
 
  

تراي جلَگيري از عَارض ريَي تيوار  – 01

تطَيك تِ سرفِ ٍ ٍرزش ّاي تٌفسي عويك 

 . ضَد ٍ از اسپيرٍهتري تطَيمي استفادُ ًوايذ

 تطَيك تيوار تِ هصرف فراٍاى هايعات – 00

تطَيك تيوار تِ تياى ٍضعيتي كِ تاعث  – 01

تِ تيوار آهَزش دادُ  تسكيي درد هي ضَد ٍ

 ًاحيِ ، هي ضَد كِ تا تي حركت كردى

.هي تَاى  گرفتگي عضالت را كاّص هي دّذ

پا  تا لرار دادى يك تالص تيي دٍ پاي تيوار ،

در اهتذاد صحيح لرار هي گيرد ٍ ٌّگام 

 . چرخيذى تيوار ، از پا حوايت هي ضَد
 

كطص پَستي هَلت تراي تي حركتي  – 02

اًذام ٍ تسكيي درد هي تاضذ تايذ سعي ضَد از 

 چرخص پا تِ خارج جلَگيري ضَد. 

تِ استفادُ صحيح از ٍسايل  تطَيك تيوار – 03

 كوك حركتي
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 مفصل ران :

ضكستگي ّاي گردى راى هوكي است تِ 

سيستن عرٍلي كِ خَى رساًي سرٍ گردى 

راى را تِ عْذُ دارد آسية ترساًذ ٍ استخَاى 

 . دچار آسية ًاضي از عذم خًَرساًي ضَد

 عالئم :

درضكستگي ّاي گردى راى ، پاكَتاُ تر ضذُ  

، تِ خظ ٍسظ تذى ًسديك ٍ سوت خارج 

تيوار از درد ًاحيِ  . چرخص پيذا هي كٌذ

چپ يا كطالِ راى يا سغح داخلي زاًَ ضكايت 

دراثر ضكستگي ّاي گردى راى ، تيوار  . دارد

تِ ٌّگام حركت پاي خَد ، درد ضذيذي را 

يت تراي راحت تريي ٍضع . احساس هي كٌذ

تيوار ٍلتي است كِ پا هختصري خن ضذُ ٍ 

 . سوت خارج تچرخذ

 

 مداخالت پرستاري : 

عول ، كٌترل درد  از ّذف از هرالثت ّاي تعذ

، پيطگيري عَارض عثي ثاًَيِ ٍ راُ اًذاختي 

ساعت  24تا  42درعي  . سريع تيوار هي تاضذ

تسكيي ٍ پيطگيري از عَارض تسيار  اٍل ،

استفادُ از جَراب ّاي االستيك  . هْن است

تجَيس دارٍ ّاي ٍ ساق تلٌذ ٍ ٍسايل فطارًذُ 

ضذاًعماد تِ پيطگيري از ايجاد لختِ در رگ 

 . ّا كوك هي ًوايذ

 آموزش به بيمار:

 تغيير وضعيت بيمار:– 0

راحت تريي ٍ ايوي تريي راُ تراي چرخاًذى 

   تيوار ، چرخاًذى تررٍي سوت غير هثتال 

 هي تاضذ.

 ارتقاء ورزش : – 1

تيوار تطَيك هي ضَد تا تا استفادُ از 

دستگيرُ ّاي تاالي تخت تاحذ اهكاى ٍرزش 

 عضالت تازٍ ٍ ايي ٍسايل تِ تمَيت ًوايذ.

ٍ تيوار را تراي  ضاًِ ّا كوك هي ًوايذ

 .حركت آهادُ هي كٌذ

  

 
 

تيوار تِ تياى ًاراحتي ّا ٍ از رٍش  تطَيك – 2

ّاي فيسيكي ، رٍاى ضٌاختي ٍ دارٍيي تراي 

 . كاّص ًاراحتي استفادُ ضَد

كاّص استرس تيوار تا ترلراري ارتثاط  – 3

 هٌاسة تا تيوار

دٌّذُ  تطَيك تيوار كِ از الذاهات تسكيي – 4

كِ درد ضذيذ ًطذُ است  زهاًي درد تا

 . استفادُ ًوايذ

 تار ٍ ّر 4كردى جَراب ّا رٍزي خارج  - 5

 . دليمِ تا هرالثت پَضطي تأهيي ضَد42تار 

 2لرهسي ّر ساق پا از ًظر گرهي ، تَرم ، - 6

 . ساعت تررسي هي ضَد

تغيير ٍضعيت تيوار عثك ًظر پسضك چرا  – 7

 . كِ فعاليت تاعث تْثَد خًَرساًي هي ضَد

هاًٌذ پاضٌِ ّا ، ) در ًماط تحت فطار – 8

      ٍضعيت تيوار تررسي  ضاًِ ّا(تاسي ، 

تا از ترٍز زخن ّاي فطاري جلَگيري  هي ضَد

 . ضَد
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