
 

  ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 پاراپلژیک

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 گیردپاراپلژیک 

 

 بستر اقدامات زیر را انجام دهید جهت جلوگیری از زخم ❖

 یا ارزن استفاده نمایید. ی مخصوصهااز تخت بادی و تشک ✓

 نکنید.چرخش متناوب در تخت و در هنگام دراز کشیدن را فراموش  ✓

 نکنید.استحمام روزانه و مراقبت بهداشت مناسب پوست را هیچگاه فراموش  ✓

 .ناحیه استخواني توجه خاص داشته باشیدپوست بطور مرتب کل بدن را بررسي کنید و به  ✓

 .دیلمس معاینه دقیق داشته باش ازطریقمشاهده و هم  از طریقدر بررسي روزانه نواحي تحت فشار ، هم  ✓

 .مشاهده معمولي قابل شناسایي نباشد د. زیرا آسیب پوست ممکن است بای، سفتي و ادم توجه کنميدر لمس بایستي به مواردی همچون گر  ✓

  .د ، پوستي که بطور مکرر با ادرار، عرق یا مدفوع مرطوب مي شود بیشتر تخریب مي شودیپوست را سالم و خشک نگه دار ✓

 د.پوست را بعد از حمام خوب خشک کنید اما با حوله محکم مالش ندهید چون پوست مي تواند دچار آسیب شو ✓

  .دنپا در صندلي چرخدار نسبت به بلندی صحیح تنظیم شوی هامطمئن شوید پدال ✓

 .کندبه پخش شدن وزن بطور یکنواخت کمک ميد. این کار بالش یا کوسن برروی صندلي چرخدار استفاده کنی ،از تشکچه ✓

 .تخریب پوست باالی استخوان خاجي مي شود موجبکاهش فعالیت یا خمیده بودن  .در صندلي چرخدار راست بنشینید ✓

 .دقیقه یکبار، خود را از روی ویلچر بلند کند 15هر  حداقلگام نشستن روی ویلچر هن ✓

مرتبا تغییر وضعیت دهید و جابجا بعلت نشستن طوالني مدت در خودرو یا هواپیما  های پر خطر مانند مسافرتهاهنگام قرار گرفتن در موقعیت ✓

 شوید.

  .د. کفش نباید خیلي تنگ یا بزرگ باشرسي کنیدی تازه مي پوشید پاها را بدقت برهاکه کفش هنگامي  ✓

  .از جوراب حمایت کننده )ساپورت( استفاده کنید ✓

  .ی چرب کننده استفاده کنیدهااگر پوست شما خشک است از کرم ✓

 .از مصرف سیگار پرهیز نماید ✓

در صورتي که متوجه هرگونه قرمزی در پوست بیمار شدید باید بالفاصله اقدامات درماني را شروع کنید چون در عرض چند روز این زخم تمام  ✓

 برد.ميبافت را از بین 

 .نکنیدبر روی ناحیه مبتال به زخم هیچ گونه فشاری وارد  ✓

 بلکه اطراف آنها را ماساژ دهید. ی برجسته را ماساژ ندهیدهانواحي قرمز شده روی سطح استخوان ✓

 اجازه ندهید ناحیه قرمز شده در تماس با ملحفه، پتو و غیره باشد. ✓

  .کنیداستفاده سرم فیزیولوژی یا آب گرم از محلول فقط ، بسترجهت شستشوی زخم  ✓

 ی ضدعفوني کننده برای شستشوی زخم استفاده نکنید.هااز بتادین و سایر محلول ✓

 کند.ميمطلقاً از پودر تالک استفاده نکنید. زیرا عالوه بر خشک کردن پوست، منافذ آن را نیز مسدود  ✓

 کند.مياز الکل جهت ماساژ دادن استفاده نکنید، زیرا پوست را به شدت خشک  ✓

 .اگر پوست بیمار تاول زد، آن را پاره نکنید. ناحیه تاول زده را در معرض هوا قرار دهید تا خوب شود ✓

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



 

 توصیه جهت جلوگیری از پوکی استخوانچند  ❖

 کنید. حفظبدني خود را  تا حد امکان فعالیت ✓

 کنید.محدود را مصرف کافئین   ✓

 نمایید. اجتناب و انواع دخانیات از مصرف سیگار  ✓

ی غذایي خود از هابنابراین مهم است که در وعده .شودميدفع  هااز استخوانحرکتي  نتیجه بيبه طور کلي مقدار زیادی از کلسیم بدن در  ✓

  .دیبه میزان کافي استفاده کنی لبني هاشیر و فراوردهگروه 

 

 جلوگیری از افزایش وزن چند توصیه جهت ❖

 .از مصرف غذاهای حاوی چربي و قند باال اجتناب کنید ✓

 .پرهیز نمائیدی الکلي هااز مصرف نوشیدني ✓

 فعالیت بدني خود را افزایش دهید. ✓

 .از استرس، ناامیدی و خستگي دوری کنید ✓

 

 توصیه جهت افزایش استقاللچند  ❖

افزایش استقالل را یاد بگیرید ی هاگردد. پس مهارتميهای زندگي روزانه، باعث افزایش اعتماد به نفس و خودباوری استقالل در انجام فعالیت ✓

 گروه درماني خود در سالنهای درماني و یا در کنار تخت خودتان تمرین نمائید. بارا  هاو آن

 هاسعي کنید خودتان آن باشد.ميهای روزمره زندگي شامل خوردن، آشامیدن، استحمام، نظافت روزانه، لباس پوشیدن و توالت کردن فعالیت ✓

 را انجام دهید.

 پاراپلژی عبارتند از:های مربوط به زمان استحمام برای افراد مهارت ✓

 توانید از صندلي وان استفاده کنید و یا در داخل وان بنشینید.ميبسته به توانایي شما،  •

 تواند مفید باشد.ميی دستي متحرک هااستفاده از دوش •

 ی الستیکي نیز جهت ایمني فرد مي توانند مناسب باشد. هاای و زیر پایيی میلههادستگیره •

 اثرآسیب تغییر پیدا کرده است و شما بایستي از میزان درجه حرارت آب اطالع داشته باشید. د که، حس شما دربه خاطر داشته باشی •

توانید ميبنابراین قبل از وارد شدن به داخل وان بایستي با دستانتان ) اگر حس طبیعي دارند( وضعیت دمای آب را بررسي کنید. همچنین، 

 کند، استفاده نمائید.ميننده دما، که حرارت آب را از محل منبع آن تنظیم یک ترمومتر پالستیکي و یا تنظیم ک

 به خاطر بسپارید که در حمام بایستي همیشه مراقبت بیشتری را بعمل آورید ،زیرا سطوح خیس مي توانندخیلي لغزنده باشند. •

 ی الستیکي در داخل و خارج وان یا زیردوش استفاده کنید. هاهمواره از زیر پایي  •

 ی مربوط به نحوه پوشیدن لباس عبارتند از:هامهارت ✓

هستند که جهت رسیدن شما به باالترین حد استقالل مياز نکات خیلي مه «صبور بودن و تمرین»شما بایستي به خاطر داشته باشید که  •

 تاثیر زیادی دارند. 
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کند که انرژی میمسئله کمک  از افراد میتوانند لباسهای پائین تنه خود را قبل از جابجا شدن ازروی ویلچر بطور کامل بپوشند. این برخي •

 بدن ذخیره و در زمان نیز صرفه جوئي شود.

نیز راحت تر هستند که لباسهای باالتنه خودشان را بعد از نشستن روی ویلچر به تن کنند ،زیرا این وضعیت نسبت به حالت  هابعضي  •

تواند در مورد این قبیل نکات، شما را راهنمایي میکاردرمانان( فراهم میآورد. فیزیوتراپ شما ) نشسته در بستر، تعادل بهتری را برای آنان

 را تعیین کند تا تمرین نمائید.  ي را که برای شما بهتر هستند،نموده و آن چیزهای

های روزانه مناسب باشند. اگر شما با داشتن بریس، بخواهید یک توانند برای پوششمیهای گشاد و راحت )اسپرت( یا لباس لباسهای ورزشي •

کنید و یا پیراهني را انتخاب کنید که ناحیه اطراف  پیراهن بپوشید، ممکن است الزم باشد که پیراهن خود را یک سایز بزرگتر خریداری

 گردن آن آزاد باشد. 

 شوند، برای پوشیدن و در آوردن راحت تر هستند.مییي که از جلو باز هابطورکلي پیراهن •

 پیراهن بایستي سبک و جنس آن از موادمرغوب بوده و بدون درز یا برجستگیهای بزرگ باشد.   •

ی نایلوني هاتوانند باعث کاهش تعریق شوند. پارچهمیند که هوا از میان بافت آنها به خوبي جریان پیدا کرده و دهمیی نخي اجازه هاپارچه •

 گردند. میی زبر هم موجب سایش یا تحریک پوست هاتوانند بر روی پوست تاثیر بگذارند. پارچهمیشوندو میباعث نگه داشتن گرما و رطوبت 

ت هستند، نبایستي مورد استفاده قرار گیرند. جورابهای ساق بلند هم نبایستي خیلي تنگ و سفت باشند جورابهایي که دارای باندکشي سف  •

 تواند باعث فشار و کاهش جریان خون شود. میزیرا هر گونه چین خوردگي یا تنگي 

پرهیز کنید. زیرا امکان دارد به قسمتهای های بلند از پوشیدن لباسهائي که دارای آستین خیلي بلند هستند، وشلوارهای پاچه بلند و دامن •

 ها خیلي تنگ هستند،مختلف ویلچر یا حتي به چرخهای آن گیر کنند. از پوشیدن لباسهایي که در قسمت کمر، خشتک یا زیردست

 های فشاری شوند. توانند باعث سایش بیش از حد یا زخمميخودداری نمائید چرا که 

ها موقعي که کسي روی ویلچر نشسته باشد، زیرا لباس بلندتر از حد معمول باشند، سانتي متر 5/2بایستي  های شلوارها و لبه دامنهاپاچه •

 کنند. میمکرر به سمت باالی پاها حرکت 

نیم تا یک سایز بزرگتر از اندازه طبیعي انتخاب شوند.چراکه پاها ممکن است دچار ورم شوند و وقتي سایز کفش  باید هاو کتاني هاکفش •

  کافي نباشد، در قسمتهای استخواني ممکن است زخم فشاری به وجود آید.
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 توصیه در مراقبت از سوند ادراری چند ❖

 قبل از دست زدن به سوند ادراری دستکش بپوشید. ✓

 .دستهای خود را بشویید قبل و پس از دست زدن به لوله ادرای و کیسه تخلیه ✓

 .، لوله ادرای را از کیسه تخلیه جدا نکنید برای جلوگیری از آلودگي ✓

 . کیسه ادرار را باالتر از سطح بدن قرار ندهید، زیرا ادرار آلوده وارد مثانه مي شود و باعث عفونت مثانه مي شود ✓

  .قالب از لب تخت آویزان باشدکیسه تخلیه ادرار نباید با زمین تماس داشته باشد، بهتر است با  ✓

 . ساعت یکبار و یا در صورت زیاد بودن حجم ادرار با فواصل کمتر تخلیه کنید 8ادرار درون کیسه تخلیه را حداقل هر  ✓

  .هفته یکبار تعویض شود 3یا حداکثر  2لوله اداری باید هر  ✓

 . کنیددر صورت مستعد بودن بیمار به عفونت مجاری ادراری طبق دستور پزشک زودتر از موعد مقرر تعویض  ✓

 .بدهیددر صورتي که از نظر پزشک معالج منعي وجود نداشته باشد، مایعات فراوان به بیمار  ✓

 .سوند را از نظر تا خوردگي کنترل کنید ✓

مانند پرستار انجام شود تا از صدمه رسیدن به مجرای ادراری  ادراری باید توسط افراد با تجربهالزم به ذکر است که تعویض یا در آوردن لوله  ✓

 .بیمار جلوگیری شود
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