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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            

  

  



٣٧٩ 
 

   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

                                                   
3- sling 
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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 

   



٣٨٥ 
 

   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 

  

  

                                                   
4 - Walker 
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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 - 

  



٣٨٩ 
 

  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

  

                                                   
5 -Bisphosphanate 
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  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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
6 -Disuse 



٣٩٢ 
 

  

  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
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 .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
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 .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
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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
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  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
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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.  



٤١٠ 
 

 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



٤١١ 
 

 .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 
 
 
 
 
 
 



٤١٢ 
 

 .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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



٤١٣ 
 

  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 



٤١٩ 
 

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 
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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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



٤٢٧ 
 

  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 



٤٢٨ 
 

 .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 
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  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
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  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
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 .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



٤٣٨ 
 

 .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

  



٤٣٩ 
 

  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
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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

                                                   
48 - push ups 
49 -Quadriplegia 
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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

                                                   
50 -Tendonitis 
51   -  Autonomy 



٤٥٧ 
 

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
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