
١١١١١١

            

ار سوم ار سوموا حد  وا حد 

ل مرا  قبت از بيما ر ل مرا  قبت از بيما رآشنا  ي با ا  صول  آشنا  ي با ا  صول 



١١٢١١٢

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با اصول كلى مراقبت از بيمار

ار سوم فهرست وسايل و تجهيزات مورد     نياز برا انجام فعاليت ها عمل واح 

فعاليت عمل ٣فعاليت عمل ٢فعاليت عمل ١وسايل و تجهيزات موردنياز:رديف

ر١ ٭ش

٭نم٢

٭جوش شيرين٣

ه٤ ٭آب جوشي

٭دماسنج مقع٥

ن٦ ٭مان

٭دستمال مرطوب٧
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اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با اصول كلى مراقبت از بيمار

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

1ــ عالمي و نشانه هاى بيماران تب دار را بيان كند.

2ــ اصول و روش كنترل تب، با استفاده از دماسنج دهانى را شناسايى و اجرا كند.

3 ــ مراقبت هاى عمومى از بيماران تب دار را فهرست كند.

4ــ اصول صحيح تن شويه را روى مانكن اجرا كند.

5 ــ با استفاده از پودر ORS، محلول ORS را آماده كند.

6 ـ ـ اصول كلى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى مهم واگير را اجنام دهد.

7ــ اصول كلى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى مهم غيرواگير را به كار گيرد.

8 ـ ـ اصول كلى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى مهم سيستم عصبى را اجنام دهد.

: اري  جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگ
رد. (   ) ١ــ حين مراقبت از بيمار مبتال به بيمار واگير باي از ماس استفاده 

(    ) . ارها را به تنهاي انجام دهن ٢ــ بيماران فلج، م توانن همه  

: ني  پاسخ صحيح را مشخص 
ته، حين مراقبت از بيمار مبتال به بيمار غير    واگير، اهميت زياد دارد؟ ام ن ٣ــ رعايِت 
ب) جلوگير از تماس بيمار با سايرين الف) استفاده از ماس 

عفون وسايل بيمار  د) ض اي  ج) اصالح برنامه  غ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار سوم ؟
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مقدمه
از مهم ترين بخش هاى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى واگير، پيشگيرى از انتقال عفونت به ديگران 

است كه با اين هدف زجنيره ى انتقال عفونت شكسته شده، بيمارى كنترل مى شود.
هم چنني در مبحث بيمارى هاى غيرواگير، شناسايى عوامل خطر و آموزش نحوه ى تغيير در شيوه ى زندگى 

از مهم ترين روش هاى مراقبت اين گروه از بيماران است.
و  فرد  زندگى  شيوه ى  بر  كه  (مزمنى)اند  مدت  طوالنى  بيمارى هاى  دسته  جزو  نيز  عصبى  بيمارى هاى 

خانواده ى او تأثير بسزايى مى گذارد.
در واحد كارى كه پيش روى شماست سعى شده كه شما به طور كلى با نحوه ى مراقبت از بيماران مبتال به 

بيمارى هاى واگير، غيرواگير و عصبى آشنا شويد تا بتوانيد در مواقع الزم از آن استفاده كنيد.

١ــ٣ــ تب
امات  اق چه  حالت  اين  در  ؟  داشته اي تب  نون  تا  آيا 

؟ انجام داده اي
درجه   ٣٧/٦ از  باالتر  به  ن  ب حرارت  درجه   اگر 

سانت گراد برس تب رخ داده است.
و  ن  ب ساز  و  سوخت  افزايش  علت  به  تب دار  بيماران 
ن  ، بنابراين باي دما ب اهش وزن م شون ب اشتهاي دچار 
رد. معموًال روش  نترل  اين بيماران را چن بار در طول روز 
دماسنج  از  استفاده  ن،  ب حرارت  درجه   نترل  ارد  استان
نترل  ان از ساير روش ها  ود دهان است، اما در نوزادان و 

تب استفاده م شود.
نترل تب ١ــ١ــ٣ــ روش ها 

ه انواع  نن  نترل م  ن را با دماسنج پزش  دما ب
مختلف دارد:

: اين دماسنج زير زبان قرار داده  الف) دماسنج دهان
دهان  دما،  ازه گير  ان حين  در  است  الزم  بنابراين  م شود. 
گاز گرفتن  از  ه  بگويي  بيمار  به  اما   ، باش بسته  امًال  بيمار 
ت ١٥ دقيقه قبل  . همچنين بيمار به م ن دماسنج خوددار 
ا گرم يا سرد و يا دخانيات  نترل تب، نباي از مايعات و غ از 

 ٣ ت  م به  دهان  دماسنج  معمول  به طور   . باش رده  استفاده 
زمان  دماسنج  رو  ه  آن  (مگر  م گيرد.  قرار  زبان  زير  دقيقه 

 ( ه باش خاص قي ش

       دماسنج زيرزبان   

ار روش 
. ١ــ دست ها خود را بشويي

پنبه  با  رده،  خارج  خود  پوشش  از  را  دماسنج  ٢ــ 
طرف  به  جيوه ا  مخزن  قسمت  از  آن را  مرطوب  دستمال  يا 

. ني انگشتان دستتان پا 
م بين انگشت اشاره و شست بگيري  ٣ــ دماسنج را مح
ان دهي تا جيوه  آن به خط  ات قو مچ، آن را ت و با حر

. اقل (٣٦ درجه سانت گراد) برس ح
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را  آن  و  داشته  نگه  افق  سطح  در  را  دماسنج  ٤ــ 
خط  تا  بچرخاني  خود  انگشتان  بين  را  (دماسنج   . بخواني

ه شود) جيوه  آن دقيقًا دي
٥ ــ قسمت جيوه ا دماسنج را در طرف چپ يا راست 
ه لب هايش  دهان، زير زبان بيمار قرار داده و از او بخواهي 
نگه  زبان  زير  دقيقه   ٣ ت  م به  را  آن  و  د  ببن دماسنج  دور  را 

دارد.
رده،  ت دماسنج را از زير زبان خارج  ـ پس از اين م ٦ ـ 
بالفاصله با پنبه، آن را از طرف انگشتان دست، به طرف مخزن 

. ني جيوه ا آن پا 
. (بين هر دو  ٧ــ دماسنج را با دقت دهم (عشر) بخواني
سان از هم وجود دارد  ، ١٠ خط با فاصله  ي درجه  متوال

ه م شود). ام ي  دهم درجه يا عشر نامي ه هر
ني و آن  ـ دماسنج را با آب سرد بشويي و خش  ٨  ـ 

. اري را در پوشش خود بگ
. ٩ــ دست ها خود را بشويي

چه  م داني  آيا  روده):  (راست  مقع  دماسنج  ب) 
زمان از دماسنج مقع استفاده م شود؟

دادن  قرار  ه  زمان  همچنين  و  ان  ود نوزادان،  در 
دماسنج  از   ، باش ممنوع  بزرگسال  بيماران  دهان  در  دماسنج 
مقع استفاده م شود.اما استفاده از اين دماسنج در بيماران 
ي ضربان قلب همراه است، اصًال  اهش ش قلب چون با خطر 

توصيه نم شود.

                                 نحوه  استفاده از دماسنج  

دهان  دماسنج  مانن  مقع  دماسنج   ، ظاهر از   نظر 
وتاه  و  گرد   ( جيوه ا (قسمت  آن  سر  ه  تفاوت  اين  با  است 
درجه   ١ــ٠/٥  مقع  حرارت  درجه   ميزان  ضمنًا  است. 

سانت گراد بيشتر از نوع دهان آن است.

دماسنج مقع

ار روش 
ي بار  ش  دست و  ني  خلوت  را  بيمار  محيط  ١ــ 

. مصرف بپوشي
. ني ٢ــ مراحل ١ تا ٤ دماسنج نوع دهان را اجرا 

با  سانت متر   ٢/٥ ود  ح تا  را  جيوه  مخزن  قسمت  ٣ــ 
ني تا دماسنج راحت تر  ه ا (مثل وازلين) آغشته  ماده  لغزن

وارد مقع شود.
ني  يگر باز  ٤ــ با ي دست دو قسمت باسن را از ي
ني  ه شود و با دست ديگر دماسنج را وارد  تا دهانه  مقع دي
در  و  سانت متر   ٢/٥ ان  ود در  و  سانت متر   ٣/٥ بالغان  (در 

شيرخواران ١ سانت متر).
ود ١ تا  رده و ح ـ دو سمت باسن را به هم نزدي  ٥ ـ 

. ٣ دقيقه در همان حال نگه داري
رده و با استفاده از دستمال يا پنبه  ـ دماسنج را خارج  ٦ ـ 
، آن را از طرف انگشتان به سمت مخزن  ات چرخش و با حر

. ني جيوه پا 
. ٧ــ دماسنج را بخواني

. ني ـ اطراف مقع را پا  ٨ ـ 
. ازي ش و پنبه ها آلوده را دور بين ٩ــ دست

ش  ، آب ١٠ــ دماسنج را با آب سرد و صابون بشويي
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بيشتر بدانيد

ني و در ظرف مخصوص با برچسب  ني و سپس خش 
. » قرار دهي «دماسنج مقع

. ١١ــ دست ها خود را با آب و صابون بشويي

شست وشوى دماسنج مقعدى با آب گرم باعث انعقاد پروتئني هاى مدفوع شده، در نتيجه دماسنج به طور 
كامل متيز و ضدعفونى منى شود.

بيشتر بدانيد

نيد،  مي  ستفا  مقعد  ماسنج  ن،   مان بر  ه  حالي  شويد   تقسيم  نفر  ٣ـ٢  گر ها  به 
ستانتا  با  خو  ليل  به  جع  ست؟  ممنو  قلبي  بيما  مقعد   ماسنج  ستفا   چر  ه  بگوييد 

نيد. صحبت 

✎

1 vفعاليت عمل

عالوه بر دماسنج هاى ذكر شده انواع دماسنج ديجيتالى (زير زبانى، مقعدى، داخل گوش و پوستى) نيز 
وجود دارد كه با چند حلظه متاس، حرارت بدن را با دقت بسيار نشان مى دهد.

٢ــ١ــ٣ــ مراقبت ها عموم از بيماران تب دار
ه تب داشته اي  بوده است؟ چگونه تب  آخرين بار 

؟ ارها زير را انجام داده اي ؟ آيا  خود را پايين آورده اي
ه  ، اما مراقب باشي  ني م  ١ــ پوشش اضاف بيمار را 

. ن بيمار احساس لرز و سرما ن
ت  . (برا م ني ٢ــ جريان هوا اتاق بيمار را تهويه 

اشته، تا هوا تازه و خن وارد اتاق شود). در را باز گ

به  اما  زياد  ه ها  وع در  تب دار  بيماران  يه   تغ ٣ــ 
م تنظيم شود. ميزان و حجم 

طريق  از  را  زياد  مايعات  تب دار،  بيماران  چون  ٤ــ 
به  را  فراوان  مايعات  مصرف   ، م دهن ازدست  تنفس  و  تعريق 

. ني آنان توصيه 
، به محض  نن ـ چون بيماران تب دار زياد عرق م  ٥  ـ 

. ني ، آن ها را عوض  ه ملحفه و يا لباس آنان خيس ش آن 
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بيشتر بدانيد

ه بيماران تب دار از طريق دهان نفس  ـ به سبب آن  ٦ ـ 
و  دهان  شستن  بنابراين  م شود،  خش  زبانشان   ، شن م 

غرغره با آب ساده برا آن ها مفي است.
نوزادان  در  خصوصًا  تب  رفتن  باال  از  جلوگير  ـ  ٧ ـ 

اهميت زياد دارد (خطر تشنج).
ني (در  ـ پاشويه (تن شويه) با آب ولرم را فراموش ن ٨ ـ 

مبحث مربوطه توضيح داده م شود).

به  درست  به  رده،  تجويز  پزش  ه  را  داروهاي  ٩ــ 
. هي بيمار ب

استفاده  پزش  دستور  طبق  تب بر  دارو  از  ١٠ــ 
. ني

سرگرم   ، ب حوصله ان تب دار  بيماران  چون  ١١ــ 
. ني مناسب را برا آنان فراهم 

١٢ــ در صورت ادامه يافتن تب حتمًا به پزش مراجعه 
. ني

نحوه ى استفاده از داروى تب بر استامينوفن، در موارد فورى به اين ترتيب است:
 در بزرگساالن يك قرِص خوراكى استامينوفن بزرگسال، هر 6 ـ ـ4 ساعت يك بار.

 در كودكان 12ــ6 ساله 1/2 قرص خوراكِى استامينوفن بزرگسال، هر 6 ـ ـ4 ساعت يك بار.
 در نوزادان، شيرخواران و كودكان كمتر از 6 سال از قطره ى خوركى استامينوفن استفاده مى شود (به 

ازاى هر كيلوگرم وزن نوزاد، 2 قطره).
 در نوزادان و شيرخوارانى كه تب شديد دارند، استفاده ى فورى از شياف مقعدى استامينوفن كودكان 

توصيه مى شود.

بيشتر بدانيد

٣ــ١ــ٣ــ تن شويه
بيمار  پا  فقط  ه  آن  جا  به  امروزه  ه  م داني  آيا 
؟ شما چه نام  نن ن او را خن م  ، تمام ب تب دار را بشوين

؟ ني را برا اين روش انتخاب م 
امات در درمان بيماران  ي از رايج ترين و مهم ترين اق
، شست وشو تن  ه تب باالتر از ٣٩ درجه سانت گراد دارن

شته  ن است. البته در گ ردن درجه  حرارت ب م  بيمار برا 
ه است، يعن فقط با  ف استفاده م ش از پاشويه برا اين ه
پيشان  رو  خيس  دستمال  اشتن  گ و  پاها  ف  ردن  خيس 
امًال  ني امروزه،  ه است. اما اين ت بيمار، پاشويه انجام م ش

ه است. رد ش

زمانى كه فقط پاها و صورت بيمار را خيس مى كنيد، اندام هاى بيمار سرد مى شود و درجه ى حرارت بيمار 
باالتر مى رود. نبايد در لگِن آبى كه براى شست    وشوى تن بيمار به كار مى رود، الكل ريخت زيرا اين كار به سرعت 

دماى بدن بيمار را كاهش مى دهد.



١١٨١١٨

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با اصول كلى مراقبت از بيمار

بيشتر بدانيد

ار روش 
ولرم  آب  دوش  زير  را  بيمار  م توان  تن شويه  برا 
پا  سر  به  قادر  بيمار  اگر  اشت.  گ ولرم  آب  وان  داخل  يا  و 
ه  ايستادن نبود لباس ها او را درآوري و حوله ا خيس ش
حال و  . اما درباره  بيماران ب با آب ولرم را دور او بپيچاني
ه ها پارچه  خيس را در ناحيه  هر دو زير  ت، ت ب حر
م و رو پيشان  شاله  ران، رو سطح ش بغل، هر دو 

دًا دستمال ها را داخل لگن  بار مج اري هرچن دقيقه ي بيمار بگ
ف  . در اين حالت م توان  ني رار  ار را ت اشته، اين  آب گ
داشته  توجه  اشت.  گ ولرم  آب  لگن  داخل  نيز  را  بيمار  پاها 
را  بيمار  حرارت  درجه   بار  ي  دقيقه  هر٣٠ــ   ١٥  ه  باشي 

. ني نترل و در برگه ا يادداشت 
ه  رد، بل م  باره  ن بيمار تب دار را ي هرگز نباي دما ب

 . ريج انجام دهي ام را به آهستگ و به ت اين اق

به  نيد،  مي  جر  ن  مان بر  تن شويه   مها  ه  حالي  شويد   تقسيم  نفر   ٤ گر ها  به 
ست؟  ستفا مي شو چقد  ه بر تن شويه بيما تب   بي  جه  حر  هي ها خو بگوييد  هم گر

هيد. ليل خو به  ها توضيح  با  

✎

2 vفعاليت عمل

در صورتى كه تب كنترل نشود و به باالتر از 40 درجه ى سانتى گراد برسد، خطر بروز تشنج و عوارض 
ناشى از آن (صدمه ى غير قابل برگشت سلول هاى مغزى) فرد تب دار را تهديد مى كند و اين خطر در خصوِص 

نوزادان و كودكان بسيار شديدتر است.

٢ــ٣ــ مراقبت از بيمار مبتال به اسهال
اد دفعات اجابت مزاج  ه در آن تع اسهال حالت است 
يا  و  عفونت  سبب  به  بيشتر  ه  م شود  عاد  ح  از  بيشتر 
ن در  ه ب . خطر اسهال در آن است  اضطراب رخ م ده
ار زياد از آب و مواد محلول در آن را از  وتاه مق زمان 

. دست م ده
ان و افراد سالمن از  ود نترل اسهال خصوصًا در 
به  شما  بيمار  اگر  بنابراين  است.  برخوردار  خاص  اهميت 

اسهال مبتالست:
ه  ش تجويز  داروها  رده،  مراجعه  پزش  به  ١ــ 

 . هي بخصوص آنت بيوتي را به درست به بيمار ب

دارن  م  اشتها  ه  ان  سالمن و  ان  ود برا  ٢ــ 
رده و  ار  م توان پودرها آماده   ORS را از داروخانه خري
 ( ردن آن در ١ ليتر آب (طبق دستور رو بسته بن پس از حل 
در چن نوبت آن را به بيمار داد (در قسمت مربوط توضيح داده 

ه است). ش
اها ُمسهل  ا پر    ادويه و غ ٣ــ بيمار باي از خوردن غ
م پسمان را  اها  ن و غ (ميوه جات و سبزيجات خام) پرهيز 
دوره   ط  نيز  چرب  اها  غ مصرف  همچنين   . ن جايگزين 

اسهال ممنوع است.
با  ن  ب مايعات  مبود  داشت،  اشتها  بيمار  چنانچه  ٤ــ 
و  رقيق  سوپ  گوشت،  آب  ميوه،  آب  مرنگ،  چا  مصرف 
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ژالتين جبران م شود.

آب  م  عوارض  ن  ش م  به  بستر  در  استراحت  ـ  ٥ ـ 
. ن م م 

اشت  اشت دست و سرويس ها به ـ رعايت دقيق به ٦ ـ 
نترل و پيش گير از سرايت اين بيمار به ساير اعضا  برا 

خانواده از اهميت خاص برخوردار است.
ه  ش گفته  ته ها  ن همه   رعايت  رغم  به  چنانچه  ٧ــ 
ه جايگزين مايعات از طريق سرم  اسهال درمان نش الزم است 

انجام شود.
حل  قابل   ORSپودر  :(ORS) او.آر.اس  پودر  ٭ 
يم،  ه حاو س در ١ ليتر آب (تقريبًا ٤ ليوان متوسط) است 

اين  ه  است  بهتر  است.  ستروز  د و  ربنات  بي لر،  پتاسيم، 
ه، سپس در يخچال نگه دار شود  پودر فقط در آب حل ش
ود از طعم آن خوشش نيام  . اگر  ن ا  تا طعم بهتر پي
. اين محلول را در  ني م آب ميوه به محلول اضافه  فقط 
هي تا ايجاد حالت تهوع و استفراغ  رر به بيمار ب نوبت ها م
. مصرف آن در زنان باردار و يا شيرده نيز مجاز است.  ن ن
ردن  چنانچه پودر او.آر.اس در دسترس نبود، م توان از حل 
ر، ١ قاشق چايخور نم و  قاشق  ١ قاشق چايخور ش
ه  ه  سرد ش چايخور جوش شيرين در ي ليوان آب جوشي

رد. اين محلول را در خانه تهيه 

نيد. محلو ORS خانگي تهيه 
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به  مبتال  بيماران  از  مراقبت  اصول  ٣ــ٣ــ 
بيمار ها واگير

. ؟ نام ببري ام ي از بيمار ها واگيردارن به نظر شما 
به  مسر  و  عفون  بيمار  اگر  م داني  ه  همان طور 
وتاه به اطرافيان بيمار سرايت و  ت  نترل نشود در م خوب 
ه از چنين بيمار مراقبت  . بنابراين زمان  ن همه را بيمار م 
ه عالوه بر حفظ  ني  ني الزم است اصول را رعايت  م 
. در  ايمن خودتان، ساير افراد جامعه را نيز مصون نگه داري
اين زمان الزم است پس از مشورت با پزش يا پرستار از طول 
. اصول زير م توان  ني ا  ت مسر بودن بيمار آگاه پي م

: ار باش راهنما شما در اين 
ليه  بيماران، شستن  ته حين مراقبت از  ١ــ مهم ترين ن
ت ٣٠ــ١٠ ثانيه  اقل به م دست ها با صابون مايع و آب ولرم ح
ي است  ش آلودگ  تماس است. (چنان چه  هر  بع از  قبل و 
ت ٤ــ١ دقيقه ادامه  شستن دست پس از تماس با بيمار را به م

( دهي
ي بار  ش  دست از  ان  ام ح  تا  تماس  هر  برا  ٢ــ 

. ازي ني و پس از تماس آن را دور بين مصرف استفاده 
مسر  تنفس  بيمار  ه  بيماران  از  مراقبت  در  ٣ــ 
رو  و  چانه  زير  باي  (ماس  ني  استفاده  ماس  از  دارن 

بين ثابت شود).
از  است  بهتر  لباستان  آلودگ  از  جلوگير  برا  ٤ــ 

ني (گان). ، گشاد و جلوبسته استفاده  روپوش بلن
را  بيمار  بستر  وسايل  ساير  و  ملحفه  مرتب  به طور  ـ  ٥ ـ 

. ت ٢٠ دقيقه بجوشاني ني و ملحفه ها را به م عوض 
ـ چنان چه حين مراقبت، خطر ورود ترشحات آلوده  ٦ ـ 

. ني بيمار به داخل چشمتان نيز هست از عين استفاده 
و  ني  نترل  را  مالقات ها  آم  و  رفت  نحوه   ٧ــ 

. ته ها الزم را به آنان نيز آموزش دهي ن
 . ني ان جلوگير  ود ـ از تماس بيمار عفون با  ٨ ـ 

ن از اتاق  ون ض  عفون ش هي وسيله ا ب ٩ــ اجازه ن
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اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با اصول كلى مراقبت از بيمار
بيمار عفون خارج شود.

 . ني ن فراموش  را  بيمار  فرد  نيازها  برآوردن  ١٠ــ 
(مانن نيازها اوليه ا چون لگن، سرگرم و …)

١١ــ شستن دست ها بيمار پس از حمام و توالت و 
ردن دست و صورت  ا الزام است. برا خش  قبل از غ
اغ ي بار مصرف يا دستگاه  بيمار به جا حوله از دستمال 

. ني ن استفاده  خش 
١٢ــ از تماس لباس و وسايل بيمار با سايرين جلوگير 
داخل  مستقيمًا  را  وسايل  م تواني  منظور  اين  .(برا  ني

( ني اشته، سپس از اتاق خارج  يسه ا غيرقابل نفوذ گ
. وسايل  اري ف اتاق نگ ثيف را رو  ١٣ــ وسايل 
اشتي در  يسه زباله گ ه در  ثيف دور ريختن را پس از آن 

. اري سطل زباله   مخصوص بگ
ت گرد   و   غبار آلوده، هنگام  ١٤ــ برا جلوگير از حر
ني  ردن اتاق بيمار از جارو و دستمال مرطوب استفاده  تميز 

. اني و ملحفه ها را نيز نت
ا آن ها را با آب  ردن وسايل بيمار ابت ١٥ــ برا تميز 
ه حاو  ش هري را داخل لگن  . پس از آب سرد بشويي
ه و صابون (يا پودر شست وشو)  نن عفون  آب گرم، ماده ض
رده،  ش  اري و پس از ٢٠ــ  ١٥ دقيقه آن ها را آب است بگ
دقيقه   ٢٠ ت  م به  را  پارچه ا  وسايل  (م توان  ني  خش 

ه است). زداي توضيح داده ش ) (در مبحث گن جوشان
امًال  وسايل  از  استفاده  و  ناخن ها  ردن  وتاه  ١٦ــ 
برا   (… و  مسوا  حوله،  بشقاب،  ليوان،  (مانن  شخص 

بيمار اهميت زياد دارد.
ض   بيمار  سن  وا از  پزش  تجويز  براساس  ١٧ــ 

. ني برا خود و افراد خانواده استفاده 
ت سرايت بيمار (دوره  انتقال) از حضور  ١٨ــ در م
رسه  . (مانن جلوگير از م ني بيمارتان در جامعه جلوگير 

رفتن)

نامه   صو  به  س)  ع گير  (با  بيما  قبت   مر حل  مر شويد   تقسيم  نفر   ٦ گر ها  به 
نيد. ال نصب  يو  يو تهيه  بهترين  ها  به 

✎
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به  مبتال  بيماران  از  مراقبت  اصول  ٤ــ٣ــ 
بيمار ها غيرواگير

است اين دسته از   ه   از نام اين بيمار ها پي همان طور  
و  دارن  طوالن  دوره   چون  اما   ، نيستن مسر  بيمار ها 
گ فرد و خانواده او تأثير زياد  ه ان بر شرايط زن نن ناتوان 
ارد. بنابراين در برخورد با اين بيماران آموزش نحوه   م گ
گ اهميت زياد دارد و باي عادت ها غلط  تغيير شيوه  زن
ر، سيگار  م استعمال مواد مخ گ آن ها اصالح شود مانن ع زن

. ن م چرب، ورزش و فعاليت ب اي  و استفاده از رژيم غ
١ــ دارو باي طبق دستور پزش مصرف شود.

نوع  اين  به  ابتال  خانوادگ  سابقه   و  اد  استع ٢ــ 
بيمار ها بررس شود تا افراد پرخطر به موقع به پزش مراجعه 

. (مانن مشاوره قبل از ازدواج) نن
ه  ابتال به اين بيمار ها اجتناب  نن ٣ــ از عوامل مستع 
شن بيشتر به سرطان ريه مبتال م شون  ه سيگار م  سان  ) . ن

و گرد و غبار با بيمار تنفس ارتباط نزدي دارد)

✎
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ند.     گير جلوگير  ند  بر بيما ها غير ه مي تو يگر هست  ها  ا نيد چه  تحقيق 
هيد.  ستا خو گز  ال بر 
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ـ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت  ٥  ـ 
سيستم عصب

ن  ه غالبًا سالمن افراد مبتال به اختالالت سيستم عصب 
: به وسايل و مراقبت ها زير نياز دارن

١ــ برا جلوگير از سقوط و راحت بيماران هنگام بيرون 
نار هستن استفاده  ه دارا ميله ها  ن از بستر، از تخت هاي  آم
. همچنين ارتفاع مناسب تخت را برا باال و پايين رفتن بيمار  ني
.( ن م بزرگ م  نار تخت به بيمار  درنظر بگيري (چهارپايه  

ررًا در وضعيت نيمه نشسته  ٢ــ در طول روز بيمار را م
. هم چنين برا جلوگير از زخم  ن قرار دهي تا بهتر تنفس 
. بستر به طور متناوب بيمار را به پهلو راست يا چپ برگرداني

ت، ماساژ پشت و  م تحر و يا ب حر ٣ــ در بيماران 
. ني ام ها را فراموش ن ورزش ان

ل  م مانن صن ٤ــ هنگام استحمام بيمار از وسايل 
. ني محافظ استفاده 

. اري ه م بينن بگ سمت 
ول روزانه ا  ، ج ٧ــ برا باال بردن احساس رضايتمن
، استراحت و … را برا بيمار  شامل ورزش، فعاليت و سرگرم
ه در اين برنامه دوره ها هفتگ  ني  . فراموش ن ني طراح 

مالقات با دوستان و بستگان نيز درنظر گرفته شود.
ن و يا  اي مناسب از ضعيف ش ـ با تنظيم رژيم غ ٨  ـ 

. ني ن بيماران جلوگير  چاق ش
شست وشو  و  ان  دن و  دهان  از  مراقبت  اهميت  ٩ــ 

. ني مرتب آن ها را برا بيمار يادآور 
و  رفتن  راه  نشستن،  هنگام  بيمار  ني  دقت  ١٠ــ 

ن را در وضعيت صحيح نگه دارد. ن، ب خوابي
امًال بسته نم شود، چشم او را  ١١ــ اگر پل بيمار 
مبحث  (به   . دهي شست وشو  چشم  سالين  نرمال  قطره   با 

( ني استفاده از قطره  چشم مراجعه 
ما)  ١٢ــ اگر بيمار نيمه هوشيار يا بيهوش است (حالت 
. (به جز بيماران  ني نترل  درجه  حرارت و را از راه مقع 

( قلب
لگن  و  لوله  بيمار  به  دفع،  برا  لزوم  صورت  در  ١٣ــ 

. هي ب
يا  ر  وا از  ناتوان  بيماران  ت  حر به  م  برا  ١٤ــ 
جابه جاي  به  قادر  نيز  وسايل  اين  با  اگر  و  ني  استفاده  عصا 

. م بگيري ل چرخ دار  نبود، از صن
از  است  نشستن  به  قادر  فقط  ناتوان  بيمار  اگر  ١٥ــ 

. ن ل توالت برا دفع استفاده  صن
از  ضعف هاي  و  ت  ش بيماران  اين  ه  آن جا  از  ١٦ــ 
ني برا راه رفتن رو  اختالالت حس دارن به آن ها توصيه 
صورت  در  و  نن  استفاده  سب  فش  يا  دمپاي  از  فرش 

. ار ببرن يسه  آب گرم نيز حتمًا پوشش آن را به  استفاده از

ل ايمن            صن

ني (چون گاه بيماران  ـ به نحوه  مصرف دارو توجه  ٥ ـ 
، بهتر است از ظرف دارو روزانه استفاده  دچار فراموش م شون

. ). انجام معاينات پزش دوره ا را ج بگيري ني
م بيناي و  ه دچار  ـ وسايل را در دسترس بيماران  ٦ ـ 
، وسايل را در  اري و اگر نيمه بيناي دارن يا نابيناي هستن بگ

نيد. حي  ختالال سيستم عصبي طر ِ مبتال به  نه  بر بيما لي شامل فعاليت ها ال  جد

✎
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نيد:  پاسخ صحيح را مشخص 
دام ي از عاليم بيماران تب دار است؟ ١ــ 

م آب د)  ج) افزايش بزاق دهان  ب) عالقه به نور شديد  الف) احساس سرما 
٢ــ مدت زمان استفاده از دماسنج در زير زبان معموًال چند دقيقه است؟

د) ٩ دقيقه ج) ٧ دقيقه  ب) ٣ دقيقه  الف) ١ دقيقه 
دام  ردن درجه  حرارت بدن بيماران با تب باالتر از ٣٩ درجه سانت گراد  م  ٣ــ شيوه  مناسب 

است؟
الف) تن شويه               ب) قرص تب بر خورا           ج) شياف تب بر             د) شستن پاها

٤ــ هنگام تعويض ملحفه  بيماران مبتال به بيمار واگير، وسايل را:
يسه  پالستي بگذاريد. ب) داخل  الف) رو زمين بگذاريد.  

د) رو تخت بيمار بگذاريد تا نظافت تمام شود.              نيد.  رده، از اتاق خارج  ج) بغل 
ه بيمار مبتال به بيمار واگير ازساير افراد جدا باشد؟ ـ چه مدت الزم است  ٥ ـ 
ه تب دارد. ب) تا زمان  امًال خوب شود.  ه  الف) تا زمان 

ه بيمار او قابل سرايت است. د) تا زمان  ردن بيمار نيست.  ج) نياز به جدا 
 جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگذاريد:

ـ وسايل دور ريختن بيمار واگير را مستقيمًا در سطل زباله بريزيد. (    ) ٦ ـ 
٧ــ بيمار ها غيرواگير خيل سريع شناخته م شوند. (    )

يده چ
ِ تب، چگونگ  ✔ در بحث مراقبت از بيماران تب دار، درباره  انواع روش ها بررس
از  اسهال  به  مبتال  ود  با  برخورد  در  شد.  بحث  تب دار  بيمار  از  مراقبت  و  تب،  نترل 

، خصوصًا محلول ORS است.  اف ه انجام م دهيم، رساندن مايع  مهم ترين اقدامات 
بيمار ها  از  مراقبت  اصل  مهم ترين  ه  شد  گفته  عفون  بيمار ها  بخش  در   ✔

واگير، پيش گير از انتقال بيمار به ديگران و در بيمار ها غيرواگير، تغيير در شيوه  
زندگ بيماران است.

ردن شرايط و لوازم در محيط  ✔ مبتاليان به اختالالت سيستم عصب نيازمند فراهم 
نند.  ل ايمن و دوراز خطرها و حوادث، زندگ  زندگ خود هستند تا بتوانند به ش

ار سوم آزمون پايان نظر واحد  ؟
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ـ مهم ترين اصل در مراقبت از بيمار واگير، پيشگير از انتقال بيمار است. (    ) ٨ ـ 
ه بيمار مبتال به اختالالت سيستم عصب رو زمين بخوابد. (    ) ٩ــ بهتر است 

نيد. ١ــ با استفاده از پودر ORS ، محلول ORS را آماده 
نيد. ٢ــ درجه  تب را با استفاده از دماسنج دهان اندازه گير 

ارگاه بهداشت با رعايت اصول، وسايل مورد نياز برا محافظت از سرايت بيمار واگير را  ٣ــ در 
نيد. ن آزمايش  رو مان

تهيه  را  او  از  مراقبت  اصول  از  فهرست  و  شناساي  خود  اطرافيان  در  را  غيرواگير  بيمار  نوع  ٤ــ 
نيد.

ار سوم آزمون پايان عمل واحد  ؟



            



١٢٥١٢٥

پيوست ها

پاسخ نامه ها پيش آزمون هاپاسخ نامه ها پيش آزمون ها

ار اول واح 

١٢٣٤٥٦٧
صغغصصغد

ار دوم واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩
صغغصغغبدالف

ار سوم واح 

١٢٣
جغص



١٢٦١٢٦
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  پاسخ نامه ها آزمون ها پايان نظر

ار اول واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١
زخم بستردمرآب سادهصصغغصبالفد

ار دوم واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

انزيرزبان صغصصغدبالفبالفجبالفپوششقطره چ

ار سوم واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩
غصغغدبالفبد

؟
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