
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 )lP( نخاعی مایع آزمایش

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

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیرد )IPنخاعی (
 

 رژیم غذایی و تغذیه 

  استفراغ دارید از خوردن و آشامیدن خودداري نمایید.در صورتی که حالت تهوع و 

 شروع کنید.  را با نظر پزشک و در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات 

 

  فعالیت 

  در صورت اجازه پزشک جهت خارج شدن از تخت ابتدا بنشینید، سپس پاهاي خود را از لبه تخت آویزان کنید. در صورت نداشتن سرگیجه و تاري

 ... از تخت خارج شوید. دقت کنید حتما پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.دید و 

 

 مراقبت هاي قبل از انجام آزمایش 

  شود.مینامه انجام عمل گرفته رضایت از شما و همراهانتان  

 رامش و خونسردي خود را حفظ نمایید.آ 

  خواهد کرد.کمک شما  پرستار با توضیح روش به آرامش پرستار یا پزشک خود مطرح نمایید. بهدر صورتی که نگران هستید 

  شود.میتنفس و ضربان قلب به طور مرتب چک و بررسی  از قبیل فشار خون،عالئم حیاتی 

  و سعی کنید وضعیت خود را تغییر ندهید. دیناگهانی و سرفه و تحرك بپرهیزاز حرکت هاي آزمایش در طول انجام 

 

 مراقبت هاي بعد از انجام آزمایش 

  پس از چند ساعت استراحت کردن برطرف خواهد شد.گرفتن مایع نخاع وارد کردن سوزن و درد محل  

  کردن بهتر خواهد شد. با استراحتاز عوارض این روش تشخیصی است که سردرد 

 با این کار احتمال سردرد کاهش می یابد بهتر است بعد از آزمایش چند ساعت به پشت بخوابید. 

 .در صورت خیس شدن پانسمان محل آزمایش به پرستار خود اطالع دهید 

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

 

  

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 )lp( نخاعی مایع آزمایش

  رژیم غذایی و تغذیه 

  رعایت رژیم خاصی نیستید مگر این که بیماري خاصی داشته باشید.نیاز به 

 

 فعالیت 

 .تا دو روز بعد از انجام آزمایش بهتر است استراحت نمایید و از انجام ورزش خودداري کنید 

 .از انجام ورزش هاي سنگین اجتناب نمایید 

 

 مراقبت ها 

 با این کار احتمال سردرد کاهش می یابد بهتر است بعد از آزمایش چند ساعت به پشت بخوابید. 

  پس از چند ساعت استراحت کردن برطرف خواهد شد.گرفتن مایع نخاع وارد کردن سوزن و درد محل  

  کردن بهتر خواهد شد. با استراحتاز عوارض این روش تشخیصی است که سردرد 

  .از تکان دادن شدید سر خودداري نمایید 

 ساعت برداشت  24توان پس از میرا گرفتن مایع  مان محلپانس. 

 کنید. حمامبعد از گرفتن نمونه روز  2تا  1پس از  یدتوانمی 

  به پزشک خود اطالع دهید.و  دریافت کنیدجواب آزمایش خود را 

 .در صورت خیس شدن پانسمان محل آزمایش به پزشک خود اطالع دهید 

 

 زمان مراجعه بعدي 

  زمان تعیین شده توسط پزشک جهت بررسی جواب آزمایش مراجعه نمایید.در 

  8/37تب یا افزایش درجه حرارت بدن بیشتر از 

 قرمزي و وجود ترشح چرکی یا کم رنگ از اطراف محل خروج سوزن 

 ژانسیسایر موارد نگران کننده و اور 
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