
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 آپالستیکمیآن

آنمی الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام آپالستیک 

 

 رژیم غذایی و تغذیه ❖

 پزشك و متخصص تغذيه مي توانند درمورد روش هاي حفظ تغذيه سالم توصيه هاي الزم را داشته باشند. ✓

 و اجازه پزشك ابتدا رژيم مايعات وميدر صورت حالت تهوع و استفراغ از خوردن و آشاميدن خودداري نماييد و سپس در صورت بهتر شدن حال عمو  ✓

 معمولي شروع شود. توانايي بدن به جذب مايعاتدر صورت  سپس

كند لذا براي به كار گرفتن بهترين روش براي مصرف كلسيم به ميزان مناسب و كافي، بايد با پزشك متخصص مشورت كلسيم جذب آهن را مشكل مي ✓

 .كرد

 

 فعالیت  ❖

 و راه برويد. شده است هر چه زودتر از بستر خارجدر بستر پاها را حركت دهيد، تا از لخته شدن خون در پاها پيشگيري شود. بهتر  ✓

 تغيير وضعيت دهيد. )از وضعيت ايستاده به نشسته يا خوابيده و بالعكس( تا دچار سر گيجه نشويد.ميبه آرا ✓

و ... از تخت خارج  ابتدا بنشينيد، سپس پاهاي خود را از لبه تخت آويزان كنيد. در صورت نداشتن سرگيجه و تاري ديد در صورت خارج شدن از تخت ✓

 شويد. دقت كنيد حتما پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرماييد تا در كنار شما باشد.

 

 مراقبت  ❖

 از دستكاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري كنيد. ✓

 .به شما داده خواهد شدداروها طبق تجويز پزشك و در فواصل مشخص توسط پرستار  ✓

 را به پزشك اطالع دهيد. خونريزي از اندام ها و ... ،واستفراغ تهوع، ادرار در خون وجود ✓

 در هنگام گرفتن خط وريدي از كوچكترين آنژيوكت موجود استفاده گردد.  ✓

 دقيقه بعد از كشيدن آنژيوكت، روي محل با فشار مستقيم،فشرده شود تا خون كامال بند آيد. 5تا  ✓

 كنار تخت استفاده گردد. محافظ از نرده در اطراف بيمار ، در صورت نياز ✓

 بطور مرتب دستانتان را با آب و صابون بشوئيد. ✓

 باشند به مالقات بيمار نروند.ميافرادي كه داراي عفونت هاي تنفسي و ...  ✓

 اتاق بيمار شلوغ و پر از مالقات كنندگان نباشد. ✓

 ممكن است هر روز نياز به خونگيري داشته باشيد. ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یراهنما دستورالعمل و

 آپالستیکمیآن

 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

هاي هاي خشك شده، عدس و لوبيا، سبزيجات سبز برگ پهن مانند اسفناج، كلم و يا غلهمرغ، ميوهغذاهاي حاوي آهن زياد از جمله گوشت قرمز، ماهي، مرغ، تخم ✓

 .نماييد حاوي آهن غني شده مصرف

 نماييد.مصرف  C ها و سبزيجات حاوي ويتامينتوت فرنگي، كلم و يا ساير ميوهدهد مانند آب پرتغال، مواد خوراكي كه جذب آهن را در بدن افزايش مي ✓

 كنيد.  خودداري به علت دشوار كردن فرآيند جذب آهن،هاي غذايي از نوشيدن قهوه و چاي همراه با وعده ✓

 ماهي و تخم مرغ خام خودداري كنيد. ،از مصرف گوشت ✓

 حفظ تغذيه سالم توصيه هاي الزم را داشته باشند.پزشك و متخصص تغذيه مي توانند درمورد روش هاي  ✓

 فعالیت ❖

 در طول روز به ميزان كافي استراحت كنيد. ✓

 شبها به ميزان كافي بخوابيد.  ✓

 باشد.مي مفيد براي شما سواري دوچرخه و زدن مثل قدم باز فضاي در سبك هاي ورزش ✓

 .خودداري كنيد گردد،ميآسيب به اندام ها  كه موجب سنگين كييفيز هاي فعاليت از ✓

 مراقبت ❖

 از پزشكتان بخواهيد كه ليستي از داروهايي كه نبايد در اين دوران مصرف كنيد، را به شما بدهد.  ✓

 با پزشك خود در مورد ادامه درمان همكاري الزم را داشته باشيد و درمان خود را تكميل نماييد. ✓

 از افرادي كه دچار بيماريهاي عفوني هستند دوري كنيد. ✓

 جاهاي شلوغ و پر ازدحام پرهيز نمائيد.از  ✓

 و بطور استريل پانسمان نماييد. زخم هاي بدنتان را تميز نگه داريد روزانه استحمام كنيد. ✓

 از كساني كه به تازگي واكسينه شده اند دوري كنيد. ✓

 بهداشت دهان و دندان را به دقت رعايت كنيد. ✓

 نماييد. از بروز صدمه و جراحت جلوگيري ✓

 نماييد. ريش تراش به جاي تيغ استفاده از ماشين ✓

 نماييد. از مسواک نرم استفاده ✓

 نكنيد. استفاده از انما و دماسنج مقعدي ✓

 .كشيدببا ماليمت از بيني نفس  ✓

 كنيد. با پزشك در مورد استفاده از نخ دندان مشورت  ✓

 براي جلوگيري از يبوست ، از داروهاي ملين و نرم كننده استفاده كنيد. ✓

 راه رفتن، حتماً از يك نفر كمك بگيريد.در صورت  ✓

 در صورت خونريزي، روي محل خونريزي به صورت مستقيم فشار وارد كنيد. ✓

  در صورت خونريزي از بيني، در وضعيت كامالً نشسته قرار بگيريد و در پشت گردن قطعات يخ گذاشته و بيني خود را فشار دهيد. ✓

 ف نشد، به پزشك خود اطالع دهيد.دقيقه متوق10در صورتي كه خونريزي بعد از  ✓

 در كارها و امور روزمره از ديگران كمك بگيريد. ✓

 .تجويز شده را دقيقاً طبق دستور پزشك مصرف كنيدداروهاي  ✓

 زمان مراجعه بعدی ❖

 در فواصل منظم و تعيين شده به پزشك مراجعه نماييد.  ✓

 در صورت مشاهده عالئم عفونت مانند تب در زمان ابتال به اين بيماري به پزشك مراجعه نماييد.  ✓

 اگر در طي درمان عالئم جديد و غير قابل توجيه مشاهده شد. حتماً به پزشك مراجعه كنيد. ✓

 در صورت مشاهده عالئم كم خوني در خود و يا بستگان به پزشك مراجعه نماييد. ✓
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