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پيمانه  مهارت دوم

اصول مراقبت از بيمار در خانواده

ل ف  ه

ارگير مراقبت ها پرستار از افراد خانواده هنگام بيمار  آشناي با مراقبت ها الزم از بيماران و به 

فهرست Ëسايل Ë تجهيز» مو—œنيا“:
 ( ١ــ دماسنج (تب سنج) جيوه ا (دهان و مقع

٢ــ پنبه 
ل  ٣ــ ال

٤ــ لگن شست و شو پالستي 
ـ پارچ آب پالستي  ٥ ـ 

٦ــ حوله  بزرگ حمام 
وچ دست و صورت  ٧ــ حوله  

ش ي بار مصرف  ـ دست ٨ ـ 
ش استريل جراح  ٩ــ دست

١٠ــ صابون مايع 
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١١ــ شامپو 

١٢ــ ليف حمام 
١٣ــ ملحفه، لباِس بيمار (بلوز و شلوار) روبالش 

مر)  ستگ  فوع (معمول و مخصوص ش ١٤ــ لگن م
١٥ــ بالش بيمار 

 ( ن (در قسمت دست و پا متحر باش ١٦ــ مان
١٧ــ دستگاه فشار خون جيوه ا 
١٨ــ دستگاه فشارسنج عقربه ا 

١٩ــ گوش پزش 
يم  لريت س ه  خانگ حاو هيپو نن ٢٠ــ محلول سفي

ازه  ٣٠ در ٣٠ ٢١ــ پارچه ها در ان
٪٠/٩ ( ٢٢ــ سرم فيزيولوژ (سرم نم

وچ (برا شست و شو بيمار) ٢٣ــ مشمع بزرگ و 
٢٤ــ سين دارو 

رج دارو  ٢٥ــ فنجان م
٢٦ــ ن 

٢٧ــ ليوان ي بار مصرف 
٢٨ــ سرنگ انسولين همراه سوزن شماره ٢٥ يا ٢٧

٢٩ــ آمپول دارو
٣٠ــ ويال دارو 
٣١ــ آب مقطر 

ل ٣٢ــ ظرف مخصوص پنبه ال
ريستال  ٣٣ــ ويال انسولين 

 NPH ٣٤ــ ويال انسولين
٣٥ــ شياف مقع دارو (مانن استامينوفن) 

٣٦ــ قطره  استريل چشم (مانن قطره بتامتازون) 
( NH سين ٣٧ــ قطره  استريل گوش (مانن پل مي

٣٨ــ قطره  استريل بين (مانن قطره  نرمال سالين ٠/٦٥٪) 
 ( A+D مانن ويتامين) ٣٩ــ پماد پوست

٤٠ــ قطره  خورا (مانن استامينوفن) 
٤١ــ قرص خورا (مانن استامينوفن) 

س سيلين)  پسول خورا (مانن آمو ٤٢ــ 
تورانت)  سپ ٤٣ــ شربت خورا (مانن ا
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 (ORS مانن) ٤٤ــ پودر دارو

رج  ٤٥ــ پيمانه  م
٤٦ــ اسپر استنشاق (مانن سالبوتامول) 

سيژن ثابت  پسول ا ٤٧ــ 
 ( ٤٨ــ محلول سرم دارو (مانن قن ٥٪ و قن ــ نم

٤٩ــ ست سرم 
وچ  ت زباله   يسه يا پا ـ  ٥٠ ـ 

سيژن  ـ ماس ا ٥١ ـ 
سيژن (ي شاخه و دوشاخه)  ـ سون ا ٥٢ ـ 

ـ ساعت ثانيه شمار  ٥٣ ـ 
ـ پايه  سرم  ٥٤ ـ 

يسه  زباله  بزرگ  ـ  ٥٥ ـ 
ـ ماس  ٥٦ ـ 
ـ عين  ٥٧ ـ 

ـ گان  ٥٨ ـ 
ـ دمپاي  ٥٩ ـ 

ر يا عصا  ـ وا ٦٠ ـ 
نار تخت  ـ چهارپايه   ٦١ ـ 

بار مصرف  اغ ي ـ دستمال  ٦٢ ـ 
ول زمان بن ج

جمعآموزش عملآموزش نظر

٣٠ ساعت١٠ ساعت٢٠ ساعت
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مقدمه  
انسان موجودی اجتماعی است و اعضای خانواده همواره اولین گروهی هستند که نیازهای انسان را تأمین  
آنان  از  باید  پزشک،  دستورهای  رعایت  بر  عالوه  که  می شوند  بیمار  بارها  خود  زندگی  طول  در  انسان ها  می کنند. 
را  بیماران  از  مراقبت  که چگونگی  است  همه الزم  برای  بنابراین  مراقبت شود.  مناسب  و  به طور صحیح  منزل  در 

فراگیرند تا در مواقع ضروری به کار گرفته شود. 
بین  وابستگی  و  تعلق  احساس  به  آنان  بین  در  می توان  که  دارد  بسیار  مزایای  منزل  در  بیماران  از  مراقبت 
خانواده  اعضای  همه ی  مشارکت  بیمار،  ناخوشی  دوره ی  شدن  کوتاه  درمان،  هزینه ی  شدن  کم  خانواده  اعضای 
و  ارزشمند  بسیار  تنهایی  به  هریک  که  کرد  اشاره  و …  بیمار  از  پرستاری  تجربه ی شیرین  و کسب  مراقبت  امر  در 

گرانبهاست. 
هنگام  خانواده  افراد  از  پرستاری  و  مراقبت  »توانایی  عنوان  با  پودمان،  این  شده،  ذکر  مطالب  به  توجه  با 
بتوانند آموخته های خود را در زندگی  بیماری« طراحی شده است و هدف از نگارش، آن است که هنرجویان عزیز 

فردی و اجتماعی به کار گیرند. 
از هنرجویان انتظار می رود که برای دستیابی به باالترین سطح یادگیری توجه کنند که این پودمان به سه واحد 
قادر  آن ها  نظر در  با دقت  که  دارد  به موضوع موردنظر، تصاویری وجود  بسته  تقسیم شده، در هر واحد کار،  کار 

خواهید بود بسیاری از مهارت های عملی را به خوبی فراگرفته، اجرا کنید. 
               مؤّلف
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ار اول: آشنايى با مراقبت هاى عمومى از واح 
 ٧٩                      بيماران در خانه 
٨١ ف هاى رفتارى   ه  
٨١ پيش آزمون    
٨٢ مه   مق  
 ٨٢ اشتى  ١ــ١ــ مراقبت هاى به  
٨٢ ١ــ١ــ١ــ استحمام بيمار     
٨٤ يه  بيمار   ٢ــ١ــ١ــ تغ   
٨٥ ٣ــ١ــ١ــ ماساژ پشت     
 ٨٦ ٤ــ١ــ١ــ دفع    
 ٨٧ ت دادن بيمار  ـ١ــ١ــ جابه جايى و حر ٥ ـ    
 ٨٨ ـ ١ــ١ــ تعويض لباس و ملحفه    ٦ ـ    

زدايـى ظروف و  اسـازى و گن ٧ــ١ــ١ــ ج   
 ٨٩               وسايـل بيمار 
 ٩٠ ـ١ــ١ــ خواب و استراحت بيمار  ٨ ـ    
 ٩١ ٩ــ١ــ١ــ سرگرمى بيمار    
٩١ نترِل فشارخون   ٢ــ١ــ   
 ٩٣ ه  ي چ  
٩٣ ار اول   آزمون پايانى نظرى واح   
٩٤ ار اول   آزمون پايانى عملى واح   

ار دوم: آشنايى با دارو و وسايل مورد نياز  واح 
٩٥                      بيمار  
٩٧ ف هاى رفتارى   ه  

 ٩٧ پيش آزمون   
٩٨ مه   مق  
 ٩٨ ١ــ٢ــ دارو   

 ١٠٠ ته هاى مورد توجه هنگام مصرف دارو  ١ــ١ــ٢ــ ن   
١٠١ ٢ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروى موضعى     
 ١٠١ ٣ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروهاى چشمى    
 ١٠٢ ٤ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از قطره  گوش    
 ١٠٢ ـ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از قطره  بينى  ٥ ـ    
١٠٢ ٦ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از شياف در مقع    

 ١٠٣ ٧ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروهاى استنشاقى    
ى ١٠٣  ٨ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروهاى خورا   
 ١٠٤ ٢ــ٢ــ ديابت و انسولين   
 ١٠٦ سيژن  ٣ــ٢ــ درمان با ا  
١٠٧ ٤ــ٢ــ سرم    

 ١٠٨ ار  لى چرخ ـ٢ــ صن ٥ ـ   
١٠٩ ه    ي چ
١٠٩ ار دوم   آزمون پايانى نظرى واح 
 ١١٠ ار دوم  آزمون پايانى عملى واح 

١١١ ل مراقبت از بيمار  ار سوم: آشناي با اصول  واح 
 ١١٣ ف هاى رفتارى  ه  
 ١١٣ پيش آزمون   
١١٤ مه   مق  
١١٤ ١ــ٣ــ تب    
١١٤ نترل تب   ١ــ١ــ٣ــ روش هاى    
١١٦ ٢ــ١ــ٣ــ مراقبت هاى عمومى از بيماران تب دار    
١١٧ ٣ــ١ــ٣ــ تن شويه     
١١٨ ٢ــ٣ــ مراقبت از بيمار مبتال به اسهال    

٣ــ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى  
١١٩           واگير  

٤ــ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى  
١٢٠           غيرواگير  

ـ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت  ٥ ـ   
١٢١           سيستم عصبى  
١٢٢ ه   ي چ  
١٢٢ ار سوم   آزمون پايانى نظرى واح   
١٢٣ ار سوم   آزمون پايانى عملى واح   

پيوست ها                                                    ١٢٤ 
١٢٥ پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها  
١٢٦ پاسخ نامه هاى آزمون هاى پايانى نظرى  
١٢٧ منابع   

فهرست مطالبفهرست مطالب
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ار اول ار اولواحد  واحد 

آشناي با مراقبت ها عموم از بيماران در خانهآشناي با مراقبت ها عموم از بيماران در خانه
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ار اول فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برا انجام فعاليت ها عمل واح 

فعاليت عمل ٥فعاليت عمل ٤فعاليت عمل ٣فعاليت عمل ٢فعاليت عمل ١وسايل و تجهيزات مورد نياز:رديف
٭٭لگن شست وشو پالستي ١

٭صابون مايع٢

٭٭پارچ آب پالستي٣

٭حوله  بزرگ حمام٤

وچ دست٥ ٭حوله  

٭مشمع بزرگ٦

وچ٧ ٭٭مشمع 

٭٭٭ملحفه٨

٭٭لباس بيمار٩

٭شامپو١٠

٭پيش بن١١

فوع)١٢ ٭٭لگن يا لوله (دفع ادرار و م

٭ليِف حمام١٣

ن١٤ ٭مان

بار مصرف١٥ ش ي ٭دست

ش جراح١٦ ٭دست

٭پنبه١٧

٭روبالش١٨
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هدف هاى  به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 
زير دست يابد: 

1ــ استحمام در تخت را به طور عملى روى مانكن اجنام دهد. 

2ــ فوايد خواب و استراحت بيمار را شرح دهد. 

3  ـ ـ نحوه ى تعويض لباس و ملحفه ى بيمار را روى مانكن اجرا كند. 

4ــ اصول جابه جايى و حركت بيمار را بيان كند. 

5ــ علل و اهميت جداسازى و گندزدايى ظروف و وسايل بيمار را توضيح دهد. 

6ــ به طور صحيح ماساژ پشت را روى مانكن اجرا كند. 

7ــ فشار خون يكى از دوستان خود را به طور صحيح كنترل كند. 

 : ني  پاسخ صحيح را مشخص 
ا بيمار براساس چه چيز تعيين م شود؟  ١ــ نوع غ

الف) بودجه  خانواده   ب) عالقه  بيمار     ج) دستور پزش     د) همه  موارد 
 : اري  جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله غلط عالمت (غ) بگ

رد.(   )  نن و نباي با وسايل سرگرم آنان را خسته  ٢ــ بيماران بستر فقط باي استراحت 
(   ) . رد تا دچار ضعف عضالت نشون ت را باي جابه جا  ٣ــ بيماران ب حر

(   ) . م خوابان ٤ــ برا ماساژ دادن پشت بيمار م توان او را به ش
 (   ) . ت داشته باش ه بيمار بستر است نباي هيچ گونه حر ـ تا زمان  ٥ـ 

٦ــ بهتر است لباس ها بيمار با لباس ها خانواده شسته شون تا بيمار ناراحت نشود. (   ) 
ه درد داريم باال م رود.(   )  ـ فشار خون زمان  ٧ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار اول ؟
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مقدمه
همه ى افراد در طول زندگى خود بارها بيمار شده اند و به پزشك مراجعه كرده اند. اما در همه ى موارد نيازى 
به بسترى شدن در بيمارستان نداشته اند. اين افراد، دوره ى بيمارى و يا نقاهت خود را در خانه مى گذرانند. در اين 
واحد كار سعى شده است كه شما با روش هاى جديد و رايج مراقبت از بيمار در خانه آشنا شده، بتوانيد از بيمارتان 

در منزل به خوبى مراقبت كنيد. 

اشت ١ــ١ــ مراقبت ها به
اشت باعث حفظ و ارتقا سالمت  اجرا مراقبت ها به
ه افراد  ته ها مهم است  اشت فرد از ن م شود. رعايت به
، اما در بعض از  سالم آن را به طور مستقل و شخصًا انجام م دهن
ه در  ه بيمار قادر به انجام اين مراقبت ها نباش  ن است  مواقع مم
ارها را انجام  ه ا چون شما اين  نن اين صورت الزم است مراقبت 
نيم:  . در اين قسمت با هم به اين دسته از مراقبت ها توجه م  ده
س را حمام  نون  ١ــ١ــ١ــ استحمام بيمار: آيا تا

؟ تجربه هايتان را برا  ار را انجام داده اي ؟ چطور اين  رده اي
 . ني دوستانتان تعريف 

ن ي از عوامل مؤثر بر سالمت  يزگ ب استحمام و پا
ه بر رون بهبود بسيار از بيمار ها نيز اثر  جسم و روح است 
ه  هب مسلمانان است  ارد و اين دقيقًا مطابق با اعتقاد م م گ
«النظافة من االيمان». بنابراين با در اين اصل مهم باي باور 
ه بيمار نم توان به تنهاي  ه اين خواسته حت در زمان  نيم 

ن نيز باي برآورده شود.  حمام 

هدف از استحمام نظافت و بهداشت پوست، حتريك جريان خون، بهبود فعاليت فيزيكى، منبسط و شل شدن 
عضالت، احساس خوشايند روحى، كاهش و دفع ميكروب هاى سطح بدن است. 

بيشتر بدانيد

 : ني  هنگام استحمام بيماران به اين راهنماي ها توجه 
 . ني تا بيماران سرما نخورن ١ــ اتاق را گرم 

 ، ته مغز دارن ه س سان  ٢ــ بيماران ديابتي و يا 
است  ن  مم بنابراين   ، دارن متر  حساسيت  گرما  به  نسبت 

 . ، دچار سوختگ شون نن ه احساس ناراحت  ون اين ب
تمام  داخل  تا  ني  دقت  بيمار  ردن  خش  هنگام  ٣ــ 

چين و چرو ها نيز خش شود. 
، نياز به حمام  ارن ه ب اختيار ن ٤ــ در بيماران 
روزانه با آب و صابون نيست و م توان برا شست وشو از آب 

رد.  ساده استفاده 
، قسمت ها مختلف  ـ برا جلوگير از حوادث احتمال ٥ ـ 

ف پوش  از  است  الزم  (اگر  ني  بررس  ايمن  نظر  از  را  حمام 
بگيري  م  وان  داخل  پـايه   چهار  يـا  و  وان  ـنار  ميله   يا 

و  …). 
شيوه ها استحمام بيماران 

انجام  تخت  در  يا  و  حمام  در  صورت  دو  به  استحمام 
م شود: 

ه  الف) استحمام در حمام: اين روش برا بيماران 
ار م رود. برا انجام  ار هستن به  ت و هم قادر به حر

ه:  ني  اين نوع استحمام توجه 
، او را تنها  ن ١ــ اگر بيمار قادر نيست به تنهاي حمام 

 . اري نگ
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ل  ل است، ي صن ٢ــ چنانچه ايستادن برا بيمار مش

 . اري ه ليز نباش در حمام بگ ايمن دسته دار 
، درجه  حرارت آب  ٣ــ برا جلوگير از سوختگ
يا  و  سالمن  افراد  در  (خصوصًا  ني  نترل  مرتب  طور  به  را 

 .( ه دچار اختالالت حس هستن بيماران 
 . ني وتاه  ان زمان استحمام را  ٤ــ تا ح ام

در  رده،  آماده  قبل  از  را  نياز  مورد  وسايل  تمام  ـ  ٥ ـ 
 . اري ان قابل دسترس بگ م

درمانى  حمام  از  هدف  مى شود.  تقسيم  درمانى (طبى)  و  بهداشتى (نظافتى)،  دسته ى  دو  به  استحمام 
فرو بردن متام يا قسمتى از بدن در آبى است كه داراى درجه ى حرارت معني و يا داروى حل شده است. براى 

اجنام حمام درمانى، دستور پزشك الزم است. 

بيشتر بدانيد

ب) استحمام در تخت
ت از اين روش استفاده م شود.  برا بيماران ب حر
. برا اين منظور تمام  ني بهتر است اين شيوه را ٢ نفر اجرا 
ان قابل دسترس  رده، در م وسايل مورد نياز را از قبل آماده 
، سپس به سراغ  ا موها و صورت بيمار را بشويي . ابت اري بگ
م، پاها، پشت و  قسمت ها ديگر (به ترتيب دست ها، سينه و ش

 . ) بروي باسن، ناحيه  تناسل و مقع
ار به ترتيب زير است:   روش 

 . ني ١ــ محيط امن و خلوت برا بيمار ايجاد 
ه بيمار در حين استحمام  ٢ــ دما اتاق مناسب باش 

سرما نخورد. 
، هم برا خود  اشت فرد ٣ــ برا رعايت اصول به
استفاده  پيش بن  و  ش  دست از  است  بهتر  بيمار،  برا  هم  و 

 . ني
. سپس به او  هي ا به بيمار لگن يا لوله  ادرار ب ٤ــ ابت
تر است  ه به شما نزدي نار بستر در سمت  ني تا در  م 

قرار گيرد. 
، سپس به ترتيب  ني ـ شستن را از سر بيمار شروع  ٥ ـ 

 . به شست و شو دست ها، تنه و پاها بپردازي

٦ــ قبل از شروع استحمام ي مشمع زير قسمت مورد نظر 
 . ازي برا شست وشو بين

ان از حوله   ٧ــ به جا ريختن آب با پارچ، تا ح ام
 . ني ار برا شست وشو استفاده  نم

بالفاصله  را  ناحيه  آن  قسمت،  هر  شستن  از  بع  ـ  ٨ ـ 
 . رده و با حوله يا ي ملحفه بپوشاني خش 

ل ايمن صن

نحوه  شست  وشو سر بيمار
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ا خوردن در حالت معمول  يه   بيمار: غ ـ تغ ـ١ـ  ـ١ـ  ٢ـ 
از طريق دهان و خود شخص صورت م گيرد. اما گاه اوقات 
، ممنوعيت و … الزم است  ت به دليل ناتوان و ضعف، ب حر

 . ن يه  بيماران تغيير  روش و يا نوع تغ
 : ني ته ها توجه  يه  بيماران به اين ن برا تغ

ه  اصل  م در سه وع ا بيماران را با حجم  ـ غ ١ـ 
 . ني ) تنظيم  م ه ( ـ٢ ميان وع و ٣ـ 

م  را  گاز دار  نوشابه ها  و  قهوه    ، چا مصرف  ـ  ٢ـ 
 . ني

اها پر ادويه و تن به بيمار خوددار  ـ از دادن غ ٣ـ 
 . ني

و  سوپ  از  اي  غ رژيم  در   ، بيمار نوع  براساس  ـ  ٤ـ 
 . ني خورش ها ساده  آب استفاده 

ا در گلو، قطعات  ردن غ ـ برا جلوگير از خطر گير  ٥ـ 
 . ني گوشت را ريز ريز 

 . ني ا سب تهيه  ٦ــ برا بيمار غ
(نه  باش  گرم  خوردن  هنگام  ا  غ حرارت  درجه   ـ  ٧ـ 

داغ و نه سرد). 
 . ني ا از سبز و ساالد تازه استفاده  ـ همراه غ ٨ ـ 

ا  اقل ١ ساعت قبل و ٢ ساعت پس از صرف غ ـ ح ٩ـ 
 . هي به بيمار چا و قهوه ن

 . ني يه برا بيمار محيط آرام فراهم  ١٠ــ در حين تغ

شست و شو پا بيمار در تختشست و شو دست بيمار در تخت

؟  وتا شو ر  ست ناخن ها بيما پس  حما  چر بهتر 

نيد.  ن تمرين  ستحما بيما  به ترتيب  مان حل  مر

✎
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بيشتر بدانيد

ـ ماساژ پشت ـ١ـ  ـ١ـ  ٣ـ 
ردن درد و ناراحت  م  نون از ماساژ  دادن برا  آيا تا

؟  ؟ چه احساس داشته اي رده اي خود استفاده 
ه  به دليل طوالن بودن زمان تماس پوست با بستر، هر زمان 
اشته باش (مانن  ت و خروج از تخت برا فرد وجود ن ان حر ام
بيماران استراحت مطلق و بيهوش) خطر ايجاد زخم بستر بيمار را 
ه در اين گونه از بيماران دست  ، بنابراين الزم است  ن ي م  ته
تماس با  فشار (در  نقاط تحت  ليه   بار، پشت و  روز ٢  م 
ه در  بستر) ماساژ داده شود. ماساژ روش علم در پزش است 

اين قسمت، با هم مرور بر مراحل آن خواهيم داشت. 
ار روش 

 . ني ١ــ دست ها خود را بشويي و گرم 
م)  ش (به  دمر  وضعيت  در  تا  ني  م  بيمار  به  ٢ــ 

قرار گيرد. 
 . نار بزني ٣ــ پوشش باال تنه  بيمار را 

به  و  ماليم  مالش  ات  حر با  را  دست  دو  هر  ف  ٤ــ 
مر  ناحيه   و  پشت  شانه ها،  به   ( (دوران دايره وار  صورت 

 . بمالي
م توان  ار  روش  اين  از  نيز  ام ها  ان ماساژ  برا  ـ  ٥ـ 

رد.  استفاده 

٦ــ هنگام ماساژ  دادن، به پوست بيمار از نظر قرمز يا 
 . ني سوزش (عاليم زخم بستر) توجه 

وضعيت  در  و  ه  پوشان را  بيمار  ار  پايان  از  پس  ـ  ٧ـ 
 . مناسب قرار دهي

ه  مشاه ي  ش خونمردگ  يا  بود  عالمت  اگر  ـ  ٨ـ 
ايت داشت، ماساژ  دادن را متوقف  ردي و يا بيمار از درد ش
، به خصوص اگر اين عاليم در محل استخوان يا مفصل  ني

 . باش
به  راجع  بيمار  از  و  بشويي  را  خود  دست ها  ـ  ٩ـ 

 . ني ه دارد سؤال  احساس 

انواع روش هاى تغذيه ى بيماران عبارت است: تغذيه ى دهانى، تغذيه از طريق سوند معده، تغذيه از طريق 
وريد (سرم). 

نحوه  انجام دادن ماساژ پشت

نيد. ن تمرين  ماسا پشت  بر  مان

✎
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ت چگونه  ـ دفع: آيا م داني بيمار ب حر ـ١ـ  ـ١ـ  ٤ـ 

؟  عمل دفع را انجام م ده
ه عمل دفع را شخصًا و در  همه  افراد تمايل دارن 
، اما گاه اوقات شرايط  امًال خصوص انجام دهن محيط 
فوع  ه فرد مجبور م شود عمل دفع ادرار و م پيش م آي 
ه بنا به دستور پزش در  را در بستر انجام ده (مانن زمان 
وده  حال استراحت مطلق است و يا جراح خاص در اين مح

ه است).  انجام ش
نيم تا  بنابراين بهتر است شرايط را برا بيمار فراهم 
، از  ن ه هنگام دفع، احساس آسايش و راحت ب عالوه بر آن 
. برا اين  ش ار نيازمن شماست خجالت ن ه برا اين  اين 
ه نياز به دفع دارد به  ه هر زمان  منظور به بيمار اطمينان دهي 

. ن راحت شما را خبر 

ني و او را به پهلو قرار  ٤ــ مشمع را زير بيمار پهن 
ه،  دهي و در همين حال لگن را به ناحيه  باسن بيمار چسبان
ه قسمت باز  ني  . (توجه  بيمار و لگن را هم زمان برگرداني

 ( لگن به سمت پاها بيمار باش
ه بيمار در وضعيِت نيمه نشسته است از او  در حال 

 . ن ه پاها خود را از زانو خم  بخواهي 
مايل  اگر  و  ني  پهن  بيمار  رو  مناسب  پوشش  ـ  ٥ـ 

 . اري است او را تنها بگ
تا  هي  ب بيمار  به  مرطوب  پنبه   ه  ت چن  سپس  ٦ــ 
ه  ار نبود، در حال  ن (اگر بيمار قادر به اين  خود را تميز 

 .( ني ، بيمار را تميز  ش به دست داري دست
 . دًا بيمار را به پهلو قرار دهي ـ مج ٧ـ 

ش لگن  رده و با دست ـ پوشش لگن را رو آن پهن  ٨ـ 
 . را از زير بيمار برداري

 . ني ـ مشمع زير بيمار را جمع  ٩ـ 
ـ دست ها بيمار را با استفاده از پارچ آب گرم و  ١٠ـ 

 . ني لگن شست وشو بشوي و خش 
ردن  ١١ــ اگر بيمار شما مرد است و فقط قص ادرار 

 . هي دارد م تواني به او لوله ب

ار روش 
شي و يا  ١ــ اطراف بيمار را پاراوان، پرده يا ملحفه ب

 . اري امًال خصوص بگ بيمار را در اتاق 
 . اري نار بيمار بگ باره  ٢ــ تمام وسايل الزم را ي

 . ني بار مصرف به دست  ش ي ـ دست ٣ـ 

لگن و لوله

توجه!

ناحيه   ستگي   ش ه   ني  بيما   
يا  ستگي   ش مخصو  لگن  حتم   ند  لگن 

نيد.  ستفا  صندلي لگن  

نحوه  لگن  دادن در بستر

ستگ لگن مخصوص ش
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ت  دادن بيمار: آخرين  ـ جابه جاي و حر ـ١ـ  ـ١ـ  ٥ـ 
 ، ني ي در منزل استراحت  ه به علت بيمار مجبور ش بار 
ارهاي نياز به  ر ناخوشاين بود؟ برا انجام چه   بود؟ چق

 . ؟ برا دوستانتان شرح دهي م داشتي
ه بيماران قادر و يا مجاز به  گاه اوقات پيش م آي 
ن خود دچار  ه فرد در قسمت از ب ت نيستن مثًال زمان  حر
ه دچار  ت نيست و يا زمان  ضعف و يا فلج باش قادر به حر

باي  است  رده  ته  س تازگ  به  يا  و  است  قلب  ي  ش بيمار 
را  ت  حر هيچ گونه  اجازه   و  برد  بسر  مطلق  استراحت  در 
نخواه داشت. در اين حالت بيمار حت برا انجام جزي ترين 
ارها خود، مت به ديگران خواه بود. در بعض شرايط 
الزم نيست بيمار در استراحت مطلق بسر برد و م توان بخش 
ردن مو،  ارها شخص خودش را انجام ده (مانن شانه  از 

ان و …).  اشت دهان و دن به

✎
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با   يد   ن لگن بگذ يد بر مان موخته  ه  به گر ها ٣ـ٢ نفر تقسيم شويد  به شيو  
نيد.  ستا خو بحث  جه  حر مناسب لگن با 

نيد   بيا  تحر  عد  مضر  با   نظرتا    ، تحر فعاليت   يد  فو برشمر  ضمن  ال   
هيد.  با نظر خو توضيح 

✎
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دنبال  به  را  عوارض   ، باش ت  م دراز  ت  ب حر اگر 
خون  لخته   يل  تش بستر،  زخم  ايجاد  مانن  داشت،  خواه 
، عفونت  ليو يل سنگ ها  در رگ ها، تحليل عضالت، تش
ن  مردرد، پو استخوان، سفت ش  ، ، يبوست، ب اشتهاي تنفس
ف پا و … بنابراين برا جلوگير از عوارض  مفاصل، افتادگ 
ت را  ه، خصوصًا زخم بستر، الزم است بيماران ب حر گفته ش

ت داد.  رده، حر ررًا جابه جا  م
ان توجه  ت دادن به بيماران باي ب ه برا حر اصول 

رد عبارت است از: 
ت دادن بيمار، باي وضعيت طبيع  ت حر ١ــ در تمام م

ن حفظ شود. قسمت ها مختلف ب
(مانن  ن  ب طبيع  انحناها  حمايت  و  حفظ  برا  ٢ــ 

استفاده  وچ  بالش  از  زانو)  پشت  گود  گردن،  گود 
 . ني

 . ني ن فشار بر عضالت بيمار جلوگير  ـ از وارد آم ٣ ـ 
 . ني گ جزي ايجاد  ـ در مفاصل حالت خمي ٤ـ 

بار  ت هر ٢ ساعت ي ـ تغيير وضعيت بيماران ب حر ٥ـ 
انجام شود. 

باره و سريع انجام نشود (مثًال  ـ تغيير وضعيت بيمار ي ٦ـ 
ه به نشسته). از حالت خوابي

٧ــ هنگام جابه جاي به حال عموم بيمار توجه داشته 
، بيمار را  گ باشي و در صورت احساس ضعف يا رنگ پري
نترل  را  او  خون  فشار  و  نبض  آورده،  در  ه  خوابي حالت  به 

 . ني
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ه  ٦ــ١ــ١ــ تعويض لباس و ملحفه : برا بيمار 
، شاي چيز دوست داشتن تر  ن قرار است در بستر استراحت 
از لباس مناسب و بستر راحت نيست و الزمه  فراهم بودن 
، استفاده از ملحفه هاي با جنس مناسب، نرم و  چنين شرايط

تميز است. 
ه بيمار در زمان بستر بودن خود احساس  پس برا اين 

 : ني ته ها توجه  ، به اين ن ن آرامش 
م  روز ي بار عوض شود،  لباس و ملحفه ها دست 
ثيف  ه بيمار تعريق زياد دارد و يا لباس و ملحفه  در صورت 
همچنين   . دهي انجام  زودتر  را  ار  اين   ، باش ه  ش خون  يا 
دارا  بيماران  در  خصوصًا  ملحفه  و  لباس  تعويض  هنگاِم 

 . هي ت را به بيمار ب اقل حر استراحت مطلق، ح
 تعويض ملحفه در بيماران استراحت مطلق يا با 
ود: ملحفه  تميز را از طول به صورت لوله در  تحر مح
آوري و بيمار را در سمت مقابل خود و در وضعيت به پهلو قرار 
نار بيمار  ثيف را به صورت لوله ا تا  ا ملحفه   . ابت دهي
ني و در همين زمان ملحفه  تميز را نيز تا نيمه رو  جمع 
ني سپس بيمار را به طرف خود بچرخاني و  بستر باز و صاف 
. در اين  اري تا در اين وضعيت باق بمان جلو او بالش بگ
رده،  ثيف را جمع  زمان به سمت ديگر بستر بروي و ملحفه  
قسمت ها  و  ني  صاف  امًال  و  پهن  را  تميز  ملحفه   بقيه 

 . اضاف ملحفه را زير تش تا بزني تا ثابت بمان

به طور كلى ورزش بيماران به دو دسته ى اصلى تقسيم مى شود: 
الف) ورزش فعال                 ب) ورزش غير فعال

الف) ورزش فعال  : نوعى حركت است كه توسط خود بيمار اجنام مى شود. اين نوع ورزش زمانى كه بيمار 
هوشيار است و مى تواند همكارى كند، به كار مى رود، مانند انقباض عضالت شكم، چرخش مچ دست ها و پاها، باال  

و پايني بردن دست ها و پاها، حركات سر و گردن.
اجنام  نيست  همكارى  به  قادر  بيمار  كه  شرايطى  در  و  شما  توسط  حركات  اين  غير فعال  :  ورزش  ب) 
مى شود. به عبارت ساده تر در ورزش غير فعال قسمتى از بدن بيمار را شخص ديگرى به حركت در مى آورد 
مانند خم كردن انگشتان دست و پا، خم و صاف  كردن مفاصل آرجن و زانو، به حركت درآوردن سر به باال ــ پايني 

و چپ ــ راست، … 
را  شكسته  اندام  هرگز  شود.  اجنام  پرستار  يا  پزشك  مشاوره ى  با  بايد  فعال  غير  حركات  كه  گفت  بايد 

حركت ندهيد. 

بيشتر بدانيد

نيد.  ن تمرين  عمِل تعويض ملحفه   مان

✎
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ت  م ط  لباس ها،  بهترين  از  ي  لباس:  تعويض   
تان نرم و  بستر بيمار، بلوز و شلوار مناسب از جنس نخ يا 
عفون  ه به راحت قابل شست وشو و ض ون حساسيت است  ب

و  ن  فراهم  را  بيمار  راحت  لباس،  اين  ه  ني  دقت   . باش
جا  به  نيز  مر  قسمت  در  و  باش  شما  بيمار  ازه   ان امًال 
. همچنين بهتر  مر داشته باش ش نرم و مناسِب دور   ، كمربن
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و  مناسب  دگمه ها  دارا  و  باز  جلو  لباس  اين  بلوز  است 
. آستين لباس نيز به ح گشاد باش  غير برجسته و يا بن باش
ن و يا هنگام  نترل فشار خون ايجاد مزاحمت ن ه در زمان 
ل ايجاد  ه سرم به دست دارن مش تعويض آن در بيماران 

ه الزم باش به راحت آن را عوض  ن و به توان هر زمان  ن
ني و  باره لخت ن ه بيمار را به ي رد. در ضمن بهتر است 

 . ني ه عوض  ه ت لباس هايش را ت

نيد.  ن تمرين  حل تعويض لبا  بر  مان مر

✎
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زداي ظروف و وسايل  اساز و گن ـ ج ـ١ـ  ـ١ـ  ٧ـ 
و  بيمار  بهبود  در  ته ها  ن مهم ترين  از  اشت  به رعايت  بيمار: 
پيشگير از سرايت آن به ديگران است. با توجه به نوع بيمار 
اساز و گن زداي  )، ج (خصوصًا بيمار ها واگير و عفون
و  ردن  تميز   ، زداي گن  . ن م  ا  پي خاص  اهميت  وسايل 
انجام  زمان  دو  در  معموًال  ه  است  بيمار  وسايل  عفون  ض

م شود: 
استفاده   مورد  وسايل  ه  روزانه  ض عفون  الف) 
بيمار مانن لگن، ظرف استفراغ، وسايل حمام، دماسنج را در 

برم گيرد. 
و  بستر   ، بيمار پايان  از  پس  ه  نهاي  ض عفون  ب) 
ه بيمار در آن بستر بوده  ، بالش) و اتاق را  وسايل آن (تش

است را در برم گيرد. 
عفون روزانه: به عنوان اولين اصل در اين نوع  ض
ه قبل و بع از هر بار تماس  ض عفون باي توجه داشته باشي 
، باي دست ها خود را به خوب با آب و  با بيمار يا وسايل و
عفون لگن، ظرف  . درباره  ض ني صابون بشويي و خش 
ه در آن مواد ترشح بيمار وجود دارد  استفراغ و يا هر ظرف 
ا  (مانن خون و ترشحات زخم)، پس از دور ريختن آن ها، ابت
ه مانن ساولن (به نسبت ١/٢٠ يعن ي  نن عفون  ماده  ض
ل ٧٠ درجه يا محلول  قسمت ساولن در ٢٠ قسمت آب)، ال
از  پس  و  ريخته  ظرف  داخل  را   ٪٢/٥ خانگ  ه   نن سفي 
از  پس  و  بشويي  صابون  و  ولرم  آب  با  را  آن  دقيقه  ١٥ــ١٠  

نور  زير  را  ظرف  مصرف،  بار  ي دستمال  با  آن  ردن  خش 
. درباره  دماسنج توجه داشته باشي  اري مستقيم خورشي بگ
امًال شخص بوده و پس از هر بار استفاده  ه اين وسيله باي 
ني و در ظرف مخصوص يا  ، خش  آن را به خوب بشويي
. وسايل  اري ه بگ نن ت ١٥ دقيقه در محلول ض عفون  به م
ه بيمار  حمام بيمار را با آب و صابون بشويي و در صورت 
ا ١٥ دقيقه  شما به بيمار عفون مبتالست اين وسايل را ابت
 ٪٢/٥ ه  نن سفي  يا   ١/٢٠ ساولن  ض عفون  محلول ها  در 
، سپس آن ها را به خوب بشويي و  اري ل ٧٠ درجه بگ يا ال
ش  اري و بع آب دًا ١٥ دقيقه در محلول ٥٪ ساولن بگ مج
ه وسايل را زير نور مستقيم آفتاب  . در انتها بهتر است  ني

امًال خش شود.  اري تا  بگ

اساز و ض عفون ظروف بيمار ج
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ش  رو دارا  بيمار  تش  اگر   : نهاي عفون  ض
 ، ني عفون  مشمع است، آن را با آب و صابون شسته، ض
 ، اما اگر رويه  پارچه ا دارد پس از شستن ملحفه و روبالش
اقل ٨ ساعت زير نور مستقيم خورشي  تش و پارچه ها را ح
ردن  رده، با باز  . پس از بهبود بيمار، اتاق او را تميز  قرار دهي
پا  نيز  اتاق  خورشي  نور  تابش  خصوصًا  و  پنجره ها  و  در 

م شود. 
عفون  ض روش ها  رايج ترين  از  ي  ن:  جوشان
ن است. آب در حال جوش قادر است  ، روش جوشان خانگ
 . ن عفون  ض را  وسايل  و  ظروف  دقيقه  ٢٠ــ  ١٥  از  پس 
ا با آب سرد  فوع آلوده ان باي ابت ه به خون يا م پارچه هاي را 

 . ت ٣٠ دقيقه جوشان شسته، سپس به م
زداي وسايل بيمار در  اساز و گن ه برا ج اصول 

نظر م گيرن عبارت ان از:
اساز  ت ج ه  نوع و م نن ت بيمار تعيين   نوع و ش
معالج  پزش  با  م تواني  خصوص  اين  در  است.  بيمار  وسايل 

 . ني مشورت 
وسايل  ا از  بيمار را ج ملحفه   لباس ها و  ظروف،   

 . ساير افراد خانواده بشويي
از  م توان  پارچه ا  وسايل  شست وشو  از  پس   
نور مستقيم آفتاب و حرارت اتو برا ض عفون آن ها استفاده 

رد. 
 بهتر است پس از استفاده  بيمار از توالت و دستشوي 
ان ها شسته و ض عفون شون بويژه اگر بيمار به بيمار ها  اين م

 . ) مبتال باش عفون روده (مانن اسهال عفون
ـ خواب و استراحت بيمار ـ١ـ  ـ١ـ  ٨ـ 

ود ١/٣ تا  خواب نياز طبيع است و هر فرد بالغ ح
. معموًال نياز به خواب و  ران ١/٤ عمر خود را در خواب م گ

ن انسان  . ب مات افزايش م ياب استراحت هنگام بيمار و ص
، ترميم زخم و دفع مواد زاي نيز نياز به خواب  سب انرژ برا 
، سن  ت بيمار ه نوع و ش يه است  و استراحت دارد. ب
ت زمان خواب است.  ه  م نن بيمار و … از عوامل تعيين 
و  خواب  درباره   ته ها  ن اين  به  ه  است  الزم  ل  طور  به 

 : ني استراحت بيمار توجه 
ا و رفت و  ان آرام، دور از سر و ص ان م ١ــ تا ح ام

 . ني آم را برا خواب بيمار انتخاب 
بيمار  خواست  و  بيمار  نوِع  با  متناسب  اتاق  نور  ٢ــ 

تنظيم شود. 
حساس  افراد   ، بيمار بودن  مسر  صورت  در  ٣ــ 

 . ان و زنان باردار) به اتاق بيمار وارد نشون ود )
و  حساسيت  ون  ب راحت،  باي  بيمار  رختخواب  ٤ــ 

متناسب با فصل انتخاب شود. 
ان  ان، سالمن ود ـ تخت بيمار باي ايمن باش و برا  ٥ ـ 
م است از نظر خطر سقوط، ايمن  ه هوشيار شان  يا افراد 
، نرده داشته باش و از پتو يا بالش  وتاه باش شود (ارتفاع آن 

نار بيمار استفاده شود). در 

توجه!

 ، ند  مطابق با  نوشته شد بر  ظر لعمل   خو ستو  ستفا  هر ما  ضد عفوني،  قبل  
نيد.  ستفا   محلو 

خواب و استراحت بيمار
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ـ سرگرم بيمار ـ  ١ـ  ـ١ـ  ٩ـ 

؟ چگونه؟  رده اي نون فرد بيمار را سرگرم  آيا تا
الت روح و روان در فرد است، به  ه بروز مش از علل عم
ردن فعاليت ها  منظور پيشگير از اين مسأله توجه به فراهم 
برخوردار  به سزاي  اهميت  از  بيمار  ردن  سرگرم  برا  مناسب 

ه م توان به اين موارد پرداخت:  است 
تلويزيون،  و  راديو  مانن  ه  نن سرگرم  وسيله   نوع 
 . تاب و … باي براساس عالقه و انتخاب بيمار باش روزنامه، 
در  باي  ه  نن سرگرم  وسايل  از  استفاده  نوع  و  زمان  همچنين 
زمان  در  اختالل  يا  بيمار  ن  ش تر  ب باعث  ه  باش  ح 
چن  ردن  فراهم  با  است  بهتر  نشود.  او  استراحت  و  خواب 
ار  نوع وسيله، تنوع خوب را در برنامه  استراحت بيمار ت

 . دي

سرگرم بيمار
ِم تحر خصوصًا در زمان بيمار  ن و ع ي جا مان
ه ي  الت جسمان خاص خود را در پ دارد بل نه تنها مش

؟  نجا مي شو ر بيما  طو مد بيما  هايي بر سرگر  ا نيد  خانو  شما چه  تحقيق 
هيد.  ئه  ال  ها    ا ين  فهرست 

✎
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نترِل فشار خون  ـ  ـ١ـ  ٢ـ 
ر است؟  فشار خون يعن چه؟ فشار خون شما چق

ضربان قلب و از طرف  ه با  فشار  فشار خون يعن 
در  و  بالغ  افراد  در  م شود.  وارد  رگ ها  ديواره   به  خون 
ود ١٢٠/٨٠ ١ ميل متر جيوه است،  حالت طبيع فشار خون ح
د به باالتر از ١٤٠/٩٠ ٢ ميل متر جيوه برس فشار  اما اگر اين ع
ه اگر بيمار از نظر روح  ني  ه م شود. دقت  خون باال نامي
نترل فشار  ناراحت بوده، درد داشته و يا فعاليت داشته است، 
). ضمنًا  ه فوريت داشته باش ازي (مگر آن خون را عقب بين
ازه  بازوبن و دور بازو بيمار باي با هم تناسب داشته باش  ان

 . د واقع فشار خون به دست آي تا ع
ار به ترتيب عبارت است از:  مراحل 

نشسته)  يا  ش  (دراز   راحت  وضعيت  در  را  بيمار  ١ــ 
ف آن به سمت باال و ساع  ه  قرار دهي و دستش را طور 
ه بيمار نشسته  . (در صورت  نيز در سطِح قلب باش قرار دهي

يه داد.) است م توان دست او را به ميز ت

ـ اصطالحًا م گوين ١٤ رو ٩ است.  ٢ـ  ١ــ اصطالحًا م گوين ١٢ رو ٨ است.    

نترل فشار خون
از  را  دستش  است  تنگ  بيمار  لباس  آستين  اگر  ٢ــ 
ني و اگر تنگ نيست آن را باال بزني تا باالتر از  آستين خارج 

محل بستن بازوبن قرار گيرد. 
بازو بن  فشار دادن  و  دستگاه  پيچ  ردن  باز  با  ا  ابت ٣ــ 
. سپس قسمت   آن، از خال  بودن دستگاه از هوا مطمئن شوي
ه لبه  پايين  ز بازوبن را در وسط بازو قرار دهي طور  مر
ود ٢/٥ تا ٥ سانت متر باالتر از قسمت داخل آرنج  بازوبن ح
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(چين آرنج) قرار گيرد و درجه  جيوه ا دستگاه در معرض دي 

م بسته نشود.  ه بازوبن شل و يا مح ني  . دقت  شما باش
پيچ  م شود.  ه  نامي دياستول  فشار  شود،  ضعيف  ناگهان  طور 
ني و در  رده، آن را تا  . بازوبن را باز  ني دستگاه را تا آخر باز 
ني و ميزان  . لباس بيمار را مرتب  اري يف مخصوص آن بگ

 . نترل آن در دفتر بنويسي فشار خون را با تاريخ و ساعت 
، جيوه ا  نترل فشار خون به انواع عقربه ا دستگاه ها 

و ديجيتال تقسيم م شود. 

نترل فشار خون

نو  با  و  اشته  گ خود  گوش  داخل  را  گوش  ٤ــ 
است  گوش  انتها  ه  گرد  صفحه   به  ضربه ا  انگشت 
انگشت  دو  با   . شوي مطمئن  آن  ردن  ار  درست  از  تا  بزني 
ا  سبابه و وسط، نبض بازوي بيمار را در قسمت داخل آرنج پي
ون فشار رو محل  ني و صفحه  گوش را به آرام و ب

 . اري ردي بگ ه نبض را حس 

نترل فشار خون
ردن دستگاه، هوا را  ي و با پمپ  ـ پيچ دستگاه را ببن ٥ـ 
ني و اين عمل را تا ٣٠ ميل متر جيوه باالتر از  داخل بازوبن 

 . ، ادامه دهي ا ضربان نبض قطع ش ه ص جاي 
، به   آهستگ پيچ  ه اي ه به سطح جيوه خيره ش ضمن آن 
ه هوا داخل دستگاه خارج  رده و اجازه دهي  دستگاه را باز 
 ( (سيستولي فشار  باالترين   ، ي شني ه  ضربه ا  اولين  شود. 
ا  ه ديگر ص است. همچنان خروج هوا را ادامه دهي تا جاي 
) است. در  د، فشار پايين (دياستول ه نشود. اين ع نبض شني
ا به  ه ص ه شود، نقطه ا  ا نبض تا آخر شني ه ص سان 

 ( نترل فشار خون (نوع عقربه ا دستگاه 

گوش پزش 

فشارخون  نترل  دستگاه 
( (نوع جيوه ا

(نوع  فشار خون  نترل  دستگاه 
 ( ديجيتال
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يده چ
ار بيان شد، در طول زندگ شرايط به وجود م آيد  ه در اين واحد  ✔ همان طور 

ه ما از آنان پرستار و مراقبت  ه عزيزان ما در بستر بيمار گرفتار م آيند و الزم است 
، هنگام نياز از  نيم. بر اين اساس هر ي از ما بايد با اين اصول اوليه آشنا باشيم و به درست
ه  نيم، زيرا مراقبت آشنا از بيمار در منزل، عالوه بر آسايش و آرامش خاص  آن استفاده 

اهد. ه بر خانواده تحميل م شود، م  ِ اضاف  ند از بار مال برا بيمار فراهم م 
رديم، بيماران ط مدت بيمار شان  ار مرور  ه با هم در اين واحد  ✔ همان طور 

ه اگر تواناي الزم را داشته باشند شست وشو در حمام و در غير  نند  بايد روزانه استحمام 
ه در شرايط  اين صورت در بستر انجام م شود. از ديگر نيازها مهم بيماران تغذيه است 
معمول از طريق دهان و در غير اين صورت توسِط سرم و يا سوند معده صورت م گيرد. 
ردن بيمار در بستر  ت انجام ماساژ در نقاط تحت فشار و جابه جا  همچنين در بيماران ب حر

اهميت زياد دارد. 
ه ط مدت اقامت بيمار در منزل، خود و ساير افراد خانواده را از گزند بيمار  ✔ برا آن

نيم.  رده، ضدعفون  و عفونت مصون نگاه داريم بايد لباس ها و وسايل بيمار را جدا 
نترل فشار خون را نيز  در مراقبت از مبتاليان به بيمار فشار خون، نحوه  صحيح 

ياد گرفتيم. 

نيد:   پاسخ صحيح را مشخص 
ردن خواب راحت برا بيماران، رعايت چه شرايط الزم است؟  ١ــ برا فراهم 

م نور اما مناسب روشن باشد.  ب) المپ  الف) بستر بدون حساسيت باشد.  
د) همه  موارد صحيح است.  ان ب سرو صدا باشد.   ج) م

دام است؟  ٢ــ بهترين غذا برا بيماران بستر 
رده باشد.  ب) سرخ  الف) به سرعت هضم شود.  

ج) همراه با برنج فراوان باشد.  
ربن مناسب باشد. ، پروتئين، چرب و هيدرات  الر د) دارا 

نيد؟  ته هاي توجه م  ه استراحت مطلق دارد، به چه ن ٣ــ هنگاِم تعويض لباس بيمار 
بار انجام  ردن لباسشان هر ٣ روز ي الف) چون اين بيماران در حال استراحت مطلق اند، بايد عوض 

شود. 
ت و جابه جاي را به بيمار داد.  ب) بايد هنگام تعويض لباس، حداقل حر

ار اول آزمون پايان نظر واحد  ؟



٩٤٩٤

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با مراقبت هاى عمومى از بيماران در خانه

نند.  ه خودشان نياز داشته باشند لباسشان را عوض م  ت هر زمان  ج) بيماران ب حر
د) تعويض لباس اين بيماران با سايرين تفاوت ندارد. 

 جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگذاريد: 
ِ لگن بيمار پس از دفع مدفوع، ابتدا در آن محلول ضد عفون ريخته و پس از دور  ٤ــ برا ضدعفون

نيم. (   ) ريختن آن، لگن را شسته و ضدعفون م 
رد. (   ) ٥ــ بهتر است لباس بيماران معمول پس از هر بار استفاده دور ريخته شده، مجدداً لباس نو تهيه 

ه اين وسايل به مدت ٣ ساعت زير نور آفتاب قرار  اف است  ٦ــ پس از شستن ملحفه و لباس بيمار 
گيرد. (   ) 

مر و لگن است بايد از لگن مخصوص  ستگ در ناحيه  ه دچار ش ـ برا لگن دادن به بيمار  ٧ـ 
رد. (   ) ستگ استفاده  ش

ـ فشار خون طبيع در افراد بالغ ١٢٠/٨٠ ميل متر جيوه است. (   )  ٨ ـ 
 در جا خال پاسخ درست را بنويسيد: 

ه از …… استفاده  اف است  نند،  ه هر روز در تخت حمام م  ٩ــ برا شست وشو بيماران 
رد. 

ـ وضعيت مناسب برا ماساژ پشت بيمار …… است.  ١٠ـ 
ت در بيماران …… است.  ـ مهم ترين خطر ب حر ١١ـ 

ن  مان رو  را  زير  فعاليت ها  بهداشت  ارگاه  در  هم  با  و  شويد  تقسيم  نفر  ـ٢  ٣ـ  گروه ها  به 
نيد:  اجرا 

ار اول  آزمون پايان عمل واحد 

نيد.  ن را تعويض  ١ــ ملحفه بستر و لباس مان
ن را در تخت چرخانده و در وضعيت صحيح به پهلو قرار دهيد.  ٢ــ مان

نيد.  ٣ــ برگه ا را برا ثبت درجه  حرارت و فشار خون بيمار طراح 
نيد.  ٤ــ روش ها جداساز و گند زداي وسايل بيمار را به صورت پوستر آموزش طراح 

؟
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ار دوم ار دومواحد  واحد 

آشناي با دارو و وسايل مورد نياز بيمارآشناي با دارو و وسايل مورد نياز بيمار
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ار دوم فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برا انجام فعاليت ها عمل واح 

فعاليتوسايل و تجهيزات مورد نياز:رديف
عمل ١

فعاليت
عمل ٢

فعاليت
عمل ٣

فعاليت
عمل ٤

فعاليت
عمل ٥

فعاليت
عمل ٦

فعاليت
عمل ٧

بار مصرف ١ ٭ليوان ي

٭اسپر استنشاق سالبوتامول٢

٭قطره  چشم ٣

٭٭ويال انسولين٤

رج٥ ٭فنجان (ليوان) م

رج٦ ٭قاشق م

سيژن٧ ٭دستگاه ا

سيژن صورت٨ ٭ماس ا

سيژن٩ ٭سون ا

اغ١٠ ٭دستمال 

رچ١١ ٭روغن 

٭شربت١٢

٭قرص١٣
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هدف هاى  به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 
زير دست يابد: 

1ــ انواع اشكال دارويى را بشناسد و نام ببرد. 

2ـ ـ نحوه ى كاربرد صحيح هر نوع دارو را توضيح دهد. 

3ــ شيوه ى استفاده از قطره (چشم، گوش، بينى) را بيان و اجرا كند. 

4ــ داروهايى را كه داراى برچسب «پودر براى تهيه ى محلول» اند را را به نحو صحيح براى مصرف 
آماده كند. 

5 ـ ـ شيوه ى نگهدارى انسولني را شرح دهد. 

پرِى استنشاقى كار كند. 
6ـ ـ به درستى با اس

7ــ با كپسول اكسيژن روى مانكن كار كند. 

8 ـ ـ با صندلى چرخدار كار كند. 

 : ني  پاسخ صحيح را مشخص 
١ــ چه زمان از دارو استفاده م شود؟

د) در زمان درد  ج) در زمان تب  ي بيمار  ب) بنا به صالح الف) بع از تجويز پزش 
ال داروي است؟  ام ي از موارد زير از َاش ٢ــ 

د) همه  موارد  ج) شياف  ب) قرص   پسول   الف) 
امي از وسايل زير بهتر است؟  ازه گير شربت دارو، استفاده از  ٣ــ به نظر شما برا ان

د) قاشق معمول ج) درب شيشه  شربت  رج  ب) قاشق م الف) ليوان معمول 
 : اري  جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگ

 (   ) . ن ، بهتر است همه  آن ها  را هم زمان با هم مصرف  ن ٤ــ اگر بيمار از چن دارو استفاده م 
ن پماد رو پوست بيمار، دارو را رو دست خود قرار داده و سپس رو پوست بيمار  ـ برا مالي ٥ ـ 

 (   ) . بمالي
 (   ) . نار بيمار بماني ه به بيمار دارو م دهي بهتر است تا پايان مصرف آن در  ـ زمان  ٦ـ 

رد. (  )  ـ م توان از ي قطره  چشم به طور مشتر برا چن بيمار استفاده  ٧ـ 
(   ) . نن ـ همه  بيماران ديابت از انسولين استفاده م  ٨ ـ 

(   ) . م نياز دارن ، برا جابه جاي به  ارن ل چرخ ه رو صن ـ همه  بيماران  ٩ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار دوم ؟
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مقدمه
همه ى ما بارها و بارها بيمار شده امي و براى درمان خود به پزشك مراجعه كرده امي. طى اين مراجعات، غالبًا براميان 

دارو جتويز شده است. حتمًا قبول داريد زمانى داروى جتويز شده مؤثر واقع مى شود كه آن را به  درستى مصرف كنيم. 
شايد تاكنون در منزل از بيمار مبتال به بيمارى هاى تنفسى يا ديابتى نيز مراقبت كرده ايد و يا ناچار شده ايد كه براى 

بيمار از ويلچير (صندلى چرخدار) و يا سرم استفاده كنيد و … . 
در واحد كارى كه پيش روى داريد، سعى شده كه به طور ساده و صحيح با انواع دارو و نحوه ى استفاده از آن، وسايل 

خاص نگه دارى از بيماران در منزل آشنا شويد تا بتوانيد در مواقع الزم آن را به كار بنديد. 

ـ دارو ـ٢ـ  ١ـ 
رده اي  بوده است؟ اين  ه دارو مصرف  آخرين بار 

دارو قرص بوده يا شربت و يا …؟ 
ه برا درمان، تشخيص و يا پيشگير  دارو ماده ا است 
 ، ، گياه از بيمار ها استفاده م شود. داروها از منابع حيوان

 . ن و يا مصنوع تهيه م شون مع

يه  ال  يي   منبع  هر  مثا    ٣ تحقيق،  پس   هرگر  شويد.  تقسيم  نفر   ٣ گر ها  به 
هيد. 

✎
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ل ها داروي  انواع ش
پسول، شربت)، آمپول،  داروها به انواع خورا (قرص، 
رم)، شياف و … تقسيم  ، موضع (پماد،  قطره ، اسپر استنشاق

م شود. 
ماده   ه  ن  جام ل  ش به  داروهاي  چيست؟  قرص 
ه، سپس توسط دستگاه  ا به حالت گرد در آم داروي در آن ابت

م م شود.  مترا

قرص

ل ان  پسول چيست؟ پوشش هاي استوانه ا يا بيض ش
پسول طعم  ه از مخلوط آب، گليسيرين و ژالتين تهيه م شود. 
به  ورود  از  پس  پوشش  اين  رده،  مخف  را  دارو  تلخ  و  مزه  ب

ه حل م شود. مع

پسول
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مواد  ن  ه      از    حل    ش داروهاي   هستن  چيست؟  شربت 

 . مؤثر داروي در شربِت قن به دست م آين

شربت

٣ سي سي شربت  به طو صحيح  ليو مد بريزيد. 

✎
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ه  است  تزريق  قابل  استريل  محلول  چيست؟  آمپول 
ن م شود.  حاو مواد داروي است و از طريق سرنگ وارد ب

آمپول

ه  قطره چيست؟ ي از انواع داروها موضع است 
 ، (بين مورد نظر  حفره   وارد  مستقيمًا  دارو  محلول  عصاره  

گوش و چشم) م شود. 

قطره

ه به صورت بخار  ل از داروست  اسپر چيست؟ ش
ه  يا ذرات بسيار ريز در بين يا حلق و يا در موضع خاص پاشي
ه  ل  ش استوانه ا  وچ  پسول ها  داخل  در  و  م شود 

، نگه دار م شود.  فشار باالي دارن

اسپر

يب  ه از تر پماد چيست؟ داروها نيمه جام هستن 
. مواد مؤثر داروي با مواد چرب (وازلين) به دست م آي

آب  م  ار  مق فقط  بوده،  نرم تر  پماد  از  چيست؟  رم 
ردن پوست و موارد ديگر از آن استفاده  دارد و به منظور نرم 

م شود. 
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پماد

ه از  ل ان  شياف چيست؟ داروها جام مخروط ش
طريق مقع در انتها راست روده قرار داده م شود. اين داروها 
ن ذوب و ماده  در حرارت معمول جام بوده ول در حرارت ب

مؤثر آن آزاد م شود. 

باي سرساعت معين مصرف شود. 
مطابقت دهي تا از نام،  پزش را با دارو  نسخه   ٢ــ 

 . ميزان، روش و ساعت مصرف آن مطمئن شوي
ني و  پسول ها را براساس تجويز مصرف  ـ قرص ها و  ٣ـ 

 . ني اگر الزم است قرص ها را از خط وسط آن بش
ظرف  از  را  پسول ها  و  قرص ها  لحظه  آخرين  تا  ـ  ٤ـ 

 . ني مخصوص خود خارج ن
ـ برا خوردن شربت از قاشق و يا از ليوان درجه بن  ٥ـ 
ـه  داري  نگه  طور  را  شربت  شيشه   و  ني  استفاده  ه  ش

. برچسب آن رو به شما باش
نار بستر بيمار ببري و تا پايان خوردن آن  ـ دارو را  ٦ـ 

 . نار بيمار بماني
استفراغ،  مثل  عاليم  دارو  مصرف  از  پس  اگر  ـ  ٧ـ 
 ، ش ه  دي بيمار  در  هير  و  خارش   ، قرمز  ، ي ش دل پيچه  

 . ني حتمًا به پزش مراجعه 
 . شته را دور بريزي ـ داروها تاريخ گ ٨ـ 

رده و  م آب حل  ار  ـ اگر الزم ش دارو را در مق ٩ـ 
 . با ن به بيمار بنوشاني

١٠ــ هنگام دادن دارو به بيمار همه  وسايل را در سين 
 . اري دارو بگ

مصرف  ساعت  سر  باي  را  آنت بيوتي  داروها  ـ  ١١ـ 
ه پزش تجويز  رد. همچنين از اين داروها باي تا پايان زمان 

رد.  رده استفاده 
 . ني ـ هيچ وقت از دارو به طور مشتر استفاده ن ١٢ـ 

ه آن ها را دور بريزي و  ١٣ــ اگر داروها شما تمام نش
 . اري برا دفعه  بع نگه ن

توجه!

ظر  ميتو     ، چند  مصر  صو   
ستفا  صحيح   مصر  بر  يي 

. ظرف روزانه  دارور

شياف

ار داروها  محل نگه
؟ به نظر  ني جا نگه دار م  شما در منزل داروها را در 

جاست؟  شما بهترين محل نگه دار دارو در منزل 
، خن و دور از نور نگه دار  دارو باي در جا خش
به  باي   . باش دور  اطفال  دسترس  از  باي  دارو  همچنين  شود. 
ه در قسمت راهنما دارو  شيوه  صحيح نگه دار هر دارو 

رد.  ه است) توجه  (داخل جعبه دارو نوشته ش
ته ها مورد توجه هنگام مصرف دارو: ـ ن ـ٢ـ  ـ١ـ  ١ـ 

؟  آيا بهترين راه مصرف داروها را م شناسي
 : ني ته ها توجه  ين ن هنگام مصرف دارو ب

ه است و  ١ــ هر دارو برا ي بيمار خاص تجويز ش
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 : موضع دارو  از  استفاده  نحوه   ـ  ـ٢ـ  ـ١ـ  ٢ـ 
؟ ني شما چگونه از پماد استفاده م 

ني تا  ش به دست  ا دست خود را بشويي و دست ابت
چوب  يا  پنبه  از  (م توان  نشود  شما  خود  پوست  ب  ج دارو 

نيد.  ست  يي  ، چسب  برچسب جعبه   ستفا   مقو با 

✎
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رد). سپس از بيمار بخواهي  ن دارو استفاده  بستن برا مالي
ن دارو، از تماس با اشيا  اقل ٣٠ــ٢٠ دقيقه پس از مالي ه ح
. در انتها وسايل را جمع  ن ديگر و يا شستن محل خوددار 

 . ني و دستان خود را بشويي

ه چرا پس از ماليدن  ن پماد را گذاشتيد درباره  اين  ه رو دست مان پس از آن 
دارو، نبايد پوست را ماساژ داد برا دوستان خود توضيح دهيد (برا پاسخ به اين سؤال 

نيد).  ِ تايلور مراجعه  تاب اصول پرستار م توانيد به 

ـ٢ــ نحوه  استفاده از داروها چشم ـ١ـ  ٣ـ 
ه  ، طور  ا بيمار را به پشت بخواباني الف) قطره: ابت
. در اين زمان پل پايين و را به آرام به  ن به سقف نگاه 
ني و با فاصله  شي و دِر قطره را باز  پايين (به طرف گونه) ب
. سپس از بيمار  از چشم، قطره را در محل سفي چشم بريزي

د.  ون پل زدن چشم خود را ببن ه چن لحظه ب نحوه  ريختن قطره در چشم بخواهي 

ن بريزيد.  ستريل چشمي   چشم مان ي قطر  قطر  نرما سالين 

✎
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در  را  بيمار   ، چشم پماد  از  استفاده  برا  پماد:  ب) 
، بخواباني و پماد را با فشار  ه در باال گفته ش همان وضعيت 
نواخت از قسمت داخل  آهسته به انتها تيوپ پماد و به طور ي
ه  . سپس از بيمار بخواهي  پل پايين به سمت خارج آن بمالي
ره  چشم را به صورت  د و در همين حال،  چشم خود را ببن

. قه بچرخان نحوه  استفاده از پماد در چشمَدَوران در ح

بحث كنيد
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بحث كنيد

ه مجدداً از دارو استفاده  اندن قطره، بيمار اش بريزد، آيا الزم است  اگر پس از چ
رد؟ درباره  دليل خود توضيح دهيد. 

٤ــ١ــ٢ــ نحوه  استفاده از قطره  گوش: برا 
ه بيمار سر خود را رو  استفاده از قطره  گوش، الزم است 
در   . بگيري دست  در  را  او  گوش  الله   شما  و  ارد  بگ بالش 
ان الله  گوش را به طرف پايين و عقب و در بزرگساالن  ود
اني و  شي و قطره را بچ الله  گوش را به طرف باال و عقب ب

 . ت ٢ تا ٣ دقيقه در همين وضعيت نگه داري بيمار را به م

توجه!

نيد. ستفا ن هرگز  ي پما يا قطر  چشمي بر  يا چند بيما 

نحوه  ريختن قطره در گوش

ان و بزرگساالن ود نحوه  ريختن قطره در گوش 

برا   : بين قطره   از  استفاده  نحوه   ـ١ــ٢ــ  ٥ ـ 
، بيمار را به پشت بخواباني و ي بالش  استفاده از قطره  بين
ه بيمار از راه دهان نفس  اري و در حال  زير شانه ها او بگ
. هنگام ريختن  اني اد الزم در بين او بچ ش قطره را به تع م 
ه بيمار سوراخ ديگر بين را با انگشت خود  قطره الزم است 

د.  ببن

نحوه  ريختن قطره در بين

ا  : ابت ٦ــ١ــ٢ــ نحوه  استفاده از شياف در مقع
ه شياف تا زمان استفاده باي در يخچال نگه دار  ني  توجه 
اشتن شياف الزم است بيمار روده   شود. همچنين قبل از گ

 . ن فوع تخليه  خود را از م
 : ني ات توجه  اشتن شياف به اين ن برا گ

ه و پا راست خود را  ١ــ بيمار به پهلو چپ خوابي
 . ن م خم  رو ش

 . ني ش به دست  ٢ــ دست
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ه  نن رم نرم  م وازلين يا  رده  ش شياف را باز  ٣ــ رو
وارد  راحت تر  شياف  تا  بمالي  شياف  به  و  خود  انگشت  به  را 

شود. 
ني و با  ـ با ي دست دو طرف باسن را از هم باز  ٤ـ 
 . ني انگشت نشانه  دست ديگر شياف را به آرام وارد مقع 
ـ ضمن بيرون آوردن انگشت، دو سمت باسن را به هم  ٥ ـ 

 . ني نزدي 
ـ  ٥ دقيقه در همين وضعيت باق  ـ الزم است بيمار ١٠ـ  ٦ـ 

 . بمان
ه قبل از خواب از شياف استفاده شود تا  ـ بهتر است  ٧ـ 

 . ن داشته باش ب ش اف برا ج زمان 
 : ـ٢ــ نحوه  استفاده از داروها استنشاق ـ١ـ  ٧ـ 
از اين نوع دارو برا درمان بيمار ها تنفس استفاده م شود. 
ان داده و سپس آن را  الزم است ظرف اسپر را به خوب ت
سانت متر  چن  فاصله  در  را  آن  دهان  قسمت   . ني وارونه 
اسپر  فشار دادن  هنگام   . دهي فشار  و  اشته  گ بيمار  دهان  از 

ش و قطرات داروي را  باي بيمار از طريق دهان نفس عميق ب
). سپس نفس  ن ن دارو خوددار  ن (از بلعي وارد ريه خود 
د ٣ بشمارد و سپس به طور طبيع  خود را نگه داشته و تا ع
ان م توان دهانه  ليوان ي بار مصرف  ود . برا  ن بازدم 
رد و سپس دهان اسپر  ازه  دهان اسپر سوراخ  را به ان
رده و ليوان را مانن ماس رو دهان بيمار  را داخل ليوان 

ه زير چانه  او ثابت شود.  اشت طور  گ

نحوه  استفاده از اسپر استنشاق

نيد.  جر  ن  ستفا  ليو ي با مصر بر  مان ا  با  و سپر   ستفا   نحو  

✎
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 : ـ١ــ٢ــ نحوه  استفاده از داروها خورا ٨ ـ 
داروها خورا پس از خوردن از طريق دهان، وارد جريان 
ه اين دسته از داروها بهتر اثر  . بنابراين برا آن خون م شون

رد:  ته ها توجه  نن باي هنگام مصرفشان به اين ن
ه شود  ان ها جوي م دن ن باي با  ١ــ قرص ها جوي

(از قورت دادن آن ها خوددار شود). 
اشته،  پسول ها زير زبان را زير زبان گ ٢ــ قرص ها و 

تا چن دقيقه نباي آب دهان را قورت داد. 
ل دارن پس از مشورت  ه در قورت دادن مش ٣ــ بيماران 
ه، در آب  وبي با پزش يا پرستار م توانن قرص ها را با هاون 

نن تا راحت تر خورده شود.  حل 
 . ان دهي ـ قبل از مصرِف شربت آن را به خوب ت ٤ـ 

رسه  ان تا سن م ود ـ برا دادن دارو نوزادان و  ٥ـ 
 . ني ون سوزن استفاده  ان و يا سرنگ ب از قطره چ

مواد  يا  شير  مانن  مواد  با  دارو  ردن  مخلوط  از  ـ  ٦ـ 
 . ني اي اجتناب  غ

اقل با ي ليوان  پسول و قرص ح ـ داروهاي مانن  ٧ـ 
آب خورده شود. 

ه در  ازه  ، به همان ان ردن پودر داروي ـ برا آماده  ٨ـ 
ه اضافه  ه  سرد ش ه، آب جوشي دستور رو دارو نوشته ش

 . ني ازه  الزم مصرف  ن در آب، به ان رده، پس از حل ش
نوع  دو  مصرف  بين  دقيقه   ١٥ اقل  ح است  بهتر  ـ  ٩ـ 

 . اري دارو خورا فاصله بگ
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ـ ديابت و انسولين  ـ ٢ـ  ٢ـ 

ه بيماران ديابت به آن نياز دارن  ازه  انسولين را  ان
وضعيت  و  وزن   ، ن ب فعاليت   ، اي غ رژيم  براساس   ، پزش
بازار  در  موجود  انسولين ها   . ن م  تعيين  روان  و  جسم 

سه  به  دوام  ت  م طول  و  اثر  ت  م ثر  ا ح اثر،  شروع  براساس 
و   (NPH (مانن  االثر  متوسط  ريستال)،  (مانن  اثر  وتاه  دسته 

 . طوالن اثر (مانن اولترالنت) تقسيم م شون

بيشتر بدانيد

ثر اثرشروع اثر انسولين ا ت دوام اثرح رنگم
ـ٤ ساعت٦٠ــ٣٠ دقيقه وتاه اثر  ـ٦ ساعت٥ـ  شفاف٨ـ 

ر٢٤ ساعت١٢ــ٤ ساعت٩٠ــ ٦٠ دقيقه متوسط االثر 
ـ ٤ دقيقه طوالن اثر ر٣٦ــ٣٠ ساعت١٨ــ١٠ ساعت٨ ـ 

رد مناسب اين دارو  چون برا تهيه  انسولين و عمل
ه همه   حيات هزينه بسيار زياد صرف م شود، الزم است 
احسن  نحو  به  دارو  اين  از  آنان  خانواده   و  ديابت  بيماران 
را  ته هاي  ن اصل ترين  شما،  راهنماي  برا   . نن نگه دار 
مرور  هم  با  دهي  آموزش  بيماران  از  گروه  اين  به  م تواني  ه 

نيم: م 

ـ٢ درجه  ١ــ شيشه  انسولين را دائمًا در يخچال (بين ٨ـ 
اشتن شيشه  انسولين در برابر  . از گ ني سانت گراد) نگه دار 
ني (انسولين را قبل از تزريق از  نور مستقيم آفتاب خوددار 

 .( ني يخچال خارج 
 . ٢ــ انسولين نباي يخ بزن

بيشتر بدانيد

انسولني كريستال تا پايان مصرف بايد شفاف و يك    دست باشد و انسولني NPH نيز با تكان مالمي بايد 
يك دست شود در غير اين صورت قابل استفاده نيست. 

٣ــ برا تزريق انسولين فقط از سرنگ انسولين استفاده 
شود (خطوط رو سرنگ انسولين برحسب واح تقسيم بن 

ه با نظر پزش مشخص  ه است و باي براساس ميزان واح  ش
ه شود).  شي ه است  ش
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سرنگ انسولين 

ي استريل  ٤ــ برا هر بار تزريِق انسولين از سرنگ ج
استفاده شود. 

جل  زير  تزريق  صورت  به   NPH انسولين  تزريق  ٥ــ 
است (زاويه  ورود سوزن در افراد چاق ٩٠ درجه و در افراد 
ه سوزن وارد زير پوست شود و  الغر ٤٥ درجه است به نحو 

داخل عضله نشود). 
ن  ب مختلف  قسمت ها  در  انسولين  ب  ج سرعت  ـ  ٦ـ 
متفاوت است (در بازوها سريع تر از ران ها، و در ران ها سريع تر از 
ب را باال م برد.  ني ورزش نيز سرعت ج باسن است). دقت 
ـ تزريق انسولين باي به صورت چرخش باش و بهتر  ٧ـ 
رر در  رد زيرا تزريق م است از چن عضو برا تزريق استفاده 
ي محل باعث م شود بافت چرب زير پوسِت آن قسمت آسيب 

 . ن ب انسولين در محِل تزريق تغيير  ه، سرعت ج دي
ـ چهار محل مناسب برا تزريق انسولين عبارت ان  ١ــ٧ـ 

م، قسمت پشت بازوها، قسمت باالي ران ها و باسن.  از: ش
م،  ه در پوست ش ب انسولين تزريق ش ـ سرعت ج ٢ــ٧ـ 

سريع تر از قسمت ها ديگر است.

ه  ام  ردن به ان ٣ــ٧ــ نباي انسولين را قبل از ورزش 
رد.  هنگام ورزش با آن فعاليت م شود تزريق 

ي  تزريق،  محل  انتخاب  برا  ه  است  بهتر  ٤ــ٧ــ 
در  را  صبح  تزريق  (مثًال   . باش بيمار  اختيار  در  مناسب  ول  ج
م و تزريق عصر را در بازوها يا ران ها انجام ده و همچنين  ش
ه به طور تصادف محل تزريق را عوض  ني  به بيمارتان توصيه 

.( ن ن
ا  خوردن تزريق  ـ انسولين باي ٣٠ــ٢٠ دقيقه قبل از غ ٨ـ 

شود. 
م  با  همراه  اگر  به خصوص  اضاف  انسولين  تزريق  ٩ــ 
اهش  ا باش باعث شو  ردن غ ردن و يا مصرف ن مصرف 

قن خون م شود. 
١٠ــ بهتر است انسولين هميشه در ي ساعت مشخص 

و ثابت تزريق شود. 
ريستال و  ا انسولين  ١١ــ در تزريق ٢ نوع انسولين، ابت

ه م شود.  شي سپس انسولين NPH در سرنگ 

چهار محل مناسب برا تزريق انسولين 

ند   حي  طر پوستر  نسولين    نگه   شيو   گر  هر  شويد.  تقسيم  نفر   ٤ گر ها  به 
نيد .  ال نصب  بهترين   
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سيژن  ٣ــ٢ــ درمان با ا

ه  ن زن شي ون نفس  ت م تواني ب ني چه م ر م  ف
؟  بماني

احتياج  سيژن  ا به  گ  زن ادامه   برا  انسان ها  همه  
شرايط  آسم)  بيمار  (مانن  بيمار ها  بعض  در  اما   . دارن
سيژن  ش و ا ه بيمار قادر نيست به خوب نفس ب به وجود م آي 
سيژن  ا بيمار  برا  مواقع  اين  در   . ن ب خود  ريه ها  وارد  را 
سيژن با فشار بيشتر  سيژن، گاز ا تجويز م شود. در درمان با ا
ه در محيط است، در دسترس بيمار قرار م گيرد.  سيژن  از ا
ه اين  اما اين فشار برا بيمار قابل تحمل نيست و الزم است 

 . ن م  سيژن  ه ا نن فشار را دستگاه به نام دستگاه تنظيم 
ه  ش يل  تش اصل  قسمت  دو  از  سيژن  ا دستگاه 

است: 
سيژن  ا گاز  حاو  ه  سيژن  ا تان  يا  پسول  الف) 

است. 
رج  ه دو صفحه  م سيژن  ه  ا نن ب) دستگاه تنظيم 

دارد: 
و  دارد  قرار  ر  سيلن نزدي  ه  رج  م صفحه   ١ــ 

 . سيژن درون تان را نشان م ده ميزان ا

سيژن   پسول ا

ار خروج  ه مق ه  ديگر  ٢ــ صفحه  درجه بن ش
 . سيژن را برحسب ليتر در دقيقه نشان م ده ا

م توان در منزل با استفاده از ماس صورت و يا سون 
سيژن الزم را در اختيار  بين (ي شاخه يا دو شاخه) ميزان ا

اشت.  بيمار گ
سيژن استفاده  اگر شما برا درمان بيمارتان در منزل، از ا

ه:  ني  ني دقت  م 
بود در صورت  ه عالمت تنگ نفس يا   فقط زمان 

 . ار ببري و ناخن ها وجود دارد، آن را به 
دقيقه،  در  ليتر   ٦ از  بيشتر  ميزان  به  يا  و  دايم  طور  به   
. به جز در بيماران مبتال به بيمار  ني سيژن را برا بيمار باز ن ا
ت ١٠ــ  ٨ ساعت و با  سيژن روزانه به م ه الزم است ا مزمن، 

 . ود ٣ــ٢ ليتر در دقيقه جريان ياب سرعت ح
را  سيژن  ا نفس،  تنگ  عاليم  ن  ش برطرف  محض  به   

 . ش ني تا بيمار خود به خود نفس ب قطع 
ن  ش بهتر  به  بيمار  اتاق  هوا  ردن  مرطوب  و  تهويه   

 . ن م بزرگ م  تنفس او 
سيژن  ر ا اقل ١/٣ سيلن ه ح  همواره مطمئن باشي 

 . داشته باش
، قبل از آن  ه از باز بودن لوله ها مطمئن شوي  برا اين 
 . اري ه سون در بين بيمار قرار گيرد، سر آن را داخل آب بگ

يل ش جريان برقرار است.  اگر حباب تش
ن از طريق   به بيمار بگويي اگر از سون استفاده م 
ش از طريق دهان و بين نفس  ، و اگر با ماس نفس م  بين

 . ش ب
ن ممنوع»  شي سيژن، عالمت «سيگار  ر ا  بر رو سيلن
پسول  را بچسباني و نيز از ايجاد هرگونه آتش و جرقه در اطراف 
، زيرا خطر آتش سوز و انفجار بيمار و خانواده   ني جلوگير 

 . ن ي م  او را ته
اري تا از خطر  سيژن را در گوشه  اتاق بگ ر ا  سيلن

 . افتادن و سقوط در امان باش
در  را  بيمار  سيژن،  ا از  استفاده  هنگام  است  بهتر   

. وضعيت نيمه نشسته قرار دهي

سيژن ار ا  مق

دستگاه 
ه نن مرطوب 

سيژن برا بيمار  تنظيم ميزان ا
سيژن بيمار ه  جريان ا نن درجه مشخص 

ه  حجم نن درجه  مشخص 
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ن مجرا دهان  ني برا جلوگير از خش ش  دقت 
ني و هميشه در ظرف مخصوص،  سيژن را مرطوب  ، ا و بين
آب مقطر بريزي (استفاده از آب معمول باعث رسوب ذرات آب 

ن آن م شود).  در مجرا و بسته ش
سيژن، سون بين را ١  ر رفتن ا  برا جلوگير از ه
تا ٢ سانت متر داخل مجرا بين و يا ماس را رو صورت 

 . ني بيمار ثابت 
ار: روش 

. ١ــ دست ها خود را بشويي
ني  وصل  سيژن  ا دستگاه  به  را  صورت  ماس  ٢ــ 
برقرار  داده  دستور  پزش  ه  ازه ا  ان به  را  سيژن  ا جريان  و 

 . ني
اري و بن يا  ٣ــ ماس را رو بين و دهان بيمار بگ
ناره ها ماس  سيژن از  ش آن را پشت سر بيمار ببري تا ا
ش بيش از ح سفت نباش تا بيمار  ني بن يا  . (توجه  بيرون نزن

شما ناراحت نشود).
اقل هر ٣ــ٢ ساعت ي بار ماس  ه ح ٤ــ بهتر است 
سيژن به طور دايم جريان  را از رو صورت بيمار برداري تا ا
اشته باش و در اين زمان پوست صورت بيمار را تميز و حتمًا  ن

 . ني خش 
 ، ني سيژن استفاده م  ـ اگر به جا ماس از لوله  ا ٥ـ 
شاخ ها آن را در سوراخ بين قرار دهي و ادامه  آن را 

 . ني پشت گوش بيمار برده، در پشت سر بيمار ثابت 

سيژن  نحوه  درمان با ا

نيد. قيقه برقر  ند  ٣ ليتر   سيژ  به  ن جريا  ،  بر مان ستفا  ماس صو با 
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٤ــ٢ــ سرم 
؟ رده اي نون از سرم استفاده  آيا تا

سرم 

ه دارا ي يا  سرم محلول قابِل تزريق استريل است 
ثر موارد برا جبران  ه در ا اي است  چن ماده داروي يا غ

م آب از آن استفاده م شود. 
نترل قطره ها سرم   نحوه  تنظيم و 

سرم  تزريق  از  استفاده   ، درمان رايج  روش ها  از  ي 
ه پزش  برا بيمار است. در اين شيوه، محلول مشخص را 
ه بيمار  ت  . در طول م نن رده است وارد وري بيمار م  تعيين 

سرم دارد باي از او مراقبت شود: 
 . ني ن سرم و وسايل آن جلوگير  ١ــ از آلوده ش

مسير  در  ورم  درد،   ، قرمز عاليم  ه  آن  محض  به  ٢ــ 
 . ن ، از پرستار بخواهي سوزن را عوض  ه ش سوزن دي
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ه در وري بيمار جريان دارد  اد قطره ها سرم را  ٣ــ تع

 . ني تا مطابق با دستور پزش باش نترل 
افراد  و  ان  ود برا  خصوصًا  سرم  قطره ها  افزايش 

سالمن بسيار خطرنا است. 
اف است با استفاده از  ٤ــ برا شمردن قطره ها سرم، 
. اگر با  اد قطره ها را در ي دقيقه بشمري ساعت ثانيه دار، تع
ردن  ه  پزش اختالف داشت با سفت يا شل  ازه  تجويز ش ان

. ني م يا زياد  پيچ يا ميله تنظيم، آن را 
به  ان  ود خصوصًا  افراد  دست زدن  و  ردن  باز  ـ  ٥ ـ 

وسايل سرم خطرنا است. 
ه  ه فقط چن س س از سرم باق مان ـ به محض آن  ٦ـ 

 . ني بود، پيچ سرم را بسته و محلول را عوض 

نترل قطرات سرم بيمار

ار١ ل چرخ صن

ار ل چرخ ـ صن ـ٢ـ  ٥ـ 
ار نشسته ان  ل چرخ ه رو صن ني افراد  ر م  ف

؟ چه احساس دارن

ه قادر نيستن رو پا خود راه  م به افراد  برا 
ل متحر  ار استفاده م شود. اين صن ل چرخ ، از صن برون
ارآي متفاوت  ازه ها مختلف است و طبيعتًا  دارا انواع و ان

نيز خواه داشت. 
استفاده  ار  چرخ ل  صن از  ه  بيمار  به  م  برا 

 : ني ن موارد زير را رعايت  م 
ل را قفل  ، چرخ صن ن ت نم  ه بيمار حر ١ــ زمان 

 . ني
ل را عقب عقب پايين  ن از پله ها، صن ٢ــ برا پايين آم

 . بياوري
٣ــ هنگام نشستن بيمار، پايه ها جلو پا را پايين بياوري 
ار از  ف پاها بيمار رو آن قرار گيرد. با اين  ه  به طور 

 . ني مه ها احتمال جلوگير م  ص
 . ازي ـ همواره پوشش مناسب رو بيمار بين ٤ـ 

، نياز او را  ن ه بيمار از شما درخواست  ـ قبل از آن ٥ـ 
 . ني ت شناخته، آن را برآورده  برا حر

Wheel chair ــ۱
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لمه  مناسب بنويسيد:  در محل ها نقطه چين 
١ــ قرص زيرزبان را بايد در ……… گذاشت و تا چند دقيقه آب دهان را قورت نداد. 

٢ــ برا دادن دارو نوزاد بهترين وسيله استفاده از ……… است. 
رد.   ند، بايد از ……… مناسب استفاده  ه از صندل چرخدار استفاده م  ـ برا بيمار  ٣ـ 

نيد:    پاسخ صحيح را مشخص 
دام ي از بيمار ها زير استفاده م شود؟  ٤ــ اسپر برا درمان 

ب) بيمار ها پوست  الف) بيمار ها تنفس  
د) گرفتگ گوش  ج) بيمار ها چشم  

مصرف  زير  داروي  ل ها  ش از  ي  دام  است  بهتر  دارد  ل  مش دادن  قورت  در  بيمار  اگر  ـ  ٥ـ 
شود؟ 

د) شربت  ج) آمپول   پسول  ب)  الف) قرص 
دام منطقه  چشم م ريزيد؟  نيد، قطره را در  ه از قطره چشم برا بيمار استفاده م  ٦ــ زمان 

ب) رو سفيد پل باالي الف) رو سفيد پل پايين  
ند د) فرق نم  ج) رو قسمت رنگ چشم  

يده چ
ه با دستور پزش  ✔ استفاده از دارو، ي از مهم ترين شيوه ها درمان بيماران است 
و  مصرف  روش  دارو،  مصرف  ميزان  دارو،  ل  ش دارو،  نام  شامل  دستور  اين  م شود.  آغاز 
ل ها داروي و شيوه ها صحيح  ار با هم انواع ش زمان استفاده از داروست. در اين واحد 

مصرف هر ي را مورد توجه قرار داديم. 
ه برا  ه گفته شد، ي از حيات ترين داروها موجود، انسولين است  ✔ همان طور 
ه  درمان بيماران ديابت از آن استفاده م شود. اما استفاده  صحيح اين دارو، اصول دارد 

رديم.  با هم آن را مرور 
با  درمان  تحت  منزل،  در  ه  بيماران  از  را  خاص  مراقبت ها  ديگر،  قسمت  در   ✔

اربرد درست صندل چرخدار نيز  ته ها مربوط به  رده به ن سيژن و يا سرم اند بررس  ا
رديم.  توجه 

ار دوم آزمون پايان نظر واحد  ؟
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جاست؟  ـ محل نگه دار شياف دارو  ٧ـ 
ند د) فرق نم  مد بيمار  ج)  ب) يخچال  الف) قفسه  داروي 

دام عبارت در مورد شياف دارو صحيح است؟  ـ  ٨ـ 
ه قبل از خواب از شياف استفاده شود.  الف) بهتر است 
ب) بعد از گذاشتن شياف بيمار بايد ٥ دقيقه راه برود. 

م (دمر) قرار دهيد.  ج) برا گذاشتن شياف بيمار را در وضعيت به ش
شد.  د) به هنگام گذاشتن شياف بيمار بايد از طريق دهان نفس ب

ه از ٢ نوع انسولين استفاده م كند:  ٩ــ در بيمار ديابت 
شيده م شود.  ريستال  .اچ و سپس انسولين  الف) ابتدا انسولين ان.پ
شيده م شود.  .اچ  ريستال و سپس انسولين ان.پ ب) ابتدا انسولين 

ند.  شيدن انسولين تفاوت نم  ج) ترتيب 
رد.  د) هيچگاه نبايد ٢ نوع انسولين را با هم مخلوط 

١٠ــ شيوه  مصرف دارو انسولين چگونه است؟ 
د) تزريق ج) قطره  ب) شياف  الف) خورا 

 جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگذاريد: 
ند. (   )  ، بيمار بايد نفس خود را خارج  ١١ــ بالفاصله پس از استفاده از اسپر استنشاق

شيم. (   ) ان، الله گوش را به سمت پايين و عقب م  ود ١٢ــ برا ريختن قطره  گوش در 
١٣ــ هنگام ريختن قطره بين الزم است زير شانه ها بيمار ي بالش قرار داد. (   )

١٤ــ پماد چشم را رو پل باالي و از خارج به داخل م گذاريم.(   )
١٥ــ الزم است بيمار هم زمان با مصرف اسپر استنشاق سوراخ ها بين خود را ببندد. (   )

ـ٢ نفر تقسيم شويد و به نوبت فعاليت ها زير را انجام دهيد:   به گروه ها ٣ـ 
سيژن را به ميزان ٢ ليتر در دقيقه جريان  رده، ا سيژن وصل  پسول ا سيژن را به  ✔ ماس ا

دهيد. 
طراح  پوستر  صورت  به  را  انسولين  نگه دار  نحوه   ، رنگ اغذ  و  چسب  مقوا،  از  استفاده  با   ✔

نيد. 

ار دوم ؟ آزمون پايان عمل واحد 


