
 

 

 ٍ راّْاي پيطگيزي اس آى ػَارض

 ًَاحی در تيوار پَست تزرسی : سخن ّاي فطاري

 ساػت، استفادُ 8فطار ّز  تحت ٍ استخَاى تزجستگی

 رػایت تا هزتة طَر تِ ٍظؼيت هَاج ٍ تغييز تطه اس

ي رختخَاب ٍ صاف وزدى هلحفِتؼَیط  تزاوطي، اصَل

 .اًجام ضَد تایستی تِ طَر هزتةچيي ٍ چزٍن آى هی

 دفغ اس پس پزیٌِ تْذاضت رػایت : ادراري ػفًَت

جْت  فزاٍاى هایؼات هصزف ػفًَت، اس پيطگيزي جْت

 یىثار ساػت 4-3 ّز ادراروزدى ،ون آتی اس پيطگيزي

 َس ٍریذّاي ػومیثروَد خَى ٍریذي ٍ تزٍه

 یىثار ساػت2 ّز پا هچ ٍرسضْاي اًجام تِ تيوار تطَیك 

 5 را هثتال ػعالت ،هایؼات تيطتز هصزف حيي تيذاري،

 را وار ایي .ساسیذ رّا ٍ سپس وزدُ هٌمثط ثاًيِ 11 الی

 وِ داضت خاطز تِ تایذ .اًجام دّيذ رٍس در تار چٌذ

 ضذى تْتز ػعلِ ٍ لذرت تزاي حفظ ٍرسضی فؼاليت

 در لختِ ایجاد نئػال. تِ دارد خيلی اّويت خَى جزیاى

 یا تَرم پا گزها، ساق ضاهل حساسيت وِ پاّا ػزٍق

دلت وٌيذ ٍ در صَرت تزٍس تِ پشضه اطالع  است لزهشي

ولگشاى هوىي  آهپَل ًظيز اًؼماد ظذ دارٍّاي .دّيذ

است تجَیش ضًَذ در ایٌصَرت دارٍ را طثك ًظز پشضه 

 .وٌيذ تشریك

 تزاوطي وارتزدّاي  
 تالػع اسپاسن رساًذى تِ حذالل

 ّا ضىستگی وزدى حزوت تی ٍ اًذاختي جا

 ضىستِ لطؼات اهتذاد تصحيح

 هتماتل سطَح تيي فعاي افشایص ،ّاتذضىلی اصالح

 صَل یه وطص هؤثزا

اًذاختي ٍ  تایستی هذاٍم تاضذ تا در جْت جاطص هیو  -۱

 تی حزوت وزدى ضىستگی هَثز ٍالغ ضَد.

 لطغ ضَد.تذٍى ًظز پشضه وطص اسىلتی ّزگش ًثایذ  -۲

ضًَذ هگز ایٌىِ وطص تِ صَرت ٍسًِ ّا تزداضتِ ًوی -۳

 هتٌاٍب تجَیش گزدد.

تيوار سیز وطص سهاًی وِ در هزوش تخت خَد لزار دارد در  -۴

 ضَد.تْتزیي حالت هحَر تٌذي ٍالغ هی

ٍسًِ ّا تایذ آساداًِ آٍیشاى تاضٌذ ٍ رٍي وف اتاق یا تخت  -۶

 .تٌذّاي ٍسًِ ًثایذ گزفتگی داضتِ تاضذلزار ًگيزًذ 

 ّا ًثایذ لزلزُ ٍ پایِ تخت را لوس وٌذ.گزُ ریسواًِ -۷

تزاي جلَگيزي اس چزخص پاي تيوار تِ سوت داخل ٍ  -۸

 خارج اس ويسِ ّاي ضي در دٍ طزف پا استفادُ هی ضَد.

 
 

 

 

 لسوتی رٍي وطص ًيزٍي اػوال تِ تزاوطي )وطص(  

یىی اس رٍش ّاي هْن ٍ رایج در  ٍ ضَدهی اطالق تذى اس

-در ضىستگی تيواراى تخص ارتَپذي است وِ هؼوَالً

اًذاسي ضىستگی لثل اس ػول  ّاي اًذام تحتاًی تزاي جا

  .جزاحی استفادُ هی ضَد

. وطص تِ دٍ ًَع پَستی ٍ اسىلتی تمسين هی ضَد

هستميواً رٍي استخَاى اػوال هی ضَد اسىلتی وطص 

تزاي درهاى ضىستگی ّاي استخَاى اس ایي ضيَُ وطص 

ضَد. ّاي گزدًی استفادُ هیراى، تيثيا، تاسٍ ٍ هْزُ

ويلَگزم ٍسًِ  7-12هيي ّذف درهاًی اس أهؼوَالً تزاي ت

 حزوتتی وِ سهاًی: وطص پَستیضَد. استفادُ هی

 ًَع ایي اس تاضذ ًظز هذ هَلت طَر تِ ًسثی وزدى

اس وطص ل اس استفادُ لث. ضَد هی استفادُ وطص

پَستی، پزستار پَست را اس ًظز سایيذگی ٍ اختالالت 

وٌذ. همذار ٍسًِ هَرد استفادُ گزدش خَى هطاّذُ هی

ٍ در هَرد وطص لگٌی  ويلَگزم ۲ -۵/۳در ّز اًذام 

 .تاضذويلَگزم هی 5/4-9تيوار  تستِ تِ ٍسى

 



 

 

 

 
 

 

 هراقبت كطص
54564333 -35:تلفي  

 آهَزش سَپرٍايسر پرستاري، كارضٌاس خطيبي، م: تٌظين ٍ تهيه

3531 زهستاى سالهت،  

3533 زهستاى: بازًگري  

سَدارث برًٍر جراحي داخلي پرستاري: هٌبع  

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر پرستاري باليٌي راهٌواي   
 

 
 

 تِ  در صَرت تزٍس ػالئن سیز حتواً اطالع

 :دّيذ پشضه

  ٍرم در تاال یا پائيي ضىستگی 

 لزس  تة ٍ 

  تؼزیك 

  تٌگی ًفس 

 دردّاي ػعالًی 

 سز درد 

  افشایص درد 

 تزضحات اطزاف پيي ٍ لزهشي ،تَرم 

 ضَد زياد يا كن ًبايستي كطص هاي ٍزًه"

 " پسضک تجَيس با هگر

  
 

 یثَست ٍ تی اضتْایی  

 صَرت در ،فزاٍاى هایؼات ٍ پزفيثز غذایی رصین هصزف 

 .پشضهًظز  طثك هليي ٍ هسْل اس استفادُ یثَست تزٍس

 

 اتساع جْت ػويك تٌفس ٍ سزفِ اًجام :ریِ ػفًَت

 ّا ریِ

 تزاوطي در ّا پيي هحل وٌتزل :هحل پيي ػفًَت

 صَرت در پشضه تِ اطالع ٍ یىثار ساػت 8 ّز اسىلتی

تٌذرًس ٍ  ،لزهشي ،چزوی تزضحات .ادم) ػالئن ایي تزٍس

 ٍ استزیل ضىل تِ پيي هحل پاًسواى تؼَیط حساسيت(

 ٍ ًظز طثك تایذ پيي هحل وزدى خيس ٍ استحوام. رٍساًِ

 .تاضذ صالحذیذ پشضه

 دارٍّا خَسزاًِ لطغ اس پيطگيزي ٍ هَلغ تِ هصزف

 پيي هحل در خصَظ به بهداضت حفظ

 است. ههن بسيار عفًَت از براي پيطگيري

 
 

 


