
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 لوسمی

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

 این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 

  و تغذیه غذاییرژیم  ❖

ای که گردد به گونهمی تنظیم توسط متخصص تغذیه برنامه غذایی مناسب، متعادل و متنوع با هدف تأمین نیاز روزانه به انرژی و مواد مغذیبرای شما  ✓

 .ها استفاده شودهای اصلی غذایی در وعدهدر آن از تمام گروه

وعده  8تا  6های غذایی به تعداد وعدهروبرو هستند بهتر است  اشتهاییبیکسانی که با مشکل در وزن و الغری مفرط مخصوصاً کاهشجهت پیشگیری از  ✓

 . شودو در هر وعده، در حجم کم از غذاهای مقوی و مغذی استفاده  یابددر روز افزایش 

، شیر پرچربیو  ماست، خامه، کرهتوان از مقدار متعادلی مواد غذایی پر کالری مثل بیماران الغر، میوعده های غذایی افتی روزانه در برای افزایش انرژی دری ✓

 د.استفاده کرپسته، بادام، گردو، کنجد و...( ) هامغزها و دانه، (...زیتون، کانوال، آفتابگردان ومناسب )روغن  های مایعانواع روغن

 تهوع و استفراغ دارید از خوردن و آشامیدن خودداری کنید و به پرستار خود اطالع دهید تا طبق نظر پزشک برای شما دارو و سرم شروع شود. اگر حالت ✓

 

 فعالیت  ❖

 و راه بروید. در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود. بهتر است هر چه زودتر از بستر خارج ✓

ید. خارج شدن از تخت ابتدا بنشینید، سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان کنید. در صورت نداشتن سرگیجه و تاری دید و ... از تخت خارج شوبرای  ✓

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

 

 مراقبت  ❖

 ل به خود خودداری کنید.از دستکاری سرم ها و رابط های متص ✓

 داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا خواهد شد. ✓

 با تیم مراقبتی خود در زمان انجام اقدامات تشخیصی و درمانی همکاری نمایید. ✓

 ن داده شود.در صورتی که دارای دردهای عضالنی هستید به پرستار خود اطالع دهید تا با نظر پزشک داروی مسک ✓

 به پرستار خود اطالع دهید. خونریزی از اندام های بدن و یا در مدفوع در صورت مشاهده ✓

 در زمان خارج کردن برانول از داخل رگ محل خروج را تا چند دقیقه فشار دهید تا خونریزی نکند. ✓

 مواظب باشید در زمان خواب و استراحت برانول یا لوله سرم از دست شما خارج نشود. ✓

 ممکن است روزانه برای تعیین میزان پالکت خون از شما خونگیری شود. ✓

 از مصرف خودسرانه داروها و بدون اجازه پزشک خودداری نمایید. ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 لوسمی

 رژیم غذایی و تغذیه  ❖

 این بیماران نیاز به کالری و پروتئین کافی برای پیشرفت بهبودی، بدست آوردن توان و قدرت و وزن سالم دارند. ✓

 متخصص تغذیه می توانند درمورد روش های حفظ تغذیه سالم توصیه های الزم را داشته باشند.پزشک و  ✓

 باشد.میمفید  لیوان برای کودکان 4-6لیوان مایعات در روز برای بزرگساالن و  10-8  ✓

 .باشدفراموش نکنید که تهیه انواع غذاهای مورد عالقه، در افزایش میل بیماران به خوردن موثر می  ✓

نقش موثر دارد. از بهترین منابع میبیمار مبتال به لوستقویت سیستم ایمنی ها، پوست، خون و یافت مقدار کافی پروتئین در بازسازی عضالت، استخواندر ✓

 .ها اشاره کردمرغ، شیر و لبنیات، حبوبات، مغزها و دانهتخم چربی، مرغ، ماهی،توان به گوشت قرمز بیپروتئین می

ها و مواد معدنی مورد نها به ویتامیهای غذایی بیمار به تأمین نیاز آنهای تازه و متنوع در برنامه وعدهو سبزی های طبیعیمیوهآبستفاده از انواع میوه، ا ✓

 .کندنیاز کمک می

 فعالیت   ❖

 استراحت در طول درمان مهم است ولی پزشکان توصیه می کنند تا حد توان به فعالیت های عادی خود ادامه دهند. ✓

 مراقبت  ❖

 خودداری نمایند.میپرجمعیت و عمواز آنجایی که مبتالیان به لوسمی براحتی دچار عفونت می شوند، توصیه می گردد که از حضور در مکان های  ✓

 از تماس با افرادی که دچار سرما خوردگی و یا سایر بیماری های مسری هستند، اجتناب نمایند.  ✓

 .نماییددر صورت بروز عفونت، بایستی آن را جدی تلقی نموده و سریعتر درمان را شروع  ✓

کنند . پزشکان توصیه میدهدافزایش می  ا نیز شده و نیز احتمال بروز خونریزیلوسمی و شیمی درمانی موجب حساس شدن دهان وعفونی شدن سریع آن  ✓

 بیماران معاینات دندانی کامل داشته باشند.

مطرح کنند، مالقات با مددکار اجتماعی، مشاور یا فرد مذهبی می تواند برای افرادی که می خواهند در مورد احساسات خود صحبت کرده و نگرانی خود را  ✓

 شد.با موثر

 گیری نمایید.برنامه های مراقبتی شامل فواصل زمانی ویزیت و آزمایشات مورد نیاز که توسط پزشک مشخص شده است را پی ✓

دهد. برای درست کردن آب نمک، یک قاشق غذاخوری نمک را داخل میشستشوی دهان با یک محلول آب نمک گرم بروز زخم های دهانی را کاهش   ✓

 بطری نوشابه ( حل نمایید.  سی سی آب )معادل یک 250

 برای جلوگیری از خراشیدگی لثه ها از مسواك نرم استفاده کنید. ✓

 .ران موثر خواهد بودبه یاد داشته باشید که ایجاد محیطی گرم، شاد و دوستانه در کنار افراد خانواده و آشنایان در بهبود اشتها و بهتر غذا خوردن این بیما  ✓

ها موازین سازی غذای آنهای غذایی در این بیماران بیشتر است، بنابراین باید در تهیه و آمادهسیستم ایمنی احتمال بروز مسمومیت بودن به دلیل ضعیف ✓

  .و ایمنی به طور کامل رعایت گرددبهداشتی 

 زمان مراجعه بعدی ❖

 نمایید.بودید برای بررسی به پزشک مراجعه میاگر شما یا افراد خانواده دارای عالئم لوس ✓

 .شد به پزشک مراجعه نماییدبدتر  درمان در طی اگر عالیم ✓

 ایجاد شود. توجیهجدید یا غیرقابل اگر عالیم ✓
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