
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 گذرا ایسکمیک حمالت

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

 انجام گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر ایسکمیک گذرا 

 

 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

  .کندمی ناشتا باشید و تزريق وريدی مايعات، نیاز تغذيه ای شما را تا حدودی برآورده ساعت اول تا رفع عالئم حاد بیماری 48تا  24 ✓

 شود. دادهلوله معده به شما  تا بهبود رفلکس بلع از طريق چندين روز،ممکن است مايعات  رژيم غذايی نرم )کم نمک و کم چربی( و ✓

 

 فعالیت  ❖

 .از تخت خارج شويداستراحت نسبی داشته باشید و در صورت اجازه خروج از تخت طبق دستور پزشک، بايستی تحت نظر تیم مراقبتی  ✓

به ( احتمال سقوط و آسیب بدنکارافتادگی يک نیمه ) تعادل يا ضعف عضالنی ، زيرا عدمت تیم مراقبتی از تخت خارج نشويدبدون اجازه پزشک و نظار  ✓

 دهد.می شما را افزايش

 
 

 مراقبت  ❖

 شود. می انجام توسط کمک بهیارساعت  6تا  4دهان شويه هر در صورت داشتن لوله معده،  ✓

 . مسواک نرم استفاده کنیداز  احتمال خونريزی با استفاده داروهای ضد انعقادیبه علت  ✓

 .شويدمی ساعت تغییر وضعیت داده 2-3هر  بستردر صورت استراحت مطلق در تخت جهت جلوگیری از زخم  ✓

 انجام دهید. هاعفونت ريه جهت جلوگیری از را ی تنفسی) سرفه و تنفس عمیق (هاورزش ✓

 شود. ها میرفتن و ضعف عضالت اندامتحلیل ( و لخته شدن خون در عروق حرکات پا داشته باشید زيرا بی حرکتی باعث رکود خون در پاها) ✓

 تا از خشکی مفاصل جلوگیری شود.  ها را باز و بسته کنیدبا حرکات ورزشی ساده مفصل ✓

 و پاها، با يک بالش و يا پتو آنها را باالتر از سطح بدن قرار دهید.  هادر صورت داشتن ورم در دست ✓

 ( استفاده کنید. ...، واز وسايل کمک حرکتی مانند ) عصا، چوب زير بغل ✓

 شود.می دستور پزشک برای شما شروع توانبخشی بابدنی وضعیت  شدندر صورت پايدار  ✓

وار قلب برای شما انجام ، اکو کارديوگرام و ن، سونوگرافی داپلر MRI ،اسکنCT، پاراکلینیکی مانند آزمايشات خون در صورت صالحديد پزشک اقدامات ✓

 .خواهد شد

 .دداری کنیدی وريدی خوهاروهای ضد انعقادی از دستکاری برانول و رابطبه دلیل استفاده از دا ✓

ناگهانی در بینايی و تغییر  ،ا به خصوص فقط در يک طرف بدن خود، بازو يا پضعف يا فلج در صورت ،احساس سوزن سوزن شدن ،بی حسی ناگهانی ✓

 .به پرستار اطالع دهید ساده را سريعاً ناگهانی يا مشکل در فهم اظهاراتمی، سردرگصحبت کردن

 .در صورت داشتن سردرد شديد و يا احساس سرگیجه به طوری ناگهانی و خونريزی از بینی يا مقعد به پرستار اطالع دهید ✓

 
 

 دارو ❖

زمان مشخص ی خونی و ساير داروها )مانند آسپیرين (در فواصل و هاداروهای ضد انعقادی مثل وارفارين برای کاهش تشکیل لخته ،طبق دستور پزشک ✓

  .شودمی تجويز توسط پرستار

 
 

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



 
 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 گذرا ایسکمیک حمالت

 و تغذیه رژیم غذایی  ❖

 استفاده کنید.وعده میوه  5 و حداقل از )سبزيجات( Kويتامین ..(، .، غنی از پتاسیم )پرتقال ونمک کم ،چربکم رژيم غذايی از  ✓

 .از گوشت و سبزيجات میکس شده استفاده کنیدبهتر است  ، مواد غذايی مايع غلیظ يا جامد نرم مصرف نمايید واختالل در بلعدر صورت  ✓

 با هم نخوريد.  را ..خودداری کنید و مواد سرد وگرم.ترکیبات مختلف غذايی را همزمان داخل دهان نگذاريد و از مصرف غذاهای چسبنده نظیر نان نرم، موز و ✓

 فعالیت  ❖

 کند.می سالمت قلب و جريان خون مغز کمک کنید زيرا ورزش به )پیاده روی(ورزشبه صورت منظم  ✓

 شويد رانندگی نکنید، در اماکن مرتفع، با ماشین آالت نیز کار نکنید.اگر مکرراً دچار حمله ايسکمیک گذرا می ✓

 مراقبت  ❖

 ها انجام دهید.عفونت ريه های تنفسی) سرفه و تنفس عمیق ( جهت جلوگیری ازورزش ✓

 شود. ها میحرکات پا داشته باشید زيرا بی حرکتی باعث رکود خون در پاها)لخته شدن خون در عروق (، تحلیل رفتن و ضعف عضالت اندام ✓

 ها جلوگیری شود. ها را باز و بسته کنید تا از خشکی آنطی حرکات ورزشی ساده مفصل ✓

 آنها را باالتر از سطح بدن قرار دهید. ها و پاها، با يک بالش و يا پتو در صورت داشتن ورم در دست ✓

 های بدن به شما کمک کند.تواند در قوی شدن عضالت و يادگیری دو باره راه رفتن و حرکت دادن ماهیچهفیزيوتراپی می ✓

 استفاده کنید. هنگام راه رفتن در صورت داشتن ضعف عضالت و بی حسی از وسايل کمک حرکتی مثل واکر، عصا، چرخ ✓

ر گیری منظم فشار خون، انجام حرکات ورزشی منظم، اجتناب از مصرف الکل، سیگار، نمک و مواد چرب، خوردن زياد میوه جات و سبزيجات از تکرابا اندازه ✓

 کنید.بیماری اجتناب می

دهید و به طورمنظم به پزشک  تغییررا خود  زندگی ( شیوهو غیره قلبی ، بیماریخون ، پرفشاریشیرين ديابتدر صورت داشتن بیماری زمینه ای )مانند  ✓

 جهت کنترل بیماری مراجعه کنید.

 در صورت اضافه وزن جهت کاهش وزن به يک مشاور تغذيه مراجعه کنید. ✓

 از خشک شدن پوست جلوگیری کرده و بهداشت دست و دهان را رعايت نمائید.  ✓

 دارو ❖

 شود را به موقع مصرف کنید. های خونی تجويز میداروهای ضد انعقادی مثل وارفارين که برای کاهش تشکیل لخته ✓

توانند آسپرين میدهد و در افرادی که ندهد و احتمال ايجاد سکته مغزی به دنبال حمالت ايسکمیک گذرا را کاهش میآسپرين تشکیل لخته را کاهش می ✓

 شود.يز میبخورند، تیکلوپدين تجو

 زمان مراجعه بعدی  ❖

گیجی ناگهانی، مشکل ناگهانی در صحبت کردن يا فهمیدن صحبت ن، حسی يا ضعف ناگهانی در صورت، بازوهايا پاها بويژه در يک سمت از بدبیدر صورت  ✓

سابقه و بدون دلیل، يا تغییر در روند بی ،شديد ،سردرد ناگهانی، روی، سرگیجه، عدم تعادل، عدم شنوايی در پیادهم، در بینايی يک يا هر دو چشن، ديگرا

 ( تماس بگیريد.115های پزشکی )شماره تلفنسريعاً با مرکز فوريت ايدسردردهايی مثل میگرن که شما از قبل آنها را داشته

 به طور منظم جهت ادامه درمان به پزشک معالج مراجعه کنید. ✓
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