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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 -
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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 -



٥٨٤ 
 

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



٥٨٥ 
 

 .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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