
 

 ایمنی بیمار

 از تخت قوطسیری یشگپ 

 دیده اطالع پرستار به حتما دیستیبا خودی پاهای روی خوب به دیتوانی نم ای دیدار سقوط و افتادنۀ سابق اگر. 

 دیببر باال را تخت محافظ دیهستی بستر تختی رو بر کهیهنگام.  

 دیبخواه کمک خود همراه ای بخش پرسنل از دیبرو نییپا ای باال تخت از دیتوانی نمیی تنها به اگر. 

 دیکن استفاده ها پله کناری ها رهیدستگ از ها پله از رفتن نییپا ای باال هنگام. 

 دیآور در صدا به را پرستار احضار زنگ ای و دیکن صدا را پرستار کمک، به ازین صورت در. 

 دیبزن را خود نکیع تخت از شدن خارج از قبل ،نکیع داشتن و دید مشکل داشتن صورت در. 

 دارد وجود شما اتاق دری کاف نور دیشو مطمئن ،شب در بخصوص رفتن راه هنگام. 

 دیکن استفاده مناسبیی دمپا ای کفش از خوردن زیل ازی ریجلوگ جهت.  

 دیکن استفاده چرخداری صندل ای واکر عصا، مانندی کمک لیوسا از ازین صورت در رفتن راهی برا. 

 دیریبگ را محافظ لهیم توالت و حمام در. 

 

 

 

 

 

 

 ها ستفاده از مهار کنندها 

  گاهی مواقع به منظور حفظ ایمنی بیمار و جلوگیری از صدمه احتمالی به بیمار یا سایر بیماران با جلوگیری از ترک کردن

های مهار کننده، کمربند مهارکننده، مهار کننده مچ و قوزک پا، زارها مانند )ژاکتتخت نیاز است بیمار با استفاده از بعضی اب

 کت پیدا کرده و مهار شود و .....( محدودیت حر دستکش مهارکننده

 اشد از شل کردن آن خودداری کنیدو محکم ب همهار کننده باید پیوست. 

 ها با پرستار بیمار مشورت کنیدهدر دستکاری مهار کنندقبل از انجام هر اقدامی. 

 یمنی محیطا 

 دیریبگی جد مارستانیب در خود اقامت زمان در رای منیای هشدارها. 

  کنیدبه راهنمای خروج اضطراری در بخش توجه شود و در صورت نیاز از آنها استفاده. 

 استفاده) .دیکنی خوددار مربوطه مسئولی هماهنگ بدونی نشان آتش وی منیا زاتیتجه ای لهیوس نوع هر نمودن جا جابه از 

 (باشدی م قیحر ای حادثه زمان در صرفا  ی نشان آتش وی منیا زاتیتجه و لیوسا از
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 ازمندین مهم نیا که است خدمات ارائه مراحل هیکل در ماریب هر قیدقیی شناسا ازمندین حیصحی ها مراقبت ارائه •

 استی و همراه و ماریب مشارکت

 اطالعات دیشو مطمئن تا دیکن بررسی را پدر نام و تولد خیتار ،یخانوادگ نام و نام شامل دستبندی رو بر را خود تیهو طالعاتا 

 .باشدی م حیصح شده ثبت

 دینکن باز را آن و دیدار هنگ بسته ،دست مچی رو بر مارستانیب دری بستر مدت تمام در را خودیی شناسا دستبند . 

 دیده اطالع پرستار به داشتی مشکل ای شد گم شما دستبندی لیدل هر به اگر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمنی داروییا 

 تاریخچه دارویی خود را با پزشک معالج در میان بگذارید. 

 در صورتی که باردار یا در زمان شیردهی می باشید،  با پزشک معالج در میان بگذارید. 

  در صورت مصرف چندین دارو و بیماری های زمینه ای ، به منظور پیش گیری از تداخل دارو ها زمان و نحوه مصرف داروهای

 .ا داروساز سوال نموده و مطابق با آن مصرف نماییدخود را از پزشک ی

  به نحوه نگهداری داروهای مصرفی خود توجه نموده و مطابق با دستورالعمل پزشک و کادر درمانی خود آن ها را نگهداری

 ...(.نگهداری در یخچال، دور از نور و یا رطوبت و: مانند ) نمایید

 بعضی داروها بعد از باز شدن مدت زمان محدودی برای استفاده . توجه داشته باشید. دبه تاریخ تولید و انقضای داروها دقت کنی

 (.مانند بعضی قطره های چشمی و سوسپانسیون های غیر آماده)دارند 

  بروشور داروها را مطالعه نمایید، اگر فکر می کنید به عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها دچار شده اید با پزشک خود در

 .ذاریدمیان بگ

 بدون مشورت پزشک از مصرف بی رویه ویتامین ها ، داروهای گیاهی و مسکن ها خودداری نمایید. 

 کنید و داروی خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید یا مقدار و نوع آنها را تغییر ندهید کامل را درمانی دوره طول. 
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