  برای اظهار همدلی و توجه است

  .دهيد،  توضيح دهيد همه  اقداماتی را  آه برای بيمار انجام می -٨

از ابزارهای برقراری ارتباط مانند عكس و تصوير و استفاده از تخته برای ايجاد ارتباط با بيماری آه صحبت  -٩

  .استفاده آنيد ،آند نمی
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 .برای بيمار مداد و آاغذی فراهم آنيد تا با  نوشتن نامه بتواند احساسات خود را به راحتی بيان آند -١٠

  .رمانگر ممكن است اميدوار آننده باشد و تمرينات مناسب جهت بيمار فراهم آوردمشاوره با يك گفتار د -١١

  .آنيد و پيشرفت او را مورد توجه قرار دهيد و اشتباهات او را ناديده بگيريد شويقبيمار را ت -١٢

  .های خانوادگی را برای بيمار بياورند خانواده را تشويق آنيد آه عكس -١٣

برای روشن آردن ). به خصوص در مورد بيماران اسيكزوفرنی(نيدرا درک کسخنان بيمار تالش کنيد   -١۴

  .سخنان سمبوليك بيمار، از او سئوال آنيد

  .صدای خود را باال نبريد و فرياد نزنيد -١۵

  .وضعيت شنوايی بيمار را به دقت با استفاده از يك اديوسكوپ بررسی آنيد  -١۶
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

          اختالل در امنيت اجتماعی

 Problem Definition ان مشكليب

 یت اجتماعياختالل در امن

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

  : د قادر باشديپرستار با

  .ص دهديمار را تشخيب یت اجتماعيهر گونه اختالل در امن -

 .ص دهديمددجو را تشخ یت اجتماعيجاد اختالل در امنيعلل ا -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .ديشده است ، را به عمل آور یت اجتماعيآه دچار اختالل در امن یماريه بياول یابيارز -١

  .ديآن یمددجو را بررس یت اجتماعيجاد شده در امنيزان اختالل ايم -٢

 .ديرد، را انجام دهيگيار او قرار ميآه در اخت یخدمات فیيآمی و آ یمددجو و بررس یب شناسيآس -٣

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .ديق آنيتشو یمار را به بهبود ارتباطات خانوا دگيب -

  .ديق آنيشتر با دوستان و بستگان تشويمار را به ارتباطات بيب -

 .ديق آنيمار را به استفاده از خدمات ارائه شده تشويب -

References : رد استفادهمنابع مو
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

            اختالل در کيفيت زندگی

 Problem Definition ان مشكليب

 یت زندگيفياختالل در آ

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

  .بيمار ارتقاء يابد یت زندگيفيآ -

  .عدالت اجتماعی در مورد بيمار برقرار گردد -

 .شود، مرتفع شوديخود م ین افراد به حقوق اجتماعيافتن ايض در دست يآه موجب تبع یطيشرا -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .ديمار را آسب آنيب یخچه زندگيتار -١

  .ديآن یمار را بررسيب یت زندگيجاد اختالل در آفيعلل ا -٢

 .ديآن یمار را بررسيب یت زندگيفيجاد شده در آيزان اختالل ايم -٣

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .اموزديرا با آمك پرستار ب یل آمكيح وسايد در ابتدا آاربرد صحيه آنيمار توصيبه ب -١

  .ديج و به صورت مستقل آموزش دهيبه تدر یل آمكيح وسايمورد آاربرد صحمار در يبه ب -٢

  .ديآموزش ده یعدالت اجتماع یبرقرار یدر مورد آنترل اجرا -٣

 .ديخود آمك آن ین افراد به حقوق اجتماعيافتن ايجهت دست  یطيجاد شرايدر ا -۴
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  اختالل در مراقبت از خود

  Problem Definition                                                                      بيان مشكل                           

  یسالمت یاختالل در انجام مراقبتها -

ش آردن حمام آردن، بهداشت شخصی، لباس پوشيدن، آراي ،نقص در مراقبت از خود در ارتباط باغذا خوردن -

 ....  

    Expected Outcomes                                                                    برآيندهای مورد انتظار            

  .بيمار تمايل به انجام فعاليت های روزانه داشته باشد -

 .بيمار بدون آمك غذای خود را صرف آند -

 .بيمار لباس مناسب را انتخاب آرده و بپوشد و خود را روزانه بيارايد  -

 .بهداشت شخصی را از طريق حمام روزانه و انجام روش های بهداشتی بدون آمك حفظ آندبيمار حداآثر  -

  .ص دهديرا تشخ یسالمت یهرگونه اختالل در انجام مراقبتهاپرستار بايد  -

  .به عمل آورد یسالمت یجاد شده در انجام مراقبتهايزان اختالل اياز م یحيصح یابيارزپرستار بايد  -

   Nursing Recommendations                                                                  توصيه های  پرستاری   

  .ديمار را به عمل آوريه از بياول یابيارز -١

  .ديخچه آسب آنيمار تارياز ب -٢

  .ديآن یرا بررس یسالمت یجاد اختالل درانجام مراقبتهايعلل و عوامل ا -٣

 .ديماران فراهم آوريب یبرا یو توانبخش یامكانات بازتوان -٤

بيمار را به عدم وابستگی و حفظ استقالل تشويق آنيد و زمانی آه بيمار قادر به اجرای فعاليت نيست، مداخله  -٥

  .آنيد، زيرا  حفظ سالمت و امنيت بيمار از اولويت های پرستاری است 

 .ام دهد به بيمار اجازه دهيد آه فعاليت های روزانه زندگی را در سطح توان خود انج -٦

تقويت مثبت موجب ارتقاء عزت نفس . آارهای مستقل بيمار را مورد شناسايی قرار دهيد و تقويت مثبت آنيد -٧

 .بيمار می شود 

 .قبل از حمام ، دمای آب را آنترل آنيد  -٨

. در صورتی آه بيمار در حمام آردن مشكل دارد، محيطی ايمن و راحت را در حمام برای وی فراهم آنيد -٩

ثال برای جلوگيری از سقوط بيمار درحمام می توان از آف پوش های مخصوص حمام و قرار دادن بعنوان م

 .يك صندلی در حمام استفاده آرد 

جهت پيشگيری از ضعف و آتروفی عضالت بيمار و افزايش توانايی ماهيچه وی، بيمار را در برنامه های  -١٠

 . ورزشی شرآت دهيد 
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  .ت را مورد ارزيابی قرار دهيد وضعيت تغذيه و دريافت غذا و مايعا -١١

                                                                                                Patient Education ماريآموزش به ب

  .ديق آنيآنان تشو یشده برا ینيش بيپ یماران را به انجام راهكارهايب -

  .ديق آنيجاد شده تشويا آاهش مشكالت ايجهت بر طرف شدن  یل آمكيماران را به آاربرد وسايب -
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

  اختالالت خواب

  Problem Definition                                        بيان مشكل                                                         

های طوالنی بدون خواب در رابطه با مشكل جسمی، مشكالت روانی، عدم رعايت  محروميت از خواب، دوره

ناآافی در طول روز، مناسب   ، عدم رعايت ساعت معينی جهت خواب، فعاليتبهداشت صحيح خواب، سالمندی

، نارآولپسی، راه رفتن در )قراری مشكل سندرم بی(ای اعضای بدن  نبودن محيط خواب، آپنه خواب، حرآت دوره

  .خواب، دمانس، ترس از خواب

    Expected Outcomes                                                                     برآيندهای مورد انتظار           

  .الگوی خواب و استراحت بيمار منظم و تصحيح  گردد -

   Nursing Recommendations                                                                توصيه های  پرستاری     

ختخواب رفتن بيمار را بررسی آنيد و آنها را در برنامه مراقبتی الگوهای خواب بيمار و مقدمات معمول به ر -١

  .بيمار بگنجانيد

  .از بيمار تقاضا آنيد آه الگوی خواب را برای چند هفته يادداشت آند -٢

بيماريهای قلبی عروقی، ريوی، (خوابی است بررسی آنيد  های جسمی را در فردی آه دچار بی وجود بيماری -٣

  .)...معدی، هيپرتيروئيدی و 

سطح اضطراب بيمار را بررسی آنيد و در صورت اضطراب بيمار مداخالت مربوط به بيمار مضطرب را  -۴

  .پيگيری آنيد

خلق افسرده، عبارات نااميدانه، آاهش اشتها در   در صورت وجود. عالم افسردگی را در بيمار بررسی آنيد -۵

  .بيمار او را به مشاور ارجاع دهيد

افتد،  قرار را آه قبل از شروع خواب و يا در طول شب در بيمار اتفاق می های بیوجود عاليم شبانه سندرم پا -۶

های هراس شبانه، سردرد و رفالآس گاستروازوفاژيال را در بيمار بررسی  همچنين وجود حمله. بررسی آنيد

  .آنيد و در صورت وجود، بيمار را جهت درمان ارجاع دهيد

ن فرد توجه آنيد و منابع پنهان آافيئن مانند برخی داروها را جستجو به داروها، رژيم غذايی و دريافت آافئي -٧

  .آنيد

فراهم آوردن عواملی مانند ماساژ پشت، مصرف کربوهيدارات ها و ايجاد سکوت قبل از خواب کمک کننده  -٨

  .است

  .درد بيمار را اندآی قبل از خواب تسكين دهيد و وضعيت راحتی به او برای خواب بدهيد -٩

  .ای آپنه حين خواب را بررسی و مانيتور آنيده حضور دوره -١٠

از رفت و آمد اجتناب آنيد، صدای راديو و تلويزيون را آاهش دهيد و در بخش (محيط را ساآت نگه داريد  -١١
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  ).آرام صحبت آنيد

  .بخش نظير صدای باران، آبشار يا اقيانوس برای القاء خواب استفاده آنيد از صداهای آرام -١٢

توجه آنيد آه بيمار، هنگام بعد از ظهر مايعات آمتری دريافت آند و مطمئن . وجه آنيدبه الگوی دفع بيمار ت -١٣

  .باشيد آه بيمار داروهای مدر خود را صبح مصرف آرده است

 پزشکشود، وجود آپنه خواب را در او بررسی آنيد و وی را به  اگر بيمار مكررًا در طول شب بيدار می -١۴

  .ارجاع دهيد

ی اجتماعی تشويق آنيد و به افراد مسن آمك آنيد تا بيشتر در معرض شادی و لذت قرار بيمار را به فعاليتها -١۵

  .بگيرند

  .يج استفاده شودههای تلويزيونی سبک و غير م پيشنهاد آنيد آه در بعد از ظهر از برنامه -١۶

ی تا حد رو تشويق آنيد آه بيمار در طول روز فعاليتهای جسمی بيشتری انجام دهد و وی را تشويق به پياده -١٧

  .امكان آنيد

 .های روزانه خود را آاهش دهد تشويق آنيد آه بيمار چرت -١٨

  .در مورد سابقه خواب بيمار و اختالل آن بدست آوريد یبررسی آامل -١٩

  ... محيط بيمار را از نظر امنيت محيطی بررسی آنيد به عنوان مثال وجود پله، وسايل و  -٢٠

بيمار را تهيه آنيد و وظايف او را مشخص آنيد و سپس بيمار را های روزانه مورد انتظار از  ليستی از فعاليت -٢١

  .در اجرای اين وظايف مشارآت دهيد

آند بر اثر و ايمن بودن دارو نظارت آنيد و شخصی را تعيين آنيد آه نظارت  اگر بيمار دارو مصرف می -٢٢

  .دارويی فرد را به عهده داشته باشد

  .يدهای سالمت روان ارجاع ده بيمار را به گروه -٢٣

   Patient Education                                                                                      آموزش به بيمار      

  .های تن آرامی، تسكين درد و يا استفاده از تخيل قبل از خواب را آموزش دهيد تكنيك -١

ساعت، قبل از  ۵-۶ش دهد و وی را تشويق آنيد آه روزانه های خود را افزاي به بيمار آموزش دهيد آه فعاليت -٢

  .روی آند رفتن به بستر پياده

های آرامی همچون مطالعه، تماشای تلويزيون و آارهای دستی  بيمار را تشويق آنيد آه قبل از خواب فعاليت -٣

  .انجام دهد

  :های زير را جهت بهبود خواب بيمار به وی آموزش دهيد راهنمايی -۴

  .به رختخواب برويد آه خواب آلوده هستيد فقط هنگامی -

های آرامی را انجام دهيد و فقط  شويد، به اتاق ديگری برويد و فعاليت  هنگامی آه نيمه شب بيدار می -

 .ايد زمانی دوباره به رختخواب برگرديد آه خواب آلوده شده

رت جلوی تلويزيون از رختخواب يا تخت فقط جهت خواب استفاده آنيد و از تخت برای مطالعه يا چ -

 .استفاده نكنيد
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 .از چرت زدن در بعداز ظهر و عصر خودداری آنيد -

 .هر روز صبح در زمان يكسانی از خواب بيدار شويد -

  .ساعت خواب نياز دارد ٨آگاه باشيد آه هر فرد روزانه به  -
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  اختالالت تغذيه ای

  Problem Definition                                                                                               بيان مشكل   

   تغيير درتغذيه و نياز بدن بيمار

    Expected Outcomes                                                              برآيندهای مورد انتظار                  

  .تغذيه بيمار در حد طبيعی حفظ شود -

 .وزن بيمار به حد طبيعی برگردد -

  .عاليم و نشانه های اختالل تغذيه در بيمار حذف گردد -

   Nursing Recommendations                                                 توصيه های  پرستاری                   

  .مواد غذايی را به مقدار آم و دفعات زياد به بيمار بدهيد -١

 . ع آسان تری دارد را برای بيمار فراهم آنيددر صورت لزوم، مواد غذايی آه هضم و بل -٢

 .محيط مناسبی جهت تغذيه بيمار فراهم آنيد -٣

 .زمان آافی جهت تعذيه بدهيد و در صورت لزوم غذا را دوباره برای بيمار گرم آنيد  -٤

 .در صورت امكان به بيمار اجازه دهيد نوع غذايش را انتخاب آند  -٥

 .مكمل را برای بهبود وضع تغذيه ای بيمار به وی بدهيد طبق تجويز پزشك ويتامين و مواد معدنی  -٦

در مورد بيماران مانيك آه قادر به نشستن طوالنی مدت جهت صرف غذا نمی باشند، می توان غذا و  -٧

 .آشاميدنی به بيمار داده شود آه بتواند در موقع فعاليت با خود حمل و استفاده آند 

 .تفاده آنيد از رژيم های پرآالری جهت اين بيماران اس -٨

در مورد بيماران پارانوئيد در صورت لزوم از مواد غذايی آنسرو شده استفاده آنيد و اجازه دهيد آه بيمار  -٩

 .شخصا درب قوطی را باز آند 

 .برای بيمار غذاهای حاوی پروتئين و آالری آافی فراهم آنيد  -١٠

اين يافته ها . ی از بيمار داشته باشد گزارش دقيقی از غذای  خورده شده و دفع شده و مقدار آالری دريافت -١١

 .جهت بررسی وضع تغذيه ای بسيار ضروری است 

  . بيمار را روزانه وزن آنيد   -١٢
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

           اختالل در تصوير ذهنی از خود

 Problem Definition ان مشكليب

اختالل در تصوير ذهنی از خود در اثر بيماری مزمن، قطع عضو، بد شکلی، سوختگی، سايکوز، بستری شدن، 

 ...شيمی درمانی و 

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

  :د قادر باشديمار بايب

 .خود استفاده نمايد یز خود راحت بوده و  از آن بطور موثری برای رفع نياز های انسانبا تصوير ذهنی ا -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .مايديک رابطه توام با اعتماد با بيمار برقرار کنيد و اجازه دهيد بيمار احساساتش را آشکارا برايتان بيان ن -١

  .به توصيف بيمار از خودش توجه کنيد -٢

  .به بيمار کمک کنيد بجای انکار واقعيت با آن سازگار شود -٣

  .بيمار را به استفاده از بخشهای سالم بدن خود تشويق کنيد -۴

  .بيمار را طی مراحل گوناگون فقدان، اندوه و عزا حمايت کنيد -۵

  .حالت می توانند احساساتشان را بيان نمايند برای کودکان از نقش درمانی استفاده کنيد، چون در اين -۶

هنگام ارتباط حمايتی با بيماری که در انجام خود مراقبتی دچار مشکل است بر مشارکت بيمار در امر مراقبت  -٧

  .از خود،  تاکيد زيادی نماييد

  .به بيمار احترام بگذاريد -٨

  :تعامالت اجتماعی بيمار را توسعه دهيد از جمله -٩

  . کمک از ديگران تشويق کنيد بيمار را به قبول -

  .ارتباط داشته باشد... بيمار را تشويق نماييد با خانواده و ديگران از طريق تلفن، نامه و  -

 .فرصتهايی را فراهم کنيد تا بيمار با افرادی که تجربه ی مشابهی دارند صحبت نمايد -

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .هايش توصيف نمايد را با شناسايی توانائيها و ناتوانائی از بيمار بخواهيد خود واقعيش -

  .به بيمار اصول خود مراقبتی و اهميت آن را آموزش دهيد -

از       - ار در صورت ني ه بيم منابع کمک احتمالی در دسترس در جامعه مثل فيزيوتراپی و خدمات توانبخشی را ک

 .قادر به کمک گيری از آنها است را به او معرفی نماييد
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  فس اهش عزت نک

 Problem Definition                                               مشكل                                                    بيان 

  اعتماد به نفس پايين در اثر ناتوانی در حل يک مشکل يا استرسهای متعدد متوالی -

  :در پاسخ به يك وضعيت خاص مثل خطر ايجاد درک منفی از خود و عزت نفس موقعيتی پايين -

ايجاد تغيير و تحول، اختالل در تصوير بدنی از خود، آسيب عملكردی، از دست دادن چيزی، تغيير در نقش 

اجتماعی، سابقه عجز و درماندگی، سابقه مورد غفلت و بدرفتاری قرار گرفتن، انتظارات غيرواقعی از خود، 

  .می، آمبود آگاهیها، بيماری جس رفتارهای مغاير با ارزش

    Expected Outcomes                                      برآيندهای مورد انتظار                                          

 .عزت نفس بيمار در سطح مناسبی حفظ گردد -

  .بيمار قادر باشد خود را بطور مثبتی توصيف نمايد -

  Nursing Recommendations                                                          توصيه های  پرستاری            

  .به بيمار آمك آنيد آه رفتارهای رايجی را آه نتيجه اعتماد به نفس پايين است، مشخص آند -١

  .بيمار را تشويق آنيد آه احساسات و افكار خود را در مورد وضعيت موجود به زبان آورد -٢

  .شود آمك آنيد تا تعيين آند آه چه چيزهايی سبب داشتن اعتماد به نفس در او می به بيمار -٣

بيمار را تشويق آنيد تا از طريق اهداف آوتاه مدت و قابل دسترس، احساس شايستگی و لياقت را در خود  -۴

  .ايجاد آند

ذهبی بيمار استفاده برای ارتباط از نگاه، لمس و صحبت همراه با احترام و با توجه به شرايط فرهنگی و م -۵

  .کنيد

  .با بيمار با احترام صحبت نموده و هنگام ورود به اتاق او را با نام بخوانيد -۶

  .های او احترام بگذاريد به فضای خصوصی بيمار و حساسيت -٧

  .آن ارائه دهيدمورد قبل از انجام هر پروسيجر درمانی ابتدا توضيح مختصری در  -٨

  .بيمار احساساتش را آشکار نمايدمعمول استفاده کنيد تا  از تعامالت -٩

  .به بيمار کمک کنيد بجای انکار، با واقعيت سازگار شود -١٠

  .بيمار را هنگام  انجام فعاليت های  خود مراقبتی حمايت کنيد -١١

 .های درمانی را ارزيابی کنيد ميزان مشارکت و همکاری بيمار در اجرای محدوديت -١٢

 .سی آنيد و در صورت نياز به متخصص ارجاع دهيدبيمار را از نظر عاليم افسردگی و اضطراب برر -١٣

 .بيمار را به  مراکز  خدمات اجتماعی ارجاع دهيد -١۴
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   Patient Education                                              آموزش به بيمار                                               

  .خطر آاهش اعتماد به نفس را ، شناسايی آندجاد کننده ايمحيطی عوامل  به بيمار آموزش دهيد آه -١

  .به بيمار فرايند حل مسئله را بياموزيد -٢

  .فاآتورهای تكاملی آه ممكن است بر عزت نفس موثر باشند آمك آنيدعوامل به بيمار در درك  -٣

  .های خود را تعيين و شناسايی کند به بيمار آمك آنيد تا زندگی خود را مرور نموده و موفقيت -۴

 .ريزی آند به بيمار آمك آنيد تا يك گروه همساالن تشكيل دهد و فعاليتهايی را روزانه پايه  -۵

  :د آهيمار آموزش دهيبه ب  مثًال. اصول خود مراقبتی و اهميت آن را به بيمار آموزش دهيد -۶

  .خودتان را تحقير نکنيد -

  ..تی مانند مايلم، نياز دارم و عبارا. برای هر چه می خواهيد و نياز داريد کلمه من را بکار ببريد -

  .ارائه پاداش به خود را آغاز کنيد -

با رعايت رژيم غذايی، خواب منظم و ورزش از جسم خود مواظبت کنيد، چون رسيدگی به جسم و  -

مراقبت از آن يکی از اساسی ترين راههايی است که از طريق آن می توانيد خود را متقاعد سازيد که 

  .انسان با ارزشی هستيد

 .به احساسات خود احترام بگذاريد و راههای مناسبی برای بيان آنها پيدا کنيد -

  .باشيد از ديد خود های خودتان زندگی کنيد و بدنبال بهترين تا آنجا که امکان دارد بر طبق ارزش -
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  وابستگی شخصيتی

  Problem Definition                                                                           بيان مشكل                     

  اختالل شخصيت وابسته

    Expected Outcomes                                                                     برآيندهای مورد انتظار           

دن بيش از حد به ديگران استفاده بيمار در ارتباط خود با ديگران ، از رفتارهای مبنی بر و ابستگی يا نزديك ش -

  .نكند 

 .بيمار قادر باشد آه تصميم گيری های خود را به طور مستقل انجام دهد  -

  .رفتارهای مبتنی بر جلب توجه ديگران در بيمار آاهش يابد  -

   Nursing Recommendations                                          توصيه های  پرستاری                           

بيمار را تشويق آنيد تا مسئوليت های شخصی و اتخاذ تصميم های مربوطه به مراقبت از خود را بعنوان  -١

  .فردی مستقل انجام دهد 

 .را تقويت مثبت نماييد  ،آن دسته از رفتارهای بيمار آه حاآی از عدم وابستگی است -٢

 .اين آار سبب افزايش اعتماد به نفس بيمار می گردد.  به بيمار در شناسايی جنبه های مثبت خود آمك آنيد -٣

بيمار را به مشارآت در گروههای آوچك تشويق آرده و سپس در صورت موفقيت، وی را در گروههای  -٤

 . بزرگ شرآت دهيد 

 .بيمار را به برقراری ارتباط تشويق آنيد  -٥

 .ديگران تشويق آنيد بيمار را به بيان احساسات خود در ارتباط با ترس از طرد شدن توسط  -٦

 .به بيمار آمك آنيد تا متوجه شود آه چگونه اين رفتارها مانع ارتباط رضايت بخش وی با ديگران می شود  -٧

 .بيمار را مطمئن آنيد آه تنها نخواهد بود و بدين ترتيب اضطراب وی را آاهش دهيد  -٨

قرار دادن بيمار موجب افزايش  مورد پذيرش. احترام مثبت و بدون قيد و شرط برای بيمار فراهم آوريد -٩

 .احساس ارزشمندی در وی می گردد

.        افرادی که با بيمار کار می کنند را عوض آنيد تا از ايجاد وابستگی بيمار به فردی خاص پيشگيری شود -١٠

   Patient Education                                   آموزش به بيمار                                                         

  .مهارتهای اجتماعی مورد نياز بيمار را به وی آموزش دهيد  -

اين  توانمندی موجب ارتقاء عزت نفس بيمار شده و استقالل وی را    . روش قاطعيت را به بيمار بياموزيد -

 .توسعه می دهد 

ابتدا تعيين مشكل و جنبه های مختلف آن ،  .مهارت حل مسئله را به صورت گام به گام به بيمار آموزش دهيد -

  .سپس انتخاب راه حل های مختلف و پس از آن تعيين يك راه حل از ميان راه حل های موجود 
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  درماناجتناب از 

  Problem Definition                                                       بيان مشكل                                           

  عدم پذيرش درمان در اثر انکار بيماری يا عوارض جانبی درمان تجويز شده

    Expected Outcomes                                                         برآيندهای مورد انتظار                       

  .بيمار به ارتباط ميان مصرف دارو و بهبود عاليم بيماری پی ببرد -

 .بيمار علت مصرف دارو و عوارض ناشی از عدم پذيرش آن را بيان آند -

  .دستورات درمانی را قبول کرده و اجرا کند -

   Nursing Recommendations                                                              تاری       توصيه های  پرس

علل و عوامل مربوط به عدم پذيرش درمان مثل کمبود آگاهی، تطابق ناموثر با بيماری و کمبود حمايت  -١

  . را شناسايی کرده و سعی در حذف آنها نماييد... اعضاء خانواده و 

  .داليل بيمار برای عدم پذيرش درمان فعاالنه گوش دهيد به -٢

به بيمار توضيحات آامل در مورد نوع دارو و نحوه عملكرد آن ( نياز واقعی به دارو را به بيمار القاء آنيد  -٣

  ). ارائه دهيد 

 .ارتباط ميان عدم پذيرش درمان و تشديد عاليم بيماری را برای بيمار توضيح دهيد  -٤

 .را در مورد وابستگی به دارو آاهش دهيد نگرانی بيمار  -٥

به مددجويانی آه به دليل بهبود موقت، قصد قطع دارو را دارند، عوارض ناشی از قطع دارو را گوشزد  -٦

  .نماييد

 .جهت اطمينان از مصرف دارو، مدتی پس از مصرف دارو در آنار بيمار باقی بمانيد  -٧

  .و در درمان توسعه دهيددرمان با بيمار را  بصورت آموزش و مشارکت  ا -٨

  .دسترسی و استفاده از منابع حمايتی را ارزيابی کنيد -٩

درصورت نياز بيمار به استفاده از تجهيزات گران قيمت در درمان،  بيمار را به مراکز کمک کننده ارجاع  -١٠

  .دهيد

سواالت خود در  ر صورت ترخيص بيمار يا ارجاع او حتما شماره تلفنی را در اختيار او بگذاريد تا بتواندد -١١

  .مورد داروهای تجويز شده را بپرسد

به خانواده بيمار وظايف اختصاصی را که به رعايت برنامه درمانی توسط بيمار کمک می کند، گوشزد  -١٢

 .نماييد
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                                                                                               Patient Education ماريآموزش به ب

  .به بيمار در مورد بيماری و اثرات سودمند درمان آموزش دهيد -

. در صورتی که دليل عدم پذيرش درمان عوارض جانبی آن است، در جهت کاهش اين عوارض آموزش دهيد -

بعنوان مثال توصيه به مصرف دارو همراه با شير يا غذا برای کاهش عوارض گوارشی، مصرف داروهای 

ر در زمان خواب برای کاهش عوارض آن و مصرف مواد غذايی حاوی پتاسيم در صورت گرفتگی خواب آو
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

 

           نا اميدی

 Problem Definition ان مشكليب

نا اميدی در اثر وضعيت سايکولوژيک، ضعف، عدم آسايش، درد و درمان طوالنی مدت، تغيير در تصوير ذهنی 

 از خود

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

  :د قادر باشديبيمار با

 .به حل مشکالت خود و درمان اميدوار باشد -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .به بيمار کمک کنيد احساساتش را شناسايی و بيان نمايد -١

با گرفتن تاريخچه فاميلی و بررسی سوابق اجتماعی عامل ايجاد کننده نااميدی را شناسايی و برای رفع آن  -٢

  .اقدام کنيد

  .ادآوری و تقويت کنيدتوانايی های بيمار را ي -٣

  .بيمار را از نظر احساس خودکشی بررسی کنيد -۴

از طريق شناسايی داليل زندگی، موفقيتها و سودمنديها و کماالت گذشته بيمار، انگيزه را در بيمار توسعه  -۵

  .دهيد

  .به بيمار کمک کنيد برای احساس نا اميدی خود جايگزين مناسبی بيابد -۶

  . معنوی بيمار را پذيرفته، محترم شمرده و حمايت کنيداميد به خداوند  و اعتقادات  -٧

  .ارجاع دهيد) اجتماعی ، مذهبی ، فرهنگی (بيمار را به سيستم های حمايتی کمک کننده  -٨

خانواده و ديگر نزديکان بيمار را در طراحی برنامه مراقبتی مشارکت داده  و نقششان را در تقويت از طريق  -٩

  . به آنها گوشزد نماييدارتباط مثبت حمايتی با بيمار 

برای يادگيری مهارتهای تطابقی، بيمار را به ارتباط با افراد بيمار يا دارای مشکل مشابه که تجربيات مثبتی  -١٠

 .داشته اند، تشويق نماييد

 .بيمار را از نظر الگوهای تغذيه ای و دريافت مايعات بررسی کنيد چون نا اميدی برآنها تاثير دارد -١١

 

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .بيمار را به شناسايی توانايی هايش تشويق کنيد -١

  .د نگاه منفی به خود را با افکار مثبت عوض کنديبه بيمار آموزش ده -٢

  .مهارتهای تطابقی را به بيمار آموزش دهيد -٣
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ز ساده به طراحی اهداف واقعی کوتاه مدت يا دراز مدت را به بيمار آموزش دهيد به اين صورت که پيشرفت ا -۴

 .پيچيده صورت گيرد و زمان رسيدن به اهداف مشخص باشد
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  ترس 

 Problem Definition                                                                               بيان مشكل                    

  ترس 

    Expected Outcomes                                                                 برآيندهای مورد انتظار               

او می گردد، ترس ناتوان آننده را در بيمار با شی ء يا موقعيتی آه منجر به ترس بی اساس هنگام مواجهه  -

  .تجربه نكند 

 .بيمار بتواند بدون تجربه اضطراب در حد شديد، در مقابل اشياء يا موقعيت ترسناك فعاليت خود را انجام دهد  -

  .ت اضطراب خود در مقابل شی ء يا موقعيت ترسناك باشد بيمار قادر به مديري  -

  Nursing Recommendations                                        توصيه های  پرستاری                              

بب اجازه دهيد آه بيمار احساسات خود را به صورت آزادانه ابراز آند، چرا آه ترس غيرمنطقی بيمار س -١

  .ايجاد اضطراب در وی می شود 

به بيمار اطمينان دهيد آه می تواند توسط يادگيری بر اضطراب خود غلبه آند تا در موقعيت های اضطراب  -٢

 .آور، آنترل خود را از دست ندهد 

به بيمار آمك آنيد آه ارتباط ميان حمالت ترس و رفتارهای اجتنابی آه در فعاليت های روزمره وی اختالل  -٣

 .اد می آنند را تشخيص دهد ايج

 .به منظور غلبه بيمار بر ترس خود می توان از روش حساسيت زدايی تدريجی استفاده آرد  -٤

در مورد مراقبت از سالمت بيمار به وی اطمينان دهيد در حالت اضطراب شديد بيمار ممكن است نگران  -٥

 .زندگی خود باشد 

دگی الزم را نداشته باشد وی را با موقعيت ترس آور مواجه به بيمار اطمينان دهيد آه تا زمانی آه وی آما -٦

 .نخواهيد آرد 

در هر مرحله از حساسيت زدايی تدريجی آه بيمار موفق به غلبه بر اضطراب خود می شود به وی بازخورد  -٧

 .مثبت بدهيد 

عنوان مثال  به. بيمار را در اتخاذ تصميمات مربوطه به انتخاب استراتژی های مختلف سازشی دخالت دهيد  -٨

بيمار ممكن است تصميم بگيرد آه از موقعيت ترس آور اجتناب آرده و يا تالش آند آه ترس خود را از بين 

 .دادن اجازه انتخاب به بيمار، احساس خود ارزشمندی را در وی افزايش می دهد . ببرد 

 .در صورتی آه در هر گام بيمار دچار اضطراب شد به گام قبلی برگرديد  -٩
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ا بيمار را از موقعيت هايی آه اضطراب آمتر دارد شروع آرده و ضمن آرام سازی ، مددجو را گام به آار ب -١٠

 .گام جلو ببريد 

  .در صورتی آه درهر گام بيمار دچار اضطراب شد به گام قبلی برگرديد  -١١

  : منابع مورد استفاده

- Carol, T. Carol, L. & Lemone, P. (2005) Fundamental of  Nursing. 4th Edition, 

Lippincott Company.  

- Carpenito, L J. (1995) Nursing Diagnosis Application to Clinical Practice. 6th Edition, 

J. B. Lippincott Company. 

- Doenges, M E. Moorhous, M F. & Murr A C. (2008) Nursing Diagnosis Manual. 2nd 

Edition, Philadelphia, Davis Company. 

- Newfield, S A. Hinz, M D. & Tilley, D S. (2007) Cox’s Clinical Applications of 

Nursing Diagnosis. 5th Edition, Philadelphia, Davis Company. 
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  سيب به خودآاحتمال  

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  يب

  :در رابطه با به خود  بيآس یعمد یرفتارها

واقع شدن  یمورد تجاوز جنس ،یان تنش خود به صورت آالميب یبرا یناتوان ،)توهمات( یحاالت روان -

ب به يآس یارفتاره یسابقه خانوادگ ،یم خانوادگيالكس ،خانواده يیجدا ،نيان والدياختالف م ،یدر آودآ

مصرف سوء  ،طرد از طرف دوستان ،اند ب رساندهيآه به خود آس یداشتن دوستان ،یدوره نوجوان ،خود

   .نيينفس پا اعتماد به ،یت جنسي، بحران هواختالالت خوردن مواد،

    Expected Outcomes                                                                                مورد انتظار یندهايبرآ

 .احتمال و خطر آسيب به خود در بيمار به حداقل ممکن کاهش يابد -

  .هرگونه آسيب به خود از سوی بيمار کنترل و پيشگيری گردد -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  .ديآن یرا بررس یريپذ كي، اضطراب و تحریم افسردگيعال -١

 .ديآن یزير  هيپادر بيمار اعتماد را حس  -٢

سوال کنيد آيا شما صداهايی می شنويد که افراد ديگر نمی شنوند ؟ آيا آن صداها  .وجود توهم را بررسی نماييد -٣

طرف آسيب رساندن به خود و يا ؟ اين صداها بيمار را به گويند که به خودتان آسيب برسانيدبه شما می 

   .ديگران هدايت می کند

  .مصرف مواد را بررسی آنيد سابقه خانوادگی سوء -۴

  : خطر خودآشی را بررسی آنيد -۵

 .دقيقه کنترل آنيد ١۵رفتارهای بيمار را هر  -

 .های نامنظم انجام گردد توجه داشته باشيد کنترل بيمار  تحت الگوی خاصی نباشد و با فاصله  -

 .آفرين را از محل دور آنيد و همه وسايل صدمه  مار را امن نگه داريدبيمحيط  -

 .، استفاده کنيددر محيط بيماری آه در خطر صدمه به خود استاز شيشه نشکن  -

  .ببنديد آه در زمان تجربه ميل به صدمه به خود، پرستار بخش را آگاه آند) شفاهی يا آتبی(با بيمار قرارداد  -۶

آند او را تحسين  تسريع آننده و آاهش دهنده رفتارهای آسيب به خود را معرفی می هنگامی آه بيمار عوامل -٧

  .آنيد

به بيمار اطمينان دهيد آه او تنها نخواهد ماند و در طول مدت توهمات امنيت دارد و او را جهت درمان  -٨

  .دارويی ارجاع دهيد

  .ور از لطافت و بدون توجه زياد انجام دهيدها را با حالتی د اگر بيمار به بدن خود آسيب رساند مراقبت از زخم -٩
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  .يك به يك استفاده آنيد آند از روابط  هنگامی آه بيمار اضطراب بيش از حد را تجربه می -١٠

  .فعاليت يا صحبت در مورد احساسات را تقويت آنيد شوند مثل ورزش، ی آه سبب آاهش اضطراب میهايراه -١١

  . ی در گذشته بررسی آنيدبيمار را از نظر وجود سابقه حمالت و پرخاشگر -١٢

  . احساسات مربوط به عصبانيت بيمار را به خوبی گوش دهيد و آنها را بشناسيد -١٣

بيمار را از نظر افزايش فعاليت حرآتی بدقت مشاهده آنيد و اگر بيمار پرخاشگری نمود، آمادگی مداخله را  -١۴

  .داشته باشيد

  .. دا نمودن بيمار، نظارت فعال بر او داشته باشيداگر بيمار برای آنترل رفتار خود ناتوان است، به جای ج -١۵

  .تواند انتخاب داشته باشد بيمار را در برنامه مراقبتی، مشارکت دهيد و تأآيد آنيد آه بيمار می -١۶

تاآيد آنيد آه بيمار بايد قوانين بخش را بپذيرد و برای اين پذيرش، تقويت مثبت انجام دهيد و به رفتارهای  -١٧

  .هنجار توجه آمی معطوف آنيد زننده و نا به آسيب

های سازگاری با تنهايی،  از گروه درمانی برای تغيير روشو  بيمار را در گروه درمانی شرآت دهيد -١٨

  .های آسيب خود و روابط بين فردی استفاده آنيد تكانه

  يد آلمهگو از بيمار بخواهيد آه هنگاميكه سخنان منفی در مورد خود می. های بيمار تمرآز آنيد برتوانايی -١٩

  .را در ذهن بياورد و آن را با عبارات مثبت جايگزين آند"  توقف"

  .های حمايتی ارجاع دهيد اگر شواهدی دال بر مورد تجاوز قرار گرفتن وجود دارد، بيمار را به سيستم -٢٠

  .محيط خانه را از نظر وجود وسايل خطر آفرين بررسی آنيد -٢١

  .اخالت سالمت روانی ارجاع دهيداگر رفتارهای بيمار تشديد شد، او را جهت مد -٢٢

 .به پزشک ارجاع دهيد  clozapinبيمار را برای مصرف دارويی، همچون  -٢٣

  .را ارزيابی آنيد هاميزان تأثير و عوارض جانبی دارو -٢۴

    Patient Education                                                           آموزش به بيمار                                  

اگر بيمار تحت درمان دارويی قرار دارد، شناخت و آگاهی بيمار و خانواده او را در مورد مديريت استفاده از  -١

  .دارو و عوارض جانبی آن بررسی آنيد و در صورت نياز به آنها آموزش دهيد

وظايف (و اهميت آنها را به خانواده بيمار گوشزد آنيد  پذير و ميسر هستند هايی آه برای بيمار امكان فعاليت -٢

 ).ای همچون شستن ظروف ساده

  .آه درمان بيمار آامل نشود ميسر نباشد اجرای وظايف پيچيده قبلی مانند پرداخت پول ممكن است تا زمانی -٣

  .آمده آگاهی داشته باشند بيمار و خانواده او بايستی از وضعيت موقتی بوجود  -٤

  : رد استفادهمنابع مو

- Callias, M. & Carpenter, M.(1994) “Self-injurious behavior in a state psychiatric 

hospital”, Hospital and Community Psychiatry. 45:170. 

- Chengappa, K N. et al (1999) “Clozapine reduces severe self-mutilation and 

aggression in psychotic patients with borderline personality disorder” , Journal of 
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Clinical Psychiatry. 60(7):477-484.  

- Clarke, L. & Whittaker, M. (1998) “Self – mutilation: culture, contexts and nursing 

responses”. Journal of Clinical Nursing. 7(2): 129-137. 

- Dallam, S J. (1997) “The identification and management of self mutilation patients in 

primary care”. The Nurse Practitioner. 22(5):151-165. 

- Dallam, S. & Manderino, M A. (1997) “Force to be peer group supports patients with 

MPD/DD”, Journal of Psychosocial Nursing Mental Health Services. 35(95):22-27. 

- Hawton, K. et al. (1998) “Deliberate self-harm: systematic review of efficacy of 

psychological and pharmacological treatments in preventing repetition”. BMJ. 

317(7156): 441-447. 

- Kress,V E W. (2003) “Self injurious behaviors :assessment and diagnosis” , Journal 

of Counseling and  Development Articles. 81 (4):490. 

- Lanza, M. et al. (1996) “The relationship of behavioral cues to assaultive behavior”. 

Clinical Nursing Research. 5(1):6-25, discussion pp 26-27. 

- Mckay, D. et al. (2000) “Borderline personality and obsessive-compulsive 

symptoms”, Journal of Personality Disorders. 14(1):57-63. 

- Stanley, B. et al (2001) “Are suicide attempters who self mutilate a unique 

population?”, The American Journal of Psychiatry. 158 (3): 427- 432. 
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

  خودکشی احتمال 

  Problem Definition                                        ان مشكل                                                          يب

  :خطر خودآشیبه  عوامل مربوط

ل يآردن وسا ره و جمع آردن داروها، اهدايد اسلحه، ذخيدرگذشته، خر یخودآش یسابقه تالش برا: رفتاری -

  .ر در رفتار و حاالتييدارد، تغ ژورما یآه افسردگ یدر آس یناگهان یخود، سرخوش

  .ل به مردنيان ميد به آشتن خود، بيتهد: کالمی  -

، )آاهش استقالل(گران يبه د ی، وابستگیت اقتصاديآردن، نامناسب بودن وضع یزندگ يیبه تنها: موقعيتی -

 یها ا حضور در خانهي، یستند مثل جوانان زندانير آغوش خانواده نآه د یحضور اسلحه در خانه، جوانان

  .یگروه

و  ی، افسردگیزوفرنيمانند اسك یدر خانواده، سوءاستفاده مواد و الكل، اختالالت روان یسابقه خودآش: روانی -

  .ی، مورد تجاوز قرار گرفتن در آودآیاختالالت دو قطب

مردان و زنان طالق گرفته / پسران در سن بلوغ و نوجوانان  تر، ، افراد مسنیاز نظر سن: جمعيت شناختی -

  .هستند یشتر، در خطر خودآشيب

  .و درد مزمن یجسم یهايماريب: يزيکیف -

  .، سوگیون اجتماعيزوالسي، ایتيف حمايضع یها ستمي، سیخانوادگ یاختالل در زندگ: اجتماعی -

    Expected Outcomes                                                                        مورد انتظار        یندهايبرآ

  .آنترل شود یافسردگ -

   .آنترل شود افكار نابهنجار -

   .ابديش يافزا یل به زندگيم -

  .آنترل شود و توهم اقتهيآاهش  اضطراب -

   .ان آنديرا بت خود يو عصبان صحبت آند در مورد احساسات خود مددجو -

  .سترس نباشددر د ل خطرناكيوسا -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  :آگاه باشد آه عبارتند از یخطر خودآش یها از نشانه یستيپرستار بابعنوان  -١

  »آاش مرده بودم یا«مانند  یآالم یها نشانه -

 و افسرده شدن یمنزو -

 پروا یجسورانه و ب یرفتارها -

 با ارزش یها يیدارادن يبخش -
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 در رفتار، حاالت و ظاهر فرد یراتييبروز تغ -

 سوء مصرف الكل و مواد -

 ك چيزبزرگيا از دست دادن ي یر در زندگييك تغيرنج بردن از  -

 ،یافسردگ :ديآن یبررس مار وجود دارديخچه بير در تاريز یآه فاآتورها یهنگام را یال خودآشيو خ  ميتصم -٢

 ،رياخ يیطالق و جدا ،درگذشته یخودآش یتالش برا ،یر اختالالت روانياس ،سوء مصرف مواد و الكل

    .درد مزمن، رياخ یدگيداغد ،)از محل کار(رياخراج اخ

  .ديآن یبررس یمار را در مورد درك او از خودآشيب یو ارزشها ید فرهنگيعقا -٣

  .ديرير نظر بگيد و او را زيرا گزارش آن یخودآش یمار برايب یل و آمادگيپتانس -۴

.         ديمارستان ارجاع دهيدر ب یا بستريوجود دارد فرد را به مشاور و  یدال بر قصد خودآش یاگر شواهد -۵

  .ديهستند سئوال آن یخودآش یمار برايب یآه نشاندهنده آمادگ یميمار در مورد عالياز خانواده ب -۶

م تا يريرا در نظر بگ يیها تيدارد فعال ید خودآشمارستان است و قصيآه خارج از ب یماريب ید برايبا -٧

  .فكر آند یمشغول باشد و آمتر به خودآش

 روش هايی به عنوان مثال توسط (م يدهاهميت م و به آن يتوجه آن یمار در مورد بحران آنونيبه احساسات ب  -٨

  .)ماريمانند انعكاس احساسات ب 

   Patient Education                                                             مار                               يآموزش به ب

برای بيمار و خانواده او ايفای نقش آنيد تا راه و روش سالمی برای بحث در مورد قصد بيمار برای خودآشی  -

  .فراگيرند

آور و ديگر وسايل   با والدين و اعضای خانواده فرد مشاوره آنيد تا دسترسی بيمار را به داروهای مرگ -

  .حدود آنندخودکشی م

  : منابع مورد استفاده

- American Psychiatric Association –Medical Specially Society(2005). Practice 

guideline for the assessment and treatment of patients with suicidal 

behavior.Available www.ngc.gov/summary.accessed 10,2005 

- Befrienders International (2001). retrieved from the World Wide Web March 27, 

2001.Web site: www.befrienders .org / mainindex. htm.  

- Giger, J N. et al. (1995). Transcultural nursing, 2nd Edition, St Louis, Mosby. 

- Houston, K. et al. (2001). “Suicide in young people aged15-24”, Journal of Affective 

Disorders.  63(1-3):159-170. 

- Leininger, M M. (1996). Transcultural Nursing, Theories, Research, and Practice, 2nd 

Edition, Hilliard, Ohio, McGraw-Hill.  

- Rivera- Andino, J. et al. (2000). “When culture complicates care”, RN Journal. 
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63(7):47-49. 

- Pies, R. (2004). Bipolar disorder and suicide: an update, Psychiatric Times 

supplement, Bipolar Disorder and impulsive spectrum. Letter.1, Feb. 

- Rudd, M D. et al. (2000). “Personality types and suicidal behavior: an exploratory 

study”, Suicide and Life-Threatening Behavior. 30(3):199-212. 

- Shah, S. et al. (2000). “Adolescent suicide and household access to firearms in 

Colorado”, Journal of Adolescent Health. 26(3):157-163. 

- Stuart, G W. & Laraia, M T. (2001). Therapeutic nurse-patient relationship. In Stuart 

GW, Laraia MT, editors: principles and practice of psychiatric, St Louis, Mosby. 

- Torrey, E F. et al. (2001). “Outpatient commitment: what, why, and for whom”, 

Psychiatric Services. 52(3):337-341. 
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 بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

  پرخاشگری

  Problem Definition                                            بيان مشكل                                                      

  پرخاشگری

    Expected Outcomes                                           برآيندهای مورد انتظار                                     

  .اضطراب بيمار در حدی حفظ شود آه بيمار نياز به پرخاشگری احساس نكند -

 .بيمار قادر به استفاده از روش های موثر مقابله با استرس باشد -

  .بيمار به خود و ديگران صدمه نرساند -

   Nursing Recommendations                                                                توصيه های  پرستاری     

. از اينكه مراقب و مظنون به نظر برسيد، اجتناب آنيد. رفتار بيمار را به طور مستمر مورد مشاهده قرار دهيد -

 .مشاهده مستمر به منظور مداخله فوری جهت امنيت بيمار و ديگران ضروری است

آموزش نحوه . نند يك الگو عمل آنيد و راه صحيح تخليه عصبانيت و مقابله با استرس را به بيمار نشان دهيدما -

صحيح ابراز خشم و عصبانيت به بيمار بسيار مهم است زيرا رفتارهای تهاجمی نسبت به ديگران اغلب ناشی 

 .از انباشته شدن خشم درونی است 

 .يمار دور نگه داريدآليه وسايل خطرآفرين را از دسترس ب -

در هنگام عصبانيت بيمار سعی آنيد رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه وی را از طريق فعاليت های جسمی مانند    -

 .آاهش دهيد " ضربه زدن به آيسه بوآس " 

به بيمار آمك آنيد تا منبع عصبانيت و درك خود از موقعيت ها را بشناسد و نسبت به رفتار خود بازانديشی  -

 .باشد  داشته

به هنگام افزايش تنش و اضطراب بيمار در آنار او بمانيد چرا آه حضور فرد قابل اعتماد به بيمار احساس  -

 .امنيت می دهد و از باال رفتن سريع اضطراب جلوگيری می نمايد 

 .تعداد آارآنان بخش جهت آنترل موقعيت به اندازه آافی  باشد -

 .قبل از اينكه نياز به مهار فيزيكی باشد، به او بدهيد در صورت تجويز پزشك ، داروی بيمار را  -

  .در صورتی آه اقدامات فوق موثر واقع نشد از شيوه مهار فيزيكی استفاده آنيد  -

   Patient Education                                                               آموزش به بيمار                             

  .روش های مقابله با استرس و راه صحيح ابراز احساسات درونی را به بيمار آموزش دهيد  -

  .به بيمار آموزش دهيد آه منبع عصبانيت خود را بشناسد و نسبت به رفتارهای خود بازانديشی داشته باشد  -
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

            اختالالت خلقی

 Problem Definition ان مشكليب

 رمايدر ب یوجود اختالالت خلق

  Expected Outcomes مورد انتظار یندهايبرآ

  : د قادر باشديپرستار با

  .ص دهديمار تشخيرا در ب یوجود اختالالت خلق -

 .ص دهديمار تشخين امر را در بيد آننده ايجاد آننده و تشديتا حد امكان علل ا -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .ديمار به عمل آوريه از بياول یابيارز -١

  .ديخچه آسب آنيمار تارياز ب -٢

  .دين امر را آشف آنيد آننده ايجاد آننده و تشديعوامل ا -٣

  .ديمار فراهم آوريب یسالم برا یطيمح -۴

  . شود یمار بسترياز بيدر صورت ن -۵

 .ديز شده را انجام دهيتجو يیاقدامات دارو -۶

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .ديه آنياسترس زا توص یطهايط  و محياز شرا یمار را به دوريب -

  .ديه آنياز توصيمارستان در صورت نيدر ب یمار را به بستريب -

 .ديه آنيق آنها توصيز دارو، به مصرف دقيمار را در صورت تجويب -

References : منابع مورد استفاده
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

  توهم

  Problem Definition                                                                                                بيان مشكل  

  توهم

    Expected Outcomes                                                                          برآيندهای مورد انتظار     

  .بيمار عاليم توهم را از خود نشان ندهد  -

  .شخيص ارتباط ميان افزايش اضطراب و ظاهر شدن توهمات باشدبيمار قادر به ت  -

   Nursing Recommendations                                                       توصيه های  پرستاری              

متوقف قيافه گوش آردن به چيزی به خود گرفتن، با خود صحبت آردن يا خنديدن، ( عاليم توهمات بيمار  -١

از دستوراتی آه ناشی را مورد مشاهده قرار دهيد تا از واآنش های تهاجمی .... ) شدن در وسط جمله و 

 .توسط توهم به فرد داده می شود،  به موقع جلوگيری شود 

هر چند آه می " بگوييد . اجازه دهيد آه بيمار بفهمد شما موافق ادراآات او نيستيد. توهم بيمار را تقويت نكنيد -٢

البته مشاجره با بيمار نيز روش ".  دانم صداها برای شما واقعی هستند ولی من هيچ صدايی را نمی شنوم 

 .ناصحيحی است 

 .جهت آاهش توهمات بيمار، وی را به شرآت در گروهها و فعاليت های بين فردی تشويق آنيد -٣

 .وقتی بيمار دچار توهم است، وی را تنها نگذاريد -٤

ار، آامًال دقت آنيد، ممكن است اين توهمات بيمار را مجبور آند آه عملی خاص انجام به توهمات آمرانه بيم -٥

 .دهد

بدون اطالع قبلی بيمار را لمس نكنيد، بيمار ممكن است لمس را به صورت تهديدی درك آرده و با حالت  -٦

 .تهاجمی پاسخ دهد

 .آنيد  در صورت امكان جهت جلب اعتماد بيمار، مراقب ثابت برای بيمار انتخاب -٧

اگر بيمار بتواند با يادگيری . سعی آنيد آه بيمار به ارتباط ميان افزايش اضطراب و زمان توهم پی ببرد -٨

 .روشهای مديريت استرس، مانع افزايش اضطراب خود شود شايد از توهمات جلوگيری گردد

را برای بيمار فعاليت هايی نظير انحراف فكر، گوش دادن به موسيقی و شرآت در فعاليت های ورزشی  -٩

 .تدارك ببيند

در برخورد با بيماران پارانوئيد، از خنديدن و درگوشی يا آهسته صحبت آردن در حالی آه بيمار بتواند شما  -١٠

 .را ببيند ولی حرف هايتان را نشنود،  خودداری آنيد

 . در مورد بيماران پارانوئيد از انجام فعاليت های رقابتی پرهيز آنيد -١١
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   Patient Education                                                                                           آموزش به بيمار 

 .روش های آنترل استرس را به بيمار آموزش دهيد -

  .از هر فرصتی جهت شرح موقعيت های واقعی  برای بيمار استفاده نماييد -
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- Newfield, S A. Hinz, M D. & Tilley, D S. (2007) Cox’s Clinical Applications of 
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  

  هذيان 

  Problem Definition                                                                                  بيان مشكل               

   )تغيير در فرآيند تفكر(هذيان 

    Expected Outcomes                                                          برآيندهای مورد انتظار                      

  .بيمار قادر به تفكيك تفكر هذيانی از واقعيت باشد -

  .بيمار قادر به تشخيص ارتباط ميان افزايش اضطراب و اعتقادات باطل و نادرست باشد -

  .ص دهديمار تشخيرا در بشدت آن ان و يوجود هر گونه هذپرستار  -

   Nursing Recommendations                                           توصيه های  پرستاری                          

  .ديآن یابيمشابه را در مددجو ارز یر اختالالت روانيان و سايوجود هذ -١

  .ديآن یان و اختالالت مشابه را در مددجو بررسيزان شدت هذيم -٢

  .ديفراهم آور یاحتمال یاز خودآش یريشگيسالم را جهت پ یطيمح -٣

  .دياعتماد به نفس مددجو را باال ببر -۴

 .ديآاذب مددجو را آاهش ده یترس ها -٥

قبول . به بيمار بفهمانيد آه نياز وی  به اعتقادات نادرست را می پذيريد، اما با هذيان های او موافق نيستيد -٦

  .هذيان های بيمار اين باور را در او ايجاد می آند آه هذيان او را به عنوان واقعيت قبول داريد

قبولش " قاد وی را انكار نكنيد بلكه شك منطقی در او ايجاد آنيد مثال  بگوييد  با بيمار مشاجره نكنيد و اعت -٧

 ".برای من مشكل است 

 .بر حقيقت و واقعيت تمرآز آرده و درباره مردم و حوادث واقعی با بيمار صحبت آنيد -٨

 . به بيمار آمك آنيد تا به ارتباط ميان افزايش اضطراب و اعتقادات باطل و هذيانی پی ببرد -٩

  .بيمار را به برقراری ارتباط مناسب با ديگران تشويق آنيد  -١٠

   Patient Education                                                                آموزش به بيمار                            

  .روش های آنترل استرس را به بيمار آموزش دهيد -

ی بيان احساسات درونی خود آموزش دهيد چرا آه عدم تخليه مناسب احساسات سبب به بيمار در مورد چگونگ  -

  .افزايش اضطراب بيمار می گردد
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  سوء مصرف مواد 

  Problem Definition                                                                                     بيان مشكل             

  اختالل سوء مصرف مواد

    Expected Outcomes                                                                        برآيندهای مورد انتظار        

  .صرف مواد مخدر، اجتناب نمايد مددجو از م -

 .بيمار بتواند شدت خطراتی را آه از استفاده مواد مخدر حاصل می شود،  درك آند  -

  .مددجو در مرحله قطع مصرف دارو، صدمه و آسيبی را تجربه نكند  -

  Nursing Recommendations                                                  توصيه های  پرستاری                    

اثرات سوء استفاده از مواد را بر بدن بيمار شرح دهيد و تاآيد آنيد آه پيش آگهی بيماری منوط به خودداری  -١

بسياری از بيماران از اثرات مخربی آه سوء استفاده از مواد بر بدن دارد، . از مصرف دارو می باشد

  .اطالعی درستی ندارند 

قبل از . ن آه سوء استفاده از مواد در زندگی وی مشكل ايجاد آرده است، ياری دهيد بيمار را در تشخيص اي -٢

 .اينكه توانبخشی شروع شود بيمار بايد رابطه بين استفاده از مواد و مسايل و مشكالت  شخصی را درك آند 

 به بيمار روش های مختلفی را آموزش دهيد آه وی در موقع فشار روانی به جای روی آوردن به -٣

 ... ) و سازی ورزش های جسمی ، روش های آرام : مانند( سوءمصرف، می تواند از آنها استفاده آند 

 .ازهرگونه سرزنش مددجو خودداری آنيد -٤

 .بيمار را به شرآت در گروههای خودياری تشويق آنيد  -٥

  .به بيمار در بيان احساسات خود از طرق قابل قبول آمك آنيد  -٦

   Patient Education                                                آموزش به بيمار         

چناچه فرد بتواند به روش قاطعانه با ديگران تعامل . روش های اظهار نظر قاطعانه را به بيمار آموزش دهيد -

 .برقرار آند عزت نفس وی افزايش می يابد 

 .سايرين استفاده نماييد  از روش ايفای نقش جهت آموزش نحوه ارتباط مددجويان با -
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  سندورم پس از تروما 

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                    يب

در  ك و سختيك واقعه تروماتيدر پاسخ به  یعدم سازگارو  (post trauma syndrome) سندرم پس از تروما

  :بارابطه 

بوجود آمدن اتفاقات  ،یاجتماع یو روان یكيزيسوء استفاده ف ،ك انسانيات معمول يخارج از تجرب یرخدادها  -

نگه داشتن  ،)مثل جنگ( یا ا جامعهيخانه  یناگهان یرانيو ،ها یدمياپ ،ز شامل مرگ چند نفريانگ ار غميبس

ا يصدمه  ،بشر  ا ساخته شده دستي یعيطبفاجعه  ،یتجاوز جنس ،و مورد شكنجه قراردادن آنها یران جنگياس

  .یو نظام یجنگ یها مقابله ،یتصادفات موتور ،كانياز نزد یكيا يوارد شده به خود  ید جديتهد

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار                  یندهايبرآ

  وثر بيمار در پاسخ به حوادث و وقايع سختسازگاری  م -

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یه هايتوص

  .ديدقت آن بيمارك، صرفنظر از سن يع تروماتيبه وقابيمار نسبت واآنش هرگونه به  -١

  .ديج او توجه آنين بر عملكرد رار آيمار و تأثيپاسخ ب به شدت -٢

  .مار بتواند دوباره آنترل خود را به دست آورديد تا بيرا فراهم آن یمن و درمانيا یطيمح -٣

  .ديت آنيد و او را حمايمار بمانيدچار مشكل شده است، در آنار ب یمار از نظر عاطفيآه ب يیها دوره یدر ط -۴

شانه  یمانند گذاشتن دست رو( ديمار استفاده آنيبا اجازه ب مساز ل ،مذهبیو  یبا در نظر گرفتن مسائل فرهنگ -۵

  .)ماريا گرفتن دست بيمار و يب

را در  یلمس درمان یها كيآنند، استفاده از تكن یم یاحساس عدم راحت یآه نسبت به لمس جسم یمارانيب یبرا -۶

  .ديرينظر بگ

  .دياستفاده آن یدرمان ان واقعه و احساسات خود از ارتباطيشرح و ب یمار برايجهت آمك به ب -٧

  .ديها فراهم آن تيق فعالي، از طریمار بصورت آالميان احساسات بيب یبرا يیها فرصت -٨

 .ديندارد او را تحت فشار قرار نده یاحساسات خود آمادگ انيب یمار براياگر ب -٩

  . ديش دهيد و آنها را افزايدا آنيمار را پيدر دسترس ب یتياحم یها ستميس -١٠

  .ديو خواب مطابق گذشته، آمك آن یا هيت عادات تغذيارع یمار برايبه ب -١١

  .دي، آمك آنیجاد احساس خود ارزشيا یبرا یمثبت شناخت یاستفاده از بازساز یمار برايبه ب -١٢

  .ان آنديب یدرمان یق نقاشيد تا بتواند احساسات خود را از طريمار فراهم آنيب یرا برا یليوسا -١٣

 یماريب  و نشانه است که اتفاق افتاده  یيجه ترومايساسات و افكار او نتد تا متوجه شود آه احيمار آمك آنيبه ب -١۴

  .)ديمار را طبيعی  جلوه دهيم بيعال(ست ين یروان
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  .ن برگردديو روت طبيعیعتر به حالت يد تا هر چه سريق آنيمار را تشويب -١۵

ب و تروما يدچار آس ،نا فقدايفاجعه و در اثر ان سالمند آه ين مددجوييتع یبرا یطيمح یبررس یاز مهارتها -١۶

  .دياستفاده آن ،اند شده

ر ياو تأث یسازگار یرا ممكن است بر مهارتهايز ديمدن با فقدان به دقت مشاهده آنمار را از نظر آنار آيب -١٧

  .بگذارد

  .ديزمان بده ،درباره تروما یت، احساس گناه و شرمندگيان عصبانياعتماد و ب یبرقرار یمار برايبه ب -١٨

ت يتقو یزندگ یر بحرانهايت در سايموفق یمار برايد و به بيمار را در گذشته مرور آنيب یسازگار یمهارتها -١٩

  .ديمثبت بده

  .ديرا به فرد القاء آن یدواريام -٢٠

 ،دنك اثر داريبا تجربه ترومات یسازگار یمار برايب يیآه بر توانا يیو ارزشهاهنجارها ، ید فرهنگيبه عقا -٢١

  .ديتوجه آن

  .اهميت دهيد ،رخ داده ك يبه واقعه تروماتمار راجع يبه احساسات ب -٢٢

د و در صورت لزوم خانواده را يآن یمار را بررسيب یسازگار یها زميت خانواده و پاسخ آنها به مكانيحما -٢٣

  .ديمشاوره ارجاع ده یبرا

مه و ك برنايد ينكن یش از تروما  باشد و سعيات پيمار مطابق با تجربيبزندگی  روزانه  یها تيفعال تالش کنيد  -٢۴

  .ديجاد آنيمار ايب ید برايجد روش 

ت مصرف يريد و اگر الزم بود مديآن یدر دارو خوردن بررسرا او  يیآند، توانا یافت ميمار دارو درياگر ب -٢۵

  .ديمحول آندر خانواده  مسئول یدارو را به شخص

  .ديمراقبت آن و از آنها ینها همدل د و با آيآن یگر افراد مهم خانواده بررسير تروما را برديتأث  -٢۶
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  .ديح دهيتوض ،دياش انتظار دار مار و خانوادهينده از بيك و در آياول پس از حادثه ترومات یآنچه آه در روزها -١

مانند استفاده از (تطابق  یمنف یهاروش د و آنها را از يمار آموزش دهيت تطابق را به بمثب یمهارتها -٢

  .دياجتناب ده )یمشروبات الكل

د و به يرا آموزش ده یجسم ی، مراقبه و ورزشهایرسازيق، تصويآاهش استرس مانند تنفس عم یها روش -٣

  .افتد یاتفاق م (flash back)زمان واقعه  یادآوريا يآه افكار مزاحم و  یخصوص زمان

  .ديق آنيتشو یخانوادگ یها تي، ورزش منظم، فعالیم مناسب، خواب آافير عادات خوب را مانند رژيسا -۴

  .ديان ارجاع دهيهمتا یتيحما یها مار را به گروهيب -۵

اختالالت استرس پس از سانحه به  یاند را برا داشته ...)، اتومبيلموتور(و حوادث آه تصادفات  یمارانيب -۶

  .ديوره ارجاع دهمشا

  .ديمشاوره جهت اختالل پس از سانحه ارجاع ده یبرا ،اند ك شدهيترومات یآه دچار صدمات مغز یمارانيب -٧

ت گوش آردن به يد و براهميموزش دهرا آده يخص صدمه دحمايتی و کمک کننده  به ش یههارا  به خانواده -٨
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  .ديد آنيتأآ ،مار و در آنار او بودنيب

  .ديمكمل را هم مدنظر قرار ده یها استفاده از  درمان -٩

  : منابع مورد استفاده

- Brent, D. (1995) “Risk factors for adolescent suicide and suicidal behavior , mental 

and substance abuse disorders , family environmental factors , and life stress” , 

Suicide and life-Threatening Behavior. 25: 52. 

- Burgess, A. Hartman, C. & Clements, P. (1995) “Biology of memory and childhood 

trauma”, Journal of Psychosocial Nursing Mental Health Services. 33:16. 

- Harvey, A G. & Bryant, R. (1998) “Acute stress disorder after mild traumatic brain 

injury”, Journal of Nervous and Mental Disease. 186(6):333-337. 

- Hayes, J. & Cox, C. (1999) “The experience of therapeutic touch from a nursing 

perspective”, British Journal of Nursing. 8(18):1249-1254. 

- Jaspers, J. (1998) “Whiplash and post-traumatic stress disorder”, Disability and 

Rehabilitation.  20(11): 397-404. 

- Marshall, R. & Kleine, D. (1995) “Pharmacotherapy in the treatment of post-

traumatic stress disorder”, Psychiatr Ann. 25:588-597.  

- Prigerson, H G. Maciejewski, P K. & Rosenhech, R A. (2001) “Combat trauma: 

trauma with highest risk of delayed onset and unresolved post traumatic stress 

disorder symptoms, unemployment, and abuse among men”. Journal of Nervous and 

Mental Disease. 189(2):99-108. 

- Steil, R. & Ehlers, A. (2000) “Dysfunctional meaning of post-traumatic in chronic 

PTSD”, Behavior Research and Therapy. 38(6):537-558. 

- Stein, D J. et al. (2000) “Pharmacotherapy for posttraumatic stress disorder”, 

Cochrane Database Systematic Review. 4: CD002795. 

- Stuart, G W., Laraia MT (2001) Therapeutic nurse-patient relationship. In Stuart GW, 

Laraia MT, editors: principles and practice of psychiatric, St Louis, Mosby. 
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

  مسموميت با ليتيوم 

  Problem Definition                                                 ان مشكل                                                 يب

  وميتيل ت بايمسموم

    Expected Outcomes                                                            مورد انتظار                     یندهايبرآ

   .وميتيل یحفظ سطح درمان -

  .از بروز عوارض یريجلوگ -

  .ماريات بيحفظ ح -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

  .د يآن یبررس یتيمار را از نظر اختالالت الكتروليب -١

 .د ييت مصرف نمك آنترل نمايون و وضعيدراتاسيمار را از نظر دهيب -٢

 .د يمار را طبق دستور آنترل آنيب یاتيم حيعال -٣

 . ديتحت نظر قرار ده) یلرزش اندام ها ، اختالل تكلم ، آتاآس( وم يتيت باليه مسوميم اوليظر عالمار را از نيب -٤

وم يتيد آه ليه آنيمار توصيم ، به بين عاليد و در صورت وجود ايآن یمار را بررسيدر ب یم گوارشيوجود عال -٥

 .را پس از غذا مصرف آند 

  .د يد تحت نظر قرار دهيروئيت یو آم آار یويم آليمار را از نظر وجود عاليب -٦

  : منابع مورد استفاده

- Ackley, B & Ladwig, G. (2006) Nursing Diagnosis Handbook, 7th edition, St. Louis, 

Mosbey. 

- Fortinash,k. & Worret, P H. (2007). Psychiatric Nursing Care Plan, 

   .١٣٨٧، تهران- شهرآب– یس دواچاقد. یروان یپرستار یص هايتشخ. ، مری  سیتاون لند  -

  . ١٣٨٧، تهران ،انتشارات بشری.  پرستاری روان . احمد علي،اسدی نوقابی  -
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما

  
  سرطان

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل  يب

   درد حاد

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندهايبرآ

 :بتواند بيمار در چارچوب زمانی مشخص

  .)های شناختیدر صورت داشتن توانايی( بندی درد، شدت درد خود را تعيين کندبا کمک مقياس درجه -

 .با درمان ضددرد را بيان کند خود از کنترل درد رضايت -

 .انجام دهد قابل قبول دردهت رسيدن به سطح در ج را یفعاليتهای مقتض -

درد را بطور  هدر صورت اختالل شناختی، کاهش درد را با رفتار خود نشان داده و فعاليتهای کاهند -

 .رضايتخبش انجام دهد

 .تواند بخوابد و استراحت داشته باشدبيمار بيان کند که به اندازه کافی می -

   .های غيردارويی کاهش درد را توضيح دهدروش -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

در ارزيابی اوليه . درد دارد، مداخالتی را برای تسکين درد وی انجام دهيد اگر بيمار در زمان مصاحبه اوليه -١

  .آنرا بررسی و ثبت کنيد هه يا تسکين دهندبيمار، شدت و مشخصات درد، شروع، مدت و عوامل تشديد کنند

 .يا مقياس تصويری بررسی کنيدده   تا صفر  بندی درد بيمار را با استفاده از مقياس درجه -٢

 .سئوال کنيد مار راجع به دردشياز ب در دفعات مکرر، -٣

 .يدال کنودرد س ههای کاهندخود در مورد درد و اثربخشی روش هاز بيمار در مورد تجربيات گذشت -۴

تواند از مقياس درجه بندی استفاده کند، رفتارهای نشاندهنده درد نظير اگر بيمار اختالل شناختی دارد و نمی -۵

 .تغيير در فعاليت، کاهش اشتها، حاالت چهره و ناليدن بيمار را بررسی کنيد

. بدست آوريدای از مصرف داروهای مسکن در گذشته تاريخچه. بيمار را تعيين کنيد یمصرف داروهای مسکن -۶

بيماران با درد حاد بايستی داروهای مسکن  ههم. های مخدر و غيرمخدر را تعيين کنيدنياز بيمار به مسکن -٧

غيرمخدر درمان نشد، از مسکن مخدر  یها اگر درد بيمار با مسکن. غيرمخدر را سر ساعت دريافت کنند

 .استفاده کنيد

مخدر بخصوص برای  یو مسكن ها امينوفن يا بروفنهای غيرمخدر نظير استبا پزشک جهت تجويز مسکن -٨

 .دردهای شديد تماس بگيريد

 .خوراکی يا وريدی به بيمار بدهيد نه تزريق عضالنیاز راه های مخدر را مسکن -٩

 .تجويز و عوارض جانبی آنها با بيمار صحبت کنيد هدر مورد داروهای مسکن، نحو -١٠
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 .اعتياد گفتگو کنيداحتمال يش دوز دارو يا با بيمار در مورد ترس از عدم تسکين درد، افزا -١١

وضعيت تنفسی بيمار را در فواصل  درد و تسکين زانيم تجويز داروهای مسکن مخدر، شدت درد، هنگام -١٢

به ميزان بيمار درد اگر ). تنفسی ختالالتمبتال به ا ويژه در بيمارانه ب(بررسی کنيد ) ساعت دوهر (منظم 

 .ارو را کاهش دهيدتسکين يافته است، دوز د زيادی 

 .را در گزارش پرستاری ثبت نمائيد آنمقدار و  نوع داروی مسکن -١٣

نياز به کاهش يا افزايش داروی مخدر بستگی به گزارش بيمار از شدت درد، پاسخ به دوز قبلی دارو،  قدارم -١۴

 .های بهبودی دارد و توان بيمار در انجام فعاليت دارو عوراض جانبی

افت يمار به فرم خوراکی را از پزشک دريی خوراکی، دستور تغيير نوع داروی بهادر صورت تحمل مسکن -١۵

 .ديآن

مثل انحراف فکر، آرام : درد نيز استفاده کنيد ههای غيردارويی کاهندعالوه بر داروهای ضد درد، از روش -١۶

 .سازی عضالنی و کاربرد سرما و گرما

های غيردارويی را به بيمار آموزش داده و بکار شتسکين يافت، رو های دارويیکه درد بيمار با روش وقتی -١٧

 .بنديد

از داروها برای بهبود اين . ای و خواب و استراحت سئوال کنيداز بيمار در مورد وضعيت اشتها، دفع روده -١٨

   . )نظير داروی ملين برای رفع يبوست ناشی از داروهای مخدر(موارد کمک بگيريد 

   Patient Education                                                                                        مار يآموزش به ب

  .ديح دهيمار توضيب یسکن برای کنترل درد را برااهميت مصرف داروهای م -١

 ارياد آور نبوده و ايجاد اعتياد بسبه بيمار اطمينان دهيد که مصرف داروهای مخدر برای کاهش درد، اعتي -٢

 .ر استناد

 یبرا را به همراه مصرف داروها آاهنده درد برای کمک به کنترل درد، استفاده از روشهای غيردارويی -٣

های انحراف فکر، تنفس آرام، استفاده از سرما يا گرما، تکنيک: ها عبارتند ازاين روش. توضيح دهيد ماريب

  .ذهنی، ماساژ، گوش دادن به موسيقی و ديدن تلويزيون یساز تصوير

  : منابع مورد استفاده

- The American pain society (2004) Pain current understanding of assessment, 

management and treatment. Available at www.ampainsoc.org/ce/npc. 

                                                                     

  Problem Definition                                                                                        ان مشكل      يب

  درد مزمن

    Expected Outcomes                                                               مورد انتظار               یندهايبرآ

  :ارچوب زمانی مشخصبيمار بتواند در چ 

  .)های شناختیدر صورت داشتن توانايی(با کمک مقياس درجه بندی درد، شدت درد خود را تعيين کند  -
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های با روش آنها شامل چگونگی مصرف ايمن و مؤثر داروها و تلفيق درد کامل درمان دارويی هبرنام -

 .درمانی غيردارويی را شرح دهد

 .با حداقل درد و عوارض جانبی داروها فعاليت کند و در سطح توانايی قابل قبول خود -

در صورت وجود اختالل شناختی، کاهش درد را با رفتار خود نشان داده، عوارض جانبی قابل کنترل و  -

  .دهدبخش انجام  زندگی را بطور رضايت هقابل تحمل داشته و فعاليتهای روزمر

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یه هايتوص

مداخالت تسکين  وجود در صورت. ا نهي اوليه از بيمار، تعيين کنيد که آيا بيمار درد دارد هدر زمان مصاحب -١

درد را بررسی  هشروع و فاکتورهای تشديد کننده و تسکين دهند زمان شدت، خصوصيت،. درد را شروع کنيد

  .بت کنيدو ث

 .يا مقياس تصويری درد بررسی کنيدده  تا  صفردرد بيمار را با کمک مقياس عددی  -٢

 .وال کنيداز بيمار در مورد درد س معموًال همزمان با کنترل عاليم حياتی،و در فواصل متعدد  -٣

 .گزارش کند آنرااز بيمار بخواهيد که موقع تجربه درد، محل، شدت و کيفيت  -۴

 .وال کنيددرد س هد و اثربخشی روشهای کاهندجربيات گذشته و فعلی خود در مورد دراز بيمار در مورد ت -۵

بندی آن، عوامل تشديد  درجه بندی شدت درد، زمان هيد که يک دفتر يادداشت روزانه در مورداز بيمار بخوا -۶

 .د، تهيه کندنشوکننده، داروها، درمانها و مواردی که باعث تسکين بهتر درد می

بندی درد استفاده کرده و درد را گزارش کند، تواند از مقياس درجهختالل شناختی دارد و نمیاگر بيمار ا -٧

 .اشتها، حاالت چهره و ناليدن را در وی بررسی کنيدرفتارهای نشاندهنده درد نظير تغيير در فعاليت، کاهش 

وقعيت پاتولوژيک دارند يا بيمارانی که يک م طيشرا و آنرا بر طبق دارددر نظر داشته باشيد که درد وجود  -٨

 .گيرند، درمان کنيدتحت يک پروسيجر دردناک قرار می

 ه، يک تاريخچدرمانی هريزی برناممک به برنامهبرای ک فعلی بيمار را تعيين کنيد و داروهای مورد استفاده -٩

 .بگيريد یودارويی از 

های مسکن -٢های مخدر مسکن -١: اردداروهای مسکن نياز د هتعيين کنيد که بيمار به کدام دسته از سه طبق -١٠

برای تسکين دردهای نوروپاتيک مزمن نظير ( داروهای کمکی -٣و ) NSAIDsاستامينوفن،(غيرمخدر

 .)داروهای ضد تشنج و داروهای ضدافسردگی

وقتی درد ادامه يافته يا افزايش پيدا . های مخدر استفاده کنيدبرای تسکين دردهای سرطانی مداوم، از مسکن -١١

. شوداضافه می یون يا داروهای مسکن غيرمخدر به برنامه درمانکند، يک مسکن مخدر نظير اکسی کودیم

 .شودبه آن اضافه می با نظر پزشک  در صورت عدم تسکين درد، معموًال مورفين

 .های مخدر برای تسکين دردهای غيرسرطانی، با پزشک مشورت کنيدجهت استفاده از مسکن -١٢

 .شودای مسکن، روش خوراکی ترجيح داده میبرای تجويز داروه -١٣

جهت بهبود اين اعمال، داروها و . از بيمار در مورد وضعيت اشتها، دفع و خواب و استراحت وی سئوال کنيد -١۴

جهت جلوگيری از يبوست ناشی از مصرف مخدرها، در بيماران دريافت . های مناسب را اجراء کنيددرمان
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 .مدفوع يا ملين را مد نظر قرار دهيد هيک داروی نرم کنند مصرف روزانه اين داروها، هکنند

 .ها، داروی تجويز شده و عوارض جانبی آنها را تشريح کنيدروند تسکين درد بيمار شامل درمان -١۵

 .کنيد صحبت، اعتياد و مصرف بيش از حد دارو با بيمار عدم کنترل درد در مورد ترس از -١۶

) مثًال يک هفته(مناسب  هارض جانبی و نياز به مسکن برای دوربه منظور تعيين درجه کلی تسکين درد، عو -١٧

 .درد بيمار، پرونده و گزارشات پرستاری وی را مرور کنيد هدفترچه يادداشت روزان

گزارش  بر اساساين کار . کاهش يا افزايش دوز مسکن با پزشک مشورت کنيد درمورددر صورت لزوم  -١٨

زندگی و پيروی از رژيم  هوانايی انجام فعاليتهای روزمربيمار در مورد شدت درد، عوارض جانبی و ت

 .گيردشده صورت می زيتجودرمانی 

تسکين درد و وضعيت تنفسی بيمار را  زانيم مدت ، کوتاه های مخدر دردر صورت افزايش دوز مسکن -١٩

 .کنترل کنيد

فيزيکی،  یهانظير درمانهای غيردارويی کنترل درد ها برای تسکين درد، از روشدر کنار استفاده از مسکن -٢٠

، آرام سازی، عضالنی، ماساژ و کاربرد گرما و سرما نيز یذهن گروه درمانی، انحراف فکر، تصوير سازی

 .استفاده کنيد

وشهای مداخالت غيردارويی را موقعی به بيمار آموزش داده و اجراء کنيد که درد بيمار تا حدود زيادی با ر -٢١

 .دارويی تسکين پيدا کرده باشد

 .کند، تشويق کنيدمار را به انجام فعاليتهای خود در زمانی که بيشترين احساس راحتی را میبي -٢٢

کمک کنيد تا با موضوعاتی نظير مرگ  یو اگر بيمار دچار درد سرطانی پيشرونده است، به بيمار و خانواده -٢٣

 .دا آننديپ یسازگار

ردی و انجام فعاليتهای روزانه نظير کار و کمک کنيد تا با برقراری ارتباط بين ف یو به بيمار و خانواده -٢۴

           .تفريح، درد خود را به حداقل برسانند

   Patient Education                                                 مار                                      يآموزش به ب

  .ديگوشزد آنر بيما به اهميت مصرف داروهای مسکن را جهت کنترل درد -١

 اريبسبه بيمار اطمينان دهيد که مصرف داروهای مخدر برای تسکين درد، اعتياد آور نبوده و ايجاد اعتياد  -٢

 . نادر است

 .تواند از ماساژ استفاده کندبه بيمار سرطانی پيشنهاد دهيد که برای تسکين درد خود می -٣

آرامی انجام داده و قبل از خسته شدن، استراحت  به بيمار تأکيد کنيد که کارهای روزمره زندگی خود را به -۴

 .کند

 ماريب یبرا استفاده از روشهای غيردارويی را در کنار مصرف داروها نحوه برای کمک به تسکين درد، -۵

 .توضيح دهيد

آموزش داده و  ،مداخالت غيردارويی را در مواقعی که درد بيمار با مصرف داروها نسبتًا تسکين يافته است -۶

  .داجرا کني



٥٥٤ 
 

  : منابع مورد استفاده
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  Problem Definition                                                      ان مشكل                                      يب

  دهان یاختالل در غشاء مخاط

    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار  یندهايبرآ

  .دهان آه فاقد زخم و تاول هستند یمخاط یت و رطوبت غشاهايحفظ تمام -

  .اجرا آنددهان را  یمخاط یحفظ سالمت غشاها و یبرقرار یروشها مار بتوانديب -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

 یا خشكي، اگزودا یزير رنگ، زخم، خونرييو هر گونه تغ آرده كبار آنترلي یحفره دهان را حداقل روز -١

  .دييرا گزارش نما دهان

 كس شدن دندانها بخاطريف رينظدهان  یمخاط ین به غشاب رسايآس یكياز نظر وجود عوامل مكان مار رايب -٢

 یمدهان  یمخاط یب غشايمثل استفاده از تنباآو آه موجب آس يیايميو عوامل ش یدندان مصنوع داشتن

  .ديآن یبررس شوند،

  .ديمطمئن شو هات آنيد تا از آفايعات را آنترل آنيافت مايماران و دريه بيت تغذيوضع -٣

 ٨حداقل ( یس یس٣٠٠٠  یزحداقل رو آه ديق آنيرا تشو یود مار اجازه دهيب یت طبيوضع كهيدر صورت -٤

  .ديعات بنوشيما) وانيل

 هان خودتواند بهداشت دینبوده و نم یقادر به انجام خود مراقبت یود و اگر يرا آنترل آن ماريب یت ذهنيوضع -٥

  .خواهد بودن آار يپرستار مسئول انجام ا ،ت آنديرا رعا

 آه را ید و هر گونه مشكليآند را مشخص آنیمراقبت از دهان استفاده م یمار معموًال برايآه ب يیها روش -٦

  .ديمار گوشزد آنيبه ب ،در رابطه با بهداشت دهان وجود دارد

مسواك  كي با استفاده از تا ديق آنيرا تشو اوباشد یدهنده ندارد و قادر به عمل بلع م یزيمار مشكل خونرياگر ب -٧

  .آند زيتمرا  شيدو بار در روز دندانها ديرافلو یر دندان حاوينرم و خم

  .ديز نمايمخصوص زبان دو بار در روز تم یهاا پاك آنندهيش را با مسواك يد آه زبان خويق آنيمار را تشويب -٨

  .خالل دندان استفاده آند  ايو  نخ دندان ازد تا يق آنيدهنده ندارد او را تشو یزيمار اختالل خونرياگر ب -٩

به عمل  ها رانه آامل دندانيمعا هستند قبل از شروع درمان، یوترابيا رادي یدرمان یميآه تحت ش یمارانيدر ب -١٠

  .دياز به آنها آموزش دهيرا در صورت ندندان  یآورده و اقدامات محافظت

م در مورد ضرورت و روش ارائه مراقبت مداو الزم یها يیراهنما یوتراپيزين فك هفته قبل از شروع درماي -١١
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  .ديمار ارائه دهياز دهان را به ب

قه يدق ٥ یستيبا خ آهي یهاهمراه با استفاده از قالب یوتراپياز آرا ،دنآنیاستفاده م Fu-5 از آه یمارانيدر ب -١٢

استفاده  دهان تيآاهش موآوس یبرا، در دهان گذاشته شود ن دارويا یديق وريقه بعد از تزريدق ٢٥قبل و 

  .ديينما

  .ديمرتبًا دهانش را با آب بشو ه جرعه آب بنوشد ومرتبًا جرع د آهيادآور شويمار يبه ب -١٣

  .ديخ رطوبت دهان را حفظ آني یهابا استفاده از تكه -١٤

ا يو  یريه جهت جلوگين به عنوان دهانشويداميد بنزيدروآلرايد از هياز اشعه باشد با یاگر التهاب مخاط ناش -١٥

  .استفاده شود تيدرمان موآوس

از التهاب مخاط دهان  یريشگين جهت پين ساليه نرمالياعت از دهانشوس دوك تا يتا هر  ديمار آمك آنيبه ب -١٦

  .آند استفاده ،از درمان یناش

 یحس آننده موضعیك بياز  آه ديدردناك است از پزشك بخواه یمار به شدت ملتهب بوده و بلع وياگر دهان ب -١٧

ا يم نرم ياز رژ(د ير دهيين را تغق دهاياز طر یافتيدر یغذاها نوع ن حالتيدر ا .ك ضد درد استفاده آنديا ي و

  .)دييش استفاده نماياز سا یناش یمااز ترو یريعات جهت جلوگيما

 یباشد از مسواآیدهنده م یزيك اختالل خونريمار دچار يا بيهزار است  ٥٠ر يمار زيب یهااگر تعداد پالآت -١٨

استفاده  ،باشدیعم دهنده نما طين يريسيگل یآه حاو يیر دندانهايو از خم حساس است یهاصوص لثهآه مخ

  .ديآن

جهت شود یده ميچيك تكه گاز آه دور انگشت پياز ست، ير دندان نيبه تحمل مسواك و خممار قادر ياگر ب -١٩

  .دياستفاده نما یدندان یهاو جرم برداشتن پالك

 یتجارت یهاهياز دهانشو و ديدهان استفاده آن از مراقبت یبرا ین معموليا محلول نرمال سالير يش ، از آب -٢٠

  .ديكنمو استفاده نين و ليريسيگل یها از سواپ زيو ندروژن يدهيالكل و پراآس یحاو

 .ديآن مرطوبآب است  یت آه حاوكنيك لوبريبا  یخوببلبها را  -٢١

  

  : منابع مورد استفاده
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٥٥٦ 
 

  Problem Definition                                                                                    ان مشكل             يب

  بدن یهاازيآمتر از ن هياختالل در تغذ

    Expected Outcomes                                                       مورد انتظار                         یندهايبرآ

  .آل برسددهيبه حالت امار يبج وزن يبه تدر -

  .باشد خودش متناسب با نسبت قد و سن ماريبوزن  -

  .دنشو يیگر در آاهش وزن شناسامداخله یفاآتورها -

  .شود يیمار شناسايب یاهيتغذ یازهاين -

  .مصرف شود یبه اندازه آاف یمواد مغذ -

  .برطرف شودمار يه در بيم سوء تغذيعال -

   Nursing Recommendations                                                                 یپرستار  یه هايتوص

 شود، خونیآنده م یشكنننده آه به راحتخشك و  یه شامل مويسوء تغذ یهام و نشانهيعال مار را از نظريب -١

 ، زبان قرمز و صاف، شكاف لب،یل عضالنيه، تحلياب قرن، التهیدگيپوست، رنگ پر یپوست، خشك یمردگ

  .ديو آنترل آن ی، بررسیجيگ و یتحتان یراش اندامها

ن، يترانسفر  ن،يتين توتال سرم، فريپروتئ  ن سرم،يدر دسترس شامل آلبول یشگاهيآزما یهاج تستيبه نتا -٢

ت سوء يشاخص وضع ٥/٣ر يم زن سريآلبوم(د يتوجه آن سرم یهاتيت و الكترولين، هماتموآريهموگلوب

  .)باشدیه ميتغذ

را  ر حاديغ یها - در بخش یماران بستريبو  را بصورت روزانه ژهيو یهادر بخش مراقبت یان بسترماريب -٣

  .دين آنيتوز یبصورت هفتگ

 ديع دهه ارجايبه متخصص تغذ آامل یجهت بررس و  ن آردهييتع یو با توجه به سن و قد مار رايب وزن نرمال -٤

ه گزارش يد به متخصص تغذيت باع داشيسروزن  ا آاهشيتر بود نييوزن نرمال پا% ١٠از  یر وزن واگ(

  .)شود

 با و...) و %٥٠ا ي% ٢٥(د يخورده شده را ثبت آن ید و درصد غذاهايرا آنترل آن يیغذا مواد افتيزان دريم -٥

  .ديمشورت آن ازيمورد ن یزان آالرين مييه جهت تعيمتخصص تغذ

 كيتفكرا از هم ) یا رواني یجسم(مار يب هيتغذد علل مشكالت يآن یسع. ديآن یر با غذا را بررسمايرابطه ب -٦

  .دينمائ

آاهش  هاآه مصرف آن يیغذاها ید و اساميسه آنيغذا مقا یمامار را با هرم راهنيب یمصرف معمول یغذا -٧

  .ديادداشت آنيآند را یاصالًٌ مصرف نم ماريب اي و افتهي

  .ديدهقرار  یابيدر آنها مورد ارز را و آهن B12ن يتاميد مصرف ويوار است بااه خيمار گياگر ب -٨

 يیتوانا و دي، دقت دیآند، مهارت حرآتیآه صرف غذا خوردن م یمدت زمان  ،خوردن یمار برايب يیتوانا -٩

  .رديصورت گ مربوطهمداخالت د و در صورت وجود هر گونه اشكال يآن یرا بررس مختلف يیبلع مواد غذا

ه يتر مكمل تغذيل یليم ٣٠آهخواهند غذا بخورند الزم است یهستند و نم يیاشتهایآه دچار ب یمارانيب یابر -١٠
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  .دياستفاده آن ،ك ساعتيهر 

ز ير آم و بصورت اشتها برانگيدر مقاد را غذا ،را دارند خوردن يیشته و تواناه دايآه سوء تغذ یمارانيب به -١١

  .ديبدهشتر يدر دفعات ب

 یهاوعدهازاستراحت قبل  یهاخوردن غذا را ندارد الزم است دوره یبرا یل و توان آافمار تحمياگر ب -١٢

  .ديباز نموده و غذا را تكه تكه آن یو یغذا را برا یهابسته د وين آنيياو تع ی، برايیغذا

 از یريآه منجر به جلوگ یتيم عفونت آنترل نموده و هر فعاليه دارد او را از نظر عاليمار سوء تغذياگر ب -١٣

  .ديشود را انجام دهیمار ميعفونت در ب جاديا

  .ديآن یه مرتبط است را بررسيآه با تغذ ماريب كيولوژيزيت فير در وضعيرات اخييتغ -١٤

 یهانيتاميم متعادل و ويك همراه با رژيدفولياس یر آافيد آه مقادينان حاصل آنيمار باردار است اطمياگر ب -١٥

  .)ك مصرف آننديدفوليگرم اس یليم ٤٠٠د روزانه يران باردار باتمام ماد(د ينمایافت ميالزم را در

  .ديينما یهمراه راق نموده و او يمار را به خوردن غذا تشويب -١٦

مناسب را قبل و  یبهداشت دهان. ديآن یرا بررس) یها و غشاء مخاطلثه، زبان، دندان(ت حفره دهان يوضع -١٧

  .ديغذا فراهم آور خوردن بعد از

ه ي، توصاست شده بعلت مصرف داروها خشك شدهان یاست و غشاء مخاط يیاشتهایب دچار آه یماريب به -١٨

ا آدامس ينبات بدون قند و سفت استفاده آند  د و همراه آن از آبجرعه آب بنوش نيچنددر طول روز  د آهيآن

  .ك شوديبجود آه ترشح بزاق تحر

  .ديآن یرا بررس یشكم یدردها و ، اسهال، استفراغتهوع ین مصرف غذا با بروز حالت هايبارتباط  -١٩

ن ياشتها به خوردن غذا دارد را مشخص نموده و باالتر یاز هر وقت شتريب ماريآه ب را یدر طول روز، زمان -٢٠

  .ديمار بدهيرا در آن زمان به ب یافتيدر یآالر

  .ديمار بدهياز قبل از غذا به بيضد درد و ضد تهوع را طبق دستور و در صورت ن یداروها -٢١

 یهاو از انجام روش دور آرده یچشم و یند را از جلويناخوشا یزهايمار آماده آرده وچيب یراغذا را ب -٢٢

  .ديآن یمار خودداريب یقبل از غذا برا یتهاجم

 یبرداشتن ناگهان رايز ديغذا به داخل اتاق پوشش آنرا بردار ینيمار دچار تهوع است قبل از آوردن سياگر ب -٢٣

  .جاد تهوع آنديتواند ایمغذا خود  یپوشش غذا و استشمام بو

ه يته یو یبرا كيدفوليو اس Cن يتاميو ،B12ن يتاميسرشار از آهن، و یاست غذاها یآم خونمار دچار ياگر ب -٢٤

  .ديآن

عات استفاده يتازه و ما یهاوهيدر دست، م حملو قابل  آم حجم یقرار از غذاهایماران مضطرب و بيب یبرا -٢٥

  .بخورد نشستند غذا را موقع ستادن نداريمار توان اياگر ب. ديآن

را  یه معموليه مشورت آرده، تغذيك متخصص تغذيبا  استه يدچار سوء تغذ یمدت طوالن یمار براياگر ب -٢٦

 .  ديادامه ده یتيالكترول تپس از اصالح اختالال
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  : منابع مورد استفاده
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  Problem Definition                                        ان مشكل                                                     يب

  هابدن و آاهش پالآت یمنيستم ايرموثر در ارتباط با ضعف سيدفاع غ

    Expected Outcomes                                                                        مورد انتظار     یندهايبرآ

 .مار دچار عفونت نگردديب -

 .دور باشده د بيجد یزياز خونر یمار از هر گونه شواهد ناشيب  -

 .بکار گيرداز عفونت را  یريجلوگ یالزم برا یهااطياحتمار بتواند يب -

  .کندرعايت را  یزياز خونر یريجلوگ یبرا الزم یهااطيمار بتواند احتيب -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

  .ديآنساعت آنترل  چهارك تا يهر  مار رايب درجه حرارت، نبض و فشار خون -١

را  معمول یافتيدر یو غذاها ینه عضالن سرم، تودين و پروتئيوزن، سطح آلبومشامل مار يب یاهيت تغذيوضع -٢

  .ديآن یبررس

 .ديآن ورته مشيدر صورت لزوم با متخصص تغذ -٣

ر در آن به قسمت مراقبت در اختالل خواب يا تغيد و در صورت اختالل يآن یمار را بررسيخواب ب یالگو -۴

 .ديمراجعه آن

در  یل آنترل بود به مداخالت پرستاررقابيد و اگر استرس غيآن یمار بررسيب  یدر زندگ را زان استرسيم -۵

 .دينه مراجعه آنين زميا

  :عفونت بروز از یريشگيپ

 یشگاهير آزماي، مقادیدرناژ، ادم، قرمز  ،یتب، لرز، برافروختگ شاملم دال بر عفونت يهر گونه عال -۶

 .ديش و به پزشك اطالع دهيو درد را پا یعيرطبيغ

 یشستشو یالكل برا یحاو یهاا استفاده از سوآپي هادست یشستشوق ياز طر( ديآن تيها را رعابهداشت دست -٧

 .)هادست

تا زمان خشك شدن  آه ديتوجه داشته باش ،ديآنیاستفاده م هادست یشستشو یالكل برا یاز مواد حاو آه یهنگام -٨

با ماده  ها راو تمام سطح دستها و انگشت آرده یدستها خوددار دنيدست زدن به اطراف و مال زا ها دست
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 .د تا دستها خشك شوديد و صبر آنيبپوشان یضدعفون

م ير عالياگر سا ید حتيآگاه آن بدن ش درجه حرارتيف شده است پزشك را از افزايبدن ضع یستم دفاعياگر س -٩

 .عفونت وجود نداشته باشد

موارد ) متر مكعب یلير مد ١٠٠٠ل آمتر از ينوتروف(افته است يآاهش   دًايشد د بدنيسف یگلبولها تعداداگر  -١٠

 :دير را مورد توجه قرار دهيز یاطياحت

 .ديساعت آنترل آن ۴را هر  یاتيم حيعال -

ها، ادرار، مدفوع و مخاط دهان، مناطق تحت تهاجم، زخم یاز سر تا پا شامل بررس ماريب آامل یبررس -

 .ديدو بار به عمل آور ی، را روزد درديم جديشروع عال

 .دينال اجتناب آنيرآتال و واژ یقات، روشهايتزر  ،یشامل آاتتر گذار یماز هر گونه روش تهاج -

 .ديطبق دستور استفاده آن )GSF( تياز درمان فاآتور رشد گرانولوس -

 .ديبه دقت محافظت آن یاز تمام نقاط تهاجم -

 .ديز آردن استفاده آنيتم ین گلوآنات براياز آلر هگزد -

 .ديمراقبت از دهان را بطور مرتب انجام ده -

 .ديانجام ده را یالآسيپروف یهادرمان ،دهان يیاديآاند یهااز عفونت یريجلوگ یراب -

از ( ديآن یريجلوگها با پاتوژن ماريب د واز تماسياستفاده آن یمناسب ضدقارچ یالآسيپروف یاز درمانها -

 .)اهيگ گل و ون هوا، بهداشت مرتب دستها، اجتناب ازيلتراسيق فيطر

  .ديدهبخواهد از اتاق خارج شود به او ماسك یم ماريآه ب یزمان -١١

  .ديغربال آن آنها را مار را محدود ويمالقات آنندگان ب تعداد -١٢

  .ديمار آمك آنيانجام حمام روزانه به ب یبرا -١٣

شده،  یفرآور یهااز مصرف گوشت .ديخام اجتناب آن یغذا دادن از و ديدهبمار يپخته شده به ب یفقط غذاها -١٤

ن آب يآه از ا يیها خيا يا جوشانده شده يل ياستر یها مار تنها مجاز به استفاده از آبيب .دير، ماست اجتناب آنيپن

  .باشدیم اند، ه شدهيل تهياستر

  .شود یمه يتغذ یمار به خوبيد آه بيمطمئن شو -١٥

به  را یوهش اشتها داشته باشد مار آايآه ب یدر صورت. ديمار بدهيها را به بنيتامين و ويپروتئ یحاو یغذاها -١٦

  .دين را در حد مطلوب نگه داريآلبومون و پرين سرم، ترانسفريد و سطح آلبوميآن یه معرفيك متخصص تغذي

 یمناسب را برا یتيق را بطور مرتب انجام دهد و سطح فعاليعم ینات تنفسيد تا سرفه و تمريمار آمك آنيبه ب -١٧

  .ديمار حفظ آنيب

 یان هوايا اتاق با جري یزوله محافظتيشامل ا الزم یهااطيو احت ديه آنيته یك اتاق خصوصيمار يب یبرا -١٨

  .)ستنديموثر ن یلياز عفونت خ یريشگيدر پ یآتان یهاگان استفاده از ديتوجه داشته باش( دياوريعمل به برا  یمنف

-یافت فشار خون م و س سرما، تب، لرز، احسایت ذهنير در وضعييآه شامل تغ )سيسپس(عفونت  م يعال -١٩

  .ديد و در صورت بروز به پزشك اطالع دهيآن آنترلباشد را 
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  :یزياز خونر یريشگيپ

 .ديآن یابيرا ارز یو شمارش پالآت یج حاصل از مطالعات انعقاديو نتا یمار بررسيرا در ب یزيخطر خونر -٢٠

 یاز غشاها یزي، خونرینياز ب یزيخونر  ،یزي، هموپت، ملنا، هماتمزیم هماچوريوجود عال مار را از نظريب -٢١

 .ديآن یموز بررسيو اآ ی، پتشیمخاط

 ا رآتاليو  یرجلديو ز یق عضالنيراز تز و ديبدهمار يبه ب IVق يا تزريق دهان يداروها را فقط از طر -٢٢

 .ديشتر از حد معمول فشار دهيق را بيمحل تزر یديور یهانيپس از خارج آردن ال. دياجتناب نمائ

  .ديآن یعات را بررسيرات مربوط به آاهش حجم ماييد و تغيرا بطور مرتب آنترل آن ماريب یاتيم حيعال -٢٣

   Patient Education                                        مار                                               يآموزش به ب

 .استفاده آند) خيلی نرم(نرم يا مسواك مخصوص اطفال  به بيمار توصيه آنيد آه از يك مسواك -

به بيمار توصيه آنيد آه از مواد شستشودهنده دهان و خمير دندانهای بدون الكل استفاده آند و از نخ دندان  -

 .استفاده نكند

 .از بيمار بخواهيد آه از تيغ برای اصالح استفاده نكرده و بجای آن از ريش تراش برقی استفاده نمايد -

ز            - اير داروهای ضدالتهاب پرهي ه از خوردن ساليسيالتها و س د آ ار بخواهي برای آاهش خط خونريزی از بيم

  .آند

  : منابع مورد استفاده

- Timby B.K. & Smith N.E. (2006). Caring for clients with fluid, electrolyte, and acid-

base imbalances.  Introductory medical-surgical nursing, 9th Edition. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

- Ardery, G. Herr, K A. Titler, M G. et al. (2003) “Assessing and managing acute pain in 

older adults: a reasrch based to guide practice”, Medical-Surgical Nursing. 12:1. 

 

 

  

  Problem Definition                                                                                       ان مشكل      يب

  تخطر بروز عفون

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                     یندهايبرآ

 .نداشته باشد از عفونت یميعال چگونهيمار هيب -

 .م عفونت مطلع باشدياز عالمار يب -

 .دارد را به عمل آوردنآه احتمال عفونت  يیهامراقبت مناسب از محلمار يب -

 .بماند یدر محدوده نرمال باق ید خون و شمارش افتراقيسف یهاشمارش گلبول -

   .را نشان دهد یه و مراقبت دهاننيپر یدست، شستشو یمناسب مانند شستشو یبهداشت یروشهامار يب -
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   Nursing Recommendations                                                                 یپرستار  یه هايتوص

 .دييش درجه حرارت را مشاهده و گزارش نمايترشح و افزا، یعفونت مانند گرما، قرمز یهاانهم و نشيعال -١

باالتر و  ك نوبتيدر  ۵/٣٨باالتر از  یدمانموده و  یساعت بررس ۴ك را هر يوتروپنماران نيدرجه حرارت ب -٢

درجه از روش آنترل  -٣. ديساعت را گزارش آن ٢۴در  درجه حرارت، یريگنوبت اندازهدر سه  ٣٨از 

 .ديآنها استفاده ن و بچهيدر بالغ یا دهانيك يمپانيحرارت ت

  .ديكننناخوش هستند استفاده   ًاديآه شد ینيدر بالغ یاز ترمومتر دهان -٣

ن سرم و ين سرم، آلبومي، پروتئ)یافتراق( Diffد خون و يسف ی، گلبولهاRBCشمارش( یشگاهيآزما یهاتست -۴

 .ديرا مورد توجه قرار داده و گزارش ده) هاآشت

ا از تنفس از گرد و خاك باشد ت یط اطراف آنها عاريد محيبا ،هستند یتوپنيآه دچار گرانولوس یمارانيدر ب -۵

 .شود یريماران جلوگين بيموجود در گرد و خاك در ا یهااسپور قارچ

 .ديآنمار خارج يد از اتاق بيبا را یعيطب یاهان و گلهايه گيآل -۶

 .ديرات را گزارش آنييد و هر گونه تغيينما یمار را از نظر رنگ و رطوبت و قوام بررسيپوست ب -٧

 یگنندب و شكياز آس یريشامل ثبت و آمك به جلوگ یت پوستاز اختالال یريشگيو پ یبررس یهااز پروتكل -٨

 .ديپوست استفاده آن

آه در معرض خطر هستند از  ید و در سطوحي، پوست را بدقت شسته و خشك آنیپوست یهانيچ یدر نواح -٩

 .دراته آننده استفاده شوديبات مرطوب آننده وهيترآ

، B6ك، يد فولي، اس Aشامل  ( هانيتاميچرب و و یدهايسها، انيپروتئ مصرف د بريمتعادل با تاآ يیم غذايرژ -١٠

B12ن يتامي، وC ،E ديريمار در نظر بگيب یرا برا  )نوميآهن، سل ، مس، ی، رو. 

  ).يیغذا یهاشتر وعدهيا نخوردن غذا در بي یدرصد٢٥آاهش وزن  ( ديمار را آنترل آنيآاهش وزن ب -١١

، خلط،  یوير یصداها یابيشامل ارز د،يياستفاده نما یانمارستيب یوموناز پن یريجلوگ دستورالعمل های از  -١٢

مراقبت از  یبرا یب معمولآ یل بجاياطراف استوما، استفاده از آب استر یو وجود ترشح در نواح یقرمز

اء، استفاده يمار در احيهر ب یز براياستفاده از آمبوبگ منحصر بفرد و تم  ،یمنيسرآوب ا دچارماران يدهان ب

درناژ   تراشه قبل از انجام عمل ساآشن، یل هنگام ساآشن آردن، ساآشن ترشحات بااليرك استياز تكن

  . ماريتالتور قبل از اتصال مجددآنها به بيون یهاترشحات درون لوله

ه يها را به  داخل رسمياز رفالآس معده آه ارگان یريجهت جلوگ را یمعد-ینيب هشده لول یگذار یمكان جا -١٣

را شروع  یه دهانيبه محض امكان تغذ د،يا باالتر قرار دهيدرجه  ٣٠ر را مايسر ب د،يآن یابيارز فرستدیم

 مانده یش باقي، اتساع شكم، افزایاروده یعدم وجود صداها(د يآن یه را بررسيم عدم تحمل به تغذيعال ،ديآن

  .)استفراغ غذا،

  .ديق آنيعات تشويافت مايماران را به دريب -١٤

  ).دياستفاده آن یا از سواپ الكليدستها را شسته (د يمار مدنظر قرار دهيت از ببهداشت دستها را در مراقب  -١٥

 یاا هر مادهيآلوده  پوست  یمخاط ینگام تماس با خون و غشاهات آرده و در هياستاندارد را رعا یهااطياحت -١٦
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  .ديآن دههر جا آه الزم است استفا محافظنك يو ع  ازدستكش ، گان) بجز عرق( شودیآه از بدن ترشح م

منتقله از  یهاسميكروارگانيو م ی، قطرات تنفسزير روش انتقال ذرات مربوط به یاختصاص یهااطياز ا حت -١٧

  .ديق تماس استفاده آنيطر

درها را بسته  ،ديآنترل شده قرار ده یمنف یزوله با فشار هوايك اتاق ايمار را در يب: ز ذراتياط ريدر احت -١٨

مار مبتال ياگر ب ،شه از ماسك در هنگام ورود به اتاق استفاده شوديد و هميگه دارمار را در اتاق نيب ،دينگه دار

ط ياتاق به محمار را از يو حرآت ب يیجابجا ،ز استفاده شوديد از ماسك مخصوص ذرات ريبه سل بود با

 یمار از ماسك جراحيدر صورت امكان هنگام نقل وانتقال ب د ويمحدود آن یضرور رون مگر در موارديب

 .دياستفاده آن

ر باشد فاصله يكه امكان پذيآرده و در صورت یبستر یك اتاق خصوصيمار را در يب: یتنفس اط قطراتياحت -١٩

درب اتاق ممكن است باز باشد شما الزم است هنگام آاهش فاصله . باشد يک متر د حداقليمار بايهر فرد تا ب

ك ماسك يشود یآه وارد اتاق م یماريهر ب یامارستانها برياز ب یدر برخ. ديزنماسك ب يک متر آمتر از

 ماريب و در صورت امكان ید مگر در موارد ضروريمار را از اتاق محدود آنيحرآت ب ،شودیگذاشته م

 .ماسك بزند

 یآه عفونت یا با آسيد يآن یبستر یك اتاق خصوصيدر  در صورت امكان مار رايب: ه تماسياط بر پاياحت  -٢٠

 .ديل استفاده آنيراستريز و غيدستكش تم د ازيشویمار ميآه وارد اتاق ب یهنگام. ديآندارد هم اتاق  یوهمانند 

. دينخود را عوض آ یدستكشها درناژ شده از زخم، یونه مواد عفونبعد از اتمام آار و بعد از تماس با هر گ

ن يا سطوح آلوده در حياس با مواد از تم و دييورده ودستها را بشو قبل از خروج از اتاق دستكشها را در آ

- یل و سطوح آلوده در اتاق را ميا وسايمار يال تماس لباس خود با بماگر احت. ديآن یحرآت در اتاق خودار

مار بجز در موارد ياز نقل و انتقال ب.ديد و گان را قبل از خروج از اتاق درآوريد از گان استفاده آنيده

ل يوسا .راه تماس نداشته باشد یدر ط یعير سطوح طبيمار با سايآه ب ديد و مراقب باشياجتناب آن یضرور

استفاده  زين مارانيگر بيد یل به اجبار براين وسايكه از ايباشد و درصورت ید اختصاصيمار بايب یبرا یمصرف

 یادرار یال در هنگام گذاشتن آاتترهياستر یهاكياز تكن. ديآن یها را شسته و ضدعفوند قبل از استفاده آنيآنیم

كه يدر صورت یآاتتر ادرار یهانيگزيجاو از فت مراقبت شود يد حداقل در هر شيآاتترها با و از دياستفاده آن

  .)آنترل مثانه یهاكيادرار، و تكن یارياختیمربوط به ب ی، پدهایآاتتر خارج( دير باشد استفاده آنيامكانپذ

در صورت ممكن از د، ي، مراقبت به عمل آوریانيرش یو آاتترها ید مرآزي، وریطيمح یازمحل آاتترها -٢١

 یارياختیآه دچار ب یمارانيفمورال در ب یاز آاتترها .ديچند مجرا هستند استفاده آن یآه دارا يیآاتترها

ثابت نگه  (شامل  استفاده شود یك در آاتتر گذاريآسپت یهاكياز تكن. ديهستند اجتناب آن یا مدفوعي یادرار

است يساعت بر اساس س ٧٢ض پانسمان هر يتعو(ل يوپ آن، استفاده از پانسمان استريتداشتن آانوال و 

م يد و از نظر عاليآاتتر را مشخص آن یگذاريخ و محل جايساعت و تار و محل آاتتر یرو) مارستانيب

 ٤٨ هر معموًال(مارستان يب قوانين را براساس  یطيمح یآاتترها. )ديمار را آنترل آنيساعت ب ٤عفونت هر 

   .ديعوض آن) كباريساعت  ٧٢تا 
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آه انسجام  یل در هر جائياستر یهاكياز تكن. آشت انجام شود ،ل نامشخصيدر صورت داشتن تب با دل -٢٢

  .ن رفته استفاده شوديپوست از ب

نه يموها، ناخن و مراقبت پر اصالح ها، حمام آردن،ماران در مورد شستن دستيمناسب ب یاز مراقبت بهداشت -٢٣

  .ديمار مطمئن شويا بيتار توسط پرس

   Patient Education                                                         مار                               يآموزش به ب

ال        هابه بيمار توصيه آنيد آه آنتی بيوتيك - را احتم د زي تفاده نكن يش از حد اس را آامل و سروقت استفاده آند و ب

  .   اد مقاومت وجود داردايج

  : منابع مورد استفاده

- Friedman, M M. (2003) “Infection control update for home care and hospice 

organization”. Home Health Nurse. 21(11):735.  

- Reilly, J. (2002) “Evidence based surgical wound care on surgical wound infection”. 

British Journal of Nursing.  

  

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                 يب

  یخستگ

    Expected Outcomes                                               مورد انتظار                               یندهايبرآ

 :مار بتوانديب

 .دآن يیشود را شناسایم یآاهش خستگا يد يآه موجب تشد یعوامل احتمال -

 .ديف نمايآنرا توص یابيارز یههاراو  یخستگ یالگوها -

 .دينما ابرازو بهبود احساس خوب بودن را  یش انرژيافزا -

 .نددبکار برا  یجبران ضعف و خستگ یبرا یره انرژيذخ یراهها -

  .مورد استفاده قرار دهدرا  یو خستگضعف  آاهش یبرا ید انرژيحفظ و تجد یراهها -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

ن سطوح يو بهتر  نيدترمتوسط، ب یخستگ(د يآن یبررسده   اس صفر تا يا با مقر ماريب یشدت خستگ -١

ش ضعف يم مرتبط با افزايت و عالي، فعال) تعداد روزها در هفته و زمان آن در روز( یتكرر خستگ .)یخستگ

 یل آمكيآه به آمك وسا یت روزمره زندگيفعال( یروزمره زندگ یتهايانجام فعال يی، توانا)درد(یو خستگ

 تمرآز و خلق يی، توانایش انرژيافزا ی، زمانهایردونقش ف ینقش اجتماع یفايتداخل در ا) رديگیصورت م

  .ديآن یمار را بررسيب تيمعمول فعال یالگو و ،خو و

خواب بخواب رفتن و  يین روز، عدم توانايح یهازدن ُچرت(د يآن یخواب را بررس یه والگوهايت تغذيآفا -٢

به  و در روز را محدود آند یهاُچرت زدن اما داشته باشد ید آه استراحت آافيق آنيمار را تشويب .)اديز
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خواب و استراحت استفاده  یران بيشده و روت یبند ك برنامه زمانيا غروب، از يخصوص در اواخر عصر 

  .وان آب در روز مصرف آنديل ٨متعادل داشته و حداقل  يیم غذايرژد آه يق آنيمار را تشويب. ندآ

، اختالل در سطح یتي، درد، اختالل الكترولیچون آنمك هميولوژيزيا في یل روانيمار داليب یخستگ یاگر برا -٣

  .ديمار را به متخصص مربوطه ارجاع دهيدارد ب وجود يیواثرات دارو ی، افسردگیديروئيپوتيم ، هيپتاس

 یمار از علل احتماليشامل ادراآات ب ،ديان نمايب یاحساسات خود را در مورد خستگ آه ديق آنيمار را تشويب -٤

  .ین خستگيجهت تسك یتمالو مداخالت اح یخستگ

ها و تيبر فعال یر خستگي، احساسات شامل نحوه تأثیم خستگيعالشامل خود  یهاتيد فعاليق آنيمار را تشويب -٥

 .سديرا بنو مارينقش معمول ب

 ،دسيبنو یروزمره زندگ یهاتيد فعالاهداف ساده آوتاه مدت مثًال دو جمله در مور یكسريد يمار آمك آنيبه ب -۶

 .دينما یزيخود برنامه ر یبرا و مارستان قدم بزنديب یدو بار در روز در راهرونكه يا اي

آه  را يیهاتيدسته از فعال را مشخص نموده و آن یرضروريو غ یضرور یهاتيد تا فعاليمار آمك آنيبه ب -٧

 .آندرا محدود  یاجتماع یتهايد و اگر الزم است فعالياو انجام دهند مشخص نما ید براتواننیگران ميد

آه  را یهاتيد فعاليق آنيمار را تشويد و بيآمك آن) ازيدر صورت ن( روزمره یمار در انجام آارهايبه ب -٨

 .انجام دهد يیتنها به شود راینم یو یموجب خستگ

 .ديق آنيمار را به قدم زدن تشويب -٩

ل يد و وسايجاع دهار وتراپيزيك فيبه  ك آنترل شدهيروبيا یانجام ورزشها جهتمار را يب ،د پزشكييبا تا -١٠

  .دييش فراهم نمايبرا را ا عصايمثل واآر  یآمك

استفاده آنند بخصوص  یآاهش خستگ یبرا یمختلف یهایماران ممكن است از خط مشيبد آه يآگاه باش -١١

  .ل وجود داشته باشدين دليمار چنديب یخستگ یآه برا یهنگام

مار را به يبن مورد يدر ا ديبا است آه یعيشامشكل  یماران قلبيب وآارد دريمتعاقب انفارآتوس م  یخستگ -١٢

   .ديمتخصص قلب ارجاع ده

 و ديمار را آنترل آنيب یشگاهيآزما یهامرتبط با آن شاخص یا درمانهاياز سرطان  یناش یدر مورد خستگ -١٣

د يآن یابيمار را ارزشيب) یوتراپيا راديو  یآموتراپ( یدرمان یهاميرژ .ديآن یبررس یرا از نظر آم خون یو

  .دياستفاده آن هستنددر بدن  یآه نگهدارنده انرژ یو از مداخالت

  .دييآنترل نما ،یا افسردگيد مثل درد نشویم یش خستگيآه موجب افزا یمشكالتر يمار را از نظر سايب -١۴

  :دير را انجام دهيمداخالت ز شوند یم یدرمان یميآه ش یمارانيب در -١۵

 .ديباش درخواب ، تهوع و اختاللیم بدخلقيقب عالمرا -

 .انجام دهد را یشتريب یكيزيت فيدر صورت امكان فعال آه ديق آنيمار را تشويب -

 .ديجاد آنينده در آنها اينسبت به آ یترد نگرش مثبتيآن یسع -

  .ديمار بدهيبه ب یكاوريرا جهت ر يیزمانها ،یدرمان یهان دورهيب -
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   Patient Education                                                  مار                                          يآموزش به ب

 .روشهای حفظ انرژی مثل نشستن به جای ايستادن در هنگام دوش گرفتن را به بيمار آموزش  دهيد -

ن به بيمار آموزش دهيد آه همواره همراه خود يك تقويم جيبی داشته و  ليست فعاليتهای مورد نياز خود را در آ -

 .يادداشت نمايد

و استفاده از موزيك را به بيمار آموزش ) تنفس عميق( های آاهش اضطراب همچون روش آنترل تنفس شيوه -

 .دهيد

به بيمار در مورد داشتن يك زندگی سالم همراه با تغذيه آافی، مايعات و استراحت و تمرينات مناسب جهت  -

  . آاهش خستگی آموزش دهيد

  : منابع مورد استفاده

- Schumacher, A. Wewers, D. et al. (2002) “Fatigue as an importamtn aspect of quality 

of life in patients with acute myeloid leukemia”, Leukemia Reseasrch. 26(4):355. 

- Stone, P. (2002) “The mesurment, causes and effective management of cancer related 

fatigue”. International Journal of Palliative Nursing. 8(3):120. 

 

  

  Problem Definition                                                      ان مشكل                                        يب

  تهوع

    Expected Outcomes                                                 مورد انتظار                             یندهايبرآ

 :ماريبانتظار می رود 

 .ان آند آه تهوع ندارديب -

  .در زمان مناسب بکارگيردرا  نده تهوع و استفراغآاه یروشها -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

مار يدئو با توجه به عالقه بيون و ويزيم، تلويمال یقيك موسيمار از احساس تهوع از يجهت انحراف فكر ب -١

 .دياستفاده آن

 .ديمار آه دچار تهوع است استفاده آنيب یشانيپ یسرد درجلو) فيل(ك تكه پارچه ياز  -٢

 .شودتواند سبب آاهش تهوع یژن مي، اآسديفاده آنژن مكمل در صورت داشتن دستور است ياز اآس -٣

  .ديا سازيپاك آننده مه یهاا محلوليد غذا، عطر يشد یه خوب، بدون داشتن بويآرام، با تهو یطيمح -۴

 .ل در تخت دراز بكشديد تا درصورت تمايمار فرصت بدهيمار اجتناب آرده و به بيب یاز حرآت ناگهان -۵

 .ديآن یت بررسيآب و الكترول  مار را از نظر تعادليمكرر همراه است، ب یهاتفراغمار با اسياگر تهوع ب -۶

 .ديقرار دهارش ياستفراغ دارد در اخت ماريب آه یمواقع یبرا یز همراه با دستمال آاغذيك ظرف تمي -٧

 .ديمار، بهداشت دهان را حفظ آنيپس از استفراغ ب -٨
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او  ید و ظرف استفراغ را جلوياو بگذر یهاشانه یستتان را بر رود ،ديمار بمانياستفراغ در آنار بن يح -٩

  .دينگهدار

ل يا زنجبيعات صاف مثل سودا يمار مايدا آرد به بيو تهوع آاهش پ مار برطرف شدينكه استفراغ بياز ابعد  -١٠

  .دييم نرم نمايژل به ريمار را تبديم بيو سپس رژ ديا آلوچه خشك بدهينان تست مثل م يمال ید و سپس غذاهايبده

  .ديمار برداريرا قبل از ورود به اتاق ب غذا در ظرف -١١

  :یدرمان یمياستفراغ بدنبال ش و تهوع

استفراغ  و آه تهوع یا زمانيك يالآتيتهوع بصورت پروف ضد یاز به مصرف داروهايبا پزشك در ارتباط با ن -١٢

  .ديمشورت آن ،دهدیرخ م

اطالعات به آنها  دادن مار ويت از بيش حمايجهت افزا یو از مداخالت پرستار استفراغ استفاده آرده از ضد -١٣

  .دياستفاده آن

آنترل آننده درد  یر داروهايبا پزشك در مورد استفاده از سا ،ل استفاده از مخدرهاستيمار به دلياگر تهوع ب -١٤

شرفته استفاده يپ ین مبتال به سرطانهامارايب یضدتهوع برا یك داروين بعنوان ياوالنزاپ ید و از دارويمشورت آن

  .ديآن

 یاز آموتراپ یآنترل تهوع ناش یك درمان مكمل برايبعنوان  TENSك پزشك در مورد استفاده از يبا  -١٥

  .دياستفاده آن

استفراغ استفاده آند و فشار دو  و آنترل تهوع یبرا یرد چگونه از نقاط فشارياد بگيد آه يمار آمك آنيبه ب -١٦

  .ديزانوها وارد نما یه پشت مچ و رويدر ناح یاطرفه

- یر درمانها، تهوع و استفراغ همچنان ادامه ميا سايتهوع و  ضد یآه پس از مصرف داروها یمارانيب در -١٧

  .ديمشورت آن TENSا استفاده از ي یا پزشك در مورد استفاده از طب فشارب ،ابدي

  .ديقه ماساژ دهيدق ١٠ به مدت آف پا را آه تهوع دارد یماريب در -١٨

   Patient Education                                            مار                                            يموزش به بآ

 یو تصور ساز  یهمچون آموزش تن آرام یمداخالت ،شونده است ینيش بيآه دچار تهوع و استفراغ پ یماريدر ب -

  .ديع استفاده آنياز وقا یآاهش تهوع ناش یات شده، بريهدا

  : منابع مورد استفاده

- Beder, C M. Mc Daniel, R. Murphy End, K. (2002) “Chemotherapy induced nausea 

and vomitting”, Clinical Journal of Oncology Nursing. 6(2):94. 

- Borjeson, S. Hursti, T J. Tishelman, C. et al. (2002) “Treatment of nausea and emesis 

during cancer chemotherapy. Discrepancies between antiemetic effect and well 

being”. Journal of Pain and Symptom Management.  24(3):345. 
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  Problem Definition                                                   ان مشكل                                          يب

  اختالل در تصوير ذهنی از بدن

    Expected Outcomes                                                         مورد انتظار                     یندهايبرآ

  ):در چارچوب زمانی مشخص(بيمار بتواند 

 .يی تطابق با تغيير در سبک زندگی را بيان کرده يا نشان دهدپذيرش تغيير يا فقدان و توانا -

 .قسمتی از بدن يا فقدان را بطور مناسب نام ببرد -

 .يا لمس کند و را نگاه رفتهقسمت تغيير يافته يا از دست  -

 .از قسمت تغيير يافته يا ناکارآمد، بدون وارد کردن آسيب مراقبت کند -

 .گرددفعاليتهای اجتماعی قبلی باز  سطح به -

  . انجام دهدارتباط بدن با محيط را بطور صحيح  -

  Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یه هايتوص

ر ذهنی از هايی در باره تغييرات در تصويبا کمک مقياس سنجش تصوير ذهنی از بدن، بيمارانی را که نگرانی -١

 .کنيد مشخصبدن دارند، 

بررسی کرده و در صورت لزوم ارجاعات الزم ) dysmorphic disorder(بيمار را از نظر اختالل بدشکلی  -٢

 .را انجام بدهيد

های شديد مشاهده کرده و استفاده از آنها را در با استرس واجههدر زمان م را های تطابقی معمول بيمارمکانيزم -٣

 .لی تقويت کنيدبحران فع

 .آل از تصوير ذهنی از بدن خود فرصت دهيددستيابی به درک ايده جهت به بيمار -۴

انکار، غم يا افسردگی، احساسات طبيعی بهنگام تطابق با تغييرات در بدن و سبک زندگی هستند که بايستی آنها  -۵

 .را مد نظر داشته باشيد

 .)نظير بازماندگان سرطان( کنيد يیشناساا خطر اختالل در تصوير ذهنی ر دربيماران  -۶

 .بيماران نبايد در تقسيم احساسات خود شتاب کنند -٧

 .از بيماران بخواهيد تا احساسات خود را بيان کنند مگر اينکه آنها نياز به اين کار را نشان داده باشند -٨

يرات احتمالی در وزن و ريزش موها در مورد تغي. نقاط قوت و منابع در دسترس را برای بيمار توضيح دهيد -٩

 .يک کاله گيس مناسب قبل از ريختن موها انتخاب کنيد. با بيمار صحبت کنيد

 .شان تشويق کنيدهای جذاب و پوشاننده ناتوانیلباس نبيمار را به خريد -١٠

درگير توسط بيمار شروع  هاحيبا لمس ن. به بيمار و اطرافيان اجازه دهيد تا به تدريج با تغيير بدن مواجه شوند -١١

 هو در بار قدم زدهبا پرستار يا همراه بيمار در محوطه بيمارستان . نه برای ديدن استفاده کنيديسپس از يک آي کنيد،

 .صحبت کنيد شاحساسات مربوط به واکنش ديگران نسبت به تغيير بدن

 .مراقبتی ترغيب کنيد هبيمار را به تصميم گيری و مشارکت در برنام -١٢
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 .قبول کند را ديگران کمک به بيمار کمک کنيد تا بتواند -١٣

 .های فردی ، تعيين هنرهای خود و پذيرش خود کمک کنيدآلبه بيمار در توصيف ايده -١۴

 .خود بنويسد یبدن از تغييرات ا تشويق کنيد که يک توصيف داستان واربيمار ر -١۵

 .خودداری کنيداز نگاه با اکراه زجراحی يا آسيب دارند، موقع مراقبت از بيمارانی که بدشکلی ناشی ا -١۶

 .های غيرضروری انجام دهيدمراقبت را با حداقل تماس. محيط خصوصی بيمار را فراهم کنيد -١٧

داده است، که قبل از تغيير در بدن انجام می را یمراقبت بهداشتعادات روزمره ق کنيد تا همان بيمار را تشوي -١٨

  . شود که اين مراقبت در حمام، نه در تخت انجام شودجيح داده میتر. دنبال کند

   Patient Education                                                                             مار           يآموزش به ب

 ماريبه ب را) حل استومینظير محل ماستکتومی،محل آمپوتاسيون و م(مراقبت صحيح از محل جراحی  هنحو -١

 .آموزش دهيد

 .به مشاور ارجاع دهيد ،بيمار را جهت کمک به تطابق با تغيير -٢

 .اطالعات کتبی الزم را برای وابستگان ديگر بيمار فراهم کنيد -٣

 .ساير وابستگان را به حمايت بيشتر از بيمار ترغيب کنيد -۴

، تقويت حمايت )مثًال بانداژ(موزش در باره مراقبت عملی آ: حمايت اجتماعی را بدين ترتيب هدايت کنيد -۵

مطلوب بين ظاهر بيمار و بيماران  همقايس( ، تقويت حمايت اعتماد به نفس)ماريبه سخنان ب گوش دادن( ظاهری

 ).کمک در اجتماعی کردن بيمار(و تقويت احساس وابستگی ) ديگر

  : منابع مورد استفاده

Bachelor, D. (2001) “Hair and cancer chemotherapy: consequences and nursing care 

aliterature study”, European Journal of Cancer Care. 10(3):147. 

Lindop, E. Cannon, S. (2001) “Evaluating the self assessed support needs of women with 

breast cancer”, Journal of Advanced Nursing. 34(6):760-771. 

  

  Problem Definition                                                                              ان مشكل                    يب

  اضطراب

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار     یندهايبرآ

 :)مشخص یدر چارچوب زمان( مار بتواند يب

 .عاليم اضطراب را تعيين و بيان کند -

 .تکنيکهای کنترل اضطراب را تعيين، بيان کرده و نشان دهد -

 .فقدان يا کاهش نگرانی ذهنی را بيان کند -

 .کاهش تحريک سمپاتيک را نشان دهد ميعال عاليم حياتی طبيعی داشته و -
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 .کاهش نگرانی را نشان دهد نشانگر یهاره، وضع و حالت بدن و ميزان فعاليتظاهر چه -

 .افزايش قدرت تمرکز و تفکر صحيح را نشان دهد -

 .ها و تهديدها را تعيين و بيان نمايدعوامل تشديد کننده اضطراب ، تعارض -

 .بازگشت مهارتهای حل مساله را نشان دهد -

  . افزايش تمرکز خارجی را نشان دهد -

   Nursing Recommendations                                                                 یپرستار  یه هايتوص

د    ميزان اضطراب بيمار و واکنش -١ اردی،    (های جسمی وی به اضطراب را بررسی کني اکی ک ر ت ه،   نظي اکی پن ت

ا پرسيدن سئوال     ،)بيان غيرکالمی اضطراب ا  «اين کار را ب ی و اضطراب می      آي -در حال حاضر احساس نگران

 .انجام دهيد» کنيد؟

 .در صورت لزوم با همدلی ، بيمار را تشويق به بيان عاليم اضطراب خود و علل ايجاد کننده آن کنيد -٢

ر    -٣ ی نظي د کشت    «بيمار را به استفاده از جمالت مثبت را نخواه وانم ا من می  « ،»اضطراب م ن    ت ار را در اي ن ک ي

 .تشويق کنيد» توانم با اضطراب مقابله کنممن می« ،»ام دهمزمان انج

 .تا حد امکان تالش کنيد تا عوامل ايجاد کننده اضطراب را حذف کنيد -۴

د       ههم -۵ رای وی توضيح دهي ار را ب ه بيم وط ب از اصطالحات غيرپزشکی و آسان    . فعاليتها و پروسيجرهای مرب

 .را موقع انجام هر پروسيجر برای بيمار انجام دهيداين کار . استفاده کرده و آرام صحبت کنيد

ا   مهارتهای سازگاری که بيمار قبًال در مواجهه با اضطراب بکار می -۶ ن مهارته برده است، را مشخص کرده و اي

 .را تقويت کنيد

 .را ماساژ دهيداضطراب بيمار پشتش جهت کاهش  -٧

 .از تکنيکهای لمس درمانی استفاده کنيد -٨

 .وير سازی ذهنی برای کاهش اضطراب استفاده کنيداز تص -٩

د وسيله -١٠ ه       . ای را برای گوش دادن به موزيک دلخواه بيمار فراهم کني ار را ب رده و بيم راهم ک يک محيط آرام ف

 .اش تشويق کنيددقيقه موسيقی مورد عالقه ٢٠گوش دادن 

 .کنيد ممنوعها و سيگار را بعنوان منابع اضطراب بخشمصرف الکل، آرام -١١

امين    -١٢ الين سولفات، آمفت ائين   از مصرف هر گونه مواد محرک نظير کافئين، نيکوتين، تئوفيلين، تربوت ا و کوک ه

  .        و مصرف آنها را محدود يا قطع کنيد مار مطلع شدهيدر ب

   Patient Education                                                           مار                            يآموزش به ب

 .آموزش دهيد اش عاليم اضطراب را به بيمار وخانواده -١

ود  -٢ زان اضطراب خ ار در تعريف مي ه بيم ل(ب ل تحم ر قاب ا غي ل ت ل تحم انی قاب ه آس داخالت ) از ب و انتخاب م

 .مناسب کمک کنيد

 .های خود کنترلی اضطراب را آموزش دهيدروش به بيمار  -٣

 .به بيمار تکنيکهای آرام سازی پيشرونده عضالنی را آموزش دهيد -۴
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ه سمت        -۵ ه آرامی شکم را ب تنفس آرام بخش را به بيمار آموزش دهيد، بيمار بايستی از طريق بينی نفس بکشد، ب

 .سينه را به طرف پايين حرکت دهد هباال پرکرده و سپس نفس خود را از راه دهان خارج کند و قفس

د        هاضطراب يا درد، تجرب ،فقدان هه بيمار آموزش دهيد که در بارب -۶ ا پيام ت، حل مشکل و ي ز موقعي موفقيت آمي

 .در ذهن خود تصوير سازی کند ،پروسيجر

ا س      بيمار آموزش دهيد که هبه خانواد -٧ ه مشکل ي انی تماس حاصل      در صورت وجود هر گون ا مرکز درم وال، ب

  .کنند

  : منابع مورد استفاده

- Schreier, A M. & Williams, S. (2004) “Anxiety and quality of life women who 

receive radiation or chemotherapy for breast cancer”, Oncology Nursing Forum, 

31(1):127-130.  

- Smith, E M.  Gomm, S. & Dickens, C M. (2003) “Assessing the independent 

contribution to quality of life from aneity and depression in patients with advanced 

cancer”, Palliative Medicine. 17(6):509-13. 

  

  Problem Definition                                                                                ان مشكل              يب

  اموثرسازگاری ن

    Expected Outcomes                                                                 مورد انتظار             یندهايبرآ

  ):درچارچوب زمانی مشخص ( بيمار بتواند

 .توانايی سازگاری را بطور کالمی بيان کرده و موقع نياز درخواست کمک کند -

 .به نيازهای موجود را نشان دهدتوانايی حل مشکالت مربوط  -

 .عاری از رفتارهای مخرب نسبت به خود و ديگران باقی بماند -

 .را مطرح کرده و جهت رفع آن نيازها ، با ديگران گفتگو کند شينيازها -

ه  اخير يا مداوم زندگی،زای  استرسعوامل در مورد اين که  - رده     چگون ين ب -راهکارهای سازگاری را از ب

 .اند، صحبت کند

   .های سازگاری موثر جديد را نشان دهداستراتژی -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

دان        ،بيمار را از نظر علل سازگاری ناموثر -١ اله، فق ای حل مس دان مهارته دوه، فق نظير درک ضعيف از خود، ان

 .اخير در وضعيت زندگی بررسی کنيد اتحمايت يا تغيير

 .حقايق و شناسايی منبع استرسورها بررسی کنيد با نظير توانايی ارتباط ،بيمار را از نظر نقاط قوت -٢

د      ماريدر ب خطر آسيب زدن به خود و ديگران را -٣ ام دهي ه انج داخالت   . بررسی کرده و بطور مناسب مداخل ه م ب

 .مراجعه کنيد» خطرخودکشی«به پرستاری مربوط 
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 .آل و مهارتها و دانش فردی کمک کنيدبه بيمار در تعيين اهداف ايده -۴

 .ها، عواطف و تنظيم اهداف تشويق کنيداز ارتباط همدالنه استفاده کرده و بيمار و خانواده را به بيان ترس -۵

 .اليتهای منظور شده ترغيب کنيدبيمار را به انتخاب و مشارکت در برنامه ريزی مراقبتی و فع -۶

د   -٧ راهم کني ه       ( فعاليتهای جسمی و روانی بيمار را در حد توان وی ف ون، گوش دادن ب دن تلويزي ه، دي ر مطالع نظي

 .)هاهای سينمايی، ورزش و نرمش و بازیراديو، فيلم

 .های هوازی تشويق کنيداگر بيمار توانايی جسمی دارد ، وی را به انجام ورزش -٨

 .قبل از انجام هر مراقبت، اطالعاتی راجع به آن به بيمار بدهيد -٩

 .قبل از انجام هر گونه تغييری، با بيمار گفتگو کنيد -١٠

 .در مورد توان و قدرت بيمار و خانواده در تغيير موقعيت يا نياز به قبول موقعيت بحث کنيد -١١

اراحتی، نگر  -١٢ ه وی گوش داده و        جهت کمک به بيان احساسات بيمار نظير ن ال ب اه، بطور فع ی و احساس گن ان

 .وی را بپذيريد

 .های سازگاری مورد استفاده ترغيب کنيدقبلی و مکانيزم عوامل استرس زایبيمار را به بيان  -١٣

 .به بيمار اجازه دهيد در طول زمان آرامش يابد و از رفتارهای سازگاری بيمار حمايت کنيد -١۴

 .د تا تعريف کند که عاليم وی، چه معنايی ممکن است برای او داشته باشدبه بيمار کمک کني -١۵

 .بيمار را به استفاده از روشهای آرام سازی رفتاری نظير موزيک درمانی و تصوير سازی ذهنی تشويق کنيد -١۶

 .برای بيمار، استفاده کنيد اضطراب زااز تکنيکهای انحراف فکر در زمان انجام پروسيجرهای  -١٧

  .را جهت مشاوره ارجاع دهيد ماريبدر صورت نياز،  -١٨

   Patient Education                                                           مار                            يآموزش به ب

د  يفرا -١ دن ار آموزش دهي ه بيم اله را ب د. حل مس ار بخواهي ا از بيم ل ت د و  را تعريف آن مشکل و عل رده و فواي ک

 .ها را ليست کندحلمضرات راه

 .و درمان را ارايه دهيد ماريب ها آنها، اطالعات ضروری پيرامون وضعيتو خانواده بد حالبرای بيماران  -٢

 .تکنيکهای آرام سازی را آموزش دهيد -٣

 .از ابزارهای آموزش مناسب برای رفع نيازهای فردی وی استفاده کنيد -۴

ه بيم -۵ د   ب وزش دهي ه آم ترس جامع ابع در دس ورد من ايتی  (ار در م ای حم اورين، گروهه ا، مش ر درمانگره نظي

  ).مردمی

  : منابع مورد استفاده

- Aziz, N.  Rowland, J H. (2002) “Cancer survivorship research among ethnic minority 

and medically underserved groups”, Oncology Nursing Forum. 29(5):789-801. 

- Kershaw, T. Northouse, L. & Kritpracha, C. (2004) “Coping strategies and quality of 

life in women with advanced breast cancer and their family caregivers”, Psychology and 

Health 19(2): 139-155. 
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  Problem Definition                                                                  ان مشكل                           يب

  نااميدی

    Expected Outcomes                                                        مورد انتظار                     یندهايبرآ

  ):درچارچوب زمانی مشخص(بيمار بتواند 

  .ت خويش را بيان نموده و در مراقبت مشارکت نمايداحساسا -

 .)توانم، من سعی خواهم کردمن می: مثال(جمالت مثبت بسازد  -

 .داهدافش را تعيين کن -

 .تماس چشمی برقرار کند -

 .به گوينده توجه کند -

 .داشته باشد و از نظر جسمی سالمت باشد خود ناسب با سنتاشتهای م -

 .سالمت جسمانی داشته باشدداشته باشد و  خود ناسب با سنتطول مدت خواب م -

 .کند بازگوهای خويش را برای ديگران نگرانی -

   .را آغاز کند شيهافعاليت -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

  .کنيد را در بيمار بررسی و ثبت یاحتمال خودآش -١

 .تعريف بيمار از اميد را بررسی کنيد -٢

 .را بشناسد آردن داليل زندگی به بيمار کمک کنيد تا -٣

 .بازخور حقيقی برای بيمار مهيا کنيد -٤

 .به بيمار در مشکل گشايی و تصيم گيری کمک کنيد -٥

ا موقعيت      -٦ دی می       رويکردهای مناسب را بر اساس شرايط موجود ي اد احساس ناامي ه موجب ايج ايی ک  ،شود ه

 .تعيين کنيد

د و  -٧ ا نه داف را بن ا اه د ت ار کمک کني ه بيم وارد ب م استم رای وی مه ه ب ات فرعی ک ز در نظر  ،انتخاب را ني

 .بگيرد

ل        -٨ ا اهداف کوچک و قاب د ت به بيمار کمک کنيد در برابر نواقص طوالنی مدت مقاومت نمايد و به او کمک کني

 .دستيابی راتعيين نمايد

ار در طراح   -٩ راي   مشارکت بيم ه ب ی  شی اهداف ک ا    ،باشد  دار معن ه او در پيشگيری از ن د     ب دی کمک خواه امي

 .کرد

د حرف      -١٠ دلی سعی کني تفاده از هم ن درک را     برای هر بيمار وقت بگذاريد و با اس د و اي ار را درک کني های بيم

  .باز به مشارکت بگذاريد

  .های روزانه کمک کنيدبه بيمار در تصميم گيری برای فعاليت -١١



٥٧٣ 
 

  .تشويق کنيد و کمک کنيد تا احساسات خويش را بپذيرد شرا به بيان احساسات بيمار -١٢

د    -١٣ افی    و به بيمار فرصت دهيد تا خودش تعامل را شروع کن د از دادن وقت ک ذيرش      یو ،بع ه سوی يک پ را ب

  .ديبدون قضاوت هدايت کن

ا ليستی از توانمن    -١٤ ه     را های خود  دینقاط قوت بيمار را با وی مرور کرده و او را متقاعد کنيد ت را ب نوشته و آن

  .همراه داشته باشد

خواهد شد آشنا کنيد و تا حد امکان عدم ا طمينان از آينده  با آنها مواجهی که يو درمانها یمار را با سير بيماريب -١٥

  .را از بيمار دور کنيد

  .از شوخی در جای مناسب استفاده کنيد -١٦

  .مشارکت دهيد ماريب بتیخانواده و خويشاوندان نزديک را در برنامه مراق -١٧

  .خانواده و اطرافيان را تشويق کنيد تا اميد، عشق و مراقبت از بيمار را بيان نمايند -١٨

  .های افسردگی را ارزيابی کنيدعاليم و نشانه -١٩

  .استفاده کنيد ٣از درمانهای تلفيقی مثل اسيد چرب امگا  -٢٠

د  از لمس و نوازش کردن در صورتی  که از نظر فرهنگی اشکال نداش -٢١ ته باشد در مراقبت از بيمار استفاده کني

  .و خانواده را به انجام اين عمل تشويق کنيد

         .دستيابی بيمار به منابع حمايتی برای ايجاد يک معنويت مثبت را تسهيل کنيد -٢٢

   Patient Education                                                                               مار       يآموزش به ب

  .بيمار را به انجام و مشارکت در فعاليت گروهی تشويق کنيد -

  .را به بيمار آموزش دهيدبا  نا اميدی  های مقابله استراتژی -

  : منابع مورد استفاده

- Baldacchino, D. & Draper, P. (2001) “Spiritual coping strategies: a review”, Journal 

of Advanced Nursing. 34:83. 

- Keely, M P. (2004) “Final conversation: survivors memorable messages concerning 

religious faith and spirituality”, Journal of Health Communication. 16(1):87-104. 

- Meraviglia, M G. (2004) “The effects of spirituality on well being of people with lung 

cancer”, Oncology Nursing Forum. 31 (1):89-94. 

  

  Problem Definition                                                              ان مشكل                                يب

  یمعنو مشکالت 

    Expected Outcomes                                                           مورد انتظار                   یندهايبرآ

  ):درچارچوب زمانی مشخص(بيمار بتواند 

 .ان آنديرا ب خودا قدرت مافوق يات، ي، ادبیقيگران، هنر، موسياحساس ارتباط با خود، با د -
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 .ان آنديرا ب یزندگ و مفهوم یمعن -

 .ان آنديرا ب ندهيد به اياحساس ام -

 .ان آنديرا ب دنيبخش يیتوانا احساس -

 .ان آنديرا ب شيت سالمت خويرش وضعيپذاحساس  -

 .بحث آند گبه مر یدر مورد پاسخ فرد -

   .بحث آند به اندوه و غم یدر مورد پاسخ فرد -

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یه هايتوص

 .ديآن یابيارز ید در زندگي، هدف و امیاز دست دادن معن را از نظر ماريب -١

 یدتيعق یها ستمياز سد و ياجتناب آن ماريخود به ب ید معنويل عقاياز تحم د وياحترام بگذار ماريد بيبه عقا -٢

 .ديريز بپذين مارانيت بيو معنو ديآگاه باش خود

 .ديآن تقويت در خود را احساس عشق، مراقبت و شفقت -٣

 .دنموده و توسعه ده یابيخود را ارز یتيحما و یارتباطات اجتماع د آهيه آنيمار توصيبه ب -۴

 .ديارجاع ده یتيك گروه حمايبه  را ماريب -۵

 .ديگوش ده فعال به مددجو بطور و ديداشته باش یكيزيف یمادگآ -۶

ر شدن در هنر ، يو در گ ی، نوشتن خاطرات، ارام سازیشن، لمس درمانيت یاز مد د آهيه آنيمار توصيبه ب -٧

 .دآن استفاده یبرا ی، شاعریقيموس

 .ديق آنيتشو خارج از خانه یتيحما یتهايانجام فعالمار را به يب -٨

 .مالقات داشته باشد یا معنوي یك مشاور مذهبيبا  د تايآنشنهاد يپمار يبه ب -٩

 .ديه نماير مهم را تهيمهم و غ یاز ارزشها فهرستی د تا يمار آمك نمائيبه ب -١٠

مواجهه با  یبرا يیمهارتها دا آردنيپ و خود یدار در زندگ یات معنيجاد تجربيو ا يیمار در شناسايبه ب -١١

 .دييآمك نما یماريا بيو  یرات در سبك زندگييتغ

رون از خود و يبه نگاه در درون و ب را ماريب. د واقع شوديمف شتريب تواند یچگونه م آه ديمار سوال آنياز ب -١٢

  .ديق آنيتشو انعكاس به خود

 شانه یبر رو یرامآا دست خود را به يد و يريدستان او را در دست خود بگ ،مار با لمس راحت استياگر ب -١٣

 .ديقرار دهش يها

غم  با یسازگار یمار برايد و به بيقضاوت نكن و ديا مرگ گوش فرا دهي زجر و مار در مورديت بابه احساس -١۴

 .ديبدهزمان و اندوه 

د را در يد و اميت آنياز او حما ،و زنده بودن داشته باشد یزندگ یبرا یليخود دل یا براد تيمار آمك آنيبه ب -١۵

 .ديت نمائيتقو یو

آرد  یقيخواست موسآه در ید و در صورتيقرار ده ارشيرا در اخت یعبادات مذهب یاز برايوسائل مورد ن -١۶

 .دياو فراهم ساز یبرا
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 .ديت نمائيمار تقويهنر بخشش را در ب -١٧

 .ديمار فراهم نمائيب یجهت عبادت برا یا مكانيو  یط خصوصيمح -١٨

 .ديمار فراهم نمائيب یجهت عبادت برا را یو مكان زمان -١٩

  .ديت نمائيتقو یورا در  یو سالمت معنو) در وقت مناسب(ق به خنده و شوق نموده يمار را تشويب -٢٠

  : منابع مورد استفاده

- Baldacchino, D. & Draper, P. (2001) “Spiritual coping strategies: a review”, Journal 

of Advanced Nursing. 34:83. 

- Keely, M P. (2004) “Final conversation: survivors memorable messages concerning 

religious faith and spirituality”, Journal of Health Communication. 16(1):87-104. 

- Meraviglia, M G. (2004) “The effects of spirituality on well being of people with lung 

cancer”, Oncology Nursing Forum. 31 (1):89-94. 
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  بر شواهد یمبتن یپرستار ینيبال یراهنما
  

      سالمندی

Problem Definition ان مشكليب

 یدوره ها در ريي، تغیشب ادرارمارستان، يط بيازمح یبا ترس واضطراب ناش در ارتباطخواب  یاختالل درالگو

  .ش سنيازافزا یخواب ناش

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :قادر باشد پرستار بايد

ت يوضع، تياحساس رضا :حفظ آند شود یرمشخص ميز یارهايمع آه با را مناسب خواب یالگو -

 آسالت و مكرردن يآشازه يخم مانند یخواب یوب یم خستگيعدم وجودعال، یومغز یمناسب ومتعادل فكر

  ...و داشتن

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديآمك آن استراحت وخواب شبانه ین زمان مناسب براين بهترييتع یبرا به مددجو -١

 .ديآشنا آن یآاهش استرس و یبرا یط درمانيمح بارا  مددجو -٢

 .ديآنترل ودرمان آن )وجوددرصورت ( را یمشكالت گوارش -٣

 .ديآن آمك آنترل استرس و یآرام ساز ین راهكارهاين مناسب ترييجهت تع به مددجو -۴

 .ديآنحفظ  را یاستراحت و خواب و یعيطب یالگو ،صورت امكان در بودن مددجو یدرصورت بستر -۵

 .دييآماده نما استراحت مددجو یبرا  ط رايمح -۶

 .ديينما یبررس یاثرات جانب روش مناسب استفاده و نظر ازرا  ماريب یمصرف یداروها -٧

 .ديآاهش ده را...و زنگ اخبار زنگ تلفن و یصدا -٨

  .ديمرتبط ارجاع ده یس هايبه سرو را مددجو ازيت ندرصور -٩

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديآموزش ده به مددجو را یمناسب آرام ساز یروش ها -١

 .استراحت نكند االمكان روزها یحت دييه نمايتوص به مددجو -٢

 .است یعيش سن طبيافزا خواب با یر درالگوييد آه تغيينما گوشزد به مددجو -٣

 .دياستفاده نما یآمتر یچا د آه شب ها قهوه ويآموزش ده مددجو به -۴

 .دياستفاده نما یشتريب ريش ات ويلبن از ،منع مصرف موارد درصورت عدم وجودد يبه مددجو آموزش ده -۵

 .ديخواب مطالعه نما قبل از صورت امكان شب ها درد يبه مددجو آموزش ده -۶

 .دياستفاده نما یعات آمتريما شب ها فعات دفع ادرار،د آاهش تعداد منظوره بد يبه مددجو آموزش ده -٧

  .ديآموزش ده را گاريترك مصرف س یراهكارها به مددجو -٨
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Problem Definition ان مشكليب

عدم  ،یومال یواجتماع یمشكالت روان، یشرونده جسمانيپ یناتوان در ارتباط با یخانوادگ یندهايفرآ اختالل در

  .جامعه مناسب در یت هايبه حما یعدم دسترس و ش سنيافزا ك مرتبط باي ولويزيرات فييتغ مناسب درمورد یآگاه

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

 .نديان نمايب را مددجو یازهايخانواده و پرستار ن -

 .ديشرآت نما یريم گيتصم یبرنامه ها داوطلب در انه وبصورت مشتاق مددجو -

 .داشته باشد یط تعامالت مناسبيمددجو با مح -

  .توان بالقوه اش بهره ببرد حداآثر از خود يیمحدوده توانا در مددجو -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديق آنيان احساسات خود تشويبه ب و خانواده ا ش را مددجو -١

 .ديبگذار  تنها  یمانه خانوادگيصم یگفتگو تعامالت و یبرا خانواده اش راو  امكان مددجودرصورت  -٢

 .ديينما خانواده اش گوشزد و به مددجو ه مناسب رايت استراحت و تغذياهم -٣

 .ديآموزش ده یو مار و خانوادهيرا به ب یتطابق و سازگار یراهكارها -۴

 .ديمشارآت ده ، مددجو و خانواده رایدرمان-یتيت حمااقداما یبرا یدف گذاردره -۵

  .ديمناسب ارجاع ده به مراآز را ماريب ،صورت تداوم مشكل در -۶

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديئه دهاخانواده ار و ماريبه ب ش سن رايك مرتبط با افزايژ ولويزيرات فييتغ مورد الزم در یآگاه -١

 .ديخانواده اش آموزش ده و ماريبه ب را یاجتماع یت هايبه انواع حما یابيدست یروش ها -٢

  .ديينما گوشزد به خانواده مددجو را ت موجوديوضع بق بات تطاياهم -٣

        

Problem Definition ان مشكليب

  .یوروان یجسم ،یل ماليدرجامعه به دال آاهش امكان حضور در ارتباط باوعزلت  يیساس تنهااح

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .شود یگران مشخص ميد حفظ ارتباط با یارهايمع عزلت آه با و يیعدم احساس تنها -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديآمك آن یش ارتباطات اجتماعيافزا یارتقاء راهكارها جهت حفظ و یزيبرنامه ر دربه مددجو  -١

 .دياستفاده آن) ماريبو مذهب  باتوجه به فرهنگ (مثل لمس  یميصم حفظ ارتباطات یروش ها از -٢

 .ديينما یطراح یو یعيطب یط زندگيمحبا مشابه  یطيمحاالمكان  یحت مار،يبودن ب یدرصورت بستر -٣

 .ديده قرار ماريدسترس ب در را یل ارتباط جمعيوسا -۴
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 .دييق نمايجوامع گوناگون تشو شدن در به عضو را مددجو -۵

 .ديارجاع ده یت ماليحما یبه سازمان ها را ماريب -۶

 .دييارجاع نما یمشاوره درمان به مراآز را مددجو ازيدرصورت ن -٧

 .ديش امكان ارتباط استفاده آنيجهت افزا در آنها از آشف آرده و را ق مددجويعال -٨

  .دييآمك نما یم برنامه مناسب ورزشيتنظ در مددجوبه  -٩

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديآن گوشزد را مددجو حفظ ارتباط با منظم و یت تداوم مالقات هاياهم ماريبه خانواده ب -١

 .ديده رارق دسترس مددجو در تلفن را شتر،يحفظ تعامل ب یبرا -٢

 .ديآن به همراهان گوشزد را یمناسب ارتباط یت حفظ الگوياهم -٣

  .ديخانواده اش آموزش دهو  به مددجو را یآنترل استرس وآرام ساز یروش ها -۴

        

Problem Definition ان مشكليب

  .يیاعصاب شنوا ساختمان گوش و در یبيتخر و یرات استحاله اييتغ با ارتباط در يیاختالل شنوا

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .ط داشته باشديحداآثر تعامالت را با مح ،موجود يیمددجو با استفاده از توانا

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديآن یبررس واآس ترشحات و نظر از را آانال گوش -١

 .ديآن فراهمط يمح را در یمناسب نور مددجو یجهت آمك به لب خوان -٢

 .ديرا آم آن طيمح یصدا و سر -٣

 .ديمطلع آن را مددجو ابتدا ،یشروع ارتباط آالم یبرا -۴

 .دييماحفظ ن )يک تا دو متر نيب( یارتباط آالم جهت بهبود فاصله را حداآثر -۵

توسط  یلب خوان خطا در احتمال بروز( ديآناجتناب  ،خوردن آدامس ودن يجو از مددجو ن صحبت بايح -۶

 .)مددجو

 .دييحفظ نما خاتمه جمالت شروع و دررا  مناسب صدا یبلند -٧

 .دياستفاده آن مختصر جمالت ساده و از -٨

 .ديتكرار آن صورت لزوم در را عبارات -٩

، رفتارهای ارتباط  غير کالمی (مددجو  ارتباط با آردن تعامل و وثرترمناسب جهت م گريد یراهكارها از -١٠

 .دياستفاده آن ...)و نوشتار
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  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديزاستفاده نمايدرصورت تجو) مثل سمعك ( يیل آمك شنوايوسا ازد يه آنيبه مددجو توص -١

 .بندد بكار سمعك را ح استفاده ازيروش صحد يه آنيبه مددجو توص -٢

 یتداوم استفاده برا با رفته شده است ويجامعه پذ نك دريع مانند زيسمعك ن استفاده ازد يبه مددجو آموزش ده -٣

 .شد رفته خواهديپذ فرد،

  .نديفراهم نما یو یبرا رايپذ یطيمحد يآنه يتوص به خانواده مددجو -۴

    

Problem Definition ان مشكليب

    یافسردگ

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .ت آنديشده حما یزيبرنامه ر یتهايدر طول فعال یدر تعامالت اجتماع مارياز ب -

  : بايد قادر باشد ماريب 

  .ان آنديرا ب یاحساس خود ارزش -

  .باشداز گفتگوها  یگر بعضآغاز -

  .روزانه خود را انجام دهد یتهايفعال و داشته مشارآت قبت از خوددر مرا -

  .داشته باشد یشتريتعامل ب آارآنان دوستان و ،اقوامبا  -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

ا عدم يد بودن ياحساس مف ها، يیتوانا الت وين تمايل بتعاد مار،يب یجسم یتهاين قابلييتعد آه يتوجه داشته باش -١

 .آند یت ميد بودن را تقويمف

 .ديشان مشارآت دهيروزانه زندگ یتهايفعال یزيطرح ررا در  یو ،ماريش احساس آنترل بيجهت افزا -٢

 .ديمار را آنترل آنيب یكيزيش فيآسا و خواب واستراحت دفع، ه،يت تغذيوضع -٣

از  یريجلوگ یبرا( مار هستنديدر دسترس ب یخود مراقبت یاز براينات مورد نه امكايآل آه ديمطمئن شو -٤

 .)غير ضروری اقدامات یبعض

شود آه در  ین در مغز مينفر ینوراپن و يسروتون يیورزش باعث جابجا( ديآن قيتشو مار را به ورزشيب -٥

مسن  انماريخواب ب یگوبهبود ال و یزان انرژيش مين باعث افزايورزش همچن ).افته استيآاهش  یافسردگ

 .شوديم

 .ديق آنيتشو یقيگوش آردن به موس لذت بخش و آرامش دهنده و یتهايبه فعال فرد مسن را -٦

 .ديآمك آن یدر حل مشكالت به و -٧

 ريسا وتراپ ويزيف درمان، ردشده است با آا یموجب اختالل در خود مراقبت یكيزيآه اختالالت ف یصورتدر -٨

 .دين مربوطه مشورت آنيمتخصص
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  ).یمارستانيمنابع ب و یاجتماع یگروه ها دوستان، ل،يفام( ديش دهيرا افزا مارياز ب یت اجتماعيحما -٩

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .ديآموزش ده یگده افسرياول یپاتولوژمار در مورد يبه ب -١

  .ديآموزش ده یماريعوامل برگشت دهنده بمار در مورد يبه ب -٢

  .ديآموزش ده )مگر در صورت مشورت با پزشك( یزيتجو یات قطع داروهاخطرمار در مورد يبه ب -٣

، آموزش زمان الزم است یضد افسردگ یر داروهاين هفته جهت تاثيچند نكه چرايل ايدلمار در مورد يبه ب -٤

  .ديده

  .ديآموزش ده صيبعد از ترخ ید ورزشيجد یاز به الگويندر مورد  -٥

  .ديآن یآوراديمار يب را به یبعد یها یريگيمحل پ زمان و روز، -٦

  .ديآن یادآوريمار يرا به ب مكان تماس با پزشك زمان و -٧

  . ديح دهيتوض يیوعوارض دارو یفاصله زمان مقدار، درمان شامل هدف، در مورد ماريبه ب -٨

      

Problem Definition ان مشكليب

  .ر اختالالتيسا قرار و یب یسندرم پاها ،یمرض یخواب یب در ارتباط با آپنه شبانه، خواب یالگو اختالل در

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .ص دهديمار را تشخيد در بيشد یخواب یعوامل خطر مهم ب -

 .مثبت را  بطور مكتوب آموزش دهد یويفشار ر نحوه استفاده از لوازم نگه دارنده -

 .ص دهديخواب را تشخ ش ويمخل آسا یطيعوامل مح -

 .قرار دهد یمار را بطور آامل مورد بررسيخواب ب یماران الگويرش بيهنگام پذ -

  .آند یبررس) دنيعدم مشكل در خواب( یعيت طبيمار را در وضعيت خواب بيآم ت ويفيآ -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

دار ماندن ياختالل در ب ن خواب ويمعمول پاها در ح حد ش ازيحرآت ب ن خواب،ياز نظر آپنه ح را مارانيب -١

  .دي، مشاهده آنروزانه  یتهايدر طول فعال

 ،یر خواب است مانند افسردگآه از عالئم آنها مشكل د یروان - یروح و ،یاز نظر اختالالت جسم را ماريب -٢

  .دي، آنترل آنیواورم یآنم درد،

الزم  يیراه هوا تفشار مثب یل نگهدارياز قب يیها درمان دن به علت آپنه باشد،يكه مشكل در خوابيدر صورت -٣

  .ضروری استز ماسكها  ين حفظ بهداشت لوازم مربوطه و . است

در  .ديدهمجدد انجام  یعث اختالل در خواب شوند بررسآه ممكن است با يیمار از داروهايدر مورد استفاده ب -٤

 یا سندرم پاين خواب يآه عامل آن مربوط به آپنه ح یدر مواقع د خصوصًايمتوسط تا شد یها یخواب یب

  .ديمار را به متخصص بهداشت روان ارجاع دهيب ،قرار باشديب
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 یبرنامه مراقبتآرام بخش  یفاده از داروهادر مواقع است قراريب یسندرم پا ن خواب ويماران دچار آپنه حيدر ب -٥

  .ديژه طرح آن  يو

 ماريب یزان خشنوديمبررسی کنيد  و  ) PSQI( ترزبورگيت خواب پيفيبا اندآس آ را ت خوابيفيآ ت ويآم -٦

  .ديخور دهزبا نير پرستاران ومراقبيبه سارا  ت خواب خوديفياز آ

  Patient Education ماريآموزش به ب

 )ین وچاياز جمله آافئ( غروب زمان عات محرك دريما دن غذاها ويآشام از خوردن ود آه يخواهمار بياز ب -١

  .اجتناب آند

  .ديمار آموزش دهيرا به ب )relaxation( یآرام ساز یك هايتكن -٢

  .چرت نزند در طول روزد آه يمار بخواهياز ب -٣

  .ديده مار آموزشيرا به ب )بطور منظم( روزانه یداريب م ساعات خواب ويتنظ -٤

  .ديق آنيتشو منظم روزانه یها انجام ورزشمار را به يب -٥

  .ديق آنيتشو سبك در رختخواب مختصر و یا غذاي و ر گرم قبل از خوابياستفاده از شمار را به يب -٦

 .باشد ط  دورياد محيز یصدا ر اقدامات الزم از سر ويسا اتاق و با بستن درد يمار آموزش دهيبه ب -٧

آموزش مكتوب  )يیفشار مثبت راه هوا ینگهدار آردن و زيتم( C-papه استفاده از در مورد نحو ماريبه ب -٨

 .ديارائه آن

          

Problem Definition ان مشكليب

  رفتار با افراد مسن سوء

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :د قادر باشديپرستار با

  .فرد مسن برقرار آند یط امن برايك محي -

  .ماران احترام بگذارديبه حقوق ب -

  .ماران را به حقوق خود آشنا آنديب -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .ديافت آنيگزارش در تاردر مورد نحوه سوء رف یاز و و مصاحبه آردهسالمند با  -١

  .ات واقعه سوء رفتار صحبت آنديد تا بدون ترس در مورد جزئيت آنيمار حماياز ب -٢

  .ديمستقل برخورد نما قوت ود تا در مواقع الزم با قدرت و يآن صحبت یمار با ويباره حقوق بدر -٣

  .ديريبگمار درمواقع الزم آمك يآاهش ترس ب یم درمان مانند مشاور برايگر اعضاء تياز د -٤

 .دييآمك نما ت نمودن وآنترل خوديخود در جهت احساس امن یطه شخصيح ص محدوده ويتشخ یمار برايبه ب -٥
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  Patient Education ماريآموزش به ب

ار گذاشتن يدر اخت باسوءرفتار انجام ا يرفتار دات سوءيپاسخ به موقع به تهد و يیدر جهت شناسا ماريبه ب -

 .دي، آموزش دهاستفاده در مواقع الزم یمهم برا یگر شماره هايد س ويپل ،یتيشماره تلفن منابع حما

  .دييق نمايتشو یتيحما و یبه حفظ ارتباط با منابع مشورت را ماريب -

        

Problem Definition ان مشكليب

  یناتوان و یماريب ضربه، از یناشاضطراب 

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .مددجو آاهش اضطراب را نشان دهد -

  .آنند يیاسترس زا را شناسا یتهايآننده وموقع ديمنابع تهد قادر باشند یو خانواده مددجو و -

  .استرس زا را بدانند یتهايمواجهه با موقع یروشها آرده و دايپ یسازگار یو خانواده  مددجو و -

  .را تجربه آند یروان و یجسم یزان راحتيش در ميمددجو افزا -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديبرقرار آن ماريبا ب یارتباط قو و ش دادهيمار افزايرا در ب ینيخوش ب -١

 .ديق آنيتشو ت بدون قضاوتيبرخورد با موقع حفظ آرامش و استفاده از استدالل، یبرا را مددجو -٢

 .ديمار بوجود آوريب یبرا یاز محرآات حس یط آرام بخش همراه با سطح مناسبيك محي -٣

 .ديق آنيتشو ان افكار واحساسات خوديبه ب را ماريب -٤

 .ديآمك آن یقبل یها درك تجربه اضطراب یمار برايبه ب -٥

 .ديبازخور ده ،از اضطراب است یه ناشآ یو یدر مورد رفتارها به مددجو -٦

 .ديآمك آن مدت یسازش طوالن یها روش يیشناسا یبرا یو خانواده  مار ويبه ب -٧

 .ديفراهم آن مارانيرفع اضطراب ب یبرا را اطالعات مناسبشرايط  و  -٨

 .ديآن قيتشو یق شخصيتوجه به عال سرگرم شدن با و یاجتماع یتهايشرآت در فعال یبرا راخانواده  مار ويب -٩

 .ديآمك آن همراه با اعتماد به نفس ماريب یارتباط یش مهارتهايبه افزا  -١٠

  .ديرا آم نمائ یكات اضافيتحر آرده و جاديساآت ا یطيمح -١١

  Patient Education ماريآموزش به ب

  .ديآموزش دهبه بيمار و خانواده را  آاهش اضطراب یبراسازی  آرام یهاروش  -

  .ديآموزش ده حل مشكل یدر مورد روشها ه خانواد اعضاء مار ويبه ب -

 

 

      



٥٨٣ 
 

Problem Definition ان مشكليب

  یر موثر فرديغ یسازگار

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :پرستار بايد قادر باشد

  .ص دهديدر سالمند را به موقع تشخ ر موثريغ یهر گونه سازگار -

  : بايد قادر باشد ماريب

  .تحمل استرس را از خود نشان دهد و یسازگار یاز بهبود در مهارتها یشواهد -

  .ان آنديرا ب یروان و یجسم یش راحتيافزا -

  .را نشان دهد  یريم گيتصم حل مشكل و يیتوانا یاز بهبود یشواهد -

  .باشد یبدون وابستگ یروزانه زندگ یتهايانجام آامل فعالقادر به  مشكالت خود را حل آرده و -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديجاد آنيا مددجو یامن برا یطيمح -١

 .ديآن يیرا شناسا یدرجه ناسازگار ر موثر ويغ یسازگار، مددجو یسازگار یمهارتها -٢

 .ديت آنيتقو ق ويمار تشويرا در ب یفرد یسازگار ل وحل مشك یك هايتكن -٣

 .ديد آنيو تاآ یپافشار یريم گيتصم یتهايفعال یرو -٤

 .ديمار بهبود بخشيرا در ب یآارآمد احساس خود اعتماد بنفس و -٥

 .ديرا حفظ آن احساس قدرت د ويام -٦

 .)ا بحرانهادر مقابله ب( ديت نكنيتقو ،هست یو یدهنده وابستگ آه نشان را ماريب یرفتارها -٧

 .ديق آنيتشو از سالمند یت روانيدر جهت حما را خانواده  -٨

 .ديمشخص آنخانواده  ت از سالمند ويحما یبرامنابع جامعه را  -٩

  .ديارجاع ده به متخصص بهداشت روان راسالمند  -١٠

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديق آنيگذشته در مواجهه با بحرانها تشو زيت آميموفق یو روش ها یفرد را به استفاده از توان فرد -

  .ديق آنيو استراحت مناسب در طول روز تشو یح آافيسالمند را به تفر -

  

Problem Definition ان مشكليب

  .یادرار یارياخت یبدر ارتباط با  یب پوستيخطر آس

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .آند یريشگيپ یب پوستياز آسد قادر باشد يبا پرستار -

  .زخم نشود و یدگيسائند ودچار يب نبيآه آس یرا حفظ آند به طور نهيه پريناحبهداشت د قادر باشد يبا ماريب -
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Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 س شدنيپس از هر بار خ ها راو پد ،یبررس )یمانند قرمز( یب پوستيعالئم آساز نظر  را نهيه پريناح -١

 .ديض آنيتعو

استفاده  شود یض ميمار تعويمالفه ب ايآه لباس  ینه وقتيه پريشستن ناح یآب ولرم برا م وياز صابون مال -٢

 .ديآن

  .دياستفاده آن از آن یب ناشيآس نه ويه پريا پوست ناحاز تماس ادرار ب یريشگياز آرم در جهت پ -٣

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديآموزش ده پوشك ها ع پدها ويض سريتعو یا مراقبت آننده برايمار يبه ب -

ب يه آسيد نشده در ناحييخوشبوآننده تا و یاستفاده از محصوالت بهداشت مار در جهت اجتناب ازيبخانواده به  -

  .ديآموزش ده دهيد

    

Problem Definition ان مشكليب

  ).خود یتهايدر باره قابل یواحساس منفنا مناسب  یابيخود ارزش( اختالل در اعتماد بنفس

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

 :قادر باشد ديمار بايب

 .ت آنديريخود را مد یمراقبت از سالمت یتهايفعال -

 .برقرار آند یش ارتباط منطقيازهاين احساسات و نيب -

 .رساندببه انجام  را انتخاب و ینانه اياهداف واقع ب -

 .مورد خود صحبت آند یب یها ترسدر مورد  -

 .با خود برقرار آند یارتباط مثبت -

 .ن آندايرا ب یاز خود ارزش یرفتار حاآ -

 .ان آنديرا بد احساسات خو خته افكار ويانگ بطور خود -

  .مشارآت آند یاجتماع و یدرمان یتهايدر فعال -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 فه ويانجام وظ ت ويبه فعالرا  یو و ،آمك یاز ضروريك نيبه عنوان  یدن به خود مراقبتيرس یبرا به مددجو -١

  .ديآن قيتشو به طور مستقل یفرد یريم گيتصم

 .ديآن آمك ت خوديمثبت شخص یجنبه ها يیشناسا یبرا به مددجو -٢

 .ديآن قيتشو یخود مراقبت ارتقاء یبرا را مددجو -٣

 .ت را تجربه آنديبتواند موفق آه مددجو یطورب ديريگبمار در نظر يب یبرا انه آوتاه مدتيگرا اهداف واقع -٤

 .ديت آنيحماکمک و ديف جديرش وظايپذ مقابله با ترس واو را در  و يیرا شناسا احساسات مددجو -٥

 .دينده فرصت  گذشته یشكستها دن بهيشياند یبه مددجو برا -٦
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 .ديفراهم آن در مددجو يیت گرايق آردن به توسعه واقعيتشو یبرارا  سازگار مواجهه درستكارانه، مودبانه و -٧

 .ديق آنيتشو یطبعبه شوخ مددجو  را  -٨

 .ديريبپذ با نظر مثبت و شرط د ويبدون قمددجو را  -٩

 .ديق آنيتشو یآنترل خود و یبه خود مراقبت را یو وفراهم آرده  مددجو یبرا را یاطالعات ضرور -١٠

 .ديق آنيتشو هايريم گيبه مشارآت در تصمرا  مددجو -١١

 .ديق آنيتشو ماريببا   را به بروز احساسات مثبت همراه خانواده  -١٢

، آند یزنده م آه خاطرات خوب را یئزهايا چير يه تصاويخاطرات با ته یادآوريبه شرآت در  را خانواده -١٣

  .ديق آنيتشو

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديآموزش ده به مددجو در مورد نحوه مراقبت از خود -

  .ديوزش دهآم خودمشارکت در تصميم گيريهای مربوط به  به مددجو در مورد چگونگی -

        

Problem Definition ان مشكليب

 یرات مفصليي، آمبود خواب، تغی، مشكالت تنفسیه اي، مشكالت تغذیمرتبط با ضعف عضالن یاختالل حرآت

  .رهيو غ یاز سالمند یناش

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .خود داشته باشد يیرا در محدوده توانا یمددجو حداآثر دامنه حرآت -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديآنز ينات تجويضد درد را قبل از شروع تمر یبهتر است داروها ازيدر صورت ن -١

 .دين آنييمار تعيب ازيمورد ن یجهت حفظ آالر ار مناسب یه ايبرنامه تغذ -٢

 .دييه را به مددجو گوشزد نمايمناسب تغذ یت الگويت رعاياهم -٣

 .ديينما یبررس یمددجو را از نظر مشكالت تنفس -٤

 .دييمددجو آماده نما یكيزيت فيط را جهت تحرك و فعاليمح -٥

 .ديآن یخواب مددجو را بررس یالگو -٦

 .دييشده است، مرور نما مددجو یت برايد محدودجايرا آه سبب ا یبرنامه درمان -٧

 .ديمناسب ارجاع ده یو درمان یتياز مددجو را به مراجع و مراآز حمايدرصورت ن -٨

  .ديم برنامه مشارآت دهيخانواده و مددجو را در تنظ -٩

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .ديياو گوشزد نمامددجو را به  یز شده برايتجو یل آمكيوسا ت استفاده ازياهم -١

 .رديمفاصل بهره بگ ید از حداآثر دامنه حرآتيه آنيتوص -٢



٥٨٦ 
 

 .د در صورت بروز درد اطالع دهدييه نمايتوص -٣

 .ديآموزش ده یروش استفاده از آمپرس گرم را به و -٤

 .ديآموزش ده یش دامنه محدوده مفاصل را به مددجو و خانواده ويانواع حرآات افزا -٥

  .دياب مناسب را آموزش دهن خويتام یبرا یآمك یروش ها -٦

      

Problem Definition ان مشكليب

  .با کدورت عدسی چشم و تغييرات ساختمان چشم در ارتباطاختالل در بينايی 

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .باقيمانده داشته باشد یها زان ارتباط را با توجه به توانايیبيمار حداکثر مي -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .ديتامين آن  محيط در نور کافی -١

 .دي، اجتناب آناز تغييرات ناگهانی در نور جهت تطابق با نور محيط -٢

 .واخت، شب ها نور محيط را کاهش دهيدجهت پيشگيری از تحريکات يکن -٣

 .برای کمک به بيمار جهت مطالعه از کلمات درشت تر استفاده شود -٤

 .را در ميدان ديد آنها قرار دهيد ءبه علت باريک تر بودن محدوده ديد اين مددجويان اشيا -٥

 .ديآنبه همراه ارتباط کالمی از عالئم شنيداری نيز استفاده  -٦

 .رمتعارف نيز سبب تحريکات بينايی در اين مددجويان خواهد گرديداستفاده از نور شديد غي -٧

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .عينک خود را تميز نگه داردبه مددجو توصيه نماييد  -١

 .نور داخل محيط زندگی را تنظيم نمايد ،با کمک پردهبه مددجو توصيه نماييد  -٢

 .به مددجو آموزش دهيد ،جويزروش استفاده صحيح از داروها را در صورت ت -٣

  .دهيد ارجاعدر صورت نياز مددجو را به سرويس های مرتبط  -٤

  .در صورت تشديد عالئم ضعف بينايی به پزشک يا مرکز مرتبط مراجعه نمايدبه مددجو توصيه نماييد  -٥

        

Problem Definition ان مشكليب

  نقص در مراقبت از خود به علت اختالل در حرکت، ضعف، اختالالت شناختی و عدم انگيزه

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  .گيردتوان بالقوه مراقبت از خود بهره بيمار در محدوده توانايی خود از حداکثر  -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

 .با کمک مددجو برنامه مراقبتی را تنظيم نماييد -١



٥٨٧ 
 

 .برنامه مراقبتی را در ساعاتی متمرکز کنيد که حداکثر مشارکت مددجو را شامل شود -٢

 .با مددجو مشورت نماييد ،در مورد نياز به وسايل کمکی -٣

 .زمان کافی را در برنامه مراقبتی در نظر بگيريد -٤

 .های فيزيکی را در محدوده توانايی مددجو تعريف کنيدليتفعا -٥

 .در صورت نياز مددجو را به سرويس های مناسب ارجاع دهيد -٦

 .از ديگر اعضاء گروه مراقبتی و درمانی کمک بگيريد -٧

  Patient Education ماريآموزش به ب

 .يداعتماد به نفس بيمار را ارتقاء ده ،با راهکارهای مناسب و مختلف -١

 .تاکيد نماييد بر نيروهای بالقوه مددجو -٢

 .آموزش های الزم را ارائه نماييد به خانواده مددجو -٣

  .تنظيم کند ،به مددجو گوشزد نماييد که انتظاراتش را در محدوده توانايی خويش -٤
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  راهنمای بالينی پرستاری مبتنی بر شواهد
  

 بحران در یپرستار

    آمادگی برای بحران 

Problem Definition ان مشكليب

  .بحران یبرا یزيبرنامه ر و یريشگيپرستاران در پ یعدم آمادگ

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  : پرستار بايد قادر باشد

  .  ديبحران درجامعه مشارآت نما یبرا یريشگيپ/ یآمادگ یبرنامه هات جهن يتمر و یزيدر برنامه ر -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .دييجامعه مشارآت نما) یزيبرنامه ر( مقابله با بحران یه  برنامه هايدر ته -١

  .دييجامعه مشارآت نما ) Risk assessment(خطر  یبررس یدر برنامه ها -٢

  :د يياز بحران را آغازنما یريشگيپ یها یبررس -٣

  ا حذف خطري یريپيشگ -

  پرخطر یها تيجمع يیجابجا -

  )یعموم یاطالع رسان( یعموم یاقدامات جهت آگاه -

  عيهشدار سر یستم هايس یبرقرار -

  . ديبحران را انجام ده یو آار گروه یعمل های نيتمر -۴

  . د يياهمه پرستاران رامشخص نم یبرا ینيوتمر یآموزش یازهاين -۵

  .د ييه نمايژ ته اياقدام و تر ص،يتشخ یبحران برا یپرستار در مورد یگاه اطالعاتيپا -۶

  .د يينما یابيدر بحران را ارزش یستارپر یپاسخ ها یبرنامه ها -٧

 

        پاسخ به بحران

Problem Definition ان مشكليب

  پاسخ به بحران یپرستاران برا یعدم آگاه

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

   : پرستار بايد قادر باشد

  .  ديبحران  در زمان وقوع مشارآت نمادر اجرا و نظارت برنامه پاسخ به 

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  :د يينامه پاسخ به بحران را فعال نمابر -١

   .و شروع پاسخ يیشناسا -
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  .ت برنامه آنترل واقعهيريمد -

  . مشخص باشد  یستم فرماندهيس -

  . ارتباطات برقرار باشد  -

  . ت شود يدااز در صحنه هيزان صدمه و نيم یبررس -

  .ء آسيب ديدگانايات جستجو و نجات و احيانجام عمل -

  .و چادرها يیمارستان صحرايب یبرقرار -

  .مارانياژ و انتقال بيتر -

  . دين ببريرا از ب ینه ايات موجود زمخطر -٢

  . ديياکز بهداشتی درمانی را فعال نمابحران مر یته هايآم -٣

  . دييص نماافت آمك ها را مشخيدر یبرااز ين -۴

  . دييرا ادغام نما یو مل یمنابع محل -۵

  . ديرا انجام ده یدمات مراقبت پرستاراژ و خيتر -۶

  . دييمشخص نما را دهيب ديآس یتهايجامعه در جمع یسالمت یازهاين -٧

  . ديآنفراهم  را یمن وغذا و آب آافيا یچادرها -٨

  . ديآن ودفع زباله توجه یبهداشت یازهاينبه  -٩

  .ديدهانجام  را هايمارينظارت و مراقبت وقوع ب -١٠

  .ديانجام ده را نيآنترل در مورد ناقل -١١

  .  ديينما یابيرا ارز یاضاف یل پرستارازبه پرسنين -١٢

  

        اقدامات پس از بحران

Problem Definition ان مشكليب

  .بعد از بحران یتوانبخش و یبهبود یپرستاران برا یعدم آگاه

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :  پرستار بايد قادر باشد

  .دبعد از وقوع بحران ادامه دهخود را  یو توانبخش ی، بهبودیخدمات مراقبت -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  . ديرا ادامه ده یوپرستار یپزشك یتهاارائه مراقب -١

  . ديها را ادامه ده یماريوقوع ب) مراقبت(نظارت  -٢

  . ديآنآنترل  را ر آب و غذايذخا یسالمت -٣

  .ديدهانجام  را اقدامات خروج از صحنه واقعه -۴

  .ديآنحفظ  را جامعه یهداشتب یر ساختهايز -۵
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  .ديرا انجام دهمناسب  یالت مراقبتيافت تسهيدر یماران براياژمجدد و انتقال بيتر -۶

  .ديآن یمجددا سازمانده را اعضاء خانواده -٧

  .ديآنآنترل  را بازماندگان یبرا مدت  یطوالن یكيزيج سالمت فينتا -٨

  .ديآن یبررس را بازماندگان یت سالمت ذهنيوضع -٩

  .ديآن فراهم پرسش و پاسخ  مشاوره وجلسات ، پرسنل یبرا -١٠

  .ديآن تأمين پرسنل  یم زمان استراحت برايبا تنظ یپرسنل آاف -١١

  . ديينما یابيارزشرا بحران  یاقدامات پرستار -١٢

  .دييبحران را اصالح نما یه آمادگيولا یبرنامه ها -١٣

  

        اقدامات در سطح ملی

Problem Definition ان مشكليب

  در بحران  یپرستار یبرا یمل یآمبود استانداردها

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

ا به موقع و موثر خدمات يوقع بروز بالآه قادرباشند در م یت پرستارانيترب یالزم برا  یها یستگين شاييتع -

  .نديرا ارائه نما

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

   :یتفكر انتقاد )الف

ها در مواقع بحران  یت بنديها واولويريم گيت از تصميحما یبرا یمل -  یك چهارچوب مصوب اخالقياز  -١

  .ديياستفاده نما

هنگام وقع در موثر و به م یفرد یو ارائه مراقبتها یدر بررس ینيو قضاوت بال یريم گيتصم یازمهارتها -٢

  .ديياستفاده نما بحران

 بعد از وقوع موثر و به موقع یفرد یو ارائه مراقبتها یدر بررس ینيو قضاوت بال یريم گيتصم یازمهارتها -٣

  .دييبحران استفاده نما

و  خاص مثل آودآان، افراد مسن، زنان باردار یافراد، خانواده ها، گروهها یرا برا یپرستار یمراقبتها -۴

  .د ييان نمايز بحران بن وقوع و بعد ايدر مراحل قبل، ح جامعه

  .د ييان نماياژ در مواقع بحران را بياصول قابل قبول تر -۵

  موقعيت یبررس )ب

  : یعموم 

م پاسخ به يت یرش آمده با همكايپ یتهايان را در موقعيم پاسخ و قربانيخود، ت یت براين امنيموضوع حفظ و تام -١

  .ديينما یبحران بررس

  .  ديينما يیرا شناسا) با عالئم مشابهاز افراد  یاديمانند تعداد ز(وقوع گسترده مشكالت  یشاخص ها -٢
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  .دييان نمايرا ب یو انفجار یته اهس ك، اشعه،يولوژي، بيیايميتماس با مواد ش یعموم یعالئم و نشانه ها -٣

داشته  را یو انفجار یك، اشعه، هسته ايولوژي، بيیايميبه اطالعات به روز درباره عوامل ش یدسترس يیتوانا -۴

  .د يباش

را  یمنينقص ا یداراخاص افراد آه در معرض خطر هستند مانند آودآان، افراد مسن و افراد  یگروهها -۵

  . ديينما يیشناسا

       : یصاختصا 

و  یك، اشعه، هسته ايولوژي، بيیايمياحتمال تماس با عوامل ش یبررس یبرا مددجو را یخچه سالمتيتار -١

  .ديآسب آن یانفجار

  :دير را انجام دهيا سن شامل موارد زمتناسب ب یسالمت یبررس -٢

  .و تنفس يیراه هوا یبررس -

   .شوك و آنترل عالئم یاتيشامل عالئم ح یعروق یقلب یبررس -

   .و راش یژه زخم، سوختگيپوست به و یبررس -

  .درد یبررس -

  .صدمه از سر تا پا وجود یبررس -

  .نمونه مدفوع یدستگاه گوارش از جمله جمع آور یبررس -

  .یاسكلت یعضالن یبررس، یستم عصبيه سيپا یبررس -

  .یو روح ی، عاطفیت ذهنيوضع یبررس -

  . ديينما یجامعه به وقوع بحران بررس ه وافراد، خانواد یفور یپاسخ ها -٣

  .ديينما یرا بررس افراد، خانواده و جامعه به وقوع بحران یطوالن یپاسخ ها -۴

 يیپرستاران را شناسا ا رواني و پرسش و پاسخ، مشاورها یم هايمانند ت یرات روانيتاث یمنابع موجود برا -۵

  .ديينما

  .ديينما یرا شناسائ ین بهداشتيو مراقب بر بازماندگان یرات روانيتاث -۶

   :یكيتكن یمهارتها 

را ح اجيبه نحو صحرا  یديو ور ی، عضالنیر جلدي، زیق دهانيو و مسكن ها از طريزعوامل وازواآتيتجو -١

  . ديينما

  .دييز نمايح تجويمرغان را به نحو صحواآسن ها مثل آبله  -٢

  .ديداشته باش یز شده آگاهيتجو یروهادا یبدر موقع بروز عوارض جان یدر مورد اقدامات پرستار -٣

  :د شامليه را انجام دهيپا یاقدامات درمان -۴

   .هياول یآمك ها یمهارتها -

   .ونيالسيژن و ونتيز اآسيتجو یك هايتكن -

  .و معده یادرار اژمثل سوند یتتر گذاراآ -

  .ك الواژيتكن -
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  .مراقبت از زخم -

و در  یرا بررس یو انفجار یك، اشعه، هسته ايولوژي، بيیايميوامل شع یون مناسب برايزوالسياز به اين -۵

از به آن را يماران نين آه همه بينان از ايبا اطم را در دسترس یصورت لزوم شروع آرده، اقدامات ضد عفون

  .دي، انجام دهندينما یمدرك 

  .ديدر سطوح مختلف را داشته باش یشخصت يدانش و مهارت حفاظت و امن -۶

ن و تعادل وياسدريت صدمه و عوامل در معرض خطر و حفظ هيرا با توجه به ماه یه درمانيتغذ/ ع يما -٧

  . دي، انجام دهعاتيما

  ).ارائه مراقبت و آنترل در طول انتقال(د ييقال آماده نماانت یو در  صورت لزوم برا ین را بررسيمصدوم -٨

داشته  ینترل و اقدامات درمان، آیحرآتي، بیق آتل گذاريطرماران در طول انتقال را از يت بيحفظ امن يیتوانا -٩

  .ديباش

  .دييبحران استفاده نما یطالعات در طت ايريمد یك هايو تكن یل ارتباطياز وسا -١٠

  :ارتباطات 

  .ديت پاسخ به بحران را بشناسيريستم مديو س یسلسله مراتب فرمانده -١

  .ديت بحران بشناسيريستم مديرا  در سنقش خود  -٢

  .ديبرنامه پاسخ به بحران در منطقه خود در سطح جامعه و منطقه را بشناس -٣

  .دييبحران بحث نما یدر ط یدر مورد حراست و رازدار -۴

  .دييه نمايهوقوع و بعد از بحران گزارش ت یج در طيو نتا یپرستار یتهايها، اقدامات، فعال یاز بررس -۵

  . ديافت اطالعات را بشناسين جهت دريرياد، رسانه ها و ساارجاع درخواست افر یمنابع مناسب برا -۶

  .دييف نمايبحران را توص یده در طيب ديآس یاصول ارتباط با افراد و گروهها -٧

  . ديان، خانواده ها و بازماندگان را بشناسيواآنش به ترس، هراس و استرس در قربان -٨

  .دييف نمايتوص گران رايخود و د یمناسب برا یسازگار یهاياستراتژ -٩
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 بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
  )CCU(ی ژه قلبیو یمراقبت ھا

  

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل  یب

  :احتمال بروز صدمھ و تروما بعلت

 ضعف و خستگی ناشی از : 

 .سیون وپرفیوژن بافتیکاھش اکسیژنا 

 .عدم تعادل الکترولیتی  

 .ضعف ناشی از سوء تغذیھ  

  سرگیجھ ناشی از ھیپوتانسیون وضعیتی. 

 اثرات داروھایی نظیر مسکنھای مخدر.  

    Expected Outcomes                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  .عوامل موثر در صدمھ و تروما را شناسایی کند - 

 .بیمار را از نظر ریسک فاکتورھای دخیل در آسیب شناسایی کند - 

  .خطرات محیطی دخیل در صدمھ و تروما را کاھش دھد - 

                                 Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

ضعف، خستگی، ھایپوتانسیون وضعیتی، استفاده از مسکنھای را از نظر وجود خطر آسیب نظیر  بیمار. ١

 .دیبررسی كن مخدر

  .دیبررسی كن را ...)نداشتن حفاظ تخت و( خطرات محیطی تھدید کننده سالمتی بیمار . ٢

  : اقدامات

 .اال بکشیدرا ب نرده ھای کنار تخت. ١

 .دیقرار دھدر کنار تخت  را وسایل مورد نیاز. ٢

از نشستھ بھ ایستاده  برای جلوگیری از فشار خون  از خوابیده بھ نشستھ و تغییر پوزیشن آھستھ بیمار. ٣

  .وضعیتی

 .دیمحدود کنبھ استراحت در تخت  را در ھنگام استفاده از مسکنھای مخدر بیمار. ٤

  .حفظ فشار خون در حد طبیعی تی بااصالح پرفیوژن باف. ٥

 .اکسیژن طبق دستور پزشک، نشستن در وضعیت نیمھ نشستھ اصالح اکسیژناسیون با تجویز. ٦
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 .دیجلوگیری كناز سوء تغذیھ . ٧

 .دیرا اصالح كنبرون ده قلبی . ٨

    .دیاصالح كن را وضعیت الکترولیتھا. ٩

   Patient Education                                                                                      مار یآموزش بھ ب

 . در ھنگام تغییر پوزیشن از حالت خوابیده بھ نشستھ یا از نشستھ بھ ایستاده این کار را با احتیاط انجام دھد. ١

 .استفاده كند از دم پایی ھای با کفھ مناسب و پاشنھ کوتاه. ٢

 .سرد کند قبل از مصرف جھت جلوگیری از سوختگی را اتمایع غذا و. ٣

  .عدم استعمال سیگار. ٤

  .استفاده كند از درجھ حرارت مناسب پیش از حمام کردن. ٥

  

  Problem Definition                                                                                              ان مشكل  یب

  :الل در سالمت پوست و بافت بھ علتاخت

 کمبود پروتئین و ویتامیندر ترمیم زخم در نتیجھ وجود ادم، سوء تغذیھ تاخیر ،.  

  بی حرکتی طوالنی مدت. 

 پرفیوژن ناکافی بافت.  

 آنمی. 

 کاھش حجم مایعات بدن.  

    Expected Outcomes                                                                               مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . بھ حفظ سالمت پوست کمک کند - 

 .عالئم و نشانھ ھای اختالل در ترمیم زخم را بررسی کند - 

 . دالیل تحریک پوست را بشناسد - 

  . دالیل ایجاد کننده تحریک پوستی را حذف کند - 

   Nursing Recommendations                                                                   یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

افزایش قرمزی، التھاب پوست، رنگ پریدگی یا نکروز : مانند( عالئم و نشانھ ھای اختالل در ترمیم زخم . ١

 .دیبررسی كن را) پوست

 .دیرا بررسی كنعالئم و نشانھ ھای تحریک پوستی  .٢

  : اماتاقد

  :در صورت وجود ادم. ١
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 محدود  جھت جلوگیری از تحریک پوست بھ خصوص در بیمارانی کھ ادم دارند را استفاده از چسب

 .دیكن

 دیاستفاده كن ھای ضد حساسیت از چسب. 

 دیبکن در جھت رویش مو را چسب. 

 دیکمک كن بھ افزایش تحرک با توجھ بھ توانایی بیمار و اجازه پزشک. 

 دیکمک كن ساعت یکبار ٢یشن حداقل ھر بھ تغییر پوز. 

 دیرا ماساژ ندھ برجستگی ھای استخوانی. 

  شستن آرام و با دقت پوست و خشک کردن با دقت. 

 .دیمصرف كن )در صورتی کھ محدودیت نداشتھ باشد(لیوان  ١٠تا  ٨روزانھ مایعات حداقل . ٢

 :کمک بھ اصالح آنمی با. ٣

 صورتی کھ منع مصرف  در( مرغ لوه، گوشت قرمز، زرده تخمجگر، ق آھن نظیر ذاھای حاویمصرف غ

، اسفناج و حبوبات، مثل عدس و یره مانند جعفریبرگ سبز ت یدارا یھا ی، سبزیماھ ،)نداشتھ باشند

 . دیھ كنیرا توص یروغن یھا بخصوص برگھ زردآلو و دانھ) ھا برگھ(خشك  یھا وهین میا ھمچنیلوب

  ھا، آب  ی، گل كلم، سبزی، طالبیواس، انبھ، گالبیر آلو، خربزه، رن ث كھ دیتامیومصرف مواد حاوی

ش دھنده جذب آھن در یتوانند عوامل افزا یب و آناناس وجود دارند میمو ترش، سین، لیریمو شیپرتقال، ل

 . بدن باشند

 دیكن زیپرھ ا بالفاصلھ بعد از غذایا قھوه ھمراه ی یاز مصرف چا. 

  دیكن مشاوره یخون ا بھبود كمیبھ موقع و  یریشگیھ جھت پیبا پزشك و متخصص تغذ. 

 :حفظ فشار خون در حد طبیعی جھت اصالح پرفیوژن بافتی. ٤

 تشویق  بھ خارج شدن ھر چھ سریع تر از تخت و شروع فعالیتھا در صورتی کھ محدودیتی نباشد را بیمار

در ( در حد تحمل آموزش انجام ورزشھای در تخت  CBR)(استراحت مطلق بودن در صورت د ویكن

بار بھ سمت قفسھ  ٢٠تا  ١٠تخت دراز بکشد و یک زانویش را بھ سمت قفسھ سینھ خم کند و ھر زانو 

     .)بار در روز انجام دھد ٤یا  ٣سینھ خم شود و این کار را 
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  ساعت یکبار و انجام ورزشھای در تخت در حد تحمل ٢در صورت محدودیت حرکت تغییر پوزیشن ھر . ١

بار بھ سمت قفسھ  ٢٠تا  ١٠در تخت دراز بکشد و یک زانویش را بھ سمت قفسھ سینھ خم کند و ھر زانو ( 

 .جام دھدبار در روز ان ٤یا  ٣و این کار را ) سینھ خم شود

 .دیکمک كندر صورت عدم منع تحرک بھ بیمار برای شروع کردن ھر چھ زودتر فعالیتھا . ٢

  : دیاصالح كن جھت جلوگیری و یا بھبود آنمی را رژیم غذایی. ٣

در صورتی کھ منع مصرف ( مرغ جگر، قلوه، گوشت قرمز، زرده تخم آھن نظیر مصرف غذاھای حاوی - 
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 و ای، اسفناج و حبوبات، مثل عدس و لوبیره مانند جعفریبرگ سبز ت یدارا یھا ی، سبزیماھ ،)نداشتھ باشند

 . یروغن یھا بخصوص برگھ زردآلو و دانھ) ھا برگھ(خشك  یھا وهین میھمچن

ھا، آب  ی، گل كلم، سبزی، طالبیواس، انبھ، گالبین ث كھ در آلو، خربزه، ریتامیومصرف مواد حاوی  - 

ش دھنده جذب آھن در بدن یتوانند عوامل افزا یب و آناناس وجود دارند میترش، سمو ین، لیریمو شیپرتقال، ل

 . باشند

 .ا بالفاصلھ بعد از غذایا قھوه ھمراه ی یز از مصرف چایپرھ - 

  

  Problem Definition                                                                                            ان مشكل  یب

  :تغییر در غشاء موکوس دھان بھ علت

 اکسیژن درمانی طوالنی مدت.  

  خشکی مخاط دھان در نتیجھ کاھش حجم مایعات یا محدودیت مصرف مایعات. 

  ،کاھش ترشحات بزاق در نتیجھ درمانھای دارویی نظیر مسکن ھای مخدر 

 جم مایعاتآتروفی اپیتلیال مخاط دھان درنتیجھ کاھش ترشحات بزاق و کاھش ح.  

 استئوماتیت در نتیجھ بھداشت نامناسب دھان.  

    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . مخاط دھان را از نظر وجود ھر گونھ زخم و خشکی و آفت بررسی کند - 

 . مددجو را تشویق بھ حفظ بھداشت دھان کند - 

  . از بروز مشکالت دھانی پیشگیری کند - 
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  : ارزیابی

 .دیبررسی كن در ھر شیفت از نظر خشکی را مخاط دھان بیمار. ١

خشکی دھان، تغییر شکل صدا، دیسفاژی، بزاق غلیظ، سوزش و ( عالئم و نشانھ ھای استئوماتیت. ٢

 .دیرا بررسی كن) خشکی دھان، زخم موکوس دھان، لکوپالکی

  : اقدامات

 .دیکمک كن بھ مددجو جھت حفظ بھداشت دھان. ١

 . دیتشویق كن نداشتھ باشدلیوان مایعات در صورتی کھ منع مصرف  ١٠تا  ٨بھ مصرف روزانھ  را بیمار. ٢

 :در صورت اکسیژن درمانی. ٣

 دیاستفاده كن از اکسیژن مرطوب. 

 دیاستفاده كن از سوند بینی بھ جای ماسک. 
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 .دیجلوگیری كن و از سوء تغذیھ را کنترل وضعیت تغذیھ بیمار .٤

 .دیکمک كن و بھ مددجو جھت رعایت بھداشت دھان استفاده از مسواک و دھانشویھ .٥

 .دیتشویق كن بھ استفاده از آب نبات یا آدامس جھت افزایش ترشح بزاق را مددجو. ٦

  .دیتشویق كنبھ عدم استعمال سیگار  را مددجو. ٧
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 . دیاشتن دندان مصنوعی فقط در موقع صرف غذا از آن استفاده کندر صورت د. ١

 .عدم مصرف مواد غذایی محرک نظیرمواد ادویھ دار، اسیدی یا خیلی گرم. ٢

 .دیاستفاده نكناز محلولھای دھانشویھ حاوی الکل . ٣

 .دیاستفاده کن از مسواک نرم. ٤

 .دیاستفاده کن از خمیر دندان ضعیف و حاوی فلوراید. ٥

 .آموزش صحیح مسواک زدن. ٦

 .دیاستفاده نكن از گلیسرین و آبلیمو برروی لبھا. ٧

 .دیچرب کن ، روغنھای معدنیلبھا را با وازلین. ٨

 .عدم استعمال سیگار. ٩

  .دیاستفاده کن از آب نبات یا آدامس جھت ترشح بزاق. ١٠

  

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل  یب

  :افزایش حجم مایعات بعلت

 سترون و وافزایش ترشحات آلدADH در نتیجھ کاھش جریان خون کلیوی ثانویھ بھ کاھش برون ده قلبی. 

  ترشح آلدسترون وADH در نتیجھ مصرف مسکنھای مخدر و درد.  

 بد کاری پمپ قلب.  

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یاندھیبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  .عالئم افزایش حجم مایعات را بررسی کند - 

 .حد مایعات جلوگیری کند از از دریافت بیش - 

  .عالئم مسمومیت با آب را تشخیص دھد - 
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  :ارزیابی

 :د شاملیرا بررسی كن عالئم و نشانھ ھای افزایش حجم مایعات و مسمومیت با آب. ١

  گرم وزن، روزانھ ٥٠٠افزایش بیشتر از. 
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 افزایش فشار خون و نبض. 

 ای وجود صداھS3  وS4.  

 کم بودنOut Put   بیمار نسبت بھIntake  . 

 وجود رال یا کوتاه شدن و محو شدن صداھای تنفس. 

  کاھشHCT  )ممکن است طبیعی باشد یا بھ دلیل شیفت مایعات بھ فضای خارج عروقی افزایش یابد(.  

 .)ا آب داردداللت بر مسمومیت ب( ھیپو ناترمی و کاھش اسمواللیتھ خون                 

  ١٠١٠کاھش وزن مخصوص ادرار بھ زیر. 

 یا تشدید عالئم وجود دیسپنھ و ارتوپنھ و. 

  فشار ورید مرکزی وریدھای گردنی و افزایشاتساع)CVP (. 

 عکس قفسھ سینھ بررسی تغییرات)(CXR از نظر عالئم احتقان و ادم ریوی و افیوژن پلور. 

  محیطی، ساکرال( ادم(. 

 بررسی سطح آلبومین. 

 پوست براق. 

  : اقدامات

 .دیکنترل كن ساعت اول بعد از عمل ٤٨در را  I/Oدر صورت عمل جراحی قلب . ١

 .دیمحدود كن )سی سی روزانھ ١٥٠٠معموال ( طبق دستور پزشک  را مایعات دریافتی. ٢

 .دیرا محدود كن مصرف سدیم. ٣

، اینوتروپ مثبت، ...)یرونوالکتون و فوروزماید، اسپ( بھ اثرات درمانی و عوارض داروھای دیورتیک . ٤

 .دیتوجھ كن وازودیالتورھا

 .دیمشورت كنبا متخصص تغذیھ جھت افزایش مصرف غذاھای پر پروتئین . ٥

 .دیرا کنترل كنسطح آلبومین . ٦

 .دیرا کنترل كنعوارض انفوزیون آلبومین . ٧

 .دیایش دھرا افز با مشورت پزشک و براساس تحمل بیمار، میزان تحرک بیمار. ٨

 .دیرا کنترل كن عالئم مسمومیت با آب. ٩

 .دیکنترل كن از نظر تشنج را در صورت کمبود سدیم بیمار. ١٠

در صورت دریافت مایعات زیاد یا داروھای وریدی با حجم زیاد، با فارما کولوژیست جھت کاھش . ١١

 . دیمشورت كن افت مایعات اضافییدر

 :دیانجام دھر را یاقدامات ز در صورت ادم. ١٢

 شستن آرام و با دقت پوست و خشک کردن با دقت.  

 استفاده محدود از چسب.  
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  ساعت ٢تغییر پوزیشن بیمار حداقل ھر. 

  عدم ماساژ برجستگی ھای استخوانی. 

 کمک بھ افزایش تحرک با توجھ بھ توانایی بیمار و اجازه پزشک. 

 : دیر اصالح كنیز یرا با استفاده از روشھا درد. ١٣

 نظیر ماساژپشت، (  دیاستفاده كن ا حد امکان از روشھای غیر داروئی جھت اصالح دردت

 ....)موسیقی درمانی،

 دیاستفاده كن درمان داروئی طبق تجویز پزشک از. 

 .دیقرار دھ در پوزیشن نیمھ نشستھ را بیمار... ، ارتوپنھ ودر صورت وجود تنگی نفس. ١٤

 .دیرا اصالح كن بیمارمیزان دفع و جذب مایعات  . ١٥

  .دیرا ثبت كن بیمارمیزان دفع و جذب مایعات . ١٦
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 .عدم اضافھ کردن نمک بھ غذا. ١

 .سپآجیل، پفک، چی کنسرو، اجتناب از مصرف غذاھای فریز شده،. ٢

 و آبلیمو ھای کم نمک می توان برای طعم گرفتن غذا بھ جای نمک از سرکھدر صورت استفاده از غذا. ٣

 .بیمار استفاده کرد میزان تمایلمطابق با 

 .دیقرار دھباالتر از سطح بدن  را ، پاھادر صورت وجود ادم. ٤

  .مصرف محدود مایعات. ٥

  

  Problem Definition                                                                                                ان مشكل  یب

  :الگوی نامناسب و غیر موثر تنفسی بعلت

 کاھش فعالیت و داشتن پوزیشن خوابیده بھ پشت.  

 عمق تنفس در نتیجھ مصرف مسکنھای مخدر کاھش تعداد و. 

  قفسھ سینھ بھ علت ضعف، خستگی، پوزیشن نامناسب بدنناتوانی در اتساع مفید. 

 افزایش مقدار و کاھش تنفس در نتیجھ ترس و اضطراب.  

  اجتناب از تنفس عمیق بعلت درد. 

  اختالل درPH خون.   

    Expected Outcomes                                                                     مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

تنفسھای کوتاه، ھایپر ونتیالسیون، دیس پنھ، استفاده از (  عالئم ونشانھ ھای الگوی غیر طبیعی تنفسی

  . را بررسی کند) عضالت کمک تنفسی
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 .دیكن را بررسی نشانھ ھای غیر طبیعی تنفس عالئم و. ١

٢ .ABG دیرا گزارش كنو موارد غیر طبیعی  را بررسی بیمار . 

 .دیرا گزارش كن و تغییرات آنھا را بررسی یافتھ ھای کاپنوگرافی و پالس اکسی متری. ٣

  : اقدامات

 .دیتشویق كن ساعت ٢داقل ھر بھ انجام تنفسھای عمیق و تمرینات دمی، ح را بیمار. ١

 .دیرا کاھش دھ ترس و اضطراب بیمار. ٢

 .دیکمک كن است )CBR(استراحت مطلق ساعت در صورتی کھ ٢بھ تغییر پوزیشن بیمار در تخت ھر  .٣

 .دیقرار دھ در پوزیشن نیمھ نشستھ یا نشستھ را بیمار. ٤

ت کاھش درد و از روشھای غیر دارویی از داروھای مسکن مخدر و آرام بخشھا طبق تجویز پزشک جھ. ٥

 .دیاستفاده كنتسکین درد 

 .دیتصحیح كن در صورت بروز را آلکالوز و اسیدوز. ٦

             .دیاطالع دھدر صورت عدم بھبود عالئم بھ پزشک . ٧
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  .انجام تنفسھای عمیق و تمرینات دمی. ١

  .ساعت ٢تغییر پوزیشن در تخت ھر . ٢

  . نشستن در پوزیشن نیمھ  نشستھ. ٣

  

                              Problem Definition                                                            ان مشكل  یب

  :ستگی بھ علت خ

 اختالل در تغذیھ بافتی بدنبال کاھش برون ده قلبی. 

 اختالل در انتقال اکسیژن بھ بافتھا. 

 اختالل در خواب و استراحت بدنبال ترس و اضطراب.  

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  .و در جھت رفع آنھا اقدام نماید عوامل ایجاد کننده و عالئم و نشانھ ھای خستگی را شناسایی کند

   Nursing Recommendations                                                                    یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

کاھش عالقھ بھ محیط اطراف، کاھش تمرکز، بیان احساس، کاھش ( شانھ ھای خستگی عالئم و ن. ١
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 .دیرا بررسی كن )انرژی

  :اقدامات پرستاری

  .دیرا اعمال كن کاھش فعالیت و افزایش دوره ھای استراحت. ١

 .دیرا محدود كنھا  تعداد مالقاتی. ٢

 .دیرا کاھش دھسر و صدای محیط . ٣

 .دیکمک كن یی علل خستگی و کاھش آنھابھ بیمار جھت شناسا. ٤

 .دیکمک كنبھ بیمار جھت انجام فعالیتھای روزانھ . ٥

 .دیکمک كن بھ بیمار جھت داشتن خواب مفید. ٦

 .دیکمک كنبھ حفظ اکسیژناسیون و افزایش برون ده قلبی . ٧

  .دیحفظ كن درجھ سانتی گراد ٢٢زیر  را درجھ حرارت محیط. ٨

  .دیاستفاده كن باز مواد غذایی مناس. ٩

                                    Patient Education                                                        مار یآموزش بھ ب

 .دیاستفاده كن از مواد غذایی بھ مقدار کم و دفعات زیاد جھت کاھش مصرف انرژی برای ھضم غذا. ١

 .دیاستفاده نكن ناز آب داغ جھت حمام کرد. ٢

  .دیاستفاده كن از صندلی جھت انجام مسواک زدن یا حمام کردن .٣

  

  Problem Definition                                                                                        ان مشكل  یب

  :کاھش برون ده قلب بعلت

 دیس ریتمی، اختالل کارکرد  ا بعلت ایسکمی میوکارد،کاھش قابلیت پر شدگی و یا تخلیھ بطنھ

 .دریچھ، کاردیومیوپاتی، ترومای قلب

 انقباض عروقی حاصل از افزایش ترشح کاتکول آمینھا در اثر اضطراب : افزایش پس بار قلب بدلیل

 .و ترس و افزایش حجم مایعات

 ف داروھای دیورتیککاھش دریافت مایعات و مصر( ھیپوولومی  :کاھش پیش بار قلبی بدلیل(، 

  ھایپوتانسیون بدلیل مصرف داروھای وازودیالتور، گرم شدن سریع بدن بعد از جراحی قلب. 

 ناتوانی قلب بدنبال شوک کاردیوژنیک.  

    Expected Outcomes                                                                      مورد انتظار یندھایبرآ

  :باید قادر باشدپرستار 

  .عالئم و نشانھ ھای کاھش برون ده قلبی را شناسایی کند - 

 .بھ رفع عالئم و نشانھ ھای برون ده قلبی کمک کند - 

  .عوارض کاھش برون ده قلبی را شناسایی کند - 
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                        Nursing Recommendations                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  :ارزیابی

 :د شاملیرا بررسی كن نشانھ ھای کاھش برون ده قلبی عالئم و. ١

  ٨٠میلی متر جیوه و یا کاھش فشار سیستولیک زیر  ٢٠کاھش فشار خون سیستولی بھ اندازه 

 .میلی متر جیوه

  میلی متر جیوه ١٠ - ٥سقوط مداوم فشار سیستولیک در ھر بار کنترل بھ میزان. 

 ظمنبض نامن. 

  بار در دقیقھ  ١٠٠یا بیشتر از  ٦٠تعداد نبض کمتر از. 

 کوتاه شدن صدای قلبی یا حضور سوفل. 

  حضور گالوپ.S3, S4  

 تنفسھای تند و نامنظم. 

 حضور رال مرطوب ھمراه با کاھش یا محو صداھای تنفسی. 

 کاھش سطح ھوشیاری. 

  ناآرامی. 

 کانفیوژن.  

 سنکوپ. 

 کاھش یا محو نبضھای محیطی. 

 یف شدن نبض کاروتیدضع. 

 پوست سرد و مرطوب یا رنگ پریده، سیانوتیک. 

  سی سی در ساعت ٣٠برون ده ادراری کمتر از. 

 ادم محیطی. 

 اتساع وریدھای گردن.  

  افزایشBUN  وCr سرم. 

 بررسی دیس ریتمی قلبی. 

 :اقدامات

 .دیقرار دھدر وضعیت نیمھ نشستھ یا نشستھ  را بیمار. ١

 .دیآویزان کن از تخت را ھادر صورت لزوم پا. ٢

 .دیمار را افزایش دھیب استراحت جسمی و روانی. ٣

 .دیتشویق کن بھ دریافت مواد غذایی بھ مقدار کم و بھ دفعات زیاد را بیمار. ٤

 .دیمصرف کن طبق دستور پزشک را اکسیژن. ٥
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تیروئیدیسم، بھ پزشک در صورت وجود بیماریھای زمینھ ای نظیرآنمی، ھایپرتانسیون، ھایپر. ٦

 .دیاطالع دھبیماریھای انسدادی مزمن ریھ 

 .دیتشویق کنبھ عدم مصرف سیگار  را بیمار. ٧

  .افزایش فعالیت بیمار بھ تدریج و با توجھ بھ سطح تحمل بیمار. ٨

، گشاد کننده ھای )دیژیتال، دوبوتامین، دوپامین(اثرات درمانی و عوارض داروھای اینوتروپ مثبت . ٩

بلوک کننده  ،)نیتروگلیسرین، نیتروپروساید، پرازوسین(  ت کاھش پس بار و پیش بار قلبشریانی جھ

 .دیرا بررسی کن )فوروزماید، آلداکتون( ، دیورتیکھا)نفیدپین(ھای کانال کلسیم 

(  ، وازودیالتورھا)پروپرانول( کنترل فشار خون قبل و بعد از تجویز داروھای اینوتروپ منفی. ١٠

 .)ھای مخدر و مورفین و مسکننیتروگلسیرین 

 .دیتوجھ کنھر ساعت آن  بھ برون ده ادراری و ثبت. ١١

 .دیرا انجام دھدر صورت کانفیوژ بودن بیمار اقدامات حفاظتی نظیر باال بردن نرده ھای کنار تخت . ١٢

 .دیرا اندازه گیری کن سطح اوره و کراتینین خون. ١٣

 .دیکن را اندازه گیری و ثبت عالئم حیاتی. ١٤

 .مانیتورینگ بیمار و کنترل ریتم قلبی. ١٥

 .دیکن ) CBR(استراحت مطلق جھت کاھش نیاز بھ اکسیژن و جلوگیری از سنکوپرا ترجیحا بیمار . ١٦

 .دیرا کنترل کن ) CVP(فشار ورید مرکزی. ١٧

  .سمع صداھای ریھ و گزارش صدای غیر طبیعی بھ پزشک. ١٨

 .دیرا رفع کناسترس و اضطراب . ١٩

 .دیبررسی کن از نظر درجھ حرارت را پوست. ٢٠

آسیب بھ  در صورت کاھش شدید برون ده قلبی احتمال( دیرا اندازه گیری کن روزانھ آنزیمھای قلبی. ٢١

 .)بافت میوکارد وجود دارد

 .دیبررسی کن از نظر سیانوز را پوست، دھان، بستر ناخن، لبھا، اللھ گوش واندامھا. ٢٢

 .دیبررسی کناز نظر نارسایی قلبی  را بیمار. ٢٣

 .دیاطالع دھ بھ پزشک در صورت وخیم شدن یا تداوم کاھش برون ده قلبی. ٢٤

  .بستن تورنیکھ چرخشی در صورت وخیم شدن یا تداوم کاھش برون ده قلب. ٢٥

   Patient Education                                                                                         مار یآموزش بھ ب

 .)عدم زور زدن ھنگام دفع مدفوع، نگھ داشتن تنفس ھنگام حرکت( عدم انجام مانور والسالوا. ١

 .ایی بھ مقدار کم و بھ دفعات زیاددریافت مواد غذ. ٢

 .عدم دریافت مایعات حاوی کافئین نظیر قھوه، چای، شکالت، کوال. ٣

 .ین انجام فعالیت و مراقبت از خوداستراحت در فواصل ب. ٤

 .عدم تغییر پوزیشن ناگھانی از حالت خوابیده بھ نشستھ و از نشستھ بھ ایستاده. ٥
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 .استفاده از روشھای آرام سازی جھت کاھش ترس و اضطراب. ٦

  .عدم استعمال سیگار و مشروبات الکلی. ٧

  

  Problem Definition                                                                                         ان مشكل  یب

  :تغذیھ کمتر از نیاز بدن بعلت

 بی اشتھایی در نتیجھ ترس و اضطراب.  

 کاھش تغذیھ از راه دھان در نتیجھ دیسپنھ و درد. 

 بی اشتھایی در نتیجھ کاھش فعالیت و یبوست.  

    Expected Outcomes                                                                        مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . عالئم و نشانھ ھای سوء تغذیھ را در بیمار مورد بررسی قرار دھد و در جھت رفع آنھا اقدام کند - 

   Nursing Recommendations                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

 : د شاملیرا بررسی كن عالئم و نشانھ ھای سوء تغذیھ. ١

 بدن قد و ساختمان عدم تطابق وزن با سن و.  

  ،تغییراتی در مقادیر آلبومین، پروتئینHCT  وHb کلسترول ،.  

 خستگی و ضعف.  

  :اقدامات

 .دیراغب کن مواد غذاییجھت استفاده از  را بیمار. ١

 .دیبدھ زمان کافی بھ بیمار جھت میل کردن غذا. ٢

 .دیھ كنیرا توص مصرف مواد غذایی بھ مقدار کم و بھ دفعات زیاد جھت کاھش تھوع و استفراغ. ٣

 .دیقرار دھ در وضعیت نیمھ نشستھ جھت کاھش دیس پنھ را بیمار. ٤

کردن رسیورھای آلوده و ظروف جمع آوری خلط و  خارج( قبل از تغذیھ  را محیط اطراف بیمار. ٥

 .دیتمیز کن )ادرار 

 .دیاستفاده کناز مواد غذایی مورد عالقھ بیمار . ٦

 .دیتشویق کن بھ تغییر پوزیشن جھت کاھش سوء ھاضمھ را بیمار. ٧

 .دیاستفاده کن از مواد غذایی کھ بلع آنھا راحت تر است. ٨

 .دیتشویق کن ذاییبھ جویدن کامل مواد غ را بیمار. ٩

 .دیاستفاده کن از مواد غذایی پر کالری و پر کربوھیدرات. ١٠

  .دیمشورت کن با متخصص تغذیھ. ١١
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                                Patient Education                                                        مار یآموزش بھ ب

 .دیاستفاده کن ماست، جھت تحمل رژیم غذایی کم نمکاز سبزیجات، آبلیمو، ترشی، . ١

 .دیاجتناب کناز جویدن آدامس، مکیدن آب نباتھای سفت و سیگار کشیدن جھت کاھش بلعیدن ھوا . ٢

 .عدم استفاده از مصرف مایعات و غذاھای نفاخ نظیر غالت و حبوبات و نوشابھ ھای کربنات دار. ٣

 .دیرا رعایت کن) واک و دھانشویھ مس( بھداشت دھان  قبل از صرف غذا. ٤

 .بنوشید مایعات گرم جھت افزایش پریستالتیسم روده. ٥

  .جویدن کامل غذا. ٦

 .عدم مصرف قرص آھن یک ساعت قبل وبعد از مصرف غذا. ٧

  .عدم مصرف آنتی اسیدھا، شیر، سبوس غالت و حبوبات ھمرا با قرص آھن. ٨

  

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل  یب

  :اضطراب بعلت

 نا آشنا بودن با محیط بخش. 

 ،روشھای تشخیصی و درمان کمبود اطالعات درمورد تشخیص. 

 عالئم ظاھری بیماری. 

 پنھ دیس. 

 تنگی نفس.  

 درد شدید.  

 ترس از پیش آگھی.   

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

تاکی  تاکی پنھ، بیان ترس و اضطراب،( و اضطراب را در بیمار بررسی کند عالئم و نشانھ ھای ترس - 

گی، برافروختگی صورت، ناسازگاری با برنامھ کاردی، تعریق، افزایش فشار خون، رنگ پرید

  ). مراقبتی

   Nursing Recommendations                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

  .دیكن اطالعات جمع آوریدر خصوص اضطراب بیمار . ١

 .دیكن ا شناساییر اضطراب و سطح درک بیمار از بیماری. ٢

 .دیكنشناسایی  را تجارب قبلی بیمار در مورد بستری شدن در بیمارستان. ٣

 .دیكنرا شناسایی سیستمھای حمایتی با ارزش بیمار . ٤
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 :اقدامات

 .دیآشنا ساز با محیط بیمارستان، ابزارھا و روشھای درمانی، مراقبتی را بیمار. ١

  .دیبرقرار كن با بیماریک رابطھ توام با آرامش و راز داری . ٢

 .دیكن تشویق بھ بیان ترسھا و اضطراب را بیمار. ٣

بازگو کردن مجدد توضیحات پزشک برای رفع ھرگونھ سوء تفاھم در مورد تشخیص و درمان و پیش . ٤

 .آگھی 

 .دیآموزش دھ بھ خانواده بیمار جھت حمایت از وی. ٥

 .)تدرد عامل مھمی در بروز استرس اس( تسکین درد . ٦

  .دیاستفاده كن از روشھای آرام سازی غیر داروئی. ٧

   Patient Education                                                                                       مار یآموزش بھ ب

 :دیر استفاده كنیز از روشھای آرام سازی. ١

 ماساژ پشت. 

 یآرام ساز یاستفاده از روشھا. 

 یر ذھنیت تصویھدا. 

 .بھ کار بردن مزاح و شوخی و کمک بھ بیمار در خندیدن. ٢

  .در اختیار دادن کتاب دعا بھ بیمار و کمک بھ بیمار در داشتن عبادت متناسب با اعتقادات وی . ٣

  

  Problem Definition                                                                                          ان مشكل  یب

  :تغذیھ بیشتر از نیاز بدن بعلت 

  متابولیسم زانیمکاھش سوخت و ساز مواد غذایی در نتیجھ کاھش.  

    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  :شدپرستار باید قادر با

  . بیمار را از نظر عالئم افزایش وزن کنترل کند - 

  .وضعیت تغذیھ بیمار را بررسی کند - 

                                Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

 :د شاملیبررسی كن در بیمار را نشانھ ھای عدم تحمل فعالیت. ١

 ضعف. 

  خستگی. 

 تنگی نفس فعالیتی.  
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 درد قفسھ سینھ. 

 گیجی. 

 تعریق.  

 افزایش ریت نبض. 

 کاھش فشار خون سیستولیک. 

  میلی متر جیوه با فعالیت ١٥تا  ١٠افزایش فشار خون دیاستولیک بھ میزان.  

  دقیقھ پس از فعالیت ٣عدم برگشت ریت قلب بھ میزان پیش از فعالیت در خالل.  

 :اریاقدامات پرست

 .دیتشویق كن بھ انجام فعالیت بھ ھمراه دوره ھای استراحت را بیمار. ١

 .دیقرار دھ یو در کنار تخت را وسایل مورد نیاز بیمار. ٢

توضیح در مورد پروسیجرھای درمانی و استفاده از  شویق بیمار بھ بیان ترس و اضطراب وبا ت. ٣

  .دیدھ، ترس و اضطراب بیمار را کاھش روشھای آرام سازی

ساکت کردن محیط، اجازه بھ انجام عادات معمولی خوابیدن، برنامھ ( بھبود وضعیت خواب بیمار . ٤

 ).دقیقھ ١٢٠تا  ٩٠ریزی جھت داشتن حداقل یک سیکل خواب 

 .دیبررسی كن را نیاز ھای تغذیھ ای بیمار. ٥

 .دیرا بطور تدریجی افزایش دھ فعالیت بیمار. ٦

را بررسی  آنتی آریتمی ھا و داروھای اینوتروپ مثبت، وازودیالتورھا اثرات درمانی و عوارض. ٧

 .دیكن

ساعت یکبار، نشستن در ھنگام  ٢انجام ورزشھای تنفسی ھر ( د یرا بھبود دھ وضعیت تنفسی بیمار. ٨

 .)سرفھ، تشویق بیمار بھ انجام سرفھ موثر

 .دیجلوگیری كن از بروز عفونت. ٩

 .دیکمک كن )CBR(ساعت در بیماران استراحت مطلق ٢ تا ١بھ تغییر پوزیشن ھر . ١٠

 .دیاستفاده كن از روشھای داروئی و غیر داروئی برای برطرف کردن درد .١١

  .تجویز اکسیژن طبق دستور پزشک. ١٢

   Patient Education                                                                                      مار یآموزش بھ ب

  :دیانجام دھ جھت کاھش ترس و اضطراب ر رایز روشھای آرام سازی. ١

 ماساژ پشت. 

 یآرام ساز یاستفاده از روشھا. 

 یر ذھنیت تصویھدا. 

 .دیتشویق كن بھ نوشیدن شیر قبل از خوابمار را یب. ٢
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 .عدم مصرف مواد کافئین دار مثل کاکائو، چای، قھوه. ٣

 .یج و داشتن دوره ھای استراحت در فواصل فعالیتافزایش فعالیت بتدر. ٤

ذخیره انرژی با عدم انجام کارھای غیر ضروری و استفاده از صندلی ھنگام مسواک زدن، حمام  حفظ . ٥

 .کردن، شانھ کردن موھا

 .در صورت احساس درد در قفسھ سینھ، گیجی، احساس ضعف و خستگی شدید، قطع فعالیتھا. ٦

روی قسمت باالی شکم و ایجاد فشار رو بھ باال در ھنگام بازدم جھت انجام یک سرفھ  قرار دادن یک دست. ٧

  .موثر

  

  Problem Definition                                                                                          ان مشكل  یب

  :عدم تحمل فعالیت بھ علت 

 ش برون ده قلبیھایپوکسی بافتی بدلیل کاھ. 

 اختالل در تبادالت گازی در سطح آلوئولی.  

 آنمی. 

  کاھش ناگھانی ذخیره قلبی بدلیل کاھش جریان خون کرونری در نتیجھ کوتاه شدن زمان پر شدن

 .دیاستولیک

 ضعف عضلھ میوکارد. 

 تغذیھ ناکافی بدلیل ضعف، درد، بی اشتھایی. 

 ھ تغذیھ کمتر از نیاز بدنکاھش توده، تون و قدرت عضالنی بدن ثانویھ ب. 

 اختالل در خواب و استراحت ثانویھ بھ ترس و اضطراب و انجام مراقبتھای مکرر.  

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

ی مربوط بھ عدم تحمل فعالیت را در بیمار مورد بررسی قرار دھد و در جھت رفع این نشانھ ھا عالئم و - 

  .مشکل اقدامات الزم را انجام دھد

                                  Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  :ارزیابی

 :دیبررسی كن ناز نظر افزایش وز را بیمار. ١

  درصد وزن طبیعی،  ٢٠تا  ١٠افزایش وزن بیشتر از 

  میلی متر  ٢٥در زنان بیشتر از ( )تریسپس(سھ سررانافزایش اندازه چین پوستی روی عضلھ

 .)میلی متر ١٥و در مردان بیشتر از 

 بررسی مقدار مایعات و مواد غذایی مصرفی بیمار. 
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 ماربررسی مقدار کالری مواد غذایی مصرفی بی.  

 بررسی نتایج آزمایشات ھورمونی. 

 بررسی بیمار از نظر وجود بیماریھای زمینھ ای.  

  :اقدامات

 .دیمشورت كنبا متخصص تغذیھ . ١

 .کاھش تدریجی وزن با محدودیت مصرف کالری. ٢

  .دیافزایش دھ با اجازه پزشک و تحمل بیمار را فعالیت بیمار. ٣

 .دیرا بررسی كن) لووتیروکسین، متی مازول( رمونی تیروئید اثرات درمانی و عوارض داروھای ھو. ٤

  .روز ٣تا  ٢وزن کردن بیمار ھر . ٥

 .دیاطالع دھ در صورت عدم تغییر وزن بھ پزشک. ٦

  .دیتشویق كن )کم چرب، کم نمک( بھ رعایت رژیم غذایی را  بیمار. ٧      

   Patient Education                                                                                     مار یآموزش بھ ب

 عدم مصرف مواد غذایی بھ مقدار زیاد در شب. 

 مصرف مواد غذایی متناسب با نیاز بدن.  

  کم چرب، کم نمک( رعایت رژیم غذایی(.  

  

  Problem Definition                                                                                           ان مشكل  یب

  :ناتوانی در امر مراقبت از خود بعلت

 درد.  

 ضعف. 

 خستگی.  

 کاھش تحمل فعالیت در نتیجھ تغذیھ کمتر از نیاز بدن. 

 کاھش تحمل فعالیت در نتیجھ ھیپوکسمی بافتی، نارسایی قلبی، ترس از بروز حملھ قلبی.  

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

نظیر تغذیھ، پوشیدن و در (میزان توانمندی بیمار را در امر مراقبت از خود و انجام کارھای روزانھ . ١

  . را بررسی کند) سواک زدن، مراقبت از پوست و ناخنھاآوردن لباسھا، دستشویی رفتن، حمام کردن و م

 . عوامل تاثیر گذار بر روی توانایی ھای بیمار را شناسایی کند. ٢

 .اقداماتی جھت بر طرف کردن عوامل تاثیر گذار بر روی توانایی ھای بیمار بھ کار برد. ٣
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   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  :ارزیابی 

 .دیرا بررسی كن میزان توانایی بیمار در امر مراقبت از خود. ١

 .دیرا بررسی كنعوامل تاثیر گذار بر روی توانایی ھای بیمار . ٢

  :اقدامات

ری از وابستھ شدن بھ خانواده و و جلوگی) تا حدامکان(جھت انجام فعالیتھای روزمره بھ تنھایی  را بیمار. ١

 .دیتشویق كنپرستار 

 .دیبدھ زمان کافی بھ بیمار جھت انجام فعالیتھا و مراقبت از خود. ٢

 .دیکمک كن بھ بیمار در حین انجام مراقبت از خود. ٣

بعد از یک دوره استراحت یا مصرف مسکن، عدم (  دیریدر نظر بگ یک زمان مناسب برای انجام فعالیتھا. ٤

 .)انجام فعالیت در زمان خواب یا غذا خوردن یا بالفاصلھ بعد از آن

 .دیتشویق كن بھ بیان ترس و اضطراب خود را بیمار. ٥

 .دیکمک كنبھ رفع ترس و اضطراب . ٦

 .دیرا بھبود دھوضعیت تغذیھ . ٧

 .دیتجویز كن در صورت نیاز اکسیژن. ٨

  .دیتسکین دھ با روشھای درمان داروئی و غیر داروئی را درد. ٩

                                  Patient Education                                                        مار یآموزش بھ ب

  .دیخود را تدریجی افزایش دھ و فعالیت هدر صورت خستگی، استراحت کرد. ١

 :دیر تشویق كنیز بھ انجام روشھای آرام سازی را بیمار. ٢

 ماساژ پشت. 

 یآرام ساز یاستفاده از روشھا. 

 یر ذھنیت تصویھدا. 

 .عدم انجام فعالیت در زمان خواب یا غذا خوردن یا بالفاصلھ بعد از آن. ٣

 .دیاستفاده كن از مواد مغذی و پرکالری. ٤

  .دیجلوگیری كن از خستگی. ٥

 

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  :یبوست بعلت

 مورفین، کدئین، ( مصرف داروھای مسکن مخدر: کاھش حرکات روده و معده بدلیل( . . . ،

 .کاھش فعالیت



٦١٢ 
 

  کاھش مصرف غذاھای پر فیبر. 

 کاھش دریافت مایعات. 

 آن سرکوب کردن رفلکس دفع نارضایتی از دریافت لگن در تخت و بدنبال. 

 افزایش سن.  

 استرس.  

 آلومینیمی، کلسیم( عوارض برخی از داروھا نظیر آسپرین، آنتی اسیدھای(. 

 ترس از درد قلبی.  

    Expected Outcomes                                                                              مورد انتظار یندھایبرآ

  :ر باید قادر باشدپرستا

  .عادات دفع طبیعی بیمار را شناسایی کند. ١

 . شکل آن مورد بررسی قرار دھد و خصوصیات مدفوع را از نظر دفعات، قوام. ٢

نشانھ ھای دال بر یبوست را شناسایی کند و اقدامات الزم را جھت و پیشگیری بر طرف کردن یبوست بھ . ٣

  . کار برد

   Nursing Recommendations                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

 .دیبررسی كنرا  عادات طبیعی دفع مددجو. ١

 .دیرا سمع كن صداھای شکمی. ٢

 .دیبررسی كن از نظر دفعات، قوام، شکل را خصوصیات مدفوع. ٣

ردرد، بی اشتھایی، اتساع شکم، تھوع، احساس پری یا فشار در س( عالئم ونشانھ ھای دال بر یبوست . ٤

 .دیرا بررسی كن )شکم یا رکتوم، کرامپھای شکمی

  :اقدامات

 .دیافزایش دھ با توجھ بھ سطح تحمل وی و اجازه پزشک را فعالیت بیمار. ١

 .دیتشویق كنبھ عدم خودداری از دفع مدفوع  را بیمار. ٢

 .دیتشویق كن بودن استراحت مطلق در زمان احساس دفع در صورت bed panبھ استفاده از  را بیمار. ٣

 .دیكن ایجاد یک محیط خصوصی برای بیمار. ٤

 .دیتشویق كن بھ ریلکس بودن در طی یک پروسھ دفع را بیمار. ٥

 .دیتشویق كن در صورت عدم منع) لیوان  ١٠تا  ٨( سی سی  ٢٥٠٠بھ خوردن روزانھ حداقل  را بیمار .٦

 .دیتشویق كن بھ نوشیدن مایعات گرم یا سرد جھت تحریک پریستالتیسم را ماربی. ٧

 .دیتشویق كن بھ مصرف غذاھای پر فیبر را بیمار. ٨

 .)بعلت تحریک واگ( عدم انجام انمای تخلیھ ای . ٩
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و فرصت کافی برای  دیکمک كن بھ مددجو برای قرار گرفتن در پوزیشن صحیح برای انجام عمل دفع. ١٠

 .دیبدھدفع 

 .دیتشویق كنبھ خوردن غذاھای پرفیبر  را بیمار. ١١

  .دیاطالع بدھ در صورت عدم بھبودی وضعیت، بھ پزشک. ١٢
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یی حاوی فیبر مثل میو ھای تازه، غالت، مغز گردو، بادام، فندق، سبزیھا، عصاره یافت روزانھ مواد غذادر. ١

 .میوه ھا

 )تکھ از میوه تازه و مقدار زیادی ساالد ٤در حدود ( گرم میوه و سبزی  ٨٠٠بھ دریافت تقریبا  را بیمار. ٢

 .دیتشویق كن

 . دیدریافت آن، مایعات دریافت کن د و ھمراه بایبتدریج مقدار دریافت مواد سبوس دار را افزایش دھ. ٣

 .)مگر اینکھ منع مصرف داشتھ باشد( دیتشویق كن لیتر مایعات ٢بھ دریافت روزانھ حداقل  را بیمار. ٤

 .دیمحدود کن فنجان در روز ٣تا  ٢بھ  را میزان مصرف قھوه. ٥

 .بنوشیددقیقھ قبل از صرف صبحانھ  ٣٠یک لیوان آب گرم . ٦

 .دیتعیین کن اص برای دفعیک زمان منظم و خ. ٧

 .)در صورت عدم منع(  دیتشویق کن بھ قدم زدن و خارج شدن از تخت را بیمار. ٨

در تخت دراز بکشد و ( بودن آموزش انجام ورزشھای در تخت در حد تحمل در صورت استراحت مطلق . ٩

و این ) سینھ خم شودبار بھ سمت قفسھ  ٢٠تا  ١٠یک زانویش را بھ سمت قفسھ سینھ خم کند و ھر زانو 

 . بار در روز انجام دھد ٤یا  ٣کار را 

 .دیاجتناب كن از نشستن طوالنی مدت و زور زدن برای دفع مدفوع. ١٠

 .دیاستفاده كن از لوبریکانت و محلولھای محافظت کننده در اطراف پوست ناحیھ مقعد. ١١

  .دیرا رعایت كن بھداشت ناحیھ مقعد و پوست اطراف آن. ١٢

  

  Problem Definition                                                                                             ن مشكل  ایب

  :اختالل در الگوی خواب بعلت

 ترس و اضطراب.  

 محیط ناآشنا. 

 و ارتوپنھ تنگی نفس. 

 درد. 

 اختالل در اجرای الگوی طبیعی خواب. 

 مکرر در طول شب بررسی ھا و مراقبتھای. 
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 کاھش فعالیت جسمانی. 

 تغییر درریتم بیولوژیک.  

 بیدار شدن ھای مکرر بعلت دیزوری بدنبال مصرف داروھای مدر.  

                                    Expected Outcomes                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :دپرستار باید قادر باش

  . عوامل مختل کننده خواب بیمار را شناسایی کند. ١

  . اقدامات الزم را جھت بھبود کیفیت خواب بیمار انجام دھد. ٢

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :ارزیابی 

  .دیبررسی كن ارالگوی خواب بیمار . ١

 .دیرا شناسایی كنعوامل موثر در خواب بیمار . ٢

شکایت کالمی بیمار از بخواب رفتن، احساس عدم رضایت (  عالئم و نشانھ ھای اختالل در الگوی خواب. ٣

از خواب، بیدار شدنھای مکرر در طول شب، تاخیر در شروع خواب، زود بیدار شدن از خواب، تغییرات 

 .دیرا شناسایی كن )بودن بیقراراشگری، اضطراب و رفتاری نظیر پرخ

  :اقدامات

 .دیرا برطرف كن نیازھای فیزیولوژیک نظیر گرسنگی، تشنگی، دفع قبل از خواب. ١

 .دیرا کاھش دھ ترس و اضطراب بیمار. ٢

 .دیرا کاھش دھ صدای محیط. ٣

 .دیکمک كن )خوابیدن زمان خواب، مصرف شیر، نحوه(  بھ بیمار برای اجرا کردن عادات خواب. ٤

 .دیاستفاده كناز روشھای آرام سازی قبل از خواب . ٥

 .دیتوصیھ كن بھ بیمار برای تخلیھ مثانھ قبل از خواب. ٦

 .دیاستفاده كن در صورت تنگی نفس از اکسیژن در طول خواب. ٧

 .دیاستفاده كن ستھقرار دادن بیمار در وضعیت نیمھ نش در صورت تنگی نفس و ارتوپنھ از بالش اضافی و. ٨

 .دیبرنامھ ریزی كن برای انجام مراقبتھای پرستاری قبل از شروع خواب بیمار. ٩

 .دیتوجھ كن در صورت استفاده از مسکنھای مخدر بھ عوارض این داروھا. ١٠

در صورت داشتن داروھای مدر عدم استفاده این داروھا در شب و برنامھ ریزی برای این داروھا در . ١١

  .صبح
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  .کاکائو در شب و عدم مصرف قھوه، چای، کافئین، شکالت. ١

  .تخلیھ مثانھ قبل از خواب. ٢
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 .ساعت قبل از خواب ٣عدم ورزش و فعالیت زیاد تا . ٣

 .استفاده از یک نوشیدنی گرم پیش از خواب. ٤

 .عدم استفاده از الکل . ٥

 .اجتناب از خوابیدن طوالنی در طول روز. ٦

  .محدود کردن مصرف مایعات در شب. ٧

 .ھای گوش برای مقابلھ با سرو صداكاستفاده از پال. ٨

  .اساژ پشتاستفاده از یک روش آرام سازی پیش از خواب نظیر موسیقی درمانی، م. ٩

  

  Problem Definition                                                                                             ان مشكل  یب

  :تغییر در پرفیوژن بافتی بعلت

 کاھش برون ده قلبی در نتیجھ برادی کاردی. 

  رمصرف داروھای مد ھیپوولومی بدلیل کاھش حجم مایعات و. 

  کاھش فشار خون. 

  جراحی بای پس تجمع خون وریدی در اندامھای انتھایی بدنبال استفاده از ورید سافن در

   CABG).(عروق

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  .دالیل تغییر در پرفیوژن بافتی را بررسی کند. ١

  . کاھش پرفیوژن بافتی را اصالح کند. ٢

   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

 :ملد شایرا بررسی كن نشانھ ھای کاھش پرفیوژن بافتی عالئم و. ١

 کاھش شدید فشار خون.  

 بودن بیقرار. 

 گیجی. 

 عدم آگاھی از زمان و مکان و شخص. 

 کاھش یا عدم وجود نبضھای محیطی.  

  سی سی در ساعت ٣٠کاھش برون ده ادراری بھ کمتر از.  

  کاھش پرفیوژن کلیوی. 

  افزایش مقدار اوره و کراتینین. 
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  ھ ھمراه افزایش تعداد نبض در میلی متر جیوه ب ١٥کاھش فشار سیستولیک بھ میزان

  .صورت تغییر پوزیشن

  ضربھ در دقیقھ در حالت استراحت ١٠٠افزایش تعداد نبض بیشتر از. 

  :اقدامات

 .دیحفظ كندر حد طبیعی  را فشار خون. ١

 .دیاکسیژن تجویز كن طبق دستور پزشک. ٢

 .دیبعمل آور بیمار از حمایت روانی. ٣

 .دیپایین آورئم ایسکمی مغزی بدنبال شوک در صورت وجود عال را سر تخت. ٤

 .دیتشویق كن بھ قدم زدن را در صورت اجازه پزشک بیمار. ٥

 .دیحفظ كن در حد مناسب را درجھ اتاق. ٦

 .دیرا بررسی كن درجھ حرارت پوست امکرر. ٧

 .دیکنترل كنھر ساعت  را برون ده ادراری. ٨

 .دیرا کنترل كن )رانی، رادیال، براکیال پشت پا، تی بیا، پشت زانو،(ھای محیطی  نبض. ٩

 .دیرا اندازه گیری كن سطح اوره و کراتینین. ١٠

 .دیباال آور بودن بی قراردر صورت گیجی و  را کناره ھای تخت. ١١

 .دیتشویق كن لیوان مایعات در صورت عدم محدودیت ١٠تا  ٨بھ مصرف روزانھ حداقل  را بیمار. ١٢

 .دیتوجھ كن و بھ حفظ فشار خون در حد نرمال را کنترل عالئم حیاتی. ١٣

 .دیتوجھ كنبھ عوارض داروھای مدر . ١٤

 .دیرا بررسی كن نبضھای محیطی امکرر. ١٥

 .دیتشویق كن ورزشھای اکتیو یتدریجالیتھای پاسیو و بعد از آن شروع بھ انجام فعرا  بیمار. ١٦

لی برای جلوگیری از ترومبوز وریدھای جورابھای ضد آمبو پوشیدن جورابھای االستیک فشاری و. ١٧

 .عمقی

  .انجام مرتب تست ھومان. ١٨
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 . ییر پوزیشن بدھدآھستھ و بتدریج تغ ،جھت جلوگیری از بروز ھایپوتانسیون وضعیتی. ١

درجھ  ٩٠عدم قرار دادن پاھا برروی ھم، اجتناب از گذاشتن بالش زیر زانوھا، اجتناب از خم کردن . ٢

مفصل ھیپ بھ مدت طوالنی، اجتناب از نشستن بھ مدت طوالنی جھت جلو گیری از اختالل خونرسانی 

  .انتھاھا

 .عدم استعمال سیگار. ٣

  .عد از آن شروع بتدریج ورزشھای اکتیوانجام فعالیتھای پاسیو و ب. ٤
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  Problem Definition                                                                                            ان مشكل  یب

  :استفراغ بعلت اختالل در آرامش بدلیل تھوع و

   قلب محیطیگیرنده ھای تحریک واگ یا سمپاتیک در نتیجھ احتقان قلب یا تحریک. 

 تحریک کورتیکال بدلیل درد، استرس، اضطراب. 

  تحریک شیمیایی مرکز استفراغ در نتیجھ اختالالت الکترولیتی و عدم تعادل اسید و باز، سرفھ ھای

  .مکرر، یبوست

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . علل ایجاد تھوع و استفراغ در مددجو را شناسایی کند. ١

  . عالئم و نشانھ ھای ایجاد تھوع و استفراغ را شناسایی کند .٢

  . جھت جلوگیری از تھوع و استفراغ بھ کار گیرد را اقدامات الزم. ٣     

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

در بیمار نظیر دیستانسیون شکمی، سردرد، افزایش فشار  را عالئم و نشانھ ھای ایجاد تھوع و استفراغ. ١

 .  دیشناسایی کن ترس، عق زدن خون سیستولیک، درد، اضطراب و

  :اماتاقد

 .  دیجلوگیری کن گاز در روده و معده  از تجمع مایع و. ١

 .دیتسکین دھ را درد بیمار. ٢

 .دیبیمار را کاھش دھ ترس و اضطراب. ٣

 .  دیرا حذف کن بوھا و مناظر نامطبوع. ٤

بھ دفع خلط بھ طور صحیح و شست و شوی دھان و خارج کردن ظرف جمع آوری خلط بالفاصلھ از  .٥

 .  دیکنکمک  محیط

 .)المی باعث تھوع و استفراغ می شودھیپوناترمی و ھیپوک( د یکن را کنترل سطح الکترولیتھای خون. ٦

 .توصیھ بھ تغذیھ با مایعات صاف شده و بھ مقدار کم و دردفعات متعدد. ٧

 .دیکاھش دھ را مصرف ادویھ و فلفل. ٨

 .دیباال ببر بعد از صرف غذا را سر تخت. ٩

 .  دیتشویق کنھ انجام تنفس آرام در ھنگام بروز تھوع ب را بیمار. ١٠

 .  دیتوجھ کن بھ عوارض داروھا. ١١

 .  دیاستفاده کن ضد استفراغ نظیر متوکلوپرامید با تجویز پزشک یاز داروھا. ١٢

 .  دیتوجھ کنبھ بھداشت شخصی مددجو مثال تشویق کردن تعویض روزانھ لباسھا و یا حمام رفتن روزانھ . ١٣

   .نشستن در ھوای آزاد. ١٤
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   Patient Education                                                                                      مار یآموزش بھ ب

 .  دیتوجھ کن ساعت، قبل و بعد از تغذیھ و بعد از استفراغ ٢بھ بھداشت دھان ھر . ١

 .دفع خلط شست و شوی دھان بعد از ھر بار . ٢

 .عدم استعمال سیگار. ٣

 .نیھای حاوی کافئینعدم مصرف نوشید. ٤

 .بھ دفعات زیاد مصرف مواد غذایی بھ مقدار کم و. ٥

 .عدم استفاده از مایعات خیلی گرم یا خیلی سرد. ٦

 .عدم مصرف غذاھای خیلی چرب و یا مصرف زیاد فیبر. ٧

 .عدم مصرف غذاھای حاوی ادویھ . ٨

 .  دیرا محدود کن ات درحین غذا خوردنمصرف مایع. ٩

  .  دیاجتناب کن ساعت بعد از صرف  غذا ٢از قرار گرفتن در حالت طاق باز حداقل . ١٠

  

  Problem Definition                                                                                          ان مشكل  یب

   :ن و اختالالت الکترولیتی بعلتکاھش حجم مایعات بد

 فوروزماید، آلداکتون،( مصرف مدرھا(.... 

 استفراغ، خستگی، ترس مصرف ناکافی مایعات از طریق دھان بدلیل درد، تھوع و.  

 محدودیت غذایی.  

  دیس پنھ(تنگی نفس(.  

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  .نشانھ ھای ھیپوولومی را در شخص مورد بررسی قرار دھد عالئم و. ١

 . دالیل ایجاد ھیپوولومی را مورد بررسی قرار دھد. ٢

 .نشانھ ھای ھیپوناترمی را مورد بررسی قرار دھد عالئم و. ٣

 .می را مورد بررسی قرار دھدنشانھ ھای ھیپوکال عالئم و. ٤

 

  

   Nursing Recommendations                                                              یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

 :د شامل یرا شناسایی کن نشانھ ھای ھیپوولومی عالئم و. ١

 کاھش تورگور پوستی.  
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 خشکی مخاطھا. 

 تشنگی. 

 گرم روزانھ ٥٠٠ھ بیشتر از کاھش وزن بدن ب. 

 کاھش فشار خون و افزایش تعداد نبض. 

  میلی متر جیوه در حین تغییر پوزیشن ١٥افت فشار خون سیستولیک بھ بیشتر از. 

  ١٠٣٠افزایش وزن مخصوص ادرار بھ بیشتر از . 

 :د شاملیرا شناسایی کن ناترمینشانھ ھای ھیپو عالئم و. ٢

 تھوع.  

  استفراغ. 

 کمیکرامپھای ش. 

 انقباض ناگھانی عضالت.  

 ضعف. 

 گیجی و خواب آلودگی. 

 تشنج. 

  :د شاملیرا شناسایی کن نشانھ ھای ھیپوکالمی عالئم و. ٣

 ضربان اکتوپیک بطنی وجود) PVC (. 

 ضعف عضالنی. 

  پاراستزی(بیحسی و کرخی(. 

  تھوع. 

 استفراغ. 

 گیجی و خواب آلودگی. 

 محو صداھای روده ای. 

  : اقدامات

 .دیرا کنترل كن اسمواللیتھ سرم و ولیتھاالکتر. ١

 .دیکنترل كن با اقدامات داروئی و غیر داروئی را تھوع و استفراغ. ٢

 .دیتالش كن برای اصالح اختالل الکترولیتھا توجھ كرده و بھ عوارض کمبود الکترولیتھا. ٣

 .دیتشویق كن Out Putترل با کن) در صورت عدم منع( لیوان آب روزانھ  ١٠تا  ٨بھ دریافت  را بیمار. ٤

  .دیتشویق كن بھ دریافت مواد غذایی حاوی سدیم و پتاسیم باال مگر اینکھ ممنوعیت داشتھ باشد را بیمار. ٥

تا % ٥وزن نشانھ دھیدراتاسیون خفیف، % ٤تا % ٢وزن کردن روزانھ فرد با یک لباس، از دست دادن . ٦

 .است دھیدراتاسیون شدید %٩ر از نشانھ دھیدراتاسیون متوسط و باالت% ٩
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 ٣٠٠سی سی در طول غروب،  ٨٠٠سی سی مایع در روز،  ١٠٠٠( ساعتھ برای بیمار  ٨برنامھ ریزی . ٧

 .دیانجام دھ )سی سی در طول شب مایعات دریافت کند

 .)CVP(فشار ورید مرکزی اندازه گیری. ٨

  .تجویز الکترولیتھا طبق دستور پزشک. ٩

   Patient Education                                                                                       مار یآموزش بھ ب

 .عدم مصرف کافئین، چای، عصاره گریپ فروت بعلت اثر دیورتیکی آنھا. ١

 .دیتشویق كن بھ دریافت مایعات از راه دھان را بیمار. ٢

  .دیتوجھ كناغ بھ بھداشت فردی جھت جلوگیری از استفر. ٣

  

  Problem Definition                                                                                            ان مشكل  یب

  :عدم تحمل فعالیت بھ علت

 ،آنمی اختالل در تبادالت گازی در سطح آلوئولی، ھایپوکسی بافتی بدلیل کاھش برون ده قلبی. 

 گھانی ذخیره  قلبی بدلیل کاھش جریان خون کرونری در نتیجھ کوتاه شدن زمان پر شدن کاھش نا

 .دیاستولیک، ضعف عضلھ میوکارد

 تغذیھ ناکافی بدلیل ضعف، درد، بی اشتھایی. 

 کاھش توده بدن، تون، قدرت عضالنی ثانویھ بھ تغذیھ کمتر از نیاز بدن. 

 طراب و انجام مراقبتھای مکرراستراحت ثانویھ بھ ترس و اض اختالل در خواب و.  

    Expected Outcomes                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

ن عالئم ونشانھ ھای مربوط بھ عدم تحمل فعالیت را دربیمار مورد بررسی قرار دھد و در جھت رفع ای

  . مشکل اقدامات الزم را انجام دھد

   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  :ارزیابی

 :د شاملیبررسی كن در بیمار را نشانھ ھای عدم تحمل فعالیت. ١

 ضعف. 

 خستگی. 

 تنگی نفس فعالیتی. 

 درد قفسھ سینھ. 

 گیجی. 

 تعریق. 
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  نبض تعدادافزایش. 

 کاھش فشار خون سیستولیک. 

  میلی متر جیوه بدنبال فعالیت ١٥تا  ١٠افزایش فشار خون دیاستولیک بھ میزان. 

  دقیقھ پس از قطع فعالیت ٣قلب بھ میزان پیش از فعالیت در خالل ضربان عدم برگشت. 

  : اقدامات

 .دیتشویق كن ه ھای استراحتبھ انجام فعالیت ھمراه با دور را بیمار. ١

 .دیقرار دھ در کنار تختش را وسایل مورد نیاز بیمار. ٢

 توضیح در مورد پروسیجرھای جراحی و با تشویق بھ بیان ترسھا و اضطراب را ترس و اضطراب بیمار. ٣

 .دیکاھش دھ استفاده از روشھای آرام سازی و

برنامھ ریزی  زه بھ انجام عادات معمول خوابیدن،ساکت کردن محیط، اجا( بھبود وضعیت خواب بیمار . ٤

 .)دقیقھ ای خواب مداوم ١٢٠تا  ٩٠جھت ایجاد حداقل یک سیکل خواب 

 .دیرا بررسی كن نیازھای تغذیھ ای بیمار. ٥

 .دیرا افزایش دھ فعالیت تدریجی بیمار. ٦

 . دیرا بررسی كن یتمی ھاآنتی آر و اثرات درمانی و عوارض داروھای اینوتروپ مثبت، وازودیالتورھا. ٧

ساعت یکبار، نشستن در ھنگام سرفھ، تشویق  ٢انجام ورزشھای تنفسی ھر (بھبود وضعیت تنفسی بیمار. ٨

 .)بیمار بھ انجام سرفھ موثر

 .دیجلوگیری كناز بروز عفونت در بیمار . ٩

 .دیکمک كن )CBR(استراحت مطلق ساعت در بیمار ٢تا  ١بھ تغییر پوزیشن ھر . ١٠

 .برطرف کردن درد . ١١

 .دیرا اصالح كن رژیم غذایی بیمار. ١٢

 .دیتجویز كن اکسیژن در صورت نیاز. ١٣

  .اصالح آنمی با مصرف دارو و یا رژیم غذایی. ١٤

   Patient Education                                                                                       مار یآموزش بھ ب

 .انجام ورزشھای آرام سازی جھت کاھش ترس و اضطراب. ١

 .تشویق بھ نوشیدن شیر قبل از خواب. ٢

 .عدم مصرف مواد کافئین دار قبل از خواب . ٣

 .افزایش تدریجی و داشتن دوره ھای استراحت در فواصل فعالیت. ٤

لی ھنگام مسواک زدن، حمام کردن، حفظ ذخیره انرژی با عدم انجام کارھای غیر ضروری و استفاده از صند. ٥

 .شانھ کردن موھا

 .در صورت احساس درد در قفسھ سینھ، گیجی، احساس ضعف خستگی شدید، قطع فعالیت. ٦

  .قرار دادن دست روی قسمت باالی شکم و ایجاد فشار رو بھ باال در ھنگام بازدم جھت انجام یک سرفھ موثر. ٧



٦٢٢ 
 

  Problem Definition                                                                                        ان مشكل  یب

  :احتمال بروزعفونت بعلت

 ییھوا ینامناسب راھھا یجھ پاكسازیدر نت یویتجمع ترشحات ر.  

 تیكاھش قدرت سرفھ و كاھش فعال.  

 یھ و ضعف عمومیل سوء تغذیكاھش مقاومت بدن نسبت بھ عفونت بدل. 

 یھ ناكافیو تغذ یبافت یپوكسیل ھایكاھش مقاومت بدن بدل.  

    Expected Outcomes                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  .كند یبررسمار یدر ب را بروز عفونت ینشانھ ھا عالئم و .١

 .را بھ كار برد ح جھت كاھش خطر بروز عفونتیات صحاقدام. ٢

  .بھ كار برد یویاز بروز عفونت ر یریشگیجھت پ را حیاقدامات صح. ٣

   Nursing Recommendations                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

 :د، شاملیكن یبررس ماریدر ب را عفونت بروز یعالئم و نشانھ ھا. ١

 ش درجھ حرارت بدنیافزا. 

 بروز لرز.  

 قھیضربھ در دق ١٠٠ش تعداد نبض باالتر از یافزا. 

 ش تعداد تنفسیافزا. 

 یویر یعیر طبیغ یھاحضور صدا. 

 وجود دارد یب پوستیكھ آس یدر ھر منطقھ ا یعیر طبیغ یناژ و بو، تورم، التھاب، دریقرمز . 

 یویرشحات رش تیافزا. 

 م از واژن ھمراه با خارشیخروج ترشحات بد بو و حج.  

 بد ادرار یكدورت و بو. 

 ت و احساس سوزش در دفع ادراریتكرر، فور. 

  دھان یا زخم در غشاء موكوسیالتھاب. 

 ش شمارش یافزاWBC مات آنیرات مھم در تقسییو تغ. 

  :اقدامات

 :شامل د،یانجام دھ جھت كاھش بروز عفونت یاقدامات. ١

 ح دستھایصح یشست وشو. 

 قاتیا تزریر وارد كردن سوند و ینظ یتھاجم یھ روشھایل در انجام كلیت نكات استریرعا. 



٦٢٣ 
 

 یعات بھ اندازه كافیمصرف ما. 

 از بدنیده ال و مطابق با نیھ بدن در حد ایحفظ تغذ. 

 ماریت و استراحت بین فعالیتعادل ب یبرقرار. 

 مار و دستور پزشكیھ تحمل بت با توجھ بیفعال یجیش تدریافزا. 

 مار بھ حفظ بھداشت دھانیق بیتشو. 

 ماریدر ب یت عضالنیت فعالیتقو. 

 یعیتھ ادرار در حد طبیدیحفظ اس. 

 لیت نكات استری، رعایاز بھ سوند گذاریدر صورت ن. 

 یندھاسو یكون بھ جایلیس یده از سوندھامدت، استفا یطوالن یاز بھ سوند گذاریدر صورت ن 

 .التكس

 ا رانیشكم  یابت كردن سوند با چسب روث. 

 نھیحفظ بھداشت روزانھ پر. 

 سھ بھ مثانھ یاز برگشت ادرار از ك یرین تر از سطح مثانھ جھت جلوگییپا یسھ ادراریادن كد قرار 

 مارستانیب یاستھایمطابق با س یض كاتتر ادراریتعو.  

 .دیرا ثبت كن عالئم حیاتی. ٣

 .دییق كنتشو بھ سرفھ موثر را بیمار. ٤

  .دیھ كنیتھ نمونھ كشت از خون، خلط، ادرار، ترشحلت واژن، دھان، زخم. ٥

   Patient Education                                                                                       مار یآموزش بھ ب

 . ق داشتھ باشدیشن، سرفھ و تنفس عمیر پوزییساعت تغ ٢است ھر  )CBR(استراحت مطلق كھ یتا زمان. ١

 .گاریعدم استعمال س. ٢

  .ز و خشك كندیا مدفوع خود را از جلو بھ عقب تمیزن بعد از دفع ادرار  یمددجو. ٣

 .)تیدر صورت عدم ممنوع( عات یوان مایل ١٠تا  ٨مصرف روزانھ حداقل . ٤

  .استراحت یت و داشتن دوره ھایفعال یجیش تدریافزا. ٥

  .جھ بھ حفظ بھداشت فردیتو. ٦

  

  Problem Definition                                                                                                 ان مشكل  یب

  :درد بعلت

 وكاردیون میژناسیكاھش اكس. 

 یحاصل از جراح یتروما. 
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    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . كند ییجاد كننده درد را در مددجو شناسایعلل ا. ١

 . كند ییدرد را شناسا یر كالمیو غ یكالم یعالئم و نشانھ ھا. ٢

 . كند ییدرد را شناسا یا بھبودید كننده یعوامل تشد. ٣

  . كند یریشرفت درد جلوگیا پیجاد یاز ا. ٤

   Nursing Recommendations                                                             یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی 

 .دیكن ییرا شناسامار نسبت بھ درد یمعمول ب یپاسخھا. ١

 :شامل د،یكن ییرا شناسا حضور درد یكالمریعالئم غ. ٢

 انقباض عضالت صورت. 

 مشت كردن دست. 

 حركت یبرا یلیم یب. 

 یآرام نا.  

 قیتعر.  

 صورت یا برافروختگی یدگیرنگ پر. 

 یرات تنفسیی، تغیكارد یر در فشار خون، تاكییتغ. 

 .دیكن ییدرد را شناسا ت، انتشاریفیمحل، ك. ٣

 .دیكن ییدرد را شناساد كننده یعوامل تشد. ٤

 .دیكن ییدرد را شناسا ھندهعوامل بھبود د. ٥

  :اقدامات

 .دیمار را برطرف كنیب ترس و اضطراب. ١

 :د، شاملیاستفاده كن از درد ییرھا یبرا یر داروئیاز عوامل غ. ٢

 ماساژ پشت. 

 یآرام ساز یاستفاده از روشھا. 

 یر ذھنیت تصویھدا. 

 شنیر پوزییتغ. 

 .دیدھ قرار مھ نشستھ و استراحت مطلقیت نیدر وضع را ماریب. ٣

 .دیژن بدھیاكس طبق دستور پزشك .٤

 .دیاستفاده كنن یسریترو گلیر نینظ ین دھنده درد قلبیتسك یاز داروھا. ٥
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 .قھیدق ١٥ یال ١٠ ین درد در طیز مسكن مخدر طبق دستور پزشك در صورت عدم تسكیتجو. ٦

 .مار و دستور پزشكیت با توجھ بھ سطح تحمل بیش فعالیافزا. ٧

 .دیرا درمان كن ونیپوتانسین و ھاویپرتانسیھ. ٨

 .دیكن یرا بررس كیتینولیبریم بلوكر، ضدانعقاد و فیكلس یو عوارض داروھا یاثرات درمان. ٩

 .دیتجویز كن اکسیژن در صورت نیاز و با مشورت پزشک .١٠

  .تجویز مسکن قبل از سرفھ بھ بیماری کھ تحت عمل جراحی قرار گرفتھ است. ١١

   Patient Education                                                                                     مار یآموزش بھ ب

 .عدم انجام مانور والسالوا. ١

 .ادیبھ مقدار كم و دفعات ز ییمصرف مواد غذا. ٢

 .ن دار مثل قھوه، كوال، شكالتیكافئ ییعدم مصرف مواد غذا. ٣

 .گاریعدم استعمال س. ٤

  .در صورت جراحی، برای انجام سرفھ حمایت ناحیھ عمل با دست. ٥

  

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  :اختالل در فعالیت جنسی بھ علت

 خستگی.  

 اضطراب و ترس. 

 قاربتترس از مرگ حین م. 

 تاثیر داروھای بتا بلوکر.  

    Expected Outcomes                                                                      مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . فعالیت معمول جنسی را در بیمار مورد بررسی قرار دھد. ١

  .سی فرد را مورد بررسی قرار دھدتغییرات ایجاد شده در فعالیت جن. ٢

 . علل تغییر در فعالیت جنسی بیمار را شناسایی کند. ٣

  .تغییرات تاثیر گذار بر فعالیت جنسی را شناسایی کند. ٤

   Nursing Recommendations                                                                  یپرستار  یھ ھایتوص

   :ارزیابی 

 .دیمار را بررسی كنیب فعالیت معمول جنسی. ١

  .دیرا بررسی كنتغییرات ایجاد شده در فعالیت جنسی . ٢

 .دیرا بررسی كن علل تغییر در فعالیت جنسی نظیر محدودیتھای ناشی از بیماری و درمان. ٣
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گی، کوتاھی کاھش برون ده قلبی، خست وجود تنگی نفس، تغییرات تاثیر گذار بر فعالیت جنسی نظیر. ٤

 .دیرا بررسی كن تنفس

  :اقدامات

 :دیل کمک كنیذ مار با استفاده از روشھاییب بھ کاھش ترس و اضطراب. ١

 ماساژ پشت. 

 یآرام ساز یاستفاده از روشھا. 

 یر ذھنیت تصویھدا. 

 شنیر پوزییتغ. 

 کمک خواستن از ھمسر بیمار برای برقراری ارتباط با بیمار. 

 .دیتوصیھ كن قبل از خارج شدن از بستر الیت جنسی در صبح وبھ بیمار جھت انجام فع. ٢

 :توصیھ بھ عدم انجام مقاربت. ٣

 بدنبال احساس تنگی نفس، کوتاھی تنفس، درد قفسھ سینھ، خستگی. 

 بالفاصلھ بعد از خوردن و آشامیدن. 

 در محیط ھای با درجھ حرارت باال و پایین.  

   Patient Education                                                                                      مار یآموزش بھ ب

 .درک صحیح از انجام فعالیت جنسی. ١

  :عدم انجام مقاربت . ٢

 بدنبال احساس تنگی نفس، کوتاھی تنفس، درد قفسھ سینھ، خستگی. 

 بالفاصلھ بعد از خوردن و آشامیدن. 

  باال و پاییندر محیط ھای با درجھ حرارت. 

 .قبل از خارج شدن از بستر انجام مقاربت ھنگام در صبح و. ٣

 .پنھ، خستگی قطع فعالیت جنسی بدنبال بروز درد قفسھ سینھ، دیس. ٤

  

  : منابع مورد استفاده

 انتشارات نور دانش. تھران.یپرستار یص، مراقبت و مھارتھایتشخ). ١٣٨٢. (كروان مفرد، مالحتین.  

 Black, J. & Hawks, J. (2009). Medical-Surgical Nursing. Sanders Elsevier.  

 Juall, L. (2006). Hand book of Nursing Diagnosis. Lippincott Williams & Wilkins. 

 Klug Red man, B. (2001). The practice of Patient Education. Mosby.  

 Weber, J. & Kelley, S. (2007). Health Assessment in Nursing, Lippincott Williams & 

Wilkins.  
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 بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  
 اختالالت اسید و باز

  

  Problem Definition                                                                                              ان مشكل  یب

  :بعلت) ، کاھش غلظت بی کربنات H، افزایش غلظت یونPHکاھش ( اسیدوز متابولیک

 اسیدوز الکتیک ناشی از متابولیسم بی ھوازی. 

 ناشی از دیابت، مصرف الکل، گرسنگی(کتواسیدوز(. 

 اتیلن گلیکول، متانول، سالیسیالتھا( توکسین ھا (. 

 سترونیسمونارسایی کلیھ، ھیپوولومی شدید، ھیپوآلد. 

 اسھال. 

 اورتروسیگموئیدوستومی. 

 بولیک نظیر ھایپرتیروئیدیسم، شوکاحتباس اسید بھ دنبال ساختھ شدن اسیدھای متا. 

  .درمان طوالنی با دیاموکس، آمونیوم کلراید      

    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . را شناسایی کند علل ایجاد کننده اسیدوز متابولیک. ١

 . عالئم ونشانھ ھای اسیدوز متابولیک را شناسایی کند. ٢

 . با درمان اسیدوز متابولیک آشنا باشد. ٣

  .اقدامات الزم جھت رفع عامل ایجاد کننده اسیدوز متابولیک را انجام دھد. ٤

   Nursing Recommendations                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

o بررسی عوامل ایجاد کننده اسیدوز متابولیک. 

o بررسی عالئم و نشانھ ھای اسیدوز متابولیک: 

 تنفس کوسمال( افزایش عمق و تعداد تنفس : دستگاه تنفس.( 

 کاھش قدرت انقباضی قلب، اتساع عروق محیطی و انقباض وریدھای : دستگاه قلب وعروق

، ھایپوتانسیون، کاھش ظرفیت عروق مرکزی و یا ریوی و مستعد ٧کمتر از  PHمرکزی در 
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 .شدن فرد بھ ادم ریھ، تاکی کاردی، دیس ریتمی

 کما١سردرد، خواب آلودگی، استوپور: دستگاه عصبی ،. 

 اضطراب، ترس، درد شکمی، کرامپ عضالنی، تھوع، تغییر برون ده (افزایش پتاسیم سرم

 ).قلبی

 شوک. 

 شکی مخاط دھان ناشی از ھیپرونتیالسیون جبرانیخ. 

  :اقدامات

o درمان عامل زمینھ ای .  

o کاھش ترس و اضطراب با: 

 تشویق بیمار بھ بیان ترس و اضطراب. 

 توضیح در مورد علل اختالل و روشھا و اقدامات درمانی . 

 استفاده از روشھای آرام سازی. 

o  با) ھ دنبال اسیدوزناشی از اتساع عروق مغزی ب(کمک بھ رفع سردرد : 

 توضیح علت درد . 

  استفاده از روشھای تسکین غیر داروئی نظیر ماساژ پشت، تغییر پوزیشن، استفاده از روشھای

 .آرام سازی و گذاشتن پارچھ سرد روی سر

  درجھ ٤٠تا  ٣٠باال بردن سر تخت. 

 عدم استفاده از سولفات مورفین . 

 وگیری از لرزحفظ درجھ حررارت بدن در حد نرمال و جل. 

  ایجاد یک محیط آرام و بی صدا. 

 مالیم کردن نور محیط . 

 اجتناب از تغییر پوزیشن سریع و ناگھانی . 

o بر طرف کردن عوارض ھیپرکالمی با: 

 کمک بھ کاھش ترس و اضطراب. 

 محدود کردن غذاھای حاوی پتاسیم باال. 

 اجتناب از مصرف غذاھا و  مصرف مواد غذایی بھ مقدار کم و دفعات زیاد،: در صورت اسھال

مایعاتی کھ بھ سختی ھضم می شوند نظیر محصوالت لبنی، ادویھ جات، میوه ھا و سبزیھا، 

 .، پیشگیری از ھیپوولمی)مواد حاوی کافئین

 مانیتورینگ قلبی . 

                                                   
1stupor  
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  در صورت بروز ھیپرکالمی شدید تجویز گلوکونات کلسیم و یا تزریق وریدی انسولین و

 .دکستروز ھیپرتونیک

o کمک بھ برطرف شدن کرامپ عضالنی : 

 آرامش دادن بھ بیمار. 

 استراحت در تخت. 

 گرم کردن ناحیھ کرامپ. 

 ماساژ و انجام تمرینات کششی سبک. 

  عدم انداختن پاھا روی ھم. 

 مصرف مایعات بھ اندازه کافی. 

 در کرامپھای خیلی شدید تجویز سرم دکستروز، نرمال سالین. 

o کنترل سطح ھوشیاری با: 

 زدن بیمار با اسم صدا. 

 لمس بیمار . 

 یادآوری مکرر زمان، مکان، شخص. 

 قرار دادن ساعت و تقویم در اختیار بیمار. 

 خاموش کردن المپ اتاق بیمار در روز و روشن کردن آن در شب. 

 توضیح کلیھ روشھای مراقبتی و درمانی. 

 مشارکت بیمار در امر مراقبت از خود. 

 جلوگیری از صدمھ و تروما. 

 سایی منابع ترس و اضطراب بیمار و رفع آنھاشنا. 

 حفظ تحریکات محیطی جھت جلوگیری از محرومیت حسی یا تحریکات حسی بیش از حد. 

 بھ خاطر آوردن خاطرات بیمار با کمک خانواده. 

 تغییر پوزیشن مکرر بیمار، انجام تدابیر امنیتی نظیر باال بردن کنار تخت، : در صورت کما

 .سیونجلوگیری از آسپیرا

o بھ کار بردن تدابیری جھت افزایش تھویھ آلوئولی نظیر: 

 استفاده از دستگاه تھویھ مکانیکی. 

 پوزیشن نشستھ. 

 استفاده از مسکن در موارد محدودیت تنفسی بھ دنبال ترومای قفسھ سینھ. 

  کنترل مکرر گازھای خون شریانی)ABG .( 

o  تجویز بی کربنات سدیم در صورتی کھPH   باشد ١٠و بی کربنات کمتر از  ١/٧کمتر از. 



٦٣٠ 
 

o در صورت تجویز بی کربنات توجھ بھ عوارض آن. 

o مانیتورینگ بیمار از نظر ھیپوکالمی بدنبال اصالح اسیدوز. 

o تشویق بیمار بھ رعایت بھداشت دھان.  

   Patient Education                                                                                          مار یآموزش بھ ب

 :دیمار آموزش دھیر را بھ بیموارد ز

 عدم انجام مانور والسالوا. 

 مفصل ران(اجتناب از خم کردن گردن و ھیپ.( 

 استفاده از روشھای آرام سازی برای کاھش اضطراب. 

 عدم مصرف غذاھای حاوی پتاسیم باال. 

 نسیون وضعیتیتغییر پوزیشن آھستھ بھ منظور جلوگیری از ھیپوتا. 

 رعایت بھداشت دھان. 

 عدم انداختن پاھا روی ھم.  

  

  Problem Definition                                                                                              ان مشكل  یب

  :بعلت) بنات، کاھش غلظت یون ھیدروژن، افزایش غلظت بی کرPHافزایش  (آلکالوز متابولیک 

 کاھش اسید بدنبال: 

  .روده ای -اتالف معدی - 

  ).شایع ترین(استفراغ  -  

  .ساکشن معدی -   

  .اتالف از طریق ادرار -   

  .ھایپر آلدوسترونیسم -   

  .افزایش گلوکوکورتیکوئیدھا -   

  .درمان با دیورتیکھا -   

  :حرکت اسید بھ داخل سلول بدنبال -   

  .ھایپوکالمی -   

  .نیزیمیھیپوم -   

 افزایش باز بدنبال: 

  .مصرف زیاد بی کربنات سدیم - 

  .تجویز زیاد الکتات یا استات -  

  ).سیترات تولید کننده بی کربنات است( ترانسفوزیون مقادیر باالی خون  -   
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    Expected Outcomes                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . علل ایجاد کننده آلکالوز متابولیک را شناسایی کند - 

 . عالئم و نشانھ ھای آلکالوز متابولیک را شناسایی کند - 

 . با درمان طبی آلکالوز متابولیک آشنا باشد - 

  . اقدامات الزم جھت رفع عامل ایجاد کننده آلکالوز متابولیک را بکار گیرد - 

   Nursing Recommendations                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  :ارزیابی

o بررسی عامل زمینھ ای .  

o  افزایش غلظت یون بی کربنات، ھیپرونتیالسیون، تھوع، ( بررسی عالئم و نشانھ ھای آلکالوز متابولیک

، )با پیشرفت آلکالوز(، گیجی، خواب آلودگی، اغما )ابتدای شروع عالئم در(استفراغ، پرخاشگری 

  .تتانی، تشنج ھای صرع گونھ، ھیپوکالمی

  :اقدامات

 .رفع علت اصلی ایجاد اختالل و افزایش ترشح کلیوی یون بی کربنات. ١

  :کاھش ترس و اضطراب با. ٢

 تشویق بیمار بھ بیان ترس و اضطراب. 

 الل و روشھا و اقدامات درمانیتوضیح در مورد علل اخت . 

 استفاده از روشھای آرام سازی. 

 )تجویز مایعات حاوی سدیم کلراید( جایگزینی مایعات از دست رفتھ . ٣

 .تجویز کلرور پتاسیم. ٤

 .تجویز سولفات منیزیم. ٥

 .مانیتورینگ قلبی بیمار. ٦

 :جلوگیری از تھوع و استفراغ بیمار با. ٧

 فعات زیاد با حجم کممصرف مواد غذایی بھ د. 

 استفاده از غذاھای خشک و عدم مصرف مایعات ھمراه با غذا . 

 تشویق بیمار بھ عدم مصرف مواد غذایی حاوی کافئین باال. 

 مصرف مواد غذایی با آرامش. 

 تشویق بیمار بھ عدم مصرف مواد غذایی حاوی ادویھ . 

  پزشک طبق دستور...) متوکلوپرامید،(تجویز داروھای ضد استفراغ. 

 :کنترل سطح ھوشیاری بیمار با. ٨
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 صدا زدن بیمار با اسم . 

 لمس بیمار . 

 یادآوری مکرر زمان، مکان، شخص. 

 قرار دادن ساعت و تقویم در اختیار بیمار. 

 خاموش کردن اتاق بیمار در روز و روشن کردن آن در شب. 

 توضیح کلیھ روشھای مراقبتی و درمانی. 

 از خود مشارکت بیمار در امر مراقبت. 

 جلوگیری از صدمھ و تروما. 

 شناسایی منابع ترس و اضطراب بیمار و رفع آنھا. 

 حفظ تحریکات محیطی جھت جلوگیری از محرومیت حسی یا تحریکات حسی بیش از حد. 

 بھ خاطر آوردن خاطرات بیمار با کمک خانواده. 

 کنار  یباال بردن نرده ھاتغییر پوزیشن مکرر بیمار، انجام تدابیر امنیتی نظیر : در صورت کما

 .تخت، جلوگیری از آسپیراسیون

 :کنترل بیمار از نظر تتانی و تشنج با. ٩

 ٢کنترل مکرر عالمت شوستوک و تروسو . 

 بررسی دقیق وضعیت تنفسی بیمار و کنترل بیمار از نظر باز بودن راھھای ھوایی. 

 آماده نمودن وسایل احیا در کنار تخت بیمار . 

 :امھ آلکالوزدر صورت اد. ١٠

 تجویز کلراید آمونیوم. 

 تجویز اسید کلریدریک. 

  .آماده کردن بیمار جھت دیالیز. ١١

                                       Patient Education                                                        مار یآموزش بھ ب

  .م سازیکاھش ترس و اضطراب با کمک روشھای آرا. ١

 . مصرف غذاھای حاوی پتاسیم. ٢

 . عدم مصرف غذاھای حاوی کافئین و ادویھ. ٣

  .قطع الکل در صورت مصرف. ٤

  

                                                   
اشیال درعالمت شوستوک پس از ضربھ بھ عصب ف. و تروسو ھردو از عالیم زودرس ھیپوکلسمی است) چاوستیک(عالمت شوستوک  ٢

میلی  ١٠پرش در لب و صورت مشاھده می گردد و در عالمت تروسو، اسپاسم کارپوپدال پس از بستن کاف فشارسنج بھ مدت یک دقیقھ 
در بیماران مبتال بھ  آلکالوز متابولیک بدلیل افزایش میل .متر جیوه باالتر از فشار سیستولی و ایجاد ایسکمی در دست مشاھده می گردد

  .ن با کلسیم در محیط قلیایی، احتمال بروز ھیپوکلسمی افزایش می یابدترکیب البومی
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  Problem Definition                                                                                            ان مشكل  یب

  :بعلت)  PaCo2ایش ، افزPHکاھش ( اسیدوز تنفسی

 کاھش تبادالت گازی بدنبال: 

 .کاھش تھویھ آلوئولی  

  .مزمن انسدادی ریھ یبیمار  

  .آمفیزم ریھ  

  .آسم شدید  

  .آپنھ انسدادی  

  .آتلکتازی  

  .پنومونی  

  . سندرم دیسترس تنفسی بالغین  

  .ادم ریوی  

  .ھایپوونتیالسیون ناشی از تھویھ مکانیکی نامناسب  

  .شدید قفسھ سینھ صدمات  

 عضالنی-اختالل در عملکرد عصبی: 

  . پولیومیلیت  

  .سندرم گیلن باره  

  .میاستنی گراویس  

  .ھایپوکالمی  

  . افزایش بیش از حد وزن  

  .کیفو اسکلیوزیس  

  مصرف داروھای ضعیف کنندهCNS نظیر نارکوتیکھا، باربیتوراتھا، آرام بخشھا.  

    Expected Outcomes                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . علل ایجاد کننده اسیدوزتنفسی را شناسایی کند - 

 . عالئم و نشانھ ھای اسیدوز تنفسی را شناسایی کند - 

 . با درمان طبی اسیدوز تنفسی آشنا باشد - 

  . ات الزم جھت رفع عامل ایجاد کننده اسیدوز تنفسی را بکار گیرداقدام - 

   Nursing Recommendations                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

 .بررسی عوامل زمینھ ای. ١ 
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ختالالت بینایی، سردرد، سرگیجھ، خواب ھیپرپنھ، ا(بررسی عالئم و نشانھ ھای اسیدوز تنفسی . ٢ 

 ).، ھایپرکالمی)ICP(آلودگی، کاھش یا فقدان صداھای ریوی، ھایپوتانسیون، ھایپرکاپنھ، افزایش فشار داخل مغزی

  :اقدامات - 

 .رفع عامل زمینھ ای. ١ 

 :حفظ تھویھ مناسب وکافی با. ٢ 

  .تجویز برونکودیالتورھا -  

  .فونت ریویتجویز آنتی بیوتیک جھت درمان ع -  

  .قرار دادن بیمار در وضعیت نیمھ نشستھ -  

 . مصرف مایعات -  

 .استفاده از درناژ وضعیتی -  

  .در صورت نیاز بھ تجویز اکسیژن، پایش دقیق بیمار -  

  .تھویھ مکانیکی -  

 :کمک بھ درمان سردرد با. ٣ 

  .توضیح علت سردرد -  

تغییر پوزیشن، استفاده از  استفاده از روشھای تسکین غیر داروئی نظیر ماساژ پشت، - 

 .روشھای آرام سازی

 .درجھ ٤٠تا  ٣٠باال بردن سر تخت  -  

 . عدم استفاده از سولفات مورفین -  

 .حفظ درجھ حررارت بدن در حد نرمال و جلوگیری از لرز -  

اضطراب، ترس، درد شکمی، کرامپ عضالنی، تھوع، تغییر (درمان ھیپرکالمی و عوارض آن . ٤ 

 : با )برون ده قلبی

 .کمک بھ کاھش ترس و اضطراب -  

 .محدود کردن غذاھای حاوی پتاسیم باال -  

مصرف مواد غذایی بھ مقدار کم و دفعات زیاد، اجتناب از مصرف غذاھا و : در صورت اسھال - 

مایعاتی کھ بھ سختی ھضم می شوند نظیر محصوالت لبنی، ادویھ جات، میوه ھا و سبزیھا، مواد 

 .مایعات کافی و پیشگیری از ھیپوولمی ، مصرف)حاوی کافئین

 . مانیتورینگ قلبی -  

در صورت بروز ھیپرکالمی شدید تجویز گلوکونات کلسیم و یا تزریق وریدی انسولین و دکستروز  -  

 .ھیپرتونیک

 :کنترل سطح ھوشیاری بیمار با. ٥ 
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 . صدا زدن بیمار با اسم -  

 . لمس بیمار -  

 .یادآوری مکرر زمان، مکان، شخص -  

 .قرار دادن ساعت و تقویم در اختیار بیمار -  

 .خاموش کردن اتاق بیمار در روز و روشن کردن آن در شب -  

 .توضیح کلیھ روشھای مراقبتی و درمانی -  

 .مشارکت بیمار در امر مراقبت از خود -  

 .جلوگیری از صدمھ و تروما -  

 .شناسایی منابع ترس و اضطراب بیمار و رفع آنھا -  

 .محیطی جھت جلوگیری از محرومیت حسی یا تحریکات حسی بیش از حد حفظ تحریکات -  

 .بھ خاطر آوردن خاطرات بیمار با کمک خانواده -  

 یتغییر پوزیشن مکرر بیمار، انجام تدابیر امنیتی نظیر باال بردن نرده ھا: در صورت کما -  

 .کنار تخت، جلوگیری از آسپیراسیون، کنترل وضعیت تنفسی

 .تجویز رینگرالکتات وریدی با بیکربنات سدیم وریدی یا خوراکی: ھبودیدر صورت عدم ب -  

  .ساکشن ترشحات معده جھت خروج بیشتر اسید -  

   Patient Education                                                                                        مار یآموزش بھ ب

 :دیزش دھمار آمویر را بھ بیموارد ز

 .با توجھ بھ عامل زمینھ ای تشویق بیمار بھ کنترل و پایش بیماری. ١

 .اجتناب از انجام مانور والسالوا. ٢

 .عدم مصرف غذاھای با پتاسیم باال. ٣

 .عدم استفاده از آرام بخشھا بھ ھمراه الکل. ٤

 .مصرف مایعات کافی. ٥

 .تھویھ کافی ریھ. ٦

 .تخلیھ ترشحات. ٧

  .نتھای ریھدرمان عفو. ٨

  

  Problem Definition                                                                                            ان مشكل  یب

  :بعلت)  PaCo2، کاھش PHافزایش (  آلکالوز تنفسی

 ھایپرونتیالسیون بدنبال: 

 .ترس و اضطراب  
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  .درد  

  .گریھ و شیون طوالنی  

  .سمی گرم منفی تیسپ  

  .ھایپوکسی  

  .ھایپرونتیالسیون بدنبال تنظیم نامناسب ریت تنفسی در دستگاه تھویھ مکانیکی  

 .مصرف بیش از حد سالیسیالتھا  

  .آنسفالیت  

  .مننژیت  

  .زھای باالی پروژسترونومصرف د  

  .ترومبوآمبولی، فیبروز ریوی، نارسایی احتقانی قلب، آنمی شدید، آسم  

    Expected Outcomes                                                                       مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . علل ایجاد کننده آلکالوزتنفسی را شناسایی کند - 

 . عالئم و نشانھ ھای آلکالوز تنفسی را شناسایی کند - 

 . شنا باشدبا درمان طبی آلکالوز تنفسی آ - 

  . اقدامات الزم جھت رفع عامل ایجاد کننده آلکالوز تنفسی را بکار گیرد - 

   Nursing Recommendations                                                                   یپرستار  یھ ھایتوص

    :ارزیابی

  .بررسی عوامل زمینھ ای. ١

افزایش تعریق، برافروختگی، پارستزی انگشتان دست و پا، ( کالوز تنفسی بررسی عالئم و نشانھ ھای آل. ٢

کرامپھای عضالنی، مثبت شدن عالمت شوستوک و عالمت تروسو، اسپاسم کارپوپدال، تتانی، سنکوپ، دیس 

 ). ریتمی ھای قلبی، ھیپوکالمی

  :اقدامات

 .رفع عامل زمینھ ای. ١

 .)ھایپرونتیالسیون(تصحیح الگوی نامناسب . ٢

 تصحیح ھیپوکسمی. 

 کمک بھ کاھش ترس و اضطراب با: 

 .تشویق بیمار بھ بیان ترس و اضطراب              

 . توضیح در مورد علل اختالل و روشھا و اقدامات درمانی                

 .استفاده از روشھای آرام سازی           

 برطرف کردن درد با: 
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ظیر استفاده از روشھای تسکین غیر داروئی نظیر ماساژ پشت، استفاده از روشھای غیر داروئی ن    

  .تغییر پوزیشن، استفاده از روشھای آرام سازی

 .درمان داروئی با دستور پزشک   

 در بیماران نوروتیک دمیدن در پاکت کاغذی و استنشاق مجدد ھوای درون پاکت . 

 :تصحیح ھیپوکلسمی. ٣

 توجھ بھ عالمت شوستوک و تروسو. 

 ی از تتانیجلوگیر. 

 عدم انداختن پاھا بر روی ھم. 

 پیشگیری از کرامپھای عضالنی. 

 تجویز گلوکونات کلسیم. 

 بھ کارگیری احتیاطھای الزم مربوط بھ تشنج. 

 . مانیتورینگ قلبی بیمار. ٤

 :توجھ بھ ھیپوکالمی و عوارض آن با. ٥

 تشویق بیمار بھ خوردن مواد غذایی حاوی پتاسیم باال. 

  کلرید پتاسیمتجویز وریدی.  

   Patient Education                                                                                        مار یآموزش بھ ب

 . کمک بھ رفع علت زمینھ ای. ١

ت کاغذی بار در دقیقھ بھ آرامی درون پاک ١٠( دمیدن در پاکت کاغذی و استنشاق مجدد ھوای درون پاکت . ٢

ثانیھ نفس بکشد و آنقدر این کار را تکرار کند تا  ١٥نفس بکشد، سپس بدون وجود پاکت حدود 

 ). ھیپرونتیالسیون برطرف شود

 .عدم انداختن پاھا بر روی ھم. ٣

 . کاھش ترس و اضطراب. ٤

  . کاھش درد. ٥

  : منابع مورد استفاده

  .انتشارات نور دانش. تھران. ICUقبتھای ویژه در مرا). ١٣٨٣. (نیکروان مفرد مالحت، شیری حسین. ١

2. Jevon, PH. (2007). Emergency care. Churchill living strove. Elsevier. 

3. Juall, L. (2006). Hand book of Nursing Diagnosis. Lippincott Williams & wilkins. 

4. Black, J. & Hawks, J. (2009). Medical-Surgical Nursing. Sanders Elsevier. 

5. Klug Red man, B. (2001). The practice of Patient Education. Mosby.  
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  

   (CPR) ریوی-احیاء قلبی
  

               Problem Definition                                                            ان مشكل  یب

  :ریوی بعلت- احیاء قلبی

 ایست قلبی بدلیل: 

  .فیبریالسیون بطنی

  .آسیستول

  .تاکی کاردی بطنی

  .عروقی-کالپس شدید قلبی

و  دیگوکسین مسمومیت با می، آمبولی ریوی،تامپوناد قلبی، ھیپوترمی، ھیپوولبدنبال (انفکاک الکترومکانیکی 

 .)داروھای بتا بلوکر، کلسیم بلوکر

 ی بدلیلایست تنفس: 

  .انسداد راھھای ھوایی بدنبال ورود جسم خارجی، اسپاسم راھھای ھوایی و اپی گلوت

  .استنشاق گازھای سمی

  .مشکالت مغزی 

  .غرق شدن

  .مسمومیت دارویی

  .خفگی

  .تروما

 مرگ ناگھانی قلب بدلیل: 

   .بیماریھای عروق کرونر

  .ھیپرتروفی میوکارد

  .میوکاردیت

   .اختالالت  سیستم ھدایتی

    Expected Outcomes                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  :پرستار باید قادر باشد

  . ایست قلبی را شناسایی کند علل. ١

 . علل ایست تنفسی را شناسایی کند. ٢
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 . علل مرگ ناگھانی قلب را شناسایی کند. ٣

 . بررسی کندعالئم ایست قلبی را . ٤

 . عالئم ایست تنفسی را بررسی کند. ٥

 . عالئم مرگ ناگھانی را بررسی کند

 . تنفسی را بررسی کند-عالئم ایست قلبی. ٦

 . ریوی را بداند- مراحل احیاء قلبی. ٧

  . را بداند  ٣BCLS)( حمایت ھای حیاتی اولیھ در ترتیب انجام آنھا اقدامات الزم و. ٨

 . را بداند )٤ACLS(حمایت ھای پیشرفتھ حیاتی  در یب انجام آنھااقدامات الزم وترت. ٩

 . اندیکاسیونھای استفاده از دفیبریالتور را بداند. ١٠

 . آنھا را بداند از ریوی و اندیکاسیون استفاده- داروھای مورد استفاده در احیاء قلبی. ١١

 .ریوی را بشناسد -عوارض احیاء قلبی. ١٢

 . ا شناسایی کندناموفق ر CPRعالئم . ١٣

  . ریوی را ذکر کند - اقدامات پس از احیاء قلبی. ١٤     

                Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  : ارزیابی

   .كنید بررسی را مرگ ناگھانیو  ایست ریوی علل ایست قلبی،. ١

 :ی كنید شاملرا بررس عالئم ایست قلبی. ٢

  معتبرترین عالمت(عدم وجود نبض(. 

  کاھش سریع سطح ھوشیاری. 

 عدم وجود صداھای قلبی. 

 سیانوز.  

 عدم وجود فشا رخون. 

 عدم وجود تنفس یا تنفس مشکل دار.  

 :بررسی عالئم ایست تنفسی. ٣

 گیجی، اضطراب و بی قراری. 

 سیانوز سریع. 

 عدم وجود نبض و فشار خون. 

  :مرگ ناگھانی بررسی عالئم. ٤

                                                   
3 Basic Cardiac Life Support 
4 Advanced Cardiac Life Support 
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 درد قفسھ سینھ. 

 تھوع، استفراغ. 

 خستگی و بی حالی. 

 تنگی نفس. 

 رنگ پریدگی. 

 عرق سرد. 

 :ریوی- بررسی عالئم ایست قلبی. ٥

 عدم وجود ھوشیاری. 

 سیانوز یا رنگ پریدگی و عدم وجود تنفس. 

  ٥میدریاز( اتساع شدید مردمک چشم.(  

 عدم وجود نبض. 

 تولرات نوار قلب بھ سمت آسیسیتغی. 

  :اقدامات

o ریوی بھ ترتیب-انجام مراحل احیاء قلبی: 

  )(BCLS حمایت ھای حیاتی اولیھ

 در صورت مواجھھ با یک فرد بی ھوش : 

   .صدا زدن بیمار و تکان دادن آرام - ١

  .کمک خواستن و اطالع دادن بھ اورژانس - ٢

  .)خواباندن برروی یک سطح صاف و محکم ( پوزیشن دادن بھ بیمار - ٣

 گردنی استفاده از پوزیشن- در صورت عدم آسیب نخاعی(نترل و برقراری راه ھوایی ک - ٤

ردنی استفاده از مانورکشیدن گ- در صورت شک بھ آسیب نخاعی و ٦چانھ باال -سربھ عقب

  .٧آرواره ھای بیمار

آغاز تنفس مصنوعی با  ،در صورت عدم حرکت قفسھ سینھ و سیانوز: توجھ بھ تنفس - ٥

  .فس دھان بھ دھان، دھان بھ بینی، ماسک و آمبوبگاستفاده از تن

- ماساژ قلبیدر صورت عدم وجود نبض، شروع  لمس نبض کاروتید و: بررسی گردش خون -٦                       

 . انجام می شود 2-30ریوی کھ بھ نسبت 

 

  

                                                   
5 Mydriasis 
6 Head Tilt Chin Lift 
7 Jaw Thrust 
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   ACLS)(اقدامات حیاتی پیشرفتھ 

و )   ٩LMA(ماسک الرنژیال نتوباسیون یاای ٨, راه ھوایی با کمک(برقراری راه ھوایی . ١

   .%١٠٠دادن اکسیژن

  .برقراری راه وریدی. ٢

  .مانیتورینگ قلبی. ٣

 ).در صورت وجود آسیستول و فیبریالسیون بطنی( استفاده از دستگاه الکتروشوک. ٤

 . ABGکنترل اکسیژناسیون با استفاده از . ٥

 :شامل CPRدر داروھای اصلی مورد استفاده : دارو درمانی. ٦

  ،%١٠٠اکسیژن  - 

دقیقھ قابل استفاده در فیبریالسیون بطنی،  5-3وتکرار آن ھر  1mgزاولیھ وبا د :اپی نفرین - 

    .تاکی کاردی بطنی بدون نبض، انفکاک الکترومکانیکال، آسیستول بطنی

گره  قابل استفاده در برادیکاردی و بلوک  2mgتا سقف 1mg-0/5ز وبا د :سولفات آتروپین - 

  . در آسیستول 3mgدقیقھ تا سقف  5-3ھر  1mgز وبطنی عالمت دار، با د- دھلیزی

 ١٥تا  ١٠ز یک میلی اکی واالن بھ ازای ھر کیلوگرم وزن بدن و ھر وبی کربنات سدیم با د -  

  .در صورت نیاز بعد از برطرف کردن ھیپوکسی وز اولیھدقیقھ تکرار د

ز وبا د و 3mg/kgدقیقھ تا سقف   5تا3ھر  1mg/kgز حملھ ای ولیدوکائین با د -  

بھ صورت انفوزیون وریدی قابل استفاده در تاکی کاردی و فلوتر   2تا mg/kg  4نگھدارنده

  . بطنی

  .دقیقھ  قابل استفاده در ایست قلبی ١٠در عرض  mg 150با دوز :آمیودارون - 

          دقیقھ دفیبریلھ و بعداز        5، بعد از هبھ صورت رقیق نشد 5mg/kgز وبا د :برتیلیوم -                  

قابل استفاده در تاکی کاردی و  mg/kg 30وتکرار تا سقف  10mg/kgز دارو بھ میزان ودقیقھ تکرار د 5

  .فلوتربطنی مقاوم بھ درمان

  قابل استفاده در ھیپرکالمی، %10از محلول  16mg/kg-8ز وبا د :کلرید کلسیم -                

  .ھیپوکلسمی، مسمومیت با داروھای بلوک کننده کلسیم           

قابل استفاده در برادی کاردی عالمت دار، بلوک قلبی،  10mg/min-2ز وبا د :ایزوپروترنول -              

 .ایست سینوسی کھ بھ آتروپین جواب نمی دھد

o  بررسی مددجو از نظر عوارضCPR : 

 اتساع معده و خطر آسپیراسیون. 

 پنوموتراکس. 

                                                   
8 Airway 
9 Laryngeal Mask Airway 
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 شکستگی دنده ھا. 

 شکستگی استرنوم. 

 ھموتراکس. 

 لھ شدگی یا پاره شدن عروق کرونر و میوکارد. 

 تامپوناد قلبی. 

 آنسفالوپاتی. 

 نکروز حاد توبولی. 

  آسیب بھ حنجره و تراشھ در حین اینتوباسیون. 

 سوختگی بدنبال استفاده از الکتروشوک. 

o   عالئمCPR نا موفق  : 

 دوطرفھدریاز مردمک ھای می.  

 عدم واکنش مردمکھا بھ نور. 

 مھمترین عالمت( عدم وجود موج قلبی برروی نوار قلب(. 

  دقیقھ انجام عملیات  ٤٥تا  ٣٠عدم وجود نبض و فشار خون بعد ازCPR . 

  

o  اقدامات بعد از انجامCPR موفق: 

 انتقال بیمار بھ بخش مراقبتھای ویژه. 

 تنفسی -مانیتورینگ قلبی. 

 دقیقھ تا ثابت شدن وضعیت بیمار  ١٥بت عالئم حیاتی ھر کنترل وث. 

 تصحیح اختالل اسید و باز.  

 استفاده از تھویھ مکانیکی در صورت نیاز.  

 تجویز پردنیزولون در صورت ادم مغزی. 

  بررسیI/O . 

 ،درجھ  ٤٥تا  ٣٠باال بردن سر تخت. 

  بررسی بیمار از نظر عوارضCPR . 

 استفاده از پالس اکسی متری و انجام  بررسی وضعیت اکسیژناسیون باABG . 

 حمایت روانی بیمار و خانواده وی. 
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  . انتشارات بشری
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 راھنمای پرستاری بالینی مبتنی بر شواھد
  

ICU 
 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                                 

  :احتمال آسپیراسیون در رابطھ با

 تضعیف رفلکس ھای گگ و سرفھ 

 بھ ضربھ بھ سر، بیماری پارکینسون، حوادث عروقی مغز، کما و تشنج  کاھش سطح ھوشیاری ثانوی 

 در صورت پر (داخل تراشھ ای /تضعیف رفلکس ھای حنجره ای و گلوت ثانوی بھ وجود لولھ تراکئوستومی

 ، سد یشن، میاستنی گراویس، سندرم گیلن باره و بیماری پارکینسون  NGT، وجود )نبودن کافی کاف لولھ

 اد غذاییعدم تحمل مو 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                  

  .بیمار بر اساس شواھد زیر عالمتی دال بر آسپیراسیون از خود نشان نخواھد داد

  .صداھای ریوی واضح است .١

 .خرخر تنفسی شنیده نمی شود .٢

 .نداردتب  .٣

 . ھنگام ساکشن کردن مقادیر اندکی ترشحات رقیق خارج می شود .۴

 .در گرافی قفسھ سینھ، ریھ ھا پاک است .۵

 . دق ریھ ھا طبیعی است .۶

 . تنگی نفس وجود ندارد .٧

 Nursing Recommendations                                                      توصیھ ھای پرستاری             

  :یم و نشانھ ھای مربوط بھ آسپیره کردن ترشحات، غذا و مایعات را بررسی و گزارش نماییدعال - ١

 رونکای 

 ماتیتھ در دق در سطح ریھ مبتال 

 سرفھ 

 افزایش سرعت تنفس 

 افزایش ضربان قلب 

  تنگی نفس 

 :اقداماتی برای کاھش خطر آسپیراسیون انجام دھید - ٢

 بخصوص اگر (نید و مددجو را در وضعیت پھلو قرار دھید از دادن غذا و مایعات از راه دھان خودداری ک

 .)رفلکس بلع در او کم است، رفلکس بلع ندارد، مشکل زیادی در بلعیدن دارد و یا ھوشیار نیست
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 مددجو را تشویق کنید تا از تحریک حلق استفاده کند و برای خارج . ناحیھ دھان و حلق را ساکشن کنید

کھ نیاز است از طریق شستشوی دھان اقدام کنید و در ھنگام شستشوی  کردن ترشحات باقیمانده تا حدی

در صورت فلج، صورت بیمار را طوری بھ پھلو بخوابانید کھ . دھان بیمار را در وضعیت پھلو قرار دھید

 .نیمھ فلج رو بھ باال باشد

  معدی دریافت می کند - اگر مددجو غذا را از راه لولھ بینی: 

غذایی یا بر حسب روش معمول در صورت تداوم در تغذیھ، محل لولھ را قبل از ھر وعده ) الف

 .کنترل کنید

تغذیھ . میزان انفوزیون تغذیھ مداوم از راه لولھ را باال نبرید مگر آنکھ دستور داده شده باشد) ب

 . متناوب از راه لولھ نیز باید بھ آھستگی انجام گیرد

از آن در وضعیت نیمھ نشستھ یا نشستھ کامل قرار دھید دقیقھ پس  ٣٠مددجو را حین غذا دادن و ) ج

  .مگر آنکھ برای وی ممنوع شده باشد

اگر باقیمانده غذای قبلی گاواژ شده در معده از اندازه معمول بیشتر بود، تغذیھ از راه لولھ را ) د

  .متوقف و بھ پزشک اطالع دھید

 در صورتی کھ دادن غذا از راه دھان مجاز است: 

نظیر انتخاب وضعیت مناسب حداکثر (ماتی برای بھبود عمل بلع در مددجو انجام دھید اقدا) الف

  ...)نشستھ، استفاده از غذاھایی کھ نیاز کمتر بھ جویدن دارند، عدم مصرف مواد غذایی چسبنده و 

  .وقت کافی برای خوردن غذا بگذارید) ب

  .ندیدن و صحبت کردن اجتناب کندبھ مددجو آموزش دھید کھ در حال خوردن و آشامیدن، از خ)  ج

دقیقھ پس از آن در وضعیت نشستھ کامل نگھ دارید ،  ٣٠مددجو را حین خوردن غذا و حداقل ) د

  .مگر آنکھ برای وی ممنوع شده باشد

بھ مددجو از نظر بھداشت دھان پس از خوردن غذا کمک کنید و اطمینان یابید کھ مواد غذایی در ) ه

 .دھان باقی نمانده است

 اگر بیمار لولھ تراشھ یا تراکئوستومی دارد: 

باشد و بھ صورت دوره ای فشار کاف کنترل شود تا از  cmH2O 20فشار کاف باید بیشتر از ) الف

  .پر شدن آن اطمینان حاصل شود

انجام فیزیوتوراپی قفسھ سینھ و ساکشن لولھ تراشھ و تراکئوستومی قبل از انجام گاواژ مواد ) ب

  .گیردغذایی صورت 

  بیماران دارای وضعیت ناپایدار کھ احتماال نیاز بھ انتوباسیون خواھند داشت و یا بالفاصلھ بعد از خارج

 .نگھ دارید NPOکردن لولھ تراشھ را 

  ساعت  ٢جھت سھولت در خروج ترشحات را ه ھوایی و حلق و جلوگیری از بروز پنومونی، بیمار را ھر

 .ر بچرخانیدیک بار ازیک پھلویی بھ پھلوی دیگ
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  در بیمارانیکھ مدت طوالنی است از راه دھان نفس میکشد، باید بھ سقف دھان آنھا توجھ خاصی شود چرا

با . کھ کبره ھای شکل گرفتھ از اخالط خشک شده می توانند از محل خود جدا گردیده و آسپیره  شوند

 .گیری این کبره ھا شوید استفاده از مرطوب کننده ھای مصنوعی و شستشوی مکرر دھان، مانع شکل

  با بازگشت ھوشیاری بیماردرحالت کما و برگشت رفلکس گگ، باید توانایی وی در مکیدن و بلع مایعات

 . تجھیزات ساکشن حتما در اختیار باشند تا در مواقع ضروری استفاده شوند. آزموده شود

 در صورتیکھ عالئم و نشانھ ھای آسپیره وجود داشتھ باشد: 

  .م بھ ساکشن ناحیھ نای نماییداقدا) الف

  .از دادن مواد غذایی از راه دھان اجتناب کنید) ب

 .مددجو را برای رادیوگرافی ریھ آماده کنید) ج

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                             

  آسپیراسیون و روشھای پیشگیری از آن را بھ بیمار آموزش دھیدعلل بروز 

 بھ مددجو آموزش دھید کھ جھت خارج کردن ترشحات داخل دھان از تحریک حلق استفاده کند 

 در ھنگام غذاخوردن و آشامیدن ازخندیدن و صحبت کردن اجتناب کند. 

 بھداشت دھان را رعایت کند. 

 
 Problem Definition                                                                      بیان مشکل                      

  :اضطراب وترس در رابطھ با 

  نظیر لولھ گذاری داخل تراشھ، تراکئوستومی، (انجام پروسیجرھای تھاجمیCVP. (  

 محیط و افراد ناآشنا 

 وضعیت خانواده 

 مسائل مالی 

 تشخیصی و درمانھایی نظیر تھویھ مکانیکی روند بیماری و آزمایشات 

 فقدان درک تشخیص 

 احساس حبس بودن در بستر 

 آالرم ھا 

  محیطICU  

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                 

  :طراب نخواھد شدمددجو بر اساس شواھد زیر دچار ترس و اض

  .احساس کم شدن اضطراب را بیان می کند- ١

 .الگوی خواب مناسب دارد- ٢
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 .چھره گشاده و حرکات بدنی ھمراه با آرامش دارد- ٣

 . عالیم حیاتی ثابت است - ۴

 . توانایی درک مشکل وتعامل با دیگران را خواھد داشت - ۵

 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

  :عالیم و نشانھ ھای ترس و اضطراب را بررسی و گزارش کنید - ١

  بیان احساس اضطراب 

 بی خوابی 

 تحریک پذیری 

 لرزش 

 بی قراری 

 تعریق زیاد 

 تاکی کاردی 

  افزایش فشار خون 

 رنگ پریدگی صورت 

  رفتارھای متمرکز بھ خود 

 رتکرر ادرا 

  خصوصا قفسھ سینھ ، پشت و گردن(احساس درد در بدن( 

 مردمک گشاد، تھوع و استفراغ، اسھال، خستگی و ضعف، دھان خشک، سرگیجھ و بی اشتھایی 

 عصبانیت، از دست دادن کنترل، کاھش اعتماد بھ نفس 

 تحریک پذیری، گریھ و تماس چشمی ضعیف 

 عدم توانایی تمرکز، فراموشی و گیجی 

 :برای کاھش ترس و اضطراب مددجو انجام دھیداقداماتی را  - ٢

  مددجو را با محیط بیمارستان، لوازم  و وسایل آشنا کنید و در صورت لزوم، روشھای درمانی، تشخیصی و

 .اھداف ھر کدام از آنھا و نیز وسائلی کھ استفاده می شوند و کاربرد آنھا را برای بیمار توضیح دھید

 در صورت امکان سازگاریھای الزم . مراقبت وی دخالت دارند معرفی کنید مددجو را بھ پرسنلی کھ در امر

را با پرسنلی کھ در امر مراقبت بیمار نقش دارند و با توجھ بھ ثبات احساسات و راحتی محیط بیمار، فراھم 

 .نمایید

  ند نام از نزدیکی مددجو با پرسنل اعضای درمانی اطمینان حاصل کنید، بھ طوری کھ حتی المقدور بتوا

 .فرد مورد نیاز را بیان نماید

 یک حالت آرام، حمایتی و دلگرم کننده را در زمان تعامل با بیمار حفظ کنید. 
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  مددجو را بھ صحبت در مورد ترس و اضطراب تشویق کنید و بازخورد مناسب را نشان دھید  . 

 ی وسیر بیماری روشن با کمک توضیحات پزشک، ذھنیت اشتباه مددجو را در مورد تشخیص، طرح درمان

 .کنید

 محیط آرام و با آرامشی را فراھم کنید  

  بھ مددجو در مورد روشھای آرام سازی آموزش دھید و او را بھ مشارکت در فعالیتھای سرگرم کننده

 .تشویق کنید

 او را بھ . اطالعاتی را بر ا ساس نیازھای جاری مددجو در سطحی کھ او بتواند درک کند ، فراھم کنید

 .یدن سئوال و روشن شدن اطالعات فراھم شده تشویق کنیدپرس

  در صورت موفق نبودن اقدامات باال برای کنترل ترس و اضطراب با افراد مناسب تیم مراقبت بھداشتی

 . مشورت کنید

 Patient Education       آموزش بھ بیمار                                                                                       

 ترس و اضطراب خود را بیان کند. 

  تمرینات تنفسی، آرام سازی پیشرونده عضالت، (تکنیک ھای آرام سازی را بھ بیمار آموزش دھید

 )تصویرسازی ھدایت شده، داروھا

 و  بھ بیمار آموزش دھید کھ جھت کاھش موثر اضطراب، فعالیت ھایی نظیر تماشای تلویزیون ، مطالعھ ...

 .را انجام دھد

 
 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                                 

  :اختالل در پاک نمودن موثر راه ھوایی در رابطھ با

 ترشحات فراوان یا غلیظ ثانوی بھ عفونت  

 ھ       (موثر ثانوی بھ تضعیف سیستم عصبی مرکزی  تجمع ترشحات و سرفھ غیر ا ب ر، تروم ھ س ا ب ر تروم نظی

کلروزیس  (و بیماری ھای سیستم عصبی ) طناب نخاعی و کوادری پلژی نظیر سندرم گیلن باره، مولتیپل اس

 )و میاستنی گراویس

       واب آور و آرام ای خ اثیر داروھ طراب، ت رس، اض ا، درد، ت ا تروم ی ی ھ جراح انوی ب ی ث ی حرکت بخش ب

 )سدایتو(

 داخل تراشھ ای، سدیشن وکما/ تضعیف رفلکس سرفھ ثانوی بھ وجود لولھ تراکئوستومی 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                              

  : دست آورید مددجو راه ھوایی پاک و باز را بر اساس شواھد زیر بھ

  . صداھای تنفسی طبیعی ھستند - ١

 .تعداد و عمق تنفس طبیعی است - ٢
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 .تنگی نفس وجود ندارد - ٣

 .بیمار دارای سرفھ موثر است و گازھای خون شریانی در سطح طبیعی ھستند - ۴

 .بیمار دلیل انجام اقدامات جھت ارتقاء رفلکس سرفھ را بیان می کند - ۵

 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

  :عالیم و نشانھ ھای عدم پاک بودن موثر راه ھوایی را گزارش نمایید - ١

 صداھای تنفسی غیر طبیعی 

 تنفسھای سطحی و کم عمق و اختالل ریتم تنفسی. 

  تنگی نفس 

 سرفھ 

 ھوایی عدم توانایی جھت خارج کردن ترشحات راه 

 خلط غیر طبیعی از نظر رنگ، حجم و بو. 

 :اقداماتی را بھ منظور ارتقاء و بھبود پاک شدن موثر راه ھای ھوایی انجام دھید - ٢

  مددجوی در حالت کما را بھ یک پھلو بخوابانید و در صورت نیاز جھت پیشگیری از انسداد راه ھوایی

 . توسط زبان، از ایروی استفاده کنید

  را جھت تسھیل در برداشتن و خروج ترشحات انجام دھیداقداماتی . 

  ساعت ١-٢ھر  Huffآموزش و کمک بھ مددجو جھت انجام تنفس عمیق وسرفھ با ) الف

اجرای اقداماتی بھ منظور رقیق کردن ترشحات چسبنده و کاھش خشکی غشاء مخاطی دستگاه ) ب

  : تنفس نظیر

  . اینکھ منع مصرف داشتھ باشد مایعات در روز، مگر  ٢٥٠٠ ccمصرف حداقل  - 

  مرطوب کردن ھوای استنشاقی  - 

، رقیق کننده )نظیران استیل سیستئین (در صورت دستور پزشک، دادن داروھای موکولیتیک ) ج

  ).آب و سالین(ومرطوب کننده از طریق نبوالیزر 

  در صورت نیاز، انجام ساکشن) د

 ورت آگاھانھ تجویز کنیدداروھای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی را بھ ص. 

  20در بیماران دارای لولھ تراشھ یا تراکئوستومی، فشار کاف بیشتر از cm H2o   باشد و بھ صورت دوره

 . ای چک شود تا از پر بودن آن اطمینان حاصل شود

 جھت کم کردن پالک و باکتری از دھان شویھ و مسواک استفاده کنید تا خطر عفونت راه ھوایی کاستھ شود. 

 .ساعت یکبار انجام دھید ٤این کار را حداقل ھر 

 جھت کمک بھ خروج ترشحات راه ھای ھوایی، بیمار را مرتبا تغییر پوزیشن دھید. 

  در بیماران تحت عمل جراحی شکم یا قفسھ سینھ، اقداماتی را جھت برطرف کردن درد و متعاقب آن تنفس
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 .و سرفھ عمیق انجام دھید

زمان تجویز این داروھا با زمان تمرینات . د درد تجویزکنیددر صورت دستور داروھای ض - 

دقیقھ قبل از تمرینات سرفھ بھ بیمار  ٦٠تا  ٣٠بھ عنوان مثال دارو را (سرفھ تطابق داشتھ باشد 

 ).بدھید

اثربخشی داروھای ضد درد را بررسی کنید کھ آیا در اثر آن بیمار گیج شده است و یا اینکھ درد  - 

ھترین زمان جھت انجام تمرینات سرفھ و تنفس عمیق زمانی است کھ بیمار ب. ھنوز وجود دارد

 .نھ درد دارد و نھ در اثر مصرف داروھا گیج است

 حمایت عاطفی از بیمار بھ عمل آورید. 

 .اھمیت انجام سرفھ و تنفس عمیق را بھ بیمار یادآور شوید - 

ن تمرینات، آسیبی بھ وی وارد اگر بیمار برش عمل جراحی دارد او را مطمئن کنید کھ انجام ای - 

 .نخواھد کرد و او می تواند با یک بالشت درد ناشی از تحرک ناحیھ انسزیون را بکاھد

 در بیمارانی کھ دچار خستگی و ضعف و گیجی ھستند: 

 .از تقویت مثبت استفاده کنید - 

دوره مطمئن شوید کھ تمرینات سرفھ در زمان حداکثر راحتی و استراحت وی انجام شود و با  - 

 .خواب بیمار تداخل ندارد

 .بیمار را تحریک کنید تا ھر یک ساعت تنفس عمیق بکشد. زمان استراحت کافی بھ بیمار بدھید - 

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                              

 ودیت، مایعات فراوان مصرف کند تا بھ رقیق شدن ترشحات کمک کنددر صورت عدم محد. 

 بھداشت دھان را رعایت کند. 

  تکنیک ھای سرفھ و تنفس موثر و عمیق را در فواصل منظم انجام دھد و در صورت داشتن درد در محل

 .جراحی از بالشت برای بی حرکت کردن محل انسزیون استفاده کند

 و درصورت بروز آنھا را ...) تغییر دررنگ و مقدارخلط، تب و (ی را بیان کند عالئم عفونت راه ھای ھوای

 .گزارش دھد

 بھ طور مرتب و تا حد توان در تخت حرکت کند و از پھلویی بھ پھلوی دیگر بچرخد 

  
 Problem Definition         بیان مشکل                                                                                          

  :الگوی تنفسی غیر موثر در رابطھ با

     زی بی مرک تم عص اب نخاعی و         (تجمع ترشحات ثانوی بھ تضعیف سیس ھ طن ا ب ر ، تروم ھ س ا ب ر تروم نظی

) نظیر سندرم گیلن باره، مولتیپل اسلکروزس و میاستنی گراویس(، بیماریھای سیستم عصبی )کوادری پلژی

  و کما

 روھای خواب آور و آرامبخشاثرات دا 



٦٥١ 
 

  آلکالوز تنفسی و (اختالالت متابولیک(... 

 افزایش فشار داخل جمجمھ 

 کاھش فضای آناتومیک تنفسی 

 ترس و اضطراب 

 درد 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                 

  :و بر اساس شواھد زیرالگوی تنفسی موثر را حفظ خواھد کردمددج

  .تعداد وعمق تنفس طبیعی است - ١

 .تنگی نفس وجود ندارد  - ٣

 Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای پرستاری             

  :غیر موثر را بررسی و گزارش نمایید عالیم و نشانھ ھای یک الگوی تنفسی - ١

 تنفس ھای سطحی و آھستھ 

 تاکی پنھ 

  تنگی نفس 

 استفاده از عضالت بین دنده ای ھنگام تنفس 

 :اقداماتی را برای ارتقاء الگوی تنفسی انجام دھید - ٢

 اقداماتی را جھت کاھش درد برای افزایش خوب بودن مددجو و حرکت و تنفس عمیق انجام دھید. 

 ظور کاھش ترس و اضطراب و پیشگیری از تنفس سریع و سطحی ناشی از ترس و اضطراب بھ من

 .اقداماتی را انجام دھید

 اقداماتی را جھت کاھش تجمع گاز و مایع در دستگاه گوارش وکاھش فشار بر روی دیافراگم انجام دھید. 

 در صورتیکھ بیمار ھیپرونتیلھ شده است او را تشویق بھ تنفس آرام کنید. 

 مددجو را در صورت عدم ممنوعیت، در وضعیت نیمھ نشستھ ویا نشستھ قرار دھید. 

  ساعت یک بار از پھلویی بھ پھلوی دیگر بچرخد ٢بھ مددجو کمک کنید تا حداقل ھر. 

 داروھای مھار کننده سیستم عصبی مرکزی را آگاھانھ و با احتیاط تجویز کنید. 

 باز آن را اصالح کنید در صورت وجود اختالالت متابولیک و اسید و . 

  در بیماران در معرض افزایش فشار داخل جمجمھ نظیر بیماران تروما بھ سر اقداماتی را جھت کاھشICP 

 ).نظیر باالبردن سر تخت، جلوگیری از ھیپوکسی شدن بیمار خصوصا حین انجام ساکشن. (انجام دھید

 Patient Education                                                         آموزش بھ بیمار                                     

 از تنفس با لبھای غنچھ و تکنیک ھای تنفس کنترل شده استفاده کند. 

 تکنیک ھای آرام سازی پیشرونده عضالت را بھ کار گیرد. 
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 دھید در مورد مقدار، اثرات جانبی داروھا و مکانیسم اثر آنھا بھ بیمار آموزش. 

  ساعت یکبار از پھلویی بھ پھلوی دیگر بچرخد ٢حداقل ھر 

 تا حد امکان در وضعیت نیمھ نشستھ و یا نشستھ قرار گیرد. 

 ترس و اضطراب خود را بیان کند. 

  
 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                                  

  :اختالل در برقراری ارتباط کالمی در رابطھ با

    وادث ھ ح انوی ب م ث ھ تکل وط ب الت مرب ی عض رد حرکت تالل عملک ورال و اخ ا تمپ ال ی وب فرونت کمی ل ایس

ان       CNSعروقی مغز، تروما بھ سر، تضعیف  اھش جری زمن، ک ی م ، افزایش فشار داخل جمجمھ، ھیپوکس

ژی، ب   وادری پل زی، ک ون مغ زی   خ بی مرک تم عص ای سیس ل   (یماریھ راویس، مولتیپ تنی گ ر میاس نظی

 و فلج تارھای صوتی) اسلکروزیس، دیستروفی عضالنی

       ی تالل تنفس ھ اخ انوی ب وت ث د ص ایی تولی تالل در توان س (اخ اھی نف ر کوت ل تراشھ،   )نظی ذاری داخ ھ گ ، لول

 تراکئوستومی، عمل جراحی حنجره

 نگرانی کاھش توجھ ثانوی بھ اضطراب ، درد و 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                 

  .بر اساس شواھد زیر مددجو ارتباط موثر برقرار می کند

 .افزایش توانایی جھت فھم عبارات را نشان می دھد   - ١

 .براز خود را نشان می دھدافزایش توانایی جھت بیان و ا - ٢

 .از روش ھای مختلف ارتباط در صورت نیاز استفاده می کند - ٣

 .افزایش رضایت از توانایی در برقراری ارتباط را نشان می دھد - ٤

 Nursing Recommendations                                                            توصیھ ھای پرستاری             

  :الیم و نشانھ ھای اختالل در برقراری ارتباط کالمی را بررسی و گزارش نماییدع - ١

 عدم توانایی تکلم 

 اشکال در ساختن کلمھ و جملھ 

 اشکال در بیان افکار بھ طور کالمی 

 ادای کلمات نامناسب 

 :اقداماتی را بھ منظور سھولت در برقرای ارتباط اجرا کنید - ٢

 پاسخ دھید زیرا بھتر از استفاده از سیستم ارتباط مشترک است بھ عالئم صوتی فراخوان در فرد. 

  با صبر و حوصلھ عمل کنید و از روی دقت و با توجھ بھ مددجو گوش کنید و اجازه دھید وقت کافی برای

 .برقرای ارتباط داشتھ باشد
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 کند، با صدای بلند  محیطی با سکوت و آرامش ایجاد کنید تا مددجو بتواند برای برقراری ارتباط تمرکز پیدا

 .صحبت نکنید و کاری کنید کھ مددجو قادر باشد صدای دیگران را بھ طور وضوح بشنود

  در صورتی کھ مددجو دشواری در تکلم دارد و یا خستھ است و مایل بھ برقراری ارتباط نیست سئواالتی

سخ دادن بھ آنھا از باز و بستھ بپرسید کھ نیاز بھ پاسخ ھای کوتاه دارد و یا سئواالتی کھ می توان برای پا

 .کردن چشمھا یا اشاره استفاده کرد

  دوره ھای استراحتی را قبل از ساعات مالقات و جلسات گفتار درمانی بھ منظور حداکثر توانمندی در

 .برقرای ارتباط، برنامھ ریزی نمایید

 مالت واضح و کوتاه ھنگام صحبت کردن با مددجو روبروی او قرار گیرید، آھستھ صحبت کنید، از ج

استفاده کنید، واژه ھای کلیدی را تکرار کنید و ھر بار تنھا یک فکر یا عقیده را مطرح سازید، از بھ 

 .کارگیری اشارات و حرکات نامربوط ضمن سخن گفتن اجتناب نمایید

 اویر مختلف مواد و وسایلی مانند تختھ، یادداشت و قلم، کامپیوتر، کارتھای دارای حروف و کلمات و یا تص

دقت کنید کھ محل مسیر داخل وریدی مددجو با این . را در صورتی کھ مناسب حال مددجو باشند تھیھ نمایید

 . وسایل کمک کننده در برقراری ارتباط برخورد نداشتھ باشد

  وابستگان و نزدیکان مددجو و مراقبان بھداشتی را نسبت بھ روشھایی کھ می توانند سبب سھولت در

 .در ارتباط با اھمیت بھ کارگیری این روشھا تاکید نمایید. ارتباط گردند آگاه و مطلع نمایید برقراری

  در صورتی کھ مددجو قادر بھ برقراری ارتباط نباشد و بھ سئواالت پاسخ ندھد، وابستگان و نزدیکان و

 .کارمندان را تشویق بھ صحبت با او نمایید

 ت فھمیده استمطمئن شوید کھ مددجود پیام شما را درس. 

  ارتباط کالمی ھستھ روابط بشری است، اختالل در برقراری ارتباط ناامید کننده و دلسرد کننده است، فعالیت

 .ھای خود را جھت کاھش این ناامیدی و دلسردی متمرکز کنید و متوجھ شرایط مشکل بیمار باشید

 ین باره ھر چند کوچک ناامیدی و ھمھ تالش خود را جھت فھم بیمار بھ کار گیرید، ھر موفقیتی در ا

 .دلسردی بیمار را کاھش می دھد و بھ افزایش انگیزه وی کمک می کند

 در بیمارانی کھ بھ علت داشتن تراکئوستومی یا لولھ داخل تراشھ قادر بھ صحبت کردن نمی باشند: 

لید صوت بھ آنھا اطمینان دھید کھ توانایی تکلم برگشت پذیر است و بھ او روش ھای متغیر تو - 

 .را آموزش دھید) تکلم از طریق مری(نظیر تکلم ازوفاژئال

از آنجا کھ توانایی فھم تکلم بیماران سالم است، نحوه تکلم، تون صدا و نوع پیام خود را تغییر  - 

 .ندھید و در سطح افراد بزرگسال با بیمار صحبت کنید

 .در بیمار داروھای تراکئوستومی از لب خوانی استفاده کنید - 
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  نظیر لب خوانی، حالت صورت و (تکنیک ھای مختلف برقراری ارتباط را بھ بیمار آموزش دھید(... 

 استفاده از نوشتن، تصاویر و (زش دھید بھ بیمارنحوه استفاده از وسایل ارتباطی را آمو(... 

 در بیمار دارای تراکئوستومی نحوه تکلم ازوفاژئال را آموزش دھید 

 بھ بیمار آموزش دھید کھ ترس و اضطراب و احساسات خود را بیان کند. 

  
  

 Problem Definition                  بیان مشکل                                                                               

  :احتمال یبوست در رابطھ با

                اب نخاعی، حمالت ھ صدمھ طن انوی ب ی ث ی حرکت ن و ب الت کف لگ عف عض اقص، ض بی ن تحریک عص

 )مولتیپل اسکلروزیس، بیماری پارکینسون(عروقی مغز و بیماریھای نرولوژیک 

  طراب و دستکاری   )قلبی، ریوی(کاھش پریستالتیسم ثانوی بھ ھیپوکسی ، بی حرکتی و استرس، ترس و اض

 جراحی

  و دیورتیک ھا) کدئین، مورفین(عورض جانبی داروھای آرامبخش و خواب آور 

  رژیم غذایی کم باقیمانده و فاقد فیبر 

  نظیر ھیپوکالمی، ھیپرکلسمی(اختالالت الکترولیتی( 

 عدم مصرف غذا 

 کم آبی 

 Expected Outcomes                                                                   برآیندھای مورد انتظار             

  :مددجو بر طبق شواھد زیر دچار یبوست نخواھد شد

 )عدم وجود مدفوع سخت(مدفوع دارای قوام و دفعات دفع طبیعی است  - ١

  .در ھنگام دفع مدفوع درد وجود نخواھد داشت - ٢

افزایش مصرف غذاھای پرفیبر و (ز شده در طی روز رعایت می شود رژیم غذایی و مایعات تجوی - ٣

 )پرحجم

 .نیازکمتر بھ وابستگی بھ مسھل ھا، انما یا شیاف ھا خواھد داشت - ۴

 تعھد بھ انجام فعالیت ھا در سطح توصیھ شده خواھد داشت - ۵

  .در صورت امکان، ورزش ھای تقویت شکمی را انجام خواھد داد - ۶

 .اس پری یا فشار در رکتوم و زورزدن ھنگام اجابت مزاج وجود نخواھد داشتنفخ شکم و درد، احس - ٧

 Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای پرستاری             

لگوی کاھش صداھای عالیم و نشانھ ھای یبوست را ارزیابی کنید و صداھای روده ای را ارزیابی کرده ا - ٢

 روده ای را گزارش کنید
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 کاھش حرکات روده 

 عبور سخت 

 مدفوع شکل دار 

 بی اشتھایی 

 نفخ و درد شکم 

 احساس پری یا فشار در رکتوم 

 زورزدن ھنگام دفع 

 :اقداماتی را بھ منظور پیشگیری از یبوست اجرا کنید - ٣

 ھرگاه احساس دفع دست داد، مددجو را تشویق بھ تخلیھ مدفوع کنید. 

 در صورت عدم منع، مددجو را جھت تحریک حرکات روده ای در وضعیت کامال نشستھ قرار دھید. 

  مددجود را بھ آرامش تشویق کنید، محیط خلوت ایجاد کنید و او را در ھنگام تالش برای دفع تنھا بگذارید

خارجی مقعد گردد  اقدامات برای ارتقاء آرام سازی می تواند باعث اتساع عضالت ناحیھ مقعد و اسفنگتر(

 )کھ دفع مدفوع را تسھیل می کند

  ،غذا تشویق کنید) ترجیحا یک ساعت بعد از(مددجو را برای عادت بھ دفع در زمان منظم 

  میلی لیتر در روز آموزش  ٢٥٠٠در صورت عدم منع، مددجو را برای حفظ حداقل دریافت مایعات بھ

 .دھید

 رای تحریک حرکات دودی تشویق کنیدمددجو را بھ دریافت مایعات گرم در صبح ب. 

 در صورت عدم منع، مددجو را بھ تمرینات تقویتی ایزومتریک شکم تشویق کنید. 

  جھت تسکین درد بیمار، از داروھای غیرنارکوتیک بھ جای داروھای نارکوتیک استفاده کنید و اگر بیمار

نرم کننده ھای مدفوع را در نظر داشتھ بھ طور منظم از مخدرھا استفاده می کند استفاده پروفیالکتیک از 

 .باشید

  سطح الکترولیت ھایی نظیر پتاسیم و کلسیم را کنترل کرده و در صورت ھیپوکالمی و ھیپرکلسمی آن را

 .تصحیح کنید

 بھ منظور کاھش ترس و اضطراب و پیشگیری از یبوست ناشی از آنھا اقداماتی را انجام دھید. 

 ھ باعث عمل دفع می شوند را فراھم کنید و در صورت امکان نیم برای بیمار محرک ھای مشخصی ک

 کمک بگیرید... ساعت قبل از صرف صبحانھ از مصرف موادی نظیر قھوه، عصاره آلوبخارا، آب گرم و 
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  را بھ بیمار آموزش ) واکنش، عوارض جانبی، مقدار و دفعات(دانش در مورد درمان، وسائل و داروھا

 .دھید

 ارتباط بین افزایش مصرف مایعات و رژیم پرفیبر و پرحجم در تشکیل مدفوع طبیعی را شرح دھید. 
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 غذاھای حاوی فیبر فراوان را در یک فھرست تھید کنید. 

 فزایش فعالیت و تون شکمی در ایجاد یک الگوی دفع طبیعی را بھ بیمار توضیح دھیدارتباط بین ا. 

 برنامھ ترکیبی جھت داشتن عادت دفع خوب را بھ بیمار شرح دھید: 

 قراردادن زمان مناسب ومنظم برای عمل دفع - 

 ).عاصره آلوبخارا، آب گرم(محرک مناسب برای دفع  - 

 )سرتخت باال و نظیر آن وضعیت قرارگیری مناسب جھت کمک بھ دفع، - 

توضیح جھت خودداری از زورزدن خیلی زیاد در ھنگام دفع خصوصا در بیماران ضربھ بھ  - 

 )سر و قلبی

 تکنیک ھای کاھش استرس و اضطراب را بھ بیمار آموزش دھید. 

  
 Problem Definition          بیان مشکل                                                                                 

  :محرومیت از خواب در رابطھ با

 بیدارشدن ھای مكرر ثانوی بھ اختالالت تنفسی، اختالالت قلبی و درد 

  عدم توانایی جھت خوابیدن در پوزیشن معمول ثانوی بھ درد، درمان داخل وریدی و...  

 و     خوابیدن بیش از حد در طی روز ثانوی بھ مصرف داروھایی نظیر آ ا و كورتیك رامبخش ھا، خواب آورھ

 استروئیدھا

 تحرك ناكافی در طی روز 

 پاسخ بھ اضطراب 

  نظیر اختالل عاطفی، شغلی، اجتماعی، مالی، جنسی(اختالالت الگوی زندگی( 

 تغییرات ریتم گردشی 

 ترس 

 Expected Outcomes                 برآیندھای مورد انتظار                                                               

  :مددجو بر طبق شواھد زیر بھ میزان مطلوب خواب دست خواھد یافت

  .اظھار احساس استراحت و خواب كافی می كند - ١

 وضعیت ھای ذھنی بیمار در حالت معمول و طبیعی است - ٢

 .تعالئمی نظیرخمیازه كشیدن، سیاھی رفتن چشم و لرزش دست را نخواھد داش.  ٣

 Nursing Recommendationsتوصیھ ھای پرستاری                                                                    

 :عالیم و نشانھ ھای اختالل الگوی خواب را بررسی و گزارش نمائید- ١

 اظھار مشكل در خوابیدن 

 بی تفاوتی 
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 خمیازه كشیدن مكرر 

 سیاھی رفتن چشم ھا 

 :را جھت ارتقاء خواب بیمار انجام دھیداقداماتی - ٢

 عادات معمول خواب بیمار را تعیین كنید. 

  جھت كاھش ترس و اضطراب بیمار اقداماتی را انجام دھید 

مددجو را بھ محیط بخش، لوازم و وسایل آشنا كنید و در صورت لزوم روش ھای درمانی و  - 

  .تشخیصی و اھداف آنھا را بھ او توضیح دھید

ا پرسنلی كھ در امر مراقبت وی دخالت دارند آشنا كنید، در صورت امكان مددجو را ب - 

سازگاریھای الزم را با پرسنلی كھ در امر مراقبت بیمار نقش دارند و با توجھ بھ ثبات 

 .احساسات واقعی محیط بیمار، فراھم نمایید

 .ددر ھنگام تعامل با بیمار، یك حالت آرام، حمایتی و دلگرم كننده را حفظ كنی - 

 .مددجو را بھ صحبت در مورد ترس و اضطراب تشویق كنید و بازخورد مناسب را نشان دھید - 

با كمك توضیحات پزشك ، ذھنیت اشتباه مددجو را در مورد تشخیص، طرح درمانی و سیر  - 

 .بیماری روشن كنید

 .ھمھ آزمایش ھای تشخیصی را توضیح دھید - 

 .محیط آرام و با آرامشی را فراھم كنید - 

جو در مورد روش ھای آرام سازی آموزش دھید و او را بھ مشاركت و فعالیت ھای بھ مدد - 

 .سرگرم كننده تشویق كنید

   مددجو را از خوابیدن طوالنی در طی روز منع كنید مگر اینكھ عالیم و نشانھ ھای محرومیت از خواب

 .وجود داشتھ باشد و یا ساعت خواب روزانھ برای وی عادت باشد

 مانند تغییر وضعیت مجدد، دادن داروھای ضد درد، ضد (ا برای تسكین ناراحتی فراھم كنید فعالیت ھایی ر

 ).استفراغ و شل كننده عضالنی

 مددجو را بھ شركت در اعمال سرگرم كننده و آرام سازی در ھنگام غروب تشویق كنید. 

  ای، نوشابھمانند قھوه، چ(دریافت مایعات كافئین دار خصوصا در ھنگام غروب را منع كنید.( 

 مصرف یك شام سبك شامل شیر یا پنیر كھ بھ تولید و حفظ خواب كمك می كند را توصیھ كنید. 

  مانند وضعیت خوابیدن، (در صورت عدم منع بھ مددجو اجازه دھید كھ تمرینات معمول خواب را انجام دھد

گوش دادن بھ موزیك و فكر زمان خواب، روش ھای معمول قبل از خواب مانند مطالعھ، تماشای تلویزیون، 

 ).كردن

 تحریكات و آشفتگی ھای محیطی را كاھش دھید: 

  كشیدن پرده بین تخت ھای مددجویان - 
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 كم كردن صدای لوازم و دستگاھھا - 

 صداھای آرام بخش مثل موزیك آرام - 

 گفتگوی آرام و آھستھ پرسنل با یكدیگر - 

ات خواب بیمار نظیر تا حد امكان عدم انجام پروسیجرھای دردناك و تھاجمی در ساع - 

 ...و  IV lineتعویض

  را ) ھا نظیر استروئیدھا و دیورتیك (در صورت امكان داروھای خواب آور و یا دخیل در فرآیند خواب

 .زودتر از غروب و عصر استفاده كنید تا موجب اختالالت خواب نشوند

 در صورت لزوم داروھای مخدر و خواب آور بھ مدجو بدھید. 

 انھ ھای محرومیت از خواب برطرف نشد و یا بدتر شد با افراد مناسب تیم مراقبت بھداشتی اگر عالئم ونش

 .مشورت كنید

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                        

 گر غذاھا  و مایعات کافئین دارو نیز خوردن مقدار زیاد بھ بیمار آموزش دھید تا از مصرف قھوه و دی

 .غذاھای پرپروتئین و پرچربی قبل از خواب خودداری کند

 بھ بیمار توصیھ کنید کھ از مصرف الکل و یا خواب آورھا جھت القاء خواب خودداری کند. 

 مانند نوع (جام دھدبھ بیمار توصیھ کنید کھ فعالیت معمول قبل از خواب خود را در صورت توانایی ان

 )وضعیت خوابیدن، زمان خواب، انجام مطالعھ، تماشای تلویزیون و گوش دادن بھ موزیک

  فعالیت ھای روزانھ خود را افزایش دھد تا بھ ارتقاء ) حتی در تخت(بھ بیمار توصیھ کنید تا حد امکان

اینکھ عادت بھ این کار  خواب شبانھ کمک کند و تا حد امکان از خوابیدن حین روز خودداری کند مگر

 .داشتھ باشد

 مصرف موادی نظیر شیر و پنیر قبل از خواب را کھ بھ خوابیدن آرام کمک می کنند، بھ بیمار توصیھ کنید. 

 از خوابیدن و یا چرت زدن ھنگام غروب خوداری کند. 

  
  

 Problem Definition                         بیان مشکل                                                                   

  :عدم تحمل فعالیت در رابطھ با 

      ی ای قلب ھ بیماریھ انوی ب یژن ث ال اكس تم انتق تالل در سیس ر (اخ ی  ...)و  CHF, MIنظی ای تنفس ، بیماریھ

)COPDھیپوولمی و آنمی(، گردش خون )، بیماریھای ریوی، آتلكتازی( 

 ھ عفونت حاد و مزمن، اختالالت متابولیك، جراحی و مطالعات تشخیصی افزایش نیاز متابولیك ثانوی ب  

  كاھش تامین انرژی ثانوی بھ عدم مصرف غذای كافی 

 درد 

  عدم تحرك ناشی از افسردگی و كاھش انگیزه 
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        ای ان ھ ی و درم واب، بررس ول خ رفتن وضعیت معم اتوانی در گ ت ن ھ عل واب و استراحت ب اشكال در خ

  محیط ناآشنا مكرر، ترس، اضطراب و

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                              

  :مددجو براساس شواھد زیر دچار عدم تحمل فعالیت نخواھد داشت

  عدم گزارش خستگی و ضعف - ١

حدود محدودیت ھای طبیعی بدون تنگی نفس، درد قفسھ توانایی در انجام فعالیت ھای زندگی روزانھ در  - ٢

 سینھ، تعریق، سرگیجھ و تغییر قابل توجھ در عالئم حیاتی

 Nursing Recommendations                                                        توصیھ ھای پرستاری             

 :و گزارش كنید عالیم و نشانھ ھای عدم تحمل فعالیت را ارزیابی - ١

 بیان خستگی و ضعف 

 تنگی نفس، درد قفسھ سینھ، تعریق یا سرگیجھ 

  ضربھ در دقیقھ یا  ٢٠مثال افزایش ضربان قلب بھ میزان (واكنش ضربان قلب غیرطبیعی ھنگام فعالیت

ت دقیقھ بعد از توقف بھ میزان قبل ازفعالی ٣باالتر از تعداد ضربان در ھنگام استراحت، ضربان قلب تا 

 )برنمی گردد، تغییرات از ضربان منظم تا نامنظم

  در فشار دیاستولی ھنگام فعالیت) میلی متر جیوه ١٠- ١٥(كاھش فشارخون سیستولی یا افزایش قابل توجھ. 

 :اقداماتی را جھت پیشگیری از عدم تحمل فعالیت انجام دھید - ٢

 اقداماتی را جھت ارتقاء استراحت و حفظ انرژی انجام دھید:  

 .لیت ھای محیطی و سرو صدا را بھ حداقل برسانیدفعا - 

 .مراقبت ھای پرستاری را متعاقب دوره ھای استراحت انجام دھید - 

 .تعداد و زمان مالقاتھا را محدود كنید - 

 .در صورت نیاز بھ مددجو برای فعالیتھای مراقبت از خود كمك كنید - 

  .بریداقداماتی را جھت كاھش ترس و اضطراب بیمار بھ كار  - 

 اقداماتی را جھت كاھش بار قلب و كمك بھ حفظ ذخیره قلبی انجام دھید: 

  .در صورت تجویز، مددجو را بھ طور دوره ای در وضعیت نیمھ نشستھ تا نشستھ كامل قرار دھید - 

در صورت دستور، . اقداماتی را جھت بھبود الگوی تنفسی و بازبودن راه ھوایی اجرا كنید - 

 .تی را ارتقاء دھیداكسیژن رسانی كافی باف

 .اعمالی را برای كمك بھ حفظ قدرت عضالنی انجام دھید - 

  .اعمالی را برای حفظ وضعیت تغذیھ ای كافی فراھم كنید -                   
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 بھ بیمار علت اصرار بر خودداری از بی حرکت بودن و تشویق وی بھ انجام فعالیت را توضیح دھید. 

 بھ بیمار نحوه استفاده از تنفس کنترل شده حین انجام فعالیت را توضیح دھید. 

 بھ بیمار اھمیت و نحوه صحیح انجام تکنیک ھای سرفھ و پاک سازی ترشحات را آموزش دھید. 

 حوه استفاده از تکنیک ھای آرام سازی در طی فعالیت را بھ بیمار آموزش دھیدن. 

 اھمیت تغذیھ مناسب جھت تامین انرژی برای انجام فعالیت را بیان کنید. 

 عالئم عدم تحمل فعالیت رابھ بیمار شرح دھید و اینکھ کدام عالئم را باید بھ شما و پزشک گزارش دھد. 

  داروھای کمکی قبل و حین فعالیت را بھ بیمار آموزش دھیدنحوه استفاده از وسائل و. 

  
  

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                                 

  :اختالل در سالمت پوست در رابطھ با

   تاز و ھ اس ی      كاھش جریان خون بھ بافت ثانوی ب ی، اختالالت قلب ی، ادم، آنم دی، ھیپرترم وء    –ری وی، س ری

 NPOمحیطی، وضعیت  –تغذیھ، تغییرات رژیم غذایی، دھیدراتاسیون، تغییرات عروقی 

  بی حركتی ثانوی بھ مصرف داروھای آرام بخش و خواب آور و كما 

           ول ب و محل ت ، پانسمان، چس تفاده از تورنیک ھ اس انوی ب انیكی ث ك مك ل تراشھ،      فشار و تحری ھ داخ ھا، لول

NGT  كاتتر ادراری خارجی ، 

  كاھش حس ثانوی بھ بی حسی، كما، فلج كامل یا موضعی 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                           

  .ت پوست نخواھد شدمددجو بر اساس شواھد زیر دچار اختالل در سالم

 .قرمزی و التھاب وجود ندارد - ١

 .آسیب بافتی وجود ندارد - ٢

 .بیمار تمایل بھ شرکت در برنامھ پیشگیری از زخم را بیان می کند - ٣

 .دلیل انجام اقدامات را بیان می کند - ۴

 Nursing Recommendations                                                    توصیھ ھای پرستاری             

  :عالیم و نشانھ ھای اختالل در سالمت پوست را بررسی و گزارش كنید- ١

 ادم 

  قرمزی و التھاب 

 آسیب  

 :اقداماتی را بھ منظور پیشگیری از اختالل در سالمت پوست اجرا كنید- ٢

  را تمیز نگھ دارید) مخصوصًا قسمت ھای چین دار پوستی(تمام قسمت ھای پوست. 
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  از ترشحات بدنی پاك كنیدپوست بیمار را. 

 در مراقبت از پوست سالم از پمادھای پوستی استفاده كنید. 

 در صورت لزوم، پدھای غیر جاذب زیر مالفھ یا روی بالش مددجو قرار دھید. 

 در صورت لزوم ، کیسھ ھای غیر جاذب ادراری و مدفوعی را بازرسی كنید. 

  بشوییدپس از استفاده از صابون، پوست را بھ طور كامل. 

  پانسمان ھای ھیدروكلوئیدی، پمادھای ضد (در زخم ھای مختلف مراقبت ھای مناسب را بھ كار برید

 ).باكتریایی

 طول، عرض و عمق زخم را اندازه گیری كرده مرحلھ زخم را تعیین كنید و آن را گزارش دھید. 

 با انجام اعمالی بھ جریان یافتن خون رو بھ جلو كمك كنید: 

  ).ممكن است پوست آسیب ببیند(ام البتھ تا حدی كھ باعث قرمز شدن آن نشود ماساژ اند - 

  .بیمار را در وضعیتی كھ باعث تقویت جریان خون گردد قرار دھید - 

 فشار و نیروی اصطلكاك بر پوست را كاھش دھید. 

ك صندلی نرم، تش  از وسایل كمكی مناسب نظیر تشك، پدھای فشاری ، محافظھای آرنج و پاشنھ، - 

  .استفاده كنید. . . ھوایی یا حاوی مایع، نرده ھای تخت و 

دھید و اگر ھوشیار است بھ ) تغییر نقاط تحت فشار(ساعت یكبار بیمار را تغییر وضعیت  ١- ٢ھر  - 

  .او جھت انجام این كار آموزش دھید

ه از استفاد(مایعات و رژیم دریافتی بیمار را بھ منظور كنترل بھبود زخم و سالمت پوست  - 

  .بررسی و تنظیم كنید) Bو  Cپروتئین، كربوھیدراتھا و ویتامین ھای 

 اقداماتی را جھت افزایش برون ده قلب اجرا كنید:  

  .بیمار را در وضعیت نشستھ یا نیمھ نشستھ قرار دھید - 

بھ مددجو آموزش دھید تا از فعالیتھایی كھ باعث بھ وجود آمدن مانور والسالوا می شود اجتناب  - 

  .دكن

مثل كاھش صدا، محیط آرام، (تدابیری را جھت برقراری آرامش جسمی و روحی بیمار اجرا كنید  - 

  ).كاھش تعداد مالقات كننده ھا، انجام فعالیت در حد تحمل

تدابیری را جھت بھتر شدن وضعیت تنفسی اتخاذ كنید تا اكسیژن بیشتری در اختیار بافت ھا قرار  - 

  .گیرد

حذف كافئین و محدودیت مصرف قھوه، چای و كوال كنید چرا كھ باعث  مددجو را تشویق بھ - 

  .تحریك عضلھ میوكارد و افزایش نیاز بھ اكسیژن می شود

  .بیمار را تشویق بھ افزایش تدریجی فعالیت درحد تحمل كنید - 
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 Patient Education                    آموزش بھ بیمار                                                                       

 بھ بیمار نحوه بررسی سالمت پوست و کنترل آن از نظر ایجاد صدمھ را آموزش دھید. 

  ساعت یکبار در تخت جابھ جا شود ٢بھ بیمار آموزش دھید کھ حداقل ھر. 

 نحوه استفاده از بالشت و وسائل کاھنده فشار را بھ بیمار آموزش دھید. 

 منع حرکت، برای شروع کردن ھر چھ زودتر فعالیت ھا بھ او آموزش دھید در صورت عدم. 

 اھمیت تغذیھ در بھبود سالمت پوست را بھ بیمار یادآور شوید. 

                 ن ع آھ ااز دف د ت د از غذاخودداری کن ا بالفاصلھ بع راه ی وه ھم ا قھ رف چای ی د از مص بھ بیمار آموزش دھی

 .جلوگیری شود

  ال،      آ(مصرف مواد حاوی ویتامین ث م، سبزی ھا، آب پرتق ل کل لو، خربزه، ریواس، انبھ، گالبی، طالبی، گ

 .را بھ بیمار توصیھ کنید) لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب و آناناس

  
  

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                                

  :تالل در فعالیت جسمی در رابطھ با اخ

           ای سیستم عصبی بی عضالنی، بیماریھ ھ اختالالت عص انوی ب ل ث ر پاركینسون،   (كاھش قدرت و تحم نظی

ز   (، فلج كامل یا نسبی )میاستنی گراویس ی مغ زایش فشار     ،)نظیر صدمات طنابی نخاعی و حمالت عروق اف

 داخل جمجمھ، نقایص حسی و كما

 وجود خط وریدی. 

 ھش انگیزه یا دردكا. 

  داروھای مؤثر برCNS داروھای بلوك كننده عصبی، عضالنی ،. 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                

بیماری یا آسیب و طرح درمانی حفظ  مددجو بر اساس شواھد زیر حداكثر تحرك را در محدوده حركتی با وجود

  .خواھد كرد

 .آمادگی خود را جھت یادگیری بیان می کند - ١

 .نحوه تعدیل عوامل مرتبط با خطر و ویژگی ھای تعیین کننده را بیان می کند - ٢

 .بیمار نحوه استفاده از وسائل جھت افزایش تحرک را نشان می دھد - ٣

 .صدمھ استفاده می کنداز اقدامات مناسب جھت کاھش خطر احتمالی بروز  - ٤

 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

 .عالئم و نشانھ ھای اختالل در تحرک جسمی را در بیمار بررسی و گزارش دھید - ١

 خودداری از حرکت 

 محدودیت دامنھ حرکتی مفاصل 
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 .جھت ارتقاء تحرک جسمی بیمار انجام دھیداقداماتی را  - ٢

     ام ی انج ی حرکت من دوره ب وب در ض ور مطل ھ ط الت ب رد عض ل و عملک ت مفاص رای حرک داماتی را ب اق

 .دھید

داقل        -  دود ح ی در ح ات حرکت ام تمرین ددجو در انج ھ م ع، ب دم من ورت ع ار در روز  ٣در ص ب

 .آموزش داده و کمک کنید

رح ورز   -  ا و ط ت ھ ا، فعالی وزش ھ انی را    آم ت و کاردرم ط فیزیوتراپیس ده توس یھ ش ی توص ش

 .تقویت کنید

ت             -  اء تقوی ور ارتق ھ منظ ی، ب ده الکتریک ک کنن تفاده از وسایل تحری رای اس در صورت دستور ب

 .عضالت کمک کنید

ت را       -  ار تخ رده کن د، ن در صورت تجویز، مددجو را بھ مشارکت در مراقبت از خود تشویق کنی

ت وابستھ         باال بکشید و زنجیر آوی اء حرک رای ارتق انعی ب ر اینکھ م د مگ ز باالی تخت فراھم کنی

 .وجود داشتھ باشد

 .اعمالی را برای کاھش جمود مفاصل انجام دھید - 

وده          -  ظ ت ھ حف ورت دستور ب د و در ص ب انجام دھی اعمالی را برای حفظ وضعیت تغذیھ ای مناس

 .عضالنی، تون و قدرت عضالنی کمک کنید

 حدود حرکتی بیمار محدودتر شد  با تیم مراقبان بھداشتی مشورت کنید در صورتی کھ حرکت و. 

 اقدامات مضاعف برای افزایش تحرک انجام دھید. 

 .قبل از جلسات فعالیت، دوره ھای استراحت کافی و مناسب برقرار نمایید - 

 عوارض بی حرکتی و تکنیک ھای پیشگیری از آن را بھ بیمار آموزش دھید. 

  فرد اختصاصی برای بیمار را در برنامھ مراقبت پرستاری وی اضافھ کنیدمداخالت منحصر بھ. 

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                        

 اقدامات مناسب جھت کاھش خطر بروز صدمھ احتمالی را بھ بیمار آموزش دھید. 

 نحوه استفاده از وسائل جھت افزایش تحرک را بھ بیمار آموزش دھید. 

 عوارض بی حرکتی را بھ بیمار بیان کنید. 

 تاثیر تغذیھ مناسب در بھبود فعالیت جسمی رابھ بیمار یادآور شوید 

  نحوه انجامROM در تخت را بھ بیمار آموزش دھید. 

 
 

 Problem Definition                                                         بیان مشکل                                   

  :افزایش حجم مایعات بدن در رابطھ با

 احتباس سدیم و آب ثانوی بھ اثرات جانبی بعضی داروھا نظیر كورتیكواستروئیدھا 
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 اختالل در برگشت وریدی ثانوی بھ عدم تحرك، فلبیت مزمن. 

 ایعاتدریافت بیش از حد م. 

  تحریك ترشحADH  ثانوی بھ ضربھ سر، تروما، عفونت وCHF. 

 تجویز مایعات ھیپوتونیك وریدی. 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                               

  : نخواھد شد مددجو بر اساس شواھد زیر دچار افزایش حجم مایعات

 .خواھد رسید) میلی اکی واالن بر لیتر ١٣۵- ١۴۵(سطوح سدیم سرم بھ دامنھ طبیعی خود  .١

 .بیمار مایع اضافی را دفع خواھد كرد كھ نشانھ آن كاھش وزن وی خواھد بود .٢

 .سمع ریھ ھا واضح و بدون كراكل است .٣

 .تنگی نفس، ادم محیطی و اتساع ورید گردنی بروز نخواھد كرد .۴

 .در سمع قلب شنیده نخواھد شد S3صدای  .۵

 .حجم نبض طبیعی خواھد بود .۶

 .جذب و دفع متعادل خواھد بود .٧

 .وضعیت روانی طبیعی خواھد بود .٨

 .ثانیھ خواھد بود ۵زمان تخلیھ ورید دستھا كمتر از  .٩

 .فشار ورید مركزی در حد طبیعی خواھد بود .١٠

 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

  :عالئم و نشانھ ھای افزایش حجم مایعات بدن را بررسی و گزارش نمایید - ١

 ادم محیطی 

  فشار خون ممكن است بھ علت شیفت مایع بھ فضای خارج عروقی افزایش نیابد(ھایپرتانسیون.( 

 وی سمع كراكل در ریھ ھا و یا فقدان صداھای ری 

  وجود صدایS3 قلب 

 نبض پرشی 

  جذب بیشتر از دفع 

 تنگی نفس و ارتوپنھ 

  اتساع وریدھای گردنی 

  ثانیھ ٥طوالنی تر از (تأخیر در زمان تخلیھ وریدی دست( 

  در صورت فقدان وسیلھ ای برای اندازه گیری فشار ورید مركزی از روش (افزایش فشار ورید مركزی

 .)ی برای تخمین میزان فشار ورید مركزی استفاده كنیدلمس نبض وریدھای ژوگوالر داخل

 نتایج رادیوگرافی ریھ دال بر احتقان عروق ریوی، پلورال افیوژن یا ادم ریھ 
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 :اقداماتی را برای كاھش حجم مایع افزایش یافتھ انجام دھید - ٢

 محدودیت مصرف مایعات از ھر طریقی )NGT  وTPN ایت كنید را طبق دستور رع) و یا ورید محیطی

 ).ساعت قبل است ٢٤میلی لیتر بھ اضافھ دفع ادراری در  ٤٠٠- ٧٠٠معموًال میزان دریافت مایع (

  در صورتی كھ مددجو داروھای وریدی با حجم زیاد یا تعداد زیاد دریافت می دارد با پزشك درباره

لیھ در طی تجویز مانند قطع انفوزیون او(روشھای پیشگیری از افزایش مایع تجویز شده مشورت كنید 

 ).داروھای وریدی، رقیق كردن داروھا با حداقل حالل

 طبق دستور، مصرف سدیم را محدود كنید. 

 جھت افزایش دفع آب، طبق دستور، دیورتیك تجویز نمایند. 

  بیمار را از نظر عالئم و نشانھ ھایSIADH  نظیر كاھش برون ده ادراری، ادرار غلیظ، (بررسی كنید

 )یادم، ھیپوناترم

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                           

 بھ بیمار آموزش دھید مصرف نمک روزانھ را محدود کند. 

 زان     در صورت استفاده از غذاھای کم نمک جھت طعم دادن بھ غذا می تواند از سرکھ و آبلیمو ا می مطابق ب

 .تمایل استفاده کند

 عالئم و نشانھ ھای افزایش حجم مایعات بدن را بیان کرده و در صورت وجود، گزارش دھد. 

     اثیر ھ ت ایی ک ا داروھ ا خصوص انبی آنھ وارض ج ا و ع واع داروھ ورد ان تاری در م ی و نوش وزش کالم آم

 .بھ بیمار بدھید) استروئیدھانظیر دیورتیک ھا و کورتیکو(مستقیم بر تعادل مایعات دارند 

 نحوه کنترل دقیق جذب و دفع و اھمیت انجام این کار را بھ بیمار آموزش دھید. 

 اھمیت تغییر پوزیشن جھت جلوگیری از تخریب پوست در بیماران دارای ادم را بھ بیمار یادآور شوید. 

 
 Problem Definition                                          بیان مشکل                                                      

  :كاھش حجم مایعات بدن در رابطھ با

      ،م ھا راوان از زخ ی ف از دست دادن مایعات، ثانوی بھ تب یا افزایش سرعت متابولیسم، ترشحات غیر طبیع

 اسھال و درن ھا 

 استفراغ 

 گی و خستگی كاھش انگیزه جھت نوشیدن مایعات ثانوی بھ افسرد 

  رژیم غذایی ناكافی و ناشتا بودن 

  تغذیھ نادرست از طریق لولھ ھای تغذیھ 

  سختی در بلع یا خوردن،ثانوی بھ درد و خستگی 

 مصرف بیش از حد دیورتیك ھا 
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 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                               

  :مددجو بر اساس شواھد زیر، عالئم كمبود حجم مایعات را نشان نخواھد داد

  .تورگور پوست طبیعی خواھد بود - ١

 .غشای مخاطی مرطوب است - ٢

 .وزن ثابت است - ٣

 .نبض و فشارخون طبیعی است و با تغییر وضعیت ثابت می باشد - ۴

 .ثانیھ پر می شود ٣- ۵عروق مویرگی در عرض كمتر از  - ۵

 .روانی بیمار طبیعی خواھد بودوضعیت  - ۶

 .سطوح نیتروژن اوره خون و ھماتوكریت طبیعی خواھد بود - ٧

 .جذب و دفع متعادل است - ٨

 .وزن مخصوص ادرار طبیعی خواھد بود - ٩

 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

  :نشانھ ھای كمبود حجم مایعات را بررسی و گزارش نمایید عالیم و - ١

 كاھش تورگورپوست 

  خشكی غشاء مخاطی، تشنگی 

  درصد یا بیشتر  ٢كاھش وزن ناگھانی بھ میزان 

  افت وضعیتی فشارخون و یا پائین بودن فشارخون 

 ضعف، نبض تند 

  ثانیھ ٣برگشت خون مویرگی بیشتر از 

  پشت است ورید گردن صاف باشدزمانی كھ در وضعیت خوابیده بھ. 

  تغییر در وضعیت روانی 

  ھماتوكریت و نیتروژن اوره باال در خون 

  كاھش برون ده ادراری یا افزایش وزن مخصوص 

  عدم تعادل جذب و دفع 

 :اقداماتی را جھت پیشگیری از كمبود حجم مایعات انجام دھید - ٢

  در قسمت . (انجام دھید) كھ بیمار قادر و جایز باشددر صورتی (اقداماتی را برای بھبود دریافت دھانی

 ).تشخیص پرستاری اختالل در تغذیھ كمتر از نیاز بدن توضیح داده شده است

  اقداماتی برای كاھش تب و برطرف نمودن فرآیند عفونت بھ منظور كاھش مایع از دست رفتھ در نتیجھ

 .ردد، انجام دھیدتعریق و ھیپرونتیالسیون كھ ممكن است موجب عفونت حاد گ

  سی سی در روز باشد چنانچھ تغذیھ از طریق  ٢٥٠٠دریافت مایعات در صورت عدم محدودیت حداقل
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 .دھان ناكافی است و یا منع دارد، طبق دستور، مایع درمانی از طریق ورید یا روده ای حفظ گردد

  در بیمارانی كھ از طریقTPN تغذیھ می شوند: 

  .خون را چك كنید در صورت دستور سطح گلوكز - 

  .در صورت دستور انسولین تجویز كنید - 

 .سطح آلبومین سرم را چك كنید - 
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 مار و مقدار مصرف آنھا بھ بیمار بدھیدآموزش کالمی و نوشتاری در مورد مایعات مفید برای یب. 

  بستنی، پودینگ و (لیستی از مایعات جایگزین را برای بیمار فراھم کنید(... 

  را بھ بیمار توضیح دھید... نیاز بھ افزایش مصرف مایعات در ھنگام تب، عفونت، دیسترس تنفسی و. 

 عالئم کم آبی و نحوه بررسی آنھا را بھ بیمار توضیح دھید. 

 میت توزین روزانھ در شناسایی از دست دادن مایعات را بھ بیمار یادآور شوید اھ 

              ادرآور ھ بیمار ی ون را ب ی خ ظ فشار اسموتیک طبیع رورت آن در حف روتئین و ض افی پ رف ک اھمیت مص

د      ت کنی رای بیمار لیس ھ سویا،       (شوید و غذاھایی کھ حاوی پروتئین است را ب رغ، دان م م ت، ماھی، تخ گوش

 ...)پنیر و 
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 اختالل در تبادل گاز در رابطھ با

 و غلیظ ثانوی بھ عفونتترشحات فراوان  - 

ای سیس   -  یلن    (تم عصبی  بی حرکتی، استاز ترشحات و سرفھ غیر موثر ثانوی بھ بیماریھ ندرم گ ر س نظی

دمات    / ، تضعیف سیستم عصبی مرکزی )باره، مولتیپل اسکلروزیس، میاستنی گراویس ر، ص ھ س تروما ب

 طناب نخاعی و کوادری پلژی

 بی حرکتی ثانوی بھ اثرات آرامبخش داروھا - 

 شناختی –بی حرکتی ثانوی بھ جراحی یا تروما، درد، ترس، اضطراب و اختالالت درکی  - 

 Expected Outcomesندھای مورد انتظار                                                                              برآی

  در مددجو در حد کافی خواھد بود O2/CO2براساس شواھد زیر، تبادل 

 .روانی معمولی است تیوضع - ١

 .بار در دقیقھ است ١٢-٢٠تنفس بدون زحمت و  - ٢

 .ی در حد طبیعی خواھند بودگازھای خون شریان - ٣

 .تعداد ضربان قلب طبیعی است - ٤

  .میزان اشباع ھموگلوبین از اکسیژن در حد طبیعی خواھد بود - ٥
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 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

 :ز را بررسی و گزارش کنیدعالیم و نشانھ ھای اختالل در تبادل گا - ١

 بی قراری، حساسیت - 

 گیجی، بی خوابی - 

 افزایش تعداد تنفس، تنگی نفس  - 

کاھش اکسیژن خون شریانی و یا افزایش فشار گاز کربنیک خون شریانی و میزان اشباع  - 

 درصد ٩٠ھموگلوبین از اکسیژن کمتر از 

 )یک عالمت دیررس(سیانوز مرکزی  - 

 گاز انجام دھیداقداماتی را جھت بھبود تبادل  - ٢

 اکسیژن درمانی طبق دستور حفظ شود . 

 اقداماتی جھت بھبود الگوی تنفس انجام شود. 

 .درد مددجو را کاھش دھید تا تمایل مددجو بھ حرکت وعمق بیشتر تنفس افزایش یابد - 

 .ترس و اضطراب بیمار را کاھش دھید تا از تنفس تند و سطحی پیشگیری کنید - 

ر اینکھ محدودیتی وجود داشتھ            مددجو را در وضعیت نیمھ  -  د مگ رار دھی ا کامال نشستھ ق نشستھ ت

 .جھت جلوگیری از افتادن، از بالشت جھت وضعیت دادن استفاده کنید. باشد

 .حداقل ھر دو ساعت بیمار را تغییر وضعیت دھید - 

 .اگر بیمار ھیپرونتیلھ است او را بھ تنفس آھستھ تشویق کنید - 

ر از    تضعیف کننده ھای سیستم عصبی  -  نفس کمت داد ت  ١٢مرکزی را با احتیاط تجویز کنید و اگر تع

 .تا در دقیقھ بود با مشورت پزشک دارو را قطع کنید

 رر     . ھر وقت کھ اجازه داده شد فعالیت بیمار را افزایش دھید ھ طور مک ا ب د ت ورت  (بھ بیمار کمک کنی در ص

 . از سمتی بھ سمت دیگر بچرخد) امکان ھر ساعت

 بار در ھر ساعت کنید ٥ق بھ انجام تنفس عمیق و سرفھ بیمار را تشوی. 

 در بیمار تحت تراکئوستومی 

 .اکسیژن مرطوب در صورت دستور فراھم کنید - 

ز    -  ق دستور و نی د   prnناحیھ تراکئوستومی را طب ن کنی ت      . ساکش ن جھ د از انجام ساکش ل و بع قب

د   راھم کنی یژن ف ی اکس ا تراکئو . پیشگیری از ھیپوکس ار ب ک  در ھنگام ک ھ آن تکنی تومی و لول س

 استریل را رعایت کنید

 .از حرکت ھای غیر ضروری لولھ تراکئوستومی پیشگیری کنید - 

ر        -  د و اگ ویض کنی یفت تع ر ش اطراف لولھ تراکئوستومی را پاکیزه نگھ دارید و کانوالی آن را ھ

ددا           د و مج ز کنی ل آن را تمی رده و داخ ارج ک یفت آن را خ ر ش ت ھ ی اس زی دائم نس فل  از ج

 .)جایگذاری کنید و یا طبق دستورالعمل موسسھ خود رفتار کنید
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ول    (بیمار را از نظر عالئم و نشانھ ھای عفونت تنفسی پایش کنید  -  زایش گلب ل، اف نظیر تب، کراک

 )ھای سفید خون و گزارش گرافی قفسھ سینھ

         اال ت ب ا غلظ یژن ب ت از اکس ی برنگش د طبیع ھ ح ریانی ب ون ش ای خ طح گازھ ھ س ورتی ک تر در ص

 استفاده کنید) درصورت دستور عدم منع مصرف(

        دودیت از دم مح ورت ع د در ص ع نش وثر واق ار م ود وضعیت بیم یژن در بھب ت اکس زایش غلظ ر اف اگ

 .استفاده کنید Peepاعمال 
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 .عالئم و نشانھ ھای اختالل در تبادل گاز را بھ بیمار آموزش دھید. 

   تھ دودیت   (بھ بیمار آموزش دھید تا در وضعیت نیمھ نشستھ تا کامال نشس رد و   ) در صورت عدم مح رار گی ق

 .از بالشت جھت وضعیت دادن و جلوگیری از سقوط استفاده کند

 یی در تخت را بھ بیمار یاد آور شویداھمیت تغییر وضعیت و جابھ جا. 

 نحوه انجام تنفس آھستھ و تکنیک ھای تنفس کنترل شده را بھ بیمار آموزش دھید. 

 تکنیک ھای آرام سازی جھت کنترل اضطراب را بھ بیمار آموزش دھید. 

 ھیدنحوه تسکین و کنترل درد را خصوصا در بیماران دارای جراحی ھای قفسھ سینھ و شکمی را آموزش د 

 اھمیت انجام تنفس عمیق و سرفھ موثر در بھبود تبادل گازھا را بھ بیمار آموزش دھید. 
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  پاسخ نامناسب بھ جداسازی از ونتیالتور در رابطھ با

  پاتوفیزیولوژیک 

یاری،            -  طح ھوش دار ھمودینامیک، کاھش س عیت ناپای ھ وض انوی ب تگی ث ضعف عضالت و خس

بی    زمن عص ت م ی، معلولی زمن تنفس اری م ت، بیم ادل آب و الکترولی دم تع ت، ع ی، عفون آنم

  عضالنی، بیماری چند سیستمی ، کمبود تغذیھ ای مزمن

  عوامل درمانی

 پاک سازی غیرموثر راه ھوایی - 

 ھوایی مسدود راه  - 

ده، درد    -  ی دھن ضعف عضالنی و خستگی ثانوی بھ مصرف بیش از حد داروھای سداتیو، بیھوش

 غیر قابل کنترل

 )کمبود کالری، کربوھیدرات زیاد، دریافت چربی و پروتئین ناکافی(تغذیھ ناکافی  - 

 )بیشتر از یک ھفتھ(وابستگی بھ تھویھ طوالنی مدت  - 

 از ونتیالتور ناموفق قبلی جداسازی) ھای(تالش  - 
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  روند سریع جداسازی از ونتیالتور - 

  )شخصی، محیطی(موقعیتی 

 دانش ناکافی از روند جداسازی - 

 ...)فعالیت ھای خود مراقبتی، روندھای تشخیصی و درمانی و (نیاز بیش از حد بھ انرژی  - 

 حمایت اجتماعی ناکافی - 

 )شلوغ، وقایع آشفتھ کننده، محیط پرسروصدا(محیط غیر ایمن  - 

 ثانوی بھ اختالالت الگوی خواب خستگی - 

 اعتماد بھ نفس پائین - 

 اضطراب متوسط تا شدید ناشی از تالش ھای تنفسی - 

 ترس از جداسازی از ونتیالتور - 

 احساس ضعف - 

  احساس ناامیدی - 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                          

  براساس شواھد زیر، بیمار عالئم و نشانھ ھای پاسخ نامناسب بھ جداسازی از ونتیالتور را نشان نخواھد  داد

 .مراحل جداسازی از ونتیالتور بھ خوبی روشن خواھد شد - ١

 .لولھ تراشھ خارج خواھد شد - ٢

  .داد بیمار تمایل مثبت بھ تالش ھای بعدی جھت انجام جداسازی از ونتیالتور نشان خواھد - ٣

 Nursing Recommendations                                                    توصیھ ھای پرستاری             

 :عالیم و نشانھ ھای پاسخ نامناسب بھ جداسازی از ونتیالتور را در مددجو بررسی و گزارش کنید - ١

 احساس نیاز فزاینده بھ اکسیژن، خستگی، گرمی و تنگی نفس  - 

 افزایش تمرکز بھ تنفس  - 

 افزایش جزئی در فشار خون  - 

 افزایش جزئی در سرعت ضربان قلب  - 

 افزایش در سرعت تنفس  - 

 آشفتگی  - 

 تعریق  - 

 گشادشدن چشم ھا  - 

 کاھش میزان ھوای ورودی در سمع ریھ ھا  - 

 )رنگ پریده، سیانوز جزئی(تغییر رنگ پوست   - 

 استفاده از عضالت فرعی تنفسی  - 

 در مراحل شدیدتر



٦٧١ 
 

 قراری بی  - 

 تغییر واضح در میزان گازھای خون شریانی  - 

 افزایش فشار خون بھ میزان خیلی شدیدتر  - 

 افزایش بیش از حد ضربان قلب  - 

 تنفس سریع و کم عمق  - 

 استفاده کامل از عضالت فرعی تنفسی  - 

 تنفس ھای گسپینگ  - 

 تنفس شکمی پارادوکس  - 

 کاھش صداھای تنفسی  - 

 سیانوز  - 

 تعریق شدید  - 

 س با ونتیالتورعدم تطابق تنف  - 

 کاھش سطح ھوشیاری  - 

 :اقداماتی را جھت جلوگیری از پاسخ نامناسب بھ جداسازی از ونتیالتور انجام دھید - ٢

 در صورت امکان، عوامل دخیل در تالش ھای جداسازی ناموفق قبلی را بررسی کنید 

 آمادگی جھت انجام جداسازی را در بیماررا بررسی کنید:  

 در ونتیالتور یا کمتر% ٥٠غلظت اکسیژن   - 

 سانتی متر آب ٥فشار مثبت انتھای بازدمی کمتر از   - 

 تا در دقیقھ ٣٠تعداد تنفس کمتر از   - 

 لیتر در دقیقھ ١٠تھویھ دقیقھ ای کمتر از   - 

 سانتر متر آب ٣٥فشارھای دینامیک و استاتیک پائین با کملیانس حداقل   - 

 عضالت تنفسی با قدرت کافی  - 

 عدم بی قراری و ناراحتی  - 

 مایل جھت انجام جداسازیت  - 

 اگر آمادگی برای انجام جداسازی وجود داشت بیمار را در برنامھ جداسازی درگیر و متعھد کنید: 

 .روند جداسازی را بھ بیمار توضیح دھید  - 

 اھداف جزئی کار را بھ بیمار توضیح دھید  - 

 .و معاینھ قرار گیرندبھ بیمار توضیح دھید کھ این اھداف ممکن است بھ صورت روزانھ مورد بررسی   - 

 .دستورالعمل ھای موسسھ خود را در مورد روند جداسازی اعمال کنید  - 

 نقش بیمار در روند جداسازی را بھ وی توضیح دھید: 

 تقویت اعتماد بھ نفس  - 
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 اعتماد بیمار بھ پرسنل و محیط را ارتقاء دھید  - 

 تاثیرات منفی اضطراب و خستگی را کاھش دھید 

 .ر بررسی کنید تا از اضطراب و خستگی پیشگیری کنیدوضعیت بیمار را مکر  - 

 .دوره ھای منظمی از استراحت را قبل از پیشرفت خستگی فراھم کنید  - 

 .اگر بیمار در حال آژیتھ شدن است بھ او کمک کنید تا آرام شود و در کنار او بمانید  - 

ی را بررسی کنید وبھ او اگر روند جداسازی قطع شد و ادامھ نیافت درک بیمار از شکست در جداساز  - 

اطمینان دھید کھ این تالش جھت جداسازی یک فعالیت مفید است و باید انجام شود تا بھ موفقیت دست 

 یابیم

روند جداسازی را در زمانی کھ بیمار بھ خوبی استراحت کرده است معموال صبح و بعد از خواب شبانھ   - 

 .شروع کنید

 .ر آن بیمار احساس امنیت می کند را فراھم کنیدیک محیط جداسازی مثبت و مناسب، کھ د  - 

 اجزاء روند جداسازی را بھ دیگر افراد تیم بالین توضیح دھید تا احتمال جداسازی موفق را باال ببرید: 

 زمان شروع  - 

 فھرست دوره ھای استراحت و فعالیت  - 

 فعالیت جانبی  - 

 پیوستگی بھ برنامھ مراقبتی  - 

 Patient Education                                                                          آموزش بھ بیمار                

 روند جداسازی از ونتیالتور را بھ بیمار آموزش دھید 

 اھداف جزئی کار را بھ بیمار توضیح دھید 

 تکنیک ھای کاھش اضطراب را بھ بیمار آموزش دھید 

 ت        بھ بیمار اطمینان دھید کھ تالش ج ت دس ھ موفقی ا ب د انجام شود ت ھت جداسازی یک فعالیت مفید است و بای

 یابیم

 اھمیت ھمکاری بیمار در روند جداسازی را بھ بیمار متذکر شوید 
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 :کمتر از نیاز بدن در رابطھ با: تغذیھالل در اخت

 افزایش نیاز بھ کالری و یا اشکال در دریافت کالری مورد نیاز ثانوی بھ عفونت یا تروما - 

 ، فلج مغزی، بیمار پارکینسون، اختالالت عصبی عضالنیCVAدیسفاژی ثانوی بھ  - 

 کاھش تمایل بھ خوردن ثانوی بھ تغییر سطح ھوشیاری - 

 خوردن ثانوی بھ افسردگی، استرس، تھوع و استفراغ کاھش تمایل بھ - 
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 )NPO(ممنوعیت دریافت مواد غذایی از طریق دھان  - 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                               

  :یر بھ دست خواھد آوردمددجو وضعیت تغذیھ ای مناسب را براساس شواھد ز

 .وزن مددجود براساس سن، قد و چارچوب بدن در طی درمان در حد طبیعی باقی خواھد ماند - ١

د          - ٢ ی خواھ فریون طبیع طح ترانس وبین، ھماتوکریت و س ین ھموگل رم، ھمچن میزان اوره خون و آلبومین س

 .بود

 .قدرت عضالنی کافی داشتھ و نسبت بھ فعالیت تحمل کافی خواھد داشت - ٣

 .ضعیت غشاھای محیطی طبیعی ھستندو - ٤

  بیمار تغذیھ از طریق لولھ را بدون تھوع و اسھال تحمل می کند - ٥

 Nursing Recommendations                                                        توصیھ ھای پرستاری             

 :کنیدعالیم و نشانھ ھای سوء تغذیھ را در بیمار بررسی و گزارش  - ١

 کاھش وزن مددجو 

  غیر طبیعی بودن سطحBUN و آلبومین سرم، ھموگلوبین و ھماتوکریت و سطح ترانسفزیون 

 ضعف و خستگی 

 التھاب و زخم مخاط دھان 

 پریدگی رنگ ملتحمھ 

 ناکافی بودن درصد وعده ھای غذایی کھ بیمار دریافت می دارد. 

 :جام دھیداقداماتی را جھت جلوگیری و رفع سوء تغذیھ بیمار ان - ٢

  اقداماتی را جھت پیشبرد دریافت از راه دھان در بیماری کھ قادر بھ دریافت مواد غذایی از طریق

 :دھان است انجام دھید

 .اقداماتی را جھت کنترل تھوع و استفراغ بیمار انجام دھید  - 

 .اقداماتی را جھت کاھش درد بیمار انجام دھید - 

 .درانجام بلع مواد غذایی انجام دھیداقداماتی را جھت پیشبرد توانایی مددجو  - 

 .ازمواد غذایی ولرم جھت تحریک حس بویایی کمک بگیرید - 

ش اشتھا یشبرد حس بھبود و افزایمعموال باعث پ ،تیفعال(د یش دھیافزا یمار را در حد تحمل ویت بیفعال -

 )گردد یم

تواند نیاز فرد را در صورت لزوم با متخصص تغذیھ جھت کمک بھ انتخاب غذا و نوشیدنیھایی کھ ب - 

 .برطرف نماید مشورت کنید

 .جھت کاھش خستگی مددجود را بھ داشتن استراحت قبل از غذا تشویق کنید - 

 .یک محیط آرام، تمیز و خوشایند ایجاد کنید - 
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 .قبل از ھر وعده غذا بھداشت دھان را رعایت کنید تا اشتھا افزایش یابد - 

 .الری و پروتئین بیشتری را منظور کنیددر زمانی کھ فرد اشتھای بھتری دارد میزان ک - 

اگر مددجو ضعیف است و زود خستھ می شود و اشتھای کمی دارد بھتر است تعداد دفعات صرف  - 

 .غذا افزایش و حجم ھر وعده را کاھش دھید

مگر اینکھ مایع مورد نظر ارزش غذایی باال داشتھ (مصرف مایعات ھمراه با غذا را محدود کنید  - 

 )باشد

 .فرصت کافی برای غذا خوردن بدھید بھ مددجو - 

 .اطمینان حاصل کنید کھ وعده ھای غذایی، کالری و پروتئین باالیی دارند - 

 .جھت کنترل اسھال اقداماتی را انجام دھید - 

 .طبق دستور ویتامین و مواد آلی تجویز کنید - 

 کالری مورد نیاز بیمار را طبق دستور محاسبھ کنید. 

  غذایی یا مایعات درباره روش ھای مختلف رساندن مواد غذایی بھ در صورت عدم مصرف کافی مواد

 .با پزشک مشورت کنید) TPNمثال از طریق لولھ، (بیمار 

  دستورالعمل موسسھ خود را در مورد تغذیھ لولھ ای پیروی کنید. 

 .، را چک کنید NGTجھت جلوگیری از آسپیراسیون قبل از ھر بار تغذیھ  محل  - 

 .درجھ باال باشد ٣٠ژ، سر تخت در ھنگام انجام گاوا - 

 ساعت لولھ را بشویید ٤حداقل ھر  - 

ساعت یکبار قبل از ھر بار تغذیھ میزان مواد باقی مانده در معده را چک  ٨در نوع تغذیھ مداوم ھر  - 

 .کنید

سی سی بود گاواژ  ١٥٠در صورتی کھ مقدار مواد باقی مانده در معده قبل از ھر بار تغذیھ معادل  - 

 ام ندھیدبعدی را انج

ساعت و بر طبق دستورالعمل موسسھ سرنگ ھای تغذیھ و ھر نوع  ٢٤در نوع تغذیھ مداوم ھر  - 

 .محلول تغذیھ باقی مانده را دور بریزید

 .ھرگونھ پاسخ بھ تغذیھ را پایش کنید و بھ اسھال و استفراغ توجھ کنید - 

 Patient Education                                              آموزش بھ بیمار                                                

 بھ بیمار آموزش دھید کھ تعداد وعده ھای غذایی را افزایش داده و مقدار ھر وعده را کم کند. 

  ر غذایی      (بھ بیمار آموزش دھید کھ مصرف مایعات ھمراه با غذا را محدود کند ر اینکھ مایعات از نظ مگ

 .اشتھ باشندارزش باالیی د

 با توجھ بھ وضعیت و تشخیص ھر بیمار، لیستی از غذاھای مفید برای بیمار را برای او تھیھ کنید. 

 عالئم اختالل در تغذیھ کمتر از نیاز بدن را بھ بیمار یادآور شوید. 
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 اھمیت داشتن تغذیھ مناسب جھت بھبود و جلوگیری از عفونت را بھ بیمار آموزش دھید. 

  در د و اضطراب را کھ باعث کمبود اشتھا می شود را بھ بیمار آموزش دھیدروش ھای کنترل. 

 اقداماتی را جھت پیشبرد توانایی مددجو در انجام بلع را بھ وی آموزش دھید. 

 اھمیت انجام فعالیت در پیشبرد حس بھبود و افزایش اشتھا را بھ بیمار آموزش دھید. 

 ان خود را بشوید تا اشتھا افزایش یابدبھ بیمار آموزش دھید کھ قبل از صرف غذا دھ. 

 
 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                              

  :خطر عفونت در رابطھ با

 کیولوژیزیپاتوف

 سیاختالل در سیستم دفاعی بدن میزبان ثانوی بھ اختالالت تنف - 

 روندھای درمانی

اال    )تراکئوستومی(محلی جھت تھاجم ارگانیسم ثانوی بھ جراحی  -  الری ب ا ک ، ورود کاتتر تغذیھ وریدی ب

TPN انتوباسیون، وجود خطوط عروقی تھاجمی، تغذیھ روده ای، کاتتر ادراری، لولھ تراشھ ، 

 )فردی، محیطی(موقعیتی 

ابقھ     -  ترس، س ھ اس انوی ب اعی ث تم دف تالل در سیس تری در      اخ ان بس زایش زم ھ، اف وء تغذی ت، س عفون

 بیمارستان

 )عفونت ھای بیمارستانی و اکتسابی(تماس با عوامل آلوده کننده  - 

 پنومونی در ارتباط با رکود ترشحات ریوی و آسپیراسیون - 

 عدم رعایت تکنیک استریل در ساکشن تراکئوستومی و لولھ تراشھ - 

 Expected Outcomes                                                          برآیندھای مورد انتظار                 

  :مددجو براساس شواھد زیر عالئم و نشانھ ھای عفونت قسمت ھای مختلف را نشان نخواھد داد

 .صداھای تنفسی طبیعی ھستند - ١

 .دق ریھ ھا نرمال است - ٢

 .تاکی پنھ وجود ندارد - ٣

 .در طی سرفھ ترشحات روشن است - ٤

 .ب و لرز وجود نداردت - ٥

 .درد پلورتیک وجود ندارد - ٦

 .بھ طرف طبیعی سیر می کند WBCشمارش  - ٧

 .گازھای خون در دامنھ طبیعی است - ٨

 .کشت خلط منفی است - ٩
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 .در موضع ورود کاتترھای تھاجمی بھ بدن قرمزی، گرما، التھاب، درد و ترشح وجود ندارد -١٠

 .ادرار بیمار روشن است -١١

 .ادرار دارای بوی معمولی است -١٢

 .عدد در ادرار است ٥ھا کمتر از  WBCنیتراتھا و باکتری در ادرار وجود ندارد و تعداد  -١٣

 .کشت ادرار منفی است -١٤

  .محل جراحی تراکئوستومی بدون چرک است -١٥

 Nursing Recommendations                                                      توصیھ ھای پرستاری             

 .و نشانھ ھای عفونت ریوی را بررسی و گزارش کنیدعالیم  ١- ١

  مانند کراکل ھا، فریکشن راب پلور، صداھای برونشیال تنفسی، کاھش یافقدان (صداھای تنفسی غیرطبیعی

 )صداھای تنفسی

 گزارش دق دال در محل آسیب دیده 

 سرفھ ترشح دارو چرکی، سبزرنگ 

 تب و لرز 

 درد پلورتیک 

 شمارش  افزایش پایداریا افزایش درWBC 

 گازھای خونی و اکسیمتری غیر طبیعی 

  یافتھ ھا نشان دھنده پنومونی(رادیوگرافی غیر طبیعی قفسھ سینھ( 

 گزارش نتایج غیر طبیعی در کشت خلط 

 اقداماتی را جھت پیشگیری از عفونت ریوی اجرا کنید - ١- ٢

 انجام اعمالی بھ منظور حفظ یک الگوی تنفسی طبیعی 

 ظور کاھش خطر آسپیراسیونانجام اعمالی بھ من 

  تشویق و کمک بھ مددجو برای انجام مکرر رعایت بھداشت دھان بھ منظور کاھش تجمع باکتری در

 اوروفارنکس و متعاقب آن آسپیراسیون میکروارگانیسم ھا

 محافظت مددجو در مقابل افراد مبتال بھ عفونت ھای تنفسی 

 راقبت ھای تنفسی در صورت نیازتعویض و یا تمیز کردن وسایل مورد استفاده در م 

 رعایت تکنیک استریل در تمامی مراحل ساکشن ترشحات تراکئوستومی و لولھ تراشھ 

  .عالئم و نشانھ ھای عفونت ناحیھ برش تراکئوستومی را گزارش کنید - ٢- ١

 درد بیش از حد  - 

 قرمزی بیش از حد - 

 ادم زیاد - 
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 ترشح چرکی محل برش جراحی - 

 .یری از عفونت محل برش تراکئوستومی انجام دھیداقداماتی را جھت پیشگ - ٢- ٢

  مرتبا طبق دستور وPRN پانسمان تراکئوستومی را تعویض کنید. 

 در ھنگام کار با لولھ تراکئوستومی تکنیک استریل را رعایت کنید. 

 در صورت وجود نشانھ ھای عفونت با پزشک مشورت کنید. 

را گزارش ... و  CVP IV line,ای تھاجمی نظیر کاتتر عالئم و نشانھ ھای عفونت محل ورود کاتترھ - ٣- ١

  .کنید

 لرز و تب - 

 قرمزی - 

 گرما - 

 ادم - 

 افزایش درد - 

 درناژ غیر معمول - 

  .diffو تغییر ویژه در  WBCافزایش مقاوم شمارش  - 

  .اقداماتی را بھ منظور پیشگیری از عفونت محل ورود کاتترھا انجام دھید - ٢- ٣

 اری کاتترھارعایت تکنیک استریل در ھنگام جایگذ - 

 تعویض کاتترھا طبق دستورالعمل موسسھ - 

 گزارش عالئم عفونت بھ پزشک - 

 تا حد امکان انجام تکنیک ھای تھاجمی را کاھش دھید. 

 :عالیم و نشانھ ھای عفونت دستگاه ادراری را بررسی و گزارش کنید - ١- ٤

  ادرار تیره یا بدبو - 

  تکرر و فوریت برای ادرارکردن - 

  سوزش ادرار - 

  لرز - 

  فزایش درجھ حرارتا - 

  عدد در نمونھ ادرار و کشت مثبت ادراری ٥بیشتر از  WBCوجود نیترات، باکتری و  - 

 اقداماتی را جھت پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری انجام دھید - ٢- ٤

 اعمالی را جھت پیشگیری از احتباس ادرار انجام دھید. 

 زانھ انجام شود و در ھنگام شستشو این کار از جلو در بیماران دارای سوند ادراری دائم، شستشوی پرینھ رو

 .بھ عقب صورت گیرد
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  در ھنگام جایگذاری کاتتر ادراری تکنیک استریل رعایت شود و کاتتر طبق دستورالعمل موسسھ تعویض

 .شود

  بھ منظور افزایش تشکیل ادرار و دفع ) مگر در صورت ممنوعیت(سی سی در روز  ٢٥٠٠مایعات حداقل

 .مثانھ و پیشابراه مصرف شودپاتوژن از 

  در بیمار دارای سوند  ادراری اطمینان از اتصال کاتتر بھ پایین شکم یا ران حاصل کنید تا خطر کشیده شدن

 .ناگھانی آن و متعاقب آن وارد شدن آسیب بھ مثانھ و پیشابراه کاھش یابد

  رکت لولھ باعث ورود پاتوژن ھا ح(بھ منظور کاھش حرکت لولھ از اتصال محکم لولھ اطمینان حاصل کنید

 .بھ داخل دستگاه ادراری و در نتیجھ آسیب بافت و تجمع میکروارگانیسم ھا می گردد

  در صورت امکان بھ منظور کاھش خطر ورود پاتوژن ھا بھ داخل دستگاه ادراری، سیستم درناژ،از نوع

 .بستھ باشد

 جمع آوری کننده ادرار در سطح پایین تراز  بھ منظور پیشگیری از برگشت یا رکود ادرار، ھمیشھ کیسھ

 .مثانھ قرار گیرد

  خطر عفونت ادراری با حضور طوالنی (در صورت اجازه و امکان، ھر چھ سریعتر کاتتر خارج شود

 .)مدت کاتتر ادراری افزایش می یابد

 .مراقب باشید کھ قبل و بعد از تماس با بیمار دستھای خود را بھ روش صحیح بشویید - ٣

 .دارای تغذیھ کافی باشد تا دچارکمبود کالری و پروتئین وتضعیف سیستم ایمنی نشود بیمار - ٤

 .استفاده صحیح از داروھای ضد میکروبی را پایش کنید - ٥

 .مدت اقامت در بیمارستان را کاھش دھید - ٦

 Patient Education             آموزش بھ بیمار                                                                              

 عالئم و نشانھ ھای عفونت قسمت ھای مختلف را بھ بیمار آموزش دھید. 

 روش ھای انتقال عفونت را بیان کنید. 

         ار ھ بیم ی ب ر سیستم ایمن ترس ب ب واس درباره نحوه تاثیر خواب، استراحت، رژیم غذایی، گردش خون مناس

 توضیح دھید

  ت   ) رت عدم محدودیتدر صو(اھمیت مصرف مایعات ی و ادراری  (در پیشگیری از عفون ) خصوصا تنفس

 را یادآور شوید

 اھمیت بھداشت دھان در پیشگیری از عفونت ریوی رابھ بیمار توضیح دھید. 

  
 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                                  

 :ادراکی در ارتباط با –تغییرات حسی 

 شخصی       
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 اضطراب، ترس، تحمل نسبت بھ محرک ھا، بی حرکتی، محرومیت از خواب - 

 مھارتھای سازگاری، عدم کمک، عدم توانایی و قدرت - 

 پاتوفیزیولوژیک

 )مغزی، تنفسی، قلبی(اختالل در انتقال اکسیژن  - 

آنوکسی مغزی، تغییرات (بیمارھای ویژه و بحرانی، اختالل عصبی  درد، بیماری مزمن، بیماری حاد، - 

 )سطح ھوشیاری

  تغییرات متابولیک

 اسیدوز، آلکالوز، عدم تعادل آب و الکترولیت - 

  محیطی

ی   -  ای حس رک ھ زایش مح ایل     (اف واع وس رر، ان ای مک ت ھ و، ویزی اد، ب ت زی اد، فعالی ور زی دا، ن ص

ت    اران، نداش ایر بیم ر س رگ و می یط   مکانیکی، م ره، مح ر منتظ ای غی داھا و آالرم ھ وت، ص یط خل ن مح

 نامانوس

  درمان ھای مرتبط

نا، پروسیجرھای    )بستن دست بھ نرده کنار تخت(محدودیت حرکتی  -  ، مراقبت ھای روتین، پرسنل ناآش

رالین  Ivline(دردناک و تھاجمی  انیکی، آرت ی،   )، تراکئوستومی، لولھ تراشھ، تھویھ مک ، عوارض داروی

 زیاد لمسی، ایزوالسیون معکوستحریکات 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                 

  ادراکی را نخواھد داشت –براساس شواھد زیر بیمار عالیم و نشانھ ھای اختالل حسی 

 .ییرات ادراکی را بیان خواھد کردبیمار احساسات کالمی در مورد تغ - ١

 .بیمار بھ زمان، مکان و شخص اگاھی دارد - ٢

 .حرکات محیطی را تحلیل دقیق خواھد کرد - ٣

 .خواب راحت خواھد داشت و عالئم کم خوابی را در حین بیداری نشان نخواھد داد - ٤

 .بیمار آرام است و عالئم تحریک پذیری و بی قراری ندارد - ٥

 .تمرکز بیمار مطلوب است - ٦

 .وانایی حل مسئلھ را داردت - ٧

 .الگوی ارتباطی و رفتاری بیمار طبیعی است - ٨

 Nursing Recommendationsتوصیھ ھای پرستاری                                                                     

 ادراکی را در بیمار بررسی کنید –عالئم و نشانھ ھای اختالل حسی  - ١

  زمان و مکان و شخصعدم آگاھی نسبت بھ  

 توھم  بینایی و شنوایی  

 تغییرات رفتاری و ارتباطی  
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 بی قراری  

 تحریک پذیری  

 عدم تمرکز  

 کاھش توانایی حل مسئلھ 

 :ادراکی در بیمار انجام دھید –اقداماتی را جھت پیشگیری از بروز اختالل حسی  - ٢

 مصرف داروھای آرامبخش را محدود کنید.  

 ضطراب و ترس بیمار انجام دھیداقداماتی را جھت کنترل درد و ا.  

 اقداماتی را جھت بھبود الگوی خواب بیمار انجام دھید.  

  را ) نور، صدا، فعالیت، صحبت کردن و مراقبت ھای تھاجمی غیر ضروری(محرک ھای حسی

  .خصوصا در ھنگام خواب بیمار کاھش دھید

 ای آشنا و آنچھ برای بیمار مطلوب محیطی آرام و مانوس برای بیمار از طریق آشنایان و خانواده و صداھ

  .فراھم کنید... است مثل رادیو، تلویزیون و 

 اعتماد بھ نفس بیمار را افزایش دھید.  

  را برطرف کنید ...)نظیر عدم تعادل الکترولیت و ھیپوکسی و (علل فیزیولوژیک.  

 اھداف اقدامات درمانی و تشخیصی را بھ بیمار توضیح دھید. 

 تغییر (ش بار حسی، حرکات و فعالیت بیمار را بھ حداکثر سطح ممکن برسانید در بیماران دچار کاھ

 )ROMپوزیشن، استفاده از ویلچر، تحرک، 

  نرده کنار (ادراکی وجود دارد اقدامات ایمنی را بھ کار ببرید  –در تمام مدت زمانی کھ اختالل حسی

 ..)تخت ، دست بند و 
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 تکنیک ھای کنترل درد و اضطراب را بھ بیمار آموزش دھید. 

 بھ بیمار آموزش دھید کھ احساسات خود را بیان کنید. 

 بھ بیمار روش ھای بھبود خواب را آموزش دھید. 

 جھیزات و داروھا آگاه کنیدبیماررا نسبت بھ درمان ھا، ت. 

 دالیل تغییرات محیطی و محرک ھا را یادآور شوید. 

 
 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                              

 غشای مخاطی دھان در ارتباطاختالل در 

  پاتوفیزیولوژیک
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 عفونت 

  درمانی

  وضعیتNPO  ساعت ٢٤بھ مدت بیشتر از  

  معدی -تحریک مکانیکی ثانوی بھ لولھ داخل تراشھ یا لولھ بینی  

 ):فردی، محیطی(موقعیتی 

 سوء تغذیھ 

 عوارض جانبی داروھا 

 تنفس دھانی 

 بھداشت ضعیف دھان 

 دھیدراتاسیون 

 Expected Outcomes                               برآیندھای مورد انتظار                                         

  :بیمار براساس شواھد زیر عالئم و نشانھ ھای اختالل در غشاء مخاطی دھان را نخواھد داشت

 .غشاء مخاطی دھان و لب ھا سالم و مرطوب ھستند - ١

 .بیمار اظھار خواھد داشت کھ ناراحتی دھان برطرف شده است - ٢

 .خواھد شدغذا و مایعات کافی دریافت  - ٣

  .بھداشت دھان کامال برقرار است - ٤

 Nursing Recommendations                                                         توصیھ ھای پرستاری             

  .عالیم و نشانھ ھای اختالل در غشاء مخاطی دھان را بررسی و گزارش کنید- ١

 زبان باردار  

 التھاب دھان  

 دھان خشک  

 لکوپالکی  

 ادم  

 ژنژویت خونریزی دھنده  

 ترشح چرکی  

 تغییر مزه دھان  

 تخریب غشاء مخاطی دھان  

  .اقداماتی را جھت پیشگیری و درمان اختالل در غشاء مخاطی دھان انجام دھید - ٢

 از تکنیک ھای دقیق شستشوی دست ھا قبل و در ضمن بررسی دھان استفاده کنید.  

 یمار توضیح دھیداھمیت بھداشت روزانھ دھان را بھ ب.  
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 توانایی بیمار جھت انجام بھداشت دھان را ارزیابی کنید.  

 روش صحیح مراقبت از دھان را بھ بیمار آموزش دھید.  

  .دندان ھای مصنوعی و اتصاالت آن را روزانھ خارج کرده و تمیز کند - 

  .دندان ھا را بعد از صرف غذا و قبل از خواب مسواک بزند - 

  .م یا خونریزی دھان بررسی کنددھان را از نظر داشتن زخ - 

  در بیمار غیر ھوشیار و یا بیماری کھ در معرض خطر آسپیراسیون است ھر زمان کھ الزم شد بھداشت

 .دھان را انجام دھید

  از محلول ھای غیر محرک و بدون مواد الکلی جھت شستشوی دھان استفاده کنید 

 جھت پیشگیری از سوء تغذیھ و دھیدراتاسیون(از دریافت مواد غذایی کافی و نیز مایعات توسط بیمار (

 .اطمینان حاصل کنید

  محل لولھ داخل تراشھ در داخل دھان را بھ طور مرتب تعویض کنید و مواظب باشید کھ باند لولھ تراشھ

 .لبھا را آزرده نکند

  و نیز بھ در ھنگام ساکشن ترشحات دھان فشار ساکشن بھ اندازه مناسب باشد تا مخاط دھان آزرده نشود

 .صورت چرخشی ساکشن صورت گیرد

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                      

 اھمیت بھداشت روزانھ دھان را بھ بیمار آموزش دھید. 

 روش صحیح مراقبت از دھان را بھ بیمار آموزش دھید. 

 میت مرطوب بودن و سالمت غشاء مخاطی دھان را بھ بیمار یادآور شویداھ. 

 عوامل مرتبط با بروز اختالل در غشاء مخاطی و راھھای مقابلھ با آنھا را بھ بیمار آموزش دھید. 

  
 

 Problem Definition    بیان مشکل                                                                                           

 :عدم توانایی در انجام تنفس خودبخودی در رابطھ با

 ضعف عضالت تنفسی 

 عوامل متابولیک 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                 

  .نشانھ ھای عدم توانایی در انجام تنفس خودبخودی را نشان نخواھد دادمددجو براساس شواھد زیر عالئم و 

 سرعت متابولیسم و ضربان قلب در حدود پایھ و طبیعی ھستند. 

 بیمار دارای تنفس طبیعی است. 

 مقادیر گازھای خون شریانی طبیعی ھستند. 

 Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             
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 .عالیم و نشانھ ھای ناتوانی در انجام تنفس خودبخودی را بررسی و گزارش کنید - ١

 تنگی نفس و آشفتگی و دلواپسی 

 افزایش سرعت متابولیک 

 بی قراری فزاینده 

 افزایش استفاده از عضالت  تنفسی 

 کاھش حجم ھوای جاری 

 کاھش سرعت ضربان قلب 

  کاھش اکسیژن خون شریانی، افزایش دی اکسید کربن خون (غیر طبیعی گازھای خون شریانی  مقادیر

 )Sao2خون و افزایش  PHشریانی، کاھش 

 کاھش قدرت تطابق 

 :اقداماتی را جھت بھبود وضعیت تنفسی بیمار انجام دھید - ٢

  یافتھ بیمار توسط با پزشک در مورد استفاده از تھویھ با فشار مثبت جھت کمک بھ کار تنفسی افزایش

 .ونتیالتور و لولھ تراشھ ھمکاری کنید

  طول لولھ داخل تراشھ را از قسمت انتھای پروکزیمال کوتاه کنید تا فضای مرده را کاھش دھید و بدین

 .ترتیب کار تنفسی را بکاھید

  درصد  ٥٠با پزشک و متخصص رژیم غذایی ھمکاری و مشورت کنید تا مطمئن شوید کھ منبع حداقل

الری غیر پروتئینی رژیم غذایی از چربی ھا تامین می شود و نھ از کربوھیدراتھا تا بدین ترتیب از ک

 .تولید دی اکسید کربن بیش از حد جلوگیری کنید

  با پزشک و متخصص ریھ در مورد بھترین روش جداسازی از ونتیالتور مشورت کنید چرا کھ مراحل

 .یگر متغیر استجداسازی از ونتیالتور از شخصی بھ شخص د

  با پزشک و فیزیوتراپ در مورد افزایش تحرک بیمار مشورت کنید تا وضعیت عضالنی بیمار را ارتقاء

 .دھید و عملکرد عضالت تنفسی رابھبود بخشید

  بھترین روش برقراری ارتباط با بیمار را مشخص کنید تا استقالل بیمار را ارتقاء داده و اضطراب او را

 .کاھش دھید

 رت وجود درد، آن را درمان کنید تا از ھیپوونتیالسیون جلوگیری کنیددر صو. 

  با . بار خواب غیر منقطع را در یک محیط آرام و تاریک داشتھ است ٤تا  ٢مطمئن شوید کھ بیمار حداقل

پزشک و متخصص ریھ در مورد استفاده از تھویھ کمکی در شب جھت کمک بھ استراحت عضالت 

 .تنفسی مشورت کنید

 مار را در وضعیت نیمھ نشستھ یا روی صندلی کنار تخت قرار دھید تا بھتر بتواند از عضالت تھویھ بی

 .ای استفاده کند و اتساع دیافراگم تسھیل شود
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  قبل از شروع تالش جھت جداسازی از ونتیالتور، مراحل آن را بھ بیمار توضیح دھید تا بیمار بفھمد کھ

 .نھ در این امر باید مشارکت کندچھ چیزی اتفاق خواھد افتاد و چگو

  در طی مراحل جداسازی، بیمار را از نظر خستگی عضالت تنفسی پایش کنید تا از خستھ شدن بیش از

 .حد بیمار پیشگیری کند

 جھت کم کردن اضطراب بیمار، در طی مراحل جداسازی از فعالیت ھای انحرافی استفاده کنید. 

 سازی را پشت سرگذاشت با پزشک و متخصص ریھ در مورد جدا زمانی کھ بیمار با موفقیت مراحل جدا

 .کردن ونتیالتور و راه ھای ھوایی مصنوعی مشورت کنید

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                          

 ت     در مورد رژیم غذایی کم کربوھیدر از و اھمی ورد نی رژی م ات و استفاده بیشتر از چربی جھت تامین ان

 .این موضوع بھ بیمار آموزش دھید

 اھمیت افزایش فعالیت کنترل شده ھمراه با دوره ھای استراحت را بھ بیمار یادآور شوید. 

 در مورد روش ھای کنترل درد بھ بیمار آموزش دھید. 

  آموزش دھیددر مورد راھھای ارتقاء خواب بھ بیمار. 

 بھ بیمار آموزش دھید در وضعیت نیمھ نشستھ قرار گیرد. 

 مراحل جداسازی از ونتیالتور را بھ بیمار آموزش دھید. 

 بھ بیمار آموزش دھید تا از تکنیک ھای مختلف جھت کم کردن اضطراب خود استفاده کند. 

  منابع مورد استفاده
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 .١٣٨٤دانشکدۀ پرستاری و مامایی شھید بھشتی، تھران، انتشارات گلبان، 

٢ - Carpenito-Moyet L.J.(2008). Nursing Diagnosis, Application to Clinical Practice. 

Philadelphia: Wolters Kluwer. 

٣ - Carpenito-Moyet L.J.(2008). Handbook of Nursing Diagnosis. Philadelphia: 
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Missouri, Mosby.  
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٨ - Sparks Ralph S, Taylor C.M. (2008). Sparks and Taylor's Nursing Diagnosis 

Reference Manual. Philadelphia: Wolter Kluwer. 

٩ - Swearingen P. (2008). All – in – one: Care Planning Resource, Medical Surgical, 

Pediatric, Maternity, Psychiatric Nursing Care Plans. St Louis: Mosby. 
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  اھدراھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شو

  دیالیز
  Problem Definitionبیان مشکل                                                                                               

  :افزایش حجم مایع در رابطھ با

      ال ومرولی و فع فیھ گل زان تص احتباس آب و سدیم ناشی از کاھش میزان عملکرد نفرونھا و کاھش می

 آلدوسترون –آنژیوتانسین  –انیسم رنین شدن مک

  دریافت زیاد مایعات 

 کاھش اولترافیلتراسیون دستگاه ھمودیالیز 

  کاتتر  پیچ خوردگی و انسداد(مشکالت کاتتر دیالیز صفاقی احتباس مایعات،  ثانویھ بھ.( 

 احتباس مایعات،  ثانویھ بھ ھایپوتونیک بودن محلول دیالیز   

  Expected Outcomes                                                                                برآیندھای مورد انتظار

  :مددجو بر طبق شواھد زیر افزایش حجم مایع نخواھد داشت

 .وزن مددجو طبیعی است .٨

 .بار در دقیقھ است و الگو و عمق نرمال دارد ١٢-٢٠تعدادتنفس  .٩

 .مددجو در حد طبیعی است تعداد ضربان قلب و فشار خون .١٠

 .شنیده نمی شود S3در سمع قلب، صدای  .١١

 .وضعیت ذھنی مددجو طبیعی است .١٢

 .حجم نبض طبیعی است .١٣

 .مقدار جذب و دفع، طبیعی است .١۴

 .صداھای ریوی طبیعی است .١۵

 .تنگی نفس، ارتوپنھ، ادم محیطی و اتساع وریدھای گردنی مشاھده نمی شود .١۶

 ).سانتیمتر آب ۵-١٢(فشار ورید مرکزی در حد طبیعی است  .١٧

 .خونریزی وجود ندارد .١٨

 .حجم مایع خروجی در دیالیز صفاقی برابر با حجم مایع ورودی است .١٩

  .قادر خواھد بود عالئم و نشانھ ھای افزایش حجم مایع را بیان کند مددجوپس از آموزش،  .٢٠

  Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

 :عالیم و نشانھ ھای افزایش حجم مایع را بررسی و گزارش کنید - ٤

 افزایش ناگھانی وزن 

 افزایش فشار خون 
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  وجود صدایS3 در سمع قلب 

 تغییر در وضعیت ذھنی 

 وجود کراکل در سمع ریھ 

 وجود تنگی نفس و ارتوپنھ 

 وجود ادم محیطی 

 اتساع وریدھای گردنی 

 ایش فشار ورید مرکزیافز 

 وجود عالئم احتقان عروق ریھ یا پلورال افیوژن در گرافی ریھ  

 .میزان اولترافیلتراسیون را بطور دقیق کنترل کنید  - ٣

 :اقداماتی برای کاھش حجم مایع افزایش یافتھ انجام دھید - ٤

 مصرف مایعات را محدود کنید. 

 نتی اسیدھای حاوی نظیر آ(ی حاوی سدیم منابع افزایش دھنده حجم مایعات مانند غذاھا و داروھا

 . را شناسایی کنید) سدیم

   بخواھید کھ کلیھ غذاھا و مایعات و داروھایی کھ در سھ روز گذشتھ مصرف کرده است  مددجواز

 .را لیست نماید

 پس از شناسایی منابع فوق، مصرف آنھا را محدود نمایید. 

 ا تعداد دفعات زیاد دریافت می کند داروھا را با در صورتیکھ مددجو داروھای وریدی با حجم زیاد ی

 .ال، رقیق کنیدحداقل حّل

 برای افزایش دفع آب، طبق دستور پزشک دیورتیک تجویز کنید.  

  Patient Education                                                                                         بیمارآموزش بھ 

 .آموزش دھید کھ مقدار دریافت روزانھ سدیم  و مایعات خود را محاسبھ نماید مددجوبھ  - ١

 .مصرف نمک را بھ حداقل برساند وبجای استفاده از نمک از سرکھ و آبلیمو استفاده کند - ٢

 .علت محدودیت مصرف مایعات را برای مددجو و خانواده اش توضیح دھید - ٣

 .مصرف مایعات را محدود کند - ۴

  .آموزش دھید مددجوحیح مقدار جذب و دفع و روش ثبت آن را بھ روش اندازه گیری ص - ۵

  

  Problem Definitionبیان مشکل                                                                                               

  :کمتر از نیاز بدن در رابطھ با: اختالل در تغذیھ

      واد غذایی از راه م م رف ک م     مص تھایی،  محدودیتھای رژی ی اش ت ب ھ عل ان ب ذایی  دھ تالل در  ،غ اخ

 خستگی ،غشای مخاطی دھان
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 از دست دادن پروتئین در حین دیالیز صفاقی  

  Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                                

  :وضعیت تغذیھ ای مناسب خواھد داشتیر مددجو بر طبق شواھد ز

 .وزن مددجو در محدودۀ طبیعی است و افزایش یا کاھش غیر عادی در آن مشاھده نمی شود - ١

 .سطح آلبومین سرم، ھموگلوبین، ھماتوکریت و تعداد لنفوسیتھا طبیعی است - ٢

 .غشاء مخاطی دھان سالم است و قوام پوست طبیعی است - ٣

  .خوب است مددجواشتھای  - ۴

  Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای پرستاری             

 .مددجو را روزانھ وزن کنید - ١

 .شامل تاریخچۀ تغذیھ، غذاھای دلخواه و میزان کالری دریافتی را ارزیابی نمایید مددجوالگوی تغذیھ ای  - ٢

تغذیھ ای شامل بی اشتھایی، تھوع یا استفراغ، وجود غذای نامطبوع از نظر  عوامل موثر در اختالالت - ٣

 .، افسردگی، عدم درک محدودیتھای غذایی و وجود التھاب مخاط دھان را بررسی نماییدمددجو

 .میزان مواد غذایی مصرفی و میان وعده ھای غذایی مددجو را بررسی کنید - ٤

ضعف عضالنی، آریتمی قلبی، بیحسی و سوزن سوزن شدن عوارض جانبی عدم تعادل الکترولیتی مانند  - ٥

 .انتھاھا و کرامپ عضالنی را بررسی کنید

 :عالئم و نشانھ ھای سوء تغذیھ را بررسی و گزارش کنید - ٦

 وزن زیر حد طبیعی با توجھ بھ سن، قد و توده بدنی مددجو 

 پایین بودن سطح آلبومین سرم، ھموگلوبین، ھماتوکریت و تعداد لنفوسیتھا 

 وجود ضعف و خستگی 

 رنگ پریدگی ملتحمھ 

 :اقداماتی را برای برقراری وضعیت تغذیھ ای مناسب اجرا کنید - ٧

 افزایش فعالیت باعث افزایش راحتی و اشتھا (فعالیت در حد تحمل تشویق کنید  را بھ افزایش مددجو

 ).می گردد

  مشورت کنیددر صورت لزوم با یک مشاور تغذیھ برای انتخاب غذاھا ومیوه ھا ی مجاز. 

  عادات شخصی و فرھنگی مددجو را با رژیم غذایی تجویز شده تعدیل کنید. 

  مددجو را بھ داشتن دوره ھای استراحت قبل از وعده ھای غذایی برای بھ حداقل رسیدن خستگی

 .تشویق کنید

 ھنگام غذا خوردن برای مددجو محیطی تمیز و آرام و فضایی لذت بخش فراھم کنید. 

 مان کافی برای خوردن غذا بدھید و در صورت لزوم غذا را مجددا گرم کنیدبھ مددجو ز. 

  را طوری تنظیم کنید کھ داروھا بالفاصلھ قبل از غذا مصرف نشوند زیرا  مددجوبرنامھ دارویی
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 .ممکن است موجب بی اشتھایی وی شوند

  ن آن روزانھ مقدار ان تحت دیالیز صفاقی پروتئین از دست می دھند برای جبرایمددجواز آنجا کھ

 .گرم پروتئین روزانھ توصیھ می شود ٢٠٠- ١٠٠

  قرار دھید مددجوویتامینھا و مواد معدنی را در صورت دستور در اختیار. 

از علت  مددجودر این صورت درک . کلیوی را توضیح دھید بیماریھایدالیل محدودیت ھای غذایی در - ٨

 .محدودیتھای غذایی افزایش می یابد

روز  ٣بخواھید کھ برای  مددجواز . رژیم غذایی تجویز شده را رعایت می کند مددجوکھ مطمئن شوید  - ٩

مخصوصا در . (در بر گرفتھ است طراحی نماید خود یک منوی غذایی کھ محدودیتھای رژیمی را

 ).ھمودیالیز بھ دیالیز صفاقی یا دیالیز صفاقی بھ ھمودیالیز: شرایطی کھ روش دیالیز وی تغییر می کند

از انجام اقدامات فوق در صورتیکھ مددجو بھ اندازه کافی غذا و مایعات برای رفع نیازھای غذایی  پس -١٠

  .خود استفاده نمی کند با پزشک مشورت کنید

  Patient Education                                                                                          بیمارآموزش بھ 

توصیھ کنید کھ رژیم غذایی با کالری باال و محدودیت مصرف پروتئین، سدیم، پتاسیم و  مددجو بھ - ١

 .فسفر را رعایت نماید

 .برچسب تمام مواد غذایی را از نظر میران سدیم و نمک بررسی کند - ٢

جھت خوش طعم کردن غذا بجای استفاده از نمک از افزودنیھای مطبوع مانند سبزیھای معطر  - ٣

 .داستفاده کن

 .ھنگام طبخ و صرف غذا نمک اضافھ نکند - ۴

از مصرف مواد غذایی سرشار از فسفات مانند فرآورده ھای لبنی ونوشابھ ھای حاوی کوال و مواد  - ۵

 .غذایی سرشار از پتاسیم خودداری کند

 .جھت کاھش احساس تھوع و بی اشتھایی قبل از صرف غذا دھان را شستشو داده و مسواک بزند - ٦

 .متعدد و با حجم کم مصرف کند غذا را در دفعات - ٧

در صورت مصرف آن با ) مانند تھوع و یبوست(توضیح دھید کھ عوارض جانبی آھن  مددجوبھ  - ٨

  .معدۀ پر یا ھمرا با یک ملین کاھش می یابد

  

  Problem Definition                                                        بیان مشکل                                   

  :            عدم تحمل فعالیت در رابطھ با

  اکسیژن رسانی بافتی نامناسب بعلت کم خونی 

 تغذیھ نامناسب 

 احتباس فرآورده ھای زائد بعلت نارسایی کلیھ  
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  Expected Outcomes                                          برآیندھای مورد انتظار                                 

  :مددجو بر اساس شواھد زیر افزایش تحمل فعالیت را نشان خواھد داد

 .بیان می کند کھ احساس خستگی و ضعف وی کاھش یافتھ است مددجو - ١

توانایی انجام فعالیتھای روزمره زندگی بدون تنگی نفس ، درد قفسھ سینھ، تعریق، گیجی و  مددجو - ٢

  .خواھد داشت تغییرات قابل توجھ در عالئم حیاتی را

  Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای پرستاری             

 :از نظر عالئم ونشانھ ھای عدم تحمل نسبت بھ فعالیت بررسی کنیدمددجو را  - ١

 بیان خستگی یا ضعف 

 یتنگی نفس ھنگام فعالیت، درد قفسھ سینھ، تعریق یا گیج 

  غیر طبیعی شدن تعداد و ریتم ضربان قلب در پاسخ بھ فعالیت 

  در میزان فشار خون ھنگام فعالیت) میلیمتر جیوه ١٥- ٢٠(تغییر قابل توجھ. 

  :اقداماتی را برای بھبود تحمل نسبت بھ فعالیت اجرا کنید  - ٥

  :اقداماتی را برای افزایش استراحت و یا ذخیرۀ انرژی انجام دھید)  الف

 دستور، فعالیت را محدود کنید در صورت. 

 فعالیتھای محیطی و سرو صدا را بھ حداقل برسانید. 

  سازماندھی کنید مددجومراقبتھای پرستاری را برای اجازۀ استراحت بھ. 

 تعداد افراد مالقاتی و زمان ماندن آنھا را محدود کنید. 

 نیدبھ مددجو برای انجام فعالیتھای مراقبت از خود بر حسب نیاز کمک ک. 

 لوازم و وسایل شخصی را در دسترس مددجو قرار دھید. 

 استفاده از صندلی در موقع دوش گرفتن، مسواک زدن (موزش دھید بھ مددجو برای ذخیره انرژی آ

 ).و شانھ زدن موھا، ساده سازی کارھا

  بھ مددجد آموزش دھید کھ چگونھ بین استراحت و فعالیت تعادل برقرار کند و اینکھ برخی از

 .عالیتھای سنگین بعلت ایجاد خستگی، گیجی یا تنگی نفس شدید باید حذف شوندف

 بطور تدریجی فعالیت مددجو را در حد تحمل افزایش دھید. 

 را بھ استراحت پس از دیالیز ترغیب کنید مددجو.  

       گلبولھای اقداماتی را برای کاھش سطح مواد نیتروژن دار سرم بھ منظور کاھش میزان ھمولیز  )ب            

 مانند بھبود وضعیت تغذیھ، محدودیت مصرف پروتئین، پیشگیری از عفونت، عدم ( قرمز انجام دھید         

 ).تجویز داروھایی مانند جنتامایسین و ایبوپروفن کھ آسیب کلیوی را بیشتر می کنند

جلوگیری از کاتابولیسم پروتئین انجام                              اقداماتی را برای برقراری وضعیت مناسب تغذیھ بھ منظور  )ج            

تر از نیاز بدن،  اقدام برقراری وضعیت مناسب تغذیھ  مراجعھ مبھ تشخیص پرستاری اختالل در تغذیھ ک( دھید
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 ).کنید

وئتین را در داروھای خونساز مثل اپ(انجام دھید  مددجواقداماتی را برای برطرف کردن کم خونی  )د        

 ).صورت دستور بھ منظور تحریک تولید گلبولھای قرمز تجویز کنید

  .اگر عالئم و نشانھ ھای عدم تحمل فعالیت وجود دارد یا بدتر شده است با پزشک مشورت کنید - ٦

  Patient Education                                                                                         بیمارآموزش بھ 

 .بھ مددجو آموزش دھید کھ کاھش تحمل بھ فعالیت را گزارش نماید - ١

ھرگونھ فعالیتی را کھ باعث درد قفسھ سینھ، کوتاه شدن تنفس، گیجی یا ضعف و خستگی  - ٢

 .اندامھا می شود را متوقف کند

پزشک مشورت  اگر عالئم و نشانھ ھای عدم تحمل بھ فعالیت وجود دارد یا بدتر شده است با - ٣

 .کند

 .انرژی خود را حفظ کند و فعالیتھای روزمره زندگی خود را ساده سازی نماید - ۴

 .در مورد اھمیت تغذیھ مناسب آموزش دھید - ۵

 .آموزش دھید) مانند عصا(چگونگی استفاده از وسایل کمکی  در مورد - ۶

  .تکنیکھای آرامسازی را آموزش دھید - ٧

  

  Problem Definition                                                               بیان مشکل                          

  :خطر ابتال بھ عفونت در رابطھ با

       روژن دار واد نیت زایش م ا اف کاھش مقاومت طبیعی بدن بھ علت سرکوب پاسخھای ایمنی در رابطھ ب

 سرم

 تیابی عروقیدسترسی مستقیم بھ جریان خون، ثانویھ بھ وجود راھھای دس 

 دسترسی مستقیم بھ حفره پریتوئن، ثانویھ بھ وجود کاتتر دیالیز صفاقی 

 استفاده از محلولھای دیالیز صفاقی با غلظت دکستروز باال 

 وضعیت نامناسب تغذیھ 

 تجمع ترشحات تنفسی و رکود ادراری بعلت کاھش تحرک  

  Expected Outcomes                                                      برآیندھای مورد انتظار                     

  :مددجو بر اساس شواھد زیر عاری از ھر گونھ عفونت باشد

 .تب ولرز وجود ندارد - ١

 .تعداد ضربان قلب طبیعی است - ٢

 .صداھای تنفسی طبیعی است - ٣

 .خلط در سرفھ ھای خلط دار شفاف است - ٤
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 .وضعیت تغذیھ ای مناسب است - ٥

 .ی استوضعیت ذھنی طبیع - ٦

 .ادرار شفاف است و تکرر ادرار، احساس فوریت در دفع و سوزش ادرار وجود ندارد - ٧

 .گرمی، درد، قرمزی، تورم و ترشحات غیر طبیعی در محل فیستولھا و کاتترھای دیالیز وجود ندارد - ٨

 .مددجو از ضعف و خستگی شکایت نمی کند - ٩

 .تعداد گلبولھای سفید خون و زیر گروھھای آن طبیعی است -١٠

 .نتایج کشت نمونۀ ترشحات منفی است -١١

قادر خواھد بود عالئم و نشانھ ھای عفونت را بیان کند و در مورد اھمیت  مددجوپس از آموزش،   -١٢

  .رعایت نکات استریل در تعویض بگ، تیوب، و پانسمان دیالیز صفاقی توضیح دھد

  Nursing Recommendations                                                     توصیھ ھای پرستاری             

 :عالئم و نشانھ ھای عفونت را بررسی و گزارش کنید - ١

 افزایش درجھ حرارت بدن 

 لرز 

 نبض تعداد افزایش 

 غیر طبیعی بودن صداھای تنفسی 

 احساس ناراحتی 

 خواب آلودگی و گیجی ناگھانی 

 کاھش اشتھا 

  رنگسرفھ ھای خلط دار حاوی چرک سبز رنگ یا قرمز 

 ادرار کدر با بوی بد 

 گزارش تکرر ادرار، احساس فوریت در دفع ادرار یا سوزش ھنگام دفع ادرار 

  افزایش ضعف یا خستگی 

  افزایش گلبولھای سفید خون و یا تغییر قابل مالحظھ در رده ھای گلبولھای سفید 

 ترشحات واژن، خلط، خون ، یج مثبت کشت نمونھ ھا مثل ادرارنتا  

 ،درد و ترشح در محل ورود کاتتر دیالیز صفاقی  وجود التھاب 

  وجود قرمزی، التھاب و ترشح در محلھای دسترسی عروقی ھمودیالیز 

  وجود عالئم پریتونیت شامل تب، لرز، درد شکم، تھوع و استفراغ و کدر شدن مایع برگشتی در

 ان تحت دیالیز صفاقی یمددجو

 .چک کنید Cو  Bاتیت را از نظر وجود آنتی ژن ھپ مددجوبطور روتین  - ٢

 :اقداماتی را برای پیشگیری از بروز عفونت اجرا کنید - ٣
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 بھ تشخیص پرستاری عدم تحمل (اد نیتروژن دار سرم انجام دھید اعمالی را برای کاھش سطح مو

 ).کاھش سطح مواد نیتروژن دار سرم مراجعھ کنید فعالیت، اقدامات مربوط بھ

 بھ تشخیص پرستاری اختالل در تغذیھ (ب تغذیھ انجام دھید اقداماتی را برای برقرای وضعیت مناس

 ).اقدام مربوط بھ برقراری وضعیت تغذیھ ای مناسب مراجعھ کنید ،کمتر از نیاز بدن

 حداکثر مایعات را در حد مجاز بھ مددجو برسانید. 

 روش درست شستن دستھا را رعایت کنید و مددجو را نیز بھ انجام آن تشویق کنید. 

 نجام روشھای تھاجمی مانند سونداژ مثانھ، وارد کردن سوزن بھ داخل شریان یا ورید و یا در حین ا

 .انجام تزیقات، روش استریل را رعایت کنید

 ھنگام شروع و قطع ھمودیالیز، استانداردھای استریلیزاسیون را رعایت کنید. 

 ھا و احتمال خطر ورود سوند ھا یا لولھ ھای ادراری یا وریدی را بھ منظور کاھش صدمھ بھ بافت

 .عوامل میکروبی بھ علت حرکت لولھ بھ داخل و خارج بدن ثابت کنید

  وسایل، لولھ ھا و محلولھای مورد استفاده برای درمانھای وریدی و تنفسی را طبق سیاست

 .ستان تعویض کنیدبیمار

 نگ بررسی کنید محل ورود کاتتر دیالیز صفاقی را مکررا از نظر وجود التھاب و ترشح و تغییر ر

 .نیز آموزش دھید مددجوو این کار را بھ 

  از محکم بودن کاتتر دیالیز صفاقی اطمینان حاصل کنید و یک گاز بر روی محل خروج کاتتر قرار

 .دھید

  مراحل دیالیز صفاقی را بطور کامال استریل انجام می دھد مددجواطمینان پیدا کنید کھ. 

  تیوبھای دیالیز صفاقی آلوده نیستنداطمینان پیدا کنید کھ محلولھا و. 

 ھنگام اضافھ کردن دارو بھ محلول دیالیز صفاقی نکات استریل را رعایت کنید. 

 در صورت وجود ترشح در محل کاتتر دیالیز صفاقی از ترشحات کشت تھیھ کنید. 

 در صورت نشت مایع دیالیز از محل ورود کاتتر دیالیز صفاقی بھ پزشک اطالع دھید. 

 ع دیالیز بطور روتین کشت تھیھ کنیداز مای. 

  مددجو را از افرادی کھ مبتال بھ عفونت ھستند محافظت کنید و بھ او در مورد ادامھ این کار در

 .منزل آموزش دھید

 واکنش ایمنی را مھار می کنداعمالی را برای  زا، استرس موقعیتھای از آنجا کھ ترشح کورتیزول در

محیطی آرام و ساکت فراھم کنید و در مورد پروسیجرھایی کھ ( کاھش استرس مددجو فراھم کنید

 ). می خواھید انجام دھید برای مددجو توضیح دھید
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 .آموزش دھید دجومدعالئم ابتال بھ عفونت را بھ  - ١

تحت دیالیز صفاقی آموزش دھید و تاکید نمایید کھ در صورت مشاھده این  یمددجوعالئم پریتونیت را بھ  - ٢

 ).تب، درد شکم، کدر بودن مایع برگشتی( عالئم بھ پزشک مراجعھ کند

 آموزش دھید کھ در صورت نشت مایع دیالیز از محل ورود کاتتر دیالیز صفاقی بھ پزشک مددجوبھ  - ٣

 .مراجعھ کند

 .اھمیت رعایت بھداشت دھان تاکید کنیدبر - ٤

بھ مددجو برای انجام سرفھ و تنفس عمیق و افزایش فعالیت در حد تحمل آموزش دھید تا از رکود  - ٥

 .ترشحات ریوی پیشگیری شود

بھ مددجو در مورد انجام عمل دفع بالفاصلھ ھنگام احساس دفع ادرار و آرامسازی در حین دفع ادرار  - ٦

 . ش دھید تا از احتباس ادرار و رکود ادراری پیشگیری شودآموز

 .بھ مددجو برای مراقبت مناسب از پرینھ بعد از ھر بار اجابت مزاج آموزش دھید - ٧

 .بھ مددجو آموزش دھید کھ از افراد مبتال بھ عفونت دوری کند - ٨

  .آموزش دھیدو خانواده وی  مددجوروش صحیح اندازه گیری درجھ حرارت بوسیلھ ترمومتر را بھ  - ٩

  

  Problem Definition                                                              بیان مشکل                                

  :رژیم درمانی در رابطھ با عدم رعایت

  درمانی تجویز شده  رژیمآگاھی نا کافی از 

 تغییر در شیوه زندگی و کمبود امکانات مالی 

  ی مزمنبیمارکار ان  

  Expected Outcomes                                                                برآیندھای مورد انتظار                 

  :رژیم درمانی را نشان خواھد داد رعایتآثار احتمالی  ،مددجو بر اساس شواھد زیر

 .مایل نشان می دھدبرای یادگیری و شرکت در امر مراقبت و درمان ت - ١

 .راھھایی را برای اصالح عادات شخصی و تلفیق مراقبتھای تجویز شده با شیوۀ زندگی ارائھ می دھد - ٢

  .مفھوم برنامھ درمانی تجویز شده را درک می کند - ٣

  Nursing Recommendations                                                         توصیھ ھای پرستاری             

 :رژیم درمانی بررسی کنید عدم رعایتمددجو را از نظر نشانھ ھای  - ١

 مانند عدم رعایت رژیم غذایی و محدودیت مصرف (یی در رعایت برنامھ ھای درمانی نارسا

 ) مایعات، عدم قبول داروھا

 غیر طبیعی بودن آزمایشات مددجو 
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  افزایش غیر عادی وزن 

  انجام  دیالیز صفاقی در منزل عدم مراجعھ جھت ھمودیالیز یا عدم 

 ابراز بی اطالعی ازعواملی کھ سبب آسیب بیشتر کلیوی می گردند . 

  ابراز عدم توانایی دراصالح عادات خود و تلفیق درمانھای الزم با شیوه زندگی 

  بیان این نکتھ کھ آسیب کلیوی، خودبخود بھبود می یابد یا وضعیتی نا امید کننده است و تالش برای

 .ای مراقبتھای تجویز شده فایده ای ندارداجر

  :اجرا نمایید مددجوموثر رژیم درمانی توسط  رعایتاقداماتی را برای  - ٢

 ی مزمن بیمارنارسایی کلیھ را در حد فھم و درک مددجو شرح دھید و بر این واقعیت کھ این  بیماری

 .، تاکید کنیدمی شودارض است و رعایت برنامھ درمانی باعث بھ تعویق انداختن یا پیشگیری از عو

 مانند کنترل جذب و دفع، محاسبھ میزان (راقبتھای تجویز شده تشویق کنید مددجو را بھ شرکت در م

 ).مصرف مایعات، انتخاب غذا یا مایعات بر اساس رژیم غذایی

  با یک مشاور تغذیھ برای انتخاب غذاھا ومیوه ھا ی مجاز مشورت کنید و عادات شخصی و

 .و را با رژیم غذایی تجویز شده تعدیل کنیدفرھنگی مددج

  تشویق نمایید... مددجو را بھ صحبت در مورد نگرانیھای خود در مورد ھزینھ دارو و. 

 فراھم  ،اطالعاتی را در مورد منابع سودمند موجود در جامعھ کھ می تواند بھ مددجو کمک کند

 .نمایید

  ند بیان برنامھ ھایی برای تغییر شیوه زندگی، مان(رفتارھای پذیرش رژیم درمانی را تقویت کنید

 ).شرکت فعاالنھ در برنامھ ھای درمانی و تغییر در عادات شخصی

 مھارتھای سازگاری را کھ در گذشتھ موفقیت آمیز بوده اند شناسایی و تقویت نمایید. 

 نیدھمراھان را در جلسات توجیھی و آموزشی شرکت دھید و آنھا را تشویق بھ حمایت مددجو ک. 

  با مراقبان تیم بھداشتی متخصص مانند مددکار اجتماعی و پزشک در مورد ارجاع مددجو بھ مراکز

 . بھداشتی مشورت کنید

  را شروع و نکات مثبت را تقویت کنید مددجوبھ منظور افزایش حس کنترل، آموزش بھ .  

  Patient Education                                                                                             بیمارآموزش بھ 

آموزشھای شفاھی و کتبی درباره زمان مالقاتھای بعدی با مراقبان بھداشتی، راھھای پیشگیری از  - ١

آسیبھای بعدی کلیھ، اصالح رژیم غذایی، محدودیت در مصرف مایعات و داروھا و عالئم و نشانھ ھای 

  .نکات مشکل و غیر قابل فھم را مشخص نموده و بر آنھا تاکید کنید. ییدقابل گزارش فراھم نما

  

  

  



٦٩٦ 
 

 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                          

  :خطر بروز یبوست در رابطھ با

  کاھش دریافت مایعات و غذاھای پرفیبر  

 رف آھن خوراکیمص 

    وم و کلسیم کاھش حرکات دستگاه گوارش ناشی از کاھش فعالیت و تاثیر آنتی اسیدھای حاوی آلومینی

 .کھ برای درمان یا پیشگیری از افزایش فسفات سرم بکار می روند

 Expected Outcomes      برآیندھای مورد انتظار                                                                         

  :مددجو بر اساس شواھد زیر دچار یبوست نخواھد شد

  .حرکات مکرر روده بطور معمول وجود دارد - ١

 .مدفوع نرم و شکل دار است - ٢

 .مددجو شکایتی از اتساع و درد شکم، پری رکتوم و یا احساس فشار ھنگام دفع مدفوع ندارد - ٣

 Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای پرستاری             

  .عادات طبیعی دفع مددجو را ارزیابی کنید - ١

 :از نظر عالئم و نشانھ ھای یبوست مددجو را بررسی کنید - ٢

   مانند کاھش دفعات اجابت مزاج 

 کاھش صداھای روده ای 

  دفع مدفوع سفت 

  بی اشتھایی 

   شکماتساع و درد 

  احساس پری و فشار در رکتوم 

  زور زدن ھنگام اجابت مزاج 

 .صداھای روده را بررسی کنید و کاھش صداھای روده را گزارش کنید - ٣

 : اقداماتی را برای پیشگیری از یبوست اجرا کنید - ٤

 فعالیت در حد تحمل مددجو را افزایش دھید. 

 م کنید و زنگ اخبار را ھنگام اجابت محیطی خلوت برای وی فراھ. مددجو را تشویق بھ آرامش کنید

این اقدامات باعث آرامش و شلی عضالت رکتوم و اسفنکتر (مزاج در دسترس مددجو قرار دھید 

 ).خارجی رکتوم می شود و سبب سھولت دفع مدفوع می گردد

 در مورد تغییر داروھای آنتی اسید کھ ایجاد یبوست می کنند با پزشک مشورت کنید. 

 در مددجویان تحت دیالیز (انھ ھای یبوست وجود دارد با پزشک مشورت کنید اگر عالئم و نش
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صفاقی وجود یبوست از جریان یافتن محلول دیالیز بھ حفره پریتوئن یا خارج شدن محلول جلوگیری 

 ).می کند

 Patient Education        آموزش بھ بیمار                                                                              

در مورد عملکرد طبیعی روده و نیاز بھ دریافت کافی فیبر، انجام فعالیت کافی و داشتن الگوی مناسب و  - ١

  .منظم جھت دفع روده ای بھ مددجو آموزش دھید

 .مددجو را بھ اجابت مزاج در زمان منظم و معین ترجیحا یک ساعت بعد از خوردن غذا تشویق کنید - ٢

جو آموزش دھید کھ بھ عالئم دفع توجھ داشتھ باشد و با نوشیدن محرکی مانند یک نوشیدنی گرم بھ مدد - ٣

 . ھنگام بیدار شدن از خواب الگوی منظمی برای دفع ایجاد نماید

 .بھ مددجو آموزش دھید کھ از مصرف طوالنی مدت ملینھا و انجام انما خود داری کند - ۴

ر مکرر عضالت شکم خود را منقبض و منبسط نماید و بھ مددجو آموزش دھید کھ در طی روز بطو - ۵

 .برنامھ ورزشی منظم و سبک برای افزایش حرکات پریستالتیس در نظر بگیرد

در صورت مصرف آن ھمرا با یک ملین ) مانند یبوست(بھ مددجو توضیح دھید کھ عوارض جانبی آھن  - ۶

 .کاھش می یابد

  

  Problem Definition                                                        بیان مشکل                                 

  خطر کاھش حجم مایعات در رابطھ با 

 کاھش دریافت خوراکی بھ علت بی اشتھایی، خستگی و تھوع 

  افزایش اولترافیلتراسیون دستگاه ھمودیالیز 

 خونریزی از راھھای دستیابی عروقی 

  دیالیز صفاقیھایپرتونیک بودن محلول   

  Expected Outcomes                                                   برآیندھای مورد انتظار                        

  :مددجو بر طبق شواھد زیر کمبود حجم مایع را نشان نخواھد داد

 .استغشاءھای مخاطی مرطوب  - ١

 .تورگور پوست طبیعی است - ٢

 .وزن ثابت است - ٣

 .ن و نبض طبیعی استفشارخو - ٤

 . وضعیت ذھنی طبیعی است - ٥

 .بین  جذب و دفع تعادل برقرار است - ٦

 .وزن مخصوص ادرار طبیعی است - ٧

٨ - CVP طبیعی است. 
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  .حجم مایع خروجی در دیالیز صفاقی برابر با حجم مایع ورودی است - ٩

  Nursing Recommendations                                                    توصیھ ھای پرستاری             

 :عالئم ونشانھ ھای کمبود حجم مایعات را بررسی و گزارش نمایید - ١

 خشکی مخاط، تشنگی 

 کاھش تورگور پوست 

  درصد یا بیشتر ٢از دست دادن ناگھانی وزن بھ میزان 

 نبض ضعیف و تند 

 کاھش فشار خون 

 صاف بودن وریدھای گردنی وقتی کھ مددجو دراز کشیده است. 

 یر در وضعیت ذھنیتغی 

  صورت وجود خونریزیدر(کاھش ھموگلوبین و ھماتوکریت( 

 :اقداماتی را برای پیشگیری و درمان کاھش حجم مایعات انجام دھید - ٢

 میزان جذب و دفع را بطور مداوم و دقیق کنترل کنید. 

 داقداماتی را برای افزایش اشتھا در مددجو انجام دھی. 

 بھ تشخیص خطر وارد آمدن صدمھ (ستگی در مددجو انجام دھید اقداماتی را برای برطرف کردن خ

 ).اقدام مربوط بھ بھبود توانایی و کاھش خستگی مراجعھ کنید

 مانند تجویز داروھای ضد تھوع(اھش تھوع و استفراغ انجام دھید اقداماتی را برای ک( 

  انجام دھید) در صورت وجود(اقداماتی را برای کاھش تب. 

 الیز، کاتتر دیالیز و انسزیونھا را از نظر وجود خونریزی چک کنیدمحل ورود سوزن دی. 

 لولھ ھا و محلھای اتصال را بدقت بررسی کنید. 

 یک ساعت بعد از دیالیز از تزریقات عضالنی خودداری کنید. 

 وجود خون در مدفوع، استفراغ (از سایر نقاط بدن ارزیابی کنید را از نظر وجود خونریزی  مددجو

 ...)ریزی از بینی، خونریزیھای زیر پوست، خلط خونیخونی، خون

 میزان اولترافیلتراسیون را بطور دقیق کنترل کنید. 

 خون و مایع از دست رفتھ را جایگزین کنید. 

 غلظت محلول دیالیز صفاقی را چک کنید. 

 حجم مایع خروجی در دیالیز صفاقی را با حجم مایع ورودی مقایسھ کنید.  

  Patient Education                                                                                      بیمارآموزش بھ 

 .آموزش دھید مددجوروش صحیح محاسبھ و ثبت جذب و دفع را بھ   - ١

 . آموزش دھید مددجودر مورد مصرف صحیح دیورتیکھا بھ  - ٢
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ر ضعف، گیجی، کرامپ عضالنی، آموزش دھید کھ در صورت مشاھده عالئمی نظی مددجوبھ  - ٣

 .بیحسی و کرختی اندامھا، اختالل شنوایی، طپش قلب و افت فشار خون بھ پزشک مراجعھ کند

برای پیشگیری از خشکی غشاھای مخاطی روشھای مرطوب نگاه داشتن غشاء مخاطی مانند  - ۴

 .شستشوی مکرر دھان با آب و تنفس از راه بینی بھ جای دھان را آموزش دھید

آموزش دھید کھ در صورت مشاھده خونریزی از سایر نقاط بدن مانند وجود خون در  ددجومبھ  - ٥

مدفوع، استفراغ خونی، خونریزی از بینی، خونریزیھای زیر پوست، خلط خونی و خونریزی 

  .از محل کاتتر ھا و راھھای دستیابی عروقی بھ پزشک مراجعھ کند

 

 Problem Definition                                                         بیان مشکل                               

  در رابطھ با خارش: اختالل راحتی

 تاثیرات اورمی 

 رسوب نمکھای کلسیم در اجزاء پوست 

  کم خونی 

  حساسیت بھ گاز اتیلن اکساید و ھپارین(آلرژیھا( 

 افزایش ھیستامین 

 Expected Outcomes                                                                  برآیندھای مورد انتظار         

  :مددجو تسکین خارش را براساس شواھد زیر نشان خواھد داد 

 .مددجو تسکین خارش را بیان خواھد نمود - ١

 .ھیچگونھ خارش و زخمی روی پوست مشاھده نمی گردد - ٢

 Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای پرستاری             

  :دیبررسی نمای را عالئم و نشانھ ھای وجود خارش - ١

 گزارش وجود خارش 

 وجود زخمھای ناشی از خارش بر روی پوست 

 :خارش انجام دھید تسکیناقداماتی را برای  - ٢

   مالیم برای حمام کردن استفاده کندبھ بیمار آموزش دھید کھ از آب و صابون. 

  از حمام کردن روزانھ اجتناب کند. 

 پوست استفاده کند از لوسیونھای مرطوب کنندۀ. 

  از مرطوب کنندۀ ھوا برای افزایش رطوبت اتاق استفاده کند. 

 کنید تشویق مددجو را بھ شرکت در فعالیتھای تفریحی. 

  ی خود ھیپنوتیزم، تصویر سازی ذھنی و موسیقی بھ بیمار توصیھ کنید کھ می تواند از روشھا  
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در صورت موافقت مددجو وی را بھ مراکز مربوط ارجاع . درمانی جھت تسکین خارش استفاده کند

 .دھید

  لیتر نرمال سالین شستشو دھید ١- ٢قبل از شروع دیالیز، دیالیزور و ستھا را با. 

 ا استریل شده انداز دیالیزور و ستھایی استفاده کنید کھ با اشعھ گام.  

 درصورت دستور، آنتی ھیستامین تجویز کنید. 

 تجویز کنید اتداروھای باند شونده بھ فسف ،در صورت دستور. 

 در صورت دستور اریتروپویتین تجویز کنید. 

 .موثر نبود با پزشک متخصص مشورت نمائیدتسکین خارش،  چنانچھ اقدامات فوق در - ٣

 Patient Education                                                                           آموزش بھ بیمار                 

 .بھ مددجو آموزش دھید کھ در محل خارش، کمپرس سرد و مرطوب قرار دھد - ١

 .پوست را تمیز نگھ دارد - ٢

 .محیط را سرد نگھ دارد - ٣

 .محل خارش را باز و در معرض ھوا قرار دھد - ٤

 .سازی را بھ مددجو آموزش دھیدتکنیکھای آرام - ٥

بھ مددجو آموزش دھید کھ بجای خاراندن از ماساژ، فشار یا ارتعاش ناحیۀ مبتال بھ خارش  - ٦

 .استفاده کند

در  ،بھ مددجو توصیھ کنید کھ برای جلوگیری از آسیب رساندن بھ پوست ناخنھا را کوتاه کند - ٧

 .صورت لزوم می تواند از دستکش استفاده نماید

 .ا بھ پوشیدن لباسھای نخی تشویق کنیدمددجو ر - ٨

 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                             

  کمبود آگاھی در رابطھ با

 نارسایی مزمن کلیھ: ماھیت بیماری  

 یھمودیالیز و دیالیز صفاق: درمانھای پیچیده  

  غذا، مایعات، داروھا(محدودیتھای رژیمی( 

 روشھای مراقبتی در دیالیز 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                             

  .مددجو درک صحیحی از نارسایی مزمن کلیھ دارد - ١

را بیان خواھد ) ھمودیالیز و دیالیز صفاقی(نارسایی مزمن کلیھ  مددجو درک خود از راھھای درمان - ٢

 .نمود
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مددجو درک و فھم خود را از محدودیتھای رژیمی اعمال شده برای مددجویان تحت درمان با دیالیز بیان  - ٣

 .خواھد نمود

 .مددجو روشھای مراقبتی در دیالیز صفاقی و ھمودیالیز را خواھد شناخت - ٤

 Nursing Recommendations                                                                 توصیھ ھای پرستاری   

  :مددجو را از نظر نشانھ ھای کمبود آگاھی بررسی کنید - ١

  بیان عدم آگاھی در مورد نارسایی مزمن کلیھ، دیالیز، محدودیتھای رژیمی و روشھای مراقبتی الزم

 .در مددجویان تحت دیالیز

 د عالئم بالینی و رفتاری ناشی از عدم آگاھی در مورد نارسایی مزمن کلیھ، دیالیز، محدودیتھای وجو

 .رژیمی و روشھای مراقبتی الزم در مددجویان تحت دیالیز

 .آمادگیھای یادگیری شامل انگیزه، سطح شناختی ووضعیت فیزیولوژیکی مددجو را ارزیابی کنید - ٢

، )ھمودیالیز و دیالیز صفاقی(ن کلیھ و راھھای درمان آن درک و آگاھی مددجو از نارسایی مزم - ٣

 .محدودیتھای رژیمی و روشھای مراقبتی در مددجویان تحت دیالیز را ارزیابی کنید

 .یک نفر از اعضای خانواده را در امر آموزش وارد کنید - ٤

 :اقداماتی را برای افزایش آگاھی مددجو در مورد ماھیت بیماری اجرا نمایید - ٥

 ارسایی کلیھ و علل آنرا در حد درک و فھم مددجو توضیح دھید و بر اھمیت درمان آن تاکید بیماری ن

 .از وسایل کمک آموزشی مناسب استفاده نمایید. کنید

 :مددجو در مورد روشھای درمانی نارسایی مزمن کلیھ اجرا نمایید اقداماتی را برای افزایش آگاھی - ٦

 ن توضیح دھیددر مورد انواع دیالیز و ھدف از انجام آ. 

 فرآیند انجام ھمودیالیز را توضیح و بھ مددجو نشان دھید. 

  فرآیند انجام دیالیز صفاقی را توضیح و مراحل انجام آنرا بھ مددجو و یکی از اعضای خانوادۀ وی

 ).مطمئن شوید کھ مراحل بخوبی فراگرفتھ شده است(آموزش دھید 

  و کنترل آن از نظر خونریزی و عفونت و پیشگیری  ھمودیالیزو کاتتر در مورد مراقبت از فیستول

 .از ایجاد لختھ در آن آموزش دھید

 در مورد مراقبت از کاتتر دیالیز صفاقی و راھھای پیشگیری از عفونت بھ مددجو آموزش دھید. 

 تاکید کنید کھ در زمان معین و مقرر شده برای انجام ھمودیالیز مراجعھ کند. 

  و در زمان مقرر شده دیالیز صفاقی را انجام دھد و اھمیت انجام دقیق و تاکید کنید کھ بطور مرتب

 .منظم دیالیز را برای مددجو تفھیم کنید

 :شده اجرا نمایید در مورد محدودیتھای رژیمی اعمالاقداماتی را برای افزایش آگاھی مددجو   - ٧

 لیستی از (ید در مورد محدودیتھای غذایی و محدودیت در مصرف مایعات بھ مددجو آموزش دھ

 ).محدودیتھای غذایی و مایعات تھیھ کرده و در اختیار مددجو قرار دھید
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  بھ مددجو توصیھ کنید کھ رژیم غذایی با کالری باال و محدودیت مصرف پروتئین، سدیم، پتاسیم و

گرم بر  ١.٣تا  ١.٢از آنجا کھ مصرف پروتئین بیماران دیالیزی بھ حدود ( را رعایت نمایدفسفر 

وگرم وزن بدن در روز محدود می شود بھتر است این میزان پروتئین مصرفی از کیفیت کیل

برخی از غذاھای غنی از . بیولوژیکی باالیی برخوردار بوده و حاوی اسید آمینھ ھای ضروری باشد

 ).پروتئین با کیفیت بیولوژیکی باال عبارتند از تخم مرغ، گوشت، شیر، ماھی

 ی استفاده از نمک از افزودنیھای مطبوع مانند سبزیھای معطر جھت خوش طعم کردن غذا بجا

 ).گرم در روز می باشد ٣تا  ٢مقدار مصرف سدیم در بیماران دیالیزی بھ میزان ( استفاده کند

 مانند فرآورده ھای لبنی ونوشابھ ھای حاوی کوال و مواد  از مصرف مواد غذایی سرشار از فسفات

 .کند غذایی سرشار از پتاسیم خودداری

  حجم مایعات مصرفی در این بیماران باید (بھ مددجو در مورد محدودیت مصرف مایعات تاکید کنید

 ).میلی لیتر در روز باشد ۵٠٠معادل حجم برون ده ادراری بھ اضافھ 

 بھ مددجو آموزش دھید کھ داروھای خوراکی را بھ جای آب با غذای نرم میل کند. 

 ا با مکیدن آبنبات، بستنی چوبی یا تکھ ھای یخ ساختھ شده با بھ مددجو آموزش دھید کھ تشنگی ر

توجھ کنید کھ حجم مایع بستنی و تکھ ھای یخ باید در مقدار مایعات خوراکی ( کاھش دھداسانس میوه 

 ). محاسبھ گردد

روشھای مراقبتی در دیالیز صفاقی و ھمودیالیز اجرا  برای افزایش آگاھی مددجو در مورداقداماتی را  - ٨

 :اییدنم

 :بھ مددجو در مورد راھھای کاھش خطر ابتال بھ عفونت آموزش دھید) الف          

  از تماس با افراد مبتال بھ عفونت اجتناب ورزد. 

 از تردد در مکانھای شلوغ ھنگامی کھ آنفوالنزا یا سرماخوردگی شیوع یافتھ پرھیز کند. 

 سیگار کشیدن را کم یا متوقف کند. 

 نحو احسن رعایت کند بھداشت شخصی را بھ. 

 وضعیت تغذیھ ای مناسب را حفظ کند. 

 تعادل کافی بین فعالیت و استراحت برقرار نماید. 

  قبل از انجام ھر کاری بر روی دندان، اقدامات تشخیصی و تھاجمی یا جراحی در صورت دستور

 .آنتی بیوتیک پروفیالکسی مصرف کند

 یشگیری از عفونت در بیماران تحت دیالیز بھ مددجو در مورد مراقبتھای اختصاصی برای پ

بھ تشخیص پرستاری خطر ابتال بھ عفونت اقدامات مربوط بھ (آموزشھای الزم را ارائھ دھید 

 ).مراجعھ کنید پیشگیری از بروز عفونت

 :در مورد درمان عوارض ناشی از بیماری آموزشھایی را بھ مددجو ارائھ دھید) ب          
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 دوره ھای استراحت مکرر، حفظ وضعیت مناسب تغذیھ ای داشتن: ضعف و خستگی 

 مصرف میزان بیشتر مایعات در طی ساعات بیداری، رعایت بھداشت دھان: خشکی دھان 

 زمانبندی دوره ھای : کاھش میل جنسی بھ علت ضعف و خستگی، افسردگی و آثار جانبی داروھا

 استراحت قبل و بعد از فعالیت جنسی

دف از تجویز، دوز، زمان و مقدار مصرف، تداخالت دارویی و غذایی، در مورد نام داروھا،ھ  ) ج

 .توجھات خاص، و عوارض داروھا بھ مددجو آموزش دھید

روش اندازه گیری وزن،  فشار خون و درجھ حرارت، جذب و دفع و ثبت آنھا بھ مددجو آموزش ) د

 .دھید

صورت از کادر بھداشتی کمک بخواھد بھ عالئم و نشانھ ھایی را کھ الزم است مددجو بداند و در این) ه

 :وی آموزش دھید

 افزایش وزن بیش از نیم کیلوگرم در روز یا کاھش مداوم وزن   

 ادامھ یافتن تھوع و استفراغ 

 افزایش خستگی و ضعف 

 اشکال در تمرکز حواس و تصمیم گیری 

 ادامھ یافتن یا تشدید سر درد 

 طپش قلب یا درد قفسھ سینھ 

 طوالنی و زیاد  ؛، ادرا یا استفراغ؛ خونریزی از بینی، دھان یا بریدگیھاوجود خون در مدفوع

 درد ناگھانی شکم یا پشت ؛وجود کبودی بر روی پوست ؛شدن خونریزی قاعدگی

 تب یا لرز 

 گزگز یا مورمور شدن اندامھا و احساس مداوم بیقراری در پاھا در طول دوره ھای استراحت 

  خاکستری، افزایش رنگ پریدگی- تری، قھوه ایبرنزه، خاکس(تغییر در رنگ پوست( 

 ناتوانی جنسی یا یائسگی 

 افزایش فشار خون 

 تورم پاھا، زانوھا یا دستھا  

 اسھال یا یبوست  

 خارش مداوم  

 درد ناحیھ دھان یا وجود ترک در غشاء مخاطی دھان  

 تنفس کوتاه  

 درد یا کرامپ عضالنی  

 انقباضات غیر ارادی عضالت یا تشنج  
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  استخواندرد مفاصل یا  

 گیج شدن و از حال رفتن 

 افزایش فشار خون 

 قرمزی اطراف فیستول دیالیز 

   فیستول ارتعاشکاھش در 

  خونریزی از فیستول 

  رنگ پریدگی یا سردی انتھای اندام دارای فیستول 

 خارج شدن ناگھانی کاتتر ساب کالوین 

 درد شکم در دیالیز صفاقی 

 اف کاتتر دیالیز صفاقیرنشت مایع از اط 

 ایع برگشتی کم  یا کدر در دیالیز صفاقی م 

مورد منابعی کھ می تواند بھ مددجو و ھمراھان برای تطابق وی با تغییرات ناشی از  اطالعاتی را در - ٩

  .بیماری کمک کند فراھم نمایید و در صورت لزوم مددجو را با یک مرکز در این رابطھ آشنا کنید

 . الب، تمرین و نمایش مطالب فرصت دھیدبھ مددجو برای طرح سواالت، روشن شدن مط   -١٠

 . شماره تلفنھایی را در اختیار مددجو قرار دھید تا اگر سوالی داشت بپرسد -١١

ھنگام آموزش بھ مددجو و خانواده وی از ارائھ اطالعات زیاد در یک جلسھ خودداری کنید و ارائھ  -١٢

 .برنامھ آموزشی را برای جلسات متعدد برنامھ ریزی نمایید

 .تداوم مراقبت و پیگیریھای بعدی و زمان ویزیت پزشک تاکید کنید براھمیت -١٣

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                       

  کنیدبھ مطالب ارائھ شده در توصیھ ھای پرستاری مربوط بھ تشخیص کمبود آگاھی مراجعھ. 

  

  Problem Definition                                   بیان مشکل                                                         

  :خطر وارد آمدن صدمھ در رابطھ با    

 خستگی بعلت آنمی، اختالل در خواب  

  Expected Outcomes                                            برآیندھای مورد انتظار                                     

  .مددجو از بروز صدمات و خطرات احتمالی مصون خواھد ماند 

  Nursing Recommendations                                                      توصیھ ھای پرستاری             

 .ات بالقوه بررسی نمایید و این مخاطرات را دور نماییدرا از نظر وجود خطر مددجومحیط  - ١

بیان خستگی و کمبود انرژی،  ناتوانی در انجام کارھای روزمره، بی توجھی (تگی نشانھ ھا و عالئم خس - ٢

 .بررسی نماییدرا ) بھ اطراف، کاھش تمرکز فکر و بیحالی و خواب آلودگی
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 :دھید اقداماتی را برای کاھش خطر وارد آمدن صدمھ انجام - ٣

 وقتی مددجو در تخت است کمی سر تخت و نرده ھای کنار تخت را باال بیاورید. 

 وسایل مورد نیاز مددجو را در دسترس وی قرار دھید. 

  مددجو را بھ درخواست کمک در صورت نیاز تشویق نمایید و زنگ اخبار را در دسترس وی

 .قرار دھید

 خونریزی بصورت حاد یا مزمن باعث وجود ( رت وجود خونریزی آنرا کنترل کنیددر صو

 . )افزایش می یابد مددجوگیجی شده و احتمال وارد امدن صدمھ بھ 

 برای پیشگیری از . تجمع مایعات و افزایش فشار خون باعث ایجاد تغییرات بینایی می گردد

 .را کنترل کند موارد فوقتحت دیالیز پرستار باید  یمددجووارد آمدن صدمھ بھ 

 را بھ آھستگی تغییر وضعیت دھید مددجواز کاھش فشار خون وضعیتی،  برای جلوگیری. 

 :انجام دھید مددجو توانایی و کاھش خستگیاقداماتی را برای بھبود  - ٤

 را محدود کنید ھای مددجودر صورت دستور، فعالیت. 

 فعالیتھای محیطی و سرو صدا را بھ حداقل برسانید. 

 تراحت، برنامھ مراقبتھای پرستاری مددجو را بھ منظور داشتن دوره ھای پیوستھ زمان اس

 .سازماندھی کنید

 تعداد افراد مالقاتی و زمان ماندن آنھا را محدود کنید. 

 بھ مددجو برای انجام فعالیتھای مراقبت از خود بر حسب نیاز کمک کنید. 

 لوازم و وسایل شخصی را در دسترس مددجو قرار دھید. 

 قرار دھید مددجور اختیار وسایل کمکی مانند واکر و عصا را د. 

  توصیھ کنید کھ برای دوره ھای کوتاه استراحت  در طی روز، برنامھ ریزی منظمی  مددجوبھ

 .داشتھ باشد

  مبتال بھ کم خونی در صورت دستور تجویز  یمددجوداروھای برطرف کننده کم خونی را در

 .کنید

بھ تشخیص پرستاری اختالل در تغذیھ ( دھید برقراری وضعیت مناسب تغذیھ انجاماقداماتی را برای  - ٥

 ).اقدام مربوط بھ برقراری وضعیت تغذیھ ای مناسب مراجعھ کنید ،کمتر از نیاز بدن

 ،بھ تشخیص پرستاری محرومیت از خواب( اقداماتی را برای بھبود کیفیت خواب مددجو فراھم آورید - ٦

 ).اقدامات مربوط بھ ارتقاء کیفیت خواب مراجعھ کنید

 .مراھان را در برنامھ ریزی و اجرای اقدامات پیشگیری از صدمھ سھیم نماییدمددجو و ھ - ٧

 .در صورت بروز صدمھ کمکھای اولیھ را شروع و پزشک را مطلع سازید - ٨
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  Patient Education                                                                                         بیمارآموزش بھ 

 .ھ مددجو آموزش دھید کھ بھ آھستگی تغییر وضعیت دھدب - ١

 .از کفش مناسب استفاده کند - ٢

 .غذا و مایعات را قبل از مصرف سرد کند - ٣

 .از درجھ حرارت مناسب قبل از حمام کردن استفاده کند - ۴

 .ھنگام خواب در طی شب از چراغ خواب استفاده نماید - ۵

 .م خونریزی بھ پزشک مراجعھ کنداز مسواک نرم استفاده کند و در صورت مشاھده عالئ - ۶

بعنوان مثال میلھ ھای مخصوص گرفتن دست و نور کافی را در منزل  .محیط منزل را ایمن کند - ٧

 .خود در نظر بگیرد

استفاده از صندلی در موقع دوش گرفتن، (روشھای حفظ انرژی را بھ مددجو آموزش دھید  - ٨

 ).مسواک زدن و شانھ زدن موھا

  .ھ بھ تدریج میزان فعالیت خود را افزایش دھدبھ مددجو آموزش دھید ک - ٩

 

 Problem Definition                                        بیان مشکل                                                  

  :محرومیت از خواب در رابطھ با

  ھمودیالیز یاصفاقی عدم توانایی در خوابیدن در پوزیشن معمول، بعلت وجود کاتتر دیالیز  

 وجود ترس و اضطراب 

 عدم رعایت اصول بھداشتی خواب 

 Expected Outcomes                                         برآیندھای مورد انتظار                                  

  :از خواب مطلوبی برخوردار خواھد بودمددجو بر اساس شواھد زیر 

 .استراحت و خواب کافی داشتھ استاظھار می کند کھ  - ١

 .وضعیت ذھنی طبیعی دارد - ٢

 .نداردعالئمی نظیر خمیازه کشیدن مکرر، سیاھی رفتن چشمھا و لرزش دست را  - ٣

 Nursing Recommendations                                                   توصیھ ھای پرستاری             

  .تعیین کنیدرا  مددجوعادات معمول خواب  - ١

 :عالئم و نشانھ ھای اختالل در الگوی خواب را بررسی و گزارش نمایید - ٢

 اظھار مشکل در خوابیدن 

 بی تفاوتی 

 خمیازه کشیدن مکرر 

  گیجی 
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 سیاھی رفتن چشمھا 

 :انجام دھید مددجواقداماتی را جھت ارتقاء کیفیت خواب  - ٣

 :دانجام دھی مددجوجھت کاھش ترس و اضطراب اقداماتی را )  الف

   توضیح دھید مددجونھا را برای آدر صورت لزوم روشھای درمانی و تشخیصی و اھداف.  

 در تعامل با مددجو رفتاری حمایتی و دلگرم کننده داشتھ باشید. 

  مددجو را بھ صحبت در مورد ترسھا و اضطرابھایش تشویق کنید و باز خورد مناسب نشان

 .دھید

 شناسایی و ) دیالیز(ی و روش درمان بیمارو سیر  ذھنیت اشتباه مددجو را در مورد تشخیص

 .اصالح کنید

 محیطی آرام برای مددجو فراھم آورید. 

  بھ مددجو در مورد روشھای آرامسازی آموزش دھید و او را بھ مشارکت در فعالیتھای سرگرم

 .کننده تشویق کنید

 دبھ مددجو برای تعیین عوامل تنش زا و راھھای سازگاری با آنھا کمک کنی. 

 او را بھ . اطالعاتی بر اساس نیاز ھای مددجو در سطحی کھ او بتواند درک کند فراھم کنید

 .پرسیدن سوال و روشن شدن اطالعات ارائھ شده تشویق کنید

 افراد اصلی خانواده را بھ طرح ریزی مراقبت و نگرش بدون اضطراب تشویق کنید. 

  دعوت کنید و آنھا را بھ ادامھ حمایت از افراد اصلی خانواده را بھ شرکت در جلسات آموزشی

 .مددجو تشویق کنید

 :اقداماتی را جھت تامین بھداشت خواب فراھم آورید - ٤

 بھ مددجو توصیھ کنید کھ دریافت مایعات کافئین دار خصوصا ھنگام غروب را محدود کند. 

 بھ مددجو توصیھ کنید کھ قبل از خواب سیگار نکشد. 

 از مصرف غذای پر چربی و پر پروتئین قبل (توصیھ کنید  ام سبک را بھ مددجومصرف یک ش

 ).از خواب خود داری کند

 بھ مددجو در مورد لزوم انجام تحرک کافی در طی روز آموزش دھید. 

  ساعت قبل از خواب برنامھ منظمی برای پیاده روی در نظر  ٥- ٦مددجو را تشویق کنید کھ

 .بگیرد

 ل از خواب مانند مطالعھ، تماشای تلویزیون، گوش کردن مددجو را بھ انجام فعالیتھای معمول قب

 .بھ موسیقی تشویق کنید

 بھ مددجو آموزش دھید کھ فقط ھنگامی کھ احساس خواب آلودگی می کند بھ رختخواب برود. 

  ھنگامیکھ نیمھ شب از خواب برمی خیزد بھ اتاق دیگری برود فعالیت سبکی انجام دھد و وقتی
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 .مجددا بھ رختخواب باز گردداحساس خواب آلودگی کرد 

 از رختخواب فقط برای خوابیدن استفاده کند نھ برای مطالعھ یا چرت زدن در مقابل تلویزیون.  

 ھر روز صبح در زمان مشخصی در طی روز بیدار شود.  

 ساعت را دور از تختخواب قرار دھد طوری کھ دیده نشود.  

 مگر اینکھ بھ خواب روزانھ عادت داشتھ  ،مددجو را از خوابیدن طوالنی در طی روز منع کنید

  .باشد

بھ مددجو توصیھ کنید کھ با وجود کاتترھای دیالیز وضعیت جدیدی را برای خوابیدن انتخاب  - ٥

 .نماید

مطالعات نشان داده است کھ (از انجام ھمودیالیز در صبح زود یا نزدیک غروب خودداری کنید  - ٦

 ).خواب را بیشتر می کند انجام دیالیز در این زمان خطر بروز اختالالت

افزایش درجھ حرارت ( در بیماران تحت ھمودیالیز درجھ حرارت محلول دیالیز را چک کنید - ٧

محلول دیالیز در حین انجام دیالیز چرت حین دیالیز بیمار را مختل می کند و باعث ایجاد 

 ).اختالالت خواب می گردد

 .ز کنیدتجوی مددجوداروھای خواب آور برای  ،در صورت دستور - ٨

اد متخصص در تیم راگر عالئم و نشانھ ھای محرومیت از خواب برطرف نشد یا بد تر شد با اف - ٩

 . مراقبتی مشورت کنید

 Patient Education                                                                                      بیمارآموزش بھ 

 ددجو آموزش دھیدتکنیکھای آرامسازی را بھ م. 

  

 Problem Definition                                         بیان مشکل                                                  

  :اختالل در اعتماد بھ نفس در رابطھ با

  وابستگی بھ دیالیز  

 تغییر نقش  

   اتتر شکمی بط      از خود تغییر در تصویر ذھنی ود ک ت وج م  بعل ھ   و احساس چاق   ور دائ ودن ب ب

 )در دیالیز صفاقی(دلیل وجود مایع در شکم 

  تغییر در عملکرد جنسی 

 Expected Outcomes                                          برآیندھای مورد انتظار                                  

  :شان خواھد دادمددجو بر اساس شواھد زیر افزایش اعتماد بھ نفس را ن

  .شیوه مناسب زندگی را ادامھ می دھد و از اعمال مضر نظیر مصرف الکل یا اعتیاد پرھیز می کند - ١

 .ی انطباق می یابد و شرایط موجود را می پذیردبیماربا تغییرات ناشی از  - ٢
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 Nursing Recommendations                                                      توصیھ ھای پرستاری             

  :د بھ نفس را در مددجو بررسی کنیدعالئم اختالل در اعتما - ١

 ابراز احساسات منفی در مورد خود 

  گوشھ گیری 

 عدم شرکت در فعالیتھای روزمره زندگی 

 بیان احساس گناه 

 حل مشکل در کاھش یا فقدان توانایی 

 عدم توانایی در تعیین اھداف 

 مصرف مواد و کوشش برای خودکشی مانند سوء یانجام رفتارھای 

  خودداری از مواجھھ با موقعیتھای جدید 

 احساس شکست 

 افزایش حساسیت بھ مسائل کوچک 

 عدم ابراز وجود 

 نگاه و لمس نکردن کاتتر دیالیز و راھھای دستیابی عروقی 

 بھ دیگران ممانعت از نشان دادن کاتتر دیالیز و راھھای دستیابی عروقی 

 راقبت از کاتتر دیالیز و راھھای دستیابی عروقیبرای م عدم تمایل 

 وجود عالئم افسردگی 

 .ی و روش درمان دیالیز ارزیابی کنیدبیمارو خانواده اش را بھ  مددجوواکنش  - ٢

 .خانواده اش را ارزیابی کنید اعضایبا  مددجورابطھ  - ٣

 .و خانواده اش را با مشکالت ناشی از دیالیز ارزیابی کنید مددجوطرز مواجھھ  - ٤

در مورد تغییر در عملکرد جنسی بعلت وجود کاتتردیالیز و عوارض ناشی از بیماری از بیمار و ھمسر  - ٥

 .  وی سوال کنید

 :اقداماتی را برای تسھیل در فرآیند غم و اندوه انجام دھید - ٦

   مراحل اندوه فرصت دھید گذر ازبھ مددجو برای.  

 د و یب مددجو احساس راحتی می کنبدین ترت. جو مراقبت توام با عالقمندی فراھم نمایید

مثال خلوت او را رعایت کنید، ھمراه وی باشید ولی قضاوت (احساسات خود را بیان می کند

  ).نکنید، ھمدردی کنید و احترام بگذارید

  و  با صداقت جواب دھید مددجوبھ سواالت (اقداماتی را برای پیشبرد اعتماد انجام دھید

  .)راھم آوریدرا ف مددجواطالعات مورد نیاز 

 را بھ بیان خشم یا احساس غم در مورد موقعیت بوجود آمده تشویق کنید مددجو.  
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 مددجو را بھ بیان احساسات بھ روشھای دیگر مانند نوشتن و نقاشی کشیدن تشویق کنید. 

 مددجو را برای تعیین و استفاده از روشھایی کھ بھ او در تطابق کمک می کند یاری نمایید. 

 با کسی کھ تحت دیالیز قرار دارد و در سازگاری موفق بوده است  ،فقت مددجودر صورت موا

  .مالقاتی را ترتیب دھید

  آنھا نیز ممکن است در  ارتباط بین مددجو و سایر افراد خانواده را تسھیل نمایید و آگاه باشید کھ

 .ف اندوه باشندلمراحل مخت

 ای مذھبی کمک کنیددر زمان مناسب بھ مددجو برای برآورده کردن نیاز ھ. 

 در صورت دستور داروھای ضد افسردگی تجویز کنید.    

 :مددجو اجرا کنید افزایش اعتماد بھ نفساقداماتی را برای  - ٧

  ھنگامیکھ روش درمانی دیالیز برای اولین بار برای مددجو انجام می شود وی را برای گذر

 .موفق از فرآیند سوگ حمایت کنید

 ضمن توجھ بھ  وابستھ شدنش بھ دستگاه دیالیز با شما صحبت می کند ھنگامیکھ مددجو در مورد

 .احساسات مددجو، بر نکات مثبت استفاده این روش درمانی تاکید کنید

  تقویت نمایید مددجوتوانمندیھا، اعتماد و اتکا بھ نفس و انگیزه برای زندگی کردن را در. 

  عالقۀ خود را شناسایی کند و با وجود  کمک کنید کھ عالقمندیھا و سرگرمیھای مورد مددجوبھ

 .انجام دیالیز بھ آنھا بپردازد و تا حد امکان روال طبیعی زندگی خود را ادامھ دھد

 در مورد وجود نارسایی در عملکرد کلیھ و انجام را ترغیب کنید تا نگرانیھای خود  مددجو

در انجام مکرر دیالیز  مددجو ممکن است بیان کند کھ در صورت(را با شما مطرح کند  دیالیز

بھ گروه معالج و دستگاه سی وی تغییراتی ایجاد شده و وی مسائل جن و شغلروش زندگی، 

 ).وابستھ خواھد شد دیالیز

 بھ مددجو در تعیین و استفاده از روشھای مقابلھ ای کھ در گذشتھ موثر بوده اند کمک کنید. 

 اد شده نشان می دھد حمایت کنید ت ایجاز رفتارھایی کھ سازگاری مثبت را در مقابل تغییرا

و اجرای رژیم درمانی توصیھ شده و مراجعھ منظم ود، پذیرش مثال بیان احساس ارزش بھ خ(

 ).، حفظ رابطھ با دیگرانجھت انجام دیالیز

  برای ایجاد سازگاری در مددجو و خویشاوندان با گوش کردن، تسھیل رابطھ و ارائھ اطالعات

 .کمک کنید

  بھ دنبال کردن نقشھا و عالئق معمول و تداوم درگیری در فعالیتھای اجتماعی تشویق مددجو را

 .نمایید

  در عملکرد  ات ایجاد شدهتغییردر صورت لزوم بیمار و ھمسر وی را جھت مشاوره در مورد

 .بھ متخصص مربوطھ معرفی نماییدجنسی 
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د و مددجو را بھ استفاده از آنھا حمایتی فراھم کنی موسسات اجتماعی و گروھھایاطالعاتی در مورد  - ٨

 .تشویق کنید

در مواردی کھ مددجو نمی خواھد یا در تطابق با تغییرات ناشی از نارسایی مزمن کلیھ و دیالیز ناتوان  - ٩

 .است با مراقبین بھداشتی نظیر روانپرستار و پزشک مشورت کنید

 Patient Education                                                                                          بیمارآموزش بھ 

  یند اندوه آموزش دھیدافرچگونگی تطابق با و خانواده وی در مورد  مددجوبھ. 

  

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                          

  :اختالل در فرآیندھای خانوادگی در رابطھ با

  دیالیز(اختالل در مسئولیتھا و نقشھای خانوادگی ایجاد شده بوسیلھ برنامھ درمانی( 

 Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                            

اری با تغییر در عملکرد و نقشھای عضو درگیر خانواده را بر اساس شواھد زیر نشان می وابستگان مددجو سازگ

  :دھند

  .نیازھای مددجو را برآورده می کنند - ١

  .راھھای سازگاری با تغییرات در روش زندگی و نقش مورد نیاز را بیان می کنند - ٢

 .در تصمیم گیریھای درمانی و مراقبتی مددجو بطور فعال شرکت می کنند - ٣

 .ا دیگران تعامل مثبت برقرار می کنندب - ٤

 Nursing Recommendations                                                         توصیھ ھای پرستاری             

  :عالئم و نشانھ ھای تغییر در فرایند خانوادگی را بررسی کنید - ١

  عدم توانایی در برآورده سازی نیازھای اولیۀ مددجو 

  عدم قبول ناتوانیھای مددجو 

  عدم توانایی برای تصمیم گیری 

  عدم توانایی یا امتناع برای شرکت در مراقبت از مددجو 

   تعامل منفی خانواده 

  .افراد خانواده، الگوھای ارتباطی و نقشھای آنھا را بررسی نمایید - ٢

ط بھ بیماری و تغییرات حاصلھ اقداماتی را بھ منظور تسھیل سازگاری اعضای خانواده با تغییرات  مربو - ٣

 :در نقشھا و ساختار خانواده اجرا کنید

  اعضای خانواده را بھ بیان کالمی احساسات در مورد تغییرات در مددجو و آثار آن بر روی

 .ساختار خانواده تشویق کنید

 بھ اعضای خانواده برای داشتن دید واقع بینانھ در مورد موقعیت مددجو و داشتن امید در حد 
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 .مطلوب کمک کنید

  خلوت اعضای خانواده را فراھم کنید و آنھا را برای در میان گذاشتن احساساتشان با دیگران

 .تشویق کنید

  بھ افراد خانواده برای سپری کردن فرآیند غم و اندوه کمک کنید و بھ آنھا توضیح دھید کھ

 .یازھای مددجو توجھ کنندممکن است در موقعیتی قرار بگیرند کھ بھ نیازھای خود بیشتر از ن

  بھ افراد خانواده تاکید کنید کھ استراحت و تغذیھ کافی داشتھ باشند و روشھای تعدیل استرس را

 . بھ آنھا آموزش دھید

 بھ اعضای خانواده برای تعیین اھداف و راھھای دستیابی بھ آنھا کمک کنید. 

 و درگیر کنید و فرصتھایی را اعضای خانواده را برای تصمیم گیری در مورد مراقبت ازمددج

 .در این زمینھ فراھم کنید

 بھ اعضای خانواده برای تعیین منابع کمک کننده کمک کنید. 

در صورتیکھ اعضای خانواده سازگاری غیر موثری را با تغییرات عملکردی، ایفای نقش مددجو و  - ٤

 .مشاوره کنید تغییرات حاصلھ در ساختار خانوادگی نشان می دھند با افراد تیم بھداشتی

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                            

  ھمودیالیز و دیالیز (نارسایی مزمن کلیھ و راھھای درمان آن بھ مددجو و خانواده وی در مورد

 .آموزش دھیدھای مراقبتی در مددجویان تحت دیالیز ، محدودیتھای رژیمی و روش)صفاقی

 

 Problem Definitionبیان مشکل                                                                                             

  :سازگاری ناموثر فردی در رابطھ با

  بحران موقعیتی 

 Expected Outcomes                                                           برآیندھای مورد انتظار               

  :مددجو بر طبق شواھد زیر سازگاری موثر فردی خواھد داشت

  .بیماری خود را قبول می کند و بیان می کند کھ توان مقابلھ با آن را دارد - ١

  .بیان می کند کھ بر وضعیت سالمتی خود احساس کنترل دارد - ٢

 .شرکت در طرحھای درمانی و رفع نیازھای اساسی رغبت نشان می دھد بھ - ٣

 .رفتارھای تھاجمی نشان نمی دھد - ٤

 .از سیستمھای حمایتی در دسترس استفاده می کند - ٥

 .روشھای سازگاری موثر را توصیف می کند - ٦

در انجام فعالیتھای روزمره زندگی توانایی دارد و بطور مستقل این فعالیتھا را انجام می  - ٧

 .ھدد
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 Nursing Recommendations                                                      توصیھ ھای پرستاری             

  :عالئم سازگاری ناموثر فردی را در مددجو بررسی کنید - ١

 بیان ناتوانی در مقابلھ با مشکل فعلی  

 عدم توانایی برای در خواست کمک از دیگران 

 ل مشکل یا رفع نیازھای اساسیعدم توانایی در ح 

  بی خوابی 

  گوشھ گیری 

 عدم شرکت در برنامھ ھای درمانی 

 وجود رفتارھای تھاجمی 

 استفاده نامناسب از مکانیسمھای دفاعی 

 عدم توانایی در انجام نقش خود در زندگی 

از نظر وجود مشکالت سایکووژیک نظیر اضطراب، افسردگی، احساس نا امیدی و عصبانیت، کاھش  - ٢

 .اعتماد بھ نفس و وجود افکار خودکشی مددجو را ارزیابی کنید

 .از نظر عدم رعایت رژیم دارویی و غذایی و درمانی مددجو را ارزیابی کنید - ٣

 :اقداماتی را برای انجام سازگاری موثر و انطباق با تغییر ایجاد شده انجام دھید - ٤

 ھیدبھ مددجو برای شروع سازگاری با تغییرات ایجاد شده فرصت د. 

  مثل کمک بھ مددجو برای قبول تغییرات، بحث (اقداماتی را برای تسھیل در فرآیند غم و اندوه

 .انجام دھید) در مورد فرآیند غم و اندوه و تشویق بھ بیان احساسات

  بھ تشخیص خطر وارد آمدن صدمھ، اقدام (اقداماتی را برای کاھش خستگی مددجو انجام دھید

 ).و کاھش خستگی مراجعھ کنید مربوط بھ بھبود توانایی

  بھ مددجو برای شناخت تواناییھای فردی کھ می تواند برای تسھیل مقابلھ و سازگاری با موقعیت

 .فعلی مورد استفاده واقع شود کمک نمایید

  در صورت موافقت مددجو مالقاتی را با افرادی کھ بطور موفقیت آمیزی با نارسایی مزمن کلیھ

 .اند فراھم کنیدو دیالیز کنار آمده 

  مددجو را در برنامھ مراقبتی سھیم کنید و او را بھ داشتن حداکثر فعالیت در برنامھ درمانی

 .تشویق و اجازه انتخاب بھ او بدھید

 بھ مددجو برای انجام کارھای روتین روزانھ تا حد امکان کمک کنید. 

 بھ مددجو برای شناخت اھداف قابل دسترس و کوتاه مدت کمک کنید. 

  بھ مددجو برای شناخت و استفاده از سیستمھای حمایتی کمک کنید و اطالعاتی را در مورد

منابع و گروھھای حمایتی کھ می توانند بھ مددجو برای سازگاری موثر با بیماری کمک نمایند 



٧١٤ 
 

 .فراھم سازید

 در زمان مناسب بھ مددجو برای رفع نیازھای مذھبی کمک نمایید. 

 ز مددجو را تشویق کنیدتداوم حمایت خانواده ا. 

  مثل شرکت در برنامھ درمانی، بیان توانایی (رفتارھای نمایانگر سازگاری و مقابلھ موثر

 .را حمایت و تشویق کنید) سازگاری با بیماری، استفاده از راھھای موثر مشکل گشایی

 .در صورت دستور داروھای ضد اضطراب و افسردگی تجویز کنید - ٥

د سازگاری با تشخیص و درمان ادامھ داشت با روانپرستار یا پزشک مشورت اگر مشکل مددجو در مور - ٦

 .نمایید

 Patient Educationآموزش بھ بیمار                                                                                        

  مشکل ارائھ دھد و در مورد راه  تعریفی از(بھ مددجو آموزش دھید کھ چگونھ مشکالت خود را حل کند

  ).حلھای آن بحث کند

 تکنیکھای آرامسازی را بھ مددجو آموزش دھید. 

  منابع مورد استفاده

ا -١١ وزان پادرب ریچ، س زی . اول ھ ری ای برنام ریچ، راھنم تاری اول ای پرس ۀ . مراقبتھ ایترجم ی  اعض ت علم ھیئ

 .١٣٨٤گلبان، دانشکدۀ پرستاری و مامایی شھید بھشتی، تھران، انتشارات 

١٢- Carpenito-Moyet L.J.(2008). Nursing Diagnosis, Application to Clinical Practice. 

Philadelphia: Wolters Kluwer. 

١٣- Carpenito-Moyet L.J.(2008). Hand book of Nursing Diagnosis. Philadelphia: 

Wolters Kluwer. 

١٤- Jamal A, Subramanian P.T. Pruritus among end stage renal failure patients on 

hemodialyses. Saudi J Kidney Dis Transplant, 2000, 11(2): 181-185. 

١٥- Ladwig  G.B., & Ackley B. J. (2006). Nursing Diagnosis Handbook. St.Louis, 

Missouri, Mosby.  

١٦- Lata A.G, Albuquerque J.G, Carvalho L.A, Carvalho Lira A.L. Nursing diagnosis in 

adults on hemodialysis. Acta Paul Enferm, 2008, 21; 160-163. 
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما
  

 اورژانس  یپرستار یمراقبت ھا

  

  Problem Definition                                                                      ان مشكل                        یب

انی کھ بھ واحدھای اورژانس مراجعھ می از بھ انجام فرآیند تریاژ براساس چارچوبی یکسان برای تمامی بیمارین

 .کنند

   Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار  یندھایبرآ

  .انجام شود)دقیقھ برای ھر بیمار  ١حدودًا (ظرف مدتی کوتاه . ١ 

  .سال سابقھ کار انجام شود ۵پرستاری با حداقل  توسط پزشک و یا کارشناس. ٢       

 .در مدخل اورژانس و حتی قبل از پذیرش و حسابداری صورت گیرد. ٣

 .کلیھ بیماران اعم از جراحی و داخلی تریاژ شوند. ۴

و ارزیابی سنی )  Vital sign(، عالئم حیاتی ) Chief complain( بیماران با استفاده از مشکل اصلی . ۵

 .ریاژ از بیماری یا صدمات بیمار طبقھ بندی گردندپرسنل ت

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  .تریاژ فرآیند مداومی است کھ شامل مرحلھ بررسی و بررسی مجدد است 

 مقیاس تریاژ:  

طرحی شده است بھ صورت زیر  ١٩٩٣کھ توسط کالج استرالیا در سال   ) NTS(لمللی مقیاس تریاژ بین ا

  :است

  رنگی کد           کد نمره ای                طبقھ بندی                   سرعت درمان            

  قرمز  بالفاصلھ  احیا  ١

  نارنجی  دقیقھ ١٠کم تر از   فوری  ٢

  سبز  نیم ساعت  اورژانسی  ٣

  آبی  یک ساعت  تقریبًا فوری  ۴

  سبز  دو ساعت  غیرفوری  ۵

  

شدیدترین وضعیت ھای تھدید کننده حیات کھ نیازمند مداخلھ بالفاصلھ می باشد نظیر انسداد کامل راه : احیاء

  ھوایی یا پنوموتوراكس 

 موربیدیتھ وضعیت ھای تھدید کننده حیات یا اندام ھا برای پیشگیری از مورتالیتھ یا افزایش : اورژانسی

 نیازمند ارزیابی یا درمان فوری می باشند، نظیر درد سینھ یا خونریزی فعال 

 وضعیت ھای تھدید کننده حیات یا اندام ھا کھ برای پیشگیری از مورتالیتھ یا افزایش موربیدیتھ : فوری
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 .نیازمند ارزیابی یا درمان ظرف مدت کوتاه می باشد، نظیر شکستگی باز

 عیت ھای تھدید کننده حیات یا اندام ھا کھ برای پیشگیری از مورتالیتھ یا افزایش وض: تقریبًا فوری

 .موربیدیتھ نیازمند ارزیابی یا درمان ظرف مدت چند ساعت می باشد، نظیر احتباس ادرار 

 وضعیت ھای حاد، تحت حاد یا مزمن کھ تھدیدی برای حیات یا اندام نبوده و عدم ارزیابی یا : غیر فوری

نظیر گزش حشرات بدون آنافیالکسی یا . ساعت موجب افزایش موربیدیتی نگردد ٢۴ظرف مدت درمان 

 راش مزمن

 بررسی بیمار: 

 جمع آوری داده ھای فیزیولوژیکی ) الف: 

 راه ھوایی  )١

  طبقھ بندی تریاژ                                بالغین                                           کودکان  

  ١بقھ ط

  

  مسدود شده - 

راه ھوایی مسدود شده بھ طور  - 

  ینسب

  مسدود شده*

  سترس تنفسی شدیدیراه ھوایی نسبتًا مسدود شده با د*

  راه ھوایی باز -   راه ھوایی باز  ٢طبقھ 

  سترس تنفسی متوسطیراه ھوایی باز با د - 

  ٣طبقھ 

  

  راه ھوایی باز

  

  سترس تنفسی خفیفیراه ھوایی باز با د* 

  

  راه ھوایی باز  راه ھوایی باز  ۴ طبقھ

  راه ھوایی باز  راه ھوایی باز  ۵طبقھ 

                                                       

  تنفس ) ٢

  

  طبقھ بندی تریاژ                        بالغین                                                           کودکان

  ١طبقھ 

  

 تنفس یا ھیپوونتیالسیون نبود  

  اختالل تنفسی شدید بھ طور مثال 

استفاده از ماھیچھ ھای فرعی تنفس  - ١

 )شدید(

 عدم توانایی صحبت کردن - ٢

 سیانوز مرکزی - ٣

         شرایط ھوشیاری تغییر یافتھ

 نبود تنفس یا ھیپوونتیالسیون  

 سترس تنفس شدید بھ طور مثالید 

ی تنفس استفاده از ماھیچھ ھای فرع - ١

 )شدید(

 تورفتگی شدید قفسھ سینھ  - ٢

  سیانوز مرکزی - ٣
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  ٢طبقھ 

 سترس تنفسی متوسط بھ طور مثالید:  

بھ (استفاده از ماھیچھ ھای فرعی تنفس  ١

 )طور متوسط

 صحبت کردن بھ صورت کلمھ بھ کلمھ ٢

  سیانوز محیطی –پوست رنگ پریده  ٣

سترس تنفسی متوسط بھ طور ید      

  :مثال

از ماھیچھ ای فرعی  استفاده - ١

  )بھ طور متوسط(تنفس 

تو رفتگی قفسھ سینھ بھ طور  - ٢

 متوسط

  پوست رنگ پریده - ٣

 ٣طبقھ 

  

 سترس تنفسی خفیفید  

بھ (استفاده از ماھیچھ ای فرعی تنفس  - ١

  )طور خفیف

 صحبت کردن بھ صورت جملھ بھ جملھ - ٢

  پوست رنگ پریده - ٣

 سترس تنفسی خفیفید  

استفاده از ماھیچھ ھای فرعی  - ١

  )بھ طور متوسط( تنفس

  تو رفتگی قفسھ سینھ بھ طور

 متوسط

 پوست رنگ پریده  

  ۴طبقھ 

  سترس تنفسی بھ طور مثالینبود د -

عدم استفاده از ماھیچھ ھای فرعی  -

 تنفس

صحبت کردن بھ صورت جمالت  -

  کامل

  سترس تنفسی بھ طور مثالینبود د*  -

عدم استفاده از ماھیچھ ھای فرعی  -

 تنفس

  سینھ نبود تورفتگی در قفسھ - 

 ۵طبقھ 

  

  سترس تنفسی بھ طور مثالینبود د -

عدم استفاده از ماھیچھ ھای فرعی  -

 تنفس

  صحبت کردن بھ صورت جمالت کامل - 

سترس تنفسی بھ طور ینبود د*  -

  مثال

عدم استفاده از ماھیچھ ھای  -

 فرعی تنفس

  نبود تورفتگی در قفسھ سینھ - 

  .تصمیم گیری ھای مربوط بھ انواع تریاژ محسوب می شودمشاھده عملکرد تنفسی بھ عنوان یک عامل پرنفوذ در 

 ھای تعیین شده بھ عنوان معیاری برای بررسی تنفسی در نظر نگرفتھ شده در بررسی تنفس محدوده

است، چون محدودھای تعیین شده در منابع مختلف بھ ویژه در بالین اندکی با ھم متفاوت ھستند اگر چھ با 

  :بھ طور مثال. دیکدیگر شباھت ھایی ھم دارن

 PR>30 دقیقھ  / بار  

  PR<10 یا  > دقیقھ    / بار    ٢۵  

 PR<5 دقیقھ  / بار    ٣۶ <  یا  

 PR<10 دقیقھ  / بار    ٣٠ <  یا  
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  :خونرسانی) ٣

  طبقھ بندی                            بالغین                                             کودکان

  ١طبقھ 

  رسانینبود خون* 

احتمال اختالل در وضعیت ھمودینامیکی * 

  )شدید(

  : بھ طور مثال

  نبود نبض ھای محیطی -

 پوست رنگ پریده سرد و مرطوب -

 تغییر واضح در ضربان قلب -

 تغییر در وضعیت ھوشیاری -

 خونریزی غیر قابل کنترل -

  

 نبود خونرسانی  

  برادی کاردی مشخص بھ طور مثال

HP<60 در نوزادان 

 ر وضعیت ھمودینامیکی احتمال اختالل د

 )شدید(

  :بھ طور مثال

  نبود نبض ھای محیطی -

 پوست رنگ پریده سرد و مطلوب -

 تاکی کاردی واضح -

 ثانیھ ۴پرشدگی مویرگی  -

  خونریزی غیر قابل کنترل -

 ٢طبقھ 

  

  احتمال اختالل در وضعیت ھمودینامیکی

  متوسط بھ طور مثال(

نبود نبض رادیال ولی وجود نبض  -

  برایکال

 ب سرد و رنگ پریدهپوست مرطو -

  تغییر متوسط در ضربان قلب - 

  متوسط (اختالل در وضعیت ھمودینامیکی

  :بھ طور مثال

  نبض براکیال ضعیف فرعی  -

 پوست مرطوب سرد و رنگ پریده  -

 تاکی کاردی متوسط -

  ثانیھ ٢- ۴پرشدگی مویرگی مابین  -

 ٣طبقھ 

  

  احتمال اختالل در وضعیت ھمودینامیکی

  خفیف 

 بھ طور مثال: 

  .ض محیطی قابل لمس می باشدنب -

 پوست خشک سرد و رنگ پریده -

 تغییرات متوسط در تعداد ضربان قلب -

  

  احتمال اختالل در وضعیت ھمودینامیکی

  خفیف

 بھ طور مثال 

  . نبض ھای محیطی قابل لمس می باشد -

 پوست گرم رنگ پریده -

 تاکی کاردی خفیف -

عالمت مربوط بھ  ۶الی  ٣ -

  دھیدراتاسیون

  ۴طبقھ 

 مال در وضعیت ھمودینامیکیعدم احت  

 نبض ھای محیطی قابل لمس می باشند. 

 پوست خشک گرم و صورتی 

  عدم احتمال اختالل در وضعیت ھمودینامیکی 

  نبض ھای محیطی قابل لمس می

  .باشد
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   پوست خشک گرم و صورتی 

 عالمت مربوط بھ دھیدراتاسیون ٣  

 ۵طبقھ 

  

  عدم احتمال اختالل در وضعیت

  ھمودینامیکی 

  .ھای محیطی قابل لمس می باشندنبض  -

  پوست گرم و خشک صورتی -

  عدم احتمال در وضعیت

  ھمودینامیکی 

 عدم وجود نشانھ ھای ھیدراتاسیون  

  

اگر فشار خون قابل لمس نباشد . توجھ بھ وضعیت ھمودینامیکی فرد در فرآیند بررسی بیمار مھم شمرده می شود

  طور مثال بھ. می توان معیارھای دیگری را در نظر گرفت

  نبض ھای محیطی  -

 وضعیت پوست -

 وضعیت ھوشیاری -

 تغییر در تعداد ضربان قلب -

  .اختالل موجود در تعداد نرمال ضربان قلب فشار خون در منابع مختلف با تفاوت ھایی جزئی نوشتھ شده است

   :بطور مثال

  دقیقھ / بار 110 < یا 70> ضربان قلب

  دقیقھ / بار 140 < یا 40> ضربان قلب

ربان قلبض   دقیقھ / بار 125 < یا 45> 

  mmHg 90 > فشار خون 

  mmHg 110 < یا mmHg 70> فشار خون 

  mmHg 200 < یا mmHg 90> میانگین فشار خون 

  نشانھ ھا و عالئم دھیدراتاسیون جھت بررسی در کودکان

  کاھش سطح ھوشیاری -

 خشک شدگی مخاط -

 چشمان فرورفتھ -

 نبود اشک -

 تنفس ھای عمیق -

 یف نخی شکلنبض ضع -

 تاکی کاردی -

 کاھش برون ده ادراری -
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با توجھ بھ تفاوت ھای موجود در بررسی وضعیت ھمودینامیکی تعداد ضربان قلب و میزان فشار خون بھ عنوان 

  .معیار بررسی در نظر گرفتھ شده است

  

  :وضعیت ھوشیاری –ناتوانی ) ۴

  کودکان                                طبقھ بندی                             بالغین          

  GCS < 8  *GCS < 8*   ١طبقھ 

  ٢طبقھ 

* GCS9-12   GCS9-12  

  کاھش شدید در فعالیت بھ طور مثال

  عدم وجود تماس  -

  کاھش   قدرت  عضالنی -

  ٣طبقھ 

 *GCS > 13  GCS > 13  

  :کاھش متوسط در فعالیت بھ طور مثال

 خواب آلودگی  -

  دهتماس   چشمی   مختل ش -

  ۴طبقھ 

 *GCS  نرمال یا عدم تغییر  

  GCSبحرانی در 

GCS نرمال یا عدم تغییر بحرانی  

  GCSدر  

  کاھش متوسط در فعالیت 

  :بھ طور مثال 

  آرام است ولی تماس چشمی دارد - ٢

  کشمکش با والدین - ٣

 GCS  نرمال  

  یا عدم تغییر بحرانی درGCS  

 GCS  نرمال  

  :GCSیا عدم تغییر بحرانی در 

ییر واضحی در فعالیت ھا بوجود نیامده تغ -

   .است

 بازی می کند  -

  .لبخند می زند -

  :طبقھ بندی اختالل در وضعیت سالمت ذھنی

  طبقھ بندی                         بالغین                                                         کودکان

طبقھ 

١  

 خطر حتمی بھ زندگی 

  :مثال )خود یا دیگران ( 

 خطر قطعی صدمھ بھ خود یا دیگران  

 رفتارھای خشونت بار 
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 رفتارھای خشونت بار 

 داشتن اسلحھ 

  رفتارھای صدمھ زننده بھ خود در بخش

  اورژانس

 داشتن اسلحھ 

  رفتارھای صدمھ زننده بھ خود در بخش

  اورژانس

طبقھ 

٢  

  احتمال ایجاد آسیب بھ خود یا دیگران

 :مثال

 خود تالش یا تھدید بھ صدمھ بھ 

 تھدید بھ صدمھ بھ دیگران 

  :بھ طور مثال) شدید(اختالالت رفتاری  - 

  شدید(آژیتاسیون / بی قراری  -

 فیزیکی/ پرخاشگری کالمی  -

 گیج شدن/ عدم توانایی برای تطابق  -

  درخواست ایجاد محدودیت -

 احتمال ایجاد آسیب بھ خود یا دیگران مثال: 

 تالش یا تھدید بھ صدمھ بھ خود 

 بھ دیگران تھدید بھ صدمھ 

  :بھ طور مثال) شدید(اختالالت رفتاری  - 

  شدید(آژیتاسیون / بی قراری   - 

 فیزیکی/ پرخاشگری کالمی  - 

 گیج شدن/ عدم توانایی برای تطابق  - 

  درخواست ایجاد محدودیت - 

طبقھ 

٣  

   احتمال ایجاد آسیب بھ خود یا دیگران

 :مثال

  اندیشھ خودکشی -

 استرس شدید -

بھ طور ) متوسط(اختالالت رفتاری  -

 :مثال

  آژیتھ/ بی قرار  -

 نامأنوس/ رفتارھای مختل شده  -

 گوشھ گیری -

 عدم تعادل در رفتار -

 یشینشانھ ھای روان پر  

  توھم  -

 ھذیان -

 عقاید پارانوئیدی -

 اختالالت عاطفی  

  نشانھ ھای دپرسیون -

 اضطراب -

 احتمال ایجاد آسیب بھ خود یا دیگران مثال: 

  ھ خودکشیاندیش -

 استرس شدید -

 :بھ طور مثال) متوسط(اختالالت رفتاری  -

  آژیتھ/ بی قرار  -

 نامأنوس/ رفتارھای مختل شده  -

 گوشھ گیری -

  عدم تعادل در رفتار

 یشینشانھ ھای روان پر  

  توھم  -

 ھذیان -

 عقاید پارانوئیدی -

 اختالالت عاطفی  

  نشانھ ھای دپرسیون -

 اضطراب -

  تحریک پذیر/ خلق باالرونده 
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  تحریک پذیر/ خلق باالرونده  -

طبقھ 

۴  

 ریشانی متوسطپ  

  بی قراری/ عدم وجود اضطراب  -

تحریک پذیری بدون رفتارھای خشونت  -

 آمیز

 داشتن ھمکاری -

 ارائھ تاریخچھ بھ صورت منطق -

نشانھ ھای اضطراب و پریشانی بدون  -

  خودکشی  افکار 

 پریشانی متوسط  

  بی قراری/ عدم وجود اضطراب  -

 تحریک پذیری بدون رفتارھای خشونت آمیز -

 داشتن ھمکاری -

 رائھ تاریخچھ بھ صورت منطقا -

نشانھ ھای اضطراب و پریشانی بدون  - ۴

  افکار خودکشی

طبقھ 

۵  

 عدم صدمھ بھ خود یا دیگران  

  عدم وجود رفتارھای صدمھ زننده 

  بھ طور حاد(عدم وجود پریشانی( 

  ھمکاری 

  قبول ھدایت 

 بیماران شناختھ شده با عالیم مزمن 

 درخواست دارو 

  مقاومت کم(مقابلھ با دارو( 

 مشکالت 

  )مالی/اجتماعی/تطابقی(ارتباطی

 عدم صدمھ بھ خود یا دیگران  

  عدم وجود رفتارھای صدمھ زننده 

  بھ طور حاد(عدم وجود پریشانی( 

  ھمکاری 

  قبول ھدایت 

 بیماران شناختھ شده با عالیم مزمن 

 درخواست دارو 

  مقاومت کم(مقابلھ با دارو( 

  اجتماعی / تطابقی(مشکالت ارتباطی /

  )مالی

  

  

  :ناتوانی –طبقھ بندی وضعیت عصبی عروقی 

  طبقھ                                      بالغین                                  کودکان   

  -   -   ١طبقھ 

  ٢طبقھ

  احتمال خطر در وضعیت عصبی

  :بھ طور مثال) شدید(عروقی 

  نبود نبض -

 سرد -

 نبود حس -

    کاھش پرشدگی مویرگی -

 در وضعیت عصبی  احتمال خطر

  :بھ طور مثال) شدید(عروقی 

  نبود نبض -

 سرد -

 نبود حس -

  کاھش پرشدگی مویرگی -
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  ٣طبقھ 

  ،احتمال خطر در وضعیت کمی

  :مثال) متوسط(عروقی 

  وجود نبض -

 سرد -

 کاھش حس -

 کاھش حرکت -

  پرشدگی مویرگیکاھش -

  ،احتمال خطر در وضعیت کمی

  :مثال) متوسط(عروقی 

  وجود نبض -

 سرد -

 کاھش حس -

 رکتکاھش ح -

  کاھش پرشدگی مویرگی -

  ۴طبقھ 

  احتمال خطر در وضعیت عصبی

  :بھ طور مثال) خفیف(عروقی 

  وجود نبض -

 گرم -

 کاھش یافتھ/ حس نرمال  -

 کاھش یافتھ/ حرکت نرمال  -

  پرشدگی مویرگی نرمال -

  احتمال خطر در وضعیت عصبی

  :بھ طور مثال) خفیف(عروقی 

  وجود نبض -

 گرم -

 کاھش یافتھ/ حس نرمال  -

 کاھش یافتھ/ ل حرکت نرما -

  پرشدگی مویرگی نرمال -       

  ۵طبقھ 
  عدم وجود احتمال خطر در وضعیت - 

  عروقی/ عصبی  

 عدم وجود احتمال خطر در وضعیت  - ۵

  عروقی/ عصبی 

  

  

  :ناتوانی –تفکیک درد 

  کودکان طبقھ                             بالغین                                                      

  -                 -   ١طبقھ 

  ٢طبقھ 

 درد شدید بھ طور مثال:  

  .بیمار درد شدید را اظھار می کند -

 پوست سرد و رنگ پریده است -

 تغییرات در عالیم حیاتی -

  درخواست مسکن -

 درد شدید بھ طور مثال:  

  .بیمار درد شدید را اظھار می کند -

 پوست سرد و رنگ پریده است -

 تیتغییرات در عالیم حیا -

  درخواست مسکن -         

  ٣طبقھ

 درد متوسط بھ طور مثال:  

  .بیمار درد متوسطی را اظھار می کند -

 پوست گرم و رنگ پریده است -

 تغییرات متوسط در عالیم حیاتی  -

 درد متوسط بھ طور مثال:  

  .بیمار درد متوسطی را اظھار می کند -

 پوست گرم و رنگ پریده است -

 عالیم حیاتی  تغییرات متوسط در -
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  درخواست مسکن -      درخواست مسکن -

  ۴طبقھ

  *درد خفیف بھ طور مثال:  

  .بیمار درد خفیفی را اظھار می کند -

پوست گرم و صورتی و یا رنگ پریده  -

 .است

 تغییرات خفیف در عالیم حیاتی  -

  درخواست مسکن -     

  *درد خفیف بھ طور مثال:  

  .بیمار درد خفیفی را اظھار می کند -

یا رنگ پریده  پوست گرم و صورتی و -

 .است

 تغییرات خفیف در عالیم حیاتی  -

  درخواست مسکن -    

  ۵طبقھ

 درد متوسط بھ طور مثال:  

  .بیمار درد خفیفی را اظھار می کند -

پوست گرم و صورتی و یا رنگ پریده  -

 .است

  عدم تغییر در عالیم حیاتی -

  عدم درخواست مسکن از سوی بیمار -

 درد متوسط بھ طور مثال:  

  .یفی را اظھار می کندبیمار درد خف -

پوست گرم و صورتی و یا رنگ  -

 .پریده است

  عدم تغییر در عالیم حیاتی -

  عدم درخواست مسکن از سوی بیمار - ۶

  

  

  :طبقھ بندی اورژانس ھای چشمی

  کودکان               طبقھ بندی                            بالغین                               

  -       -                      ١طبقھ 

  ٢طبقھ

  صدمات چشمی نافذ -

  صدمات  -

  فقدان ناگھانی بینایی بدون صدمھ -

  شروع درد چشمی بھ صورت ناگھانی -

  صدمات چشمی نافذ -

  صدمات  -

  فقدان ناگھانی بینایی بدون صدمھ -

شروع درد چشمی بھ صورت  -

  ناگھانی

  ٣طبقھ

  اختالل درد بینایی با یا بدون صدمھ

  :بھ طور مثال

  ی کندصدمھ چشم -

 سوزش ناگھانی -

  جسم خارجی -

  اختالل درد بینایی با یا بدون صدمھ

  :بھ طور مثال

  صدمھ چشمی کند - 

 سوزش ناگھانی - 

  جسم خارجی -        

  ۴طبقھ
  بینایی نرمال  

 درد چشمی خفیف، مثال: 

  بینایی نرمال  

 درد چشمی خفیف، مثال: 
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  سوزش ناگھانی -

  جسم خارجی -

  سوزش ناگھانی - 

  جسم خارجی -                   

  ۵طبقھ

  بینایی نرمال  

 عدم وجود درد چشمی 

  جسم خارجی -

  

  بینایی نرمال  

 عدم وجود درد چشمی 

  جسم خارجی -  

                 

 

  :ریسک فاکتورھای موجود در ارتباط با بیماری شدید یا صدمات   

  کودکان                     بالغین                                                              

  :كمتر از یك سال  ھمراه باسن   سال ۶۵ بیشتر از  سن * 

  تب -

تغییرات ناگھانی در ارتباط با الگوی  -

 تغذیھ

  تغییرات ناگھانی در الگوی خواب  -

 مکانیسم صدمھ  

  صدمات نافذ -

 عابر پیاده  -

 غلتیدن/ پرتاپ شدن  -

 مرگ یکی از سرنشینان ھمان ماشین -

  انفجار -

 صدمھ مکانیسم  

  صدمات نافذ -

 عابر پیاده  -

 غلتیدن/ پرتاپ شدن  -

 مرگ یکی از سرنشینان ھمان ماشین -

  انفجار - 

 وجود بیماری ھای دیگر، مثال  

  بیماری ھای تنفسی -

 عروقی/ بیماری ھای قلبی  -

 بیماری کلیوی -

 سرطان -

 دیابت -

  مشکالت پزشکی پیچیده -

 وجود بیماری ھای دیگر، مثال  

  بیماری ھای تنفسی -

 عروقی/ قلبی  بیماری ھای -

 بیماری کلیوی -

 سرطان -

  دیابت -

 تاریخچھ زودرسی -

  بیماری ھای مادرزادی -

 ریسک فاکتوری کلی:  

  اھل دخانیات -
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 دیابت -

 تاریخچھ فامیلی بیماری قلبی -

 کلسترول -

 فشارخون -

 چاقی -

 انفارکتوس میوکارد/ بیماری ھای ایسکمی قلبی  -

  سایر بیماریھای عروقی -

 قربانی خشونت، بھ طور مثال:  

  ت خانوادگیخشون - ٧

  آسیب جنسی - ٨

 قربانی خشونت، بھ طور مثال:  

  کودکان در معرض خطر -

  آسیب جنسی -

  :تاریخچھ قلبی مراجعھ بھ اورژانس بھ طور مثال

  صرع -

  )بھ طور متناوب(وضعیت ھوشیاری مختل شده  -

  :تاریخچھ قلبی مراجعھ بھ اورژانس بھ طور مثال

  صرع -

  )بھ طور متناوب(وضعیت ھوشیاری مختل شده 

  ر موارد سای

  خارش -

 مصرف بالقوه یا بالفعل الکل -

 مسمومیت -

 غرق شدگی -

  تغییر در دمای بدن -

  سایر موارد 

  خارش -

 مصرف بالقوه یا بالفعل الکل -

 مسمومیت -

 غرق شدگی -

  تغییر در دمای بدن -     

 اطالعات ذھنی:  

  مثال ھایی از داده ھای ذھنی شامل موارد زیر است

  شکایت اصلی - ١

 صدمھ/ مکانیسم آسیب  - ٢

ک فاکتورھای مربوط بھ یماری یا صدمھ ریس - ٣

 دارد

  بیمار یتاریخچھ قبل - ۴

  

 تصمیم گیری تریاژ ثانویھ:  

این تریاژ می تواند در اتاقک . در تمام موقعیت ھای تھدید کننده زندگی بایستی تریاز ثانویھ نیز صورت گیرد

. اتاق انتظار نیز انجام شود ھای اختصاص یافتھ برای ھر بیمار بخش اورژانس انجام شود و نیز می تواند در

تصمیم گیری ھای این نوع تریاژ می تواند توسط پرستار تریاژ با استفاده از پروتكول موجود یا دستورات 

  پزشک یا گایدالین ھا انجام شود
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 ثبت فرآیند تریاژ:  

  :ثبت موارد مورد نیاز در فرآیند تریاژمی تواند شامل موارد زیر باشد

  تاریخ و زمان تریاژ -

 ام پرستار تریاژن -

 مشکل فعلی/ شکایت اصلی  -

 تاریخچھ مربوط -

 یافتھ ھای بررسی مربوطھ -

 طبقھ بندی تریاژ -

 محل انجام تریاژ -

 تشخیص کمک اول یا اولین درمانگر شروع کننده تریاژ -
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما
  

 اورژانس  پرستاري یمراقبت ھا

 

  Problem Definition ان مشكل                                                                                                یب

  احتمال خطر عدم تعادل حجم مایعات

    Expected Outcomesمورد انتظار                                                                              یندھایبرآ

  .تنگی نفس باشد  بوده و بیمار در مرحلھ بعد از عمل فاقد  ٢٠تا  ١٢صداھای ریوی صاف و تعداد تنفس از  - ١

  .میلی لیتر در ساعت باشد ٣٠برون ده ادراری بیشتر از  - ٢

 .فشار خون، ریت نبض، درجھ حرارت و پالس اکسی متری در محدوده مورد انتظار باشد - ٣

 .مقادیر تستھای آزمایشگاھی در محدوده مورد انتظار باشد - ۴

 .اندامھا و نواحی مجاور آنھا عاری از ادم باشند - ۵

  .مار نسبت بھ مرحلھ قبل از عمل بدون تغییر بوده باشدیوضعیت ھوشیاری ب - ۶

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

دقیقھ  تا یک ساعت و در  ١۵عالئم حیاتی مددجوی دارای اختالل حجم مایعات را در صورت عدم تثبیت، ھر  - ١

  . ساعت ارزیابی کنید ۴صورت  تثبیت ھر 

مددجو را از نظر افزایش نبض، افزایش ریت  تنفس، و کاھش فشار نبض کھ در مراحل اولیھ بعد از عمل  - ٢

افتد بھ دقت بررسی نموده و سپس از نظر کاھش فشار خون، کاھش حجم نبض، و افزایش یا کاھش  یاتفاق م

 .رت بدن مورد مشاھده قرار دھیددرجھ حرا

 .فشار خون اورتواستاتیک مددجو را چک کنید - ٣

مددجو را از نظر تورگور پوستی بدون حالت االستیک، تشنگی، زبان و غشاھای مخاطی خشک، شیارھای  - ۴

مخصوصًا در قسمتھای (طولی زبان، دشواری در صحبت کردن، پوست خشک، کره چشم گود افتاده، ضعف 

 .کھ نشانھ ھای کاھش حجم مایعات بدن می باشند، بررسی کنید ی، سردرد و سرگیجھ ا)بدنباالی 

اگر دھان مددجو، خشک و دردناک است، .بار در روز ضروری است  ٢انجام دھان شویھ بطور مکرر حداقل  - ۵

 .الزم است دھان شویھ در ساعات بیداری مددجو ھر ساعت انجام گیرد

یگزینی مایعات وریدی دارد یک راه وریدی خوب برای او بر قرار نموده و آنرا حفظ اگر مددجو نیاز بھ جا - ۶

 .کنید

مددجو را از نظر وجود عواملی کھ باعث کاھش حجم مایعات می شوند مانند استفراغ، اسھال، مشکل در  - ٧

ی روده ھا قبل از عمل کنترل نشده، درمان با داروھای مدر و آماده ساز IIدریافت مایعات دھانی، تب، دیابت تیپ 

 .کنترل کنید
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در صورت تجویز پزشک برای جایگزینی حجم داخل وریدی ، یک برنامھ مایع درمانی با مقادیر مشخص شده  - ٨

بصورت سریع شروع کنید و پاسخ مددجو را با توجھ بھ عالئم %  ٩/٠محلول داخل وریدی مانند سالین نرمال 

و در صورت دسترسی،  فشار انتھای مویرگی ریوی یا فشار ورید  حیاتی، صداھای ریوی، برون ده ادراری

 .مرکزی، ارزیابی کنید

 .کلیھ مایعات داخل وریدی را با استفاده از پمپ انفوزیون تزریق کنید - ٩

 .میزان مایعات جذب و دفع شده را اندازه بگیرید -١٠

میلی لیتر در  ٣٠ان برونده ادراری کمتر از اگر میز. ھر ساعت میزان برون ده ادراری را اندازه گیری کنید -١١

 .میلی لیتر بھ ازاء ھر کیلو در ساعت باشد، پزشک را مطلع سازید ۵/٠ساعت یا 

مددجو را از نظر وضعیت دفع مایعات  شامل تمام راھھای دریافت و دفع مایعات و توجھ بھ رنگ و وزن  -١٢

 .روز مورد مشاھده قرار دھید ٣مخصوص ادرار بھ مدت 

مخصوصًا در مواردی کھ بیمار با کاھش برون ده ادراری یا از دست دادن سریع مایعات مواجھ است، توزین  -١٣

مددجو را با ھمان ترازو با ھمان نوع لباس و در  ھمان . روزانھ را برای کنترل کاھش ناگھانی حجم  انجام دھید

  .زمان و روز و ترجیحًا قبل از صبحانھ وزن کنید

 .سید الکتیک سرم و کمبود باز را  کھ با تجزیھ گازھای خونی بدست می آید طبق دستور بررسی کنیدمیزان ا -١۴

یک بررسی قبل از عمل برای شناسایی بیمارانی کھ در معرض خطر باالی خونریزی یا کاھش حجم ھستند  -١۵

زی غیرطبیعی یا زمان انعقاد این موارد شامل  افرادی است کھ اخیرًا دچار آسیب تروماتیک، خونری. انجام دھید

کبدی پیشرفتھ  یا پیوند اعضا ی اساسی، سابقھ  مصرف داروھای ضد التھاب غیر  –غیرطبیعی، بیمارھای کلیوی 

استروئیدی داشتھ و یا اخیرًا  تحت درمان با داروھای  ضد انعقاد بوده اند، سابقھ ھموفیلی دارند و مبتال بھ  بیماری 

Ven Will brand's   انعقاد منتشرداخل عروقییا )(DIC ھستند . 

بیمار را از نظر عالئم کاھش حجم خون حین عمل مانند کاھش برونده ادراری، کاھش فشار ورید مرکزی،  -١۶

 .ھیپرتانسیون ،  افزایش ریت نبض و یا افزایش ریت تنفس بررسی کنید

خشن، افزایش نبض و تنفس،  کاھش  یل ھابیمار را از نظر عالئم ھیپرولمی حین عمل مانند تنگی نفس، را -١٧

 .برون ده ادراری کھ ھمھ آنھا می توانند دال بر پیشرفت ادم ریوی باشند، بررسی کنید

 .حین عمل بررسی کنید third – spacingبیمار را از نظر عالئم   -١٨

مخصوصًا فشار   در بیماران جراحی با بیماری بحرانی کھ دارای کاتیتر شریان ریوی ھستند، فشارھا -١٩

Wedge  را ارزیابی کنید. 

بیمارانی را کھ تحت پروسیجرھای الپاراسکوپیک یا ھسیتروسکوپیک قرار می گیرند و دکستران بھ عنوان  -٢٠

 .محلول شستشو در آنھا مورد استفاده قرار می گیرد ،  برای ایجاد و پیشرفت  ادم ریوی ارزیابی کنید

 .دقیقھ ارزیابی کنید ١۵را ھر   recoveryی انفوریون دکستران و ریتھا -٢١

بکار برده می شود در حین جراح، بدقت ) مانند گلیسین(اگر مقادیر زیادی از محلوھای شستشوی ھیپوتونیک  -٢٢

 .  میزان جریان مایع ورودی و خروج را کنترل کنید
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برای )  TURP(ی گیرند قرار م transurethralبیمارانی را کھ تحت عمل جراحی رزکسیون پروستات  -٢٣

مانند سردرد، تغییرات بینایی، آژیتاسیون، بی قراری، استفراغ، برادی کاردی ،  کاھش  TURPنشانھ ھای سندرم 

 .رفلکس ھای مردمک، ھیپرتانسیون و دشواری در تنفس بررسی کنید

یرند برای جذب قرار می گ PCNL  (Percutaneous nephrolithotomy(بیمارانی را کھ تحت پروسیجر  -٢۴

 .مایعات اضافی و افزایش حجم بررسی کنید

اگر بیمار با بیھوشی عمومی تحت اندومتریال ابلیش قرار می گیرد، او را از نظر نشانھ ھای کاھش دمای  -٢۵

 .بدن، کاھش اکسیژن اشباء شده ، مردمک گشاد شده، و لرزش بررسی کنید

انند اختالل ریتم قلبی، بلوک قلبی، آسیستول، نفخ شکم و ضعف بیمار جراحی را برای عالئم ھیپرکالمی، م -٢۶

 .بررسی کنید

 .بیماری را کھ تحت عمل جراحی دو طرفھ تیروئید قرار می گیرد از نظر ھیپوکلسی کنترل کنید -٢٧

 .بیماران جراحی را بدقت از نظر عالئم ھیپوکالمی مشاھده کنید -٢٨

کھ می تواند ناشی ) ADU(نبال ترشح نابجای ھورمون آنتی دیورتیک بررسی کنید کھ در بیمار جراحی بھ د -٢٩

 .باشد ممکن است کاھش سدیم خون ایجاد شود hemabmasاز تروما، ترومبوز، آبسھ، خونریزی یا 

بیمار جراحی را برای عالئم و نشانھ ھای کاھش سدیم خون مانند تھوع، سرگیجھ ، عدم آگاھی بھ زمان مکان  -٣٠

 .ھای غیر ارادی ، تشنج و یا ھیپوتاسیون  بررسی کنیدو شخص ، تکان

 .در حین عمل بطور دقیق و صحیح میزان خون از دست رفتھ را اندازه گیری کنید -٣١

:مراقبت در منزل   

بررسی کنید کھ آیا الزم است کھ برای کاھش حجم مایعات مداخلھ ای انجام گیرد یا اگر بیمار مایل بود می  -٣٢

 .ازه داد کھ تغذیھ راحت بدون مایعات اضافی انجام دھدتوان بھ او اج

اعضاء خانواده بایستی در مورد  چگونگی اندازه گیری برونده ادراری در خانھ با وسایلی مانند دستشویی  -٣٣

 .متحرک در توالت، یورینال یا توالت سیارو استفاده از سوند آموزش داده شوند

:سالمندان  

م حیاتی و مایعات را در بیماران جراحی مسن بررسی می کنید، مراقب و ھوشیار خصوصًا زمانی کھ عالئ -٣۴

  .باشید

بیمار را قبل از عمل از نظر نشانھ ھای دھیدراتاسیون مانند ضعف، سرگیجھ، دھان خشک با شیارھای طولی  -٣۵

  .در زبان  بررسی کنید

ھمچنین بیمار را . سطح میانی ران چک کنیدتورگور پوست بیماران مسن را در ناحیھ پیشانی، استرنوم یا  -٣۶

 .برای وجود شیارھای طولی در زبان  و خشکی غشاھای مخاطی بررسی کنید

 .بیمارانی را کھ دچار اختالل وضعیت شناختی ھستند، تشویق کنید کھ بطور منظم مایعات مصرف کنند -٣٧

یک لیوان اضافی مایعات ھمراه با دارو ،  در مراکز نگھداری سالمندان ، مایع درمانی منظم مانند دادن  -٣٨

پیشنھاد مصرف  نوشیدنی توسط  یک فرد مسئول توزیع مایعات برای دادن نوشیدنی ھا بھ بیماران در حین 
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 .ان مد نظر قرار دھید یفعالیتھای اجتماعی را در برنامھ روزانھ مددجو

 .کنید تا دریافت کافی مایعات را چک کنید بھ رنگ ادرار توجھ کنید و آنرا با چارت رنگ ادرار مقایسھ -٣٩

بیماران مسن را از نظر احتمال  دریافت حجم مایعات بیشتراز حد مورد نیاز  در طی درمان کاھش حجم  -۴٠

بھ صداھای ریوی گوش دھید، بیمار را از نظر ادم مشاھده کنید، و عالئم حیاتی را مورد . مایعات بررسی کنید

  .توجھ قرار دھید

:کودکان  

  .بیماران جراحی خردسال را بدقت از نظر عالئم از دست دادن مایعات بررسی کنید -۴١

باشد ، مایعاتی را قبل از عمل تجویز کنید بطوری کھ با  NPOاگر در نظر است کھ بیمار در  وضعیت  -۴٢

  .کمبود مایعات مقابلھ  شود

   Patient Education                                                  مار                                          یآموزش بھ ب

.بیمار را در مورد نحوه دریافت مایعات در طول مدت بستری و پس از ترخیص آموزش دھید - ١  

.عالئم و نشلنھ ھای کاھش یا افزایش حجم مایعات بدن را بھ بیمار و مراقبین وی قبل از ترخیص آموزش دھید - ٢  

. اھمیت ایجاد تعادل در مایعات بدن و خطرات کاھش یا افزایش حجم مایعات را بھ بیمار توضیح دھید - ٣  

در بیماران با احتمال خطر ھیپوتانسیون اورتواستاتیک، توصیھ ھای الزم راجھت اجتناب از سرگیجھ و ضعف  - ۴

.یستاده ارائھ دھیددر موقع تغییر حالت از خوابیده بھ نشستھ، و از حالت نشستھ بھ حالت ا   

  : منابع مورد استفاده

 Ackley,B. J., &  Ladwig, G. B.( 2006). Nursing Diagnosis Handbook. St Louis, 

Missouri, Mosby.  

 - Phipps,W. J., Monaham, F. D. Marek, S.J.K., Neighabors, J. F., & Green, M. 

(2003). Medical- surgical Nursing. : St Louis, Missouri: Mosby. 

  

  Problem Definitionان مشكل                                                                                                  یب

   .ق خون در واحد اورژانسیبھ دنبال تزر یاحتمال بروز عوارض  جانب

    Expected Outcomes                                                            مورد انتظار                     یندھایبرآ

  .تمامی بیماران بدون بروز عوارض جانبی، فرآورده خونی مورد نظر را دریافت کنند -١

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  :مراقبت ھای قبل از انجام فرآیند -

  .دید قرار دھیرا مورد تائ  لزوم انجام ترانسفوزیون -١

  . دیمار را تعیین كنیگروه خونی ب -٢

  ).مطابق سیاست موسسھ(د یافت كنیرضایت کتبی از بیمار در -٣
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  .دیفرآیند مورد نظر را برای بیمار توضیح دھ -۴

  .دیتنفس و فشار خون بیمار را کنترل كنحرارت ، نبض،  -۵

ال   -۶ ال س ر     /.%٩ن یوسایل الزم برای انجام تزریق شامل ست خون، فرآورده خون، نرم ا س دی ب اتتر وری ، ک

  .دییا بزرگتر، دستکش یکبار مصرف، پایھ سرم، چسب را فراھم كن ٢٠سوزن شماره 

  .دیدست ھا را بشوئ -٧

  .دیفاده كنیا بزرگتر است ٢٠از سوزن شماره  -٨

  :مراقبت ھای حین تزریق -

   ): packed cell( خون کامل یا سلول ھای متراکم  -الف

  .دیواحدھای خونی را بر طبق سیاست موسسھ آماده كن -١

د و ھمینطور بر چسب کیسھ یك پرستار دیگر و یا پزشک با پرونده چك كنیرا با کمک  RHگروه ھای خونی و  -٢

  .دیشناسایی كن یبا سوال از خود وھا را کنترل و بیمار را 

  .دیکیسھ خون را از نظر جباب ھای گاز و رنگ یا کدورت غیر عادی بررسی كن -٣

  .دیدقیقھ بعد از خارج کردن از یخچال تزریق خواھد شد اطمینان حاصل كن ٣٠از اینکھ خون در طی  -۴

  .دیل انجام دھدقیقھ او ١۵در )  min  /cc ۵( ترانسفوریوین را با سرعت آھستھ  -۵

  .دیبیمار را مشاھده و واکنش ھای ترانسفوریون را بررسی كن -۶

  . دیساعت انجام دھ ۴ یتجویز را ط -٧

  .دیواحد خون، تعویض كن ٢ق ھر یست ھای خون را بعد از تزر -٨

  :FFDترانسفوریون پالکت یا  -ب

  .دیرا فقط بعد از تھیھ از بانک خون آماده كنFFP پالکت یا  -١

ر سازگاری   ب -٢ رل كن    RHرچسب را از نظ روه خونی کنت ت      (د ی و گ افی اس ط سازگاری خون ک وًال فق ام  ). معم ن

  .دیبیمار را از خود بیمار بپرس

  .دیفرآورده را از نظر رنگ غیر معمول یا لختھ و گرفتگی چک كن -٣

  .دیاز اینکھ فرآورده بالفاصلھ پس از تحویل، مصرف می شود، اطمینان حاصل كن -۴

  .دیست را بھ فرآورده متصل كن -۵

 .دیفرآورده را با حداکثر سرعت ممکن تزریق كن - ۶

 .دیبیمار را از نظر واکنش ھای ترانسفوریون بررسی كن - ٧

  .             دیشستشوی وریدی با محلول نمکی را انجام دھ - ٨

رعت بخشیدن       یتوجھ داشتھ باش -٩ ت س الینی و اورژانس جھ وارد ب ی توان    د كھ در برخی م ون م ان خ ھ جری د از ی ب

تفاده كن ار اس کوز  یفش ت و ویس ا ھماتوکری ونی ب دھای خ ا واح ا   ید، ام ل و ی ون کام ق خ ا تزری ھ ب اال در مقایس تھ ب

ابرا           د، بن ولیز گردن ا فشار دچار ھم ق ب ت تزری ن است تح ن یگلبولھای قرمز متراکم رقیق شده با نرمال سالین ممک

ت کھ م       بھترین وسیلھ برای ایجاد فشار اس    پ اس ی دارای پم ای تزریق ت ھ ت آن را فشار    ی توان یتفاده از س ا دس د ب
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 .دیدھ

وع استفراغ، درد و اسپاسم پشت،              -١٠ راری، تھ ی ق ق شامل ب ین تزری ر ترانسفوزیون ح نشانھ ھای واکنش مض

 .دیكن یکوتاھی تنفس، برافرختگی پوست، ھماتوری، تب  را بررس

  :مراقبت ھای بعد از تزریق -

  .دییم حیاتی را کنترل و با مقادیر پایھ مقایسھ كنعال -١

 .دیاندازیمواد و وسایل استفاده شده را دور ب -٢

 .دیق خون را در پرونده بیمار ثبت كنیفرآیند تزر -٣

  . دیبیمار را از نظر واکنش و تاثیر پروسیجر بررسی كن -۴

   Patient Education                                               مار                                           یآموزش بھ ب

نفس    ( ونیواكنش مضر ترانسفوز یھااموزش نشانھ - ١ اھی ت ت، کوت بی قراری، تھوع استفراغ، درد و اسپاسم پش

   )..و

  : منابع مورد استفاده

- Administration of blood and compents in technical manual.(2005). 1Sth ed. AABB-  

523- 530: 650. 

- Cable, R., Carlson, B., Chablers, L., kolins, J., Murphy, S., Tilizer, L., Vassallo, R., 

Weiss, J., Ellen, M. (2002). Practical Guideline For blood Trans fusion : A compliation 

from Recent peer- Reviewed Literature, American National Red Cross available at: http:// 

www. Redcross life . org / hospital / pdf/ trp 20. pdf. 

ا          - ان ب ت درم ون در بیماران تح ق خ ی نحوه تزری تیموری نقده ح ، ایمانی ف، معتودلوم، کیا دلیری ک، بررس

 ).٢٣۵-٢۵٨( ٨۵، پاییز ٣، شماره ٣خون و فرآورده ھای خونی، فصلنامھ پژوھشی خون، دوره شماره 

ی نی - دم ،.فا، جالل ری مق ژاد.م ،ذاک اظم ن ای ت  .ا ،، ک ارگیری روش ھ زان بک ی می ط  بررس ن توس ق ایم زری

ران         وم پزشکی تھ گاه عل ایی دانش ات (پرستاران در بخش ھای اورژانس ، مجلھ دانشکده پرستاری و مام ) حی

 .٣۵-۴۵، ١٣٨۵، بھار ١، شماره ١٢دوره 

ولیتس   - ان ش ر، لیلی میت؛ برون س اس ودارث، اوری ون   : س ای خ اری ھ ی ، بیم ی جراح تاری داخل ، ٢٠٠٠پرس

 .١٣٨١چاپ سوم،  ترجمھ پوران سامی ، چاپ کیا،

. ٢٠٠٠١اصول پرستاری تایلور، مھارت ھای بالینی پرستاری : تایلور، کارول، الیلیس کارول، لمون پریسیال -

 .١٣٨٠ترجمھ زھرا مھدوی ، ھاجر خاتون شکری پور، فاطمھ احمد الریجانی، چاپ اول، نشری بشری، 
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  Problem Definition                                                        ان مشكل                                           یب

  درد حاد 

    Expected Outcomesمورد انتظار                                                                                 یندھایبرآ

:پرستار باید قادر باشد  

  .پرستاری را  برای بیماران شکایت کننده از درد در واحد اورژانس انجام دھدبررسی و مداخالت صحیح  - ١

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیشدت درد بیمار را در زمان مصاحبھ اولیھ بررسی و ثبت كن -١

تھ ( بلی بیمار در ارتباط با درد و چگونگی برخورد او با درد سوابق ق -٢ ده    ) در گذش ا را در پرون ی و آنھ را بررس

  .دیبیمار ثبت كن

  .دیداروھای مورد استفاده بیمار بھ ویژه داروھای مرتبط با درد را بررسی و در پرونده بیمار ثبت كن -٣

  .دین كرده و در پرونده ثبت كنییار می گردد تعمیعواملی را کھ باعث بدتر شدن درد تسکین نیافتھ ب -۴

  .ز ارزیابی و ثبت شودید كھ محل درد را مشخص كند و شدت آن نیمار بخواھیاز ب -۵

ک مربوطھ         -۶ ھ پزش زوم ب ورت ل رده و در ص ی ك نیاز بیمار بھ استفاده از داروھای مخدر و غیر مخدر را بررس

  .دیاطالع دھ

  .دیبا درد صحبت كن با بیمار در مورد ترس ھمراه -٧

رل و         -٨ ھ طور منظم کنت ی بیمار بایستی ب در صورت تجویز مخدر شدت درد، تسکین ایجاد شده و وضعیت تنفس

  .بررسی شود

  .دیبھ اینکھ آیا بیمار می تواند از طریق دھانی دارو دریافت کند یا خیر توجھ كن -٩

  .دیور كندر جھت استفاده از مسکن ھای خوراکی از پزشك کسب دست -١٠

ت       / وضعیت اشتھا  -١١ ی و ثب د از تسکین درد را بررس تراحت بع واب و اس دفع روده ای و توانایی بیمار برای خ

  .دیكن

ق دھانی و        -١٢ ا از طری ده ی ا حد         ی بھتر است مسکن ھای تجویز ش ار استفاده شود و ت رای بیم دی ب ق وری ا تزری

ود   ودداری ش النی خ ق عض ل این(امکان از تزری ھ دلی اد  ب ل اعتم ر قاب النی غی ق عض ذب آن از طری زان ج کھ می

  ).است

ی تمامی درجات تسکین         ٢۴چارت و دستورات دارویی مرتبط با درد در طی  -١٣ تھ را جھت بررس ساعت گذش

  .دیدرد و اثرات جانبی احتمالی داروھای تجویز شده، مورد بررسی قرار دھ

  .دیمسکن دستور کسب كن در صورت لزوم جھت افزایش یا کاھش دوز تزریقی -١۴

   Patient Educationمار                                                                                            یآموزش بھ ب

ای     -١ تفاده از روش ھ ا اس بی درد ب اھش نس س از ک اھش درد، پ ی ک ای غیرداروی ا روش ھ اط ب ار در ارتب ھ بیم ب

  .دیزش دھدارویی، آمو

  . دیمار آموزش دھیكاھش درد را بھ ب یانحراف فكر برا یروشھا -٢



٧٣٧ 
 

  .دید كننده درد كمك كنیجاد كننده و تشدین عوامل اییمار جھت تعیبھ ب -٣

  : منابع مورد استفاده

-Ackley, B. J., &  Ladwig, G. B.( 2006). Nursing Diagnosis Handbook. St Louis, 

Missouri, Mosby.  

  

  Problem Definitionان مشكل                                                                                                  یب

  .واکنش ھای حساسیتی شدید

    Expected Outcomesمورد انتظار                                                                                یندھایبرآ

ص دھد و مداخالت یح تشخید را در بخش اورژانس بھ طور صحیشد یتیحساس یھاپرستار قادر باشد عالئم واكنش

  .الزم را انجام دھد

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  .صورت عالئم شامل فقدان فشار خون، نبض یا ھوشیاری، کد احیاء را خبر کنید در - ١

، اطالعات و اندازه ھای )ا گلو یا صورتیتنفس سخت، سنکوپ، التھاب زبان (در صورت واکنش ھای شدید  - ٢

  :زیر را سریعًا بدست آورید

  .عالیم حیاتی را کنترل کنید - 

  . ضعیت بھ پشت خوابیده قرار دھیددر صورت افت فشار خون بیمار را در و - 

  .پالس اکسی متری را وصل کنید - 

  .برقرار کنید Lit/ml 4اکسیژن را از طریق ماسک  - 

  .توالی احیاء را نزدیک تخت قرار دھید - 

  .ك لیتر سرم نرمال سالین را از پایھ سرم آویزان کنیدی - 

  .یک خط وریدی برای بیمار برقرا کنید - 

  .کنیداطالعات زیر ثبت * 

نام خود و نام پرستار دوم را در صورت وجود و زمانی کھ ھر دارویی را طبق دستور پزشک آغاز می کنید،  - ١

  . یادداشت کنید

  .دقیقھ یادداشت کنید ۵را ھر  O2 satدر برگ یادداشت ھای پرستاری، میزان فشار خون، نبض و   - ٢

  .موقعیت بیمار را در موارد زیر بررسی کنید* 

  .صورت وجود عالئم بھبودی، توجھ بھ روند بھبود عالئمدر  - ١

   .در صورت بدتر شدن وضعیت بیمار و نرسیدن پزشک، کد احیاء را خبر کنید - ٢
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   Patient Educationمار                                                                                             یآموزش بھ ب

پوست بدن مخصوصا بدن كودك از کرمھای دور  یاد وجود دارد، بھتر است رویكھ حشرات ز یناطقم در - ١

   .شتر می شودیت بیسبب حساس ن موادید توجھ داشت استفاده دائم از ایاما با. کننده حشرات استفاده نمود

دارند، جدا  یادیز كھ حشرات یتند در مناطق یاستفاده از عطرھا با رنگ روشن و ییھا دن لباسیاز پوش - ٢

  .دیكن یخوددار

مار و خانواده او یرا بھ ب) ا گلو یا صورتیتنفس سخت، سنکوپ، التھاب زبان (عالئم واکنش ھای شدید  - ٣

  .دیآموزش دھ

  .دیز كنیپرھ یدرمان ریغ یھا طیق داروھا در محیاز تزر - ۴

  .دیت مماتعت بعمل آوریجاد كننده حساسیاز تماس با ماده ا - ۵

  .دیمار آموزش دھیرا بھ خانواده ب... ) و ییباز كردن راه ھوا(ھ یدامات اولاق - ۶

  : منابع مورد استفاده

- Gell PGH, Coombs RRA, eds. (1963). Clinical Aspects of Immunology. 1st ed. 

Oxford, England: Blackwell.  

- Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology (2007). Paperback: 384 pages. 

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; (July 1, 2007). Language: English. ISBN-

10: 0781795435. ISBN-13: 978-0781795432. Page 195  

- Black, CA. (1999). Delayed Type Hypersensitivity: Current Theories with an Historic 

Perspective Dermatol. Online J. (May 1999) 5(1):7 at 

http://dermatology.cdlib.org/DOJvol5num1/reviews/black.html  

- Mitchell, Richard Sheppard; Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Fausto, Nelson. Robbins 

Basic Pathology. Philadelphia: Saunders. ISBN 1-4160-2973-7. 8th edition.  

- Rajan TV (July 2003). "The Gell-Coombs classification of hypersensitivity reactions: 

a re-interpretation". Trends Immunol. 24 (7): 376–9. PMID 12860528. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S147149060300142X.  

- http://onsopcontent.ons.org/Publications/SigNewsletters/chemo/docs/SevereHypersen

sitivityReactionProtocol.pdf. 
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  Problem Definitionان مشكل                                                                                                   یب

  در رابطھ با عدم تناسب تھویھ پرفیوژن یتنفس یینارسا

    Expected Outcomes                                                           مورد انتظار                     یندھایبرآ

  :قادر باشد یستیپرستار با

  .ص دھد و مداخالت الزم را انجام دھدیپروفیوژن را تشخ-جاد شده در رابطھ با عدم تناسب تھویھیاختالل  ا - ١

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :درمان ھای دارویی 

شل كننده عضالت صاف مانند سالبوتامول، داروھای ضدالتھاب، متیل گزانتین ھا، تئوفیلین و  یداروھا - ١

 .دیز كنیآمنیوفیلین، آنتی کولینرژیک ھا را بھ موقع تجو

 .ز اکسیژن  ضرورت داردیبرسد تجو% ٩٠اکسیژن خون شریانی بھ کمتر از  ھر زمان کھ میزان اشباع - ٢

برخی حمالت شدید انسداد مجرای ھوایی، ثانویھ بھ عفونت ھای حاد ھستند، بھ دلیل احتمال عدم شناسایی  - ٣

 .دیق كنیع الطیف تجویز شده را تزریارگانیسم اختصاصی، آنتی بیوتیک وس

  :یبھبود تبادل گاز در ارتباط با یمداخالت پرستار

  .دیمراقبت از تنگی نفس و ھیپوکسمی را انجام دھ - ۴

  .دیعوارض جانبی داروھای تجویز شده را بررسی كن - ۵

  .دیمیزان تخفیف تنگی نفس و کاھش میزان اسپاسم برونش را بررسی كن - ۶

  ).یز بیش از اندازه اکسیژنتوجھ بھ عدم تجو(د یكن یرا بررس ABGاز پالس اکسی متری استفاده كرده و نتایج  - ٧

  :در ارتباط با پاکسازی راھھای ھوایی یمداخالت پرستار

  .دیبیمار را بھ انجام سرفھ تشویق كن - ٨

  .دیدر صورت امکان بیمار را بھ مصرف مایعات تشویق كن - ٩

  .دیاز فیزیوتراپی تنفسی استفاده كن -١٠

  .دیمار را کنترل كنیمیزان جریان بازدھی ب -١١

  :در ارتباط با بھبود فعالیت بیمار و کاھش خستگی یت پرستارمداخال

  .بھ ھنگام انجام تمام مراحل دستورات درمانی، بر بیمار نظارت داشتھ باشید -١٢

  .دیبا استفاده ازتکنیک ھای آرام سازی استرس بیمار را کاھش دھ - ٧

  .دیواحد اورژانس معرفی كنبیمار را بھ مراکز ارائھ دھنده مراقبت در منزل بعد از ترخیص از  - ٨

   Patient Educationمار                                                                                            یآموزش بھ ب

وزش آم... مثل راه رفتن، باال رفتن از پلھ و ییتھایبا فعال یافراگمیم تنفس دیمار در ارتباط با نحوه تنظیبھ ب - ١

  .دیدھ

  .دیم كنیتنظ یاز خستگ یریشگیتھا جھت پین فعالیاستراحت ما ب یرا برا یساعات - ٢

  .دیمار آموزش دھیرا بھ ب یآرام ساز یھاروش - ٣
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  .دیمار آموزش دھیدر منزل را بھ ب یتیھ وضعیبرنامھ تخل - ۴

 .دیق كنیاز واحد اورژانس تشومار را بھ مراجعھ بھ مراکز ارائھ دھنده مراقبت در منزل بعد از ترخیص یب - ۵

  .دیھ كنیمار توصیالوده را بھ ب ییبا ھوا ییط ھایا گرم و محیار سرد یبس یدر معرض ھوا یریعدم قرارگ - ۶

  .دیز شده آموزش دھیتجو یح و بھ موقع داروھایمار در ارتباط با مصرف صحیبھ ب - ٧

  .دیات آموزش دھیمار در ارتباط با نحوه قطع مصرف دخانیبھ ب - ٨

  : منابع مورد استفاده

- http://en. Wiripeda. Org/ wiki / COPD 

- http:/www. Nritld .ac .ir / tabid / 1559 / Default. aspx 

- Http: // www. It practice .com / content / node – 6 / clinicians / cup. htm 

ترجمھ مرضیھ شبان ، چاپ سوم،نشر . ٢٠٠٨قلب  یجراح -یاخلد یپرستار: اسملتزر، سوزان اوكانل -

  .١٣٨٧شابک، 

  

  Problem Definition                                                                  ان مشكل                                یب

 قرار داشتن در معرض خطر مسمومیت

   Expected Outcomes                                                                       مورد انتظار         یندھایبرآ

 .پرستار قادر باشد بیمار در معرض خطر مسمومیت را بھ طور صحیح بررسی کند

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

، شکم درد ، ) مخدر در مسمومیت با مواد(خواب آلودگی یا کما . کند بر حسب نوع مسمومیت عالیم ھم فرق می. ١

افزایش بزاق دھان، انقباض و کوچک شدن مردمک   ای، در مسمومیت با تحریک کنندگان روده(استفراغ و اسھال 

، اسپاسمھای )در مسومیت با مواد سفیدکننده(اطراف لب و دھان  سوختگی ،)در مسمومیت با حشره کشھا(چشمھا 

شدن  ، ریزش عرق و تند)در مسمومیت با محرکھای سیستم عصبی(، تشنج )مسمومیت با استریکنین در(عضالنی 

، تاولھای )منواکسید کربن در مسمومیت با(، صورتی شدن رنگ پوست )در مسمومیت با داروھا اعصاب(تنفس 

  ).افسردگی سمومیت با منواکسیدکربن و داروھای ضددر م(پوستی 

 .دیعوامل خطر را تعیین كن. ٢

 . دیمیزان مسمومیت با سرب را ارزیابی كن. ٣

 مسمومیت با سرب یکی از شایع ترین مسمومیت ھا در کودکان است.  

  .دیداروھا را بھ طور صحیح برچسب بزن. ۴

ر عوارض ناخوشایند بین داروھای تجویز شده، داروھای مصرف احتمال فعل و انفعاالت، اثرات جانبی یا سای. ۵

 .شده بھ طور خودسرانھ و درمان ھای خانگی انجام شده را بررسی کنید

 .در صورت رخ دادن مسمومیت در محیط کار، بررسی را بھ طور کامل انجام دھید. ۶

 ت با الکل عبارتند ازیمسموم ینشانھ ھا:  
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  .ھوش است یب یحتا یفرد مختل شده و  یاریھوش* 

  .شود  یق میتنفس عم* 

  .استفراغ * 

  .زش یصورت و عرق ر یبرافروختگ* 

  :لوکوکیبا استاف ییت غذایمسموم

 ینشانھ ھا, لوکوک گذشتیکروب استافیم یحاو یساعت کھ از خوردن غذا ۶تا  ٢بعد از 

  :شود کھ عبارتند از  یت آشکار میمسموم

  .استفراغ و اسھال, تھوع * 

  .ردشکم د* 

  .سردرد* 

  .شوک یدر موارد* 

  :دھد و عبارتند از  یک تا دو روز خود را نشان میبا سالمونال بعد از  ییت غذایمسموم ینشانھ ھا

  .استفراغ و اسھال, تھوع * 

  .شکم درد* 

  .سردرد* 

  .تب* 

  .شوک یو در موارد* 

 ھای مسمومیت با سرب عبارتند ازنشانھ:  

  .لثھھا بھ  تدریجی بدن، خط آبی در محل اتصال دندان فلج، درد شکمی و عضالنی، خونی کم، اشتھایی کم    

 عبارتند ) بات ارگانوفسفرهیموسوم بھ ترك(از حشره كش ھا  یت با گروه مھمیمسموم یم و نشانھ ھایعال

  :از

نفس، افت فشارخون،  ینگق، تی، تعرینیزش از بیزش، آبری، اسھال، اشك ریشكم یتھوع، استفراغ، دردھا   

  .ھمراه است یو عصب یمردمك چشم، اختالالت قلب یتنگ

 د كربن عبارتند ازیت با مونواكسیم مسمومیعال: 

 یگاھ. ف استیخف یھ آنفوالنزایت آن شبیم مسمومیرا عالینامند ز یمقلد بزرگ م ید كربن را گاھیمونواكس

  .ستار سخت ایبس Coت با ین آنفوالنزا و مسمومیص بیتشخ

  :عالیم خفیف                                    :  عالیم متوسط                               :عالیم شدید     

  سردرد                               ف بھ عالوهیم خفیعال                    م متوسط بھ عالوهیعال

  تھوع                                         یخواب آلودگ                  ش سرعت تپش قلبیافزا

  استفراغ                                       احساس ضعف                                 عدم توان تكلم

  یریك پذیتحر                                              جھیسرگ                           مداوم یب مغزیآس
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  نھ و قلبیدرد قفسھ س                                           یحال یب                                                گرما

  دید یتار                                         دیسردرد شد                                            تشنج

                                 مشكل در فكر كردن                                              مرگ

 یش میمرگ، پ ید و حتیم شدیگردد و بھ سرعت بھ سمت عال یف نمیم ضعیمعموًال مشخص مسموم متوجھ عال

  .د وجود داشتھ باشدید كربن در منزل حتمًا بایل نشانگر مونواكسین دلیبھ ھم. رود

 قرار دارند؟ یشتریدر معرض خطر ب یچھ افراد  

  .جوشكارھا  -١

  .ك ھایمكان  -٢

  .آتش نشانھا  -٣

  .كنند یكار م ییایمیش یكھ با مواد آل یافراد - ۴

  .یفلز ید كننده ھایافراد شاغل در صنعت سف - ۵

  .اتوبوس ینالھایافراد شاغل در ترم - ۶

  .سیافسران پل  -٧

ط كار استفاده یگرم كردن مح جھت ینفت یبستھ از چراغھا یط ھایكھ در مح یو تمام كارگران یرانندگان تاكس - ٨

  .كنند یم

 :در جدول زیر آمده است عالئم مسمومیتھای شایع دارویی
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   مسمومیت محرك

(Stimulating Poissoning)  

   مسمومیت دپرسانت

(Depressant Poisoning)  

  مسمومیت با عالیم سمپاتومیمیتك -١

اد،    : عالیم* بی قراری، تعریق، تاكیكاردی، مردمك ھای گش

  ، چنگ زدن و كندن موھا )فالشینگ(افروختگی بر

مومیت * وع مس ائین    : ن افئین، كوك امین، ك ا آمفت مومیت ب مس

(Cocaine)    دۀ ار كنن ای مھ ان، داروھ د احتق ای ض ، داروھ

MAOتئوفیلین ،  

   مسمومیت با عالیم سمپاتولیتیك-١

ون   *  ار خ اھش فش اری، ك برادیك

ی از      )ھیپوتانسیون ( ا خس خس ناش ، ویزینگ ی

وھم      ان ردگی، ت كین، افس ا، تس رونش ھ اض ب قب

  ) ھالوسیناسیون(

وكر   : نوع مسمومیت*  ای بل مسمومیت با داروھ

ای   دآریتمی، داروھ ای ض ك، داروھ آدرنرژی

ھ ای   ھ حلق ردگی س ای (TCAs)ضدافس ، داروھ

ون   ار خ دافزایش فش د  (ض ای ض داروھ

یون یم، )ھیپرتانس ال كلس وكر كان ای بل ، داروھ

  دیگوكسین

   ت با عالیم آنتی كولینرژیكمسمومی -٢

م*  زایش    : عالی ھ، اف رم و برافروخت ت گ اردی، پوس تاكیك

اھش     )ھیپرترمی(درجۀ حرارت بدن  ، مردمك ھای گشاد، ك

  صداھای روده، احتباس ادرار 

مومیت *  وع مس ا،    : ن دھای بالدون ا آلكالوئی مومیت ب مس

ی     ای آنت ھ ای، داروھ ھ حلق ردگی س ای ضدافس داروھ

ھای ضدپاركینسون، داروھای ضد سایكوز،   ھیستامین، دارو

ك      دۀ مردم اد كنن ای گش م، داروھ ای ضداسپاس داروھ

  (Mushrooms)، قارچ ھا )میدریاتیك(

   مسمومیت با عالیم كولینرژیك -٢

كمی،     : عالیم*  پ ھای ش تھوع، استفراغ، كرام

ق،      دفوع، تعری اری ادرار و م ی اختی ھال، ب اس

زا     زش، اف ك ری زاق، اش ح ب زایش ترش یش اف

ی   )برونكوره(ترشحات برونش  د ناش ، تیرگی دی

  از تنگی خفیف مردمك ھا 

ای   : نوع مسمومیت*  مسمومیت با حشره كش ھ

  ارگانوفسفره، كاربامات ھا، پیریدوستیگمین

  مسمومیت با عالیم توھم زا  -٣

  گوناگون ) ھالوسیناسیونھای(توھمات : عالیم* 

ا   : نوع مسمومیت *  ناعی   و آنالوگ LSDمسمومیت ب ای ص ھ

و  (Mescaline)، مسكالین  (Marijuana)آن، ماری جوانا 

  (Phencyclidine)فن سیكلیدین  آنالوگھای صناعی آن،

م   -٣ ار ناركوتیس ا آث مومیت ب  مس

(Narcotism)   

م *  ف : عالی واد     ) ال ا م ف ب مومیت خفی م مس عالی

وھم، تاكیكاردی، استفراغ،    : مخدر سرخوشی، ت

ك ھای م  ودگی، مردم ت؛ خواب آل بض، یبوس نق

در ) ب واد مخ ا م دید ب مومیت ش م مس : عالی

الت  لی عض ا، ش توپور تاكم ای (اس ھ ھ تكان

ا  دید ب مومیت ش نج در مس ك و تش میوكلونی

دین بض و      )پتی ا ن راه ب ون ھم ار خ اھش فش ، ك
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وب    رد و مرط ت س ك، پوس ۀ  (باری اھش درج ك

زایش    ا اف راه ب وترمی ھم ا ھیپ دن ی رارت ب ح

نفس آھستھ    ، دپرسیون تنفسی ھم )تعریق ا ت راه ب

ك   و آه كشیدن، سیانوز اندامھا، مردمك ھای باری

نجاقی  ھ س ل (و ت اد در مراح اًال گش و احتم

ًا    )نھایی ی و احیان ، مرگ ناشی از نارسایی تنفس

  ھمراه با تشنجات قبلی 

مسمومیت با داروھای مخدر   : نوع مسمومیت* 

  ضد درد و ضد اسپاسم

   (Withdrawal)مسمومیت با عالیم سندرم قطع  -٤

م *  ی    : عالی ح از بین زایش ترش زش، اف ك ری ق، اش تعری

وره( ذیری،    )رین ك پ ا، تحری ك ھ ادی مردم ازه، گش ، خمی

كمی،        پ ھای ش تفراغ، كرام طراب، عطسھ، ضعف، اس اض

اھش وزن،   النی، ك ای عض م ھ اردی، اسپاس ھال، تاكیك اس

  باز  –دھیدراسیون، كتوز، اختالل تعادل اسید 

مومیت*  وع مس ای : ن ل، داروھ ا الك مومیت ب مس

ا    دۀ بت دود گیرن ای مس ردگی، داروھ ا(ضدافس ، )بتابلوكرھ

در  ای مخ واب آور  (داروھ كن خ ای مس ك، داروھ ناركوتی

  )ھیپونتیك –سداتیو (

  خواب آور  –مسمومیت با عالیم مسكن  -٤

  تسكین تاكما، خواب آلودگی : عالیم* 

ای    : نوع مسمومیت*  ل، داروھ ا الك مسمومیت ب

د ا،     ض اربیتورات ھ ا، ب ازپین ھ رع، بنزودی ص

  Glutethimide)ھیدروكربن ھا، گلوتتیمید 

   Patient Educationمار                                                         یآموزش بھ ب

  :د یر توجھ کنیت ھا بھ نکات زیدر برخورد با مسموم

  .ت فرد شدهیمباعث مسمو ید کھ چھ ماده ایق کنیتحق - ١

ر بھ او یا شیوان آب یک لی یبھ آھستگ, دیدر اطراف دھان فرد مسموم مشاھده نمود یاز سوختگ ییاگر نشانھ ھا - ٢

  .د یبدھ

  ).ار یھوش باشد وچھ ھوشیچھ ب( د یقرار دھ یکاوریت ریمصدوم را در وضع - ٣

  .دیمارستان ببریبھ بھمراه مصدوم  یبررس یدر آن قرار دارد را برا یکھ ماده سم یظروف - ۴
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  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  مراجعھ كننده بھ واحد اورژانس یابتیماران دیابت  در بیعوارض حاد مربوط بھ  د

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار یندھایبرآ

  .د و اقدامات الزم را انجام دھدینما یح بررسیابت را  بھ طور صحیعوارض حاد د مار دچاریبتواند ب پرستار

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

:یبررس - ١  

م و یعال. شودیتر گفتھ میل یگرم در دس یلیم ۶٠ یال ۵٠بھ صورت ثبت غلظت گلوكز خون كمتر از یسمیپوگلیھ

ن یا .باشند یمختلف در ارتباط م یسمھایشود كھ با مكان یمختلف قند ظاھر م یھا مختلف، در آستانھ یھانشانھ

ت یكاھش فعال( 2كیكوپنیو نوروگل) اتونوم یستم عصبیت سیالش فّعیافزا( 1كیتوان دو دستھ نوروژن یم را میعال

  م كردیتقس) یمركز یستم عصبیس

  یسمیپوگلیك ھیكوپنیك و نوروگلیعالئم اتونوم - جدول

كیاتونوم كیكوپنینوروگل   

ا اضطرابی یحالت عصب )یاریاختالل ھوش( یجیگ   

یا خواب آلودگی یخستگ تپش قلب  

قیتعر دید یتار   

 اختالل در صحبت كردن لرز

                                                   
1 - neurogenic 
2 - neuroglycopenic 
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یپارستز شدن، گزگز جھیاحساس ضعف و سرگ   

با اضطرای یحالت عصب یریك پذیتحر   

 

ستم اعصاب یم سیك و عالیم آدرنرژیعال: شودیم یبنددر دو دستھ طبقھ یسمیپوگلیھ ینیتظاھرات بال

  ) CNS(یمركز

  :فیخف یسمیپوگلیھ

  )كیستم اعصاب سمپاتیك سیتحر(یت و گرسنگی، طپش قلب، عصبانیكاردیق، لرز، تاكی، مانند تعریعالئم

  :متوسط یسمیپوگلیھ

 ی، رفتارھایرات عاطفییعضالت، تغ یلب و زبان، تكلم مبھم، عدم ھماھنگ یحسیكاھش حافظھ، ب: عالئم ، شامل

ممكن است ) كیم آدرنرژیعالوه بر عال(مین عالیاز ا یبیترك. باشدیم یو خواب آلودگ ینی، دوبیا تھاجمیمنطق یب

  .متوسط اتفاق افتد یسمیپوگلیبا ھ

  :دیشد یسمیپوگلیھ

  یاریا از دست دادن سطح ھوشیدار شدن از خواب و یو مكان، تشنج، اشكال در ببھ زمان  یعدم آگاھ

  :در مورد سالمندان ینكات

  .ص ندھندیرا ممكن است، تشخ یسمیپوگلیم ھیكنند و عالیم یافراد سالمند غالبًا تنھا زندگ) الف

  .ن گرددیز انسولیدر تجو یتواند منجر بھ اشتباھاتیم یینایكاھش حدت ب) ب

شود  یدوز اختالل مربوط بھ سوخت و ساز است كھ در اثر افزایش میزان قند خون ھمراه با استون ایجاد میاسكتو 

حالی، احساس تشنگی شدید، خستگی و تنگی نفس شده و ھمچنین در بعضی موارد با  یكھ سبب گیجی، سستی و ب

  اغماء ھمراه است كھ در صورت عدم درمان ممكن است منجر بھ مرگ فرد شود

دو، خصوصًا در  نوعابت یان بھ دید، اما در مبتالیآید میپدنوع یک ابت یان بھ دیدوز اغلب در مبتالیاگرچھ كتواس

  . ده شودیتواند د یز میحاد ن یمارین بیح

  :عبارتند از یابتیدوز دیكتواس یاصل ینیبال یژگیسھ و 

  یسمیپرگلیھ - ١

 تھایو از دست دادن الكترول) یكم آب(ونیدراتاسیدھ - ٢

     زدویاس - ٣

ن افراد یا. شودیجاد میابت نوع دو ایان بھ دیدر مبتال بھ شکل نسبی و انحصاری یركتوزیپراسموالر غیسندرم ھ

ن سندرم یا ییزا یماریب .است آنھا مشكل  یبھ آب برا یدارند و امكان دسترس یجسم یمسن ھستند و ناتوان معموًال

تر بوده، مشّخص یركتوزیپراسموالر غیدر سندرم ھ یلسمیپرگیھ دوز است امایكتواس ییزا یماریم بیعالھ بھ یشب

  شتر استیون بیدراتاسیو شّدت دھ
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ھایژگیو  سندرم ھپراسموالر ھیپرگلیسمیک کتواسیدو دیابتی 

كھ اغلب تحت  یمارانیب

رندیگیر قرارمیتاث  
باشدیتر معیك شایابت نوع یدر د تر استعیابت نوع دو شایدر د   

كننده عوامل مستعد  
عفونت، ( یاسترس جسم ن،یحذف انسول

) یو سكتھ قلب یمغز سكتھ ،یجراح  

 ،یعفونت،جراح( یاسترس جسم

) یو سكتھ قلب یمغز سكتھ  

)ساعت ٢۴كمتر از ( عیسر شروع )چند روز یدر ط( آھستھ   

  mg/dl۶٠شتر از یمعموال ب  mg/dl٢۵٠ز شتر ایمعموال ب سطح قند خون

یانیرشسطح  ٣/٧كمتر از   یعیطب   

 وجود ندارد وجود دارد كتون در ادرار و سرم

تھ سرمیاسموالر  mosm/lit ٣۵شتر ازیب  ٣٠٠- ٠ mosm/lit٣۵٠  

كربنات پالسمایسطح ب یعیطب  Eq/lit١۵كمتر از    

BUNسطح  نینیو كرات  افتھیش یافزا  افتھیش یافزا   

  درصد ١٠-۴٠  درصد ۵كمتر از   ریزان مرگ و میم

  

  :عبارت است از یركتوزیراسموالر غپیسندرم ھعالئم 

دیف تا شدیون خفیدراتاسیدھ  

ش یافزاكامل ھمراه با  یك تا كماینورولوژ یموضع یب ھایاز آس یعیف وسیك شامل طینورولوژ یختالل ھاا 

  حجم ادرار

چندروزه یپسید یپل  

  :ر استیز یشگاھیآزما یافتھ ھایاز بھ مجموعھ ین سندرم نیا یص قطعیجھت تشخ

  گرم درصد یلیم ۶٠٠قند خون باالتر از  

تریاسمول در ھر ل یلیم ٣٢٠موثر باالتر از  یتھ یاسموالر  

 PH  ٣/٧خون باالتر از  

 عدم وجود كتوز قابل توجھ  

  تریواالن در ل یاك یلیم ١۵كربنات سرم كمتر از یب 

 یكنترل كننده  یص ھا، عدم مصرف قرCVA، یو ادرار یویر یعفونتھا NKHTSن عامل بروز یعتریشا  -

ك یورتیع مانند دیشا یدكستروز، مصرف داروھا یحاو یدیقات وریتزر(ك یاتروژنیا ین، علت ھایا انسولیابت ید

  .بھ آب است یكاف یو عدم دسترس) نیدیمتین و سایتوئ یدھا، فنیكوئیھا، بتابلوكرھا، گلوكوكورت

ا پنھان، خود را یآشكار  یپرناترمیاست كھ با ھ كیپوتونیع ھی، از دست دادن ما NKHTSات مھم یاز خصوص  -
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ممكن است خود را  یپرناترمیع از داخل بھ خارج سلول، ھیفت ماید و شیشد یسمیپرگلیبھ علت ھ(سازد  یآشكار م

  ).ح داردیاز بھ تصحین صورت بالفاصلھ نیآشكار نسازد كھ در ا

  :یانجام اقدامات پرستار - ٢

 حبھ قند  ٨-۴وه، نوشابھ، یكھ فرد ھنوز بھ ھوش باشد، مصرف آب م یر صورتد یسمیپوگلیدر ارتباط با ھ

مار، یھوش شدن بیدر صورت ب یول. د استیع مفیت جذب سریبا قابل یر مواد قندیوان آب و  سایك لیحل شده در 

ده كرد كھ بھ استفا یقید از آمپول گلوكاگون تزری، بایتنفس ین مواد بھ مجاریون ایراسیل احتمال بروز آسپیبھ دل

ن یتنھا بھ ا. شود و بھ سرعت كاھش قند خون را جبران خواھد كردیق میتزر یا عضالنی یر جلدیصورت ز

شود تا در صورت  یمار گرفتھ و بررسیاز ب BSش یقھ آزمایدق ٢٠ یال ١٠د پس از ید اكتفا كرد، بلكھ بایموارد نبا

وه موافق ھستند، چون یھ اب میشتر متخصصان با تغذیب.چند دوره تكرار شود یوه و غذا برایلزوم مصرف اب م

ش مناسب قند یا آب قند، موجب افزایزان قند آن نسبت بھ نوشابھ یل كمتر بودن میک بھ دلیسمیپوگلیعالوه بر رفع ھ

را  یسمیپوگلیپس از ھ یسمیپرگلیجاد ھیاز مصرف آب قند و ا ین، مشكالت ناشیھمچن. شودیخون در فرد م

  .شودیح داده میوه ترجیمصرف آب م یسمیپوگلین در مواقع ھیرابناب. ندارد

 دوز بیمار بھتر است در یدر ارتباط با كتو اسICU تحت نظر درمان قرار گیرد.  

 برای بیمار یک یا رد رگ مناسب و بزرگ گرفتھ شود.  

  در صورت وجود ھیپوکسی  )mmhg ۵٠<po2( دقھ تجویز شیتر در دقیل ٢- ٣اکسیژن بھ میزان.  

 در صورت وجود اختالالت ھوشیاری و یا کوما ، کلیھ اقدامات کالسیک بعمل آید.  

  ساعت  ۴فشار خون و نبض در ابتدا ھر نیم ساعت بھ مدت چھارساعت ، سپس ھر یک ساعت بھ مدت

  .ساعت کنترل در چارت مخصوص ثبت شود ٢-۴وباالخره ھر 

  مونیتورینگECG گراف حاصل از اختالالت پتاسیم دقیقًا تحت صورت گرفتھ و تغییرات الکتروکاردیو

  .نظر قرار گیرد

  و آزمایشات ) کشت خون و ادرار( در صورت وجود تب یا شک بھ عفونت پس از انجام کشتھای الزم

  شروع شود) ز پزشكیبا تجو(مربوطھ  بھتر است درمان با انتی بیوتیک

  : ز پزشك ممكن است، متفاوت باشدیھ البتھ با تجور است،  كیدوز بھ صورت زیدر كتواس یمعموال روند درمان طب

  .عالوه بر کنترل ھیپرگلیسمی شامل اصالح کم ابی ، اتالف الکترولیتھا و اسیدوز می باشدDKAدرمان

عالوه بر این، جایگزینی مایعات باعث . جبران کم ابی برای تأمین خونرسانی بافتی الزم است: ھیدراتاسیون

تا یک لیتر در  ۵/٠( با سرعت بسیار باال % ٩/٠ابتدا سرم نمکی . ق کلیھ ھا می شودافزایش دفع گلوکز از طری

برای بیمارانی کھ مبتال بھ ھیپرتانسیون یا ھیپرناترمی ھستند یا . ساعت تجویز می شود ٢- ٣برای مدت ) ساعت

بعد از گذشت  .تجویز کرد% ۴۵در معرض نارسایی احتقانی قلب قرار دارند می توان سرم نمکی ھیپرتونیک 

بھترین سرم برای ادامھ ی درمان می باشد بھ شرط آنکھ فشار خون بیمار % ۴۵چند ساعت اول، سرم نمکی 

یا کمتر از سوم قندی برای  ٣٠٠ dl/mgپس از رسیدن قند خون بھ . ثابت باشد و سطح سومی سدیم پایین نباشد

( اگر بیمار دچار شوک باشد از آلبومین . شود بیمار استفاده می کنند تا از کاھش بیشتر قند خون جلوگیری
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  .استفاده می شود) منقبض کننده عروقی )( افزایش دھندگی حجم 

  .بعضی از عواملی کھ باعث کاھش غلظت سومی پتاسیم در جریان درمان استفاده می شود: جایگزینی پتاسیم 

جبران مایعات از دست رفتھ باعث . می شود Kاصالح کم آبی کھ با افزایش حجم پالسما، باعث غلظت سرمی  

  .از طریق ادرار نیز می شود Kافزایش دفع 

  .از مایعات خارج سلولی بھ داخل سلولھا می شود Kتجویز انسولین باعث تسھیل ورود      

  در ارتباط باHHNS  روند درمان مشابھDKA ح اختالل یعات، تصحین كردن مایگزیباشد كھ شامل جایم

ق حجم ی، كنترل دق HHNS ماران مبتال بھ یبھ علت باال بودن سن ب. باشدین میز انسولیو تجو ھاتیالكترول

 ینیگزیجا. ار مھم استیبس یقلب یھایتمیرسیو د ییاز نارسا یریشگیپ یھا براتیت الكترولیعات و وضعیما

- یكاھش حجم، آغاز مم و شدت یبستھ بھ سطح سد%  ۴۵/٠ا یدرصد  ٩/٠نیز سرم نرمال سالیعات با تجویما

. باشدیعات میما ینیگزیدرمان جا یبرا یخوب یراھنما یانیا فشار شری ید مركزیفشار ور یبررس. شود

لھ یشود و بھ وسیافزوده م یدیز شده وریعات تجویم بھ ماید، پتاسیرس یبھ حد كاف یكھ برون ده ادرارر یوقت

  .شودیم كنترل میش مكرر سطح پتاسیگ مداوم نوار قلب و ازمایتورنیمان

در درمان  یترتین نقش كم اھمیانسول. ابدییمار كاھش میدراتھ شدن بید سطح گلوكوز خون با رھیش شدیافزا

HHNS كند چون ھمانند یفا میاDKA ن با سرعت كم و یمعھذا انسول. باشدیاز نمیدوز نیح اسیتصح یبرا

كھ سطح گلوكز خون بھ دامنھ  یوقت DKA  دشود و ھماننیون میانفوز یسمیپرگلیمداوم جھت درمان ھ

mg/dl ٢- ٣٠٠۵٠ )mmol/l۶/١۶ -د،یرس) ٨/١٣W/D شودیمار اضافھ میب یزیعات تجویبھ ما.  

مار یمداوم ب یشگاھیو آزما ینیبال یابیمار و ارزیب یانھیزم یماریبا توجھ بھ ب HHNS یر اقدامات درمانیسا

ن روند، ادامھ یك از بیم نورولوژیح شود و عالیك تصحیمتابول كھ اختالالت یدرمان تا زمان. شودین مییتع

معموًال  HHNSن درمان یروز طول بكشد و بنابرا ٣- ۵ن یب یم عصبیممكن است برطرف شدن عال. ابدییم

  .شودیك ادامھ داده میاصالح كامل اختالالت متابول یش از زمان الزم برایب

و  ییم غذایا رژیو  ییبھ تنھا ییم غذایابت خود رابا رژیتوانند دیمماران یاز ب یاریبس HHNSاز  یپس از بھبود

برطرف شدند، ممكن است  یسمیپرگلیكھ عوارض حاد ھ یزمان. كنترل كنند یابت خوراكیضد د یداروھا

  .ن نباشدیز انسولیبھ تجو یازیگر نید

عات و یت مای، وضعیاتیم حیق عالیدق یریگش و اندازهیشامل پا HHNSمار مبتال بھ یاز ب یمراقبت پرستار

ر ییاز صدمھ بھ علت تغ یریو جلوگ یمنیبھ منظور حفظ ا ییھایبھ عالوه استراتژ. باشدیم یشگاھیر آزمایمقاد

بھ دقت  یعات و برون ده ادراریت مایوضع. اجرا شود یستیبا HHNSاز  یمار ناشیت حواس بیدر وضع

ن پرستار یعالوه بر ا. ابدییش میھ افزایكل ییتمال نارساد احیون شدیدراتاسیرا بھ علت دھیشود زیم یبررس

بھ علت . شركت دارند را انجام  دھد HHNSكھ در شروع  یطی، از شرا یپرستار ید مراقبتھایبا

- یت قلبیق از نظر عملكرد وضعیدق یافتد لذا انجام بررسیمعموال در افراد سالمند اتفاق م  HHNSنكھیا

  .ت داردیاھم یو دوران بھبود HHNSمرحلھ حاد  یدر ط یویو كل یوی، ریعروق
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   Patient Education                                                                                           مار یآموزش بھ ب

دار  ) رندیگ ین میکھ انسول یبخصوص کسان(  یابتیماران دیب یبرا ردن مق اده   یحمل ک ذا ی  وهی ا می م د  یا غ ا   یقن ب

  .باشد یمھم م یلیخود در تمام اوقات خ

ت    ) یکھا و بستن ینمونھ ک یبرا( مثل دسرھا  یو پرچرب یپرکالر ید از خوردن غذاھایماران بایب ان اف ت درم جھ

  .ز کنندیقند خون پرھ

و شماره تلفن خود را ھمراه داشتھ باشند یماریشھ کارت مخصوص بیھم.  

کرد یریشگین و ورزش و فعالیت پیز انسولیوان با ھماھنگ کردن دریافت غذا، تجوت یاز افت قند خون م.  

داکثر       یاصل ییغذا ین وعده ھایمختصر ب ییغذا یوعده ھا رات ح ا اث ھ ب ت مقابل و قبل از خواب ممکن است جھ

  .از شوندین نیانسول

ا      ی قند خون با یریاندازه گ نظم انجام شده و نت ور م ھ ط ت شود و د  ید ب ورت مشکل در تنظ   ج ثب د  ی م میر ص زان قن

  .دیافت آن، بھ پزشک مراجعھ کن یخون و تکرار عالئم و نشانھ ھا

  گیری از ور پیش ھ منظ د    DKAب د قواع اران بای ھ بیم ی«، ب ت در دوره ی   » روز ناخوش رل دیاب ت کنت   جھ

ا را آموزش داد   ھ          . بیماری ھ ت ک ن اس اران آموزش داد ای ھ بیم د ب ی کھ بای رین مطلب وع و     مھمت روز تھ د ب نبای

رای  (در این شرایط ، بیمار باید مقدار انسولین . استفراغ ، مصرف انسولین را قطع کنند یا مقادیر توصیھ شده ب

د    ) روزھای ناخوشی را تزریق کند وھمچنین سعی کند بھ طور مرتب بھ منظور پیشگیری از ھیدراتاسیون بای

اگر بیمار نتواند . ند خون و کتون ادرار را اندازه گیری کنندساعت ق ۴تا٣ھر ساعت مقداری مایع بنوشد و ھر 

رد   . بھ علت استفراغ مایع بنوشد یا میزان قند خون و کتون ھمچنان باال باقی بماند باید با پزشک خود تماس بگی

  .بھ بیماران توصیھ می شود برای روزھای ناخوشی غذای اماده داشتھ باشند

د . شود  یمخصوص انجام م یاز نوار ھا ش کتون ادرار با استفادهیآزما ی     یب ھ م ھ بیمار گفت ورت ک ب :" شود ن ص

د ثان   ی کن یشما نوار را وارد ظرف ادرار تازه خود م  ت چن د از گذش وًال  (ھی د و بع گ  یی و تغ) ھی ثان١۵معم ر رن

و  یواره شی کھ در د یاستاندارد یسھ آن با رنگھایمقا ینوار، از رو د م     یشھ محت ده ان ا آورده ش د ی توان ینوارھ

ا   ید حتمًا یشما با) کم، متوسط و زیاد( یبیمقدار کتون کتون ادرار خود را بھ صورت تقر وار آزم ش یک بستھ ن

ا  یز ھمراه خود در مسافرت داشتھ باش  یشھ در خانھ و نیآن نگذشتھ باشد ھم یخ انقضایکتون ادرار را کھ تار د ت

زوم از آن استفاده کن   ی بتوان ع ل رف  ی ن نوارھا با ی ا ضمنًا  . دید در مواق داکثر ظ ردن در     ۶د ح از ک د از ب اه بع م

  . ت خود را از دست خواھند دادین مدت حساسین صورت بعد از ایر ایدر غ. شھ مصرف شوندیش

اد یز یتھ یبا توجھ بھ مورتالNKHTS در افراد در غربالگري  شیفزاا با آن است كھ یریشگیمھم پ ی، نكتھ

ص زودرس و درمان مناسب عفونتھا، مصرف با ی، تشخیلیفام یمعرض خطر، با توجھ بھ گذشتھ 

، آموزش عالئم یماریب یژه در روزھایعات بھ ویاد مای، آموزش مصرف زنھ سازیزم یاط داروھایاحت

توان از بروز و  یم یادیا كاركنان شاغل در خانھ سالمندان تا حد زیشروع سندرم بھ افراد خانواده 

  .كرد یریعواقب آن جلوگ
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  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  یسالمت پوست مربوط بھ سوختگاختالل در

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار یندھایبرآ

د و اقدامات الزم را ینما یح  در واحد اورژانس بررسیرا بھ طور صح یمار دچار سوختگیب پرستار قادر باشد

  .انجام دھد

  

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  : یر سوختگمار دچایب یت بندیاولو- 

   یت درمان مصدوم سوختگین اولوییتع*

  )ت اولیاولو(ات ید کننده حیتھد یھایسوختگ

  عیار وسیاول بس درجھ دوم و یھایدرصد سطح بدن و سوختگ ٢۵تا  ٢٠ش از یب یدرجھ سوم با سطح یسوختگ*

 عیوس یھایصورت و سوختگ یوجود داشتھ باشد مثل سوختگ یتنفس دستگاه بیکھ در آن احتمال آس یھر سوختگ*

   .نھیس قفسھ

   )ت دومیاولو( دھند یرا در معرض خطر قرام) ا دستیپا (از اندامھا  یکیکھ  ییھایسوختگ

دومین سوختھ   ی از اندامھایشان       مص ت دادن یک ر از دس رض خط ھ در مع ی  ای ک رای      م ت را ب باشند، دومین اولوی

ت       این گروه شامل. کنند ال دریافت میدرمان و انتق ھ عل ھ ب تند ک دامھا ھس مصدومین مبتال بھ سوختگیھای محیطی ان

   .خون رسانی اندامھایشان مختل شده است تشکیل اسکار،

   )اولویت سوم(سوختگیھای شدید 

ر   ر    اسوختگیھای زی رض خط دگی را در مع ی   گرچھ زن رار نم ا و معل        ق اقص آنھ رمیم ن ت ت ھ عل ا ب د ام ای  دھن ولیتھ

ی    می طوالنی مدتی کھ بجا ھ م ر گرفت ھ      گذارند تحت عنوان سوختگیھای شدید در نظ س از رسیدگی ب د پ  شوند و بای

  .مصدومین مشمول اولویتھای اول و دوم آنھا را درمان کرده و انتقال داد

  :یپرستاراقدامات 

  )ن اقدامیاول(بررسی راه ھوایی -  ١

  :ریم زیر عالی، نظینفست یالگو اختالل در عالئم مربوط بھ

  تنفس یا الگویر در سرعت ییتغ ٠

  . ینھ ایعضالت فوق س یدگیتو كش ٠

  . ین دنده ایعضالت ب یفرو رفتگ ٠

  . ماران صدا دار استیفاز دم ب ٠

  . شودیده مید ینیب یباز شدن پره ھا ٠

  دیاضطراب شد ٠
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  انوز یس ٠

   یكاردیتاك٠

  پنھ یتاك٠

  افت فشار  ٠

  نفس یتنگ٠

  :یتنفس یالگو اختالل در مربوط بھ اتاقدام

  استفاده ازO2  بھ شکل مناسب  

سیكپویکنترل صداھای تنفسی، سرعت ریتم و عمق تنفس و بررسی نشانھ ھای ھ 

 سوختگی سطحی سوراخ ھای بینی، قرمزی یا تاول، لب ھا، مخاط دھان، سوختگی ( بررسی پوست بیمار

 ).صورت، گردن یا قفسھ سینھ

تنفس مشکل، کاھش عمق و بررسی نشانھ ھای ھیپوکسی، بررسی وجود دوده در خلط(فس بیمار بررسی تن( 

 گرفتن (کنترل گازھای خونی سرخرگیABG ( 

 در صورت لزوم(کمک بھ لولھ گذاری تراشھ( 

کنترل بیمار در صورت اتصال بھ دستگاه تھویھ 

  .معموال بیماران ھوشیار و مضطرب ھستند    -٢    

 گرفتن رگ مناسب و نمونھ خون   -٣    

  )طبق دستور پزشك(توکسوئید کزاز زیتجو -۴    

   یپرستار گرفتن شرح حال    -۵    

  درمان سایر ضایعات   -۶     

  توجھ بھ شکستگی در موارد انفجار   -٧     

  تخمین درصد سوختگی   -٨     

     ٩ - NGT  

  مار یوزن ب -١٠     

  مایع درمانی-١١

  .دھدرخ میروز اول و بھ علت مایع ناکافی ١٠مرگ ھا در %۵٠       

  ن جنبھ در اقدامات اولیھیمھمتر       

  .سوختگی شدید موجب تغییرات سیستمیک می شود *      

  .در سوختگی توزیع مایعات بدن تغییر می کند *      

  .این تغییر بر حسب عمق و شدت سوختگی متفاوت است    *    

  .نشت مایعات و ادم می شود,حرارت موجب آسیب عروق   *     
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  .ساعت بعد از سوختگی ادامھ می یابد ۴٨تا٢۴نشت مایعات  **      

  .بھ ھمین علت امکان شوک ھیپوولمیک در این زمان است       

  . ساعت عروق شروع بھ ترمیم می کنند ۴٨بعد از     *    

  بستھ بھ محل و عمق سوختگی       

  رینگر الکتات *      

  %۵دکستروزواتر *       

 .خون کامل معموال داده نمی شود *      

  . ساعت اول جلوگیری از شوک ھیپوولمیک است ۴٨- ٢۴از مایع درمانی در ھدف        

  اندیکاسیون مایع درمانی

 %٢٠>سوختگی کلی *

  سال۶٠>سال و ٢<: سن * 

  :مراقبتھای حین مایع درمانی

  )ساعت/سی سی ۶٠- ٣٠(ساعت ١اندازه گیری ادرار ھر .١ 

  ساعت ١نبض ھر .٢ 

  ساعت ١فشارخون ھر .٣ 

  ساعت ۶ھماتوکریت ھر .۴ 

Evans Formula*  

       Colloids 1 ml./kg. of body wt/%/burn  

       Physiologic Saline 1 ml/kg. of b body. wt./% of burn.  

  . ی شودساعت بعدی داده م١۶ساعت اول و بقیھ در ٨از کل را در  ٢/١       

Brooke Formula*  

       Colloids .5 ml/kg/% of body surface burned   

       Lactated Ringers 1.5 ml/% of body wt/% burn   

  ساعت اول٨در  ٢/١       

  ساعت دوم٨در  ٢/١       

  ساعت سوم ٨در  ١/۴       

Parkland*ساعت اول٢۴ر مایع درمانی روتین د  

 ۴درصد سوختگیوزن       

  ساعت بعدی  ١۶مابقی برای  ٢/١ساعت اول و  ٨برای  ٢/١       

  در صورت دستور پزشك استفاده از مسكن .سوختگی درم است, دردناک ترین سوختگی  - ١٢      
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   Patient Education                                                                                           مار یب آموزش بھ

  حمایت عاطفی از بیمار و خانواده -

 توضیحات کوتاه در مورد اقدامات -

  )در صورت تجویز پزشک(استفاده از داروھای ضد اضطراب  -

  : منابع مورد استفاده

260238.htm-http://sahand27215.parsiblog.com/  ١٠/٢/١٣٨٨: تاریخ دسترسی  

14.aspx-http://nursingcares.blogfa.com/post  ١٠/٢/٨٨١٣: تاریخ دسترسی  

ICEM02_028.html-ICEM02-http://www.civilica.com/Paper  ١٠/٢/١٣٨٨: تاریخ دسترسی  

بان، شھیدالور خان، پروانھ ب یترجمھ مرتض. یسوختگ یجراح - یداخل یپرستار: اسملتزر، سوزان اوكانل -

  .١٣٨۶، یبشر چاپ اول،نشر

  

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  نارسایی قلبی در بخش اورژانس

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار یندھایبرآ

پرستار قادر باشد بیمار مبتال بھ نارسایی قلبی را در بخش اورژانس بھ طور صحیح بررسی نماید و مداخالت 

  .الزم را انجام دھد

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :توصیھ ھای پرستاری

  :بررسی بیمار از جھات - ١

  )وجود رال مرطوب، ویزینگ: ( تنفسی -

 )از نظر وجود صداھای سوم و چھارم قلب: (     قلبی -

 سطح ھوشیاری -

 )بررسی ادم، اتساع ورید ژوگولر( محیطی -

 )آنوری و الیگوری( برون ده ادراری -

  نیویورکطبقھ بندی بیمار براساس طبقھ بندی انجمن قلب  - ٢

  .بیمار دچار محدودیت عملکردی نیست و میزان فعالیت وی ھمانند افراد طبیعی است – Iکالس  -

( بروز عالئم خستگی و تنگی نفس در پی فعالیت ھای بدنی متداول : محدودیت عملکرد کم – IIکالس  -

 )باال رفتن از پلھ ھا بھ طور سریع

 محدودیت عملکرد شدید – IIIکالس  -

 .عالئم بیمار در حال استراحت نیز وجود دارد. ودیت عملکرد بسیار شدیدمحد – IVکالس  -

  عملکرد قلبی/ بررسی بیمار از جھت سابقھ اختالالت ساختاری  - ٣
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  انفارکتوس میوکارد -

 اتساع بطنی یا ھر دو/ ھیپرتروفی بطنی  -

 تنگی یا نارسایی در ھر یک از دریچھ ھا -

 بیماری ھای مادرزادی قلبی درمان شده -

  یمار از جھت دارا بودن وضعیت پایدار یا ناپایداربررسی ب - ۴

  :عالئم ناپایداری

  تنگی نفس شدید بدون سابقھ قلبی -

 تنگی نفس پیشرونده در حال استراحت -

 .تنگی نفس فعالیتی و یا ارتوینھ کھ تشدید شده اند -

 سرفھ بھ ھمراه خلط کف آلود -

 درد قفسھ سینھ -

 راال ھای ریوی منتشر  -

 کاھش سطح ھوشیاری احساس گیجی، سنکوپ یا -

 عالئم گردش خون ناکافی اعم از رنگ پریدگی و سردی اندامھا تا سیانور -

میلی متر جیوه در فردی کھ عالیم کاھش فشار خون سیستمتیک را  ٩٠فشار خون سیستولیک کمتر از  -

 .نشان می دھد

 % ٩٠اشباع اکسیژن خون شریانی کمتر از  -

یدار بودن بیمار با کمک موارد فوق و بر مبنای قضاوت بالینی پزشک بایستی توجھ داشت تعیین پایدار یا ناپا

  )در ارزیابی توسط پزشک کمک کننده است... ھمینطور استفاده از رادیوگرافی و (صورت می گیرد 

یمار دچار نارسایی قلبی حاد، اولیھ و یا نارسایی قلبی براساس موارد فوق اگر وضعیت یمار پایدار نبوده، ب

  .حاد جبران نشده می باشد

  اقدامات اولیھ در بیماران ناپایدار - ۵

  اکسیژناسیون مناسب  -

 تعبیھ آنژیوکت -

 انجام آزمایشات و تست ھای پاراکلنیکی درخواستی -

 :ارزیابی فشار خون

 میلی متر جیوه ٩٠فشار خون سیستولیک بیش تر از  - الف -

 براساس دستور پزشک... استفاده از داروھایی مثل مورفین، الزیكس و  -

   mmHg 90فشار خون کمتر یا مساوی  -ب

  توجھ بھ الکتروکاردیوگرام - 

بھ ھمراه ناپایداری ھمودینامیک )  VT(و تاکی کاردی بطنی )  VF(در صورت وجود فیبریالسیون بطنی * 
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  )براساس دستور پزشک(دفیبریالسیون  –

  .براساس نوع آریتمی درمان انجام خواھد شد –یر آریتمی ھا سا* 

  ... )، دوپامین و   O2مثل مورفین، (انجام دستورات دارویی  - 

  مایع درمانی وریدی - 

  بررسی مجدد بیمار از جھت بھبود وضعیت ناپایداری - ۶

  ارجاع بھ مراکز تخصصی –در صورت تداوم ناپایداری  - 

  :ارجاع بھ مراکز تخصصی –وجود عالیم ذیل  در صورت پایداری وضعیت و - 

  سندرم ھای حاد کرونری - 

  اختالل دریچھ ای ناگھانی  - 

  فشار خون غیر قابل کنترل - 

  سایر اختالالت تھدید کننده حیات - 

  در صورت وجود وضعیت بالینی پایدار - ٧

  بررسی زمینھ نارسایی قلبی مزمن - 

 ل، نارسایی قلبی ممکن و نارسایی قلبی محتمل ، توسط پزشک طبقھ بندی بھ دستھ ھای نارسایی قلبی محتم

 

  عیارھای بوستون برای تشخیص نارسایی قلبیم

  امتیاز  معیار

  امتیاز ۴حداکثر   شرح  حال  - ١

  وضعیت تنفسی

 تنگی نفس ندارد

 تنگی نفس در پی باال رفتن از پلھ

 تنگی نفس در پی باالرفتن در سطح صاف

  تنگی نفس حملھ ای شبانھ

  

  

  

  امتیاز ۴حداکثر   معاینھ بالینی - ٢

  ضربان قلب - الف

  بار در دقیقھ  ٩٠کمتر از  -

 بار در دقیقھ ١١٠تا  ٩١ -

  بار در دقیقھ ١١٠بیش از  -

  

  

  

  فشار وریدی ژوگوالر -ب

 cmH2o 6افزایش فشار وریدی ژوگوالر کمتر از  - 

  cmH2o 6افزایش فشار وریدی ژوکوالر بیشتر از  - 
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  cmH2o 6ریدی ژوگوالر بیشتر از افزایش فشار و - 

  بھ ھمراه بزرگی کبد یا ادم گوده گذار

  ریوی كلکرا - ج

  موجود نیست - 

  در قاعده ریھ - 

  باالتر از قاعده ریھ  - 

  

  

  

  رادیوگرافی قفسھ سینھ  - ٣

  طبیعی - 

  با توزیع جریان خون - 

  ادم بینابینی - 

  %۵٠نسبت کاردیوتوراسیک بیش از  - 

  ادم ریوی - 

  امتیاز ۴ر حداکث

  

  

  

  

  خس خس ریوی  - د

  موجود نیست - 

  موجود است - 

  

  

  

  S3صدای  - ه

  ندارد - 

  دارد - 

  

  

  

  

  .امتیاز می باشد ١٢امتیاز و حداکثر مجموع امتیازات،  ۴حداکثر امتیاز ھر قسمت 

  .تشخیص نارسایی قبی محتمل است –باشد  ٨-١٢اگر مجموع امتیازات بین  -

 .باشد تشخیص نارسایی قلبی ممکن است ۵-٧اگر مجموع کل امتیازت بین  -

 .باشد تشخیص نارسایی قلبی نا محتمل است ۵اگر مجموع کل امتیازات کمتر از  -

اگر با توجھ بھ معیارھای خون، تشخیص نارسایی قلبی عالمت دار موجود نبوده بھ دنبال بررسی اختالالت 

  .ساختاری بایستی بود/ عملکردی 

علی (قلبی است و دارای سابقھ پایداری از عالیم بھ ویژه تنگی نفس در حال استراحت اگر فردی کھ دچار نارسایی 

  .قرار می گیرد  Cمی باشد در مرحلھ ) رغم درمان ھای انجام یافتھ

اگر فردی دارای سابقھ پایداری عالیم با وجود درمان ھای مناسب و یا سابقھ دفعات مکرر بستری شدن در 

  .تقسیم بندی انجمن قلب امریکا قرار می گیرد Dی قلبی باشد در مرحلھ بیمارستان بھ دلیل نارسای
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  مبانی درمانی مبتالیان بھ نارسایی مزمن قلبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

   Patient Education                                                                                           مار یآموزش بھ ب

  آموزش در ارتباط اداره زندگی با ذخیره قلبی محدود - ١

  استراحت کافی -

 کم کردن ساعت کار -

 پیشگیری و کنترل بحران ھای عاطفی -

 )مطابق دستور پزشک(مصرف دژیتال  -

 توصیھ بھ کنترل روزانھ نبض -

  آموزش در ارتباط با مصرف دیورتیک ھا بر طبق دستور پزشک  - ٢

 نارسایی قلبی مقاوم بھ درمان نارسایی قلبی اختالل در عملکرد ساختار قلبی نارسایی قلبی ندارد در خطر ابتال

  Aمرحلھ 
بیمار در خطر نارسایی 

قلبی قرار دارد ولی 
تغییرساختمانی یا 

ی در قلب موجود عملکرد
ضمنًا بیمار فاقد . نیست

عالیم و نشانھ ھای بالین 
  نیست

  Bمرحلھ
اختالالت ساختمانی یا 
عملکردی قلبی موجود 
ھستند ولی بیمار فاقد 
عالیم و نشانھ ھای بالینی 

  .است
  
  
  
  
  

 Iمعادل کالس 
  

  Cمرحلھ 

اختالالت ساختمانی و یا عملکردی قلبی 

  : ضمنًا . موجود ھستند 

دچار عالیم و نشانھ ھای نارسایی  یا بیمار

  .قلبی می باشد

سابقھ ابتال بھ عالیم و نشانھ ھای بالین 

  .نارسایی قلبی را می دھد

 

 IVو گاھی  III و IIکالس ھای 

  Dمرحلھ 
نارسایی قلبی شدید و 

نیاز بھ . مقاوم بھ درمان
  .دارد مداخالت تخصصی

  
  
  
  

این مرحلھ در بسیاری از 
 IVموارد با کالس 

  .ھماھنگی دارد
  

یردارویی و نکات گفتھ شده در درمان ھای غ - 
  BوAمرحلھ ھای 

 دیورتیک ھا - 
 - ACELS  یاARBS  
 تبایلوکرھا - 
آنتاگونیت ھای آلدسترون، دیگوکسین،  - 

توکیب ھیدراالزین، ایزوسورباید و استفاده از 
 دستگاھھای ضربان ساز در صورت لزوم

  

ارجاع بیماران بھ  -
/ مراکز تخصصی 

  فوق تخصصی 
درمان ھای  -

غیردارویی و 
رعایت نکات گفتھ 
 شده در مرحلھ ھای

AوB و C 

درمان ھای غیردارویی و  - 
  نکات گفتھ شده در مرحلھ

 - ACELS  در گروه عمده
 ای از بیماران

 ایلوکرھابت - 
  درمان غیردارویی  - 
عوامل  –کنترل / اصالح  - 

 خطر ساز
درمان ھای دارویی در  - 

اری صورت وجود بیم
 زمینھ ای

 -  ACELS  در گروه
 ویژه ای از بیماران

 درمان
A 

  ندرما
B 

 درمان
D 

 درمان
C 
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  ب وزن در ساعات معینکنترل مرت -

 کیلوگرم  ۴/١تا  ٩/٠اطالع افزایش وزن بیش از تراز  -

 آموزش در ارتباط با نشانھ ھای کمبود پتاسیم -

  در ارتباط با مصرف داروھای گشاد کننده عروق  شآموز - ٣

  اندازه گیری فشار خون بھ طور مرتب -

 آشنایی با نشانھ ھا و عالیم ھیپوتانسیون اورتواستاتیک -

  مصرف سدیممحدود کردن  - ۴

  تھیھ لیستی از غذاھای مجاز و غیر مجاز -

 توصیھ بھ کاھش مصرف نمک -

 جلوگیری از خوردن یا نوشیدن بیش از حد -

  بازنگری فعالیت  - ۵

  افزایش تدریجی راه رفتن و سایر فعالیت ھا -

 پیشگیری از تماس با سرما یا گرمای زیاد -

  :آشنایی با عالیم نشان دھنده نارسایی قلب مانند - ۶

  یش وزنافزا - 

  بی اشتھایی  - 

  تنگی نفس حین فعالیت - 

  تورم مچ پاھا یا شکم -

 سرفھ مداوم -

  دفع مکرر شبانھ ادرار -

  : منابع مورد استفاده

 : راھکار طبابت بالینی نارسایی قلبی بزرگساالن، آدرس اینترنتی - ١

http:// bimehguilan.ir/pdf/: Guidelines/chf.pdf 

  ١٠/٢/١٣٨٨: تاریخ دسترسی

بان، شھیدالور خان، پروانھ ب یترجمھ مرتض. ١٩٩۶قلب  یجراح - یداخل یپرستار: لتزر، سوزان اوكانلاسم -٢

  .١٣٨۶، یچاپ اول،نشر بشر
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  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  بھ دنبال گلوکوم با زاویھ بستھ) حاد(ینایی مربوط بھ افزایش فشار داخل چشم نقص در ب

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار یندھایبرآ

حیح بررسی نماید و مداخالت الزم را پرستار قادر باشد بیمار مبتال بھ گلوکوم با زاویھ بستھ را بھ طور ص

  .انجام دھد

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  بیمار یداروھای مصرف یبررس/ وجود بیماری ھای سیستمتیک / بررسی تاریخچھ خانوادگی  -

  IOPاندازه گیری فشار داخل چشم  ھمکاری با پزشک در -

 کنترل حدت بینایی -

 آماده کردن برای انجام جراحی لیزری -

 بر اساس دستور پزشک IOPاستفاده مناسب از قطرات پایین آورنده  -

  استفاده مناسب از سایر داروھای تجویز شده توسط پزشک -

   Patient Education                                                                                           مار یآموزش بھ ب

  تاکید بر مصرف داروھا تا پایان عمر -

 توضیح ماھیت بیماری -

 )د و داروھای ضد فشار خونیھمانند استازوالم(ن داروھا یتوضیح تداخل دارویی ما ب -

  توضیح در ارتباط با نحوه استفاده از قطرات چشمی -

  : دهمنابع مورد استفا

 http: / www.noorvision.com/farticle.asp: سایت چشم پزشکی بیمارستان نور -

 ١٠/٢/٨٨: تاریخ دسترسی

، چاپ یترجمھ پوران سام. ٢٠٠۴چشم و گوش  یجراح - یداخل یپرستار: اسملتزر، سوزان اوكانل     -

  .٧۵- ٨۴، یاول،نشربشر
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد
  

 اتاق عملپرستاري  در  یراقبت ھام

  

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  عفونت و ھیپر ترمی در بیماران جراحی دارای اختالل سیستم ایمنیاحتمال خطر 

از ظرفیت بدن برای مقابلھ با ارگانیسم ھای مھاجم و سموم و در نھایت پیشگیری  ایمنی عبارتست:  تعریف مشکل

بیماری کھ دچار نقص سیستم ایمنی است، ممکنست در معرض خطر باالیی برای . از آسیب بافتھا و اعضای بدن 

وزادان، گروھھایی کھ اغلب در معرض خطر اختالالت ایمنی می باشند، شامل ن. وقایع نامناسب جراحی باشد

بیماران با . بیماران سالمند، افرادی کھ تحت جراحی پیوند اعضاء قرار گرفتھ اند و افراد مبتال بھ سرطان می باشند

اختالالت سیستم ایمنی، در معرض خطر باالیی برای ھیپرترمی ھستند کھ می تواند فرآیند التیام زخم را در مرحلھ 

  .فونت زخم را افزایش دھدبعد از عمل تحت تاثیر قرار داده و خطر ع

. اختالل عملکرد سیستم ایمنی شامل اختالالت ھیپرسنستیوتیھ، اختالالت اتوایمیون و نقص ایمنی می باشند

اختالالت ھیپرسنستیوتیھ عبارتند از اختالالتی کھ در آنھا عملکرد سیستم ایمنی بھ شکلی تشدید یافتھ غلط ھدایت 

اختالالت اتوایمیون شامل پاسخھای غیرطبیعی نسبت بھ بافتھای خودی فرد . دشده، یا سرکوب شده و یا وجود ندار

نقص ایمنی . می باشد و منجر بھ بروز واکنشھای بافتی و آسیب شده و عالئم و نشانھ ھای سیستمیک ایجاد می کند

: ارتند ازتشخیص ھای پرستاری مرتبط با این وضعیت عب. انواعی از عدم وجود یا کاھش پاسخ ھای ایمنی است

خطر عفونت مربوط بھ اختالالت سیستم ایمنی ، خطر ھیپرترمی مربوط بھ اختالل سیستم ایمنی و مواجھھ با محیط 

  .و شرایط جراحی

    Expected Outcomes                                                                              مورد انتظار یندھایبرآ

روز بعد از پروسیجر جراحی عاری از عالئم و نشانھ ھای عفونت مربوط بھ مراقبت  ٣٠در طول  بیمار - الف

  .سالمت باشد

  .زخم بیمار خشک، غیر ملتھب، و غیر حساس باشد -

 .را نشان ندھد) مانند ایندوراسیون زخم، بوی نامطبوع، ترشحات چرکی و تب(بیمار نشانھ ھای عفونت  -

 .دارای دمای طبیعی بوده و یا بھ دمای طبیعی باز گردد بیمار در دوره عمل جراحی -ب

 .دمای بدن بیمار در زمان ترخیص در محدوده نرمال باشد -

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

  :١اقدامات گروه 

ایمنی را تعیین نموده و بیمار را از نظر شرایطی کھ وی را در معرض خطر عفونت  وضعیت اولیھ سیستم -١ 

  .قرار می دھد بررسی کنید



٧٦٣ 
 

  .مالحظات مربوط بھ ایزوالسیون محافظتی را کھ شامل موارد زیر است دنبال کنید - ٢

  .در صورت نیاز بیمار را تشویق بھ پوشیدن ماسک کنید - 

  .ھ قبل از عمل و بعد از بیھوشی در یک اتاق خصوصی یا ایزولھ قرار دھیددر صورت لزوم بیمار را در مرحل - 

برای اجتناب از تماس بیمار با سایر بیماران، افرادی را کھ دچار اختالل شدید ایمنی ھستند،  مستقیمًا و بدون  - 

  .وقفھ بھ اتاق عمل منتقل کنید

  .از عمل مورد نیاز است مشخص کنید کھ آیا استروئید اضافی در دوره قبل حین و بعد - 

  :با روشھای زیر میکروارگانیسم ھا را در محیط و تجھیزات جراحی  محدود کنید - ٣

  .کسب اطمینان از اینکھ اتاق عمل بطوردقیق تمیز شده است - 

در صورت امکان عمل جراحی بیمار دارای اختالل ایمنی را ، بعد از اعمال جراحی آلوده یا عملیاتی کھ روی  - 

  .ان مبتال بھ عفونت مقاوم بھ داروھا انجام می شوند، انجام ندھیدبیمار

  .توجھ کنید کھ آنتی بیوتیک قبل از عمل مطابق با سیاست بیمارستان تجویز شده است - ۴

اطمینان حاصل کنید از اینکھ اعضاء تیم جراحی در تمام مدت از تکنیک آسپتیک شامل موارد ذیل تبعیت می  - ۵

  :کنند 

  حدوده استریل و حرکات تیم جراحی برای تعیین ھر گونھ خدشھ در تکنیک آسپتیکمشاھده م - 

  اجتناب ازروشھای غیر مطمئن  استریلیزاسیون در صورت امکان - 

بھ حداقل رساندن ترافیک اتاق عمل از طریق مجوز تردد دادن بھ پرسنل ضروری برای ورود و خروج بھ اتاق  - 

  درب ورودی اتاق عمل عمل و کسب اطمینان از بستھ ماندن

اجتناب از زدودن موھای موضع عمل و در صورت لزوم استفاده از  کلیپرھا و اجتناب از مصرف دستگاه شیو  - 

  .کھ ممکنست باعث بریدن یا جراحت پوست بیمارشود

  :٢اقدامات گروه - 

  .دمای بدن بیمار را در مرحلھ قبل، حین و بعد از عمل ارزیابی کنید -١ 

  :تنظیم دما را کھ شامل موارد ذیل ھستند اجرا کنید معیارھای - ٢

  .در صورت امکان، پتوی تنظیم کننده دما یا سایر وسایل گرم کننده را بکار ببرید - 

از سیستم گرم کننده محلولھای داخل وریدی و محلولھای شستشو مطابق راھنمای کارخانھ سازنده آنھا استفاده  - 

  . کنید

  .ای تنظیم دما را ارزیابی کنیدپاسخ بیمار بھ معیارھ - ٣

اخذ یک شرح حال کامل و صحیح ھمراه با مروری بر تاریخچھ طبی، معاینات فیزیکی، : بررسی بیمار

تاریخچھ مفصلی از نقائص سیستم ایمنی، توجھ بھ فرآیند بیماری و ثبت دقیق حملھ شروع بیماری و تاریخ 

چون ( التی کھ باعث محدودیت ھای حرکتی بیمار می شوند تشخیص، یافتھ ھای بالینی، ناتوانیھا بویژه اختال

  )در پوزیشن دادن بعد از عمل تداخل خواھند کرد

  )تا حد امکان(بررسی ھر نوع اختالل پوستی یا زخم بعلت اینکھ فشار اضافی بھ ناحیھ بایستی بھ حداقل برسد 
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نست پاسخ ایمنی بھ آنتی ژنھای خارجی شناسایی و ثبت حساسیت ھا زیرا بیماری کھ اختالل ایمنی دارد، ممک

اخذ . توجھ خاص بھ بیمارانی کھ ترانسفوزیونھای متعدد داشتھ اند و آنھایی کھ بھ التکس آلرژی دارند. بدھد

بیمارانیکھ داروھای سرکوبگرایمنی . تاریخچھ دارویی برای بیمارانی کھ در گروھھای با خطر باال قرار دارند

  .دریافت می کنند

وزن، فشار خون، سطح گلوگز خون و الکترولیتھا، ھماتوکریت، : معیارھای زیر بررسی و ثبت شوند بایستی 

CBC،WBC  و شمارش پالکت تستھای عملکرد کلیوی و کبدی، سطوح داروھای خاص در خون، تیتر آنتی

  .بادی برای برخی داروھا، گزارش عکس سینھ و ثبت تمام داروھایی کھ بیمار دریافت می کند

  :خیص پرستاریتش

  عفونت -

 تخریب تمامیت پوست -

 تنظیم غیر موثر دمای بدن -

 کاھش و افزایش حجم مایعات -

 آلرژی نسبت بھ التکس -

 آسیبھای ناشی از دادن وضعیت بدنی در جراحی -

 مخاطرات شیمیایی و الکتریکی -

  :مداخالت پرستاری

عفونت و آلودگی در تمام  گرچھ پیشگیری از. عفونت زخم بعد از عمل عارضھ جدی و پرھزینھ ای است 

این مسئلھ اساسی . بیماران اھمیت دارد ولی اھمیت این مسئلھ در بیماران دچار اختالالت ایمنی بیشتر است

است کھ پرستاران موارد احتیاط مثًال ویزیالنس بیشتر در ارتباط با رعایت تکنیک استریل جز در موارد 

قبت بایستی از قرار دادن کاتیترھای وریدی، لولھ ھای ادراری، ارائھ دھندگان مرا.  اورژانس را رعایت کنند

و درن ھای جراحی اجتناب کنند و در صورت ضرورت استفاده از آنھا، مراقبت ویژه ای از آنھا بعمل آورده 

در مرحلھ بعد از عمل بایستی محل برش جراحی بدقت . و تا حد امکان ھر چھ سریعتر آنھا را خارج کنند

بھ سیستم ایمنی ) مانند آنوس بعد از ھموروئیدکتومی(محل برش جراحی در برخی نواحی بدن . بازبینی شود

اگر مکانیسم ھای دفاعی بدن شکست بخورند، ممکنست عفونت شدید شامل سلولیت، ادم، . سالم وابستھ است

  .نکروزو گانگرن اتفاق بیفتد

دمای بدن با تعامل بین . حی قرار می گیرندھیپوترمی یک مشکل شایع برای بیمارانی است کھ تحت عمل جرا

ھیپوتاالموس و سیستم عصبی مرکزی تنظیم شده و باعث وازوکنسترکسیون ناشی از احتباس گرما یا 

  .وازودیالتاسیون ناشی از کاھش حرارت می شود

نیسم ھای ھیپوترمی می تواند در فرآیند التیام زخم بعد از عمل تاثیر گذاشتھ و خطر عفونت زخم را با مکا

ھیپرترمی باعث سرکوب شدن . افزایش دھد) شامل وازوکنسترکسیون و کاھش فعالیت سیستم ایمنی(مختلف 

لذا برای . فرآیند میتوژنیک می شود بدن بوسیلھ این فرآیند سلولھای جدیدی را برای ترمیم بافتھا تولید می کند
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لذا . د خطر عفونت را بمراتب بیشتر افزایش دھدفردی کھ قبًال دچار اختالل ایمنی است، این مسئلھ می توان

تیم جراحی بایستی ضمن بررسی ریسک فاکتورھای . پیشگیری از ھیپرترمی در این افراد اھمیت زیادی دارد

تیم بیھوشی بایستی مکررًا دمای بدن . بیمار توجھ ویژه ای بھ پیشگیری از ھیپرترمی بعد از عمل داشتھ باشند 

  .یندبیمار را بررسی نما

پرستار در مرحلھ قبل از عمل بایستی دمای بدن بیمار را درمحدوده منطقھ قبل از عمل باال برده و یا بیمار را 

پرستاران سیرکولیت و پرستار واحد مراقبتھای بعد از . در یک اتاق خصوصی کھ دمای آن باالست قرار دھد

، دستگاھھای تنظیم کننده دما،  forced-airر نظی(بیھوشی بایستی اطمینان حاصل کنند کھ وسایل گرم کننده 

در مواقع لزوم در مرحلھ قبل و حین و بعد از عمل بکار ) دستگاھھای گرم کننده محلولھای تزریقی و شستشو

  .برده شده اند

پرستار سیرکولیت بایستی دما را در اتاق عمل باال برده و اطمینان حاصل کند کھ محلولھای شستشوی قبل از 

پرسنل اسکراب بایستی از جاری شدن محلول شستشو بھ زیر بدن بیمار . زیر بیمار جاری نشده اندعمل بھ 

پرستار سیرکولیت بایستی تجھیزات گرم کننده بدن را بعد از عمل و در حین انتقال بیمار بھ واحد . اجتناب کنند

  .مراقبتھای بعد از بیھوشی بکار ببرد

سبت بھ الپاراتومی باز دارد کھ شامل کوتاه شدن طول مدت اقامت در جراحی الپاراسکوپیک فواید بسیاری ن

گر چھ روش الپارسکوپیک ترومای کمتری را . بیمارستان درد کمتر بعد از عمل و ھموستاز خوب می باشند 

مانند آزاد شدن کورتیزول و (وارد نموده و واکنش ایمنی فاز حاد را کاھش می دھد، ولی پاسخ استرس آن 

  .ممکنست مشابھ با الپاراتومی باز باشد) مین کاتکوال

  .لذا بیماران دچار اختالل ایمنی، می توانند از کاھش فشار داخلی شکمی مشابھ با پروسیجر باز سود ببرند

   Patient Education                                                                                           مار یآموزش بھ ب

را در معرض خطر  بیمارکھ را شرایطی  را شرح داده ووضعیت اولیھ سیستم ایمنی اھمیت بررسی و تعیین   - ١

  .آموزش دھیدعفونت قرار می دھد 

  .اھمیت و نحوه اجرای معیارھای ایزوالسیون معکوس را بھ بیمار شرح دھید - ٢

  . شرح دھیددر مرحلھ قبل، حین و بعد از عمل دمای بدن بیمار را  اھمیت و ضرورت ارزیابی دقیق - ٣

  . بیمار را در مورد لزوم بررسی دقیق واکنش ھای پوستی بھ ویژه در شرایط محدودیت حرکتی آگاه نمائید - ۴

عالئم و نشانھ ھای واکنش ھای حساسیتی را بازگو نموده و بھ بیمار ھشدار دھید کھ بھ محض مشاھده موارد - ۵

  . گزارش دھد
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  Problem Definition                                         بیان مشكل                                                        

  خونی  بعلت  عدم تخمین و جایگزینی صحیح خون از دست رفتھ در حین عمل  کم احتمال خطر

سنجش مقدار خون از دست رفتھ . حفظ حجم خون در گردش در حین انجام پروسیجر جراحی امری حیاتی است

ه جراحی بیماران سالمند با بیماری بحرانی، بیماران تحت اعمال جراحی دشوار و یک پروسیجر اساسی در ادار

پیچیده بیماران ترومایی و افراد دارای پیوند عضو، بیماران با خونریزی یا زمان انعقاد غیر طبیعی یا بیماران 

ک روش معتبر برای توزین گازھای آغشتھ بھ خون، ی. کبدی و نوزادان می باشد/ دارای بیماری پیشرفتھ کلیوی

قضاوت در مورد مقدار خون از دست رفتھ و مقیاسی برای اندازه گیری نیاز بھ جایگزینی مایعات و فرآورده ھای 

بدین منظور ، وزن واحد گازھای خشک و کیسھ ھای پالستیکی کھ برای جمع آوری گازھای . خونی می باشد

وزن بھ گرم، بھ مقدار بر حسب میلی لیتر بھ ازای . کم شودخونی بکار می روند بایستی تعیین شده و از وزن کلی 

 .بایستی تبدیل شود و میزان تخمینی خون از دست رفتھ بایستی بھ تیم بیھوشی گزارش داده شود ١:١

   Expected Outcomesبرآیندھای مورد انتظار                                                                             

در حین انجام پروسیجر جراحی و بعد از آن ، بیمار عالئم و نشانھ ھای دال بر کاھش حجم خون در گردش  -

افزایش خونریزی حین عمل، نبض ضعیف، ھیپوتانسیون، ھموگلوبینوری (ھمراه با کاھش سلولھای خونی 

  .ن ندھدنشا) قابل رویت، بی ثباتی و ازوموتور، کاھش شدید یا قطع برونده ادراری 

در صورت بروز شواھد مربوط بھ  دست دادن خون ، مقدار تقریبی آن تخمین زده شده و با مقادیر متناسب   -

  . خون یا فرآورده ھای خونی جایگزین شود

مستندات کافی  در خصوص مقدار خون از دست رفتھ و مقادیر فرآورده خونی جایگزین شده ثبت و گزارش   -

  .گردد

ست رفتھ ، ترانسفوزیون فرآورده ھای خونی بھ بیمار بصورت ایمن و عاری از برای جبران خون از د -

 .ھرگونھ عارضھ و واکنشی انجام گیرد

 

 



٧٦٧ 
 

   Nursing Recommendations                                                                توصیھ ھای  پرستاری  

اندازه گیری کرده و مقیاس ترازو را روی صفر تنظیم  وزن واحد گازھای خشک و کیسھ پالستیکی را١ - ١

  .کنید

  .گازھای موجود در کیسھ را روی ترازو قرار دھید - ٢

میلی لیتر خون از دست رفتھ در نظر  ١گرم را برابر با  ١: مقادیر خوانده شده روی ترازو را ثبت کنید - ٣

 .بگیرید

 .مقدار خون از دست رفتھ را در گزارش ثبت کنید - ۴

ی را ھر بار کھ گازھا را وزن می کنید بھ آن اضافھ کنید بطوری کھ در نھایت برای تخمین وزنھای بعد - ۵

 .مقدار کلی خون از دست رفتھ، مجموع وزن گازھای آغشتھ بھ خون در دسترس باشد

مقدار خون موجود در بطری دستگاه ساکشن را در فواصل منظم اندازه گیری نموده و مقادیر مایعات  - ۶

 .تھ را از آن کسر کنیدشستشوی بکار رف

مقادیر خون از دست رفتھ محاسبھ شده از بطری ساکشن را بھ مقادیر ثبت شده از جمع گازھای آغشتھ بھ  - ٧

 .خون اضافھ نموده تا تخمین درستی از مقدار خون از دست رفتھ حاصل شود

 :یر را مشخص نمایندقبل از تجویز ھر نوع فرآوره خونی، پرستار سیرکولیت و تیم بیھوشی بایستی موارد ز

  .مطابقت داشتن تعداد واحد خون با تعداد واحد خون درخواست شده  - ١

مطابقت  نام، تاریخ تولد و شماره بیمارستانی درج شده روی مچ بند مشخصات بیمار با مشخصات درج  - ٢

  .شده روی کیسھ خون 

 . نمطابقت داشتن نام بیمار روی کیسھ خون با نام درج شده  در برگ درخواست خو - ٣

 .مطابقت گروه خونی مندرج در کیسھ خون با گروه خونی بیمار - ۴

 .بررسی این موضوع کھ تاریخ انقضاء خون فرا نرسیده باشد - ۵

مانند وجود حبابھای کوچک (کیسھ خون عاری از نشت، آسیب دیدگی یا عالئم آلودگی احتمالی باکتریایی  - ۶

 .باشد) ونگاز،  تغییر رنگ، وجود لختھ یا ھوای اضافی داخل کیسھ خ

اگر مغایرتی . دو نفر ھمزمان بایستی ویژگیھای فوق الذکر را چک نموده و برگ تحویل خون را امضاء نمایند

در ھر یک از موارد فوق وجود داشتھ باشد، فرآورده خونی نبایستی انفوزه شده تا اینکھ این مغایرت برطرف 

 .شود

  : عالئم و نشانھ ھای واکنش نسبت بھ خون

افزایش خونریزی حین عمل، نبض ضعیف، ھیپوتانسیون، ھموگلوبینوری قابل رویت، بی ثباتی :  ازعبارتند  

  .و ازوموتور، کاھش شدید یا قطع برونده ادراری

در صورت وقوع  ھر یک از واکنشھای فوق ، پرستار سیرکولیت بایستی بھ ھمراه تیم بیھوشی مراحل زیر را 

  :انجام دھد

موده، ست خون را از راه وریدی جدا کرده و یک ست جدید برای انفوزیون ترانسفوزیون را متوقف ن - ١
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  .درصد و بازنگھداشتن راه وریدی برقرار کند ٩/٠مایعات مانند سالن نرمال 

  .واکنش بیماررا بھ جراح و بانک خون گزارش دھد - ٢

یمار را بھ قسمت مصرف شده خون بیمار، ست خون بکار رفتھ برای ترانسفوزیون و نمونھ ای از خون ب - ٣

 .بانک خون بفرستد

 .در اسرع وقت یک نمونھ ادرار بھ آزمایشگاه ارسال نماید - ۴

این گزارش می تواند . مشتمل بر جزئیات واکنش اتفاق افتاده تھیھ و تکمیل کند/یک گزارش واقعھ  - ۵

زمان  فرآورده خونی انفوزه شده،/ زمان و تاریخ وقوع واکنش، نوع و مقدار خون:  شاملموارد ذیل باشد

در این گزارش ھمچنین بایستی عالئم و نشانھ ھای واکنش بھ . شروع ترانسفوزیون و زمان توقف آن

ترانسفوزیون ، ھمراه با عالئم حیاتی بیمار، گزارش ھر گونھ نمونھ خون و ادرار گرفتھ شده و ارسال 

رخی از موسسات، ھمچنین  در ب. شده بھ آزمایشگاه ، ھر نوع درمان انجام شده، و پاسخ بیمار نوشتھ شود

 . یک گزارش راکسیون ترانسفوزیون برای ارسال بھ بانک خون تکمیل می گردد

 .واکنش بیمار را بدقت بررسی کند - ۶

خون مصرف نشده بایستی ھر چھ سریعتر بھ محض اینکھ بیمار اتاق را ترک کرد، بھ بانک خون باز پس  

درجھ سانتیگراد  نرسد، می تواند    ١٠و دمایش بھ بیش از  خون پس داده شده ، چنانچھ گرم نشده . داده شود

 .مجددًا مورد مصرف قرار گیرد

بطور تجربی بیش از یک سوم حجم (خون کامل بندرت تجویز می شود مگر اینکھ بیمار خون خیلی زیادی 

پک شده در عوض سلولھای خونی قرمز . را از دست داده باشد)  میلی لیتر ١۵٠٠٠خون در گردش یا حدود 

)RBC  ( برای ارتقاء ظرفیت حمل اکسیژن و حمل بھتر اکسیژن بھ بافتھا، با یا بدون محلولھای کلوئیدی یا

محلولھای کریستالوئید شامل سا لین   . کریستالوئید، تجویز می شود تا حجم خون داخل عروقی را حفظ کند

، فاکتورھای پروتئینی تصفیھ شده، دکستران محلولھای کلوئیدی شامل آلبومین. نرمال ورینگرالکتات می باشند

در صورت ضرورت برای ترانسفوزیون خون ، انجام . می باشند) ھتاستارچ(و ھیدروکسی اتیل ستارچ 

  .توجھات الزم برای کاھش خطرات تجویز خون ضرورت پیدا می کند

ای تعیین گروه خونی و تجویز ایمن خون یا فرآورده ھای خونی با نمونھ خونی قبل از ترانسفوزیون کھ بر

در بیماران جراحی الکتیو، این . شروع می شود) تست سازگاری (کراس ماچ بھ آزمایشگاه ارسال می گردد 

روز قبل از عمل گرفتھ شده تا از سازگاری خونی اطمینان حاصل نموده و از پاسخ آنتی  ۵تا  ٣نمونھ خونی 

ا عوامل محیطی یا عوامل ناشی از فرآیند بیماری در بیمار بادیھا بھ مواجھھ با ترانسفوزیون خون، حاملگی، ی

  .اطمینان حاصل شود

Typing  بر آزمون تطابق نوعABO و RH بر آزمون سازگاری سرم خون گیرنده با . خونی اشاره دارد

قبل از اخذ نمونھ خونی برای تستھای مربوط بھ . سلولھای خونی قرمز خون دھنده کراس ماچ داللت دارد

فوزیون، شناسایی صحیح بیمار و اینکھ بر حسب مشخصات بیمار بطور صحیح چسبانده شده باشد ترانس

بھ منظور درخواست خون و فرآورده ھای خونی ، فرم درخواست خون با اطالعات کامل و . ضرورت دارد
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  .صحیح بھ بانک خون فرستاده شده و مقدار واحدھای خونی درخواست شده در این فرم مشخص می گردد

اگر بیمار مستقیمًا از واحد اورژانس یا واحد پذیرش تروما بدون پرونده بھ اتاق عمل فرستاده می شود، کلیھ 

در چنین مواردی ، پرستار  اتاق عمل . اطالعات ھویتی مربوط بھ بیمار بایستی روی یک برگھ چاپ شود

ھیھ فرآورده ھای خونی مورد نیاز بایستی با بانک خون تماس گرفتھ و موقعیت اورزانس را توضیح داده و ت

  .را تسھیل نماید

نگھداری صحیح فرآورده ھای خونی ، برای کسب اطمینان از ایمنی بیمار و اجتناب از اتالف واحدھای 

 FFPخون کامل، سلولھای خونی قرمز یک شده و . خونی در اثر نگھداری نادرست آنھا ضروریست 

)Fresh Frozen plasma  (درجھ حرارت بایستی ثبت شده و . ارت مستمر نگھداری شوندبایستی تحت نظ

از جملھ عملکرد ( کلیھ تجھیزات نگھداری فرآورده ھای خونی باید بطور صحیح حفاظت شده و آزمایش شوند

دقیقھ در خارج از یخچال قرار گیرد، نمی توان  ٣٠اگر فرآورده ھای خونی بیش از )  . سیستم اخطار دھنده 

  ..خون عودت دادآن را بھ بانک 

برای تخمین مقدار مایعات و خون از دست رفتھ بیمار در شرایط بحرانی و اورژانس، از جدول زیر استفاده 

  .کنید

  :تخمین مقدار مایعات و خون از دست رفتھ براساس معرفی نامھ اولیھ بیمار

 Class I Class II Class III 

مقدار خون از دست داده بر 

 )(mlحسب 

  ٧۵زیر 

 

١۵٧- ٠٠۵٠  

 

١- ٢٠٠٠۵٠٠  

 

مقدار خون از دست داده بر 

 )حجم خون(% حسب 

  %١۵زیر 

 

١- %٣٠۵%  

 

۴٣٠- %٠%  

 

 ١٢٠باالی  ١٠٠باالی  ١٠٠زیر  )ضربھ در دقیقھ( ریت نبض 

 کاھش یافتھ طبیعی طبیعی فشار خون

  فشار نبض

 

طبیعی یا افزایش 

 یافتھ

  کاھش یافتھ

 

 کاھش یافتھ

 ٣٠-۴٠ ٢٠-٣٠ ١٢-٢٠ ریت تنفس

برونده ادراری بر حسب 

)ml/hr ( 

 ۵-١۵ ٢٠-٣٠ ٣٠کمتر از 

وضعیت سیستم عصبی مرکزی 

)CNS  /(وضعیت ذھنی 

  مختصر مضطرب

 

  نسبتًا مضطرب

 

 مضطرب، گیج

 کریستالوئید و خون کریستالوئید کریستالوئید )٣: ١قاعده (جایگزینی مایعات 

 .)٢٠٠۴شیکاگو، ایلنویز . برای پزشکان، تجدید نظر ھفتم ATLSبرنامھ : کالج جراحان امریکا: مرجع( 
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  .با خون ٧٠ kgراھنمای درمان بزرگساالن 

میلی لیتر محلول الکترولیتی بھ  ٣٠٠ک بھ میزان اشاره دارد بر اینکھ اغلب بیماران با شوک ھموراژی ٣: ١قانون 

در مقابل، بیماری کھ خون از دست می دھد، با ترانسفوزیون . میلی لیتر کاھش حجم خون نیاز دارند ١٠٠ازاء ھر 

 جایگزینی حجم می شود ٣: ١خون بھ میزان کمتر از 

   Patient Education                                                                                           آموزش بھ بیمار

. .بیمار را در مورد واکنشھای احتمالی نسبت بھ ترانسفوزیون و عالئم و نشانھ ھای آن  آموزش دھید - ١  

. بھ بیمارتوصیھ  نمائید کھ در صورت مشاھده موارد فوق سریعًا تیم مراقبتی را مطلع سازد - ٢  
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  Problem Definition                         بیان مشكل                                                                         

  احتمال بروز ترومبوآمبولیسم وریدی حین عمل در بیماران مستعد

فراھم کردن مراقبت ھای ایمنی برای سالمندان در اتاق عمل مستلزم داشتن دانشی جامع در مورد تغییرات مرتبط  

ی از تغییرات مرتبط با سالمندی افزایش خطر یک. با سالمندی و عوامل خطر ساز برای عوارض جراحی است

شانس بروز ترومبوز وریدھای عمقی با افزایش سن بیشتر شده . می باشد)  DVT(ایجاد ترومبوز وریدھای عمقی 

سالھ است شانس  ٨٠بعنوان مثال شخصی کھ . سالگی بھ ازاء ھر دھھ زندگی دو برابر می شود ۴٠و بعد از سن 

بار  ١۶سالھ  ۴٠و نسبت بھ یک شخص . سالھ دو برابر بیشتر می شود ٧٠سبت بھ فرد ترومبوز وریدھای عمقی ن

  .بیشتر می شود

استازوریدی، ھیپرکوآگوالبیلتی و التھاب دیواره : شروع می شود Virchow trialترومبوز وریدھای عمقی با 

قرمز، فیبرین و سایر فرآورده عروق خونی، کھ منجر بھ انعقاد داخل وریدی و تشکیل یک توده از سلولھای خونی 

ریسک فاکتورھای مختلف ممکنست احتمال بروز ترومبوز وریدھای عمقی را در یک . ھای سلولی می شود



٧٧١ 
 

  :شخص سالمند افزایش دھند کھ عبارتند از 

  .بی حرکتی، محدودیتھای فیزیکی کھ روی جابجایی و تحرک تاثیر می گذارند -

  نارسایی احتقانی قلب -

 ھیپرتانسیون -

 .رف دیورتیکھا کھ با دھیدراتاسیون و ھیپرکوآگوالبیلیتی مشارکت می کنندمص -

 چاقی -

 سیگار کشیدن -

 وریدھای واریکوز -

 آترواسکلروز -

 .٤و آمبولیسم ریوی ٣ترمبوزیس وریدی عمقی: ترومبوآمبولیسم وریدی دو نوع است

  .ترمبوزیس وریدی عمقی سومین بیماری عروقی شایع در آمریکا است

مراجعھ کننده بھ  DVTدرصد بیماران  ۴٠تا  ١٠مطالعات نشان می دھند کھ حدود  Bartleyبھ گزارش 

  .بھره مند نبوده اند DVTبیمارستان قبًال از ھیچگونھ اقدامات پیشگیری از 

مرگھای بیمارستانی را می توان بھ آمبولی ریوی نسبت % ١٠شکافی حاکی از آنست کھ نزدیک بھ  مطالعات کالبد

  .این میزان مربوط بھ بیماران بخش داخلی بوده کھ مشکل آنھا قبل از مرگ تشخیص داده نشده است دو سوم. داد 

  .یکی از عوامل خطرزای عمده ، ترومبوآمبولیسم وریدی جراحی است

   Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                

  :از پرستاران اتاق عمل انتظار می رود کھ بتوانند

  .عوامل خطرساز را تعیین و معرفی نماید - ١

  . عوامل پیشگیری کننده را بطور مناسب انتخاب نموده و با ارائھ آموزشھای الزم بھ بیمار آنھا را بھ کار بندد - ٢

ار   در صورت نیاز بھ پیشگیری داروئی ، داروھای تجو -٣ یز شده را بطور صحیح و بدون ایجاد عارضھ برای بیم

  .مورد استفاده قرار دھد

  

  

  

  

  

  

 

                                                   
3 Deep vein thrombosis( DVT) - 
4 Pulmonary embolism( PE) 
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   Nursing Recommendations                                                                   توصیھ ھای  پرستاری   

ھای پیشگیری و درمان مداخالت پرستاری مقتضی جھت اطمینان از انجام مناسب ترین شیوه  -

 ترومبوآمبولیسم وریدی

 مداخالت پرستاری اھداف

 معرفی عامل خطرساز

  انجام ارزیابی کامل سالمت از بیماران در مراجعھ اولیھ و فواصل مناسب - 

طرح پرسشھای الزم از بیمار با توجھ بھ فاکتورھای خطر ساز  - 

  ترومبوآمبولیسم وریدی 

 یافتھ ھای مستند - 

     پیشگیري  داکثریافزایش ح

انتخاب ابزارھای صحیح اندازه گیری بھ منظور اطمینان از صحت انتخاب  -

  ) TED(جورابھای مخصوص پیشگیری کننده ترومبوآمبولیسم 

  ) TEDکمک بھ بیمار در استفاده صحیح از جورابھای  -

و اھمیت پوشیدن آنھا  TEDآموزش بھ بیمار در زمینھ اھمیت جورابھای  -

 تجویز پزشک طبق

یا )  Stockinet’s(پیشنھاد استفاده از پارچھ ھای کشباف زخم بندی  -

 جورابھای نخی برای راحتی بیشتر

 عوامل دارویی   

  دنبال کردن راھبرھای بی خطر دارویی -

آموزش بھ بیمار در زمینھ شناخت ھر دارو، عملکرد آن و عوارض  -

  جانبی داروی مورد نظر 

 ارض جانبی توجھ بھ احتمال بروز عو -

             آموزش بیمار و كادردرماني 

  .آموزش عوامل خطرزای ترومبوآمبولیسم وریدی بھ بیمار  -

مطلع ساختن اعضاء خانواده بیمار از وجود عوامل خطرزا و نیز  -

  .عوارض احتمالی درمان

 .در جریان قرار دادن کادر درمانی در مورد یافتھ ھای تحقیقاتی  -

و اجرای فرآیندھا و خط مشی ھای مراقبتی در  اعالم رسمی ایجاد -

 .راستای حمایت از بیماران 

 عملکرد مبتنی بر شواھد 

اقدام در خصوص ترومبوآمبولیسم وریدی مطابق اکتشافات عملی  -

  نوین 

 بحث با  کادر درمانی در زمینھ یافتھ ھای جدید  -

 گسترش دادن وانتشار خط مشی ھا و فرآیندھای بالینی  -

 .ودن در تحقیقات بالینی در ھر زمان کھ ممکن باشدمشارکت نم -
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 )  VET(تشخیص عوامل خطرزای ترومبوآمبولیسم وریدی 

 عوامل خطرزای ضعیف تر عوامل خطرزای متوسط عوامل خطرزای مھم

 ساعت ٢۴بستری بودن بیش از  سوء مصرف داروی داخل وریدی بیماریھای داخلی پیچیده

ترومای عمده، از جملھ 

 گیشکست

حاملگی با واریس وریدی یا سابقھ 

 ترومبولیس

دقیقھ  ٣٠جراحی جزئی کھ بیش از 

طول کشیده و بدون عوامل خطرساز 

 .باشد

 ابتال بھ بیماری داخلی جزئی تروما بدون شکستگی بی تحرکی

  :سن

سال با  ۶٠سن باالی  - 

 بدخیمی

  :سن

سال با شکستگی یا  ۴٠سن پایین  - 

 سابقھ ترمبولیس

  :سن

 سال ۴٠باالی  سن - 

سال دارای  ۶٠تا  ۴٠سن 

سابقھ ترومبولیس یا 

 شکستگی 

  سال با بدخیمی ۶٠تا  ۴٠سن بین 

 عدم تحرک ناشی از نشستن درمانھای جایگزین ھورمونی شکستگی مفصل ران یا پا

انجام دو نوع جراحی تحت بیھوشی  آسیب طناب نخاعی

دقیقھ طول کشیده  ٣٠کھ بیش از 

 .باشد

 پاراسکوپیکجراحی ال

 فشار خون دھیداراتاسیون تعویض زانویا مفصل ران

جراحی شکم و قفسھ سینھ کھ 

دقیقھ طول  ٣٠بیشتر از 

 .کشیده باشد

 اختالالت عفونی و التھابی نارسایی تنفسی 

 واریس نارسایی قلبی  انفارکتوس میوکارد 

Burn) چاقی  خطوط وریدی مرکزی )التھاب 

ن اختالالت لختھ شدن خو

)Hypercoaguability ( 

 حاملگی مصرف دخانیات

 بدخیمی شیمی درمانی پلی سیتمی

 بستری شدن در بیمارستان استروک فلجی  فشردگی یا انسداد وریدی

 VTEسابقھ فامیلی ابتال بھ  انفارکتوس میوکارد ساده بیماری سلولھای داسی شکل
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در صورت امکان، پرستار . ل از عمل شروع می شوددر سالمندان در مراقبت مرحلھ قب DVTپیشگیری از 

را  DVTبایستی با بیمار در رابطھ با پروسیجر جراحی مورد نظر مالقاتی داشتھ و آموزش پیشگیری از 

. قبل از عمل، بیماران بایستی از مسافرت طوالنی مدت ھوایی یا بی حرکتی طوالنی اجتناب کنند. شروع کند

قبل از عمل می تواند بازگشت وریدی بیمار را ھمراه با وضعیت سالمت نھایی  پیاده روی و افزایش فعالیت

بجز موارد منع ناشی از شرایط بیمار یا دستور پزشک، پرستار بایستی بیماران را بھ نوشیدن . تامین کند

در . توصیھ نماید تا کمک بھ حفظ ھیدراتاسیون بیمار شود NPOمایعات کافی تا رسیدن بھ زمان شروع 

آموزش داده شود تا ... ) چرخش مچ، بلند کردن ساق پا و (ورت امکان بھ بیمار بایستی ورزشھای ساق پا ص

  .قبل و بعد از جراحی این حرکات را انجام دھد

وقتیکھ بیمار بھ بخش جراحی می رسد، پرستار بایستی با جراح مشاوره کند تا اطمینان حاصل نماید کھ 

جوراب ضد آمبولی بازگشت وریدی را  . رسیون برای بیمار تجویز شده استجوراب ضد آمبولی و آستین کمپ

  .با فشردن دیواره ھای وریدھای بستھ بھبود بخشیده از توقف خون در اندامھای تحتانی پیشگیری می کند

کھ متناوبًا منقبض و منبسط  می شوند، برای فشردن خون در اندامھا       Sequentialدستگاھھای کمپرسیون 

پرستار بایستی ورزشھای ساق پا را کھ باید در مرحلھ بعد از عمل انجام شوند، نمایش داده و . مل می کنندع

درک بیمار و میزان تبحر وی را در نمایش دادن متقابل این ورزشھا ارزیابی نمایند ھمچنین فواید حرکت زود 

  .ھنگام را برای بیمار شرح دھد

نان حاصل می کند جورابھای ضد آمبولی بطور صحیح پوشانده شده و تا قبل از القاء بیھوشی، پرستار اطمی

ھمچنین بررسی می کند کھ دستگاه . شدگی یا پیچ خوردگی ندارد کھ باعث ممانعت از برگشت وریدی شود

اگر پاھای بیمار در طی پروسیجر جراحی طوالنی در . بطور صحیح کار می کند Sequentialکمپرسیون 

در (ار بایستی ورزشھای غیر فعال دامنھ حرکتی را برای ایجاد حداکثر برگشت وریدی دسترس باشد، پرست

  .انجام می دھد) صورت امکان بدون تداخل در محدوده استریل 

پرستار بیمار را تشویق می کند کھ ھر چھ سریعتر در مرحلھ مراقبتھای واحد بعد از بیھوشی ورزشھای ساق 

آموزش داده شده در مرحلھ قبل از  DVTبایستی اصول پیشگیری از  ) PACU(پرسنل . پا را انجام دھد

  .عمل را مجددًا تاکید نمایند و اطمینان حاصل کنند کھ مراقبین بیمار آموزشھا را درک می کنند

 .ممکنست در برخی از بیماران مد نظر قرار گیرد DVTپروفیالکسی دارویی برای  -

   Patient Education                                                                   آموزش بھ بیمار                       

  .آموزش عوامل خطرزای ترومبوآمبولیسم وریدی بھ بیمار  -

  .مطلع ساختن اعضاء خانواده بیمار از وجود عوامل خطرزا و نیز عوارض احتمالی درمان -

 .ی پیشگیری از ترومبوز وریدھای عمقیآموزش بھ بیمار در مورد روشھای غیر داروئ -

ا و               - ی داروھ ی ، معرف دھای عمق وز وری ی پیشگیری از ترومب آموزش بھ بیمار در مورد روشھای داروئ

م    روز عالئ نحوه مصرف و دوز تجویز شده ، و آموزش عوارض جانبی داروھا و موارد احتیاط در صورت ب
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 و نشانھ ھای عوارض جانبی

 

  Problem Definition                                                                                               ان مشكل  یب

  آسیبھای ناشی از دادن وضعیت بدنی در حین عمل 

رار دارد   : تعریف مشکل یب ق سیستم  . بیمار در اثر شرایط محیطی مربوط بھ محیط اتاق عمل در معرض خطر آس

بی، عضالنی،    ھایی کھ بیشتر در اثر دادن وضعیت بدنی جراحی تحت تاثیر قرار می گیرند شامل سیستم ھای عص

  .اسکلتی پوششی، تنفسی، قلبی و عروقی می باشند

ی       –عدم آگاھی بھ زمان  تالالت حس ی، ضعف عضالنی، چاقی، اخ / مکان و شخص، ادم، نحیف شدگی، بی حرکت

اال  ل           درکی ناشی از بیھوشی، فشار ب رای دوره طوالنی زمانی عوام ایین ب ان و فشار پ اھی از زم رای دوره کوت ب

  .خطرزا برای آسیب بافتی ھستند

ر              وارد زی د شامل م ی مشارکت دارن دنی در جراح ی از دادن وضعیت ب روز آسیبھای ناش عوامل خطرزا کھ در ب

  ):ولی محدود بھ این عوامل نیستند(ھستند 

عیت تغ    د، وزن، وض ددجو، ق ن م اری     س ت، بیم د دیاب ھ ای مانن تالالت زمین ود اخ تی، وج عیت پوس ھ ای ، وض ذی

د آرتریت،    عروقی و یا بیماری تنفسی، اختالالت ایمنی ، اختالالت عملکرد عصبی، محدودیت تحرک فیزیکی مانن

ی     ھ حرکت ت  ) ROM(محدودیت دامن ود ایمپلن ورد     / ، وج نل در م اھی پرس ی، آگ رات بیھوش دخیمی، اث ا ب ز ب  پروت

  .تجھیزات ، وضعیت بدنی مورد لزوم برای انجام پروسیجر جراحی ، و طول مدت جراحی

در اثر این عوامل، احتمال اختالل در پروفیوشن بافتی، اختالل در تمامیت پوست یا احتمال آسیب عصبی عضالنی  

ی وجود دارد        دنی در جراح عیت ب ر دادن وض ا مفصلی در اث ر     . ی االیی ب ر ب وش در خط ار بیھ ر   بیم ای آسیب در اث

ار و            د ، فش یش از ح ش ب ل کش دن در مقاب اع ب م دف ھ مکانیس دار ب ی از ھش را بیھوش د زی ی باش دنی م عیت ب وض

  .کمپرسیون بدن ممانعت می کند

  :عوارض دادن وضعیت بدنی در جراحی

وارد نیستند    (عبارتند از  ن م ینھ ، و ازودیالتاسیون،      ) ولی محدود بھ ای انیکی قفسھ س ت    محدودیت مک ا اف زایش ی اف

ی   ای ترمیم م ھ ار مکانیس ی ، مھ ده قلب اھش پرون ون، ک ی (فشار خ ون،  )جبران ان خ ان جری دد و احتق ع مج ، توزی

  .ترومای عصبی و عضالنی در اثر کشش و فشردگی

ی شامل           دنی جراح عیت ب ھ دادن وض بت ب ک نس ودی، درد    : واکنش ھای گذرای فیزیولوژی ا کب ت و ی رخی پوس س

رض      کمر، سفتی اندام وًال در ع ر کھ معم ا   ٢۴ھای انتھایی و گردن، کرختی، دردھای عضالنی منتش ساعت   ۴٨ت

  .بدون درمان بھبود می یابند

ت      د، ممکنس ی ش وب م دنی محس عیت ب ھ دادن وض ک ب ذرای فیزیولوژی نش گ ک واک وان ی بًال بعن ھ ق ر، ک درد کم

  .شاخصی برای را بدو میولیز باشد

دنی      ر دادن وضعیت ب دی ت وز          عوارض ج ی، ترومب ای فشاری، آسیب اعصاب محیط د از زخم ھ ی عبارتن جراح

ان       ندرم کمپارتم ل، س ی مفص ی، در رفتگ دھای عمق رم   (وری ای ن ت ھ یون در باف ب میکروسیرکوالس را ) تخری
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  .بدومیولیز و آسیب مفصلی

    Expected Outcomes                                                                             مورد انتظار یندھایبرآ

تی،    - یبھای پوس دون اینکھ دچار آس رد ب رار گی ی ق ل جراح رای عم ده ب ین ش دنی تعی عیت ب ار در وض بیم

  .عروقی شود -اسکلتی ، عصبی، تنفسی و قلبی -عضالنی

اس درد و    - ی  ، احس ل جراح داز عم ھ بع ز در مرحل ل و نی ین عم ده در ح رار داده ش عیت ق ار در وض بیم

 .اراحتی نداشتھ باشدن

ان و     - روری ، ش ر ض واحی غی رفتن ن رار گ د ق رض دی ت از در مع ی و ممانع ریم خصوص ت ح ا رعای ب

  .حفظ گردد) اعم از بیھوش و ھوشیار( منزلت بیمار 

   Nursing Recommendations                                                                      یپرستار  یھ ھایتوص

:مداخالت عمومی برای ھر بیمار جراحی  

رای دادن وضعیت      - ول فیزیولوژیک را ب پرستار بایستی دانش مربوط بھ  تجھیزات، تشریح و کاربرد اص

  .بدنی مناسب بھ مددجو داشتھ باشد

ی مستلزم    " یک بررسی قبل از عمل بایستی قبل از پروسیجر جراحی بھ منظور  - رات فیزیک شناسایی تغیی

 .انجام گیرد" بیشتر برای دادن وضعیت بدنی خاص پروسیجر جراحی توجھات

تار        / از مددجویان با تحرک محدود  - ایی پرس ا راھنم ت شود کھ ب محدودیت دامنھ حرکتی بایستی درخواس

ک               د کھ ی د کن د تایی ددجو بتوان ھ م وری ک د بط ود بگیرن ھ خ ب ب دنی مناس عیت ب ی وض اء بیھوش ل از الق قب

 .راحت بھ دست آمده استوضعیت بدنی مناسب و 

 .تعداد مورد لزوم پرسنل بایستی برای کمک بھ دادن وضعیت بدنی مناسب بھ مددجو حضور داشتھ باشند -

ی             - ال م ار اعم ی روی بیم ا ابزارھای جراح زات و ی یلھ پرسنل، تجھی ل بوس مقدار فشاری کھ در حین عم

 .شود، ارزیابی کنید

 .چروک نمائید مالفھ ھای روی میز عمل را عاری از چین و -

ھ       - ای کارخان ا راھنم تی مطابق ب تجھیزات بایستی کنترل شوند تا تایید شود کھ کارکرد مناسب دارند و بایس

ھ        . سازنده مورد استفاده قرار گیرند د، عاری از لب ی کنن ار م ت ک وده، درس تایید نمائید کھ تجھیزات تمیز ب

ط    ویر )  interface(ھای تیز بوده قادرند کھ فشار واس ددجو       م رای م د و ب ظ کنن ی حف گی را در حد طبیع

 .حساسیت زا نیستند

ب و     - دنی مناس داد ب بیمار را بعد از دادن وضعیت بدنی و بصورت دوره ای در حین عمل از نظر حفظ امت

 .تمامیت پوست، ارزیابی مجدد نمائید

 .بیرون از میزعمل کشیده شوند/ اجازه ندھید کھ اندامھای انتھایی در آنسوی  -

 .نیکھ بھ بیمار وضعیت بدنی می دھید از تماس با سطوح فلزی اجتناب کنیدزما -

 .از باز شدن بیش از حد مفاصل اجتناب کنید -

 .مددجو را بھ آرامی و نرمی حرکت داده و وضعیت بدنی اش را تنظیم نمائید -
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 .ثابت نماییدیا تخت را قفل نموده و تشک ھا را  ن وضعیت بدنی بھ مددجو، میز عملداد/ قبل از انتقال -

انید      - رم بپوش ا پوشش ن وایی        . میز عمل را بخوبی ب رای پیشگیری از آسیبھای فشاری، از یک پوشش ھ ب

 .استاتیک، یا ژل پدسیلیکون تمام قد استفاده کنید

 .از تجمع مایعات ، خون، مایع شستشو، ادرار و مدفوع  در زیر بدن بیمار ممانعت کنید -

ا مما    - دنی، ب عیت ب ریم      در حین دادن وض ار، ح دن بیم روری ب رار دادن غیرض د ق رض دی ت  از در مع نع

 .خصوصی و شان و منزلت مددجو را حفظ کنید

 .معیارھای الزم برای ممانعت از ھیپوترمی ناخواستھ را بھ اجرا درآورید -

ا     - ود و ی ی ش رار داده م وس ق دلنبورگ معک ا  ترن دلنبورگ ی عیت ترن ددجو در وض دنی م عیت ب ر وض اگ

ت       سرتخت باال ردد کھ  پوس رپ و درپ تالش گ آورده شده یا  پایین برده می شود، باید چند ثانیھ قبل از پ

بیمار  در امتداد طبیعی قرار گیرد تا از ایجاد کشیدگی یا فشار غیر طبیعی بر سطح پوست در طول مدت  

 . جراحی ، ممانعت شود

 .ا بلند کنیددر موقع دادن وضعیت بدنی، بجای کشیدن یا سر دادن مددجو، آنر -

 .پاھای مددجو را در وضعیت موازی و غیرمتقاطع قرار دھید -

 .سر را در امتداد ستون فقرات گردنی، پشتی و کمری حفظ نمایید -

بایستی شل بستھ شده و باالی مچ یا وسط ران حداقل  )کمربند ایمنی( محافظ ھای بدنی و بندھای نگھدارنده -

تگی      اینچ باالتر از زانو، حفظ شوند و با دو ددجو از فشار روی برجس ت م قرار دادن پتو بین نوار و پوس

 .ھای استخوانی ممانعت شود

ال ایجاد زخمھای فشاری       - در نظر داشتھ باشید کھ ھر چھ طول مدت عمل جراحی طوالنی تر شود، احتم

 .در مددجو بیشتر خواھد بود

): دورسال رکامینت( سوپاین وضعیت بدنیبرای  خاصمداخالت   

رم     کلیھ بر - ا پوشش ن دنی را ب جستگی ھای استخوانی و نیز وسایل و تجھیزات الزم برای  دادن وضعیت ب

  .بپوشانید

ار          ٢یک تسمھ ایمنی  - ت بیم ین تسمھ و پوس و ب ا پت ھ ی اینچ باالتر از زانوھا قرار دھید در حالیکھ یک مالف

 .قرار داده اید

 .نواحی گودی کمری و پوپلیتئال را حمایت کنید -

 .یا دونات را زیر پاشنھ پا قرار دھید) فوت بورد(یک تختھ پایی یک بالش،  -

وده   - برای دادن وضعیت مناسب بھ بازوھا روی تختھ بازویی با پوشش نرم ، بایستی کف دست رو بھ باال ب

ر از        ھ کمت ھ در زاوی ازویی ک ھ ب ی و تخت ی        ٩٠و ھم سطح با میز جراح رار داده م دن ق ھ ب درجھ نسبت ب

ر از  کھ برخی ا(شود،  رار       ۶٠ز منابع علمی پیشنھاد می کنند بازوھا در زاویھ کمت دن ق ھ ب بت ب درجھ نس

 .، قرار گیرد)داده شوند

رار             - دن ق داد ب تان در امت دن و انگش رفین ب ت در ط ف دس ھ ک د ک رار گیرن بازوھا در طرفین بدن طوری ق
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 .رفین زیر بیمار تا زده شوندلبھ ھای مالفھ بایستی روی بازوھا بطرف پایین آورده شوند و از ط. گیرند

ت         - وی راس ر پھل ده زی ھ ش ھ لول ک مالف در ھنگام قرار دادن یک بیمار باردار در وضعیت بدنی سوپاین، ی

 .او قرار دھید

)وضعیت زانو زدن، جک نایف ، یا کریسک: انواع تعدیل شده(وضعیت بدنی پرون برای  خاصمداخالت   

  .ر بیھوش باید موجود باشدبھ تعداد کافی پرسنل برای غلتاندن بیما -

 .کلیھ برجستگی ھای استخوانی و وسایل دادن وضعیت بدنی را با پوشش نرم بپوشانید -

زان           - ل آوی ز عم ای می ھ ھ ا از لب ھ ی رار گرفت خت ق بازوھا و پاشنھ ھا نبایستی در تماس مستقیم با سطوح س

 .شوند

ب فشار        بازوھا در طرفین بیمار نگھداشتھ شده در حالیکھ آرنج ھا رو ب - دین ترتی ا ب د ت ھ ان رار گرفت ھ باال ق

 .تشک روی عصب اولتار کاھش یابد

ن        - زان ابداکش ا حداقل می ی و ب ھ آرام در ھنگام قرار دادن بازوھای بیمار روی تختھ بازویی، بایستی آنھا ب

  .باال و سپس جلو آورده شوند

   Patient Education                                                                                           مار یآموزش بھ ب

  .اھمیت وضعیت بدنی مناسب در انجام پروسیجر جراحی را برای بیمار بازگو نمائید - ١

بھ بیمار در مورد تاثیر وضعیت بدنی نا درست در ایجاد عوارض احتمالی توضیح داده و ھمکاری او را    - ٢

 .نمائیددر دادن پوزیشن مناسب جلب 

ل         - ٣ ا در حین عم دنی ی ا چنانچھ در حین دادن وضعیت ب یار  ( بیمار را آموزش دھید ت و در ) در بیمار ھوش

ی          ر طبیع انھ ھای غی م و نش ا عالئ تھ ی دن داش مرحلھ بعد از عمل جراحی احساس ناراحتی در قسمتی از ب

  .مشاھده نماید ، در اسرع وقت تیم مراقبتی را مطلع سازد
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  Problem Definitionان مشكل                                                                                                  یب

  .احتمال آلودگی پوست و خطر عفونت محل جراحی در بیماران تحت عمل جراحی

    Expected Outcomesمورد انتظار                                                                                 یدھانیبرآ

  :پرستار اتاق عمل باید قادر باشد

  .در اتاق عمل یک محدوده استریل ایجاد نموده و این محدوده را حفظ کند - ١

ا بھ رعایت تکنیک استریل در انجام مسئولیتھای حرفھ ای مجاب کلیھ افراد درگیر در مداخالت جراحی ر - ٢

 .نماید

با اجرای اقدامات آسپتیک، در مراحل قبل، حین و بعد از عمل، خطر آلودگی پوست و عفونت محل  - ٣

  .جراحی را کاھش دھد

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

  .افراد اسکراب کرده باید در یک محدوده استریل فعالیت کنند - الف

قبل از پوشیدن گان و دستکش برای عمل جراحی، الزم است دستھا را طبق دستورالعمل شستن دست،  - ١

وارگانیسم ھا را را اینکار باعث کاھش تعداد میکروبھای سطح پوست شده و انتقال میکرید زیضدعفونی كن

  . کاھش می دھد

موارد احتیاط " د كھ پرسنل داخل محدوده استریل بایستی براساس دستورالعمل مربوط بھ یتوجھ داشتھ باش - ٢

پوشیدن . پوشش الزم را داشتھ باشند" اقدامات توصیھ شده برای پوشش جراحی " و " مبتنی بر انتقال آلودگی

حافظ، گان و دستکش استریل برای پیشگیری از انتقال میکروبی بھ لباس اسکراب، کاله ، ماسک، عینک م

محدوده استریل، موضع عمل و بیمار در حین انجام عمل جراحی و نیز کاھش خطر تماس با عوامل 

  .بیماریزای  ناشی از تماس با خون و سایر مواد آلوده احتمالی الزامی است

ی محدوه استریل،افراد اسکراب کرده  بایستی گان و دستکش د كھ برای پیشگیری از آلودگیتوجھ داشتھ باش - ٣

 .استریل را در یک منطقھ استریل بھ دور از میز لوازم و تجھیزات جراحی  بپوشند

توصیھ ھای عملی برای انتخاب و کاربرد گانھای " جنس پارچھ گان عمل بایستی طبق دستورالعمل - ۴

یستی سایز مناسب داشتھ بطوری کھ فرد اسکراب کرده را گان جراحی با. انتخاب شوند" جراحی و پوشش ھا

گانھای جراحی بایستی مانعی را ایجاد کنند کھ عبور میکروارگانیسم ھا را از محدوده غیر . کامًال بپوشاند

 .استریل بھ محدوده استریل بھ حداقل برسانند

. ریل در نظر گرفتھ می شودسطح قدامی گان استریل از منطقھ سینھ تا سطح میز یا تخت جراحی، است - ۵

منطقھ استریل قسمت جلوی گان، تا محدوده استریل میز یا تخت جراحی  امتداد دارد زیرا اکثر افراد اسکراب 

باالی آرنج تا سر )  5cm( آستین ھای گان از دو اینچ . کرده در کنار تخت و یا میز استریل کار می کنند

گردن، شانھ ھا، زیر بغل ھا، سر آستین ھا و پشت گان . می شوندآستین دور تا دور استریل در نظر گرفتھ 

پشت گان بعلت اینکھ نمی . نواحی غیر استریل محسوب شده لذا مانع موثری برای میکروبھا بحساب نمی آیند
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گان بایستی در سایز مناسب انتخاب شود  .تواند بطور دائم کنترل شود، غیر استریل در نظر گرفتھ می شود

آستین گان باید بھ اندازه کافی بلند باشد کھ از بیرون ماندن سر آستین از . کامًال در پشت بستھ شود بطوری کھ

  .دستکش ھا ممانعت شود)  مچ( کاف

را بایستی وقتی کھ دستھای شخص اسکراب کرده از آن عبور می کنند، آلوده در نظر  سر آستین ھا - ۶

آستین گان نبایستی بھ بیرون از کاف . کاف دستکش قرار گیرندسر آستین گان بایستی در زیر ناحیھ . دیریبگ

آستین ھای گان بایستی طول کافی . دستکش کشیده شود بطوری کھ سر آستین ھا از دستکش بیرون بیایند

داشتھ و پشت و روی  دست را بپوشاند بطوری کھ وقتی دستکش ھا را می پوشیم، از تماس سر آستین گان با 

 .ه ممانعت شوددستھای اسکراب شد

د كھ پرسنل اسکراب کرده بایستی بعد از پوشیدن دستکش ھا، آنھا را از نظر سالم بودن یتوجھ داشتھ باش - ٧

دستکش سالم مانعی را ایجاد می کند کھ عبور میکروارگانیسم ھا بین منطقھ غیر استریل . بخوبی بررسی کنند

ای کاھش احتمال تماس دست با خون و مایعات بدن، زمانیکھ بر. و منطقھ استریل را بھ حداقل می رساند

ھا و دستورالعمل ھای موسسھ در این مورد بھ دقت   یپوشیدن دو جفت دستکش الزم است، بایستی خط مش

 .دنبال شوند

. د كھ دستکش ھای استریلی کھ آلوده می شوند، بایستی ھر چھ سریعتر تعویض شوندیتوجھ داشتھ باش - ٨

در این روش شخصی از افراد . است" پوشاندن دستکش توسط ھمکار" ض دستکش ھا روش ارجح برای تعوی

با این شیوه، افراد تیم استریل . تیم استریل در پوشاندن دستکش بھ فرد تعویض کننده دستکش کمک می کند

نجام موقعی کھ دستکش را برای دست فرد دیگر آماده می کنند، فقط با بیرون دستکش جدید تماس دارند، اگر ا

تعویض شود و چنانچھ تعویض " پوشیدن دستکش باز" این روش ممکن نباشد، دستکش آلوده بایستی بھ روش 

دستکش بعلت احتمال وقفھ در پروسیجر جراحی در آن لحظھ مقدور نباشد، یک دستکش جدید روی دستکش 

 .شود آلوده و یا آسیب دیده پوشیده می شود تا زمان مناسبی برای تعویض دستکش فراھم

  .برای ایجاد یک حریم  استریل، بایستی از پوشش ھای استریل استفاده شود - ب

" انتخاب و استفاده از گان و پوشش ھای استریل" پوشش ھای جراحی را باید براساس دستورالعمل  - ١

 پوششھای جراحی، یک مانع ضد عفونت را در مقابل عبور میکروارگانیسمھا از محدوده غیر. دیانتخاب كن

  .استریل بھ محدوده استریل فراھم می کنند

برای ممانعت از انتقال میکروارگانیسم ھا از منطقھ غیر استریل بھ منطقھ استریل، بایستی روی بیمار،  - ٢

 .دیاثاثیھ و تجھیزاتی کھ در محدوده استریل وارد می شوند را با پوشش ھای استریل بپوشان

جابجایی سریع پوشش ھا، باعث ایجاد . دیمکان کوچک تھیھ كنپوشش ھای استریل را بایستی تا حد ا - ٣

 .جریان ھوا می شود کھ در آن گرد و غبار، پرز، و سایر ذرات ممکنست پراکنده شود

پوشش ھا بایستی بصورت جمع شده در باالی تخت عمل نگھداشتھ شده و از موضع عمل تا مناطق اطراف  - ۴

برخی از پروسیجرھا . دگی موضع عمل را بھ حداقل برسانندروی منطقھ قرار داده شوند بطوریکھ آلو

مثل روش پوشش دادن اندامھای انتھایی برای اعمال (ممکنست بھ روشھای خاص پوشاندن نیاز داشتھ باشند 
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 ). جراحی ارتوپدی

در حین پوشش دادن محل عمل، دستھای دستکش پوشیده را بایستی با پیچیدن مالفھ روی دست دستکش  - ۵

 .د تا احتمال  برخورد با محیط غیر استریل و آلودگی کاھش یابدیمحافظت كندار، 

. قسمت پوشش جراحی کھ محدوده استریل را ایجاد می کند، نبایستی بعد از قرار داده شدن، جابجا شود - ۶

 .حرکت دادن یا جابجا کردن پوشش محل عمل می تواند در استریل ماندن موضع عمل تردید ایجاد نماید

  :کلیھ وسایلی کھ در محدوده استریل مورد استفاده قرار می گیرند بایستی استریل باشند - پ

برای کسب اطمینان از اینکھ فقط وسایل استریل در موضع استریل عرضھ می شوند، کلیھ وسایل را   - ١

مناسب، سالم بایستی قبل از ارائھ شدن بھ محدوده استریل از نظر بستھ بندی، آماده سازی و مھر و موم شدن 

شاخص ھا بایستی از نظر . دیبودن پوشش بستھ بندی و داشتن برچسب شاخص استریلیزاسیون بازبینی كن

بستھ استریل باید قبل از باز کردن . تغییر رنگ مناسب بدنبال فرآیند استریل کردن مورد مشاھده قرار گیرند

وسایل تاریخ . یخ انقضاء مصرف کنترل شودبستھ بندی و ارائھ محتویات آن بھ محدوده استریل از نظر تار

  .منقضی شده نبایستی مورد استفاده قرار گیرند

" این سیستم براساس این مفھوم کھ . بایستی بکار رود event – relatedیک سیستم استریل کردن  :توجھ

مخدوش استریل بودن در طول زمان تغییر نمی کند اما ممکنست بوسیلھ اتفاقات یا شرایط خاص محیطی 

اشاره دارد بر زمانی کھ یک وسیلھ استریل ممکنست در قفسھ مانده   Shelf life. " گردد، طراحی شده است

نوع بستھ بندی بکار : تحت تاثیرعواملی قرار دارد مثل Shelf life. و ھنوز ھم استریل بودن خود را حفظ کند

، رطوبت، درجھ حرارت، شرایط نقل و انتقال،  )مانند باز یا بستھ بودن درب قفسھ ھا(رفتھ، شرایط نگھداری 

معیارھای . کاربرد روکش برای ممانعت از نشستن گرد و غبار، و تعداد دفعاتی کھ آن بستھ دستکاری می شود

Spaulding در این طبقھ بندی، وسایلی کھ با . برای تعیین احتمال انتقال عوامل عفونت زا بکار برده می شود

یا باقتھای استریل در تماس می باشند، بیشترین خطر عفونت را بھ خود اختصاص سیستم عروقی عصبی و 

  . داده و بعنوان وسایل حساس طبقھ بندی می شوند

را " انتخاب و استفاده از سیستم ھای بستھ بندی " مواد بستھ بندی شده بایستی معیارھای دستورالعمل  - ٢

  . داشتھ باشند

و میزان دستکاری وسایل استریل بایستی  Shelf life ،event – relatedروشھای استریل کردن،  - ٣

استریل کردن، باالترین سطح اطمینان را برای ا ینکھ . انجام گیرد" استریل کردن" براساس دستورالعمل 

ضد عفونی با کیفیت  باال، خطر . وسایل جراحی عاری از میکروبھای قادر بھ زندگی  ھستند، فراھم می کند

 .روبی را کاھش داده ولی نمی تواند ھمان اطمینانی را کھ در استریل کردن وجود دارد، فراھم کندآلودگی میک

کلیھ وسایلی کھ بھ محدوده استریل عرضھ می شوند، بایستی با روشھایی کھ استریلیتھ و سالمت آنھا را حفظ  - ت

  .می کنند، باز شده، توزیع گردیده و انتقال یابند

راحی مھاجم بایستی با استفاده از اسبابھای جراحی و تجھیزات استریل انجام شده و کلیھ پروسیجرھای ج - ١

غشاھای مخاطی دھان، سیستم ادراری و . تیم جراحی در تمام بیماران جراحی، تکنیک آسپتیک را بکار ببرند
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روسیجرھای سیستم روده ای تا زمانیکھ سالم ھستند، سد ھای دفاعی موثری در مقابل باکتریھا ھستند اما پ

گوش و بینی و حلق، برداشتن ھموروئید و سایر پروسیجرھای مھاجم، تمامیت سدھای مخاطی را تخریب می 

فلور طبیعی کھ در این نواحی یافت می شود، برای فرد عفونت زا نبوده ولی زمانی کھ بھ وسیلھ . کنند

عفونتھای جراحی اکتسابی از مراقبتھای . ننداسبابھای جراحی بھ سایر بافتھا انتقال می یابند ایجاد آلودگی می ک

دنبال کردن اصول آسپسیس . سالمت، یک عامل برای مرگ و میر و معلولیت در امریکا محسوب می شوند

زیر بنایی برای پیشگیری از عفونت موضع عمل بوده و نبایستی ھرگز برای صرفھ جویی در زمان و ھزینھ 

  .ار جراحی، بایستی یک محدوده استریل فراھم شودبرای ھر بیم. در انجام آن کوتاھی شود

برای پیشگیری از آلودگی ناشی از عبور دست غیراستریل از روی قسمت باز شده یک بستھ حاوی وسیلھ  - ٢

استریل، ھر یک از گوشھ ھای طرفی بستھ استریل را  با دست ھمان سمت گشوده و در آخر گوشھ نزدیک بھ 

 . خود را باز کنید

وشھ ھای تا شده بایستی در موقع ارائھ وسیلھ استریل بھ فضای استریل با دست جمع و نگداشتھ کلیھ گ - ٣

 .اینکار از آلوده شدن محدوده استریل یا وسایل استریل ممانعت می کند.شوند

د و یا با دقت روی محدوده استریل قرار داده یوسایل استریل را بایستی بھ افراد دست شستھ تحویل دھ - ۴

وسایلی کھ بھ یک محدوده استریل پرت می شوند، ممکنست  پوشش استریل را سوراخ کرده یا باعث . شوند

 .شود کھ سایر وسایل جابجا شده و منجر بھ آلوده شدن محیط استریل شوند

وسایل نوک تیز و سنگین بایستی بھ افراد اسکراب کرده تحویل داده شده یا روی یک میز جداگانھ باز  - ۵

اشیاء سنگینی اگر بھ محدوده استریل پرت شوند، ممکن است  ضمن بھ ھم زدن سکوت و چنین . شوند

 .آرامش اتاق عمل، پوشش ھای استریل را سوراخ کنند

. د تا از آلودگی محتوای بستھ ممانعت گرددیوسایل باز شده را بایستی بھ افراد اسکراب کرده تحویل دھ - ۶

ن انتقال روی میز عمل  دوباره روی وسیلھ استریل برگشتھ و گوشھ ھای بستھ باز شده، ممکن است در حی

 .محتوای بستھ از روی گوشھ غیر استریل عبور کند و باعث آلوده شدن محتوای بستھ شود

د و شاخص بیرونی را بایستی از یست ھای محتوی وسایل خشن را بایستی روی یک سطح جداگانھ باز كن - ٧

و موم ھا بایستی از نظر امنیت مشاھده شوند و قبل از مصرف  مھر. دینظر تغییر رنگ مناسب چک كن

 .مشخص شود کھ پوشش کامًال سالم می باشد

کلیھ وسایل بایستی بھ روشی بھ محدوده جراحی ارائھ شوند کھ از آوردن اشیاء یا دست افراد غیر استریل  - ۵

و لذا وقتی وسایل از فضای غیر پوست منبع باکتریھا و شوره می باشد . روی محدوده استریل ممانعت شود

استریل بھ ناحیھ استریل داده می شوند، حفظ فاصلھ از محدوده استریل می تواند احتمال آلوده شدن را کاھش 

 . دھد

زمانیکھ محلولھا توسط پرستار سیرکوالر ارائھ می شوند، ظرفی کھ روی میز استریل محلول در آن  - ۶

تمام . یز گذاشتھ شده یا توسط فرد اسکراب کرده نگھداشتھ شوندریختھ خواھد شد بایستی نزدیک لبھ م

پاشیده شدن می تواند باعث . محتوای ظرف بایستی بھ آھستگی جاری شود تا از پاشیدن آن اجتناب شود
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گذاشتن ظرف محلول . برخورد قطرات بھ سطوح غیر استریل و پاشیدن مجدد آن روی محدوده استریل شود

ستریل بھ افراد اسکراب این امکان را می دھد کھ محلول را بدون ایجاد آلودگی در در نزدیکی لبھ میز ا

لبھ ظرف حاوی . ھر گونھ مایعات باقیمانده بایستی دور ریختھ شوند. محدوده استریل در ظرف بریزند

ده مصرف مجدد محلولھای  باز ش. محلول بعد از اینکھ محتوای آن ریختھ شد، آلوده در نظر گرفتھ می شود

ممکنست در حین برخورد قطرات بھ نواحی غیر استریل، آلوده شده و لذا بھ داخل ظرف جاری شده و 

  .محتوای آنرا آلوده کند

داروھا بایستی بھ روش استریل بھ محدوده استریل داده شوند بھ منظور ریختن دارو، استاپرھا نبایستی از   - ٧

از وسایل انتقال دارو بھ شیوه استریل مثل کشیدن دارو با  ویا لھای دارویی برداشتھ شوند بلکھ بھتر است 

  .سرنگ استفاده شود

  .محدوده استریل بایستی ھمواره استریل نگھداشتھ شده و بطور مستمر مورد بررسی قرار گیرند - ث

را حرکت دادن میزھا، باعث ید زیمیز استریل را بایستی در محلی کھ بکار برده خواھد شد، آماده كن - ١

  .ان یافتن ھوا شده و می تواند محدوده استریل را آلوده کندجری

را باز کردن بستھ ھای متعدد در یک اتاق ید زیتجھیزات استریل را بایستی فقط برای یک بیمار باز كن - ٢

  .بطور ھمزمان خطر عفونت متقاطع را افزایش می دھد

ی جراحی کھ ھمزمان روی دو بیمار در یک عملھا. در ھر اتاق عمل یک بیمار می تواند وجود داشتھ باشد - ٣

اتاق عمل انجام می گیرند، ممکنست بیماران را در معرض مخاطرات متنوعی قرار داده و خطر آلودگی را 

  .انتقال بیماریھای عفونی ممکنست بوسیلھ ذرات معلق در ھوا، تماس و پاشیدن قطرات انجام گیرد. بیشتر کنند

دو تیم جراحی و دو زخم باز جراحی در یک اتاق وجود داشتھ باشد، خطر در صورتیکھ دو محدوده استریل 

برای حرکت در اطراف محدوده استریل، پرسنل غیر . آلودگی متقاطع بطور قابل توجھی افزایش می یابد

  . فاصلھ از فضاھای استریل را حفظ کنند)  cm 30(اینچ  ١٢بایستی حداقل ) مانند پرستار سیرکولر(استریل 

با طوالنی شدن زمان . دوده استریل بایستی تا حد امکان نزدیک بھ زمان استفاده از آن آماده شودمح - ۴

احتمال آلودگی بیشتر می شود زیرا گردو غبار و سایر ذرات موجود درمحیط اطراف روی سطوح افقی 

  . می نشینند

پراکنده شده و روی وسایل ھنگامی کھ درب اتاق باز می شود، ذرات ریز با حرکت پرسنل ممکنست در ھوا 

محیط اتاق عمل می تواند بوسیلھ سایر ناقلین بیماری مانند پشھ ھا آلوده شود کھ می تواند با . استریل بنشیند

این عوامل آلوده کننده ممکن است دور از نظر باشند مگر اینکھ . سطوح استریل باز شده تماس پیدا کنند

زمان مشخصی کھ یک فضای استریل می تواند بدون استفاده باز  .محدوده استریل بھ دقت تحت بررسی باشد

استریل بودن یک فضای استریل بستگی بھ شرایط  . بماند و باز ھم استریل در نظر گرفتھ شود وجود ندارد

با مشاھده مستقیم امکان تشخیص عوامل . یک محدوده باز استریل نیازمند مشاھدات مستمر می باشد. دارد

  .یاد استآلوده کننده ز

ھر چند مطالعات تحقیقی برای این مسئلھ وجود ندارد، ولی برداشتن . محدوده استریل نبایستی پوشانده شود - ۵
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پوشش میز استریل ممکنست باعث شود کھ قسمتھایی از پوشش کھ در قسمت پایینتر سطوح استریل ھستند، 

از نواحی غیر استریل بھ سمت نواحی روی سطح میز کشیده شده و یا جریان ھوا، میکروارگانیسم ھا را 

  .استریل بھ حرکت درآورد

ھوا حاوی . مکالمات در حریم استریل بایستی محدود شود تا انتشار قطرات در ھوا کمتر شود - ۶

. میکروارگانیسم ھایی است کھ روی ذرات معلق ھوا مانند قطرات منتشر شده از سیستم تنفسی قرار می گیرند

 .ریھای معلق در ھوا، پرسنل مراقبت سالمت می باشندسر منشاء اولیھ باکت

. دیرا بایستی با وسایل مناسب روی محدوده استریل تثبیت كن) مانند کابل ھا و لولھ ھا(تجھیزات جراحی  - ٧

مدخلی را برای ورود خروج میکروارگانیسم ھا، خون ) کھ پوشش موضع عمل را سوراخ کنند(اسبابھای نافذ 

ده کننده از سطح غیر استریل بھ منطقھ استریل  ایجاد می کنند لذا برای اینکار مناسب نمی و سایر مایعات آلو

 . باشند

، را بایستی قبل از اینکھ بھ محیط استریل C-armتجھیزات غیر استریل مانند میز میو، میکروسکوپ،  - ٨

تجھیزات . دوده استریل باشندفقط وسایل استریل بایستی در تماس با مح. دید با یک پوشش استریل بپوشانیآور

. بایستی با پوشش ھای محافظی کھ شیء مورد نظر را از باال، پایین و اطراف بپوشاند، پوشش داده شوند

پوشش ھای استریل ھمچنین بایستی روی میز میو، و سایر تجھیزاتی کھ وارد محدوده استریل خواھند شد 

 .قرار داده شوند

اف یک محدوده استریل حرکت می کنند بایستی بگونھ ای رفتار کنند کھ کلیھ پرسنلی کھ درون یا اطر - ج

  .حریم استریل را حفظ نمایند

رفتن بھ خارج از محدوده فضای . پرسنل اسکراب کرده بایستی نزدیک بھ محدوده استریل باقی بمانند - ١

سیستم بستھ برای استریل  استفاده از یک. استریل یا ترک کردن اتاق عمل، احتمال آلودگی را افزایش می دھد

و انتقال وسایل، نیاز بھ خروج افراد اسکراب از محدوده استریل بھ بیرون از ) flash sterilization(کردن 

  .اتاق عمل برای آوردن وسایل را کاھش می دھد

کھ برای پرسنلی . محیط استریل را ترک کنند xپرسنل اسکراب کرده نبایستی در ھنگام عکسبرداری با اشعھ 

فوت دورتر از منبع تشعشع قرار گیرند بایستی  ۶نمی توانند اتاق را ترک کنند یا کسانیکھ نمی توانند حداقل 

  .تجھیزات محافظتی بھ منظورکاھش تماس با اشعھ فراھم شود

افراد اسکراب کرده بایستی برای جلوگیری از آلودگی از فضای استریل بھ فضای استریل دیگر حرکت  - ٢

. نچھ الزم است وضعیت خود را تغییر دھند الزم است پشت بھ پشت فرد اسکراب دیگر جابجا شوندچنا. کنند

  .جابجا شدن روبھ رو تنھا زمانی صحیح می باشد کھ فاصلھ کافی وجود داشتھ باشد

بین دو فضای استریل . پرسنل اسکراب نکرده، در تمام اقدامات، باید رو بھ محدوده استریل حرکت کنند - ٣

نروند و بھ ضرورت حفظ فاصلھ از محدوده استریل واقف باشند تا احتمال  آلودگی اتفاقی فضای  استریل  راه

  .کاھش یابد

دستھا . پرسنل اسکراب کرده ھمواره بایستی دستھا و بازوھای خود را باالتر از سطح آرنج نگھدارند - ۴
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اگر دستھا و بازوھا در سطح پایین تر . ندبایستی جلوی بدن باالی سطح آرنج باشند بطوری کھ جلوی دید باش

این نواحی . از قرار دادن دستھا در زیر بغل باید اجتناب شود. از آرنج قرار گیرند باعث آلودگی خواھد شد

گان در ناحیھ زیر بغل ممکنست مرطوب شده و بنابراین مانع . آلوده بوده و باعث آلودگی دستکش ھا می شوند

 . ا محسوب نخواھد شدموثری در مقابل میکروبھ

پرسنل اسکراب کرده بایستی از تغییر سطح خودداری کرده و در تمام مدت عمل در یک سطح کار کنند و  - ۵

در موقع تغییر سطح، . تنھا زمانی کھ کل پروسیجر جراحی در حالت نشستھ انجام خواھد شد می توانند بنشینید

 . برخورد نمایدامکان دارد نواحی غیر استریل گان با میز جراحی 

با فعالیت، حرکت  باکتریھا . تعداد و حرکت افراد درگیر در پروسیجر جراحی بایستی بھ حداقل برسد - ۶

جریان ھوا می تواند ذرات آلوده را از بیمار، پرسنل و پوشش ھای جراحی بلند کرده و آنھا . افزایش می یابد

  .را در فضای استریل منتشر کند

. کنیک استریل رخ دھد الزم است بالفاصلھ اصالح شود مگر اینکھ بیمار در خطر باشداگر اختاللی  در ت - ٧

  . در آن صورت در اولین فرصت ممکن و با حفظ ایمنی بیمار باید نسبت بھ اصالح مورد اقدام شود

باید زمانیکھ اختاللی رخ داده و نمی توان آن را اصالح کرد، سازمان باید تصمیم بگیرد کھ مورد چگونھ  - ٨

  . گزارش و ثبت شود

دستورالعمل و خط مشی مربوط بھ حفظ حریم استریل باید بصورت دوره ای مرورشده و در صورت لزوم  - ٩

  .بازنگری گردیده و در اختیار پرسنل قرار گیرد

   Patient Education         مار                                                                                    یآموزش بھ ب

در صورت انجام پروسیجر جراحی تحت بی حسی موضعی ، بھتر است بھ بیمار در مورد اھمیت و ضرورت  - ١

ھمکاری با تیم جراحی و خودداری از حرکات اضافی در حین عمل کھ منجر بھ از بین رفتن وضعیت استریل میز 

.دیو تخت عمل می شود توضیحات کافی بدھ  

، دلیل این امر را بھ بیمار توضیح ) در افراد ناآرام(بی حرکت کردن دستھای بیمار یدر صورت ضرورت برا - ٢

.دیدھ  

  .دیبھ بیمار در مرحلھ قبل از عمل، آموزش ھای الزم در مورد بھ حداقل رساندن مکالمھ در اتاق عمل را بدھ - ٣

  : منابع مورد استفاده

   .١٣٨٢.نشر سالمی:نگر جامعھ: تھران. مای جامع پرستاری اتاق عملراھن.انتظار، صمد. لطفی، مژگان  -

- Emmerson, A.,Enston, J. Griffin, M. (1995).The second national prevalence survey of 

infection in hospitals: overview of the results. J Hosp Infect Control.1995; 32: 175-190. 

- Emmerson, A.Enston, J. Griffin, M. (2000).Socioeconomic burden of hospital acquired 

infection.London: Public laborartory Service. 

- Barret t, R.Stevens, J. Taranter, J. (2003-2004). A shelf-life trial: Examining the 

efficacy of event related sterility principles and its implications for nursing practice. 
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Australian Journal of Advanced Nursing.21:8-12. 

-Belkin, N. (2002).Barrier Drapes and their impact on surgical site infections. Infection 

Control Today. 

- Woodhead, K. Wicker, P.A. (2005). Textbook of preoperative Care .Chapter 7: 

Infection control .philadelphia: Elsvier Churchill livingstone. 81-86. 

- Boark, J. (2003). Guidelines for maintaining the sterile field .Infection Control Today. 

14-16. 

- Saunders, S. (2004). Practical measures to ensure health and safety in theaters .Nursing 

Times.32-35. 

  

  Problem Definitionان مشكل                                                                                                 یب

  احتمال بروز عفونت در محل جراحی 

    Expected Outcomes                               مورد انتظار                                                 یندھایبرآ

 :پرستار باید قادر باشد

مراقبتھای پیشگیرانھ را بھ گونھ ای طراحی و اجرا نماید کھ بیمار عاری از نشانھ ھای عفونت بعد از عمل   - ١

.باشد  

. دھد مراقبتھای الزم از محل مستعد عفونت را با بکارگیری آخرین شواھد علمی انجام - ٢  

.درمان آنتی بیوتیکی پروفیالکتیک را در بیماران جراحی بر اساس راھنمای بالینی بجا و بموقع اجرا نماید - ٣  

از بیماران جراحی بعمل آورده و عالئم و نشانھ ھای عفونت موضع عمل را در  یبررسی و مشاھدات دقیق - ۴

. بیماران تشخیص دھد  

   Nursing Recommendations                                                                   یپرستار  یھ ھایتوص

در مرگ و میر مربوط بھ جراحی % ٢٧کاھش : نتیجھ مطالعات ( از برنامھ ھای ملی ارتقاء کیفیت جراحی  - ١

.دیاستفاده كن) در بیماران  

( نترل عفونت و بر نامھ ھای ملی ارتقاء کیفیت جراحید بطور فعال در بر نامھ ھای کمیتھ ھای کیبیمارستانھا با - ٢

.مشارکت كنند) در میزان عفونتھای  ناشی از تجھیزات پزشکی و موضع عمل% ۴۴کاھش : نتیجھ مطالعات   

.دیاز وسایل و اسبابھای جراحی استریل استفاده كن - ٣  

.دیظ كنحف) طبق راھنمای بالینی مربوطھ( وضعیت استریل را در محدوده جراحی  - ۴  

. دیكن یموضع عمل را با استفاده از محلولھای ضدعفونی کننده مناسب و با کاربرد تکنیک مناسب، ضد عفون - ۵  

  .دیموھای موضع عمل را بھ جای تراشیدن آنھا، بزدائ - ۶

  .دیدمای مناسب را دربیماران با  اعمال جراحی کولورکتال حفظ كن - ٧

دقیقھ قبل از انجام برش  ۶٠( ک را قبل از شروع پروسیجر جراحی آنتی بیوتیکھای تزریقی پروفیالکتی - ٨
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  .دیتجویز كن) جراحی

د از پزشک معالج اخذ و آنتی بیوتیکھای پیشگیری کننده توسط تیم مراقبت قبل از عمل، یدستورات داروئی با - ٩

  .تجویز گردد

یبی بین اعزام بیمار بھ اتاق عمل تا زمان تزریق آنتی بیوتیک پروفیالکتیک را با در نظر گرفتن زمان تقر -١٠

دقیقھ قبل از انتقال بیمار از  ٢٠- ٣٠د کھ بھ نظر می رسد بھترین زمان برای تزریق یشروع برش جراحی تعیین كن

  . واحد قبل از عمل بھ اتاق عمل می باشد

سازی پوست  در بیماران دارای پروسیجر جراحی قلب و بیمارانی کھ الزم است بھ مدت طوالنی آماده  -١١

زمان تزریق آنتی بیوتیک پروفیالکتیک  باید با درنظر ...) اعمال جراحی ارتوپدی و ( موضع عمل داشتھ باشند 

  . گرفتن مدت آماده سازی پوست ، دیر تر از سایر بیماران تنظیم گردد

بیھوشی کاتتر شریان در بیماران دارای پروسیجر جراحی قلب زمان ایده آل برای تزریق، زمانی است کھ تیم  -١٢

  .ریوی را وارد می کند

در بیمارانی کھ از فلوروکینولونھا  و وانکومایسین بعنوان آنتی بیوتیک پروفیالکتیک استفاده می شود،  -١٣

دقیقھ قبل اززمان  شروع  برش جراحی باشد بطوری کھ انفوزیون دارو در عرض  ١٢٠انفوزیون دارو بایستی 

لذا تیم مراقبتی ) دقیقھ قبل از برش جراحی باشد  ۶٠نی  زمان اتمام انفوزیون حدود یع( دقیقھ صورت گیرد  ۶٠

محل نگھداری بیمار قبل از عمل الزم است تزریق این داروھا را در بیماران دارای عمل جراحی قلب درست در 

  .زمان تحویل بیمار بھ این واحد آغاز نمایند

  .دیتخاب كنآنتی بیوتیک پروفیالکتیک مناسب را ان -١۴

ساعت بعد از اعمال  ۴٨ساعت بعد از اعمال جراحی غیر قلبی و  ٢۴مصرف آنتی بیوتیک را در عرض  -١۵

  .دیجراحی قلبی قطع نمائ

از اینکھ غلظت باکتریسیدال آنتی بیوتیک تجویز شده در سرم و بافتھا تا چند ساعت بعد از بستن محل برش  -١۶

  .دیكن جراحی محفوظ می باشد، اطمینان کسب

کھ باید در ( سطح گلوکز سرم را در بیماران دارای عمل جراحی بزرگ قلب و سایر اعمال جراحی بزرگ  -١٧

 ۶ساعت ( در مراحل قبل، حین و بعد از عمل جراحی ) میلی گرم در دسی لیتر حفظ شود ٢٠٠حد پایین تر از 

  .دیاندازه گیری و کنترل كن) صبح روز بعد از عمل

  .دیجراحی را در مرحلھ بعد از عمل تشخیص دھعفونت زخم  -١٨

در بیماران دارای جراحی ھای بزرگ ) قبل، حین و بعد از عمل( دمای طبیعی بدن را در طول دوره جراحی  -١٩

  .دیکھ نیازی بھ کاھش دمای بدن ندارند، حفظ كن

از دست می دھد تجویز  ، و در مواردی کھ بیمار خون زیادی)ساعت ۴بیش از ( در اعمال جراحی طوالنی  -٢٠

  .د مگر اینکھ منع مصرفی وجود داشتھ باشدیساعت تکرار كن ٣دارو را ھر 

  .کیلو گرم ، دوز ھای باالتری از دارو مورد استفاده قرار می گیرد ٨٠در بیماران با وزن معادل یا  بیش از  -٢١

ھ ھای موضعی عفونت موضع عمل کنترل دقیق موضع عمل را بعد از عمل بھ منظور تشخیص عالئم و نشان -٢٢
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  . دیمانند گرمی، قرمزی و ترشح، در برنامھ مراقبتھای خود قرار دھ

ساعت با توجھ ویژه بھ بیماران نوتروپنیک ارزیابی و دمای باالی  ۴دمای بدن را در فواصل زمانی ھر  -٢٣

  .دیمعالج گزارش كن ساعت را بھ پزشک ٢۴درجھ در  ٣٨درجھ سانتیگراد یا سھ نوبت دمای باالی  ٣٨/۵

  .دیبھ نتایج آزمایشات بھ ویژه شمارش سلولھای خونی،  پروتئین سرم، آلبومین سرم و نتایج کشت، توجھ كن -٢۴

   Patient Educationمار                                                                                           یآموزش بھ ب

  .دیمار آموزش دھیعلت و اھمیت آماده سازی پوست و زدودن موھا از موضع عمل، بھ ب در مورد - ١

  .دیمار آموزش دھیدر مورد اھمیت انجام استحمام قبل از عمل، بھ ب - ٢

  .دیمار آموزش دھیدر مورد علت تجویز دارو در مرحلھ قبل از عمل و اھمیت انجام این کار، بھ ب - ٣

ن بھ تیم مراقبتی در مورد سوابق آلرژیک  بھ ویژه نسبت بھ گروھھای دارویی آنتی در مورد اھمیت اطالع داد - ۴

  .دیمار آموزش دھیبیوتیکھا، بھ ب

در مورداھمیت و علت انجام بررسی ھای مکرر موضع عمل و عالئم و نشانھ ھای عفونت موضعی و  - ۵

  . دیمار آموزش دھیسیستمیک، بھ ب

  

  Problem Definition                                                                           ان مشكل                      یب

 .مستند سازی رویدادھا در اتاق عمل

   Expected Outcomesمورد انتظار                                                                                 یندھایبرآ

  :رستاران اتاق عمل انتظار می رود کھ بتواننداز پ

اھمیت ثبت گزارشات طبی را درک نموده و در انجام فعالیتھای روزانھ، مستند سازی دقیق و مطابق با اصول  - ١

  .علمی را بر اساس شواھد علمی انجام دھند

ند سازی نمایند کھ عاری از پرونده طبی بیماران ارجاع شده بھ اتاق عمل و گزارشات طبی را بھ گونھ ای مست - ٢

  .ابھام، نقص اطالعاتی یا نگارش نادرست باشد

  .در موارد لزوم، مستندات صحیح و قابل اعتمادی را برای مراجع قانونی ارائھ نمایند - ٣

با ثبت دقیق گزارشات مورد نیاز، مستندات طبی بیمار را بھ مرجعی مناسب و موثق  برای پی گیری مراقبتھا  - ۴

 . مان و توسط ھر فردی از اعضاء تیم مراقبتھای سالمت مبدل نماینددر ھر ز

   Nursing Recommendations                                                                     یپرستار  یھ ھایتوص

جسمی اولیھ، بررسی  استاندارد مراقبتی  ایجاب می کند کھ گزارشات، حاوی تاریخچھ و یافتھ ھای یک معاینھ 

پرستاری، اطالعات مربوط بھ  وضعیت سالمت، آزمونھای تشخیصی انجام شده روی بیمار و نتایج آنھا، دستورات 

 در طی پروسیجر جراحی، تیم بیھوشی و پرسنل سیرکوالر، مراقبت ارائھ. درمانی ھمراه با تایید اجرای آنھا  باشد

. این گزارشات جراحی، بخش ماندگاری از پرونده بیماران می شوند. کنندشده بھ بیمار را ثبت و مستند سازی می 

ھوشبرھا، داروھای بیھوشی را تعیین و تجویز نموده ھوشیاری بیمار را ارزیابی می کنند و اطالعاتی را کھ شامل 

ادن قرار د: بعالوه، گزارش بیھوشی شامل. طبقھ بندی و الگوی بیھوشی داده شده می باشد، ثبت می کنند
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دستگاھھای ارزیابی کننده مانند الکترودھای الکتروکاردیوگرام، کاف فشارسنج و اکسی متری و پروب ھای درجھ 

  :  پرستار سیرکوالر مسئول ثبت و حفظ  گزارش جراحی می باشد کھ شامل موارد ذیل ھستند . حرارت می باشد

  .تشخیص قبل از عمل - ١

  .د شده یا از آن خارج می شودزمانی را کھ بیمار بھ اتاق عمل وار - ٢

  .زمانھای شروع و خاتمھ عمل جراحی و نام دقیق پروسیجر جراحی  - ٣

 .موار بکار رفتھ در پانسمان ،  کاتترھا و مواد مربوط بھ گچ گیری - ۴
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