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هی تَاًیس پس اس زریبفت  :جْت صذٍر گَاّی ٍالدت ًَساد -2
وبرت ٍاوسیٌبسیَى  ثب زر زست زاضتي ضٌبسٌبهِ ٍ وبرت هلی پسر 

رٍس پس اس آى زر سبعبت  55ٍ هبزر ًَساز اس رٍس تَلس تب حساوخز 
 هزارعِ وٌیس  هٌطی ثرص سًبىازراری ٍ غیز تعكیل ثِ 

ة ث ص ، فلذ اقفبل ٍ  :در بذٍ تَلذ ًَساد ٍاکسیٌاسیَى -3
هبّگی رْت ٍاوسیٌبسیَى  2ّپبتیت ة اًزبم هی گیزز ٍ زر 

 ًَثت ثعس ثبیس ثِ هزاوش ثْساضت هزارعِ وٌس .
اس رٍس چْبرم ثعس اس عول هی تَاًس استحوبم  هبزر حوام کزدى:-4

 هَرز را ثبیس رعبیت ًوبیس .  2وٌس فمف

 اس لیف سزى رٍی هحل ثریِ ّب ذَززاری وٌس .: الف

زر حیي اٍلیي استحوبم رٍی غٌسلی ثٌطیٌس تب زچبر افت فطبر : ب
 ذَى ٍ زر ًتیزِ سزگیزِ ًطَز .

زر غَرتی وِ ثریِ ّب غیز رذثی ثبضس ،  کطیذى بخیِ ّا: -5
تب زّن ثعس اس رٍس عول ًشز پشضه هزارعِ  ّطتنهیتَاى اس رٍس 

وزز ٍ زر ؾوي اٍلیي ٍیشیت ثعس اس تزذیع هعوَالً زر ّویي 
 هَعس غَرت هی گیزز .

ًیبسی ثِ  ثعس اس تزذیع هحل سذن هعوَالًپاًسواى سخن:  -6
 پبًسوبى ًسارز هگز ثب غالحسیس پشضه هزثَقِ .

 
 
 

 

 ّفتِ ثعس اس سایوبى هزاعب ت گززز. 4-3هست  :اًجام ًشدیکی -7
ثزای ثزگطت ضىن ثِ حبلت لجل اس سایوبى  استفادُ اس گي : -9

هَحز ًیست اهب اگز گي ثِ غَرت غحیح ثستِ ضَز ٍ چزثی ضىن 
را ثِ سوت ثبال ًگِ زارز ثبعج هی ضَز احتوبل عفًَت سذن را ثِ 
زلیل ذطه ًگِ زاضتي هحل رزاحی وبّص زّس . زر حبلت 

ثِ زلیل افتبزى الیِ ّبی ضىن رٍی ّن ٍ ایزبز یه هحیف عبزی 
هزقَة ٍ هٌبست ثزای رضس ٍ تىخیز هیىزٍثْب ، احتوبل عفًَت 

 سذن ثبال هی رٍز .
پس اس  اًجام حزکات ٍرسضی بعذ اس سایواى سشاریي : -10

ایٌىِ زرز ضىن وبّص پیسا وٌس، هی تَاى ایي توزیٌبت را آغبس 
 ًوَز .

پس اس سایوبى لكفبً زر هَرز رٍش  :تدر اٍلیي ٍیشی -11
 رلَگیزی اس ثبرزاری ذَز ، ثب پشضه هزثَقِ هطَرت وٌیس .

ذبًوی وِ ثچِ ضیز ًوی زّس زر عزؼ  :هعوَال ً لاعذگی-12
ّفتِ ثز هی گززز ٍ زر سًبى ضیز زُ ضزٍع اٍلیي لبعسگی اس  8-6

 هبُ زٍم تب هبُ ّزسّن ثعس اس سایوبى هتغیز است .
 تجَیش ضذُ بزای ضوا : دارٍّا ی -13

تزذیع ضسى اس ثیوبرستبى زارٍّبی ًَضتِ ضسُ ثزای  هَلع*
 هٌشل را تْیِ ٍ قجك زستَر هػزف ًوبییس .

*ثزای رلَگیزی اس ون ذًَی ٍ ووجَز ٍیتبهیي ّب ، هػزف رٍساًِ 
یه لزظ آّي ٍ یه لزظ هَلتی ٍیتبهیي را تب سِ هبُ پس اس 

  سایوبى ازاهِ زّیس .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 
 عىًان:

يهسسار  
 

  

 زوان بخش-آمًزش بٍ بيمار -ياحذ پرستاري
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 2252ٍیزاست سَم ثبرزاری ٍ سایوبى ٍیلیبهش هٌبع:

خ ثشرگوْز ثیوبرستبى ضْیس غسٍلی  –اغفْبى  آدرس :

 32955235تلفي :   -ٍاحس آهَسش ثِ ثیوبر 
 9911پاييس :   ديمبازبيىي 

 (115 -915-19شمارٌ :  )

 
 
 
 

 

 درصَرت هطاّذُ عالئن سیزحتواًبِ پشضک خَدهزاجعِ کٌیذ

خًَزیشی ضذیذ یا افشایص ًاگْاًی خًَزیشی بیص اس 

    ،تاری دیذ سزدرد ، تطٌج ، حذ لاعذگی درّفتِ اٍل

(،تَْع ٍاستفزاغ ، درد ٍ 90/140،فطار خَى باال )

درد ٍ تَرم ساق پا ًایجاد تب ٍ لزس ،  سَسش سزدل ،

درد ًاحیِ بخیِ ، تزضح چزکی اس هحل بخیِ  ّا ، درد 

لفسِ سیٌِ ٍ تٌفس هطکل ، سَسش ادرار ٍ بی اختیار 

ی ادرار، خزٍج تزضحات چزکی بذبَ اس ٍاصى ، افسزدگی 

  ضذیذ     



 
 

سایواى با سشاریي بِ صَرت خزٍج جٌیي  : تعزیف 

)الپارارتَهی(ٍ دیَارُ  اس طزیك بزش دیَارُ ضکن

 . )ّیستزتَهی( تعزیف هی ضَد رحن

  ریياسشبعذاس پزستاری   آضٌایی بابزخی اسالذاهات

یىی اس الساهبتی وِ زر اوخز هَالع زر هَرز ثیوبر ثعس  :هاساصرحوی( 1

اس ٍرٍز ثِ ثرص پس اس اتبق عول غَرت هی گیزز هبسبصرحوی است 
ذزٍد لرتِ ّبی  ٍرحن  روع ضسگیوِ ّسف اس ایي وبر ارسیبثی هیشاى 

هَرَز زر رحن ٍ ووه ثِ روع ضسى سٍز تز آى است . سیزا زر غَرتی 
هٌزز ثِ  وِ رحن ثعس اس سایوبى ثِ ذَثی روع ًطَز ، هوىي است

ذًَزیشی ضسیس ضسُ وِ عَالت ذكزًبوی را زر ثز زارز .الجتِ اًزبم ایي 
 . ووی زرزًبن ثبضس لیىي السم ٍ ؾزٍری است السام هوىي است 

ثعساس عول زر ثرص چٌس ًَثت عالئن حیبتی ( کٌتزل عالئن حیاتی:2

 زررِ حزارت ٍتٌفس ثیوبروٌتزل هی گززز  ، فطبرذَى ، چَى ًجؽ ثیوبر

اٍلیي ضىبیت هبزراى پس اس ثِ َّش آهسى زرز است  ( کاّص درد:3

 ا وبّص هی زٌّس .وِ ثب استفبزُ اس هسىٌْبی السم زرز ر

      زر اوخز ثیوبراًی وِ سشاریي( ارسیابی هیشاى دفع ادرار: 4
 52تب  8هی ضًَس رْت وٌتزل هیشاى زفع ازرار هعوَالً اس حسٍز 

سبعت ثعس اس رزاحی سًَس ازراری ثزلزار است . الجتِ زر هَارزی 
ثیوبر سًَس ًوی سًٌس ٍ هیشاى  ثِ ثزذی اس پشضىبى سًبى ثعس اس عول

 زفع ازراری ثِ ٍسیلِ روع آٍری ازرار ثیوبر اًساسُ گیزی هی ضَز .
هعوَالً ثیوبراًی وِ رزاحی هی ضًَس ثٌب ثِ  ( بزلزاری سزم :5

سبعت ثعس اس سشاریي سزم  24زستَر پشضه هزثَقِ حساوخز تب 
اس زریبفت هی وٌٌس وِ زر ایي هَرز السم است ثیوبر ٍ ّوزاُ 

 . زستىبری سزم ٍ ون ٍ سیبز وززى آى ذَززاری وٌٌس

 آغاس ضیز دّی بالفاصلِ بعذ اس سایواى 
آغبس ضیز زّی ثالفبغلِ ثعس اس سایوبى زر اٍلیي فزغت احزات 

 زارز. ًَساز ٍ ثْساضتی فزاٍاًی زرسالهت هبزر رٍاًی ٍ رٍحی،
  ثبیسضزٍع اٍلیي ضیززّی زر ًَساز هبزراًی وِ سشاریي ضسُ اًس 

 
 
 
 
 

َّش آهسى ثیوبر غَرت ثگیزز . زیز آغبس وززى تغذیِ اس ثِ  پس
ًَساز هوىي است سجت افت لٌس ذَى ٍ ؾعف ًَساز ضَز . هحزٍم 
وززى ًَساز اس اٍلیي لكزات ضیز هبزر وِ آغَس ًبهیسُ هی ضَز ٍ 
حبٍی هَاز پزٍتئیٌی ٍ هَاز هعسًی فزاٍاًی است ٍ سجت افشایص 

 .غحیح ًوی ثبضس. ،ثسى زر ًَساز هی گزززلسرت ایوٌی 
 

 سهاى ضزٍع رصین غذایی بعذ اس عول سشاریي
 52تب  8ثعس اس عول سشاریي هعوَالً ثیوبر ثٌب ثِ زستَر پشضه اس حسٍز 

آغبس  سهبىسبعت ثعس اس عول هی تَاًس رصین هبیعبت آغبس وٌس . هعوَالً 
ضوب اقالع زازُ ذَاّس ضس . ثِ رصین هبیعبت تَسف پزستبر ثرص  

 ثب ثْتز است ضزٍع رصین ، رْت رلَگیزی اس ًفد ٍ زرز هتعبلت آى -5
، ّلَ ٍ سرز آلَ ٍ یب آة  اًزیز،  هبیعبت هلیي هخل آة ووپَت گالثی

 .  چبی ووزًگ ثبضس سبزُ ٍ
اس ذَرزى هبیعبتی هخل ضیز ، آة آًبًبس ،گیالس ٍ آلجبلَ ٍ هَاز  -3 

 ثپزّیشیس . ، ستهطبثِ وِ ًفبخ ا

 چِ ٌّگام بعذ اس سشاریي بیوار هی تَاًذ اس تخت بزخیشیذ ؟

سًبًی وِ سشاریي هی ضًَس هعوَالً تب سهبًی وِ ثِ آًْب  هَرز زر
سًَس ٍغل است ٍ ٌَّس رصین هبیعبت را آغبس ًىززُ اًس ًوی تَاًٌس 
       اس ترت ثزذیشًس .الجتِ زر هَرز وسبًی وِ سشاریي ثِ رٍش

ثی حسی ووزی ضسُ اًس هوىي است ثٌب ثِ زستَر پشضه سهبى 
هعوَالً سهبى ثزذبستي اس  ثبضس . تز ووی قَالًی ثزذبستي اس ترت

ٍ ضزٍع هبیعبت تَسف پزستبر ثرص ثِ اقالعتبى ذَاّس  ترت
رسیس . تب سهبًیىِ زر ترت ّستیس ثزای پیطگیزی اس هطىالت 

 ثیحزوتی ثْتز  است پبّبی ذَز را حزوت زّیس .
اٍلیي ثزذبستي اس ترت ثبیس ثب زلت ٍ حَغلِ فزاٍاى ٍ ثب حؿَر 

ترت ّوزاُ ثیوبر ٍ یب پزستبر ثرص غَرت ثگیزز . ثزذبستي اس 
ضَز  مًجبیس ثسٍى همسهِ غَرت ثگیزز . ٍ ثبیس هزحلِ ثِ هزحلِ اًزب

ؾعف ٍ  ثبعج ایزبز چَى ثسٍى همسهِ ثزذبستي استرت هی تَاًس
ترت  لجل اسثزذبستي اس .ثیوبر ضَز ثیوبر ثیحبلی ٍحتی غص زر

ثبیس حتوبًهمساری هبیعبت ضیزیي زریبفت وززُ ٍسپس اس ترت 
 .ثزذیشز.

 

 

 هزاحل بزخا ستي اس تخت :
 زلیمِ  5، پبّب را اس ترت آٍیشاى وٌس ٍ  ثیوبر رٍی ترت ثٌطیٌس

   زر ایي حبلت لزار ثگیزز.

 ُذَز اس رٍی ترت ثزذیشز ٍ حسٍز  یب پزستبر سپس ثب ووه ّوزا
 .زلیمِ وٌبر ترت ثبیستس 5

  زر غَرت عسم ایزبز هطىل زر هزاحل لجلی ثیوبر ثب ووه فزز
زیگز چٌس لسم زر اتبق راُ ثزٍز ٍ سپس ثِ ترت ذَز ثبس گززز ٍ 

 ثعس اس ایي هزحلِ ثِ قَر هساٍم راُ رفتي ذَز را ازاهِ زّس .

ضیزیي ثٌَضس زر وسبًی وِ  ثْتز است زر حیي حزوت ًیش هبیعبت
ثی حسی ووزی زاضتٌس ثبیس لجل اس ثزذبستي اس ترت آرام آرام 
پبّبی ذَز را تىبى زّس ٍ اس ضست پب ضزٍع وٌس ٍ سپس زر 
غَرت تَاًبیی زر حزوت اًسام اًتْبیی السام ثِ ثزذبستي اس ترت 
ًوبیس . سٍز ثزذبستي اس ثستز تبحیزات هكلَثی زر رلَگیزی اس 

 . زثَـ ثِ هخبًِ ٍ یجَست ٍ عَارؼ ثعس اس عول زارز.عَارؼ ه

 اگز گزٍُ خًَی هادر هٌفی است 

اگز گزٍُ ذًَی هبزر هٌفی ثبضس حتوبً زر ثرص گزٍُ ذَى ًَساز 
چه ذَاّس ضس ٍ زر غَرتی وِ گزٍُ ذَى ًَساز هخجت ثبضس هبزر 

 72احتیبد ثِ تشریك آهپَل رگبم زارز ٍ ایي آهپَل ثبیس حساوخز تب 
 سبعت ثعس اس سایوبى تشریك گززز .

 بِ تعَیك افتادى اجابت هشاج 
ضزٍع وبر رٍزُ ّب پس اس عول ثسیبر هْن است اس ایي رٍ زر اوخز 
هَالع رْت تزذیع اس ثیوبرستبى زاضتي اربثت هشاد پس اس عول 

 . سشاریي ثزای ثیوبر الشاهی است
 

 

 درهاى عذم اجابت هشاج 
  اًگَر ، گالثی تبسُ ، آلَ ، ذَرزى ذَراوی ّبی هلیي هخل

 اًزیز ذیس ذَرزُ ٍ هَاز غذایی هلیي  سرزآلَ ،
  راُ رفتي زر حس تحول 

 ضیبف ٍ هَاز زارٍیی  زر غَرت عسم اربثت هشاد استفبزُ اس
 هلیي ثب غالحسیس پشضه ٍ ثرص 
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