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 مقدمه

 م  خانواده گرامی سال

میدواریم که بیمار شما هر چه زودتـر سـالمتی خـود را بدسـت آورد. ایـن ا

راهنمایی است برای شما که بتوانید هر چه بیشتر به بهبودی بیمار خود  کتابچـه

و فعالیتهـای بیماری های شایع بیمارستان کمک کنید. در این کتابچه شما با  

آشنا می شوید و به برخی سواالتی کـه در این بیمارستان پرسـتاران وپزشکان 

ست برای شما ایجاد شود، پاسخ داده می شود. این مجموعه به شما  ا ممکـن

پزشکانی  وپرستاران ، تا شرایط آرام و مناسبی برای بیمار خود  کمک می کند

ی کنند، فراهم کنید.آموزش درزمینه بیمـاری هـای م مراقبت ار شـماکه از بیمـ

 ، تنفسی ، شکستگی ، مسمومیت ها ، کم خونی و زردی در نوزادان ، قلبـی

بیمارتان، برای تصمیم  و خانواده گرامـی،  توانایی شـما تا شودی باعـث م

درامرارتقاء کیفیت  مـشارکت برایگیریهای بهداشتی مناسب افـزایش یافتـه و

 .زندگی وتداوم سالمت،مهارت وتوانایی الزم را  کسب نمایید

 رباب میری : مسئول آموزش سالمت                                       
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 مردان آشنایی با قوانین و مقررات بخش

پرستار  شما، از ابتدای شیفت مشخص و به شما معرفی می شود و مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار  شما  -1

می باشد.اگر شما در ارتباط با بیماری فرزند تان یا روشهای تشخیصی  و درمانی سئوال دارید از پزشک یا 

 دهند.پرستارتان بپرسید و از آنها بخواهید به زبان ساده برای شما توضیح 

در واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می برای  روند درمان شما مهم بوده  ودستبند شناسایی بیمار -2

شود که روی مچ دست چپ بیمار بسته می شود و تا هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید روی دست بیمارباشد 

 ود را مطلع نمایید.و در صورت صدمه دیدن ،آن را دور نیندازید و پرستار خ

 تخت بستری می باشد. 25اتاق و  7جراحی مردان دارای  -بخش داخلی -3

در هر اتاق امکاناتی مثل یخچال، گیرنده دیجیتال، وسایل گرمایشی و سرمایشی، قرار داده شده است. در حفظ  -4

 و مراقبت از آنها کوشا باشید و نظافت اتاق ها را رعایت نمایید.

 پالستیک مشکی در یخچال خودداری فرمایید. از گذاشتن -5

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به  -6 

صدا در آمدن زنگ،  پرستار در بالین بیمار حاضر می شود و برای قطع زنگ، دکمه قرمز را فشار دهید. در ضمن 

 نیز نصب می باشد که با کشیدن بند، سیستم فعال شده  و به صدا در می آید. این سیستم در دستشویی

سطل زباله زرد موجود در بخش برای زباله های عفونی ) سرنگ، ست سرم، وسایل پانسمان و .....( است و از  -7

 .ریختن زباله های دیگر در آن خودداری کنید

 آبمیوه، دستمال کاغذی و ...( می  باشد. سطل زباله آبی برای زباله های غیرعفونی) پاکت -8

 سرویس بهداشتی و حمام در وسط بخش، سمت چپ قرار د.ارد. -9

حضور همراه در بخش با رعایت مقررات و صرفا با داشتن کارت همراه امکانپذیر استو حضور همراه زن تا  -10

 شب می باشد. 8

عصر است، در غیر این ساعت از حضور در بخش برای مالقات، خودداری  4تا  2مالقات هرروز از ساعت  -11
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 کنید.

ویزیت بیماران توسط پزشک معالج هرروز صبح انجام می شود، از تجمع در اتاق ها در ساعات ویزیت  -12

 پزشکان خودداری کنید.

کنار تخت برای حفاظت از بیمار همواره باالباشد و برای  در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری نرد های -13

 کلیه بیماران در هنگام خواب و استراحت و در طول شب نرده های کنار تخت باال باشد.

دررابطه با رژیم غذایی مددجویان از پرستار بخش سوال کنید و از دادن مواد غذایی خارج از رژیم غذایی  -14

 مددجو خودداری کنید.

 عصر 7تا  6، شام 12، ناهار 7تا  6عت سرو غذا: صبحانه سا -15

 شده، نصب بخش راهروی در بیمار حقوق منشور تابلوی همراه یا بیمار عنوان به خود حقوق از آگاهی برای -16 
 .فرمایید مطالعه

مسئول می شما نسبت به دادن اطالعات در زمینه ی تاریخچه پزشکی خودتان که برای درمان الزم می باشد،  -17
 باشید.

شما باید پزشک معالج خود را از هرگونه تغییری در سالمتی خود آگاه سازید و موظفید در مراقبت مستمر  -18
 خود بعد از ترک بیمارستان مشارکت داشته باشید.

 برای داشتن محیطی آرام، شما موظفیدکه در ساعت مالقات خود، استفاده از تلفن همراه، تلویزیون، المپ -19
 هایی که ممکن است موجب آزار دیگران شود را محدود کنید و از استعمال دخانیات اجتناب نمایید.

دوعدد  فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه و کارت ملی یا شناسنامه خود را تحویل منشی بخش یا پرستار  –20
مسئول شیفت دهید. در راستای طرح تحول سالمت، بیمارانی که با دفترچه روستایی و با رعایت سیستم ارجاع ) 

کل هزینه را پرداخت می نمایند.  %10و بیماران تحت پوشش سایر بیمه ها  %6پزشک خانواده( بستری شوند، 
چنانچه مددجویی دفترچه نداشت با گرفتن برگه بستری از منشی بخش و رفتن به پیشخوان های پست، اقدام به 

 تهیه دفترچه بیمه نماید.در ضمن بیماران تصادفیحتما اقدام به تهیه کروکی قبل از ترخیص نمایند.

ساعته  24شی، جراحی، داخلی زنان و زایمان و ... به صورت حضور پزشکان متخصص در زمینه های بیهو -21
 در بیمارستان.

صبح فردا و در روزهای تعطیل از  8تا  14ساعات مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیرتعطیل از ساعت  -23
 صبح روز بعد می باشد. 8صبح تا  8

و ...،  با  CT.scan, MRI... برای در مواقع لزوم انتقال بیمار به بیمارستان های رازی، پورسینا و-24
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 آمبوالنس بیمارستان  انجام می شود.

 09050753146شماره تماس واحد سالمت : -25

مراجعین محترم می توانند به یکی از طرق زیر سواالت و شکایات خود را به اطالع مسئولین برسانند:برای  -25 

 رسیدگی به شکایات:

 بیمارستان :و یا سایت  28الف( به اتاق 

http://www.gums.ac.ir/imamh .مراجعه نمایید 

  09115037726ب( تماس با شماره همراه بیمارستان 

( بدون نیاز به پیش کد مخابراتی از طریق تلفن ثابت یا همراه و بدون نیازبه پرداخت 190پ( تماس با شماره )

 هزینه تماس.

 توجه:

) برای  2000190، یا با ارسال پیام کوتاه به شماره  tahavol.behdasht.gov.irت (پایگاه اینترنتی 

دریافت سواالت، نظرات و شکایات مردمی( ارتباط برقرار نمایند. درصورت دریافت هروجهی توسط پزشک با 

 تماس گرفته شود. 190سامانه 

 01344323041-01344323042ث( شماره تلفن بیمارستان:  

 09050753146واحد آموزش سالمت:  ج( شماره تماس

 لباس فرم پرسنل پرستاری: 

 سرپرستار : روپوش سورمه ای با یک ردیف نوار روی آستین، مقنعه و شلوار سورمه ای

 پرستار: مقنعه و شلوار سورمه ای، روپوش سفید با یک ردیف نوار روی آستین

 بهیار: روپوش، مقنعه و شلوار سفیدرنگ
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 حمله قلبی

 عروق کرونر 

عروق کرونرعضالت قلب مانند سایر اعضای بدن نیاز به گردش خون مداوم دارند. نام رگ های قلب که این 
 وظیفه ی مهم را انجام می دهند، رگ های کرونری است.

 تنگی عروق کرونر 

عی چربی تنگی عروق کرونر شایع ترین بیماری قلب و عروق می باشد. علت تنگی عروق کرونر تجمع غیر طبی
در دیواره رگ قلب می باشد به این چربی ها پالک گفته می شود. تنگی عروق کرونر باعث کاهش خون رسانی 
به قلب و در نتیجه دردهای قفسه سینه ) آنژین صدری( و سکته قلبی )آسیب دیدن بافت قلب به علت عدم خون 

 رسانی ( می شود. 

 عالئم تنگی عروق کرونر

  درد قفسه سینه 

 س فشار و له شدگی در قفسه سینه یا احساس پری در قفسه سینه .احسا 

 . کشیده شدن درد به مناطق دیگر مانند هر دو بازو ، کمر ، گردن ، فک  پایین یا معده 

 .تنگی نفس، عرق سرد، سبکی سر، تهوع، خستگی غیر معمول و احساس ناراحتی در معده می باشد  

  

 

 

 

 

 

 نکات الزم و ضروری که در صورت ابتال به تنگی عروق کرونر قلب باید رعایت کنید :  

 از مصرف دخانیات ) سیگار ، قلیان و نظایر آن( و دوری از فضای آلوده به دود خودداری ـ 1

ـ خودداری از مصرف زیاد چای، قهوه ، نسکافه ، نوشابه های گازدار و سایر دم کردنی هایی که باعث افزایش 2
 ضربان قلب می شوند 
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 ـ خودداری از انجام فعالیت های بدنی تا دو ساعت پس از صرف غذا و گزارش هرگونه اضافه وزن .3

 ز ابتال به یبوست پیشگیری نمائید.ـ  مصرف میوه جات و سبزیجات را به اندازه کافی تا ا4

ـ خودداری از انجام فعالیتهای بدنی اضافی که باعث درد، سوزش و ناراحتی در قفسه سینه و یا ایجاد تنگی نفس 5
 و خستگی می کند واستراحت  در بین کار در فواصل مناسب .

 ـ  خودداری از راه رفتن سریع و شتاب در انجام امور . 6

 الیتهایی مانند هل دادن ماشین، برداشتن وزنه های سنگین .ـ اجتناب از فع7

 هفته پس از ترخیص. 4ـ خودداری از انجام رانندگی تا  8

 ـ خودداری از قدم زدن در هوای بسیار گرم یا سرد و بهتر است قبل از خوردن غذا راه پیمایی کنید.9

 ـ مشورت با پزشک خود راجع به انجام ورزش . 10 

ـ در صورتیکه در حین انجام فعالیت جنسی دچار درد قفسه سینه می شوید قبل از شروع انجام فعالیت یک عدد 11
 ( استفاده نمائید و بهتر است در حالت نیمه نشسته باشید.TNGقرص نیتروگلیسیرین زیر زبانی )تی ـ ان  ـ جی 

دقیقه استفاده کنید. در  5ـ در صورت بروز درد قفسه می توانید حداکثر از سه قرص تی ـ ان ـ جی با فاصله هر 12
 صورت ادامه درد حتماً به مراکز درمانی مراجعه نمائید. 

 ـ پرهیز از فشار و هیجانات روحی ناگوار 13

 .ـ دقت در استفاده مرتب و دقیق داروها بر اساس دستورات پزشکی15
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 انسداد مزمن ریوی چیست؟

بیماری مزمن انسدادی ریوی  یک بیماری ریوی است که در آن جریان هوایی که شما تنفس می کنید , بخصوص 

درهنگام بازدم دچارکاهش سرعت می شود و همراه با آن ممکن  است یک واکنش التهابی  غیر طبیعی در پاسخ 

د دیده می شود. معموال در سنین به ذرات مضروگازها نیز وجود داشته باشد. این بیماری درهر دوجنس زن ومر

 میان سالی عالئم ظاهر می شود و باافزایش سن پیشرفت می کند. 

 نشانه های انسداد مزمن ریوی چیست؟ 

 سرفه و تولید خلط  

تنگی نفس شدید , بیشتر درحالت فعالیت ،تنفس های تند وکوتاه  ،صداهای اضافی ریوی مثل ویز ,  

 تنگی نفس در حین غذا خوردن .

 م شدن  فعالیت های روزانه .ک 

 کاهش وزن 

 اختالل تنفسی در حین استراحت  .  

 روشهای  تشخیص بیماری انسداد مزمن ریوی چیست؟

 شرح حال بیمار . -1

 تست های عملکرد ریه  مانند اسپیرومتری . -2

 عکس قفسه سینه . -3

 سی تی اسکن از ریه ها . -4

 گاز های خون .آزمایشات خونی  مانند  اندازه گیری  -5

 عواملی که درایجاد بیماری نقش دارند:

%  از سیگاری ها دچار این  15سیگار بعنوان مهم ترین عامل ایجاد بیماری انسدادی ریه شناخته شده است .   -1

 بیماری می شوند .

 سن  ، سابقه خانوادگی  ،جنس مذکر ، سایقه عفونت های  تنفسی در کودکی  و وضعیت اقتصادی پائین  .  -2
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 فاکتورهای محیطی  همچون  آلودگی هوا  ،تماس های شغلی و وزن باال  . -3

 تغذیه بیماران انسداد مزمن ریوی  

 مواد غذایی پر پروتئین  و کم قند  مصرف کنید  .   -1

 ده های  غذایی  خود را افزایش داده ولی حجم غذای مصرفی را در هر وعده کاهش دهید .تعداد وع -2

 غذاهای  نفاخ ) کلم , بادمجان و...( مصرف نکنید . -3

 ازمصرف چای ،قهوه ،الکل  ،نوشابه ، ادویه ، نمک ،سیگار و قلیان خودداری کنید .  -4

 میوه وسیزیجات بیشتر مصرف کنید .   -5

  مایعات بیشتر بنوشید . -6

 چند توصیه مهم به بیماران مزمن انسداد ریوی :

 خواب  واستراحت کافی داشته باشید  . -1

 تمام  عوامل اضطراب زا را از خود دور کنید . -2

 الزم است اتاق شما تهویه مناسب داشته باشد .-3

 ازمخدرها و مسکن ها استفاده نکنید  . -4

 تمرینات  ورزشی ساده راشروع کنید تا عضالت تنفسی شما قوی شود  -5

 فعالیت های روزانه خودرا انجام دهید وسعی کنید این فعالیت ها را افزایش دهید  .  -6

 مایعات کافی بنوشید . نوشیدن مایعات باعث رقیق شدن خلط و ترشحات می شود  . -7

 به صورت دوره ای ومنظم به پزشک خود مراجعه کنید .  -8

 رعایت بهداشت دهان برای شما ضروری است . -9
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 فتق )هرنی( چیست؟

امروزه مردم به بیرون زدگی کشاله ران فتق یا باد فتق می گویند . فتق ممکن است در هرجایی از بدن ایجاد شود. 

 فتق همان جابجایی اعضای بدن از جایگاه طبیعی خود است. 

 انواع فتق : 

 جدار شکم -1

 روده ای -2

 مغزی -3

 ( می باشد که بیشتر در سمت راست دیده  می شود.شایع ترین فتق جدار شکم فتق اینگوینال یا مغبنی )کشاله ران

 علل فتق های شکمی چیست؟ 

 فتق ها به دو گروه مادر زادی و اکتسابی تقسیم می شوند: 

 علل مادرزادی نقص ژنتیکی در تشکیل سیر آناتومیکی بیضه ها-1

 علل اکتسابی: -2

 سیگار 

 فعالیت سنگین 

 سرفه های مزمن 

  ناحیه و مشکالت عضالنیسابقه جراحی های 

 سایر عوامل 

 

 



13 
 

 عالیم فتق های شکم چیست؟

 نقص جداره های شکم و درد به علت ایستادن زیاد به خصوص در فتق کشاله ران.

 درمان فتق چیست؟ 

فتق های کشاله ران در هر موقعی که تشخیص داده شود باید تحت جراحی قرار گیرند البته به جراحی اورژانس 

ندارند مگر هنگامی که فتق گیر می افتد به علت انسداد روده درون آن و کاهش خونرسانی احتمال پاره احتیاج 

شدن روده داخل فتق وجود دارد که در صورت پیشرفت این مشکل و سیاه شدن  روده ، بیمار حتما باید به صورت 

پاندیس روی شکم در هر دو طرف اورژانسی جراحی شود.محل برش فتق های کشاله ران کمی پایین تر از برش آ

می باشد.در افراد پیر که حال عمومی خوبی ندارند و شرایط عمل جراحی را ندارند می توان بیمار را جراحی 

 نکرد مگر در موارد اورژانسی.

 عوارض جراحی فتق شامل موارد زیر می باشد 

 درد ناحیه عمل 

 سوزش و خارش ناحیه عمل 

  های دو طرفه در مواردی که تکنیک غلط باشد(عقیمی)در جراحی فتق 

 .خونریزی و بزرگ شدن منطقه از عوارض دیررس جراحی ممکن است باشد 

 .فتق ها ممکن است بعد از جراحی دوباره عود کند 

 مراقبت های پس از عمل فتق چیست؟

 عدم انجام فعالیت های سنگین بال فاصله پس از عمل. -1

 به زخم جراحی آب نخورد)بعد ازآن می تواند  به حمام برود( ساعت پس از عمل 48تا  -2

 .در صورت نداشتن درد بیمار می تواند رابطه جنسی داشته باشد -3
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 شکستگی

شکستگی استخوان یکی از مهمترین آسیب های بدن است که در اثر ضربه ایجاد می شود. هرگونه تغییر شکل  

می شود.سالها طول می کشد تا یک شکستگی ،کامال جوش بخورد. استخوان به دنبال ضربه، شکستگی نامیده 

عوامل زیادی در جوش خوردن شکستگی نقش دارند مانند سن بیمار، نوع استخوان، شدت نیرویی که به استخوان 

وارد شده، صدمه نسج نرم همراه، باز یا بسته بودن شکستگی، وجود عفونت، بیماری های زمینه ای، تغذیه و 

 ختلف.داروهای م

 چیست؟عالیم شکستگی  

  و لمس دردناک .تورم 

 . تغییر شکل 

  . ناکار شدن عضو آسیب دیده 

  .احساس ساییده شدن دو سر استخوان شکسته 

 . لمس فاصله بین دو سر استخوان شکسته 

 . نغییر رنگ ناحیه آسیب دیده 

 راههای پیشگیری از شکستگی استخوان چیست؟ 

دیدگی ها  با استفاده از کاله های ایمنی مخصوص، زانوبند، ساق بند و پوشیدن لباس و کفش جلوگیری از آسیب 

 مناسب موقع ورزش.

 همچنین با یک سری از کارها می توانید استخوان های محکم تری داشته باشید:

 فعالیت جسمی زیاد داشته باشید، مخصوصا کارهایی مثل پریدن و دویدن. -1

دی استخوان هایتان محکم تر خواهند شد. این یعنی حتما باید هرروز شیر بنوشید با مصرف کلسیم و ویتامین  -2

و از غذاها و نوشیدنی هایی استفاده کنید که مقدارزیادی کلسیم دارند.مثل کلم بروکلی و آب پرتغال کلسیم 

 دار 
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 علل بهبود پیدا نکردن به موقع و سریع شکستگی ها چیست؟

 وجود عفونت . -1

 جریان خون کم . -2

 جدا شدن انتهای استخوان شکسته . -3

 حرکت دادن استخوان شکسته . -4

افراد سیگاری، چاق، بیماران مبتال به بیماری قند خون و بیماری های زمینه ای دیگر، بیشتر در معرض جوش  -5

 نخوردن استخوان ها هستند.

 شکسته:نقش تغذیه در جوش خوردن استخوان های 

مهمترین ماده غذایی برای جوش خوردن استخوان، پروتئین ها هستند. این ماده در شیرکم چرب، ماهی ،سویا و 

 مخمرها وجود دارد.

مصرف مواد معدنی به ویژه کلسیم و فسفرکه در ماست،ساردین، سبزیجات سبز، بادام، اسفناج، پرتقال وسویا 

 می شود. وجود دارد موجب تسریع جوش خوردن استخوان
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 کم خونی فقرآهن چیست؟

گلبول قرمز خون سالم و کافی برای رساندن اکسیژن به سایر بافت کمبود آهن شایعترین نوع کم خونی بوده که 

و علت اصلی آن  مقدار ناچیز آهن در غذا یا نبود جذب گوارشی آن برای جبران آهن های بدن وجود ندارد

 ماهانه یا بیماری استازدست رفته در عادت 

 عالئم کم خونی فقر آهن چیست؟ 

 رنگ پریدگی دائمی زبان و مخاط داخل پلک ، چشم و لب ها ، کمرنگ شدن خطوط کف دست . 

 احساس ضعف و خستگی ، سیاهی رفتن چشم . 

 سرگیجه ، سردرد، بی اشتهایی ، حالت تهوع . 

 خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست ها و پاها . 

خوردن موادی مثل خاک و یا یخ در افراد مبتال به کم خونی فقر آهن دیده می شود .در موارد  تمایل به 

کم خونی فقر آهن شدید با تنگی نفس و طپش قلب و ورم قوزک پا و قاشقی شدن ناخن ها همراه 

 است.

 علل بروز کم خونی قفر آهن چیست؟

 . کمبود دریافت آهن از منابع غذایی روزانه 

  نیاز به آهن : در دوران کودکی و نوجوانی و بارداری.افزایش 

  سال(. 3بارداری مکرر ) به ویژه با فاصله کم کمتر از 

 . محرومیت از شیر مادر در دوران شیر خوارگی 

 . آلودگی های انگلی به ویژه در کودکان 

  قادعدگی و یا خونریزی گوارشی 

عوارض کم خونی فقر آهن  چیست؟ 

  سال اول زندگی بر رشد کودک. 2مغزی غیر قابل جبران فقر آهن در دوران جنینی و تکامل 

  اگرچه کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ادراک و یادگیری گردد، ولی

 اثرات نامطلوب کم خونی در دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی غیر قابل جبران است . 
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 ی عفونی در کودکان مبتال به کم خونی فقر آهن بیشتر است زیرا سیستم ایمنی آنها میزان ابتال به بیمار

 قادر به مبارزه موثر با عوامل بیماریزا نیست.

 توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از کمبود آهن شامل موارد زیر می باشد:

ماهی ( در برنامه غذایی روزانه  استفاده از منابع غذایی آهن مانند انواع گوشت ها ) گوشت قرمز ، مرغ و-1

 بخصوص در برنامه غذایی کودکان ، نوجوانان و مادران باردار که نیاز بیشتری به آهن دارند.

استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین ث در هر وعده غذایی برای جذب بهتر آهن ) مثل سبزی خوردن و -2

 ز و لیموترش (.ساالد شامل گوجه فرنگی ، کلم ، گل کلم ، فلفل سب

ساعت پس  2الی  1ساعت قبل از غذا و  1پرهیز از مصرف چای یا قهوه همراه یا بالفاصله بعداز غذا ، حداقل -3

 از غذا .

 ماه پس از زایمان در زنان باردار.3بارداری تا  4مصرف روزانه یک قرص آهن ) فروسولفات ( از پایان ماه -4

سالگی در کودکان به میزان روزانه  3ماهگی تا پایان  6یه تکمیلی از پایان مصرف قطره آهن همراه با شروع تغذ-5

 قطره . 15

 غذاهایی که حاوی آهن فراوان  هستند :

انواع گوشت ها، جگر ، غالت ، حبوبات ، سبزی های تازه  ) جعفری ، برگهای تیره رنگ کاهو ، برگ چغندر ( 

جیر خشک ، کشمش ، خرما و...( و مغزها ) بسته ، بادام ، گردو ،زرده تخم مرغ ، انواع خشکبار ) توت خشک ، ان

، فندق ( .آهن  موجود در مواد غذایی گیاهی از  قابلیت جذب کمی برخوردار است و جذب آن کامال تحت 

 تاثبر افزایش دهنده های جذب آهن ) ویتامین ث ( موجود در میوه ها و سبزیها  می باشد.
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   آشنایی با قوانین و مقررات بخش زنان

پرستار  شما، از ابتدای شیفت  مشخص و به شما معرفی می شود و مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار  شما  -1

روشهای تشخیصی  و درمانی سئوال دارید از پزشک یا می باشد.اگر شما در ارتباط با بیماری فرزند تان یا 

 پرستارتان بپرسید و از آنها بخواهید به زبان ساده برای شما توضیح دهند.

در واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می برای  روند درمان شما مهم بوده  ودستبند شناسایی بیمار -2

شود که روی مچ دست چپ بیمار بسته می شود و تا هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید روی دست بیمارباشد 

 و در صورت صدمه دیدن ،آن را دور نیندازید و پرستار خود را مطلع نمایید.

 تخت بستری  28اتاق و  7جراحی زنان دارای -بخش داخلی  -3

می باشد.و در هر اتاق امکاناتی مانند یخچال، تلویزیون، وسایل گرمایشی و سرمایشی قرار داده شده است که در 

دریافت نمایید. در حفظ و  صورت تمایل برای استفاده از آنها می توانید از پرستار بخش کنترل وسیله مربوطه را

 را رعایت کنید. مراقبت از آنها کوشا باشید و نظافت اتاق ها

سطل زباله زرد را که در راهروها می باشد، جهت زباله های عفونی ) مثل: سرنگ، ست سرم، وسایل پانسمان،  -4

دستمال خونی و...( است و از ریختن زباله های دیگر در آن خودداری کنید. و از گذاشتن پالستیک مشکی در 

 یخچال ها خودداری کنید.

 باله های غیر عفونی ) مثل: پاکت سطل زباله آبی جهت ز -5

 آبمیوه، دستمال کاغذی و...( می باشد.

 سرویس بهداشتی و حمام در وسط بخش و سمت چپ قرار دارد. -6

 رعایت بهداشت فردی بیمار نظیر استفاده از لیوان، قاشق شخصی و درجه حرارت الزامی می باشد. -7

 با داشتن کارت همراه امکان پذیر می باشد.حضور همراه در بخش با رعایت مقررات و صرفا  -8

می باشد در غیر از ساعات مالقات از حضور در بخش بعداز ظهر  4الی  2روزهای مالقات همه روزه از ساعت  -9

 جهت مالقات بیمار خودداری نمایید.
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 در ساعات ویزیت پزشک  از تجمع در اتاق ها خودداری نمایید. -10

هر روز صبح برای  تایید دفترچه های بیمه  دفترچه بیمار را به همراه داشته باشید. مامورین بیمه های درمانی  -11

در بخش حضور می یابند، لطفا برای  جلوگیری از بروز مشکالت بعدی دفترچه بیمه بادو عدد فتوکپی از صفحه 

 مار تحویل منشی بخش داده شود.عدد کپی از شناسنامه یا کارت ملی بی2اول دفترچه بیمه و 

نرده کنار تخت برای کلیه بیماران جهت حفاظت از بیمار باال.باشد . در صورت نیاز به کمک، از پرستار  -12

 بخش کمک بخواهید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به  -13

 زنگ،  پرستار در بالین بیمار حاضر می شود .صدا در آمدن 

عصر می باشد. در رابطه با رژیم غذایی بیماران  7تا 6ظهر، شام  12صبح، نهار 7تا 6ساعت سرو غذا : صبحانه  -14

 از پرستار بخش سوال کنید و از دادن غذایی خارج از رژیم غذایی مددجو خودداری کنید.

عنوان بیمار یا همراه، تابلوی منشور حقوق بیمار که در راهروی بخش نصب برای آگاهی از حقوق خود به  -15

 شده است را مطالعه نمایید.

شما باید پزشک معالج خود را از هر گونه تغییری در سالمتی خود آگاه سازید و موظفید در مراقبت مستمر  -17

 خود بعد از ترک بیمارستان مشارکت داشته باشید.

حیط آرام ،شما موظفید که مالقاتهای خود، استفاده از تلفن همراه، تلویزیون ، المپهایی برای داشتن یک م -18

 که ممکن است موجب آزار دیگران شود را محدود کنید و از استعمال دخانیات جدا اجتناب کنید.

 24رت پزشکان متخصص در زمینه بیهوشی، جراحی، داخلی، زنان و زایمان و.. در صورت مقیم بودن به صو -20

 ساعته در بیمارستان حضور دارند.

صبح فردا و در روزهای غیر  8الی  14ساعت مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیر تعطیل از ساعت  -21

 صبح روز بعد می باشد.8صبح تا 8تعطیل از 

با آمبوالنس  MRIیا  CTScanدر مواقع لزوم انتقال بیمار به بیمارستان های رازی یا پورسینا برای انجام   –22



21 
 

 می گردد.بیمارستان انجام 

آدرس سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و  -23

 http://iec.behdasht.gov.irپیشگیری(:

کلیه پرداختی ها از طریق صندوق انجام می گیرد چنانچه افرادی در داخل بیمارستان مبادرت به فروش دارو  -24

 معاونت درمان تماس حاصل نمایید. 190به مسئولین بیمارستان یا با سامانه و تجهیزات نمایند ،بیماران مراتب را 

 مراجعین محترم می توانند به یکی از طرق زیر سواالت و شکایات خود را به اطالع مسئولین محترم برسانند: -25

 09115037726الف( تماس با شماره همراه بیمارستان 

برای رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری و یا سایت بیمارستان   –الف( 

http://www.gums.ac.ir/imamh .مراجعه نمایید 

 190ب( تماس با شماره 

 می باشد 44323042و  44323041پ(شماره تلفن بیمارستان 

 tahavol.behdasht.gov.irج( مراجعه به پایگاه اینترنتی 

  2000190 چ( ارسال پیام کوتاه به شماره

 09050753146شماره تماس واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار: 
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 قند خون باال ) دیابت ( چیست؟

بیماری قند خون باال یا بیماری دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا استفاده از هورمونی به نام انسولین پدید می 

یعنی قند به داخل سلول هاست. چنانچه لوزالمعده انسولین ترشح آید. انسولین کلید ورود مهمترین منبع انرژی 

نکند و یا بدن قادر به استفاده از انسولین نباشد، قند حاصل از غذا در داخل خون باقی مانده و سلول ها گرسنه می 

 ماند ودر  نتیجه  قند خون افزایش می یابد.

 )وابسته به انسولین(چیست؟ 1قندخون نوع 

سالگی شروع می شود  30هستند، این نوع قند خون ناگهانی  و قبل از سن  1درصد بیماران از نوع 5تا10 حدود

 و برای تنظیم سطح قند خون به انسولین نیاز دارد.

 ) غیر وابسته به انسولین(  چیست؟ 2قندخون نوع 

و به دنبال چاقی و بی سالگی  30درصد بیماران در این گروه قرار دارند غالبا در سنین باالی  90تا 95حدود 

 تحرکی آشکار می شود.

 (چیست؟3قندخون حاملگی) دیابت نوع 

سال وهمچنین بانوان   25ماهه دوم یا سوم بارداری اتفاق می افتد. این دیابت در بانوان باالی  3این نوع دیابت در 

بیماری موثر است . این نوع  سال شایع است، سابقه ی  دیابت در بستگان درجه در ابتال به 25زنان چاق کمتر از 

 دیابت خطرابتال به فشار خون باال در بارداری را افزایش می دهد.

 عالئم قندخون باال چیست؟

 پرخوری، پرنوشی و پرادراری . -1

خستگی، ضعف، تغییرات ناگهانی در بینایی، احساس گزگز یا بی حسی در درست ها و پاها، پوست خشک،  -2

 هاو بازگشت مجدد عفونت ها . ترمیم کند و آهسته زخم

 درگیری چشم، بیماری های عروقی، نارسایی کلیه وزخم های دیابتی . -3
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 مقدار قند خون در افراد دیابتی 

 میلیگرم دردسی لیتر یا بیشتر 126سطح قند خون ناشتا معادل  -1

 .میلیگرم در دسی لیتر200بیش از یک بار سطح قند خون ناشتا بیشتر از  -2

 عوارض قندخون چیست؟ 

 . افت قند خون 

 . کمای دیابتی 

 . بیماری های قلب و عروق محیطی 

 . ... درگیری چشم ها، کلیه ها و 

 . ناتوانی های جنسی و زخم های پا 

 تدابیر درمانی چیست؟

و عروقی  هدف از درمان ، طبیعی نگه داشتن هورمون انسولین و مقدار قند خون می باشد تا از عوارض عصبی
 جلوگیری شود.

انسولین:  1درمان اصلی دیابت نوع  

: کاهش وزن و اصالح تغذیه2درمان اصلی دیابت نوع   

هدف از  تغذیه درمانی در بیماران باقند خون باال  چیست؟   

 تنظیم مقدار قند خون .-1

 تنظیم مقدار چربی خون . -2

 تعین مقدار انرژی مورد نیاز بیمار . -3

 درمان مشکالت جدی ناشی از درمان با انسولین مثل کاهش قند خون . پیشگیری و -4
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 پیشگیری و درمان عوارض دیابت مثل بیماری های کلیه . -5

 افزایش سطح سالمت با ایجاد شرایط تغذیه مناسب . -6

 چند توصیه ی کلی به بیماران دیابتی:

 حتما حداقل هر ماه یک بار به پزشک مراجعه کنید. -2

 میزان قند خون خود را اندازه بگیرید. همیشه -3

 حتما طبق دستور پزشک  ، داروهای خود را مصرف کنید. -4

دقیقه ورزش نمایید، البته پیاده روی بهترین و مفیدترین ورزش می  30مدت کم و شدت کم و کمتر از   -5 

 باشد. 

 حتما با یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی مشورت کنید. -6

 دستگاه کنترل قند خون برای خود تهیه کنید.بهتر است  -7

از مصرف غذاهای آماده مثل کالباس و سوسیس، پفک، چیپس، بیسکویت، شیرینی، مرباوغذاهای کنسروی   -8

 خودداری کنید.

. 

  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 فشارخون باال چیست ؟

 فشارخون باال

وارد می شود، فشارخون نام فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ 

دارد.زمانی که سرخرگ های بزرگ بدن قابلیت ارتجاع خود را از دست بدهند و عروق کوچک باریکتر شوند، 

 فشارخون باال می رود.

 عالئم فشارخون باال چیست؟ 

وسرفه عالئم فشارخون باال، سردرد و سرگیجه ،خواب آلودگی ،گیجی ،کرختی و مور مور شدن در دستها و پاها 

 ی خونی مربوط به باال رفتن فشار خون در مواقع بحرانی است.

 چه عواملی باعث فشارخون باال می شود؟

 سال . 60سن باالی  -1

 چاقی و اضافه وزن . -2 

 سیگار کشیدن . -3

 مصرف الکل . -4

 رژیم غذایی حاوی نمک یا چربی زیاد . -5

 مصرف نکردن میوه و سبزی . -6

 اشتن فعالیت بدنی کافی .کم تحرکی و ند -7

 اضطراب  -8

 عوامل ژنتیکی یا ارثی .-9
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 عوارض فشار خون باالچیست؟ 

سکته مغزی،حمله قلبی ،نارسایی قلب ، نارسایی کلیه ،آسیب به چشم و مشکل بینایی از عوارض اصلی فشار خون 

 باال هستند

  

  

  

 

  

 

 خود مراقبتی در پیشگیری از فشارخون باال 

از والدین و یا هر دوی آنها دچار فشار خون باال باشند ،   اگر از قرص های ضد بارداری استفاده می اگر یکی 

 کنید ، گرفتن فشار خون  را یاد بگیرید و روزانه فشارخون خود را اندازه گیری کنید.

و گوجه(  از رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات فراوان ،لبنیات کم چرب و غذاهای حاوی پتاسیم)مثل موز

استفاده کنید.اگر فشار خون باال زود تشخیص داده شود، تغییر رژیم غذایی ، ورزش، کنترل اضطراب ، ترک 

 سیگار و قلیان، ننوشیدن الکل و دارو معموال باعث پیشگیری از بروز عوارض می شود.
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 پنومونی)عفونت ریه (

می شود . شناخت بیماری  عفونت ریه )پنومونی ( کمک می  یک عفونت تنفسی شایع است که به راحتی منتقل

کند تا از ابتال به بیماری پیشگیری کنید . بینی انسان برای محافظت از میکرب ها ،گرد و غبار و دیگر عوامل 

عفونی از مخاط و مو پوشیده شده است. هنگامی که مخاط بینی قادر به جلوگیری از چنین اتفاقی نباشد ، این 

 عفونی به اندام های داخلی وارد شده و تقسیم فراوان انجام داده و منجر به بیماری می شوند. عوامل

 علت ایجاد عفونت ریه)پنومونی( چیست؟

  سرماخوردگی 

  عفونت ریه )پنومونی( قارچی در اثر مصرف غذاهای آلوده به مواد زائد مثل مدفوع پرندگان و یا گوشت

 آلوده به قارچ . 

  پنومونی( در بیمارستان که به علت   بی دقتی، بهداشت ضعیف .عفونت ریه( 

 . درکودکان و افراد مسن 

  دربعضی از بیماری ها مانند اختالالت کلیوی ، بیماری های مربوط به ریه ، بیماری دیابت ودر افرادی

 که سیستم ایمنی بدن ضعیف مانند بیماران مبتال به ایدز .

  

 (:عالئم پنومونی )عفونت ریه 

 سرفه های زیاد همراه با خلط سبزرنگ یا آغشته به خون. -1

 تب باال  -2

 تعریق بیش از حد  -3

 تنگی نفس  -4

 افزایش تعداد  تنفس  -5

 دندان قروچه و لرز -6

 درد قفسه سینه که اغلب با سرفه یا تنفس بدتر می شود. -7
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 افزایش ضربان قلب -8

 احساس خستگی یا ضعف زیاد -9 

 و استفراغ تهوع -10

 اسهال -11

 پیشگیری از عفونت ریه  چیست؟

تزریق واکسن در کودک به دنیا آمده یکی از واکسن های رایج است که تزریق می شود. که بزرگساالن هم  -1

 می توانند این واکسن را دریافت کنند.

 شستن دستها.  -2

 دوری از افراد مبتال به عفونت ریه  -3

 واکسن از افرادی که مبتال به عفونت ریه هستند دوری شود.در صورت عدم تزریق  -4

 عدم مصرف سیگار ودورماندن از دود سیگار. -5

 استراحت و خواب کافی  -6

 نوشیدن مایعات -7
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 هموروئید

هموروئید یک نوع واریس وریدی) گشاد شدن رگ( است که درناحیه رکتوم)راست روده(ایجاد می شود. 

توده های هموروئیدی به بیرون مقعد هدایت شوند وگاهی نیز براثر پاره شدن وریدی ،خون ممکن است این 

درزیرمخاط ودر داخل توده های هموروئید تجمع کرده که بسیار دردناک است ومعموال دربیرون ازمقعدظاهرمی 

ن فشار زیاد هنگام دفع این شوند که برای رهائی از درد باید تخلیه و محل آن با لیزر سوزانده شود. دراثر وارد شد

تجمع وریدی پرخون و متورم شده ودرصورت تکرار فشار ویبوست سطح آن زخم شده وباعث خونریزی می 

 گردد.اغلب این خونریزی در انتهای دفع دیده می شود.

 عالئم هموروئید    

بیرون زدگی ممکن است شامل خونریزی مقعدی، بیرون زدگی توده ای یا توده هایی از مقعد و درد می باشد. 

 دورتا دور مقعد باشد که دراین صورت تنها راه درمان لیزر است.

 عوامل ایجادکننده هموروئید:

 یبوست و زور زدن هنگام دفع

 اسهال مزمن

 سن باال حاملگی 

 عوامل ارثی 

ورزشهای سنگین مثل وزنه برداری بدون آمادگی جسمانی .   

 رژیم های غذایی نامناسب .

 مدفوع سفت وچوبی 

 شل شدن مخاط واسفنکترمقعد دراثر افزایش سن.

درمان هموروئید:   
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روش جراحی که حتما بیمار باید دربیمارستان و تحت بیهوشی عمومی یا اسپاینال)بی حسی کمری( قرارگیرد -1
 و درموارد پیشرفته بکار می رود ونیاز به مراقبت طوالنی بعدازعمل دارد.

 الستیکی یا رابر بند .این روش برای مواردی که توده های هموروئید داخلی باشد ، موثرنیست.درمان با حلقه -2

 مراقبت های بعد از عمل هموروئید :

کنترل درد که با مسکن های تزریقی یا خوراکی انجام می شود.بعدازعمل مقعد با باند مخصوص پک شد، 

 تاخونریزی کنترل شده که با اولین دفع  ، خارج

می شود.   

 نکات مهم پس از عمل جراحی هموروئید

 شروع فعالیت هرچه زودتر پس از جراحی برای شروع حرکات روده ای. -1

 استفاده از نرم کننده های مدفوع، با تجویز پزشک. -2

 ساعات اولیه پس از جراحی به دلیل احتمال سرگیجه به کمک همراه راه بروید. -3

 ب گرم نشسته و پانسمان داخل مقعد پس از خیس شدن، در آورده می شود.روزپس از جراحی در لگن آ -4 

 بار در لگن آب گرم بنشینید. 2تا3روزی  -5

 از  مسکن های خوراکی برای رفع درد استفاده کنید.  -6
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  بخش کودکان آشنایی با قوانین و مقررات

پرستار کودک شما، از ابتدای شیفت  مشخص و به شما معرفی می شود و مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار   -1

شما می باشد.اگر شما در ارتباط با بیماری فرزند تان یا روشهای تشخیصی  و درمانی سئوال دارید از پزشک یا 

 ساده برای شما توضیح دهندپرستارتان بپرسید و از آنها بخواهید به زبان 

دستبند  شناسایی  برای  روند درمان شما مهم بوده و در صورت صدمه دیدن آن را دور نیندازید و پرستار - -2

 خود را مطلع نمایید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا  -3

 پرستار در بالین بیمار حاضر می شود .  در آمدن زنگ،

 اتاق می باشد. 17تخت و  24بخش کودکان و نوزادان دارای-4

بخش اطفال دارای یخچال، سیستم گرمایشی و سر مایشی و تلویزیون است،که در صورت تمایل برای استفاده -5

 از آن 

 می توانید از پرستار بخش کنترل مربوطه را دریافت نمایید.

 .است واقع شیرده مادران استراحت واتاق   حمام و بهداشتی سرویس بخش ورودی راست سمت در-6 

 همه اتاق ها مجهز به چراغ خواب هستند .و تخت های بیمار مجهز به نرده محافظ می باشند.-7

کاغذی  سطل زباله زرد برای زباله های عفونی و سطل آبی برای زباله های غیر عفونی)پاکت آب میوه ، دستمال-8

و ..... می باشد.از گذاشتن پالستیک مشکی در یخچال خودداری نمایید.و داخل یخچال شیر مادر هیچ وسیله ای 

 گذاشته نشود.پوشک بچه در سطل زباله دستشویی که به همین منظور گذاشته شده است ریخته شود. 

 امکان پذیر می باشد. حضور همراه در بخش  با رعایت مقررات  و صرفا با داشتن کارت همراه -9
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 بدهی است نیاز به همراه توسط سرپرستار بخش اعالم می گردد. -10

بعد از ظهر می باشد.در غیر از روز های مالقات از حضور در  4الی  2روز های مالقات همه روزه از ساعت  -11

 بخش جهت مالقات بیمار خودداری نمایید.

تجمع در اتاق ها در ساعت ویزیت بیمار خودداری انجام می شود،ازویزیت بیماران توسط پزشک هر صبح  -12

 نمایید.

شب می باشد.به هیچ عنوان  6-7شام    ،ظهر    12صبح نهار ساعت 6-7ساعت سرو غذا: صبحانه ساعت -13

 داخل اتاق نوزادان غذا میل 

مواد غذایی خارج از رژیم مددجو  نکنید، در رابطه با رژیم غذایی مددجو از پرستار بخش سئوال کنید و از دادن 

 خودداری کنید.

برای داشتن یک محیط آرام موظفید که مالقاتهای خود، استفاده از تلفن همراه،تلویزیون،المپهایی که ممکن -14

 است 

موجب آزار دیگران شود را محدود کنید از استعمال دخانیات اجتناب نمایید.حتما نرده های تخت را برای حفاظت 

کودک دلبند خود باال بکشید.داخل اتاق نوزادان حتما گان هایی که توسط خدمات بخش به شما داده می شود از 

 بپوشید و هنگام خروج از اتاق آن را در آورید.

درب خروج اضطراری در موارد بحران در ابتدای درب  ورودی است)فلشهای راهنما در راهرو نصب شده -15

 است(.

وق خود به عنوان بیمار یا همراه ،تابلوی منشور حقوق بیمار در ابتدای ورودی بخش نصب برای آگاهی از حق -16

 شده است.

شما موظف به پرداخت صورتحساب بیمارستان با معرفی سازمان بیمه ای خود میباشید در صورتی که نسبت -17
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 ل راهرو نصب می باشد.به صورتحساب خود سوالی دارید حق دارید بپرسید. لیست هزینه های بیمارستان داخ

اطالعات مربوط به بیمه ومدارک مورد نیاز  برای ترخیص را می توانید از منشی بخش سوال فرمایید. دفترچه -18

بیمار را به همراه داشته باشید.مامورین بیمه های درمانی هر روز صبح برای تاییید دفترچه ها در بخش حضور می 

الت بعدی دفترچه بیمه را به بخش تحویل دهید..بیمارانی که دفترچه روستایی یابند.لطفا برای جلوگیریاز بروزمشک

از  %10وبیماران تحت پوشش سایر بیمه ها  %6دارند واز پزشک خانواده  به بیمارستان ارجاع  داده می شوند فقط 

 کل هزینه را پرداخت می نمایند.

 دارو فروش به مبادرت بیمارستان داخل افرادی چنانچه. گیرد می انجام صندوق طریق از ها پرداختی کلیه -19 .

 پاسخگوئی سامانه با یا بیمارستان لین مسئو به را مراتب وبیماران شوند می محسوب مجرم ، نمایند وتجهیزات

 .نمایند حاصل تماس درمان معاونت 1590

برای رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری  ویا سایت بیمارستان  –20

http://www.gums.ac.ir/imamh  .مراجعه  نمایند 

 مراجعین محترم می توانند به یکی از طرق زیر سواالت وشکایات خودرابه اطالع مسئولین محترم برسانند.

 09115037726الف(تماس با شماره همراه بیمارستان 

 یا تلفن همراه بدون پرداخت هزینه()بدون نیاز به پیش کد مخابراتی از طریق تلفن ثابت  1590ب( تماس با شماره 

 پ(مراجعه به پایگاه اینترنتی: 

tahavol.behdasht.gov.ir  

 )برای دریافت سوال ها ،نظرها وشکایات مردمی (.20001590ج( ارسال پیام کوتاه به شماره 

 اشد.می ب 254-253می باشد.شماره داخلی اطفال  01344323041-3042خ(شماره تلفن تماس با بیمارستان 
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 زردی نوزادی یا ایکتر نوزادی  چیست؟

 . زرد شدن رنگ پوست نوزاد استزردی نوزادی یا ایکتر به معنی 

 علت زردی نوزادی 

                                                                 دیابت مادر 

                                   . مصرف بعضی داروها توسط مادر 

                                                 .  تاخیر در دفع مدفوع 

 سابقه زردی در فرزندان قبلی 

 . عفونت های نوزادی 

 .  پوشاندن زیاد نوزاد ،محیط گرم و تغذیه کم با شیر مادر 

  گروه خون یاناسازگاریRH   .مادر و نوزاد 

 عالئم زردی نوزادی)ایکتر(

  شروع  زردی روزهای اول تولد 

   زرد شدن پوست وچشم 

  . توجه  به سفیدی پوست وچشم در روشنایی روز باشد 

 . مشخص شدن زردی با فشار روی پوست تنه وصورت وکنار رفتن خون آن ناحیه از پوست 

 نوردرمانی )فتوتراپی(:مراقبت در هنگام  

طی درمان ،  نوزاد را به خوبی تغذیه دهید ، نوزاد باید طوری تغذیه شود که حداقل دو ساعت زیر نور قرار  -1 

 گیرد  .          

وسپس چراغ دستگاه را روشن پس از لخت کردن کامل نوزاد چشم ها و دستگاه تناسلی را کامل بپوشانید -2

 نمایید.       
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پس از بیدار شدن نوزاد چراغ دستگاه را خاموش نمایید وتغذیه مجدد را انجام داده و دوباره وی را در دستگاه  -3 

 قراردهید.

بی حالی، شل شدن مدفوع وایجاد لکه های قرمز ،ممکن است نوزاد هنگام استفاده از دستگاه دچار  کم آبی  -4 

 شک اطالع داده شود.پزصورت تشدید عالیم به  در بدن شود که جای نگرانی وجود ندارد ولی در
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 )اسهال و استفراغ( التهاب معده و روده          

التهاب معده و روده، عفونتی است که معموال موجب اسهال آبکی، دردهای چنگه ای شکم و استفراغ می شود،  

و لرز داشته باشد.این بیماری در کودکان وشیر خواران شایع  همچنین می تواند نشانه هایی شبیه آنفوالنزا مثل تب

 تر است . در اسهال ، مدفوع شل وآبکی تر وتعداد دفعات نسبت به حاالت قبل زیادتر است.

 )اسهال و استفراغ(  التهاب معده و رودهعالیم 

 اسهال و استفراغ ناگهانی -1

 دل پیچه -2

 تب باال، تب پایین یا بدون تب -3

 وجود کمی خون در استفراغ یا اسهال در بعضی مواقع . -4

 )اسهال و استفراغ( چیست ؟ التهاب معده و رودهاقدامات اولیه در صورت بروز عالیم

 پرهیز از خوردن ونوشیدن برای چند ساعت . -1

 مصرف مایعات فراوان . -2

 برشته شده، موز، برنج،جوجه.به تدریج شروع به خوردن مواد غذایی سریع الهضم کنید، مثل نان  -3

 جهت تسکین درد یا تب می توانید از قرص استامینوفن استفاده کنید.  -4

 کم آبی می تواند موجب ضعف و خستگی در شما گردد، استراحت نمایید. -5

، دردهای شکمی 38در مورد استفراغ بیش از دو روز و اسهال بیش از چندین روز، اسهال خونی، تب باالی  -6

 ید، ضعف و گیجی به پزشک مراجعه نماییدشد

 )اسهال و استفراغ(: التهاب معده و رودهپیشگیری

 از مواد غذایی تازه استفاده کنید. -1

 از غذاهای آماده مثل سوسیس و ساندویچ استفاده نکنید. -2
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 استفاده نکنید.این بیماری در فصول گرم سال شایعتر است، بنابراین از یخ های بیرون و کارخانه ای  -3

 میوه ها و سبزی ها را به خوبی بشویید. -4

گرما زدگی می تواند موجب اسهال و استفراغ شود، لذا در ساعات گرم روز بیرون نروید و درصورت لزوم  -5
 آب به همراه خود داشته باشید.

 در صورت تماس با فرد مبتال حتما دستهای خود را بشویید. -6

 )اسهال و استفراغ( چیست؟ رودهالتهاب معده و درمان  

درمان اصلی بیماری التهاب معده و روده )اسهال واستفراغ( جبران کم آبی می باشد. چون این بیماری    -1
خونی و وبا باید از آنتی بیوتیک استفاده  اسهالویروسی است، مصرف آنتی بیوتیک تأثیری ندارد. در 

 نمود.داروهایی که به داروی ضد اسهال معروفند ) دیفنوکسیالت و...( در شیر خوار واطفال ممنوع می باشد.

 رعایت بهداشت -2

 مصرف مایعات فراوان -3

 ORSخوردن محلول  -4

 دادن مایعات  مانند دوغ و چای -5
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 جنین داخل راه هوایی  نوزاد چیست؟علت ورود مدفوع 

شود. معموالً نوزاد  مکونیوم  اولین مدفوع جنین و به رنگ سیاه است که قبل از تولد در روده جنین  تشکیل می

را دفع می کند. استرس و فشاری که قبل یا حین تولد به کودک  طی چند روز اول پس از تولد، مدفوع مکونیوم

مدفوع مکونیوم با مایع آمنیوتیک  دفع مکونیوم در رحم گردد. در این شرایط شود ممکن است موجب وارد می

  شود. که جنین را احاطه کرده است، مخلوط می

 بنابراین امکان دارد کودک قبل از تولد، این مخلوط را استنشاق کند و وارد ریه او شود.

  

 عالئم خوردن ورود مدفوع جنین در راه ههای هوایی  نوزادچیست؟

کشد و یا در طول تنفس خرخر می کند. در برخی نوزادان ممکن است  نوزاد به محض تولد به سرعت نفس می

راه تنفس توسط مدفوع مسدود و تنفس قطع شود. همچنین در مواردی نوزاد کبود ،سست،و دارای فشارخون 

 پایین می شود.

  

 چیست؟ورود مدفوع جنین داخل راه هوایی  نوزاد اقدامات مراقبتی در 

 .اولین مراقبت پرستاری بررسی نوزاد تازه متولد شده از نظر تشخیص  عالئم واطالع به  پزشک می باشد 

  دهان و بینی وحلق توسط پزشک . هواییگداشتن سوند معده و کشیدن ترشحات  راه 

  درمانی و..(کنترل دقیق وضعیت تنفسی،ضربان قلب،بررسی شیرخوارو بروز عوارض)اکسیژن درمانی،دارو 

  

 عوارض استفراغ مدفوع ممکن است درمان های دیگر نیز الزم باشد عبارتند از: برای جلوگیری از

 .استفاده از آنتی بیوتیک  برای جلوگیری از عفونت  و  عوارض بعدی.1

 .استفاده  از گرم کننده تابشی  برای  حفظ دمای بدن نوزاد.2
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  تغذیه با شیر مادر

شیر مادر، آغوز یا شیر روز های اول تولد که زرد رنگ  و غلیظ است بسیار مغذی است که اولین وبهترین واکسن  

برای حفاظت کودک  علیه بیماری های عفونی است . شیر مادر خیلی زود هضم می شود  وبه همین علت ، شیر 

ماه اول تامین می کند وشیرخوار  6واران را در خواران زود به زود گرسنه می شوند. شیر مادر نیاز های غذایی شیرخ

حتی به آب هم نیاز ندارد.تغذیه با شیر مادر رابطه ی عاطفی بین مادر وفرزند را افزایش داده وباعث رشد روانی 

 وعاطفی شیرخوار می گردد.

 وضعیت صحیح مادر هنگام شیر دادن ونحوه ی گرفتن صحیح پستان چگونه است؟ 

باید آزاد وراحت باشد، در هنگام شیر دادن دست وبازوی خود را زیر سر وشانه قرار داده و سر شانه وگردن مادر 
نوزاد در گودی آرنج قرار گیرد ، و بدن نوزاد روی دست مادر باشد. مراقب باشید هاله ی قهوه ای رنگ پستان 

وبینی او باز باشد. اگر کودک  نیز عالوه بر نوک پستان در دهان شیر خوار قرار گیرد ودر عین حال راه تنفسی
صحیح پستان مادر را گزفته باشد، چانه ی کودک به پستان چسبیده است و لب پایینی او به طرف بیرون بر می 
گردد. فکر کردن به شیر خوار ونگاه کردن به او ،حمام کردن وگرم نمودن پستان با استفاده از حوله ی گرم به 

 شیر کمک می کند. دقیقه به جاری شدن 15تا  10مدت 

 آیا روش صحیح تغذیه شیرخوار می دانید؟ 

پس از تولد بالفاصله نوزاد را روی سینه ی مادر ودر تماس با پوست او قرار دهید وظرف یک ساعت پس از 
ماه اول به شیرخوار بپرهیزید مهمترین  6تولد، شیردهی را شروع کنید از دادن آب قند ، شیر مصنوعی وغذاها در 

تا  8اساس میل شیرخوار است. شیر خوار باید عامل در افزایش شیر مادر مکیدن مکرر وتخلیه مرتب پستان ها، بر 
 باز در شبانه روز شیر بخورد . شیر دهی شبانه برای تولید کافی شیر وپیشگیری از باروری حایز اهمیت است.  12

از به کاربردن پستانک وشیشه شیر که سبب کاهش میل مکیدن پستان ها توسط شیرخوار وانتقال آلودگی می 
 ر زمان شیرخوار میل به  خوردن دارد به اوشیر بدهید وساعت خاصی را در نظر نگیرید.شود جدا بپرهیزید . ه

 چرا کودک عالقه ی زیادی به شیر خوردن در شب دارد؟ 

این مساله کامال طبیعی می باشد . نوزادان زمان مشخصی را برای تغذیه  انتخاب می کنند . در این حالت کودک 

متعدد از شیر مادر تغذیه کرده ودر بین آنها استراحت کوتاهی نیز داشته باشد.  تمایل دارد تا در فواصل زمانی

امکان دارد چندین ساعت  بدون وقفه شیر بخورد متاسفانه بسیاری از خانواه ها تصور می کنند، که این امر به دلیل 

 مغذی نبودن شیر مادر اتقاق می افتد.
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 علت تنگی نفس در نوزادان چیست؟

  
نوزادی قبل از رسیده شدن ریه ها متولد شود مشکل تنفس  ایجاد خواهد شد و علت احتمالی دیگر مشکالت اگر 

 تنفس در نوزادان عفونت ریه ها )پنومونی( و وجود مایعات اضافی در ریه ها است.

  
 راههای تشخیص تنگی نفس در نوزادان چیست؟

  تنگی نفس 

  بی خوابی 

  عالئم  تنگی نفس :نوزاد مبتال در هنگام بیرون دادن  نفس صدای ناله دارد پره های بینی اش می لرزد و دور

 لبهایش کبود می شودکه نشان دهنده نیاز به اکسیژن می باشد 

  عدم قدرت کافی در مکیدن   بستان 

  
 مراقبت های اولیه در تنگی نفس نوزادی چیست؟

روز اول نیاز او به اکسیژن  افزایش دارد یا در همان  3روز بیمار است . در  3برای حدود نوزاد با مشکل تنفس، 

مقدار می ماند  زمانی که نیاز به اکسیژن کمتر شد نشانه خوب از شروع بهبودی می باشد و تغذیه نوزاد می تواند 

روع  به تغذیه از پستان یا شیشه شروع شود  اگر نوزاد به حد کافی برای مکیدن قوی و رسیده است ، می تواند ش

اگر نوزاد در اولین روز نتوانست بخورد و وزن خود را از دست دهد نگران نباشید حتی  یک نوزاد سالم  نماید ،

 .هم  که بالفاصله بعد از تولد غذا می خورد در اولین هفته زندگی وزن خود را  از دست می دهد
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 خودمراقبتی در بیماران قلبی  راهنمای      
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 بخش مراقبت ویژه قلبآشنایی با 

متخصص  قلبی را تجربه می کنند، توسط تـیم مراقبتـی در بخش مراقبت ویژه قلبی، بیمارانی کـه شـرایط حاد

 پیشرفته مورد مراقبت قرار می گیرند.  دیـده وتجهیـزات وامکانـات وآمـوزش

مشاور با تخصص های مختلـف در صـورت  درمانی شامل پزشکان متخصص  قلب، پزشکان و تیم مراقبتی

مناسب  باشــند. پزشــکان متخــصص دســتورات دارویــی نیـاز،پرستاران آموزش دیـده، و متخـصص تغذیـه مـی

کنند و متخصص تغذیه، را برای بیمار تجویز می کنند، پرستاران مراقبتهای تخصصی قلبـی را بـرای بیمـارارائه می 

رژیم غذایی بیمار را برنامه ریزی و کنترل می کند.   در این بخش بیماران تحت مراقبت ویژه، دقیق، و مداوم قرار 

می گیرند و هدف، کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی خصوصا سکته قلبی و عوارض آن می باشد. 

ن قرار دارد، بطوریکه بیماران و پرستار بتوانند یکدیگر را ببینند.  باالی ایستگاه پرستاری در نزدیک تخت بیمارا

سر هر بیمار یک نمایشگر بررسی قلب و عالئم حیاتی مثل فشار خون و وضعیت تنفسی وجود دارد. این نمایشگرها 

یمار را ثبت و به نمایشگرهای مرکزی که در ایستگاه پرستاری قرار دارد متصل و هر نوع تغییر در وضعیت قلب ب

به اطالع پرستاران و پزشکان می رساند. در بخش ویژه قلب، تجهیزات و امکانات تخصصی دیگری چون ضربان 

ساز قلبی، وسایل احیای قلبی، وسایل تنفس مصنوعی و اکسیژن رسانی، پمپ های تزریق دقیق دارو و داروهای 

ان ماهر امکان فراهم شدن مراقبتهای تخصصی تخصصی قلبی وجود دارد که با حضور متخصصان قلب و پرستار

از بیمار مبتال به اختالل حاد قلبی را فراهم می نمایند.  در بخش مراقبت ویژه قلب، آرامش و راحتی بیمار بسیار 

 مهم است ،لذا باید شرایطی فراهم شود تا بیمار بتواند بخوبی استراحت نماید تا بهبودی خود را کسب نماید.  
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 مقررات بخش مراقبت های ویژه قلب چیست؟

به  ازبرانکارد، پرستار مسئول بیمار خود را معرفی کرده و ازانتقال پس بخش، به بیمار ورود درابتدای -1

 وشرایط ارگانهای حیاتی بیمار بررسی و ثبت می شود. گردیده مانیتورینگ   بالفاصله بیمارمنتقل می کند وتخت 

 به قلب بیمار،با استفاده از ماسک یا لوله به بیمار اکسیژن داده می شود .  افزایش اکسیژن رسانی برای -2

به بیمار استراحت کامل داده می شود بطوریکه نباید از تخت خارج شود،درمورداستفاده ازلگن وزنگ اخبار  -3

 باالی سربیمار توضیح داده می شود.   

تعبیه می شود. داروهای گشادکننده عروقی )مانند یک یادوسوزن )آنژیوکت( در دست بیمار برای تزریق داروها  -4

 داخل . پزشکنیتروگلیسیرین( و داروهایی که از لخته شدن خون جلوگیری می کنند )مثل هپارین( به صالح دید

 .( دارو تزریق های ازپمپ بااستفاده) شود می تزریق دقت با و مشخص مقدار به و بیمار سرم

نوارقلبی پزشک مطلع  شده وجهت تسکین درد، مسکن برای بیمار تزریق گرفتن  در صورت وجود درد قلبی،با -5

 . شود می کنترل دارو از استفاده با که باشد استفراغ و تهوع دچار بیمار است ممکن می شود.

 تنظیم دقیق میزان دارو، از بیمار آزمایشات الزم گرفته می شود.  برایروزانه  -6

 شود.  بررسی دقیق ترقلب،ازبیمارنوارقلب گرفته می برایروزانه  -7

تغییرحال عمومی بیمار؛ با توجه به نمایشگرهای مرکزی؛  درصورت بروزهرگونه تغییر در ریتم ویا پرستاران -8

 اقدامات الزم را انجام

 دهند.  می 

 برای بیماران قلبی رعایت رژیم غذایی کم نمک و کم چربی  -9
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 می شود.

ری برای شتر و به صالح دید پزشکان و پرستاران، ممکن است اقدامات مراقبتی و درمانی بیبر اساس شرایط بیما -10

 بیمار انجام شود. 

گردد، درزمان ترخیص  پزشک، بیمارتان ازبخش قلب ترخیص می صالحدید پس ازثابت شدن وضعیت بیمار، با -11

 .شود آموزش داده می به بیمارشما پیگیری شود مواردی که باید

درصورت امکان فتوکپی آزمایشات و مدارک بیمارستانی بیماررابه نمائید  درخواست پزشکی مدارک ازمسئولین -12

 داشته باشید.  ودرمراجعات بعدی به مطب پزشک معالج آنهاراهمراه خود تحویل دهند شما
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 نکاتی که در ارتباط با مالقات بیمار باید رعایت شود:

 مراقبتهای  ارائه مراقبتی و درمانی نیز برای کارکنان و دارد استراحت به نیاز چیزی هر از بیشتر شما بیمار

مناسب نیازمند آرامش هستند لذا نیازی نیست همه روزه برای اطالع از شرایط بیمار خود در بخش حضور 

 یابید.  

  .پرستاران در صورت بروز هر تغییری در شرایط بیمار موارد را به اطالع شما خواهند رساند 

 مالقات  شما می توانید پس از هماهنگی با پرستاران بخش در صورت لزوم با پزشک معالج بیمار تان

رستار نمایید و سؤاالت خود را بپرسید و در برنامه تشخیص و درمان اطالعات کافی را از پزشک یا پ

 کسب نمایید.  

  لطفاً قبل از مالقات با پزشک یا پرستاران بیمارتان؛ سؤاالت خود را یادداشت کرده تا از فراموش شدن

 آنها کاسته شود. 

   .مصرف شیرینی برای بیمار شما مناسب نیست لذا سعی کنید از آوردن شیرینی به بخش خودداری کنید

تراست.)درصورتی که بیمارشما مبتال به دیابت می باشد  مصرف کمپوت و آبمیوه برای بیمار مناسب

 بهتراست میوه وآبمیوه طبیعی آورده شود و به توصیه های متخصص تغذیه عمل کنید(

  در برخی موارد ممکن است پرستاران از شما بخواهند که زودتر بخش را ترک کنید، مطمئن باشید

 ت.همکاری با پرستاران در بهبودی بیمار شما مؤثر اس
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 .هنگام  در صورتی که دچار بیماری مسری مثل سرماخوردگی هستید از حضور در بخش خودداری کنید

مالقات با بیمار خود سعی کنید درباره مسائل اضطراب آور مثل )مشاجره های کاری و یا خانوادگی، 

 مسائل مالی و غیره( صحبت نکنید. سعی کنید به بیمار خود اطمینان و آرامش بدهید.  

 ر برخی شرایط ممکن است پرستاران برای برخی بیماران که ناتوان هستند، مدت بیشتری اجازه مالقات د

 همراه را فراهم کنند، از این امر دلخور نشوید و شرایط را درک کنید.   

  در صورتی که بیمار تمایل دارد تا یکی دیگر از اعضای خانواده را مالقات کند از قبل با پرستاران

 الزم را انجام دهید. هماهنگی

    سال   14از آوردن بچه ها به بخش ویژه خودداری کنید. تجربه نشان داده است که حضور بچه های زیر

 در این بخش ها می تواند برای آنها و بیمار اضطراب آور باشد. 

  بیاورید. در صورت تمایل بیمار به مالقات با بچه ها می توانید عکس بچه ها را برای بیمار به همراه 

  هنگام مالقات حتما تلفن همراه خود را خاموش کنید چراکه اثر نامطلوبی بر عملکرد دستگاه های موجود

 در بخش مراقبت ویژه دارد وعالوه براین ممکن است باعث مزاحمت سایر بیماران قلبی شود. 

 اجعه امکان مالقات در برخی موارد ممکن است شرایط اورژانسی در بخش ایجاد شود لذا اگر هنگام مر

 با بیمار خود را نداشتید ناراحت نشوید چراکه ناراحتی شما می تواند به بیمار منتقل شود.  

 که مدت زمان  در برخی شرایط ممکن است پرستاران برای برخی بیماران که ناتوان هستند، اجازه دهند

 ک کنید. بیشتری همراه داشته باشند، از این امر دلخور نشوید و شرایط را در

    .خارج از زمانهای پیشنهاد شده  از مراجعه حضوری به بخش خودداری کنید 
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  اکیدا توصیه می کنیم که بیمار شما در بخش مراقبت ویژه قلبی تلفن همراه نداشته باشد. امواج تلفن

 .همراه هم برای بیماران و هم برای دستگاههای موجود در بخش مناسب نیست

 ل برای کاهش انتقال آلودگی، حتما دستهای خود را با صابون بشویید. پس از مراجعت به منز 

 

 

 CCUبخش کروکی 
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 تجهیزات بخش مراقبت های ویژه قلب                                   

 

 

 

 دستگاه نوار قلب                                                                              دستگاه پمپ سرم                                                   

 

                                                                 

 

 

 

 دستگاه شوک                                          دستگاه تنفس مصنوعی                             

    

 

 

 

 دستگاه مانیتور                                        دستگاه پالس اکسی متری                           

 

 

 

 

 دستگاه اکو                                                    دستگاه تست ورزش                           
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   ی قلبراههای تشخیص بیماری ها

 

 نوارقلب 

 بیماری عروق قلب را می توان با استفاده از نوار قلب تشخیص داد . 

 در این بیماریها نوار قلب دچار تغییرات خاصی می شود که حتی

 می توان محل سکته و شدت آن را نشان دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 اکوکاردیوگرافی  

قلب و حفره های قلبی، دریچه های قلب و  شبیه سونوگرافی است، بااین روش تشخیصی یک تصویر کلی از

 عملکرد آنها، صداهای قلبی، وجود لخته در حفره های قلبی، ومیزان قدرت انقباضی قلب به ما نشان داده می

بهتر کار می کند بنابراین  قدرت انقباضی قلب بیشتر است.پس قلب شود.هر چه قدر که آسیب به قلب کمتر باشد

 خطر بعدی کمتر است. 
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 تست ورزش 

این تست برای بررسی چگونگی عملکرد قلب ، در زمان فعالیت انجام می گیرد. قبل از تست ورزش بیمار شما 

نیاز به ناشتا بودن ندارد ، طبق دستور پزشک داروهای بتا بلوکر قبل از تست ورزش باید قطع شود و در آقایان 

تست ورزش به این صورت است که بیمار روی یک نوار  ناحیه ی قفسه سینه تمیز بوده و شیو شود . روش اجرای

دقیقه یکبار سرعت و شیب نوار گردان دستگاه زیاد می شود، بنابراین   3الی  2گردان شروع به راه رفتن می کند هر 

فعالیت بیمار افزایش می یابد، همزمان نوار قلبی هم گرفته می شود و عملکرد قلب بررسی می شود ،در تست 

 ن است بیمار عالئمی پیدا کند.ورزش ممک
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 دربدن به عهده دارند؟قلب وعروق خونی چه وظیفه ای 

سلولهای بدن برای ادامه حیات به غذا، اکسیژن و سایر مواد مغذی نیاز دارند که این مواد از طریق خون منتقل می 

شوند.مواد زاید نیزازسلولها وارد جریان خون میشوند تا از بدن دفع شوند، قلب یکی از اعضای حیاتی بدن است 

 ضربان های خود، خون را در داخل شبکه عروق به جریان در می آورد.  که همانند یک پمپ عمل کرده و با 

تمام اعضای بدن توسط رگ های خونی تغذیه می شودکه به آن عروق کرونر گفته می شود. عروق  قلب نیزمانند

کرونرممکن است بعلل مختلفی که به آن عوامل خطرمی گویند، دچار تنگی و انسداد شوند. تنگی و انسداد 

 قلب باعث ایجاد سکته قلبی و یا دردقلبی )آنژین قلبی( می شود.  عروق 

 

    چیست؟عوامل خطرساز برای تنگی عروق قلب 

 دهد،به دودسته تقسیم می عوامل خطرسازی که احتمال ابتالبه گرفتگی عروق قلب وسکته قلبی راافزایش می

 شوند:  

 عوامل خطرغیر قابل کنترل)غیر قابل اصالح(   (1

 افزایش سن   •

 جنس)مذکر بودن(   •

 سابقه خانوادگی بیماری عروق قلب درافراد درجه یک فامیل   •

 نژاد  •

 

 عوامل خطرقابل کنترل)قابل اصالح(   (2

چربی خون ، فشار خون باال   شامل:هستند  کنترل قابل شخصی یاعادات و زندگی باتغییرشیوه که خطری عوامل

 .استرس وفشارروحی ، عدم تحرک  ، مرض قند یا دیابت  چاقی   ، دودسیگارواستعمال دخانیات  ، باال  
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 آنژین قلبی چیست؟

اکسیژن  قلب به اندازه کافی  که دهد می رخ زمانی باشدو سینه می درقفسه ناراحتی یا درد احساس قلبی آنژین 

ممکن  قلب نیاز مورد خون کننده تامین کرونری سرخرگهای زمان گذشت با.  کند نمی دریافت را خود موردنیاز

 شوند. می نامیده پالک رسوبات این شوند انسداد دچارتنگی و مواد سایر و ،کلسترول چربی رسوب اثر در است

 جریان پیدا تواند نمی مقدارکافی به ،خون شوند انسداد شکل نسبی دچار به سرخرگ بیشتری تعداد یا یک اگر

 رفع و شده ایجاد  سینه قفسه در آنژین اگر  نماید. سینه قفسه در ناراحتی یا درد احساس بیمار است ممکن و کند

 شیوه در ایجادتغییرد . باش می نیازمند درمان و وجود تنگی در عروق قلب است احتمال نشان دهنده امر این شود،

عروق توانند میزان تنگی در  می جراحی اعمال و پزشکی اقدامات از برخی و داروها از کردن ،استفاده زندگی

 راکاهش دهد.    قلبی آنژین قلب و

 

 

 ؟ یا سکته قلبی چیست قلبی حمله

حمله قلبی وقتی رخ می دهد که پالک ها یا رسوبات ایجاد شده در عروق قلب از محل خود جدا شوند و با ایجاد 

ت لخته باعث انسداد در عروق قلب گردند. در این صورت بخشی از عضله قلب بعلت نرسیدن اکسیژن بصور

دائمی از بین می رود. هر چه مدت زمان انسداد رگ بیشتر باشد، آسیب قلبی نیز بیشتر خواهد بود. هنگام بروز 

انسداد در بخشی از عروق قلب و ایجاد حمله قلبی، ممکن است ضربان قلب نیز دچار اختالل شود )آریتمی( که 

ر بخش ویژه و فراهم کردن محیط آرام و کم مهمترین علت مرگ بعلت سکته قلبی می باشد. مراقبت از بیمار د

را  قلبی مشکالت هیچگاه استرس در این زمان می تواند در جلوگیری از این عارضه بسیار موثر و حیاتی باشد.

 افزایش آگاهی مثال، برای.  باشد زندگی می و مسئله مربوط به مرگ که و پیش پا افتاده تلقی نکنید چرا ساده

 و واکنش.کند می توانمندتر نزدیکانتان و خودتان به کمک در قلبی ،شما را هشداردهنده عالیم مورد در شما

   . شود افرادمی از نجات زندگی بسیاری باعث سریع عملکرد
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 عالئم حمله قلبی چیست؟

  احساس ناراحتی ، فشار ، پری یا درد در مرکز قفسه سینه که بیش از چند دقیقه طول کشیده یا رفع شده

 دوباره بر گردد.و 

 . احسا س درد یا ناراحتی در یک یا هر دو بازو، پشت ، گردن ، فک یا معده 

 . تنگی نفس یا با بدون احساس ناراحتی در قفسه سینه 

 .سایر عالئم مانند تعریق سرد، تهوع ، استفراغ و سبکی سر 

 ری تسریع و تشدید می معموال دردهای قلبی با فعالیت بدنی و فشارهای روحی ناگهانی سرما ، پرخو

 شوند که با استراحت تسکین می یابد. گاهی فرد در استراحت نیز درد را تجربه می کند.

  درد قلبی در سالمندان و افراد دیابتی ممکن است احساس نشود یا به صورت تنگی نفس یا فقط با یک

 حالت ضعف بروز نماید.

  و با قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین برطرف شده یا  دقیقه متغیر است 30تا  5معموال مدت این دردها از

 کاهش می یابد.

  درد قلبی ممکن است در قفسه سینه حس نشود بلکه در دست های ، پشت، گردن ، یا باالی شانه ممکن

 است حس شود که همه این موارد زنگ خطری جدی محسوب می شوند.

 

 ؟بیمار می گرددرعایت چه نکاتی باعث کاهش خطر حمله قلبی مجدد در 

 می شوید،بنابراین محسوب قلبی حادثه بعدازیک ازبیماردرمنزل مراقبت دهنده تداوم عنوان به محترم شماخانواده

 درتغییرشیوه می باشد،فراگرفته وباکمک زندگی شیوه اصالح شامل باید موارد زیر را که شمانیزمانند بیمارتان

 .  گردید وی ارتقاءسالمتی بیمارباعث زندگی

  دوری از معرض دود سیگار قرارگرفتن و سیگار ترک-1
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ترک سیگار مهمترین قدمی است که در کاهش خطرمی توانید انجام دهید، مطالعات نشان  می دهد افرادی که 

را ترک کرده اند خطر حمله مجدد یا حتی مرگ را کاهش داده اند ردچار حمله قلبی شده اند و بسرعت سیگا

 سیگار را به طور چشمگیری افزایش می دهند .  ؟روحی ، موفقیت طوالنی  .تشویق و حمایت های

 

   جسمی فعالیت داشتن-2

ورزش منظم با کنترل فشارخون ،کنترل کلسترول،کنترل قند خون )بخصوص 

در افراد دیابتی ( و کاهش وزن  می تواند به کاهش خطر حمله مجدد کمک 

کند .بهترین نوع ورزش آنهایی هستند که همه بدن بیمارتان را درگیر کند ، 

یحا همه روزهای دقیق و یا بیشتر ، ترج 30نظیر پیاده روی ، شنا و...   مدت آن 

هتفه توصیه می شود. در حدی ورزش نمایی که کمی عرق کرده و ضربان 

قلب و تنفس تندتر شود تا حدی که بتوانید به راحتی صحبت کنید.  در شروع 

 30دقیق ورزش کرد و پس ازمدتی آن را به یک بار در روز    به مدت  15بار در روز به مدت  3کار می توان 

اند . توصیه می شود که فعالیت های بیمار در سطح صاف و هموار انجام شود.   پیاده روی در دقیقه رس 60الی 

درجه ممنوع  4، و در زمستان در دمای کمتر از  %75درجه سانتیگراد و رطوبت باالی  29تابستان در دمای باالتر از 

           ساعت بعد از غذا خوردن اجتناب شود.  1-2است.  از انجام ورزش و فعالیت 

 

                                                                                         

بیمار شما هر کدام از عالیم زیر را در طی ورزش کردن تجربه کرد ، سریعا به پزشک اطالع 

 دهید:                                                                              

 تنفس کوتاه                                                 •

 ضعف و خستگی مفرط    •

 درد در قفسه سینه یا شانه ، دست ، فک و گردن       •

 تورم پا ، درد در پاها    •

 رنگ پریدگی                                                 •

 تندی یا نامنظمی ضربان قلب   •
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 احساس تهوع و استفراغ                                  •

 عرق سرد   •

  مصرف روزانه ومنظم داروها -3

 هیچ دارویی رابدون مشورت  داروهاراطبق دستور پزشک مصرف کرده،ومصرف

 پزشک قطع نکند.  

 داشته باشد.   درصورت بروز درد  همراه خود همیشه قرص های نیتروگلیسیرین را

سینه، ابتدا در حالت نیمه نشسته یک قرص زیر زبان بیمار بگذارید ودرصورت عدم 

دقیقه تاسه بار یک قرص زیرزبان بیمار بگذارید، اگر پس از  5-10تسکین درد به فاصله 

 اطالع دهید.  115 سه بار مصرف قرص دردسینه باقی بود، به اورژانس 

 

 

 کاهش سطح کلسترول خون -4

کاهش سطح کلسترول خون با دریافت داروهایی نظیر استاتین ها یا دیگر داروهای پایین آورنده چربی، و رژیم 

 رول امکان پذیر است. کاهش سطح کلسترول غذایی کم کلست

 تواند درکاهش خطر حمله مجددبسیار مؤثر باشد .  می

 کنترل فشار خون -5

در صورتی که بیمار مبتال به پرفشاری خون می باشد :رژیم مناسب باید مصرف چربی ، نمک، گوشت قرمز ، 

میوه ، سبزی و محصوالت لبنی کم چرب  شیرینی جات محدود گردیده و ازطرف دیگر مقادیر زیادی از غالت ،

بیمار، کمک می کند. در یک غذای بیمار ن مصرف گردد. رعایت رژیم غذایی وپیاده روی به کنترل فشارخو

چایخوری نمک استفاده نکنید.  به جای گوشت قرمز، بیشتر، ازگوشت مرغ وماهی  در مجموع بیش ازیک قاشق

 استفاده گردد. 
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  خون قند کنترل-6

 اگر بیمار مبتال به دیابت می باشد قند خونش را باید کنترل کند . 

 داشتن قند خون باال در طی زمان طوالنی با پیشرفت بیماری های 

 قلبی ارتباط تنگاتنگ دارد. یک راه برای اینکه بدانید قند خون بیمار 

 .هر دو تا سه ماه یکبار است  A1Cتحت کنترل است یا نه ، انجام یک آزمایش ساده به نام   هموگلوبین 

 رعایت رژیم غذایی -7 

کم کلسترول( به کاهش وزن ، کاهش فشار  –یک رژیم غذایی صحیح ) کم نمک 

طول عمر طوالنی تری دارند؛ بنابراین وکند  خون ، کاهش کلسترول خون کمک می

   برای افزایش طول عمر ، تالش کنید که بیمار از این رژیم غذایی پیروی کند.

شودکه بیمار ازغذاهای سبک دروعده های زیاد و با حجم کم استفاده کند،  توصیه می -

 و از پرخوری پرهیزکند  

به جای سرخ کردن غذاها از روش آب پز، بخارپز و کباب کردن استفاده کند. مصرف زرده تخم مرغ  -

 بار در هفته کاهش دهد.  2رابه 

از روغن های مایع استفاده نماید. بهترین نوع روغن  از مصرف روغن و چربی های جامد دوری کند و -

 در این زمینه روغن های کانوال و یا کلزا و یا روغن کنجد می باشد.

با توجه به اینکه غذای شما کم نمک است، برای بهبود طمع از آبلیمو طبیعی و یا آب نارنج طبیعی  -

 استفاده نمایید.

 میوه در میان وعده ها توصیه می شود.مصرف میان وعده ها الزامی می باشد،مصرف  -

 جلوگیری ازیبوست میوه وسبزیجات تازه استفاده نماید.   برایبه بیمار توصیه کنید  -



58 
 

 مثل  گیاهی فراوردهای برخی خاویار، کالباس، سوسیس، جگر، قلوه، دل، مثل غذاهایی مصرف از اجتناب-

 ....  و مارگارین حیوانی،کره، چربی نارگیل،

    وزنکنترل -8

و خطر بیماری قلبی را افزایش می  چاقی و اضافه وزن فشار خون را افزایش داده سبب فشار روی قلب می شود

دهد.اگرشما  دهد. همچنین خطر ابتال به دیابت که خود عامل خطری برای بیماری قلبی است را افزایش می

وزن باید با سرعت کم ومتعادل ش کنید.کاهباشید،در مورد کاهش وزن باپزشک مشورت  بیمارمحترم چاق می

 گرم کاهش وزن داشته باشید.  750تا 500باشد.در هفته نباید بیش از 

 کاهش استرس -9

دهد .  دهد که کنترل استرس در افرادی که بیماری قلبی دارند میزان حمله قلبی را کاهش می شواهد نشان می

 .   کند ام سازی در کاهش استرس به بیمار کمک میانجام تنفس عمیق ، مدیریت زمان ، تمرین های آر

 سرما خوردگی و دچار آنفوالنزا شدن -10

  گردد.   سرما خوردگی و  آنفوالنزا ،باعث تشدیدعالیم بیمار می  

 مصرف الکل  -11

    نوشد؛ سعی کندکه مصرف الکل را کاهش دهد.  در صورتی که بیمار الکل می

 کار و فعالیت -12

 که دچار حمله قلبی می شوند یک تا سه ماه بعداز حمله می توانند به سرکار بروند . اغلب کسانی

 مسائل جنسی -13

هفته از یک حمله قلبی بیمار می تواند دوباره مسائل جنسی داشته باشد.توصیه می شود بیمار بعداز  5تا  4حدود 

من به بیمار گوشزد کنید قبل و بعداز صرف غذای سنگین  یا مصرف الکل ، فعالیت جنسی نداشته باشد ، در ض

همیشه با یاد داشته باشید فاکتورهای زیر بیمار را در معرض عمل جنسی از دوش آب گرم و سرد اجتناب کند.

 حمله مجدد قرار می دهد:

 -سیگار -فشار خون باال -قند خون باال اگر دیابت دارید -کلسترول باال-چاقی و اضافه وزن  -نکردن ورزش

 نوشیدن الکل   -استرس 
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  وظایف دستگاه دیالیز چیست؟

ساعت از   3-4ساعته و در بدن انجام می دهد را باید در عرض  24دستگاه دیالیز وظایفی را که یک کلیه سالم  

 جلسه دیالیز برای شما انجام دهد. 

 این وظایف عبارتند از : 

 پاکسازی خون از مواد زاید حاصل از سوخت و ساز بدن 

 پاکسازی خون از سموم و داروها  

 تنظیم فشار خون 

 تنظیم مایع و الکترولیت های خون  

 تنظیم اسید و باز بدن 
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 کاتتر موقت ) شالدون(

در کسانی استفاده می شود که نیاز به دیالیز اورژانسی دارند و 

 فرصت برای فیستول گذاری ندارند. 

محل قرار گیری آن در وریدهای بزرگ گردن یا کشاله ران 

می باشد. معموالً کاتترهای گردنی )ژوگوالر( دو تا سه هفته و 

کت و حداکثر یک هفته در بیماران استراحت در کاتترهای کشاله ران )فمورال( برای یک بار در بیماران در حر

 بستر قابل استفاده هستند. 

 مراقبت از کاتتر موقت ) شالدون(

ـ بهتر است تا دو هفته بعد از گذاشتن کاتتر حمام نکنید. در صورت  استحمام مدت آن کوتاه باشد تا آب 1

 کمتری روی کاتتر بریزد. در وان یا استخر نروید. 

تر را خشک نگه داردی تا در هر جلسه دیالیز بعد از دیالیز توسط پرستار تعویض شود. در صورت ـ پانسمان کات2

 نیاز به تعویض پانسمان در منزل حتماً از دستکش و گاز استریل استفاده کنید. 

 ـ مراقب باشید لوله های کاتر خم و کشیده نشود. 3

 ود و نشکند. ـ مراقب باشید سر لومن های کاتتر و کلیپس ها باز نش4

ـ اگر کاتتر از جای خود حرکت کرد و خارج شد هرگز دوباره آن را به جای خود بر نگردانید. بلکه روی آن 5

 را پانسمان قرار داده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید. 

 ـ در صورت خونریزی از کاتتر در اولین فرصت خود را به مرکز دیالیز یا پزشک معالج برسانید. 6

 ر صورت تب ، لرز، قرمزی پوست اطراف محل کاتتر پرستار دیالیز و پزشک معالج را در جریان بگذارید. ـ د7

 ـ در زمان تعویض پانسمان و دیالیز بیمار و پرستار هر دو باید ماسک روی دهان و بینی خود داشته باشند. 8
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 کاتتر دائم ) پرمیکت(

کاتتر دائم در افرادی به کار برده می شود که ورید ناسب 

برای گذاشتن فیستول ندارند یا فیستول آنها برای مدت 

 طوالنی قابل استفاده نیست. 

 محل قرار گیری آن مانند کاتتر موقت ) شالدون( است. 

 مراقبت از کاتتر دائم ) پرمیکت( 

 ـ همان مراقبت های شالدون رعایت شود. 1

 ـ توجه کنید از کاتتر جهت خونگیری یا تزریق سرم استفاده نشود. 2

 ـ لوله های کاتتر را خم نکنید.  3

ـ قبل از استحمام محل ورود کاتتر به بدن را با پماد موپیروسین چرب کنید و پس از استحمام سریعاً محل کاتتر 4

 را خشک کنید.

) مثالً قطع موقت دیالیز یا اطمینان از کارکرد صحیح فیستول( ـ اگر به هر علتی مدتی از پرمیکت استفاده نشد 5

حتماً هفته ای دو یا سه بار به بخش دیالیز یا یک مرکز درمانی مراجعه کنید تا کاتترها هپارینه شوند. به  این ترتیب 

 از لخته شدن و انسداد الین ها جلوگیری خواهد شد. 

 فیستول 

ری ارتباط بین سرخرگ و منظور از فیستول در دیالیز برقرا

سیاهرگ است. برای ایجاد آن نیاز به عمل جراحی تحت 

بی حسی موضوعی است که با انجام آن سیاهرگ های 

 دست برجسته و پر خون می شود. 

 این روش بهترین راه دستیابی به عروق در بیماران دیالیزی است. 
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  مراقبت از فیستول

 ان آن توسط پزشک یا در بخش دیالیز عوض شود. ـ سه روز بعد از فیستول گذاری پانسم1

 روز بعد توسط پزشک کشیده شود.  15ـ بخیه ها  2

 ـ برای شروع ورزشهای مربوط به آمادگی فیستول از پزشک اجازه بگیرید. 3

 ـ روی دست فیستول دار نخوابید. 4

 ـ از بی حرکتی مداوم و طوالنی مدت دست فیستول دار بپرهیزید. 5

 ـ از بستن دست بند، مچ بند، ساعت و آستین تنگ در دست فیستول دار بپرهیزید. 6

 کیلو( با دست فیستول دار بپرهیزید.  2ـ از بلند  کردن وسایل سنگین ) بیشتر از  7

 ـ از کندن زخم و استفاده از تیغ برای زدودن موهای زاید عضو بپرهیزید. 8

ه فشار خون با پزشک خود مشورت کنید چون افت شدید فشار خون ـ در مورد مصرف داروهای پایین آورند9

 باعث از کار افتادن فیستول خواهد شد. 

 ـ اجازه ندهید از دست فیستول دار برای کنترل فشار خون و تزریق یا خونگیری استفاده شود. 10

 ا باال نگه دارید. ـ بعد از ایجاد فیستول شریانی ـ وریدی جهت جلوگیری از تورم تا چند هفت هعضو ر11

ـ در صورت مشاهده قرمزی ـ تورم ـ عفونت یا خونریزی از محل فیستول فوراً به بخش دیالیز یا نزد پزشک 12

 معالج مراجعه کنید. 

ـ هر روز دست خود را آرام روی ناحیه فیستول بگذارید. و ارتعاش آن را بررسی نمائید. در صورتیکه ارتعاش 13

 ه پزشک معالج اطالع دهید. احساس نکردید فوراً ب

ـ برای برجسته شدن فیستول دست را پایین تر از قفسه سینه قرار دهید. خمیر مجسمه سازی یا توپ قابل ارتجاع 14

بار در روز این ورزش را انجام  5-6بار دست را باز و بسته نمایید. تقریباً  20را در دست قرار داده و با فشار تا  

 دهید. 
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می توانید با یک نوار کشی به مدت یک دقیقه با فشار مالیم باالی عضو را بسته و یان ورزش را  پس از یک هفته

 انجام دهید. 

 ـ اگر در دست فیستول دار درد یا سردی احساس کردید با پزشک خود مشورت کنید. 15

 ـ قبل از هر دیالیز دست خود را با آب و صابون بشوئید. 16

ـ بعد از دیالیز محل خروج سوزنها را با فشار مناسب نگه دارید تا خون آن بند آید. سپس یک پانسمان کوچک 17

 روی آن قرار دهید. 

ـ روز دیالیز از کمپرس سرد و روز بعد چند بار کمپرس گرم استفاده کنید. هرگز کمپرس را روی محل فیستول 18

 دهید.  نگذارید بلکه روی محل تزریق سوزنها قرار

 ـ چند ساعت بعد از دیالیز بهتر است دوش نگیرید. چون احتمال خونریزی از محل تزریق سوزنها وجود دارد. 19

ـ جهت ترمیم بهتر محل تزریق روز بعد از دیالیز از روغن مخصوص ) مانند وازلین ـ روغن زیتون ( یا پماد 20

 ائید. ( استفاده نمA+Dمخصوص ) مانند مو پیروسین ـ ویتامین 

ـ گاهی فیستول در یک ناحیه به شدت برجسته و پر خون می شود که به آن آنورسم گفته می شود. در این 21

صورت حتماً باید به جراح مراجعه کنید. جدار آنوریسم نازک می شود و احتمال پارکی و خونریزی آن زیاد 

 . است بنابراین مراقب باشید که به آنوریسم ضربه و فشار وارد نشود
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  تغذیه در بیماران دیالیزی

غذای مورد استفاده ما ترکیبی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین ، مواد معدنی و ویتامین است . این مواد هرم غذایی 

 ما را تشکیل می دهند. 

عدم تعادل در مصرف هر کدام از این مواد می 

 تواند اثرات بدی روی بدن ما بگذارد. 

 

 ـ گروه نان و غالت  1

شامل گندم  ـ جو ـ ارزن ـ برنج ـ ماکارونی ـ 

 رشته ـ بیسکویت ـ باقال سبز پخته  ـ لوبیا سبز پخته  ـ نخود سبز تازه  ـ ذ رت  ـ سیب زمینی 

ی بهترین نوع نان برای بیماران دیالیزی نان سبوس دار مانند سنگگ است. البته اگر فسفر خون شما باال باشد به جا

 سنگگ از نان بربری ـ تافتون یا لواش استفاده کنید. 

 نان را به هیچ عنوان از رژیم غذایی خود حذف نکنید. 

 ـ گروه سبزیجات و میوه جات 2

 توجه : همه سبزیجات پتاسیم دارند. 

سیم دارند در بیماران دیالیزی مصرف سبزیحات باید با احتیاط و زیر نظر متخصص تغذیه باشد و چون همه آنها پتا

 و به سه دسته تقسیم می شوند. 

 ـ بهتر است سبزیجات را بپذید و آب آنها را دور بریزید و سپس مصرف کنید. 1

ساعت در آب خیس کنید و آب آن  24ـ سیب زمینی را پس از پوست کندن به قطعات کوچک تقسیم کنید  2

 ساعت عوض کنید تا پتاسیم آن کاهش یابد.  4را هر 

 را با پوست نخورید بیشترین میزان پتاسیم میوه ها در زیر پوست و اطراف هسته تجمع دارد.  ـ میوه ها3
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ساعت قبل از دیالیز آن را مصرف کنید تا حین دیالیز  4-6ـ اگر عالقه زیادی به مصرف میوه دارید بهتر است 4

 پتاسیم اضافه کامالً رفع شود. 

ه سایز آن نیز توجه کنید. مثالً یک سیب متوسط ، نصف پرتقال، ـ سعی کنید روزانه یک نوع میوه بخورید و ب5

 سانتی متر موز ، یک عدد نارنگی کوچک و ..  2

 ـ گوشت و جانشین های آن  3

 این گروه از مواد غذایی شامل : گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی ، میگو ، بوقلمون و حبوبات است. 

، یک عدد تخم مرغ ، یک قوطی کبریت پنیر ، نصف گرم گوشت مساوی است با ) نصف ران کوچک مرغ  30

 لیوان حبوبات پخته . 

گوشت منبع پروتئین با ارزش غذایی باالست ، بنابراین نباید بیماران دیالیز در مورد مصرف آن خیلی محدود 

 شوند . بلکه باید در وعد های ناهار و شام از آن استفاده کنند.

توجه !!! میزان مصرف گروه گوشت به علت وجود پروتئین و همچنین فسفر باال در آن باید کنترل شده باشد و 

 در حد اعتدال مصرف شود. 

حبوبات نیز از منابع خوب پروتئین هستند ولی ارزش پروتئین آن از گوشت کمتر است. برای استفاده از حبوبات 

 ساعت آب آن را ع وض کنید.  6هر  ساعت قبل در آب خیس کنید. 48حتماً از 

مصرف زیاد گوشت و منابع پروتئین ممکن است برای شما خطر آفرین باشد چون با افزایش اوره موجب خستگی 

 ـ تهوع  ـ استفراغ ـ سر درد و احساس طعم بد در دهان می شود.

 

 کمبود پروتئین هم موجب موارد زیر می شود: 

 و کاهش وزنـ از دست دادن توده ماهیچه ای 1

 ـ کاهش مقاومت در برابر عفونت ها  2
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 ـ کندی در بهبود زخم ها  3

 ـ کاهش انرژی 4

عدد تخم مرغ ) یک عدد یک روز در میان ( مصرف  3از آنجائیکه قیمت گوشت باالست می توانید در هفته  

فاده کنید . البته از پرستار بخش کنید. و اگر بیشتر از این خواستید می توانید در بقیه موارد فقط از سفیده آن است

 در مورد میزان چربی خود بپرسید  تا باال نباشد. 

 لبنیات:

 این گروه نیز از منابع خوب پروتئین هستند ولی چون باعث باال رفتن فسفر می شوند با احتیاط مصرف کنید. 

 می توانید هر روز از یک نوع لبنیات استفاده کنید مثالً یک روز پنیر روز بعد شیر روز بعدی ماست و ... 

 ساعته میزان مایعات داخل بدن  ـ فشار خون دارد.  24مقدار مایعات مورد نیاز بستگی به میزان ادرار 

از یک ظرف مدرج اندازه گیری کنید می  ساعته خود را با استفاده 24برای تعیین مایعات دریافتی مقدار ادرار 

 سی سی بیشتر از حجم ادرار خود مایعات مصرف کنید.  700الی  500توانید 

 سی سی مایعات می توانید مصرف کنید.  1000تا  500سی سی باشد   300ساعته   24مثالً اگر ادرار 

ی آب هستند بنابراین عالوه بر آب توجه : همه غذاها حتی نان و بیسکویت بر عکس ظاهر خشکی که دارند حاو

 و چای و دوغ و شیر ... به این موارد نیز باید توجه کنید. 

* برای جلوگیری از تشنگی تکه های کوچک یخ یا یخ حاوی آب لیمو را مزمزه کنید یا از آب نبات ترش و 

مانند میوه جات خشک ،  آدامس استفاده کنید. از مصرف مواد غذایی که نمک ) سدیم( باال دارند پرهیز کنید

 غذاهای کنسروی، غذاهای دودی و شور 

* مراقب دفع نامحسوس مایعات بدن در مواردی مانند اسهال یا هوای گرم باشید و سعی کنید مایع از دست رفته 

 را جبران کنید. در این موارد با پرستار بخش دیالیز مشورت کنید. 
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 وزن خشک یعنی چه ؟ 

 که شما با آن راحت هستید و عالیم افزایش وزن و یا کاهش وزن را ندارید.  وزن خشک یعنی وزنی

 عالیم کاهش وزن خشک  عالیم افزایش وزن خشک  

 فشار خون باال 

 تنگی نفس 

 ورم صورت و دست و پا 

 برجسته شدن وریدهای گردنی 

 درد قفسه سینه

 کاهش فشار خون 

 گرفتگی صدا 

 سرگیجه 

 گرفتگی عضالت 

 شدیدضعف 

وزن خشک قابل تغییر است بنابراین از پرستار خود بخواهید هر سه ماه یکبار وزن خشک شما را محاسبه کند و 

 در اختیار شما بگذارد. 

 پتاسیم  

پتاسیم خون شما هر ماه پایش می گردد و کارشناس تغذیه یا پرستار بخش دیالیز می تواند بر اساس آن در مورد 

 ی پتاسیم به شما آموزش دهد. میزان صرف غذاهای حاو
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 پتاسیم در غذاهای زیر یافت می شود : 

سیب زمینی ـ موز ـ پرتقال ـ خربزه ـ هندوانه ـ گوچه فرنگی ـ لوبیا و نخود فرنگی ـ قارچ ـ آجیل و خشکبار ـ شیر 

ه شما بطور ـ ماست ـ انواع گوشت و مرغ و ماهی )خصوصاً کولی( البته این تقسیم بندی به این معنی نیست ک

کامل از مصرف این غذاها محروم شوید بلکه می توانید در وعده غذایی  نزدیک به زمان دیالیز مصرف کنید یا 

مثالً موز را به قطعات کوچک تقسیم کرده و در وعده های مختلف مصرف کنید تا از افزایش ناگهانی پتاسیم در 

 خون شما جلوگیری شود. 

 را مدتی در آب گرم بگذارید بعد از آب کشی با چاقو خرد کنید.  برای مصرف سبزیجات خام آنها

 هویج را پوست گرفته خرد کنید. 

سیب زمینی را خرد کرده مدتی در آب گذاشته و بعد مصرف کنید سیب زمینی اگر با پوست پخته شود پتاسیم 

 ساعت در آب بگذارید چند بار آب آن را عوض کنید سپس مصرف کنید.  24بیشتری دارد. حبوبات را  

 یوه جات کم پتاسیمسبزیجات و م سبزیجات و میوه جات با پتاسیم متوسط سبزیجات و میوه های پرپتاسیم

گوچه فرنگی ـ خرما  ـ کدو 

حلوایی ـ کیوی ـ اسفناج پخته  ـ 

کرفس پخته  ـ خربزه  ـ طالبی ـ 

موز ـ سیب زمینی ـ خرمالو ـ برگه 

 زرد آلو ـ پرتقال ـ انجیر خشک

 عدد(  1هلو )

 عدد(  12گیالس ) 

 قاشق(  2کشمش )

 اسفناج خام 

هویج ـ هندوانه  ـ کدو ـ کلم  ـ انجیر خام 

عدد( سیب )یک عدد ( تمشک  )نصف  3)

 لیوان( بادمجان 

 عدد( 15انگور )

 لوبیا سبز 

 خیار پوست کنده 

 فلفل سبز 

 اخته ) نصف لیوان( 

 لیمو شیرین ) نصف یک عدد( 

 لیمو ترش ) یک عدد ( 

 کمپوت گالبی )نصف لیوان(
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  فسفر

فسفر تقریباً در همه غذاها یافت می شود ولی در غذاهای زیر 

 مقدار آن باالتر است: 

لبنیات ـ آجیل ـ کره بادام زمینی ـ حبوبات  ـ نوشیدنی های 

 گاز دار با رنگ تیره ـ ماهی ـ دل و جگر و قلوه . 

ـ دردهای  اگر میزان فسفر خون شما افزایش یابد باعث خارش 

 و زخم های پوستی می شود. استخوانی ـ آسیب قلب 

 بنابراین با رعایت موارد زیر مراقب سطح فسفر خون خود باشید. 

 ـ از مصرف نوشابه های سیاه رنگ حاوی کوال پرهیز کنید. 1

 ـ روزانه از یک نوع لبنیات استفاده کنید. 2

 ساعت خیسانده و چند بار آب آن را عوض کنید.  24ـ حبوبات را 3

 ـ داروهای پایین آورنده فسفات مانند کربنات کلسیم و رناژول را همراه با غذا مصرف کنید. 4

 در صورت عدم رعایت ممکن است نیاز به دیالیز بیشتر داشته باشید. 

 

 کلسیم 

 مصرف غذاهای حاوی کلسیم

)مثل لبنیات( باید با احتیاط باشد چون این غذاها  

 به آن اشاره شد فسفر باالیی نیز دارند که قبالً 

بنابراین باید ماهانه کلسیم خون شما اندازه گیری 

شود و بر اساس آن پزشک برایتان ترکیبات 
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تجویز می کند. ولی مراقب باشید از این داروها فقط به اندازه ای که پزشک   Dکمکی حاوی کلسیم و ویتامین 

 دستور داده است مصرف کنید. 

 

 رژیم دارویی

 اپرکس ) ارتیروپوئیتین( 

از آن جائیکه در بیماران دیالیزی فعالیت مغز استخوان خیلی کم 

می شود و همچنین در جریان دیالیز ممکن است کمی خون از 

 دست داده شود لذا نیاز به یک داروی خونساز پیدا می کنید. 

آمپول  اپرکسی این مشکل شما را حل می کند. این دارو به شکل 

واحد در  12000ـ  10000ـ  6000ـ  4000ـ  2000ی  آمپول ها

 داروخانه ها موجود می باشد. 

 توجه

درجه ( نگهداری کنید. از یخ زدگی و قرار دادن در نور مستقیم خورشید  2-8دارو را در یخچال )در دمای 

 خودداری کنید. زمان حمل و نقل کنار کیف یخ قرار دهید. دارو را تکان ندهید. 

 میلی متر جیوه در منزل دارو تزریق نشود.  160ریق باید فشار خون کنترل شود. در صورت فشار باالی  قبل از تز

 بهتر است دارو زیر جلدی تزریق شود. 

مصرف بیش از اندازه دارو ممکن است باعث از کار افتادن فیستول یا کاهش کارآیی پر میکت شود. بنابراین به 

 ارتعاش فیستول خود توجه کنید. 

هر گونه عالیم مانند کهیر ـ سر درد  ـ ورم  ـ گزگز دست و پا  ـ تشنج  ـ اضطراب و تنگی نفس را به پرستار و 

 پزشک اطالع دهید. چون ممکن است به علت مصرف زیاد اپرکسی باشد. 
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 هر ماه باید میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بررسی شود. 

 

 کلسی تریول ) روکاترول( 

دیالیزی برای درمان کمبود کلسیم تجویز می شود. در واقع  در بیماران

 ( است . D3)  Dنوعی از ویتامین 

 میلی گرمی مصرف می شود.  25/0ـ روزی یک عدد قرص 

 ـ دور از نور و حرارت نگهداری شود. 

 ـ هر ماه باید کلسیم و فسفر خون توسط پزشک بخش دیالیز بررسی شود. 

خواب آلودگی ـ تاری دید  ـ بی اشتهایی ـ تهوع و یبوست ـ سر درد و طپش قلب ـ این دارو ممکن است باعث 

 شود. 

 رناژل ) سوالمر( 

در بیماران دیالیزی برای جلوگیری از باال رفتن فسفر خون تجویز 

 می شود. 

ممکن است باثع سر درد  ـ تهوع و استفراغ یا کاهش فشار خون 

 شود. 

توجه داشته باشید که باید رژیم غذایی کم فسفر رعایت شود و هر 

 ماه کلسیم و فسفر خون بررسی شود. 
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 کربنات کلسیم : 

 این قرص باعث دفع فسفر اضافی و تنظیم میزان کلسیم خون می شود. 

 ابتدا یا پایان غذا داده می شود. 

 توجه: در صورت یبوست شدید به پزشک خود اطالع دهید. قرص کلسیم را همزمان با قرص آهن مصرف نکنید. 

 ونوفر )آمپول آهن( 

برای بیمارانی تجویز می شود که یا نمی توانند داروهای 

خوراکی آهن مصرف کنند یا آهن خوراکی در آنها 

 مؤثر نیست. 

ر درد  ـ ممکن است حساسیت  ـ افت فشار خون  ـ س

 تهوع و استفراغ ایجاد کند. 

 معموالً پایان جلسه دیالیز تزریق می شود. 

 نفرویت : 

، اسید فولیک  C، ویتامین  Bاین قرص حاوی ویتامین های 

 و روی می باشد. 

برای باال رفتن سطح ایمنی شما و جلوگیری از خستگی و 

 کمک به خون سازی تجویز می شود. 

 توجه : قرص نفرویت یکبار در روز مصرف شود. 

 روزی که دیالیز دارید بعد از انجام دیالیز خورده شود. 

 اگر در وعده غذایی خود لببینات دارید قرص نفرودیت  را چند ساعت بعد بخورید. 

 نفرویت را با قرص آهن یا قرص کلسیم همزمان مصرف نکنید. 
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  ورزش در بیماران دیالیزی

ردن در بیماران دیالیزی باعث افزایش کارآیی دیالیز و دفع ورزش ک

 فسفر می شود. 

اگر  ورزش کارایی کلیدهایی را دچار نارسایی شده اند بر نمی 

گرداند اما روی سالمت قلب و عروق ـ عضالت و سیستم دفاعی بدن 

 مؤثر است . 

 توصیه های الزم  :

 ـ  برنامه ورزشی منظم داشته باشید. 1

 ـ بهترین روزش برای شما پیاده روی و استفاده از دوچرخه متحرک و ثابت است. 2

ـ می توانید صبح پس از بیدار شدن از خواب کمی نرمش کنید. فعالیت خود را از کم شروع کنید و به تدریج 3

 دقیقه برسانید.   30تا  20به  

 است.  ـ زمان مناسب برای ورزش روز دیالیز و بعد از انجام دیالیز4

 ـ ورزش هوازی بهتر است . 5

 ـ اگر هنگام ورزش متوجه شدید که فشار خونتان باال رفته یا بسیار عرق کرده اید فعالیت را متوقف کنید. 6

ـ حین دیالیز هنگامی که روی تخت و به دستگاه دیالیز وصل هستید نیز حرکات پا مانند دورچه یا قیچی یا 7

و سپس رها کردن آن را  انجام دهید این حرکات باعث می شود دفع مواد زاید  فشردن و جمع کردن انگشتان پا

 بهتر صورت گیرد و کفایت دیالیز شما باال برود. 
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 چند توصیه  : 

  .سعی کنید با بیماری خود کنار بیاید 

 مثبت فکر کنید 

  از اینکه مکان و تجهیزات و افرادی وجود دارند که کمک می کنند علیرغم بیماری قادر به ادامه حایت

 و زندگی در کنار خانواده هستند خداوند را شاکر باشید. 

  در مورد رژیم غذایی مناسب خودتان مطالعه کنید با پزشک و پرستار و کارشناس تغذیه مشورت کنید

 هره ببرید. و از راهنمائیهای آنها ب

  در مورد نوع داروها و نحوۀ مصرف آنها از پزشک و پرستار دیالیز پرسش کنید. هیچ وقت خودسرانه

 دارویی را مصرف یا قطع نکنید. هنگام ورود به بخش دالیز و حین دیالیز آرامش خود را حفظ کنید. 

  .موسیقی مالیم گوش کنید 

  .با خدای خود نیایش کنید 

 موش نکنید. ورزش مالیم را فرا 

  .خوب استراحت کنید 

  .خانواده را در جریان بیماری و رژیم غذایی  خود قرار دهید 

  .در جلسات دوستانه و خانوادگی شاد شرکت کنید 

  .همیشه لبخند به لب داشته باشید 

  .خودتان مراقب خودتان باشید و مطمئن باشید خدای مهربان بیشتر از شما مراقب شماست 
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   رد با نارسایی مزمن کلیهراههای برخو

 ـ دیالیز خونی 1

 ـ دیالیز صفاقی 2

 ـ پیوند کلیه 3

ـ در دیالیز خونی شما راه دستیابی عروق مانند فیستول یا پرمیکت یا کورتکس دارید و طبق برنامه تنظیمی دو یا 

 ساعت به دستگاه وصل شده و دیالیز می کنید.  4الی  3سه بار در هفته به بخش دیالیز مراجعه می کنید و هر بار 

ـ در دیالیز صفاقی پزشک جراح یک کاتتر به داخل شکم وارد می کند که محل خوج آن را می توانید با پانسمان 

 بپوشایند و زیر لباس خود مخفی کنید. 

 دیالیز صفاقی به دو روش سرپایی مداوم و خودکار قابل انجام است. 

 یز صفاقی به شما آموزش داده می شود. روش انجام دیالیز صفاقی در منزل توسط پرستار متخصص آموزش دیال

ـ پیوند کلیه : ممکن است پزشک شما تشخیص دهد که شما شرایط پیوند کلیه را دارید. در این صورت می توانید 

کلیه سالم را از اهدا کننده زنده )افراد خانواده یا غیر خویشاوند( و یا از فردی که دچار مرگ مغزی شده یا به 

 یه کنید. تازگی فوت کرده ته

 اغلب پیدا کردن کلیه پیوندی زمان زیادی الزم دارد و نیاز به آزمایشات متعدد دارد. 

 شما باید خود را برای مقابله با هر گونه پیشامدی آماده کنید. 

 ساعت پس بزند.  24چون کلیه پیوندی ممکن است پس از مدتی حتی بعد از 

ا آخر عمر ای تا زمانی که کلیه پیوندی در بدن او قرار دارد از داروهای ضمنا فردی که پیوند کلیه انجام داده باید ت

 سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کند. 

 ایدز و هپاتیت ویروسی در بیماران دیالیزی 

 و ایدز آزمایش انجام خواهد شد.  Cو   B برای شما در بخش دیالیز بطور دوره ای از نظر هپاتیت 
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می تواند مانند سایر بیماران دیالیزی در بخش، دیالیز کند و نیازی به جدا  Cیا هپاتیت  اگر بیماری دچار ایدز

 سازی دستگاه ندارد. 

 باشد نیاز اطاق و دستگاه ایزوله دارد.  Bاما اگر بیماری دچار هپاتیت 

واکسن برنامه ریزی می شود و برای شما کارت   Bدر بدو پذیرش شما در بخش دیالیز جهت واکسن هپاتیت 

 صادر خواهد شد که در پرونده شما نگه داری می شود. 

پس از آن هم اگر بنابر جواب آزمایشات دوره ای نیاز به تزریق واکسن داشتید در بخش دیالیز برایتان انجام 

 خواهد شد. 
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 راهنمای خودمراقبتی در مادران باردار و شیرده
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 مقررات و قوانین بخش زایمانآشنایی با 

مامای مسئول  شما از ابتدای شیفت تا پایان شیفت یک نفر است که از ابتدای شیفت مشخص و به شما معرفی  -1

 می شود و مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار  شما می باشد.

در واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می برای  روند درمان شما مهم بوده  ودستبند شناسایی بیمار -2

شود که روی مچ دست چپ بیمار بسته می شود و تا هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید روی دست بیمارباشد 

 و در صورت صدمه دیدن ،آن را دور نیندازید و پرستار خود را مطلع نمایید.

 3تخت بستری ، یک ااق پره اگالمپسی با یک تخت بستری و  6اتاق پست پارتوم با  2بخش زایمان دارای -3

 مجهز به حمام و سرویس بهداشتی می باشد. LDRاتاق 

در هر اتاق امکاناتی مانند یخچال، تلویزیون، وسایل گرمایشی و سرمایشی قرار داده شده است که در صورت  -4

یله مربوطه را دریافت نمایید. در حفظ و مراقبت از تمایل برای استفاده از آنها می توانید از مامای بخش کنترل وس

 آنها کوشا باشید و نظافت اتاق ها را رعایت کنید.

 از گذاشتن پالستیک مشکی در یخچال ها خودداری کنید. -5

سطل زباله زرد را که در راهروها می باشد، جهت زباله های عفونی ) مثل: سرنگ، ست سرم، وسایل پانسمان، -6

 و...( است و از ریختن زباله های دیگر در آن خودداری کنید. دستمال خونی

 سطل زباله آبی برای زباله های غیر عفونی ) مثل: پاکت  -7

 آبمیوه، دستمال کاغذی و...( می باشد.

 سرویس بهداشتی و حمام در وسط بخش و سمت چپ قرار دارد. -8

 ق شخصی و درجه حرارت الزامی می باشد.رعایت بهداشت فردی بیمار نظیر استفاده از لیوان، قاش -9

 حضور همراه در بخش با رعایت مقررات و صرفا با داشتن کارت همراه امکان پذیر می باشد. -10

می باشد در غیر از ساعات مالقات  و ویزیت توسط بعداز ظهر  4الی  2روزهای مالقات همه روزه از ساعت  -11

 خودداری نمایید. پزشک از حضور در بخش برای مالقات بیمار
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دفترچه بیمار را به همراه داشته باشید. مامورین بیمه های درمانی هر روز صبح برای تایید دفترچه های بیمه  -12

در بخش حضور می یابند، لطفا جهت جلوگیری از بروز مشکالت بعدی دفترچه بیمه را به بخش تحویل دهید.دو 

د کپی از شناسنامه یا کارت ملی بیمار تحویل منشی بخش داده عد2عدد فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه و 

 شود.

 نرده کنار تخت برای کلیه بیماران برای حفاظت از بیمار باال -13

 باشد . در صورت نیاز به کمک، از مامای مسئول خود ، کمک بخواهید.

ی خارج از رژیم غذایی مددجو در رابطه با رژیم غذایی بیماران از مامای بخش سوال کنید و از دادن غذای -14

 خودداری کنید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به  -15

 صدا در آمدن زنگ،  پرستار در بالین بیمار حاضر می شود .

 ی باشد.عصر م 7تا 6ظهر، شام  12صبح، نهار 7تا 6ساعت سرو غذا : صبحانه  -16

برای  آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا همراه، تابلوی منشور حقوق بیمار که در راهروی بخش نصب  -17

 شده است را مطالعه نمایید.

اگر بیماری یا روش درمانی و تشخیصی خود را درک نمی کنید از پزشک یا مامای مسئول شمایا سایر  -18

 متخصصان بپرسید.

دادن تاریخچه ی پزشکی خود برای درمانتان مورد نیاز می باشد، مسئول می باشید. وهر گونه شما نسبت به  -19

تغییری در سالمتی خود آگاه سازید و موظفید در مراقبت مستمر خود بعد از ترک بیمارستان مشارکت داشته 

 باشید.

برای داشتن یک محیط آرام ،شما موظفید که مالقاتهای خود، استفاده از تلفن همراه، تلویزیون ، المپهایی  -20 

 که ممکن است موجب آزار دیگران شود را محدود کنید و از استعمال دخانیات جدا اجتناب کنید. 

 خریداری نمی باشد. کلیه داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستان موجود می باشد و نیازی به -21

 24پزشکان متخصص در زمینه بیهوشی، جراحی، داخلی، زنان و زایمان و.. در صورت مقیم بودن به صورت  -22
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 ساعته در بیمارستان حضور دارند.

صبح فردا و در روزهای غیر  8الی  14ساعت مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیر تعطیل از ساعت  -23

 بح روز بعد می باشد.ص 8صبح تا  8تعطیل از 

 در مواقع لزوم انتقال بیمار به زایشگاه الزهرا ،این کار با آمبوالنس  صورت می گیرد.  –24

مراجعین محترم می توانند به یکی از راههای  زیر سواالت و شکایات خود را به اطالع مسئولین محترم  -25

 برسانند:

 09115037726الف( تماس با شماره همراه بیمارستان 

 2000190و برای رسیدگی به شکایات 190ب( تماس یا به صورت پیامک : شماره 

 tahavol.behdasht.gov.irپ( مراجعه به پایگاه اینترنتی  

 http://iec.behdasht.gov.irآدرس سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و پیشگیری(:

ج(جهت رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری و یا سایت بیمارستان 

http://www.gums.ac.ir/imamh.مراجعه نمایید 

چ( در صورت داشتن سوال یا مشکل در خصوص شیردهی و مشکالت پس از زایمان با شماره تلفن زیر تماس 

 09116040972بگیرید:

 باشدمی  44323042و  44323041ح(شماره تلفن بیمارستان 
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 سزارین

 به خروج جنین از محل برش جدار شکم ودیواره رحم سزارین  می گویند.

 مراقبت های پس از سزارین: 

بعد از عمل شما باید سرفه های موثر ی داشته باشید بنابراین با گذاشتن  دست بر روی بخیه ها وفشار مختصری  -1

 سرفه کنید .به آن ها ابتدا نفس عمیق  بکشید و سپس 

در صورت داشتن درد ابتدا سعی کنید با منحرف کردن فکر و صحبت کردن با دیگران  ویا کشیدن نفس های  -2

عمیق و شل کردن عضالت از درد خود کم کنید  ودر صورتی که بااین اقدامات  درد شما کم نشد به مامای 

 یق کند .مربوط اطالع  دهیدتا در صورت تجویز پزشک برای شما مسکن تزر

 پاهای خودرا مرتب در تخت حرکت دهید تا از ایجاد لخته خون در رگ ها جلوگیری کنید . -3 

 با استفاده از بتادین رقیق شده در مدتی که سوند دارید ناحیه تناسلی خود را شستشو دهید. -4

شیرین(سپس با کمک بعد از اینکه سوند وسرم شما کشیده شدابتدا مایعات مصرف کنید )ترجیحا مایعات  -5

دقیقه از تخت آویزان کرده ودر  15الی 10همراه در تخت بنشینید  بعد از چند دقیقه پاهای خود را به مدت 

 صورتی که سرگیجه نداشتید با کمک همراه از تخت خارج شوید.

 مراقبت در منزل : 

ید واز نشستن بمدت طوالنی بعد از ترخیص  در روز سوم  حمام کنید و بهتراست بطور سرپایی دوش بگیر -1

 دوری کنید.

از مالیدن مواد چربی و غیره در ناحیه عمل وخط بخیه ها خودداری کنید و تنها  باکمی کف صابون ناحیه  -2

 عمل راشستشو دهید و آبکشی نمایید.

خونی از انجام پانسمان غیر بهداشتی  روی ناحیه  عمل خودداری کنیددر صورت مشاهده ترشحات چرکی  و  -3

 ناحیه عمل ویا تب وخونریزی شدید و اژینال  به پزشک خود مراجعه کنید.

 روز نزدیکی نداشته باشید. 40ماه خودداری کنید و به مدت  2از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -4 

 ورزش های مربوط به شکم  را از هفته دوم بعداز عمل به صورت آرام شروع کنید. -5
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 برای کشیدن بخیه و معاینه نزد پزشک  معالج مراجعه نمایید. روز هشتم بعدعمل -6

 از خوردن غذاهای سنگین پرهیز نمایید و به جای  آب ،مایعات، میوه و سبزی استفاده  کنید . -7

 از شکم بندهای طبی استفاده نمایید بطوری که محل بخیه حتما خارج از شکم بند باشد. -8

ایتان را با آب و صابون بشویید ودر آخر قطره ای از شیر را روی نوک پستان  قبل  از هر بار شیردهی دست ه -9

 بریزید .

در هنگام ترخیص  در صورتی که نسخه دارویی به شما داده شده باید دارو  را طبق دستور پزشک استفاده  -13

 کنید.

 برای  جلوگیری از عفونت پستان شیر دادن را بطور مداوم انجام دهید. -14

هفته ی بعد زایمان برای  انتخاب روش پیشگیری از بارداری به نزدیکترین مرکز بهداشت مراجعه  6الی  4  -15

 .کنید

 مراقبت از نوزاد :

 بعداز هوشیاری بالفاصله تغذیه نوزاد را شروع کنید. -1

 انجام دهید.ماه بعد تولد برحسب میل و تقاضای شیرخوار  شیردهی نوزاد را فقط با شیر خود   6الی  2-4

 نوزاد خود را  یک روز درمیان حمام کنید و بند ناف نوزاد خشک نگه داشته و بیرون پوشک بگذارید. - 3

از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند ناف خودداری کرده درصورت پیدایش التهاب،چرک وقرمزی به  - 4

 پزشک مراجعه کنید.

دربیمارستان انجام می شود و کارت واکسن را دریافت کنید.  دریافت در هنگام ترخیص نوبت اول واکسن  -.5

 نمایید.

 تولد برای انجام  آزمایش  تیرویید نوزاد را به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی ببرید. 5تا 3در روز  -6

شنوایی سنجی نوزادرا در هفته اول تولد انجام دهید.  -7  

کیل پرونده مادرونوزاد به نزدیکترین پایگاه بهداشتی مراجعه نمایید.پس از ترخیص از بیمارستان برای تش -8  
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 زایمان طبیعی

دوران بعد زایمان دوران بسیار حساسی است و مادر در این دوران در معرض خطرات احتمالی است بنابراین 

است بنابراین مادر مراقبت از مادر در این دوران باید جدی گرفته شود. ده روز اول بعد زایمان مرحله حساسی 

باید یک بار در روز دهم ویکبار قبل از روز چهلم برای تکمیل مراقبت ها و مشاوره  برای پیشگیری از بارداری 

 و فاصله گذاری بین زایمان ها به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کند .

 توصیه های دوران بعد از زایمان:

اجابت مزاج و دفع ادرار،از جلو به عقب باشد و ناحیه پرینه خشک شستشوی ناحیه تناسلی با آب در هربار  -1

 نگه داشتن تابهبودی پرینه . 

  شستشوی محل بخیه ها ، با بتادین رقیق شده . -2

 ساعت اول بعد زایمان  .4حرکت وفعالیت در  -4

 دوش سرپایی روزانه بعد از ترخیص از بیمارستان  . -5

مصرف داروی  مسکن برای تسکین درد ،  طبق نظر پزشک  معالج ومراجعه به پزشک معالج  در صورت درد  -6 

 شدید . 

 مصرف سبزی و میوه و مایعات به مقدار زیادبرای  نرم شدن روده ها  .  -7

 هفته بعد زایمان ترشحات بدبوو خونریزی داشتید .2مراجعه به  پزشک در صورتیکه ،  در عرض  -8

 مصرف نسخه دارویی طبق نظر پزشک در هنگام ترخیص . -9

 مراجعه به پزشک در صورت مشاهده ترشحات چرکی ویا تب وخونریزی شدید و اژینال  . -10

 روز .  40ماه   و عدم نزدیکی به مدت  2خودداری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -11

 عدم مصرف  غذاهای سنگین  وبه جای آن از  آب ،مایعات ومیوه و سبزی استفاده کنید .  -12

 شستن دست ها قبل  از هر بار شیردهی با آب و صابون  ودر آخر ریختن قطره ای از شیر را روی نوک پستان   -13

 تعویض مرتب لباس های زیر و پد خود .  -14
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یز کردن نوک پستان به علت خشک شدن نوک پستان واستفاده از آب برای عدم استفاده از صابون برای تم -15

 تمیز نگه دا شتن .

 شیر دادن مداوم برای پیشگیری از عفونت پستان . -16

 هفته  بعداز تولد نوزاد برای  انتخاب روش پیشگیری از بارداری  . 6الی   4مراجعه به مرکز بهداشت  -17

 مراقبت از  نوزاد:

 تغذیه نوزاد بالفاصله بعد از تولد .شروع  -1

 ماه بعد تولد برحسب میل و تقاضای شیرخوار  شیردهی نوزاد را فقط با شیر خود  انجام دهید. 6الی  4  -2

از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند ناف خودداری کرده و مراجعه به پزشک رصورت پیدایش  - 3 

 التهاب،چرک وقرمزی .

 اول واکسن  نوزاد ، هنگام ترخیص در بیمارستان ودریافت کارت واکسن .  تزریق نوبت-4

 تولد. 5تا 3انجام آزمایش تیرویید نوزاد ، به نزدیکترین مرکز بهداشتی،  در روز  -5

 انجام غربالگری نوزاد از لحاظ شنوایی سنجی را در هفته اول .-6 

 پرونده مادرونوزاد  پس از ترخیص .مراجعه به نزدیکترین پایگاه بهداشتی برای تشکیل  -7

 درصورت مشاهده این عالیم سریعا به پزشک مراجعه کنید:

.سرگیجه،تنفس تند،سردرد و سردی اندام ها و رنگ پریدگی -1  

 و درد ساق پا.درد شدید ودرد در ناحیه بخیه   -2 

 هرگونه  اختالل در دفع ادرار  و اجابت مزاج . -3

 ،تورم پستان ها ودرد زیر دل .هرگونه درد،قرمزی  -4

 تب و لرز یا ترشح بدبو از ناحیه آلت  تناسلی .  -5

 خونریزی واژینال بیش از حد به خصوص بعد از ده روزاول  وپس از زایمان . -6
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 کورتاژ تخلیه ای چیست؟

باشد. کورتاژ یکی از می کورت رحمیبه وسیله ابزاری به نام  رحمکورتاژ عمل جراحی تراشیدن جدار داخلی 
 است. سقط جنینهای شیوه

  
 علل  کورتاژ چیست؟

 سقط جنین غیر عمدی ، سقط جنین عمدی  -1
 پاک کردن بافت رخم از بقایای جفت باقی مانده بعداز تولد نوزاد . -2
پولیپ رحم ، عدم تعادل هورمونی وسرطان رحم تشخیص یا درمان خونریزی غیر طبیعی  مانند فیبروم رحم ،  -3
. 

  

 مراقبت های قبل از کورتاژ شامل موارد زیر می باشد:

هفتگی  18انجام این عمل در کشور ما نیاز به مجوز رسمی از پزشکی قانونی دارد. مجوز الزم در این خصوص تا 
ها باشند، صادر ده برخی ناهنجاریدهنهای غربالگری سه ماهه اول ،نشانبارداری و در صورتی که آزمایش

ها یا پا، حاملگی ها، مثانه، معده، دستتواند شامل تشکیل نشدن سر، کلیههای مورد نظر میشود. ناهنجاریمی
ی این موارد با انجام سونوگرافی قابل ها خارج از شکم باشد که همهپوچ، بیرون زدگی مغز از سر یا استقرار روده

 تشخیص هستند.
کوتارژ ممکن است در مطب پزشک شما، در یک درمانگاه و یا در یک بیمارستان انجام گیرد. کورتاژ معموال 

 ساعت بستری باشید. 5دقیقه طول خواهد کشید ولی الزم است که بعد از انجام آن حداقل  15الی  10
عمل کورتاژ تشخیصی برای قبل از انجام این عمل الزم است که شرح حال کاملی از شما گرفته شود. اگر  -1

شما در نظر گرفته شده است و شما به باردار بودن خود شک دارید، حتما آن را با پزشک خود در میان بگذارید. 
اگر به داروی خاصی حساسیت دارید حتما آن را به پزشک خود اطالع دهید. اگر به اختالالت خونی دچار هستید 

کنید، این موضوع را نیز با پزشک خود در میان بگذارید.برای انجام می و از داروهای رقیق کننده خون استفاده
این عمل الزم است که شما بیهوش شوید؛ نوع بیهوشی به نوع عملی که الزم است بر روی شما انجام گیرد، 
بستگی دارد . بیهوشی عمومی که طی آن شما به طور کامل بیهوش خواهید بود و متوجه چیزی نخواهید 

حسی موضعی سی اپیدورال یا ستون فقراتی که در این حالت شما از کمر به پایین بیحس خواهید بود.بیحشد.بی
  گردد.حس میکه طی آن شما به هوش خواهید بود و ناحیه اطراف رحم بی

 در آوردن لباس ها وبه تن کردن لباس مخصوص. -2 

 تخلیه مثانه . -3

 دراز کشیده وپاهای خود را در رکاب تخت قرار خواهید داد.برای معاینه لگنی ، بر روی کمر خود  -4

پزشک اسپوکولوم را داخل واژن شما کرده وبوسیله ی گیره مخصوص در محل مورد نظر نگه داده  ودهانه  -5
 ی رحم را ضدعفونی می کند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
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 مراقبت های بعداز عمل کورتاژ چیست؟

 به منزل  مراجعه نمائید.پس از کورتاژ شما هنگام ترخیص، توسط  همراه خود  -1

 تا دو هفته پس از آن، رابطه جنسی نداشته باشید.   -2
 های روزانه خود را از سر بگیرید.توانید فعالیتمعموال چند ساعت پس از عمل می  -3
 کمی احساس گیجی ، حات تهوع واستفراغ؛ دارید که بعد  از عمل کورتاژ طبیعی است.  -4
 گی برای چند روز طبیعی است.دیر افتادن دوره قاعد -5

 عوارض کورتاژ چیست؟ 

 عفونت رحم  -1
 پاره شدن دیواره رحم -2
 آسیب دیدگی روده ها  -3
خونریزی ، در صورت ادامه پیدا کردن دردها و مشاهده خونریزی تا دو هفته پس از انجام عمل، حتما با  -4

 پزشک خود مشورت نمائید.
 یک روز در شما مشاهده و ادامه پیدا کند. دردهای شکمی ممکن است به مدت -5
 داشتن احساس گیجی ،حالت تهوع واستفراغ که این موضوع طبیعی است.  -5
 تاخیر در دوره ی قاعدگی . -6
 داشتن درد خفیف وخونریزی روشن . -7
ه و سبب های داخلی رحم به یکدیگر چسبیدسندرم آشرمن تنها عارضه بلند مدت است که در اثر آشرمن الیه -8

 شود.کاهش یا قطع خونریزی ماهانه شده و در نهایت باعث نازایی قطعی می
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 فشارخون بارداری )پره اکالمپسی( چیست؟

افزایش فشارخون مادر در طی بارداری که با عالیم ورم و پروتئین در ادرار همراه باشد،پره اکالمپسی یا فشار 

عارضه به نام های توکسمی و مسمومیت حاملگی نیز نامیده می شود.فشار خون خون بارداری نامیده می شود. این 

وابسته به بارداری  از شایعترین مشکالت طبی در بارداری است و یکی از سه علت مهم مرگ مادران را در کنار 

ن مبتال به درصد بارداری ها را عارضه دار می کند ومادرا 8تا  5خونریزی و عفونت تشکیل می دهد.این اختالل 

فشار خون ، در معرض خطر بیشتری از نظر عوارض مادری و جنینی هستند به همین دلیل باید تحت مراقبت های 

 ویژه بارداری قرار بگیرند.

 کدام مادران بیشتر در معرض خطر پره اکالمپسی یا فشارخون بارداری هستند: 

 مادران با  بارداری اول . -1

 فشار خون در بارداری قبلی .مادران  با سابقه   -2

 مادران   چاق   -3

 مادران مبتال به دیابت  . -4

 سال . 35و باالی  18مادران  باردار در سنین زیر   -.5

 عالیم فشار خون بارداری ، خفیف چیست؟

 ( .9روی  14فشارخون باال)بیشتر  -1

 ورم و مقدار کم پروتئین در آزمایش ادرار . -2

 داری شدید چیست؟عالیم فشارخون بار

 ( .11روی  16فشارخون باال)بیشتر از  -1

 پروتئین در ادرار و ورم عمومی بدن به ویژه دست وصورت. . -2

 افزایش ناگهانی وزن بدن .. -3

 اختالل در بینایی و تاری دید. -4
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 درد قسمت باال و راست شکم . -5

 سردرد  -6

 کاهش ادرار یا توقف جریان ادرار . -7

 فشارخون بارداری روی مادر و جنین چیست؟عوارض 

 افزایش احتمال مرگ جنین در داخل رحم و مرده زایی . -1

 گرم(. 2500افزایش احتمال تولد نوزاد کم وزن )کمتر از  -2

 افزایش جداشدن زودرس جفت در دوران بارداری.  -3

 افزایش احتمال زایمان سزارین . -4

 ن بارداری شامل موارد زیر است:مراقبت های پزشکی الزم در فشار خو

 استراحت به پهلوی چپ برای افزایش خونرسانی جنین . -1

 محدود نمودن مصرف نمک . -2

 مصرف مایعات کافی در طول روز . -4

 مصرف داروی پایین آورنده فشارخون طبق دستور پزشک.  -5

 بستری شدن در بیمارستان برای کنترل فشارخون  بادستور پزشک . -6

 برای  کاهش خطرات ناشی از فشارخون بارداری موارد زیر رعایت شود: 

 کنترل مرتب فشارخون و اندازه گیری وزن و پروتئین ادرار طبق دستور پزشک . -1

 ویزیت مرتب توسط ماما یا پزشک . -2

 مصرف مایعات کافی در طول شبانه روز . -3

 خاصیت آنتی اکسیدان ها .مصرف بیشتر میوه جات  و سبزیجات  تازه به دلیل  -4

 پرهیز از مصرف نمک زیاد ، مواد سرخ کردنی و مواد نشاسته ای  . -5

 استراحت کافی در طول روز . -.6
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 قندخون باال در بارداری چیست؟ 

قندخون باال در بارداری به حالتی گفته می شود که در آن بدن نسبت به گلوکز)قندخون( تحمل خود را از دست 

که همه ی ادی بیشتر تشنه،گرسنه و خسته شودطوری که دراین حالت مادر ممکن است نسبت به شرایط عداده به 

اینها عالیم شایعی در دوران بارداری بوده و طبیعی تلقی می شوند.قند خون باال در بارداری اغلب بدون عالمت 

 آزمایش تحمل گلوکز انجام می شود.  28الی  24است به همین دلیل تقریبا در تمام زنان باردار بین هفته های 

 عوارض قندخون باال در بارداری چیست؟

 وافزایش امکان سزارین . اضطراب  ،عفونت،فشارخون باال،افزایش خطر مسمومیت حاملگی،زایمان زودرس

 علل قندخون باال در بارداری چیست؟

وجود گلوکز در ادرار،سابقه ی تولد سال،سابقه خانوادگی دیابت،سابقه ی تولد نوزاد بزرگ،چاقی،30سن باالی 

به خودی  نوزاد ناهنجار یا مرده،فشارخون باال،سابقه ی ابتال به دیابت بارداری در بارداری های قبل و  سقط خود

 و نوبت یا بیشتر . بدون علت درد

 افت قند خون )کاهش قند خون( 

 نهایت تشنج می شود.میلی گرم کمتر شود خطر هیپوگلیسمی یا  60اگر میزان قند خون از 

 درمان افت قند خون 

دقیقه قند خون  خود را اندازه  15تا10مصرف چند حبه قند یا نصف لیوان آب میوه و یا یک لیوان شیر،پس از
 گیری نمایید اگر همچنان پایین بود دوباره ازچند حبه قند یا مایعات شیرین استفاده کنید.

 قندخون باال )افزایش قند خون(

 بدن ومیزان انسولین تعادلی برقرار نباشد، قند خون افزایش می یابد . بین نیاز

 مصرف موادغذایی برای قند خون باال در بارداری

فعالیت بدنی کم،فراموش کردن مصرف دارو و خوردن بیش از اندازه ودراین حالت باید علل افزایش قندخون: 
 ه پزشک مراجعه کنید.داروی خود را مصرف نموده  ودر صورت برطرف نشدن مشکل ب

بیشترین نقش را در تولید انرژی دارند و شامل نان وماکارونی،برنج،سیب زمینی وشکراست بهتر کربوهیدرات ها: 
قاشق غذاخوری  7است از نان سنگگ یا تافتون یا ماکارونی سبوس دار استفاده کنید در هر وعده غذایی بیش از 

 بیشتر از سه کف دست نان مجاز به مصرف نیستید.برنج مصرف نکنید ودر میان وعده ها 
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گرم(از انواع گوشتها گروه توصیه شده و مصرف گوشت 90تا60واحد) 3تا 2برای  افراد بالغ روزانه گوشت ها: 

 قرمز فقط هفته ای دوبار بصورت آب پز و بخارپز باشد.

لیوان شیر یا یک لیوان ماست است و بهتر واحد توصیه میشود که معادل یک  3تا2لبنیات: برای افراد بالغ مصرف 

 است از نوع کم چرب آن استفاده شود.

واحد سبزی   5تا  3واحد که معادل یک میوه کوچک  و  3تا2مقدار مجاز مصرف میوه  در دیابتی ها میوه و سبزی:

آناناس ،توت  که معادل یک لیوان در روز است ودر مصرف میوه های دارای قند باال مثل موز،طالبی،خرمالو و

 خشک و کشمش محدودیت دارند و سبزیجات را بصورت خام مصرف کنید.

چربی خوب شامل روغن های گیاهی  و مغزها در حد کم و چربی بد مثل روغن جامد و حیوانی به چربی ها: 

 هیچ وجه استفاده نشود.

وژله را از حذف قندوشکر،مربا،عسل،شیرینی،شکالت،بیسکوییت،کیک،آب نبات،شربت،کمپوت،قندوشکر:

 کنید به جای اینها روزانه یک قاشق غذاخوری توت خشک یا کشمش مصرف نمایید.
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 راهنمای خودمراقبتی قبل از عمل جراحی و پس از عمل جراحی
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 اتاق عمل

 یمبرای جراحی  ازین مورد زاتیتجه و یجراح تخت کی یدارا اتاق هر کهجراحی  اتاق سه باداشتن بخش نیا

.بیماران در بدو ورود توسط  شودیم انجام بخش نیا در یبستر و ییسرپا یجراح اعمال. کند یم تیفعال باشد

 مارانیب پرستار مسئول ،از بخش تحویل گرفته شده وپس از آمادگی های الزم به اتاق جراحی منتقل می شوند. 

 بخش به مربوطه پزشک دییتا  از پس و شده  منتقل موجود در این بخش  یکاوریر اتاق به  یجراح از پس

 .گردند یم مرخص ییسرپا صورت به ای و شوند یم منتقل یجراح
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 مدیریت استرس قبل از عمل جراحی

شوند. دلیل ایجاد این گیرند، دچار اضطراب میبسیاری افراد وقتی برای اولین مرتبه تحت عمل جراحی قرار می

های قبلی یا ترس از نتیجه عمل.صرفه نظر از علت این اضطراب متفاوت است مثل داشتن تجربه بد از جراحی

 سالمتی وی به خطر نیفتد.  اضطراب، خیلی مهم است که بیمار تحت مراقبت و درمان قرار گیرد تا

 نقش تیم بهداشتی و خود بیمار :  

 آگاهی کافی قبل از عمل و درک خوب از بیماری 

  دادن اطالعات و آگاهی توسط یک فرد حرفه ای: بیماراطالعات قبلی اش را بیان نماید و پزشک جزئیات

 الزم را بر آن بیافزاید.

 بیان ساده و قابل درک برای بیمار 

 توضیحات خالصه و پرهیز از جزئیات بیش از حد 

 ارائه جزوه های آموزشی به بیمار 

 استفاده از بنزودیازپین ها به عنوان پیش دارو 

 استفاده از  پیش دارو با تجویز پزشک اغلب یک روش موفقیت آمیز است . 

  آمادگی روانی 

 تنفس آرام    

 موسیقی های شاد و تماشای فیلم های کمدی قبل از جراحیتخلیه احساسات ازطریق گوش دادن به    

 تصور پیشرفت خوب عمل   

 آمادگی جسمانی و ورزش مثل پیاده روی   
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 وجود یک گروه حمایتی مثل دوستان  و خانواده   

 خلوت کردن با خود و درخواست کمک از خداوند   

 نقش مدیران سیستم های بهداشتی : 

 محیط بستری مناسب 

 سر و صدانبود    

 رعایت حریم خصوصی بیمار   

 وجود نور کافی و چشم انداز خارج از پنجره   

 تهویه مناسب   

 تخت خواب خوب و استراحت کافی قبل از عمل   

 ایجاد تسهیالت اقامتی برای خانواده بیمار   

 رنگ آمیزی مناسب دیوارها و استفاده از تصاویر   

 آرامبخش
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 بیهوشی عمومی

عمو می ایجاد یک خواب سبک یا عمیق ، از بین بردن هوشیاری  و تسکین درد با کمک دارو ها و گاز بیهوشی  

های بیهوشی  است .این کار بر اساس سن ، وزن ، وضعیت سالمت و... و با در نظر گرفتن  مزایا و معایب توسط 

بعد از تزریق داروی بیهوشی است  پزشک بیهوشی انجام می شود . شروع به خواب رفتن بیمار کمتر از یک دقیقه 

 و در حین به خواب رفتن بیمار احساس سبک شدن سر و یا احساس شناور شدن می کند .

 آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل : 

قبل از عمل  بستگان درجه یک یا قیم خود را آگاه کنید تا از نظر قانونی مشکلی برای شما و تیم پزشکی پیش  -1

 نیاید.

 ساعت  قبل  از عمل قطع کنید. 24مصرف سیگار  را حداقل   -2

 ساعت قبل از عمل  چیزی نخورید.10تا  8حداقل  -3

چنانچه دارو مصرف می کنید  به پرسنل درمان اطالع دهید زیرا گاهی الزم است بعضی  داروها چند روز قبل  -4

 از عمل قطع بشود. 

زیورآالت ، گیره سر  و کلیه اشیاء همراه بیمار  را قبل از ورود به اتاق عمل  عینک ، لنز ، دندان مصنوعی ، -5

 خارج کنید. 

 لباس های زیر تان را در آورده و لباس اتاق عمل بپوشید . -6

 الک نزنید و آرایش نکنید.  -7

 الزم است موهای محل عمل تراشیده شود . -8

 :  بیهوشی عمومی های حین  مراقبت 

خوابیدن روی تخت جراحی ، فشار سنج و دستگاه های کنترل نوار قلب ، تنفس و نبض به شما وصل پس از  -1

 می شود.

 اکسیژن از طریق ماسک وارد ریه تان می شود .  -2
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 ثانیه بیهوش می شوید .  30با تزریق داروی بیهوشی از طریق رگ تقریبا بعد از  -3

 در طول بیهوشی شما دردی احساس نخواهید کرد.  -4

 مراقبت های بعد از بیهوشی عمومی : 

 تا بیداری کامل در اتاق بهبودی تحت نظرهستید .  -1

 در صورت وجود مشکل به پرستار اطالع دهید . -2

 را خالی کنید. در صورتیکه تهوع و استفراغ داشتید سر خود را به یک طرف بچرخانید و محتویات دهان خود -3

 در صورتیکه همان روز عمل ترخیص شدید ، رانندگی نکنید. -4

 عوارض بیهوشی عمومی :

 تهوع و استفراغ -1

 سردرد  -2

 عفونت ریه  -3

 گیجی -4
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 بی حسی نخاعی

بیدار بی حسی نخاعی یک روش ایمن است که موجب  بی حسی محل جراحی  می شود و در حالی که فرد  

است احساس درد ندارد. در این روش ماده   بی حسی به درون مایع  اطراف   نخاع    تزریق می شود و  اعصاب 

محل عمل را بی حس می کند در نتیجه در حین عمل جراحی و حتی تا مدتی پس از آن درد  ندارد.  معموال 

 ام های پایینی  به کار می رود .برای اعمال جراحی مربوط به قسمت های  پایینی شکم ، لگن  و اند

 آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل : 

قبل از عمل ، بستگان درجه یک یا قیم خود را آگاه کنید تا از نظر قانونی مشکلی برای شما و تیم پزشکی  -1

 پیش نیاید.

 ساعت  قبل  از عمل قطع کنید. 24مصرف سیگار  را حداقل   -2

 ساعت قبل از عمل  چیزی نخورید.  8الی10حداقل  -3

چنانچه دارو مصرف می کنید  به پرسنل درمان اطالع دهید زیرا گاهی الزم است بعضی  داروها چند روز قبل  -4

 از عمل قطع بشود. 

مل عینک ، لنز ، دندان مصنوعی ، زیورآالت ، گیره سر  و کلیه اشیاء همراه بیمار  را قبل از ورود به اتاق ع -5

 خارج کنید. 

 لباس های زیر تان را در آورده و لباس اتاق عمل بپوشید . -6

 های حین بی حسی نخاعی  چیست؟ مراقبت 

 پس از این که بر روی تخت جراحی قرار  گرفتید دارو ها و سرم های مورد نیاز به شما تزریق می شود . -1

 یا خوابیده به پهلو  قرار گیرید.برای انجام بی حسی نخاعی الزم است در وضعیت نشسته  -2

پوست ناحیه ای از پشت بدن که برای بی حسی انتخاب شده توسط پزشک بی هوشی با محلول ضد عفونی )  -3

 بتادین ( شسته می شود .

 با استفاده از یک سوزن باریک ماده بی حسی به ناحیه ای از کمر شما تزریق می شود . -4
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 ی حرکت  بمانید تنفس عمیق و آرام انجام دهید.هنگام تزریق تا حد امکان ب -5

اگر در وضعیت نشسته قرار دارید دست ها را روی زانو ها قرار داده و شانه ها را شل کنید و سر خود را به  -6

 طرف پایین خم کنید.

 مراقبت ها بعد از  بی حسی نخاعی : 

 قرار می گیرید.شما  پس از جراحی مدتی را در اتاق بهبودی تحت نظر پرستار  -1

 زمان شروع رژیم غذایی در بخش توسط پرستار و پزشک بخش تعیین می شود . -2

 باید به میزان کافی مایعات دریافت کنید ) از طریق خوراکی و سرم ( -3

 ساعت سر خود را از بدنتان  باالتر نیاورید. 24بعد از انتقال به بخش صاف به پشت بخوابید و تا  -4

 عوارض بیحسی نخاعی : 

 سردرد شایعترین عارضه  این روش است . -1

 مشکل در دفع ادرار  -2

 افت فشار خون  -3

 تهوع و استفراغ -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



100 
 

 رینو پالستی عمل از مراقبت های قبل

 ساعت ناشتا باشید 8 مدت به .1

 .دو هفته سیگار نکشید  .2

 .به مدت  دو هفته مسکن هایی مثل آسپرین و بروفن مصرف نکنید  .3

 . انجام آزمایشهای الزم قبل از عمل  .4

 رینو پالستیبعد از مراقبت های 

روی بینی و اطراف چشم ها استفاده کنید تا تورم ،کبودی و ( یخ)در روزهای بعد ازعمل ، از کمپرس سرد  -1

 .احتمال خونریزی کم شود 

بالش زیر سر  استفاده  2درجه داشته باشد و از  45تا چند هفته ی بعد از عمل،هنگام خوابیدن سر باید زاویه  -2

 .کنید

 از خوابیدن به پهلو  تا چند هفته خودداری نمایید  -3

از .می توانید پانسمان زیر بینی را عوض کنید اما از دستکاری چسب ها و گچ روی بینی جدا خودداری  کنید  -

 .خیس شدن چسب ها اجتناب کنید ،تا یک هفته بعد از عمل از شستن سر و صورت اجتناب کنید 

از قرار گیری و استراحت در محل گرم اجتناب کنید  در مجاورت بخاری یا شوفاژ یا المپ های پر نور  -.5

 .اجتناب کنید ،گرما میتواند باعث  خونریزی و ورم بینی شود 

عمل ، در معرض هوای سرد و خشک و گرد و غبارقرار نگیرد و از ماسک ، طوری که به تا چند ماه بعد  - 6

 .بینی فشار وارد نکند استفاده کنید 

 .در هنگام عطسه و سرفه ، با دهان باز این کار را انجام دهید تا به بینی شما فشار وارد نشود  -7

در روز های اول مایعات داغ مصرف نکنید . پرهیز کنیداز خوردن غذاهایی که به جویدن طوالنی نیاز دارد  -.8

 . غیر از این موارد هیچ محدودیتی در رژیم غذایی  شما وجود ندارد. زیرا خطر خونریزی را افزایش میدهند 

 .از فعالیت جسمانی سنگین اجتناب کنید بیش از حد معمول استراحت کنید و از ورزش خودداری کنید   -9

 .، خندیدن و حرکت بیش از حد صورت تا یک هفته  اجتناب کنیداز لبخند زدن -10

 .تا چند هفته اول از فین کردن بپرهیزید ، در صورت نیاز بینی خود را به مالیمت با دستمال تمیز کنید -11
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 .تا یک هفته لباس های  یقه بسته ،پولیور  ، یقه اسکی  نپوشید -12

 ی یا فعالیت های اجتماعی بیش از حد بپرهیزیدبرای حداقل دو هفته از مکالمات تلفن -13

از دستکاری و حرکت دادن لب باال بپرهیزید تا بینی . دندانهایتان را با مسواک نرم و مالیمت مسواک کنید -14

 .تاچند هفته سر خود را خم نکنید  زیرا باعث تورم بینی می شود.بی حرکت بماند 

 تا یک ماه از شنا کردن خودداری کنید-15

هفته بهبود میابد و گاهی  3تا  2معموال در عرض .در مورد  تورم و تغییررنگ اطراف چشم ها نگران نباشید -16

 .ماه زمان نیاز دارد  6رفع تورم کامل به 

 ماه از به کار بردن عینک طبی یا آفتابی پرهیز کنید 3برای حداقل  -17

بارروی بخیه های جلو بینی و داخل سوراخ بینی استفاده کنید  2تا 1بعد از عمل ، از پماد تتراسایکلین روزانه  -18

 تا  ترشحات جلوی بینی خشک شود

 

                     

 

          

 تنها دارویی  را که پزشک  شما تجویز کرده استفاده کنید  -19

ی شدید  با پزشک و خونریز.خونریزی مختصر و ترشحات خونابه ای اشکالی ندارد در صورت عدم بهبودی  -20

 .خود تماس بگیرید

از روز سوم  بعد عمل و بعد از خارج کردن تامپون ها ،باید از سرم استریل یا قطره بینی کلرید سدیم روزانه  -21

چندین بار به مالیمت و با کمک سرنگ برای شستشو بینی استفاده نمایید اینکار برای نرم کردن  و کاهش 

 .دی هر چه سریع تر  تا چندین ماه  بعد از  عمل ادامه یابدوبهبوترشحات و چسبندگی  و 

 سعی کنید از همان روز های اول  بعد از عمل ،به طور عادی از بینی نفس بکشید . 22

 .از کندن جسمهای روی بینی یا تعویض آنها  بدون هماهنگی پزشکان جدا خودداری کنید . 24

 .پزشک و به موقع  مراجعه نماییدجهت تعویض به موقع چسب ها ،طبق دستور . 25
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 ناخنک

ناخنک معموال به .ناخنک یک بافت برجسته صورتی رنگ ومثلثی شکل است که برروی قرنیه رشد می کند

 .صورت ضایعه ی گوشتی در بخش داخلی ملتحمه چشم نمایان می شود

 عالئم ناخنک

ناخنک ممکن است  در مراحل اولیه بسیار کوچک وکم خون وبدون عالمت باشد واحساس سوزش وخارش  

رادر شخص ایجادنکند اما ناخنک در بعضی از افراد دارای رشد سریع وبزرگ وپرخون ودارای رگهای خونی 

 .بسیار زیاد است که باعث تحریک چشم ،سوزش وقرمزی چشم می شود

      

 

 

 کاتاراکت( چیست؟آب مروارید )

مانند پنجره ای که بخار . آب مروارید عبارت است از کدر شدن  عدسی چشم که به صورت طبیعی شفاف است 

 . آب ،آن را تار کرده باشد ، آب مروارید نیز باعث تاری دید می شود 

 چیست؟( کاتاراکت)عالئم آب مروارید

با توجه به اینکه نور  باید ازمردمک و عدسی عبور کند تا به شبکیه برسد و جود هرگونه کدورت در عدسی  

 . باعث اختالل در  بینایی می شود 

 تار شدن دید چشم بدون درد  -1

 حساسیت به نور  -2
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 : مراقبت قبل از عمل 

 .تمام آزمایشات و مشاوره های الزم باید انجام شود  -1

 .پزشک را از بیماری ها ی قبلی خود و دارو های مصرفی مطلع سازید  -2

 . در صورت امکان شب قبل از عمل حمام کنید  -3

 .  اتاق عمل خارج شود اشیای فلزی و دندان مصنوعی قبل از ورود به-4

  

 : مراقبت بعد از عمل  

 . از مالیدن وخارش چشم ها و فشردن پلک ها خودداری کنید -1

 .از روز سوم به بعد حمام بالمانع است  -2

 .مراجعه روز بعداز عمل وهفته بعد وماه بعد توسط جراح مربوطه انجام می شود  -3

 .کند  بعداز عمل ازکاله وعینک آفتابی استفاده -4
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 راهنمای خودمراقبتی بیماری های شایع بخش اورژانس
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 بخش اورژانس قوانین و مقررات  آشنایی با

ضمن خوشامد گویی آموزشهای بستری در بدو ورود به بخش اورژانس به قرار زیر می باشدکه امید واریم در 

 راهنمایی شما عزیزان در مدت حضور در این بخش مفید باشد.

آموزش به بیمار  شما  پرستار  شما، از ابتدای شیفت مشخص و به شما معرفی می شود و مسئول کار بالینی و -1

می باشد.اگر شما در ارتباط با بیماری فرزند تان یا روشهای تشخیصی  و درمانی سئوال دارید از پزشک یا 

 پرستارتان بپرسید و از آنها بخواهید به زبان ساده برای شما توضیح دهند.

در واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می برای  روند درمان شما مهم بوده  ودستبند شناسایی بیمار -2

شود که روی مچ دست چپ بیمار بسته می شود و تا هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید روی دست بیمارباشد 

 و در صورت صدمه دیدن ،آن را دور نیندازید و پرستار خود را مطلع نمایید.

 نم و آقا و یک تخت اطفال می باشد.تخت برای بیماران خا 12بخش اورژانس دارای -3

اتاق تریاژ در ورودی برای دسته بندی کردن بیماران براساس شدت بیماری و تعداد تسهیالت مورد نیاز می -4

 باشد که توسط پرستار واحد تریاژ انجام می شود.

 دستشویی بخش در راهروی بیرون بخش اورژانس در سمت راست قرار دارد.-5

واحد پذیرش ،رادیولوژی،آزمایشگاه با راهنمای رنگ که در کف راهرو کشیده شده است قابل دستیابی می - 6 

 باشد.

به منظور جلوگیری از انتشار و انتقال عفونت بیمارستانی و هر گونه آلودگی دستهای خود را به طور مرتب طبق -7

 اقع مراقبت از بیمار اجتناب نمایید.تراکت آموزشی شستشو دهید و از لمس  سطوح محیطی غیر از مو

 در همه اتاقها محلول ضد عفونی کننده دست برروی دیوار برای استفاده بیماران و همراهان قرار دارد. -8

دستهای خود را در مواقع لزوم بشویید)در شروع و پایان کار،قبل از دست زدن به غذا ،بعد ازرفتن به  -9

 موجود در بخش استفاده نمایید.دستشویی(از راهنمای شستشوی دست 

 پوشیدن لباس فرم بیمارستان برای کلیه بیماران بستری در بخش الزامی می باشد. -10
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در نظر داشته باشید که به علت آلودگی محیط بیمارستان از آوردن کودکان به بیمارستان جدا خودداری  -11

 .نمایید

 استفاده ننمایید . حتی االمکان از تلفن همراه در محیط بیمارستان-12

 از ریختن دستمال کاغذی و زباله در کف اتاق و روی تخت جدا خودداری نمایید.-13

 از باقی گذاشتن پسماند مواد غذایی و کیسه پالستیکی مشکی در یخچال بخش خودداری نمایید.-14

ی دو سال دارای عکس حتما کلیه دفترچه های بیماران دارای تاریخ اعتبار باشد و دفترچه کودکان باال -16 

 باشد.

 در مدت اقامت در بخش ،کشیدن سیگار توسط همراهان برای حفظ ایمنی بیمار ممنوع می باشد.-17

نام پزشک ،نام پرستار ،تاریخ بستری در تابلوی باالی سر شما نوشته می شود.که در صورت سوال یا مشکل  -18

 می توانید به پرستار خود مراجعه نمایید.

اخبار باالی سر کلیه تختها ،داخل دستشویی نصب می باشد که در صورت داشتن مشکل می توانید با زنگ  -19

 فشار دادن کلید سبز روی ان پرستار خود را مطلع نمایید.

 لباس فرم پرسنل شامل : -20

 سرپرستار:روپوش ،شلوار،مقنعه سرمه ایی.

 بروی آستین و جیب.پرستار:مقنعه و شلوار سرمه ایی،روپوش سفید با یک نوار 

 بهیار:روپوش ،مقنعه ،شلوار سفید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا  -6

در آمدن زنگ،  پرستار در بالین بیمار حاضر می شود و برای قطع زنگ، دکمه قرمز را فشار دهید. در ضمن این 

 ر دستشویی نیز نصب می باشد که با کشیدن بند، سیستم فعال شده  و به صدا در می آید.سیستم د

درصد مبلغ صورت حساب تنظیمی را پرداخت 6بیماران بستری دارای بیمه پایه سالمت می باید  -21 

هزار نفر)دارای دفترچه بیمه روستایی(و سایر افرادی که از طریق  20نمایند.روستاییان و ساکنین باالی شهرهای 

 رداخت می کنند.درصد از مبلغ صورتحساب را پ 3نظام ارجاع به بیمارستان مراجعه می کنند 
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  مسمومیت های شایع اورژانس

.  ها  همیشه ، در همه جا و برای همه کس پیشگیری بهتر از درمان است به ویژه با اقدامات ساده در مسمومیت

 زیرا با اقدامات ساده و بی هزینه می توان از عوارض و تلفات بیماریها کاست.

در بسته باشند و در کابینت ها ی قفل دار نگهداری  تمام ظروف محتوی سموم خانگی باید محکم و کامال (1

 شوند.

 نگهداری نکیند.، محلولهای خطرناک را در بطری نوشابه  (2

 الب تخلیه نکنید.ضنفت ، بنزین و هیدروکربن ها را در لوله ها و چاه های فا (3

 کنید. نگاهبرچسب داروها را به خوبی  ،قبل از مصرف دارو (4

 ودکان نگهدارید.تمام سموم را دور از دسترس ک (5

  مسمومیت های خوراکی

سوم و در حال توسعه  جمله ایران به این دلیل است که بسیاری  شایع ترین علت مسمومیت در کشورهای جهان

قرار می  "منطقه خطرناک  "از پخت موادغذایی ، آن ها را در دمای  بعد از آشپزها، خانم های خانه دار و ...

دهند در حالی که نگهداری غذا در این دما باعث رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها ، میکروب های بیماری زا و 

رای وبی هستند. حداکثر زمان مجاز برعوامل فساد ( خواهد شد. برخی از آن ها قادر به ترشح توکسین یا سم میک

دقیقه ، تکثیر میکروب ها به آن  20ساعت ، هر  2ساعت است.پس  2نگهداری ماده غذایی در درمای خطرناک ، 

می رسد و در نتیجه برخی از میکروب ها مانند استافیلوکوکوس اورنوس با افزایش تعداد و ترشح سم به دوز 

 سمومیت غذایی می شوند.عفونی کننده و بیماری زا خواهند رسید که در نهایت باعث ایجاد م

 برخورد با مسمومیت با بنزودیازپین ها

 بودن راههای هوایی .زکنترل با -

 .کنترل قند خون بیمار  –کنترل وضعی تنفس ) تعداد تنفس و میزان سطح اکسیژن خون(  -

 نبض کنترل وضعیت  -
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وجود ندارد تجویز زغال فعال را ساعت اول بعداز مصرف مراجعه کرده و ممنوعیتی  6در صورتی که بیمار در  -

 مد نظر داشته باشید.

 ومیت با ضر افسردگی های سه حلقه ایممس

 یکی از شایع ترین مسمومیت های دارویی در جهان است  که بیشترین مرگ و میرهای دارویی می باشد.

از آنجایی که نیمی از اقدام کنندگان به خودکشی افسرده هستند و این داروهابه میزان باال در اختیار آنان قرار می 

علل دیگر شیوع این مسمومیت طیف وسیع درمانی آنها که عالوه بر ضد افسردگی به عنوان ضد اضطراب  .گیرد 

 .ها نیز کاربرد دارد یدر شب ادراری های اطفال در وسواس –

 مسمومیت با فسفیت آلومینیوم )قرص برنج(

شدید دستگاه گوارش ، اختالالت قلبی عروقی ، هیپوتانسیون ، شوک  گزارشات ، فسفیدها باعث تحریکبراساس 

و مرگ  بیهوشی، آریتمی ، نارسایی قلبی ، ادم ریوی ، اسیدوز متابولیک ، آسیب کبدی و کلیوی ، تشنج نهایتا 

 ساعت بعد از مصرف می گردد. 72تا 

ریع دردرمان تسو سپس سایر عالئم ظاهر می گردد.  اتفاق می افتددقیقه پس از مصرف  10الی  5عوارض گوارشی 

 حتی در بیماران به ظاهر بی عالمت اهمیت بارزی در بهبود بیماران دارد.

  مسمومیت با مخدر

عالمت آن است در واقع اگر عموال مسمومیت با سرب با دردهای شدید شکمی بروز پیدا می کند و این مهمترین 

 شدید شد ، به احتمال زیاد آن ماده مخدر آلوده بوده و فرد دچار مسمومیت شده است.چار دل دردهای  فردی د

د ، استفراغ ، کاهش وزن ، ناراحتی در مسمومیت خفیف لرزش ، اختالالت خواب ، اختالل در تمرکز ، سردر

شکمی ، رنگ پریدگی ، خستگی ، خواب آلودگی دیده می شود ولی در مسمومیت شدید احساس طعم فلزی 

 عضالت ، سفتی جدار شکم ، یبوست، عالیم تشنج و اغما از عالئم آن است.ضعف یا فلج در دهان .
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  تشنج 

ز فعالیتهای غیر  فرد کم می شود.تشنج در واقع دوره هایی ا تشنج یا غش اندام های بدن سفت شده  هوشیاری

طبیعی حسی و حرکتی خودکار یا روانی است که از تخلیه ناگهانی و بیش از حد سلولهای عصبی مغز ناشی می 

 شود.

 عالئم تشنج:

 حرکات غیر ارادی در بعضی  یا تمام اندام ها. -1

 . سفت شدن شدید  و پرش  و تکان  های عضالنی -2

 فک قفل شده و زبان جویده می شود . -3

 بی اختیاری ادرار و مدفوع . -4

 کم شدن سطح هوشیاری. -5

 بیهوشی موقت یا عدم اگاهی به زمان و مکان. -6

 خیرگی یا چرخیدن چشم ها به یک سمت .-7

  

 علل  تشنج:

اکسیژن به مغز،عفونت از علل حمالت تشنجی می توان  به تب در دوران کودکی،آسیب دیدگی سر،نرسیدن 

 سیستم عصبی مرکزی،نارسایی کلیه،کاهش سدیم خون،کاهش قند خونوتومور های مغزی  اشاره کرد.

 درهنگام بروز حمالت تشنج به نکات زیر توجه کنید :

مهمترین کار این است که از آسیب به بیمار و دیگران جلوگیری شود.بیمار را به یک سمت خوابانده و اجازه  -1

دهیدترشحات گلو و یا استفراغ خارج شود.به هیچ وجه انگشت ویا چیزی داخل دهان بیمار وارد نکنید برای  

 گرفتن زبان فرد، تالش نکنید.

دقیقه طول کشید به درمان سریع نیاز دارد ، فورا  بیمار را به مراکز درمانی 5به ساعت نگاه کنید اگر بیش از  -2 
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 انتقال دهید.

 وخطرناک را از ازاطراف بیمار دور کنید واطراف بیمار را باپتو بپوشانید یا بالش بگذارید .وسایل تیز  -3

 خون سردی خود را حفظ کنید . -4

 ازکنترل کردن لرزش های بدن خودداری کنید . -5

 ضعف عضالنی -6

 هم اندازه نبودن مردمک ها -8

 کاهش هوشیاری موقت یا طوالنی-9

 بینی و گوشسر درد و خونریزی از  -10

 عالیم ونشانه های تروما به سر :

 پارگی پوست سر  .1

 شکستگی جمجمه  .2

:از خودمراقبت ها     

رعایت نظم در خواب , فعالیت و ورزش .  -1  

درهنگام بروز حمالت بیمار باید در حالت خوابیده به پهلو قرار گیرد تا تخلیه ترشحات  حلق به راحتی انجام  -2

 شود .

علل تشنج افت قند خون است بنابراین باید وعده های غذایی منظم مصرف شوند . یکی ار  -3  

 مثل فراورده های شیر ، سبزیجات و حبوبات  روزانه استفاده شود .) دی ( Dازغذاهای حاوی ویتامین   -4

زیاد، عواملی که باعث تسریع تشنج می شود : نورهای چشمک زن ، الکل  ، افت قند خون ، فعالیت   -5

 اضطراب ،گرسنگی ،گرما  ،خستگی  ،عطرها و بوهای شدید و سروصدا .

  

 درصورت مصرف فنوباربیتال و کاربامازپین از قطع خودسرانه دارو اجتناب شود  .  -6
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 یکساعت بعد از کنترل تشنج ازرانندگی , شنا وراه رفتن در ارتفاعات خودداری شود  .  -8

 : روشهای تشخیصی

 مایشات خون آز -1

 نوارمغز  -2

 (MRIام آر آی  ) -3

 (CT    SCANEسی تی اسکن  ) -4

 درمان  : 

 دارو های ضد تشنج  -1

، آبسه ، کیست  یا بدشکلی های عروقی  ، جراحی کمک درصورت وجود تومور های داخل جمجمه ای   -2

 کننده است .

 دهان  و حلق  و پیشگیری از خفگی .درمان های حمایتی شامل  اکسیژن درمانی,خروج ترشحات  -3
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 ضربه به سر ) تروما به سر ( 

:دو نوع استضربه به سر   

در برخی ازضربه به سر ، مدتی بعد عالئم ظاهر می شود.-2همان لحظه اثر می کند . ضربه به سر ، -1  

مرگ ومیر بیماران  تصادفی می سرشایعترین محل وارد آمدن صدمه بوده و ضربه به سر شایعترین علت بستری و 

% موارد دیگر ضایعات منتشره  42% موارد مرگ و میر حاصل از ضربه به سر در اثر ضایعات موضعی و  65باشد 

 مغزی است .

 عوارض ایجاد شده به دنبال صدمه به سر :

 خونریزی های مغزی -1

 تورم در بافت مغز -2

 تکان مغزی -3

 تشنج -4

 جمجمهشکستگی استخوان -5

 عفونت - 6

 نشانه های ضربه به سر : 

 پارگی پوست سر  -1

 شکستگی جمجمه  -2

 سردرد شدید و سرگیجه  -3

 خروج خونابه ومایع مغزی نخاعی از گوش وبینی . -4

 عالمت  راکون )کبودی دوریک ویادوچشم مصدوم ( -5

 عالمت باتل  )خونمردگی پشت الله گوش ( -6

 غیر قرینگی  صورت  -7

 افزایش فشارخون همرا با کاهش تعداد نبض . -8
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 تهوع واستفراغ  -9

 فلج اندام ها -10

 کاهش سطح هوشیاری -11

 تشنج -12

 روش های تشخیصی:

از روی عالیم ظاهری بیمارکه درنشانه های شایع ضربه سر گفته شد.  -1  

شکستگی های جمجمه از روی گرافی ساده سر گرفته شده تشخیص داده می شود. -2  

 نشان می دهد. انجام سی تی اسکن یا تصویر گرافی سه بعدی مغزکه خونریزی های داخل مغز را -3 

 کمک های اولیه در تروماهای سر:

 ارزیابی اولیه و احیای قلبی ریوی . -1

 وگردن توسط آتل مورد حمایت قرار گیرد . درآسیب های گردنی حتما سر -2

 %100اکسیژن  -3

 وگردن را تغییر داد  . زیرا در صورت استفراغ نمی توان سرآماده سازی ساکشن  -4

 جسم خارجی را به هیچ عنوان خارج نکنید . -5

 درتروماها هرگز از فشارمستقیم استفاده نکنید . -6

 از راه  دهان چیزی به مصدوم داده نشود.  -8

موجب می شود که فشار خون  باید مواظب بود که سرفه های شدید توسط مصدوم صورت نگیرد زیرا این امر -9

 در سر زیاد شود  .

 مراقبت های الزم برای بیماران ضربه به سردرمنزل: 

 داشتن استراحت الزم طبق دستور پزشک. -1

 درجه باخط افق. 30باالبردن زیر سربازاویه  -2
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 خودداری از مصرف غذاهای سنگین در چند روز اول. -3

 استفاده منظم  ازداروها. -4

 خودداری از انجام ورزش های سنگین .  -5

 اقدامات درمانی بیماران ضربه به سر 

بیماران با صدمات شدید به سر برای درمان نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه مغز واعصاب دارند و برای درمان 

 بعضی از خونریزی های مغزی نیاز به اعمال جراحی و تخلیه لخته می باشد و تعداد زیادی از این بیماران 

 ا می کنند .مدت های طوالنی نیاز به مراقبت های ویژه در مراکز درمانی پید
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