
 
 دستورالعمل و راهنماي  پرستاري جهت آموزش به بیمار، حین بستري

 تراکشن

طبق تراکشن همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص 

 این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیرد
 

  اقدامات قبل از عمل 

  شود لذا اقدامات زیر قبل میشوید و تحت بی حسی اقدام به گذاشتن پین میاتاق عمل منقل در صورتی که شما نیاز به تراکشن استخوانی داشته باشید به
 گیرد:میاز رفتن به اتاق عمل انجام 

 ه و آب شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چاي، قهو
 ننوشید.هم 

 .موهاي موضع عمل ، قبل از عمل الزم است تراشیده شود 
 .قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید 

 .قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید 

  آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید .کلیه لباس ها (لباس زیر، جوراب و ... ) را در 
  .در صورت داشتن سابقه بیماري، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید 

 ي شما قطع و داروهاي در صورتی که بیماري خاصی دارید که تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروها
 جدید جایگزین شود.

  شود .میقبل از رفتن به اتاق عمل براي شما سرم وصل شده و براي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق 
 

 تغذیه 

 ع کنید. بعد از عمل جراحی و پس از هوشیار شدن و با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات شرو 
 

  فعالیت 

 در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیري شود 

 .سعی کنید مرتبا عضالت محل مبتال را شل و سفت نمایید 
 

  مراقبت 

 .در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد 

  صورت خونریزي از محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهید.در 

 .از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري کنید 

 .ورم خفیف، ناراحتی وتغییر رنگ پوست(آبی شدن) در روز اول پین گذاري طبیعی است 

 مشکل(سردي،  وجود صورت در و شودمی کنترل است توسط پرستار عضو خونرسانی و عصبی سالمت نشانه که حرکت و حس گرمی، رنگ، نظر از انگشتان
 پرستار اطالع دهید. به بیحسی و .. ) رنگ پریدگی،

  کند.میشود وازعفونت ریه جلوگیري میسرفه وتنفس عمیق سبب اتساع ریه ها 
 تواند باکمک دیگران موقعیت خود را تغییر دهد.میو به پهلوي دیگر بچرخد، ولی براي جلوگیري از جابجایی قطعات شکستگی، بیمار نباید از یک پهل 
 د.قرارگیري نادرست منجر به درد، جوش نخوردن و یا بدجوش خوردن می شو وضعیت 

 ها باید بطور آزاد آویزان باشد و نباید به تخت یا زمین تکیه داشته باشد وزنه. 
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 پرستاري جهت آموزش به بیمار، حین ترخیصدستورالعمل و راهنماي   

 تراکشن

 رژیم غذایی 

  شامل میوه ها،سبزي ها،غالت کامل و غذاهاي کم چربی پیروي کنید.از یک رژیم غذایی سالم 

 ،د.یحذف نمایخود از رژیم غذایی آن را در صورت مصرف الکل یا نوشیدنی هاي کافئین دار 

 استفاده کنید. پرکالري و پرپروتئین غذایی رژیم استخوان، و نرم بافت التیام تسریع براي 
 پرکلسیم غذاهاي مصرف اما مصرف کنید، )لبنیات شیرو ( کلسیم پر غذاهاي ، کمبود کلسیم بروز از جلوگیري براي است، طوالنی عضو حرکتی بی اگر 

 فراهم کند. را کلیوي سنگهاي تشکیل زمینه که باشد زیاد آنقدر نباید

 نید.جهت پیشگیري از یبوست از رژیم پرفیبر (میوه ها و سبزیجات )حاوي سبوس و مایعات فراوان استفاده ک 
 

  فعالیت 

 نشوند ضعیف عضو عضالت تا دهید انجام را مبتال عضو و بدن ورزش هاي روز هر .  
 انقباض ایزمتریک می گویند عضالت، انقباضات نوع این به کنید. منبسط و منقبض مرتب بطور را نیستند دادن حرکت و قابل اند شده بیحرکت که مفاصلی 

کند و مانع الغر شدن میاست و جریان خون در عضو بهبود یافته و از لخته شدن خون و تورم اندام جلوگیري  حیاتی عضالت قدرت حفظ براي آنها انجام و
 . دهید انجام روز در بار چند را کار این سازید، رها سپس و کنید منقبض ثانیه 11تا 5 را مبتال عضو شود . عضالتمیعضالت داخل پین 

 

 مراقبت 
 یابی کنید.ارز ساعت 2-1 شود را هرمیعصبی عضوي که تراکشن گذاشته  وضعیت 
  تواند باکمک دیگران موقعیت خود را تغییر دهد.میبراي جلوگیري از جابجایی قطعات شکستگی، بیمار نباید از یک پهلو به پهلوي دیگر بچرخد، ولی 
 .طنابها فرسوده نباشند و داخل شیارقرقره قرارگرفته باشند 
 ..گره هاي آن مطمئن باشد و وزنه ها به طور آزاد آویزان باشد 
  کند.میشود وازعفونت ریه جلوگیري میسرفه وتنفس عمیق سبب اتساع ریه ها 
  کند.مینوشیدن مایعات کافی به برقراري جریان ادرار وجلوگیري ازیبوست کمک 

 .محل پین باید روزانه بررسی شود 

 د.منجر به درد، جوش نخوردن و یا بدجوش خوردن می شوقرارگیري نادرست  وضعیت 

 ها باید بطور آزاد آویزان باشد و نباید به تخت یا زمین تکیه داشته باشد وزنه.  

 مراقب بریدگی پوست یا انگشتان بوسیله کشیدگی طناب هاي تراکشن باشید .  

 از نظر نشانه هاي فشار یا سائیدگی روي برجستگی هاي استخوانی،  ید مرتبتخت باید محکم باشد و جهت جلوگیري از ایجاد زخم بستر، پوست بدن با
  . شود پاشنه پا و ... معاینه

 بدن را با چرخاندن و تغییر وضعیت دادن می توان کاهش داد ملحفه ها باید بدون چروك و خشک نگهداري شود فشار روي بعضی از نقاط 

 باید روزانه از نظر بو ، قرمزي و سایر عالئم عفونت  ک و با ماده ضدعفونی کننده تمیز کنید و محل ورود پینمیله ها را طبق دستور پزشیا  پوست اطراف پین
 .بررسی گردد

  بپوشانید الستیکی کوچک هاي سرپوش یا و پنبه باند، با را ها پین تیز نوك بدن، دیگر بافتهاي به صدمه از پیشگیري جهت 
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