
 

  

 کنترل دفع

اگز قذرت ارادی در کٌتزل ادرار را اس دست دّذ 

بْتز است بزای عذم استفادُ اس سًَذاص ادرار بیوار 

باشذ یعٌی ّز ساعت هشخص اس هاًَر فشار  عادتی

استفادُ شَد ٍ یا هثاًِ خَد را با دست فشار دّذ ٍ 

الی  1سعی کٌذ ادرار کٌذ. دفع هذفَع ًیش بایذ ّز 

رٍس یکبار استفادُ شَد بزای جلَگیزی اس یبَست  3

اس غذاّای فیبز دار سبشیجات، هیَُ ّای خام ٍ 

 هایعات استفادُ شَد.

 ریویبهبود عملکرد 

بررزای بْبررَد عولکررزد ریررَی بررزای خررار  کررزدى  

تزشحات ریرَی در هٌرشل برزای بیورار فیشیرَتزا ی      

 اًجام دّیذ.

 

تٌفس آّستِ ٍ عویق  5الی  3اس بیوار بخَاّیذ کِ 

ت اًجام دّذ بیوار را تشَیق بِ ًزم بِ اسای ّز ساع

کٌیذ با کف دسرت در قسروت ّرای  راییي قفسرِ      

سیٌِ تا باال ضزبِ ّایی با هالیورت ٍارد کٌیرذ ٍ اس   

 استعوال دخاًیات خَدداری شَد.

 آموزش ورزش

دقیقِ در رٍس  15توزیٌات ٍرسشی عضالت کن بزای 

 فایذُ اصلی دارد: 3رٍس در ّفتِ  3ٍ بزای 

ٍ گزدى ٍ کوز را تقَیت هی کٌرذ   عضالت  شت (1

 ٍ ایي باعث کاّش احتوال آسیب بِ کوز هی شَد.

( باعث اًعطاف  رذیزی کورز هری شرَد هحرذٍدُ      2

 حزکات ٍ تحول آى را بیشتز هی کٌذ.

 

( باعث شل شذى ٍ کاّش درد هی شَد قبل اس 3

ایٌکِ یک بزًاهِ ٍرسشی اًجام شَد با  ششک 

 هشَرت شَد.

نکات آموزشی به بیمارانی که دچار آسیب مهره 

 کمری شده اند.

هجاٍرت ًخاع اگز هْزُ کوزی آسیب ببیٌذ بِ دلیل 

با هْزُ کوزی هوکي است بیوار بِ دلیل بی 

 حزکتی بِ هذت طَالًی دچار هشکالتی شَد.

بٌابزایي خاًَادُ بیوار با رعایت ًکاتی هی تَاًٌذ در 

 یشگیزی اس هشکالت ٍ باستَاًی بیوار خَد سْین 

 باشٌذ.
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 در کمری مهره آسیب بیمار به آموزش

 منسل

 

 

 NICUبخش

 

 

 

 

 

 

 آموزش مراقبت های الزم در منسل

 یشگیزی اس سخن بستز: ایي بیواراى بِ دلیل بی  (1

حزکتی طَالًی هذت در بعضی اس ًَاحی بذى 

بِ ًام سخن بستز شًَذ هوکي است دچار سخن ّای 

بزای جلَگیزی بایذ حذاقل ّز دٍ ساعت ٍضعیت 

بیوار تغییز دادُ شَد ٍ بعذ اس ّز بار تغییز ٍضعیت 

 شت بیوار هاساص دادُ شَد تَجِ بِ ایي کِ ًَاحی 

قزهش شذُ را هاساص ًذّیذ در ًَاحی تحت فشار، 

شاًِ ّا، قَسک  ا،  شت  ا ٍ ًَاحی باسي اس تشکچِ 

ستفادُ شَد اگز اس تشک هَا  استفادُ ّای ًزم ا

ساعت دادُ شَد  4هی کٌیذ تغییز  َسیشي ّز 

 هالفِ سیز بیوار صاف شَد.
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