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 سوپروایزر اموزشی -دفتر پرستاری



 

 1 - درد
 

 مشکل بیان

 صدری آنژین یا و میوکارد انفارکتوس از ناشی سینه قفسه درد

 موردانتظار برایند

 کند بیان را درد تسکین کالمی بطور بیمار- 1

 دهد نشان را اضطراب فاقد و آرام ظاهری بیمار - 2

 پرستاری های توصیه

 . کنید بررسی PQRST معیار نظر از را بیمار درد - 1

 کنید بررسی سریعا ECG طریق از را قلب وضعیت - 2

 . کنید توجه سینه قفسه درد واقعه بروز شروع زمان اولین به - 3

4-biomarkers  ،،کنید بررسی و کنترل را تروپونین،میوگلوبین میوکارد. 

 تشویق تخت در استراحت به را وی و ، کنید فراهم بیمار برای را ساکت و آرام محیط یك - 5

 .کنید

 . دهد وقت،گزارش اسرع در دردی هر بروز صورت در دهیدکه آموزش بیمار به - ۶

 . کنید ارزیابی را اکسیژن اشباع و داده اکسیژن دستور طبق بر - ٧

٨- TNG کنید تزریق خون فشار حفظ و درد تسکین تا دستور طبق بر را 

 . کنید تزریق خطر معرض در بیماران در وریدی داخل بصورت دستور طبق بر را هپارین - ٩

 بیمار به آموزش

 دهد وقت،گزارش اسرع در دردی هر بروز صورت در دهیدکه آموزش بیمار به

 

  



 2- درد
. 

 

 مشکل بیان

 آترواسکلروتیك ایسکمی و انسداد با ارتباط در مزمن درد

 موردانتظار برآیندهای

 : باشد قادر باید پرستار

 شرح را آترواسکلروتیك ایسکمی و انسداد با ارتباط در درد بروز در کننده پیشگیری اقدامات

 . دهد قرار مراقبتی برنامه در و داده

 دهد توضیح را درد بررسی معیارهای
 پرستاری توصیه

 . کنید استفاده درد بررسی معیار از و بررسی را درد وجود  -1

 .بدهید درد ضد پزشك دستور وجود صورت در -2

 .کنید ثبت درد بررسی مقیاس از استفاده هنگام در را درد تسکین  -3

 .است )ضروری شدید درد( هنگام استراحت داشتن و بیمار به آموزش -4

 وضعیت در پاها قراردادن در بیمار تشویق استراحت، هنگام در درد و لنگیدن صورت در -5

 .مناسب بطور پتو و جوراب پوشیدن وسیله به اندام داشتن نگه گرم از اطمینان و وابسته

 بیمار به آموزش

 .دهید آموزش ذیل های زمینه در بیمار به

 .است ضروری )آرامپس و شدید درد( لنگیدن هنگام استراحت داشتن و بیمار به آموزش

 وابسته وضعیت در پاها قراردادن در بیمار تشویق استراحت، هنگام در درد و لنگیدن صورت در

 مناسب بطور پتو و جوراب پوشیدن توسط اندام داشتن نگه گرم از اطمینان و

 

  



 3- درد
 

 مشکل بیان

 

 ترومبوز تشکیل بدنبال التهابی فرآیند با ارتباط در حاد درد

 انتظار مورد برایندهای

 : باشد قادر باید پرستار

 شرح را ترومبوز تشکیل بدنبال التهابی فرآیند ناشی درد بروز در کننده پیشگیری اقدامات - 

 . دهد قرار مراقبتی برنامه در و داده

 دهد توضیح را درد بررسی معیارهای - 

 پرستاری های توصیه

 در و کنید پایش درد ارزیابی مقیاس از استفاده و درد درجه ثبت درد، وجود نظر از را بیمار - 1

 . بدهید درد ضد پزشك دستور وجود صورت

 . یابید اطمینان حاد مرحله طی در بستر در استراحت داشتن از - 2

 کردن بکار از اطمینان .شود انجام مرطوب و گرم کمپرس از استفاده دستور، وجود صورت در - 3

 . است ضروری سرما ایجاد از پیشگیری ،)گرم خیلی نه( گرما

 . امکان صورت در پا داشتن نگه باال - 4

 کنید اجتناب زانو و لگن کردن خم از - 5

 بیمار به آموزش

 : دهید آموزش ذیل های زمینه در بیمار به

 . امکان صورت در پا داشتن نگه باال - 

 زانو و لگن کردن خم از اجتناب - 

 

 

  



 4- درد
 

 مشکل بیان

 بیماری با رابطه در درد دچار

 موردانتظار برآیندهای

 .هدد نشان را درد قبول قابل سطح در كودك -

 باشند موثر سازش نظر از كودك به كمك در و گرفته یاد را سازشی مهارت های والدین -

 پرستاری های توصیه

 عضالت كردن سست مثل شیوهای كه زیرا كنید استفاده كودك درد كنترل برای دارویی غیرراهکاری  از . ١

 . شود دردبهتر  تحمل سبب میتواند فکر انحراف و تنفس ریتمیك و

 كه دهید اجازه و نموده توصیف را هکارهاییرا یا باشد آشنا كودك برای كه گیرید بکار راهکار نوعی . ٢

 . میکند تسهیل  را از راهکار استفاده و كودك یادگیری اینکار . كند انتخاب را آنها از یکی كودك

 . میشناسند بهتر را خود آنان كه زیرادهید  دخالت راهکار انتخاب در را والدین . ٣

  میباشد كودك به بیشتر كمكجهت  اینکار هستند والدین معموال كه كنید انتخاب را مناسب افراد یا فرد . ۴

 استفاده درد شدت از پیش یا و درد وقوع از پیش خاص دارویی غیرروشهای  از كهدهید آموزش كودك به . ۵

 . است موثر خیلی متوسط درد برای رویکرد این كه زیرا كند

 .كنند كمك كودك به واقعی درد حین در راهکار از استفاده در كه دهید آموزش را والدین . ۶

  .باشد مانهمز دردناك رویداد با آن اثر اوج كه ایهگون به كرده تجویز پروسیجر از قبل را درد ضد داروی. 7

 بر را دارو درد، بروز از پیشگیری برای است جراحی از پس مثال بینی پیش قابل و مداوم درد كه امیهنگا .8

 خونی سطح حفظجهت  اینکار . نمایید تنظیم لزوم حسب بر یا مقرر ساعت راس پیشگیرانه برنامه اساس

 . است درد ضد داروی یکنواخت

 روش به تزریق از كنید استفاده برساند را آسیب كمترین كه روشی با را درد ضد داروی امکان صورت در .9

  .كنید خودداری جلدی زیر یا عضالنی

 بیمار به آموزش

 درد شدت از پیش یا و درد وقوع از پیش خاص دارویی غیر روش های از كه دهید آموزش كودك به.١

 .است موثر خیلی متوسط درد برای رویکرد این زیراكه كند استفاده

 .كنند كمك كودك به واقعی درد حین در هکارار از استفاده در كه دهید آموزش را والدین. ٢

  



 

 1- نفس تنگی
 مشکل بیان

 و انرژی کمبود و عضالنی عصبی سیستم و ریه نارسی با رابطه در موثر غیر تنفسی عالئم

  خستگی

 انتظار مورد برایندهای

 . باشد باز ه هواییرا

شود کربنیك انیدرید دفع و اکسیژن مناسب دریافت موجب تنفس . 

باشد طبیعی محدوده در سن به نسبت باز اسید تعادل و شریانی خونی گازهای . 

 پرستاری های توصیه

 . گیرد انجام مناسب بطور واه تبادل كه یدهد قرار وضعیتی در را نوزاد . ١

 را تغذیه و بوده مناسب اكسیژناسیون وضعیت این در اینکه بدلیل یدهد قرار دمر بصورت امکان صورت در. ٢

 . بود خواهد منظم استراحت و خواب وضعیت و كرده تحمل بهتر

 قدری گردن حالیکه در نمایید انتخاب را باز طاق وضعیت ایی،وه راه تنگی گونه ره از پیشگیری برای .٣

 است (اسنیف( سقف برابر در بینی و كشیده

 میشود نای قطر شهكا سبب زیرا كنید خودداری گردن حد از بیش كشش از. ۴

 :بگیرید نظر تحت را مطلوب عملکرد از انحراف گونه. هر۵

 است آپنه و بینی ایه جداره پرش سیانوز، ، ٢ خُر خُر شامل دسترس عالیم. ۶

 نمایید ساكشن را نائی درون ولوله نای نازوفارنکس، در موجود مخاط. 7

 دهید. قرار پذیری تحریك افزایش و اكسیژناسیون كاهش از مالكی ریه، سمع مبنای بر را ساكشن ضرورت. 8

 از ناشی برادیکاردی برونکواسپاسم، سبب میتواند زیرا نکنید ساكشن بررسی بدون را ترشحات هرگز. 9

 بوجود را بطنی درون خونریزی زمینه و شده جمجمه درون فشار افزایش و كسیهیپو  واگ، عصب تحریك

 .آورد

 عفونت، سبب میتواند ترشحات نامناسب كشیدن زیرا كنید استفاده كردن ساكشن در مناسب روش زا. ١1

 شود بطنی درون وخونریزی پنوموتوراكس ،واییه راه صدمه

 كنید استفاده ترشحات خروج در تسهیل جهت وضعیتی تخلیه و ارتعاش دق، از دستور حسب بر. ١١

 نمایید خودداری ترندلنبرگ وضعیت در خوار شیر دادن قرار از . ١٢

 افزایش از جلوگیری برای اینکار ببرید باال را لگن مختصری پاها بردن باال بجای دیاپر تعویض نگامه در . ١٣

 میگیرد انجام جمجمه داخل فشار

 در است شده تغذیه یا است برخوردار زیاد ترشحات از كه شیرخواری در آسپیراسیون از پیشگیری جهت. ١۴

 دهید. قرار پهلو به وضعیت

 و آپنه و پنه تاكی رتراكسیون، بینی، ایه جداره پرش :بگیرید نظر تحت را تنفسی دیسترس عالیم . ١۵

 اكسیژنی اشباع

 .نمایید تنظیم دستور حسب بر را كمکی اكسیژن . ١۶

 .كنید حفظ اكسیژن مناسب مصرف منظور به را محیط متعادل حرارت. ١7

 .كنید كنترل اسیدمی و وكسمیهیپ از پیشگیری برای را TCPO2 ، SaO2 خونی، ایهگاز دقت به . ١8



 .كنید استفاده صحیح بطور )اكسیژن یا قلبی مثال( مانیتور وسایل از . ١9

 .نمائید حاصل اطمینان تنفسی حمایت وسایل عملکرد صحت از 20. 

 . كنید بررسی و گرفته نظر تحت اكسیژن با درمان و ویههت به نسبت را شیرخوار پاسخ 21.

 
  



 2- نفس تنگی
 مشکل بیان

 راههای تحریك و برونش تنگی ، مخاط تجمع نفس، تنگی با ارتباط در غیرموثر تنفس الگوی

 هوایی

 انتظار مورد برآیندهای

 : باشد قادر باید پرستار

 . نماید توصیف طبیعی، شریانی خون گازهای نتایج همراه به را موثر تنفس الگوی - 1

 دهد تشخیص موقع به را ناموثر تنفس الگوی - 2

 پرستاری های توصیه

 تنفس، عمق سرعت، نظیر موثر تنفس الگوی کننده تعیین های معیار از دقیقی بررسی - 1

 تنفسی، صداهای تنفس، کمکی عضالت از استفاده

 سرفه، شریانی، خون گازهای پوست، و دهان مخاط زبان، در سیانوز وجود نفس، تنگی احساس

 گزارش ذهنی، وضعیت تغییرات و انرژی سطح

 . دهید انجام را غیره و سینه، قفسه از تصویربرداری

 . کنید فراهم بیمار برای را تنش حداقل وبا راحت و آرام محیطی - 2

 بمانید بیمار کنار در تنفسی دیسترس مدت طول در - 3

 دهید قرار مناسب تهویه منظور به راحت وضعیت در را بیمار - 4

 های تنفس انجام و بستر در استراحت جهت بیمار به آموزش طریق از را بیمار انرژی - 5

 نمائید ذخیره دیافراگمی

 دارید نگه و حفظ% ٩٩ از باالتر سطح در را شریانی خون اکسیژن اشباع میزان - ۶

 کنید ساکشن را هوایی راه ترشحات نیاز صورت در - ٧

 . دهید قرار بیمار تنفسی یسترس د وضعیت جریان در را درمانی ، مراقبتی تیم اعضاء کلیه - ٨

 بدهید منظم و دقیق بطور را شده تجویز داروهای - ٩

 بیمار به آموزش

 کند گزارش پرستار به موقع به را خود تنفسی دیسترس که بخواهید بیمار از.1

 تنفس الگوی در اختالل کننده ایجاد های وضعیت در گرفتن قرار از گه بخواهید بیمار از . 2

 کند خودداری

 .شود انجام عمیق تنفس تمرین با رابطع در بیمار به آموزش 3.

 
  



 3 نفس تنگی
 مشکل بیان

 عفونت و ناموثر سرفه خلط، تولید افزایش برونش، تنگی با ارتباط در هوایی ه را ناموثر پاکیزگی

 برونش

 انتظار مورد برایندهای

 : باشد قادر باید پرستار

 . کند پاك ترشحات از را بیمار هوایی راه - 1

 پرستاری های توصیه

 . کند ارزیابی را تنفس عمق و سرعت تنفسی، صداهای - 1

 .کند ارزیابی را )بو رنگ، ، قوام ، کیفیت نظر از( ترشحات تغییرات یا مشخصات . 2

 .کند ارزیابی را)وزن و زبان و غشاءمخاطی پوستی، تورگور ( بدن مایعات وضعیت. 3

 سازی رج خا منظور به روزانه فیزیکی فعالیت توانایی و ABG نتایج و ، اکسیژن اشباع . 4

 کنید ارزیابی را سرفه کمك به ترشحات

 فقدان یا کاهش مثل مهم تغییرات به و کنید سمع ساکشن یا سرفه از بعد را تنفسی صداهای - 5

 نمائید توجه ویزینگ یا رال وجود تنفسی، صداهای

 سینه، قفسه و شکم عضالت گیری بکار از کمك با موثر سرفه و عمیق تنفس انجام به را بیمار - ۶

 . کنید تشویق

 کنید کمك زیر طرق از هوایی راه مسیر در ترشحات آوردن در حرکت به و جابجایی به - ٧

  اتاق رطوبت افزایش الف

 - )لرزش و دق، وضعیتی، درناژ ( سینه قفسه فیزیوتراپی ب

 - محدودیت صورت در مگر کافی مایعات دریافت به تشویق ج

 . - یکبار ساعت 2 هر وضعیت تغییر و فعالیت به تشویق د

 . کنید ساکشن را هوایی راه ترشحات نیاز صورت در - ٨

 بیمار به آموزش

 .کنید تشویق موثر تنفس کننده تسهیل وضعیت در گرفتن قرار به را بیمار - 1

 . دهید آموزش بیمار به را ای غنچه لب تنفس انجام نحوه - 2

 تشویق موثر تنفس برقراری منظور به تنفس کمکی عضالت و شکم از استفاده به را بیمار - 3

 .کنید

 .کنید تشویق موثر سرفه و عمیق تنفس مکرر و منظم انجام به را بیمار - 4

 
  



 دهیدراتاسیون

 مشکل بیان

 ها الکترولیت و مایعات سطوح در اختالل

 انتظار مورد برایندهای

 : باشد قادر باید پرستار

 کند تنظیم را ها الکترولیت و مایعات تعادل -

 . کند پیشگیری ها الکترولیت و مایعات سطوح در اختالل به مربوط عوارض ایجاد از -
 پرستاری های توصیه

 

 . کنید کنترل را ها الکترولیت طبیعی غیر سرمی مقادیر - 1

 سطوح مانند ( ها الکترولیت و مایعات سطوح در اختالل کنترل برای را آزمایشگاهی های نمونه - 2

 کنید تهیه ) پتاسیم و ،سدیم BUN هماتوکریت،

 . کنید پایش آنرا تغییر روند و کنید وزن را بیمار روزانه - 3

 ) لیتر در واالن اکی میلی 13٩ از کمتر سدیم سرمی سطوح ( رقتی هیپوناترمی وجود صورت در - 4

 کنید محدود را مایعات آزاد دریافت

 . بدهید مایعات بیمار به لزوم صورت در - 5

 بخشید بهبود را مایعات دریافت دهد، می ترجیح بیمار که خوراکی مایعات کردن فراهم با - ۶

 کنید تنظیم مناسب طور به ساعت 24 طی در را مایعات دریافت - ٧

 لوله تغذیه که بیمارانی برای اسهال طریق از رفته دست از های الکترولیت و مایعات جبران برای - ٨

 . کنید تجویز فیبر دارند، ای

 . - دهید شستشو سالین نرمال با را معدی بینی لوله لزوم صورت در - ٩

 . کنید انتخاب را ) خون ترانسفوزیون یا ( وریدی محلولهای برای مناسب سرعت - 11

 مشخصات کردن کنترل مانند ( کنید آماده تجویز برای مناسب طور به را خونی های فرآورده - 11

 ترانسفوزیون ست کردن آماده و خون کیسه مشخصات با بیمار

 کنید تجویز لزوم صورت در را ) FFP و پالکت ( مانند خونی های فرآورده - 12

 کنید کنترل امکان صورت در را CVP ، MAP شامل همودینامیك، وضعیت - 13

 . بگذارید ادراری کاتتر بیمار برای تجویز صورت در - 14

 . کنید تهیه بیمار output/intake وضعیت از صحیحی گزارش - 15

 . کنید کنترل را حیاتی عالیم - 1۶

 خون فشار ها، نبض کفایت مخاطی، غشاهای رطوبت میزان مانند ( هیدراتاسیون وضعیت - 1٧

 . کنید کنترل مناسب طور به را ) وضعیتی

 . کنید تصحیح مناسب طور به را دهیدراتاسیون - 1٨

 کنید شروع را وریدی درمانی مایع تجویز، صورت در - 1٩

 . کنید تجویز را الکترولیت با همراه وریدی محلولهای نیاز صورت در - 21



 . کنید کنترل را شده تجویز های الکترولیت به بیمار پاسخ - 21

 کنید کنترل را ها الکترولیت تعادل عدم عالیم - 22

 9 . کنید کنترل را مایعات و غذا دریافت میزان و تغذیه وضعیت - 23

 مایعات سدیم، کم مانند ( ها والکترولیت مایعات تعادل عدم برای شده تجویز غذایی رژیم - 24

 . کنید تهیه را ) نمك بدون کلیوی، رژیم شده، محدود

 ها الکترولیت و مایعات تعادل در اختالل عالئم نظر از را پوست و چشم صلبیه دهانی، غشاهای - 25

 . کنید بررسی ) سیانوز، خشکی، مانند (

 پزشك با ها، الکترولیت و مایعات تعادل عدم های نشانه و عالیم شدن بدتر یا وجود صورت در - 2۶

 کنید مشورت

 کنید تجویز دیورتیك لزوم صورت در - 2٧
 بیمار به آموزش

 . دهید آموزش بیمار به بودن NPO وضعیت مورد در لزوم صورت در - 1

 کنید تشویق تغذیه هنگام در وی به کمك به را بیمار خانواده و همراهان - 2

 آموزش آنها عصاره یا تازه های میوه و مایعات مکرر خوردن و نوشیدن مورد در لزوم صورت در - 3

 . دهید

 کنند آماده آنها ذائقه طبق را خنك های نوشیدنی تا دهید آموزش بیمار آودآان خانواده به -4

 از نوشیدنی دریافت کردن فراهم مانند( دهان راه از مایعات دریافت بهبود مورد در بیمار به - 5

 به خنك مایعات به مایعات دریافت تغییر غذایی، های وعده بین مایعات دریافت پیشنهاد نی، طریق

 دهید آموزش )روتین طور

 
  



 

 2 - دهیدراتاسیون
Definition Problem ل مشکبیان    

 . زیاد تعریق و تب و تهوع و استفراغ با رابطه در ثانویه بطور مایعات حجم کمبود

 موردانتظار برآیندهای

 . باشد طبیعی حیاتی عالئم . 1

 . باشد متعادل ودفع جذب . 2

 .باشد ثابت وزن و نداشته تشنگی و طبیعی پوستی تورگور . 3

 پرستاری های توصیه

 . نیدک بررسی را هیپوولمیك شوك و هوشیاری سطح و حیاتی عالئم .1

 . کنید گیری اندازه را وی مایعات سطح و داده قرار ناشتا را مددجو . 2

 کنید گیری اندازه را مایعات دفع و جذب . 3

 را )پارنترال( خوراکی غیر راه ها ویتامین و ها بیوتیك آنتی و ها الکترولیت دریافت برای . 4

 کنید حفظ و برقرار

 در cc 3٩ از کمتر ادرار صورتیکه در پزشك به ادراری دفع گزارش و سوندفولی دادن قرار . 5

 باشد ساعت

 کنید پایش را هماتوکریت و ها هموگلوبین ها، الکترولیت . ۶

 نمائید آماده جراحی برای را مددجو شود داده دستور که صورتی در . ٧

 پزشك به را موارد این و بررسی شکم شدن سخت و سفت یا درد و اتساع نظر از را مددجو . ٨

 کنید گزارش

 . کنید گیری اندازه شکم اتساع و نفخ کنترل برای ساعت ٨ هر را شکم دور . ٩

 اینکه مگر کند مصرف مایعات خوراکی طریق از روز در cc 25٩٩ تا کنید توصیه بیمار به . 11

 . نمائید تشویق حرکت به را مددجو . 13 . باشد داشته اندیکاسیون کنترا

 کنید پیشگیری یبوست از و مشاهده مقدار و قوام رنگ، نظر از را دفعی مواد . 11

 . کنید گیری اندازه روزانه را مددجو وزن . 12

 بیمار به آموزش

 کنید تشویق حرکت به را بیمار - 1

 . کنید تشویق مصرف به را بیمار – 2

 
 

  



  1- ایکتر
 

 مشکل بیان

  )ایکتر(کبد نارس عملکرد و خون قرمز ایھگلبول زیاد شکنندگی از ناشی خطرصدمه

 انتظار مورد برآیندهای

 . هدند نشان را پوستی شکنندگی یا حرارت ثباتی بی آبی، کم ، چشمی تحریك از مالکی چگونههی خوار شیر

 پرستاری های توصیه

 كنید استفاده شیرخوار برای چشمی روكش از . ١

 ها پلك كه كنید حاصل اطمینان چشمی روكش دادن قرار از قبل قرنیه، تحریك از پیشگیری جهت . ٢

 است شده بسته

 - كنید كنترل تحریك یا ترشح نظر از ساعت ۶ -۴ هر را ها چشم . ٣

 قرار )تناسلی وناحیه چشم بجز( لباس بدون را شیرخوار نور حداكثر معرض در پوست گرفتن قرار برای . ۴

 یدهد

 بدن سطح افزودن برای اینکار یدهد تغییر مکرر بطور شروع اولیه ساعات در خصوصاً را قرارگیری وضعیت . ۵

 میباشد نور برابر در

 كنید كنترل بغل زیر از را بدن حرارت رترمیپیه یا پوترمیهی كنترل جهت.  ۶ 

 استفاده جهت را چشمی وروكش )تخت یا انکوباتور( شیرخوار از المپ فاصله نور، نوع درمان، مدت طول . 7

 كنید كنترل فتوتراپی از صحیح

 كنید تمیز مکرر بطور تحریك از پیشگیری جهت را مقعد اطراف مدفوع، دفع تناوب افزایش بدلیل . 8

 . كنید خودداری سوختگی از پیشگیری برای پوست در روغنی مواد مصرف از . 9

 ببرید باال را مایعات مصرف ، آبی كم از پیشگیری جهت . ١1

 
  



 ٢- ایکتر
 مشکل بیان

 )ایکتر(کبد نارس عملکرد و خون قرمز ایھگلبول زیاد شکنندگی از ناشی صدمه خطر

 انتظار مورد برآیندهای

 . شود شروع تولد از پس بالفاصله نوزاد تغذیه

 . بگیرد قرار نور معرض در نوزاد
 پرستاری های توصیه

 از پس ساعت 1 طی( زودتر را تغذیه مدفوع، در روبین بیلی دفع به بخشیدن سرعت جهت . 1

 کنید شروع )تولد

 بیلی سطح افزایش ندهھد نشان چون کنید )ساعت 4 رھ( بررسی زردی نظر از را پوست . 2

 . است روبین

 یا و کرده گیری اندازه را خون روبین بیلی سطح - نمایید استفاده سطح تعیین برای )ساعت ۶ . 3

 . ٨ رھ( پوستی روبینومتری بیلی از

 بیماری از ناشی زردی از )تولد از پس ساعت 24 آن بروز( فیزیولوژیك زردی تشخیص برای . 4

 24 طی آن بروز( دالیل سایر یا ولیتیكمھ

 کنید ثبت را زردی بروز عالیم اولین )اول ساعت

 و گلیسمیهیپو ترمی،هیپو ، هیپوکسی مثل( خاص عوامل خصوصا شیرخوار عمومی وضعیت . 5

 کنید بررسی را )تنفسی آسیدوز

 . کنید شروع دستور حسب بر را فتوتراپی . ۶
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 تشنج
 

 مشکل بیان

 تشنج بروز احتمال

 انتظار مورد برآیندهای  

 تشنجی حمالت نبود

 پرستاری های توصیه   

 .کنید خلوت را بیمار اطراف -1

 .دارید نگه دور کنجکاو افراد دید از را بیمار -2

 .دهید قرار زمین روی بر را بیمار امکان صورت در -3

 .نمایید پیشگیری سر دیدگی آسیب بروز از و نموده محافظت بالش یك از استفاده با را سر -4

 .کنید باز را کند می وارد فشار بدن بر که تنگ لباسهای -5

 های کناره سمت به را برساند آسیب بیمار به تشنج بروز هنگام است ممکن که منزل اثاثیه و اسباب نوع هر -۶

 .بکشانید اتاق

 .ببرید باال را کناری های نرده و برداشته را ها بالش دارد، قرار تخت روی بر بیمار اگر -٧

 برای دهانی ایروی یك لب، یا زبان گرفتگی گاز احتمال کاهش برای دارد، وجود اورا حمله، بروز از قبل اگر -٨

 . بگذارید کار بیمار

 بین چیزی و کرده باز زور به را شده فشرده هم به اسپاسم اثر در که را بیمار های فك تا نکنید سعی هرگز -٩

 .باشد ها لب و زبان دیدگی آسیب و ها دندان شکستن تواند می عملی چنین نتیجه .دهید قرار آنها

 انقباضات چون گیرد صورت نباید تشنج خالل در بیمار کردن محدود یا مهار جهت در کوششی هیچ - 11

 .شود دیدگی آسیب سبب تواند می بیمار مهار و بوده قوی عضالنی

 سمت به زبان تا نمایید خم جلو طرف به اندکی را وی سر و خوابانده پهلو یك به را بیمار امکان صورت در - 11

 .گیرد صورت راحتی به موکوس و بزاق تخلیه شده، متمایل جلو

 .نمایید استفاده آن از ترشحات کردن پاك برای ضرورت صورت در باشد، می موجود ساکشن دستگاه اگر - 12

 جهت دارو نیاز مورد میزان تا کنند مصرف روزانه طور به را شده تجویز داروهای آنید توصیه ارانبیم به - 13

 .باشد موجود خون در دایم طور به تشنج از پیشگیری

 نداشته وجود دیگر تشنجی حمالت اگر حتی شود قطع نباید هرگز دارو مصرف آنید توصیه بیماران به - 14

 .باشد

 ثبت را تشنجی فعالیت گونه هر بروز و مصرفی داروهای و نموده تهیه ( حمله وقوع و دارو)از نموداری - 15

 .نمایید

 .دهید گزارش مربوطه پزشك به باشد نمی ها دارو خوردن به قادر بیماری دلیل به بیمار که صورتی در - 1۶

 بیمار شود، می صیهتو تست انجام وقتی .نمایید کنترل را تشنج ضد داروهای سرمی سطح منظم طور به - 1٧

 .سازد مطلع خون نمونه گرفتن جهت را آزمایشگاه دارو، صبحگاهی دوز مصرف از قبل باید

 و هماهنگی نیازمند که هایی فعالیت انجام از است نگرفته قرار ارزیابی مورد دارو اثرات که زمانی تا - 1٨

 (.آالت ماشین با کار رانندگی،)نمایید پرهیز است هوشیاری

 افزایش رفتن، راه در اشکال گیجه، سر شدن، حال بی و سست آلودگی، خواب شامل سمیت بروز الیمع - 1٩

 .کرد تنظیم را دارو دوز بتوان تا کنید گزارش را بینایی اختالالت و نامناسب، خواب کانفیوژن، فعالیت،

 پزشك توسط که زمانی تا رسند می فروش به نسخه بدون که داروهایی مصرف از آنید توصیه بیماران به - 21

 .نمایند اجتناب نشده تایید



 شده مصرف تشنجی ضد داروهای نام که شخصی شناسایی کارت یا پزشکی هشدار مخصوص بند دست از - 21

 .نمایید استفاده گردیده، ثبت آن در بیمار پزشك اسم و

 استفاده استحمام جهت دوش از انو جای به آب، در شدن غرق از اجتناب منظور به آنید توصیه بیماران به - 22

 .ننمایند کردن شنا به اقدام تنها هرگز .کنند

 ورزش شده کنترل و معتدل دمای با محیطی در حد، از بیش گرمای از پرهیز برای نیدک توصیه بیماران به - 23

 .کنند

 منظمی الگوی زا خوابیدن جهت خوابی، بی و خستگی رساندن حداقل به برای نیدک توصیه بیماران به - 24

 .نمایند متابعت

 نو دارو، آوردن فراهم شامل که نمایند استفاده صرع بنیاد خدماتی های سرویس از نیدک توصیه بیماران به - 25

 .باشد می صرع با مقابله و شغلی های زمینه در توانی

 بیمار به آموزش

 :دهید آموزش بیمار به را زیر واردم

 .شوند صرفم دستور طبق باید داروها -1

 .شود گزارش باید داروها جانبی عارضه گونه هر -2

 .شود تهیه خون نمونه باید دارو درمانی سطوح از اطمینان برای لزوم صورت در -3

 .نمود استفاده بیوفیدبك و سازی آرام نظیر دارویی غیر های شیوه از توان می تشنج بروز کاهش برای -4

 .جامعه سترسد در کننده کمك منابع از آگاهی -5

 .شناسایی کارت و گردنبند طبی، دهنده هشدار دستبندهای از استفاده لزوم -۶

 .خواب میزان کاهش و خستگی الکل، زیاد مصرف از پرهیز -٧

 .گرسنگی یا غش ضعف، احساس صورت در وعده میان و غذایی های وعده منظم خوردن -٨

 .بیمار نزدیکان سایر و خانواده ضایاع به کلونیك-تونی تشنجات اولیه های کمك آموزش -٩

 .بیماری با سازش برای وی به کمك و بیمار به آموزش - 11

 .بیابند ایمن و خلوت مکانی تا باشند می اورا دارای که بیمارانی به آموزش - 11

 ، الکتریکی های شوك ، الکلی های نوشابه نظیر حمالت (گر آغاز ) عوامل از تا دهید آموزش بیمار به - 12

 .گزینند دوری خون گلوکز کاهش و هیپرونتیالسیون تب، یبوست، کافئین، استرس،

 :شامل ها آموزش این .دهید آموزش بیمار خانواده به حاد تشنجات طی در صدمه از بیمار حفظ برای - 13

 ستادهای وضعیت صورت در و تنگ های لباس نمودن شل پهلو، به بیمار دادن قرار سر، وضعیت تصحیح و حمایت

 . خوابیده وضعیت در وی دادن قرار نشسته یا
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