
 

 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مننژیت

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

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیردمننژیت 

 غذایی رژیم ❖

 کند. میدر مرحله حاد بیماری با دستور پزشک ناشتا باشید و تزريق وريدی مايعات نیاز تغذيه ای شما را تا حدودی برآورده  ✓

 طبق دستور پزشک و اجازه پرستار، ابتدا از مايعات )آب میوه طبیعی( استفاده کنید.  ✓

 فعالیت  ❖

 اتاق کم نور و مجزا استراحت کنید.ی کشیده در هادر روزهای اول بايد در تخت با نرده ✓

 .. با کمک تیم مراقبتی راه برويد..ید، در صورت نداشتن سرگیجه، تاری ديد ويتخت نشسته و پاها را آويزان نما برای خروج از بستر، ابتدا مدتی در لبه ✓

 ی در محدوده حرکتی مفاصل انجام دهید.ها)سفت وشل کردن عضالت( و انجام ورزش تمرين تقويت عضالت برای افزايش قابلیت انعطاف مفاصل، ✓

 پیشگیری شود. عروق پا در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در  ✓

 مراقبت  ❖

 به پرستار اطالع داده تا طبق تجويز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد... ( .)سر درد و درد عضالت ودر صورت داشتن درد،  ✓

 .دیبهبودی کامل استراحت داشته باشتا  ✓

 شود، نگران نباشید و مانع انجام آن توسط پزشک نشويد.میی تشخیصی مثل گرفتن مايع نخاع توسط پزشک انجام هاتست ✓

 در طی بستری مالقات و رفت و آمد برای جلوگیری از انتقال بیماری کنترل و محدود خواهد شد. ✓

 بینی عفونی هستند، وسايل شخصی خودرا در اختیار ديگران قرار ندهید. ن واين بیماری عفونی است و ترشحات دها ✓

 است آن را رعايت کنید.میقبل و بعد از غذا و تماس با ترشحات بدن الزا هابهداشت فردی مناسب، شستن دست ✓

 شود. میینه جهت خروج ترشحات انجام ی تنفسی، تنفس عمیق وسرفه انجام دهید، در صورت لزوم فیزيوتراپی قفسه سهاجهت پیشگیری از عفونت ✓

  رعايت کنید. را بهداشت دهان ولثه ✓

 دارو ❖

 شود.میی قوی توسط پرستار تجويز هاطبق دستور پزشک، داروهای ضد تهوع و مسکن در صورت حالت تهوع ، ✓

 شود.میبه موقع توسط پرستار تزريق  هاآنتی بیوتیک ✓

 يک لیوان آب استفاده کنید. ساعت قبل از غذا( و1-2) با معده خالینیاز است برای مصرف برخی داروها، دارو را  ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مننژیت

 رژیم غذایی  ❖

 مصرف کنید.  لیوان روزانه( 8حجم کمتر میل کنید ودر فواصل غذا مايعات فراوان ) غذا را در وعده بیشتر و ✓

 غذايی پرانرژی وپر پروتئین استفاده کنید. ✓

 فعالیت  ❖

تحرک  ی هوازی مثل پیاده روی انجام دهید وهاتنفس عمیق وسرفه انجام دهید، فیزيوتراپی قفسه سینه، ورزشی تنفسی، هاجهت پیشگیری از عفونت ✓

 داشته باشید.

مهم  های استراحت مکرر بین فعالیتهادر نظر گرفتن دوره .شودمیيی را انتخاب کنید که قسمت اعظم انرژی آنها در مدت زمان کوتاهی صرف هافعالیت ✓

 .است

 .بهبودی کامل از رانندگی پرهیز کنیدتا  ✓

 مراقبت  ❖

 .تا بهبودی کامل استراحت نسبی داشته باشید ✓

 .هستند بايد از ماسک استفاده کنند شماو افرادی که در تماس با  کنید. شمابطور مرتب و روزانه کنترل  درجه حرارت بدن را ✓

 .نیدبه پزشک مراجعه و درمان را به طور کامل دنبال ک اًی تنفسی يا گوش بايد حتمهادر صورت بروز عفونت ✓

 بهداشت فردی مناسب، شستن دستها قبل و بعد از غذا و تماس با ترشحات بدن را رعايت کنید. ✓

 دارو ❖

 کند. میمعموالً دستگاه دفاعی بدن خود بر بیماری غلبه .آگر مننژيت غیر چرکی ناشی از ويروس باشد هیچ دارويی نیاز نیست ✓

 تجويز شود. است ممکن بی نظیر آمفوتريسین قارچ ضد باشد، داروهای قارچ از يک ناشیاگر مننژيت  ✓

 .شودخونريزی باعث است شود، زيرا ممکن درد بايد خودداری برای آسپیريناز مصرف  ✓

استفاده از  در صورت نیاز وريفامپین و استفاده از داروهای ضد التهاب  ن،مثل پنی سیلیيی  هاآنتی بیوتیک در مننژيت باکتريايی داروهای مورد استفاده ✓

 باشد. میداروهای ضد تشنج 

 ی حساسیتی به پزشک اطالع دهید.هادر صورت بروز واکنش و بايستی به موقع و به طور کامل استفاده شود هادر صورت تجويز آنتی بیوتیک ✓

ساعت قبل از غذا( و با يک لیوان آب استفاده کند و از مصرف الکل خودداری شود و اين 1-2) را با معده خالیدر صورت تجويز ريفامپین، توصیه شده دارو  ✓

 شود.میمیدارو باعث نارنجی شدن رنگ ادرار وترشحات ولنزهای چش

 .اطالع دهیددر صورت عالئم شبه آنفلوانزا، زرد شدن پوست يا صلبیه، خونريزی غیر عادی به پزشک  ✓

 مصرف داروهای ضد بارداری به پزشک اطالع دهید.در صورت  ✓

شک در صورت تجويز داروهای ضد تشنج، بهداشت دهان و لثه رعايت شودو به طور دوره ای توسط دندانپزشک معاينه شويد و به صورت دوره ای به پز ✓

گام مصرف دارو از انجام کارهايی که نیاز به هوشیاری مراجعه کنید و در صورت عالئم تب، گلودرد، خونريزی زير پوستی به پزشک مراجعه کنید. در هن

 کامل دارد اجتناب کنید.از قطع خودسرانه دارو اجتناب کنید.

 .روز به طول می انجامد 10-14 طول درمان بیماری حدوداً ✓
قرار گیرند. درمان آنها با ريفامپین است  همه افراد اهل خانه که در تماس با فرد مبتال به مننژيت چرکی هستند بايد برای پیش گیری تحت درماننکته : ✓

 .از دو هفته در تماس با بیمار بوده اند پیش گیری الزم نیست قبلاگر افراد .روز بايد دارو مصرف کنند 4و به مدت 

 زمان مراجعه بعدی  ❖

کما،  اختالل در سطح هوشیاری از منگی و خواب آلودگی تا ،تشنج ،استفراغ جهنده ،تهوع ،سردرد به ويژه در ناحیه پشت سر ،تبمانند میدر صورت عالئ ✓

 به پزشک مراجعه کنید.حساسیت به نور ، خم شدن لگن و زانوی بیمار هنگام خم شدن گردن
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