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راهنمای بالينی پرستاری مبتنی بر شواهد

اسکلتی-عضالنیستم يس

Problemان مشكل                                             يب Definition

.یاسكلت–یپشت در رابطه با مسائل عضالنیقسمت تحتاندرد حاد

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

:ل استين درد را تجربه كند كه شامل موارد ذيتسكمار يب

.ت دهدير وضعييبطور آرام تغ

.ن درد استفاده كنديتسكجهت يیو داروی، روانیكيزيفیارهاياز مع

.كندیخودداريیدارویاز وابستگ

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ر دهدييشن را بطور مكرر تغيپوزد كه فشار وارد بر عضالت پشت را كاسته ويكنق يتشومار رايبجهت كاستن درد،.١

.ديكنترل نمایو روانیو لذا كاهش تنش عضالنیكه درد را با رفتار درمانديدهمار آموزش يبه ب.٢

.دهدیف ميدرد كمر را تخف،شودیمیكاهش تنش عضالناعثكه بیو آرام سازیافراگميدیتنفسها

از موارد یدر برخ)ونيزيتلوی، مكالمه و تماشایزيخواندن چمثل(گر يدیتيمار از درد به فعاليانحراف توجه ب

.ممكن است موثر باشد

گر كاهش يدیممكن است توام با چالشها،داد جالب تمركز كنديك رويرد به يگیاد ميمار يالت گام به گام كه بيتخ

.درد بكار رود

.ديكنیرسك از داروها برير همار را نسبت بهيز دارو پاسخ بيدر صورت تجو.٣

.ديكنكاهش درد استفاده یا سرما براياز گرما .۴

Problemان مشكل                                                     يب Definition

.انعطافو كاهشیعضالنیدر رابطه با درد، اسپاسم هایكيزيل فتتحرك مخ

Expectedمورد انتظار                                       یندهايبرآ Outcomes

:ل استيش بگذارد كه شامل موارد ذيرا به نمایكيزيشروع مجدد تحرك فمار يب

.ج شروع كنديت را بتدريفعال

.كندیشود خودداریو اسپاسم عضله میه سبب ناراحتكيیهانشياز پوز

.در طول روز اوقات استراحت را بصورت طاق باز بگذراند
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Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنیبررسراستادنيحركت و اهنحو.١

.شودیده شروع ميب ديآسیبا حداقل فشار بر ساختمانهایخود مراقبتیت هايبمحض فرو كش درد پشت، فعال.٢

چ و تاب و تكان خوردن يمثل پیاز حركاتو ج انجام داده و برحسب لزوم كمك گرفته شوديت را بتدرير وضعييتغ.٣

.ديكنیخوددار

یكارها بطور طوالننيا راه برود و از انجام ايا نشسته و يده يد كه بطور مكرر و متناوب دراز كشيق كنيتشومار را يب.۴

.كندیمدت خوددار

از بدن و یت بخشيبازوها جهت حمایه گاه برايبا داشتن تكیجه برسد كه نشستن در صندلين نتيمار ممكن است به ايب.۵

.كندیحفظ ماركمر آرامش اویله نرم در گوديگذاشتن وس

مدت یت بطور طوالنيرا كه عدم فعاليروز محدود كند ز١-٢ها را بمدت تيكه فعالديدهمار آموزش يد به بيدر درد شد.۶

.استفاده كند)ا تختهي(ن از تشك سفت يهم چن.ت شوديد وضعيتواند منجر به تشدیم

ن زانوها يك بالش در بيپ ها را خم كرده و يكه زانوها و هيده در حاليك سمت دراز كشيه تواند بیمار ميبطور متناوب ب.٧

.ديت نماير سر را حمايك بالش زين با يو ساق ها قرار داده و همچن

.كندیع ميرا تسر١وزنكه لورديل ايبدل.كندیر خوددارت دمياز قرار گرفتن در وضعد يكنه يتوص.٨

شنهاد يا شنا را پيك با استرس كم مثل قدم زدن كوتاه مدت يآئروبیابتداء ورزشها،مار به آرامشيبیبه محض دسترس.٩

.مربوط به عضالت شكم و تنه را شروع كندید و پس از دو هفته ورزشهايده

ه، ت عضالت اطراف مهريجهت تقویكششینها شامل ورزشهايا.گرددیوتراپ مشخص ميزيتوسط فیورزشهبرنام.١٠

.باشدیرومند ساختن تنه ميك خم كننده جهت نيزومتريایكت و قدرت پشت و ورزشهاخم كننده جهت افزودن حریورزشها

.شودیشروع میبا آرام سازیورزشیك از دوره هايهر 

ج يرا انجام داده و بتدر)راه رفتن و شنا(قه ورزشها يدق٣٠بار در روز هر بار بمدت كه فرد مبتال دود يكنه يتوص.١١

.دينمایو برداشتن وزنه خودداریمثل اسب سواريیهاتياز فعالش دهد و يدفعات را افزا

Problemان مشكل                                               يب Definition

.بدنیك هايمحافظت از مكانهويدر رابطه با شیكمبود آگاه

Expectedمورد انتظار                                          یندهايبرآ Outcomes

:ل استيش بگذارد كه شامل موارد ذيمحافظت از پشت را به نمایبدنیك هايمكانمار بتواند يب

.را بهبود بخشد٢پوستچر

.قرار دهد كه فشار وارد به پشت را به حداقل برساندیتيخود را در وضع

.شركت كندیورزشهدر برنام

1 - Lordosis
2 - posture
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Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.را بلند كندیا شئياز بكشد و ند و دريستد، بنشيكه چگونه باديدهمار آموزش يبه ب.١

.ديت نمايكوتاه قوس پا را حماهنموده و با استفاده از پاشنیبلند خوددارهبا پاشنيیدن كفشهاياز پوشديكنه يتوصمار يبه ب.٢

از پاها را یكيداده و رييبطور مكرر وزن خود را تغديكنه يستد توصيبایكه ضرورت دارد بمدت طوالنیماريببه .٣

ن خم يستادن و هم چنيدهد و از قفل كردن زانوها هنگام ایرا كه لوردوز كمر را كاهش ميز،ه كوتاه قرار دهديپاچهاریرو

.دينمایخودداریشدن به جلو بمدت طوالن

ه ا باالتر قرار دهد كيپ ها يپ ها را خم كرده و زانوها را در سطح هيد زانوها و هيمار نشسته است بايكه بیهنگام.۴

ین از نشستن رويت شود بنابراين تماس داشته و پشت حمايد با زميكف پاها با.باشدیدن لوردوز ميجهت به حداقل رسان

.دينمایشود خودداریاز پشت نمیت قويو پشت كه حمایا صندليه يچهار پا

كه زانوها در يباز قرار گرفته در حالا طاقيپ ها را خم كرده يكه زانوها و هيده در حاليمار به پهلو خوابيبد يكنه يتوص.۵

.كندیت دمر خودداريدن در وضعياز خوابوباشدیده ميت خميوضع

عضالت چهار سرران، با حداقل استفاده از یبا استفاده از عضالت قو(ح يمن و صحيل را بطور ايوساد يه كنيتوص.۶

كه زانوها را خم يجاد كرده در حاليت را ايع از حمايه وسيپاپ ها، يههبا فاصله دادن پاها بانداز.ديبلند نما)ف پشتيضع

وزن ٣/١ش از يبیئياز بلند كردن ش(د يم بلند نمايك به بدن با حركت ماليرا نزدیكرده، عضالت شكم را سفت نموده و شئ

.)كندیخود بدون كمك خوددار

.ديد عادت نمايكشد كه شخص به پوستچر جدیماه طول م۶حدود .٧

Problemان مشكل                                                       يب Definition

.ر عملكرد نقشيين در رابطه با تحرك مختل و تغييپایتيخطر عزت نفس موقع

Expectedمورد انتظار                            یندهايبرآ Outcomes

:ل استيمربوط به نقش را شروع كند كه شامل موارد ذیت هايمسئولمار يب

.ت استرس استفاده كنديسازش با وضعیوه هاياز ش

.ش بگذارديگران را به نمايبه دیمراقبت از خود كاهش وابستگیت هايدر فعال

.پشت مجددا برقرار كندیمربوط به نقش را با بر طرف شدن درد قسمت تحتانیت هايمسئول

.برقرار سازدد و كامل را مجددًايمفیسبك زندگ

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یازهايش از نيممكن است بین وابستگيا.گر وابسته باشديف مختلف به افراد ديمار ممكن است از نظر انجام وظايب.١

.باشدیروانیازهايبراوردن نیبرایقيباشد و طریولوژيزيف

.ودل شيد تعديپشت بایمربوط به نقش با شروع درد قسمت تحتانیت هايمسئول.٢
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از به كمك داشته يزا ناسترسیهاتيكنترل موقعهنحویريادگيخاص ویمار ممكن است جهت سازش با استرسورهايب.٣

.باشد

.د الزم باشديمفیا مشاوره ممكن است جهت كمك به شخص در شروع مجدد زندگيیروان درمان.۴

Problemان مشكل                                              يب Definition

یبدن در رابطه با چاقیازهايش از نيب:هيعدم تعادل تغذ

Expectedمورد انتظار                                         یندهايبرآ Outcomes

:ل استيابد كه شامل موارد ذيیبه وزن مطلوب دسترسمار يب

.ن كنديياز به كاهش وزن را تعين-

.برقرار سازدیاهداف واقع-

.كندیكاهش وزن همكارهويبا ش-

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ر كمتر و انجام آن سخت تر يورزش ها تاث.كندیجاد مسئله كمك ميف پشت به ايبا تحت فشار گذاشتن عضالت ضعیچاق.١

.اد برخوردار استيمار از وزن زيكه بیخواهد بود هنگام

یجاد كند كه به وزن مطلوب دسترسيدر عادات خوردن ایرييتغل غذا كاهش داده ويق تعديد وزن را از طريه كنيتوص.٢

.ابدي

Problemان مشكل                                                            يب Definition

.آموزش مراقبت در كمر درد

Expectedمورد انتظار   یندهايبرآ Outcomes

مار درد نداشته باشديب

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

:كنترل درد

.خم كردن زانوها جهت كاستن فشار به پشت است.دياستراحت در تخت را محدود كن.١

و كاستن )ا گرمايسرما (یل و مداخالت حرارتي، تخیآرام سازمثل انحراف فكر،يیر دارويوه غيدر استفاده از شیسع.٢

.ديياسترس نما

.ديعضله استفاده كنیها، ضد درد و سست كنندهیديوئر استريغیضد التهابیمثل دارويیاز داروها.٣

:ورزش

.ديت كننده استفاده كنيتقوین ورزشهايهم چنویريجهت افزودن انعطاف پذیكششیاز ورزشها.١

.ديياد نمايج زمان و تناوب آنرا زيه شده مربوط به پشت را انجام داده و بتدريتوصیت، ورزشهايجهت افزودن فعال.٢
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:بدنیهاكيمكان

.دين كنيداشتن پوستچر خوب را تمر.١

.ديينمایخودداریچ و تاب دادن بدن بهر شكلياز پ.٢

.ديآنكه بسمت خودتان بكشید بجاياء را هل دهياش.٣

.ديك به بدن خود نگهداري، آنرا نزدلهيدر هنگام بلند كردن وس.۴

.ديرا سفت كنئ، زانوها را خم كرده و عضالتيدر هنگام بلند كردن ش.۵

.ديكنیخودداریزيبه چیدسترسیاد خود براياز كش دادن ز.۶

.ديريت را در نظر بگيع حمايقاعده وس.٧

.ديجهت محافظت از پشت استفاده كنیاز كرست طب.٨

:ل كاريتعد

.دياز فشار وارد به پشت مطابقت دهیريجلوگیعرصه كار را برا.١

.دييم نمايا تنظز كار ريا ميیارتفاع صندل.٢

.ديت از كمر استفاده كنيحمایبرایالهياز وسیدر هنگام نشستن در صندل.٣

.ديكنیخودداریف تكراريمدت و وظایستادن طوالنياز ا.۴

.ديكنیكه شامل ارتعاشات مداوم باشد خودداريیاز انجام كارها.۵

.ديكنیارن خودديله سنگيچ و تاب و بلند كردن وسياز خم شدن و پ.۶

:كاستن استرس

.و درد شودیتواند منجر به تنش عضالنید كه استرس و اضطراب ميدر نظر داشته باش.١

.دييرا جستجو نمایموثر سازشیهاسميمكان.٢

.دين كنياد گرفته و تمريكاهش استرس را یهاوهيش.٣

.ديينمایريگيك مربوطه مراجعه كرده و پينيبه كل.۴
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیاهنمار
ا مچيدست یمار تحت جراحيب

Problemان مشكل                                         يب Definition

.یمربوط به جراحیطيمحیعروق-یت عصبياختالل فعال

Expectedمورد انتظار                                 یندهايآبر Outcomes

:ل استيرا حفظ كند كه شامل موارد ذیطيوژن بافت محيپرفمار يب

.را نشان دهدیرگيمجدد مویگپوست و پرشدیعيحرارت طب

.ابراز كندرایعياحساسات طب

.را نشان دهدیرفته حركتيت پذيفعال

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ت اعصاب يفعالكنترلیبرایساعت اول امراساس٢۴انگشتان باز هر ساعت بمدت یعروق–یت عصبيوضعیبررس.١

.باشدیوژن دست ميو پرف

در مورد حس و حركت انگشتان .ديسه كنيت پس از عمل را با قبل از عمل مقاير مبتال و وضعيدست مبتال را با دست غ.٢

.ديپرسش كن

حرارت دست .شودیش ميبر حسب ضرورت آزمایت حركتيا گرافت  پوست، فعالي، عروق عصبم تاندون و يبا ترم.٣

.ديكنیال را بررسمبت

.باشدیمیعروق–یت عصبير قابل كنترل توسط ضد درد نشاندهنده اختالل فعاليدرد غ.۴

Problemان مشكل                                         يب Definition

.لتهاب و ادمدرد حاد مربوط به ا

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

:ل استيد كه شامل موارد ذابيین درد دسترسيبه تسكمار يب

.ش آرامش را گزارش كنديافزا

.ندادم را با باال بردن دست كنترل ك

.را تحربه نكندیچگونه ناراحتيه

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

تواند درد یكه مجهت كنترل تورم .محدود كننده باشدیچيا باندپيل هما توم ي، ادم، تشكیدرد ممكن است مربوط به جراح.١

اد ضرورت داشته يچنانچه باال بردن ز.ديدر سطح قلب قرار دهبا استفاده از بالشها دست را،اد كنديمار را زيبیو ناراحت

.رديسرانجام گیله بااليا ميسرم هيا پايسه گوش ٣باشد با استفاده از پارچه

3- sling
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.ساعت اول استفاده شود٢۴-۴٨یخ طيیسه هايجهت كنترل ادم ممكن است بطور متناوب از ك.٢

م محدود شده باشد يله پانسمان حجياگر حركت بوسیان خون شده حتيع جريباز كردن و خم كردن فعال انگشتان سبب ترف.٣

.)مگر انجام آن منع شده باشد(

ر يا سايضد دردها مار را نسبت بهيپاسخ ب.كنترل شودیضد درد خوراكیممكن است با دارویدرد و ناراحتعمومًا .۴

.ت دارديمار در مورد ضد دردها اهميآموزش ب.ديكنیابيكنترل درد ارزیارهايمع

Problemان مشكل                                         يب Definition

.شدهیچيباند پیا رفتن به توالت در رابطه با دستهايه و ي، تغذیآراستگ/بهداشت، پوشاك/استحمام :نقص مراقبت از خود

Expectedمورد انتظار                                  یندهايبرآ Outcomes

:ل استيدهد كه شامل موارد ذمراقبت از خود را بطور مستقل نشانمار يب

.بطلبدیروزمره زندگیتهاياز به كمك را در فعاليچند روز اول پس از عمل نیط

.ابديدست سازش كيبا یروزمره زندگیتهايدر انجام فعال

.بكار ببردیعملكردیت هايده را در محدوده قابليب ديدست آس

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

مار ممكن است در انجام يب.روزمره داردیهاتياز به كمك در انجام فعاليمار نيبیچند روز اول پس از جراحیط.١

.به كمك داشته باشداز يو توالت نیدن لباس و آراستگيه، استحمام و بهداشت، پوشيمثل تغذيیكارها

به استفاده از مار رايب.كندیك دست كسب ميبا یروزمره زندگیهاتيدر انجام فعاليیمار، مهارتهايچند روز اول بیط.٢

.ديكنده يب ديمار شروع به استفاده از دست آسيبیشرفت نوتوانيبمحض پ.د مگر منع شده باشديكنق يتشودست مبتال 

.را مشخص سازدیدرمان ممكن است برنامه ورزشا كاريوتراپ يزيف.٣

Problemان مشكل                                                    يب Definition

.یجر جراحيخطر عفونت در رابطه با پروس

Expectedمورد انتظار                یندهايبرآ Outcomes

:ل استيش بگذارد كه شامل موارد ذينماه فقدان عفونت از زخم را بمار يب

.ت كنديرا رعایريشگيپیهايو استراتژیپروتوكل درمان

.گزارش كندیعيحرارت و نبض را در محدوده طب

.از زخم را تجربه نكندیچگونه ترشح چركيه

.چگونه التهاب زخم را تجربه نكنديه
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Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

مار يبه برااز عفونت باشدیكه مالكيیهام و نشانهيو عالكنترل حرارت .خطر عفونت وجود داردها،یمثل تمام جراح.١

ا يبد یز و خشك نگهداشتن پانسمان و گزارش هر گونه ترشح، بويمار در مورد تمين مهم است كه به بيهمچن.ديآموزش ده

.ديكنه يش درد و تورم توصيافزا

.ك استياللتيپروفیهاكيوتيبین آنتيك از زخم هم چنيمار شامل مراقبت آسپتيآموزش ب.٢

Patientمار                                                 يآموزش به ب Education

-ل حسل اختالياز قب(از عوارض يیهاو نشانهیعروق–یمار نحوه كنترل وضع عصبي، به بدستیپس از انجام جراح.١

از به گزارش دارد يرا كه ن)و تبیاد، ترشح چركيزیزياد، خونريانگشتان و تورم زیر قابل كنترل، سردي، درد غیفلج

.ديينمامار مطرح يز شده را با بيتجویبعالوه داروها.ديدهآموزش 

.هت كنترل تورم استفاده كندج)در صورت دستور(خ يد كه دست را باالتر از آرنج برده و از يدهمار آموزش يبه ب.٢

.مگر منع شده باشدديق كنيتشوان خونيع جريباز كننده و خم كننده انگشتان جهت ترفیبه انجام ورزشهامار رايب.٣

دست، پانسمان را خشك نگهدارد كه معموًال یك رويسه پالستيدن كيد كه با كشيدهمار آموزش يجهت استحمام به ب.۴

.شودیض نميبا جراح تعویت بعديزيپانسمان زخم تا و
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

پایمار تحت جراحيب

Problemان مشكل                                                يب Definition

.در رابطه با ادمیطيموثر بافت محريوژن غيخطر پرف

Expectedمورد انتظار                          یندهايبرآ Outcomes

:ل استيرا حفظ كند كه شامل موارد ذیطيوژن بافت محيپرفمار يب

.ش بگذارديرا بنمایرگيمجدد مویپوست و پرشدگیعيحرارت طب

.ديرا ابراز نمایاحساس واقع

.رفته را نشان دهديپذیت حركتيفعال

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ت يكنترل فعالیبرایساعت اول امر اساس٢۴ساعت بمدت ١-٢از هر انگشتان بیعروق-یت عصبيوضعیبررس.١

.باشدیوژن بافت ها مياعصاب و پرف

-یت عصبيادم و وضعیمار و خانواده نحوه بررسيص شود به بيترخین ساعت پس از جراحيچندیمار طيچنانچه ب.٢

.ديدهرا آموزش )ان خون، حس و حركتيرج(یعروق

.مار را شدت دهديتواند درد بیمیعروق–یت مختل عصبيفعال.٣

Problemان مشكل                     يب Definition

.، التهاب و ادمیدرد حاد مربوط به جراح

Expectedمورد انتظار          یندهايبرآ Outcomes

:ل استيابد كه شامل موارد ذيین درد دسترسيبه تسكمار يب

.پا را جهت كنترل ادم باال ببرد

.پا استفاده كندیخ بر حسب دستور براياز 

.ضرورت و دستور استفاده كندبر حسب یضد درد خوراكیاز داروها

.ش آرامش را گزارش كنديكاهش درد و افزا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

جهت كنترل ادم .شودیممكن است منجر به ناراحتل هماتوميتشك.باشدیپا مربوط به التهاب و ادم میدرد پس از جراح.١

یجهت كنترل ادم و فراهم كردن قدرده استيا دراز كشيدر حال نشسته مار يكه بید، هنگاميد پا را با چند بالش باال ببريبا

.دستور داده شودیه جراحيخ در ناحيیهاسهيساعت اول ك٢۴-۴٨یممكن است بطور متناوب ط،نيتسك
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.زان كردن پا ناراحت كننده استيابد كه آويمار ممكن است دريت، بيش فعاليافزابمحض.٢

.ديدهن داروها آموزش يمار و خانواده در مورد مصرف مناسب ايبه ب.شودداده ضد درد جهت كنترل دردیدارو.٣

Problemان مشكل                                           يب Definition

.حركت كننده پایبلهيدر رابطه با وسیكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار                                      یندهايبرآ Outcomes

:ل استيبگذاردكه شامل موارد ذش ياد را بنمايزتحركمار يب

.استفاده كندیل كمكيمن از وسايبطور ا

.ج شروع كنديتحمل وزن را بتدر

.نسبت به مرحله قبل از عمل نشان دهدیكمتریناتوان

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.شودین خاص محافظت ميك پوتيا يك گچ سبك يم در پا بوده كه توسط يپانسمان حجیمار دارايبیپس از جراح.١

شود كه یماران دستور داده مياز بیبه برخ.شودیعمل شده توسط جراح دستور داده میل وزن بر پايت تحميمحدود.٢

.نديج وزن را تحمل نمايو بتدرپاشنه پا راه رفتهیرو

مار، يبیت عموميبه وضعیله بستگيانتخاب وس.از باشدي، واكر ممكن است ن٤ر بغلياز جمله چوب زیل كمكيوسا.٣

ن يمار و انجام تمريق آموزش مناسب بيتنها از طریل كمكيمن از وساياستفاده ا.تعادل و دستور مربوط به تحمل وزن دارد

.رديگیورت مص صيش از ترخيپ

.ه شده شروع كنديت توصيج حركت را در محدوديمار بتدريام، بيشرفت التيبا پ.۴

Problemان مشكل                     يب Definition

.یشكاف جراح/یجر جراحيخطر عفونت مربوط به پروس

Expectedمورد انتظار                    یندهايبرآ Outcomes

:ل استينشود كه شامل موارد ذمواجه یچگونه عفونتيبا همار يب

.گزارش دهدیعيحرارت و نبض را در محدوده طب

.م التهاب زخم را نشان ندهديا عاليیترشح چركچگونهيه

.ز و خشك حفظ كنديپانسمان را بطور تم

.ك را طبق دستور مصرف كنديوتيبیآنت

4 - Walker
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Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یمربوط به پوست ممكن است جهت نگهداریهانيبعالوه پ.عفونت مطرح سازدیبرایتواند خطریمیجراحهر گونه .١

كه زخم د يائد توجه نميبا.باشدیاز نظر عفونت میاحتمالیها نواحنين پيت موردنظر استفاده شود و اياستخوانها در وضع

.دينمائرا از عفونت محافظت یجراح

مار در رابطه با يآموزش ب.شودیريشگيس شدن پيتا از خديبكشزخم یك رويسه پالستيد كيمار بايبدر هنگام استحمام.٢

.ن ممكن است ضرورت داشته باشديك زخم و پيمراقبت آسپت

ا يمتعفن یوجود ترشح در پانسمان، بو.ديرات مربوط به حرارت و عفونت آموزش دهييمار از نظر كنترل تغيبه ب.٣

ح را يمصرف صحك، يالكتيپروفیكهايوتيبیز آنتيدر صورت تجو.تواند نشان دهنده عفونت باشدیتورم مش درد ويافزا

.ديدهآموزش 

:یآموزش مراقبت خانگ

گزارش یاد بالفاصله به فرد حرفهيان خون بوده و بايل بر اختالل جريل دليذیهام و نشانهيعال:یعروق–یت عصبيوضع

:ديكن

.یرات حسييتغ

.به حركت دادن انگشتان پايیدم تواناع

.ا انگشتانياحساس درد بهنگام لمس پا و 

.رات مربوط به رنگييتغ

:ر استيكنترل درد بشرح زیروشها:كنترل درد

.باال بردن پا تا سطح قلب

.خ طبق دستوريگذاشتن 

.استفاده از ضد درد بر حسب دستور

.ابدين نيگزارش درد چنانچه تسك

:تحرك

.منيبطور ایل كمكيستفاده از وساا-

.تحمل وزنیتهايبا محدودیهمكار-

.پانسمانیاز رویدن كفش مخصوص محافظتيپوش-

:مراقبت از زخم

.ا گچيز نگهداشتن پانسمان يخشك و تم-

.)درد، ترشح و تبیعني(عفونت زخم یگزارش فور-

.ك طبق دستوريوتيبیمصرف آنت-

.ن پانسمانيض اوليتعویح براقرار مالقات با جرا-
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

از استئوپروزیها ناشمهرهیخودبخودیمار با شكستگيب

Problemان مشكل                                                  يب Definition

.وه درمانيند استئوپروز و شيدر مورد فرایكمبود آگاه

Expectedمورد انتظار                                       یندهايبرآ Outcomes

:ل استيد ذمربوط به استئوپروز و روش درمان را كسب كند كه شامل مواریآگاهمار يب

.اظهار كندیو ورزش را از نظر توده استخوانDن يتاميم و وين كلسيارتباط ب

.را صرف كندDن يتاميو ویكافيیم غذايكلس

.ش دهديسطح ورزش را افزا

.ز شده را صرف كنديتجویمتعاقب آموزش، داروها

.جرها را كنترل كنديت كرده و پروسيمشخص شده را رعایغربالگر

Nursingیپرستاریهاه يتوص Recommendations

ند و يا آهسته نمودن فرآيجاد وقفه يایمار متمركز بر عوامل موثر در بروز استئوپروز، مداخالت برايآموزش ب.١

.ودم خواهد بين عاليتسكیبرايیارهايمع

، ورزش منظم از نظر تحمل وزن و در صورت ضرورت Dن يتاميم و ويا مصرف مكمل كلسيمناسب يیم غذايرژ.٢

كمك به حفظ )كربنات و الكلیم دارايمالیهايدنين، نوشيگار، كاهش مصرف كافئيدن سيوقفه در كش(یل سبك زندگيتعد

است كه يیاستخوانهایته بااليه از نظر بروز دانسيد اوليكلیكيزيت في، ورزش و فعاليیم غذايرژ.كندیمیتوده استخوان

یو اشعه آفتاب و ورزشهاDن يتاميو ویم كافياز مداوم به كلسيد كه تمام افراد نيكند يتأك.باشندیمقاوم به استئوپروز م

.شرفت استئوپروز دارنديتحمل وزن جهت آهسته نمودن پ

یو نفخ شكم عوارض جانبیم گوارشينكه عاليل ايبدل.استیامر مهميیارومار در رابطه با درمان ديآموزش ب.٣

عات يمار ماياست كه بیامر مهم.م را همراه با غذا استفاده كنديد كه مكمل كلسيمار آموزش دهيبه ب.باشدیم ميكلسیهامكمل

.ه مصرف كنديل سنگ كليجهت كاستن خطر تشكیكاف

ا يد و يمصرف نمایعيا مايد غذا يمار نبايوان پر از آب استفاده شود سپس بيك ليو با یه خالد با معديها بانت٥سفوسفايب.۴

.ت درازكش بخود دهديقه وضعيدق٣٠-۶٠بمدت 

نكه از يبطور متناوب استفاده نمود تا اینيبید از سوراخهايشود كه بایروزانه مصرف مینيق بين از طريتونیكالس.۵

.ن داروها ضرورت دارديهمراه با اDن يتاميم و ويمصرف روزانه كلس.دشویريمخاط جلوگیخشك

5 -Bisphosphanate
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Problemان مشكل                                                    يب Definition

.و اسپاسم عضلهیدرد حاد در رابطه با شكستگ

Expectedمورد انتظار                                       یندهايبرآ Outcomes

:ل استيابد كه شامل موارد ذيین درد دسترسيبه تسكمار يب

.ن درد را در هنگام استراحت تجربه كنديتسك

.ه تجربه كندروزمریت هايفعالیرا طیحداقل ناراحت

.ش بگذاردينماه را بیه شكستگيت در ناحيكاهش حساس

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ه ا بيت طاق باز يدر طول روز در وضعن بار استراحت يفشارنده ممكن است با چندیاز شكستگین درد پشت ناشيتسك.١

.ك سمت كسب شودي

و ماساژ یموضعیگرما.كندیجاد آرامش ميعضالت پشت شده و ایخم كردن زانوها سبب سست.د سفت باشديتشك با.٢

.شودیعضالت میپشت بطور متناوب سبب سست

.كندیچ و تاب خودداريپك پارچه حركت داده و از يد كه تنه را بصورت يدهمار آموزش يبه ب.٣

.ديدهبدن را آموزش یهاكيد و مكانيكنق يتشوبه حفظ پوستچر خوبمار را يب.۴

یحركتیت موقت و بيلومبوساكرال بمنظور حمایك كرست طبيشود از تخت خارج شود یمار كمك ميكه به بیهنگام.۵

.شودیماران مسن تحمل مياز بیاريو بندرت توسط بسناراحت كننده استیالهين وسيده شود، گرچه چنيممكن است پوش

.رديگت را از سر يج فعاليمار بتدريهمزمان با كاهش درد ، ب.۶

Problemان مشكل                                               يب Definition

.)انسداد روده(لئوس يا بروز ايیحركتیت در رابطه با ببوسيخطر 

Expectedمورد انتظار                                       یندهايبرآ Outcomes

:ل استيروده را نشان دهد كه شامل موارد ذیعيدفع طبمار يب

.برخوردار باشدیارودهفعال یاز صدا

.مشخصه منظم حركات روده را گزارش كند

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

عات و يبر، افزودن ماياز نظر فیغنیذاشروع زودتر غ.باشدیو داروها میحركتیدر رابطه با بیابوست مسئلهي.١

.ا آن را بحداقل برسانديیريشگيبوست پيتواند از یمدفوع میهامصرف نرم كننده

روده ین مصرف غذا، صداهايبنابرا.دا كنديپیلئوس فلجيمار ممكن است ايباشد بT10-L2ها شامل چنانچه كالپس مهره.٢

.ديكند كنترل يبارات رودهيو فعال
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Problemان مشكل                                                       يب Definition

.مجدد در رابطه با استئوپروزیشكستگ:بيخطر آس

Expectedمورد انتظار                                 یندهايبرآ Outcomes

:ل استيد را تجربه نكند كه شامل موارد ذيجدیهایشكستگمار يب

.را حفظ كندیعيپوستچر طب

.خوب بدن استفاده كندیهاكياز مكان

.را صرف كند Dن يتاميم و وياز نظر كلسیغنیغذاها

.)روزانه قدم بزند(ابد يتغال تحمل وزن اشیتهايبه فعال

.دن استراحت كندين بار با دراز كشيروزانه چند

.ديخارج از منزل شركت نمایتهايدر فعال

.من در خانه فراهم سازديط ايمح

.رديت را بر حسب ضرورت بپذيكمك و حما

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ر ياستفاده و بتأخ٦از عدمیناشیاز آتروفیريشگيت عضالت، بهبود تعادل و پيجهت تقویامر اساسیكيزيت فيفعال.١

.استخوان استیه مواد معدنيانداختن تخل

.ديكنقيتشوراه رفتن و پوستچر خوببهمار رايب.ت عضالت تنه شوديتواند سبب تقویك ميزومتريایورزشها.٢

ق يتشوDن يتاميد ويبدن را از نظر توليیحًا خارج از منزل، توانايد ترجيتحمل روزانه وزن و استفاده از اشعه خورش.٣

.كندیم

.ديكنید خودداريبائيوردن و بلند كردن ش، تكان خیاز خم شدن ناگهان.۴

6 -Disuse
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

تيليومتئمار مبتال به اسيب

Problemان مشكل                                                       يب Definition

.درد حاد در رابطه با التهاب و ادم

Expectedمورد انتظار                  یندهايبرآ Outcomes

:ل استين درد را تجربه كند كه شامل موارد ذيتسكمار يب

.كاهش درد را گزارش دهد

.تجربه نكندیه عفونت قبليت در ناحيچگونه حساسيه

.كنددر رابطه با حركت تجربه نیچگونه ناراحتيه

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديائحركت نمیبا آتل بديتوانیه مبتال را ميجهت كاهش درد و اسپاسم عضله ناح.١

.ديكناندام مبتال را كنترل یعروق-یت عصبيوضع.٢

.ديكنیمت دستكارياد و ماليد با دقت زيباشد و اندام را بایها غالبًا دردناك مزخم.٣

.شودیتوام میباال بردن اندام سبب كاهش تورم و ناراحت.۴

.ديكنگر كاهش درد كنترل يدیضد درد و روشهایبا داروهارادرد.۵

Problemان مشكل                                يب Definition

.تحمل وزنیتهايو محدودیحركتیل بيدر رابطه با درد، استفاده از وسایكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار                             یندهايبرآ Outcomes

:ل استيش دهد كه شامل موارد ذيرا افزایتحرك جسممار يب

.ديجومراقبت از خود شركت یهاتيدر فعال

.ر مبتال را حفظ كنديغیت كامل اندامهايفعال

.را نشان دهدیو كمكیحركتیل بيمن از وساياستفاده ا

.ل كنديز از افتادن تعديو پرهیمنيع ايرفط را از نظر تيمح

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یاستخوان خودداریجاد فشار رويحركت شده و از ایبیالهيد با وسيف شده و بايند عفونت ضعيله فراياستخوان بوس.١

.ت را درك كنديت فعاليل محدوديد دليمار بايب.شود
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.داده شودیمت حركت دورانيد بمالين استخوان مبتال باييمفاصل باال و پا.٢

یع سالمتيجهت ترفیجسمیهاتيبا توجه به محدودیروزمره زندگیهاتيد كه بطور كامل در فعاليكنق يتشومار رايب.٣

.كندشركت یعموم

Problemان مشكل                                                          يب Definition

.ل آبسه استخوانيتشك:خطر توسعه عفونت

Expectedمورد انتظار                                         یندهايبرآ Outcomes

:ل استيمواجه با عفونت نشود كه شامل موارد ذمار يب

.ك را طبق دستور مصرف كنديوتيبیآنت

.را گزارش كندیعيحرارت طب

.فاقد ادم باشد

.فقدان ترشح را گزارش كند 

.مان باشديو سرعت سدیخونیلهاگلبویعيشات نشان دهنده شمارش طبيج آزماينتا

.باشدیمربوط به زخم منفیهاكشت

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ا يت، عفونت ياز فلبید را از نظر مالكيبه وریترسه دسيك كنترل كرده و ناحيوتيبیمار را نسبت به درمان با آنتيپاسخ ب.١

.ديكنینشت بررس

یا بويا واژن، مدفوع شل يیاز دهانيديكاندیعني(ه يم عفونت ثانويك، عاليوتيبیژه با آنتيمدت ویدر درمان طوالن.٢

.ديرا كنترل كن)متعفن

یساكشن زخم برا(ه مبتال يناحیان خون كافيجرن يتضمیبرايیارهايضرورت داشته باشد معیكه جراحیدر صورت.٣

ین بي، همچن)ه گرافتيفشار در ناحازیو خودداریديع درناژ وريه از نظر ترفيع، باال بردن ناحياز تجمع مایريشگيپ

.ديريگبدر نظر رات تحمل وزنيو محدودیحركت

.ديكنض ياز انتقال عفونت تعویريشگيام و پيع التيك جهت ترفيك آسپتيت تكنيپانسمان را با رعا.۴

ع باالنس مثبت يسبب ترفCن يتامين و وياز نظر پروتئیغنيیم غذايرژ.ديكنمار را كنترل يه بيو تغذیعمومیسالمت.۵

.ديكنق يعات را تشويمایمصرف كاف.شودیام ميتروژن و التين

Patientمار                                           يآموزش به ب Education

تواند سبب یكه میر صدماتيا ساين خوردن ياز زمیريشگيك و پيوتيبیت مصرف آنتيمار و خانواده در مورد اهميبه ب.١

.ديدهاستخوان شود آموزش یشكستگ

آموزش شامل اسم .در منزل داردیديق وريد و مسائل مربوط به تزريبه وریسدستریبرایريادگياز به يخانواده ن.٢

بعالوه انجام پانسمان بطور .شات استينامطلوب و كنترل آزمایمن و واكنشهايایدارو، دوز، تناوب مصرف، نگهدار



٣٩٤

.ديدهآموزش راك و كمپرس گرميآسپت

مار و خانواده را از نظر يب.ديكنحرارت كنترل یش ناگهانيا افزايگر دچار درد يدیمار را از نظر بروز نواحيبدقت ب.٣

م ينامطلوب و عالیش التهاب، واكنشهايم افزايش حرارت، ترشح، بو، عاليل افزاياز قبیكنترل حرارت و گزارش موارد

.ديه آموزش دهيعفونت ثانو

.ديكنه يمناسب سن را توصیر و غربالگريگيت مراقبت پياهم.۴



٣٩٥

بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

كودك مبتال به تومور استخوان

Problemان مشكل                    يب Definition

.درمانهويو شیماريد بنيدر رابطه با فرایكمبود آگاه

Expectedمورد انتظار           یندهايبرآ Outcomes

:ل استيح دهد كه شامل موارد ذيو نحوه درمان را توضیماريند بيفرآمار يب

.ح دهديك را توضيت پاتولوژيوضع

.ديوه درمان را اظهار نماياهداف مربوط به ش

.ا شوديوضوح اطالعات را جو

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

شات يح در مورد آزمايتوض.استیص و درمان امر اساسيوه تشخيو شیماريند بيمار و خانواده در مورد فرايآموزش ب.١

)ر شكل بدنييو تغیحسی، بیكاهش حركات دورانیعني(ج مورد انتظار يو نتا)مراقبت از زخمیعني(و درمانها یصيتشخ

.ابديیع ميشتر تسريوه درمان با درك بيت شيو رعایهمكار.ابديرات سازش ييها و تغجريمار با پروسيكند كه بیكمك م

.ان بحث حضور داشته باشديكه پزشك در جريد بشرطييم نمايت كرده و تفهيد بطور موثر اطالعات را تقويتوانیم.٢

Problemان مشكل                                                  يب Definition

.یك و جراحيند پاتولوژيد و مزمن در رابطه با فرادرد حا

Expectedمورد انتظار                     یندهايبرآ Outcomes

:ل استيابد كه شامل موارد ذيیبه كنترل درد دسترسمار يب

.نترل درد استفاده كندمختلف كیهاوهياز ش

.دا كنديپیه جراحين در ناحيتجربه كاهش درد را در هنگام استراحت و هم چن

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ن درد و يجهت تسكراكنترل درديیردارويو غيیروش دارو.باشدیدرد مدر كنترلیق درد امر اساسيدقیبررس.١

.ديرببافزودن سطح آرامش بكار 

.ديكنت يمار را آماده كرده و حمايدردناك، بیجرهايان پروسيدر جر.٢

ا ضد يو یر جلديا زيیمتعاقبًا مخدر خوراك.رودیبعد از عمل بكار ميیدورال در مرحله ابتدایا اپيیديضد درد ور.٣

ممكن )٧٨٩وميسترونت(ك يستميسیزوتوپهايوايا راديیرود، بعالوه پرتودرمانین درد بكار مير مخدر جهت تسكيدرد غ

.است جهت كنترل درد بكار رود
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Problemان مشكل                       يب Definition

.ك در رابطه با تومور و متاستازيپاتولوژیهايشكستگ:بيخطر آس

Expectedمورد انتظار                               یندهايبرآ Outcomes

:ل استيدا نكند كه شامل موارد ذيك را پياتولوژپیچ گونه شكستگيتجربه همار يب

.كندیف خودداريضعیاستخوانهایاز آوردن فشار رو

.من و مناسب استفاده كنديبطور ایل كمكياز وسا

.ت كندير مبتال را با ورزش تقويغیاندامها

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

تواند منجر به یت مير وضعييتغیا حتيیعيت طبيكند كه فعالیف مياستخوان را ضعیاباندازهیاستخوانیتومورها.١

ل آتل مثیگريل ديوسا.دينزبمت دست يت كرده و بماليد اندام مبتال را حمايبایان مراقبت پرستاريدر جر.شودیشكستگ

.بكار رودیمحافظت اضافیممكن است برا

را )مفصلینيگزيباز كردن استخوان و ثابت كردن از داخل و جایعني(یمار ممكن است جراحياز اوقات بیگاه.٢

.ديك انتخاب نمايپاتولوژیاز شكستگیريشگيپیبرایبعنوان كوشش

یت اندامهايو تقویل كمكيمن از وسايوتراپ نحوه استفاده ايزيو فشما.ت شوديد رعايتها از نظر تحمل وزن بايمحدود.٣

.ديمار آموزش دهير مبتال را به بيغ

Problemان مشكل                                                    يب Definition

.نامناسبیتيستم حمايو سیماريند بيها، درك فرابا ترس از ندانستهر موثر در رابطه يسازش غ

Expectedمورد انتظار                                  یندهايبرآ Outcomes

:استل يرا نشان دهد كه شامل موارد ذیمناسب سازشیهامشخصهمار يب

.ان كندياحساسات خود را ب

.كنديیها را شناسايقدرت و توانائ

.مات الزم را اتخاذ كنديتصم

.كندبر حسب ضرورت درخواست كمك 

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

آنها همزمان جهت سازش با .ديق كنيمار و خانواده را از نظر ابراز ترسها، نقطه نظرات و احساسات تشوير، بپرستا.١

.رودیانتظار میو غم خواریدياز شوك، ناامیاحساسات.ت دارندياز به حمايم استخوان نيتومور بدخ

.مورد لزوم باشدیو عاطفیروانتيممكن است از نظر حمایا فرد مذهبيارجاع به روانشناس، مشاوره و .٢



٣٩٧

Problemان مشكل                                        يب Definition

.ر در عملكرد نقشييا تغياز بدن یدر رابطه با از دست دادن بخشیتين موقعييخطر عزت نفس پا

Expectedمورد انتظار                               یندهايبرآ Outcomes

:ل استيمثبت را نشان دهد كه شامل موارد ذیخودپندارمار يب

.كنديیخانه و خانواده را شناسایهاتيمسئول

.را خود نشان دهدیهايياعتماد نسبت به توانا

.روزمره نشان دهدیهاتياستقالل را در فعال

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یحتیزيبطور اعجاب انگیسبك زندگ.ستایميست كه دچار بدخيماريك موضوع در بيیاستقالل در برابر وابستگ.١

.ابديیر مييبطور موقت تغ

یاعتماد واقعیبرقرار.ديكنكمك یون احتماليو آمپوتاسیاز بدن در رابطه با جراحیر ذهنيرات تصوييدر سازش با تغ.٢

.شدن موثر استیمراقبت از خود و اجتماعیق برايمربوط به نقش و تشویتهاينده و شروع مجدد فعاليدر مورد آ

مار ويمداخله ب.د كه در حد امكان مستقل باشديكنق يتشومار رايب.ديدهروزمره شركت یتهايدر طرح فعالراماريب.٣

.كندیمیو حس داشتن كنترل در زندگیق به اعتماد، ابقاء خودپنداريتشو،خانواده در طول درمان

Problemان مشكل                              يب Definition

.یپركلسميت و عفونت زخم و هيلي، استئومیه ناكافيام زخم، تغذير التيخطر عوارض مربوط به تأخ

Expectedمورد انتظار                                         یندهايبرآ Outcomes

:ل استيمواجه با عوارض نشود كه شامل موارد ذمار يب

.ام زخم را نشان دهديالت

.پوست مواجه نشودیبا تجربه شكنندگ

.ش دهديا افزايوزن را حفظ كرده 

.با تجربه عفونت مواجه نشود

.شودمواجه نیپركلسميبا تجربه ه

.درمانها را كنترل كندیعوارض جانب

.ا عوارض را گزارش كندييیت دارويم سميعال

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.افتدير بيا عفونت تاخيه نامناسب ي، تغذیقبلی، پرتودرمانیپس از جراحیب بافتيل آسيام زخم ممكن است بدليالت.١

.شودیام ميع التيك زخم سبب ترفيپانسمان آسپت.ديرسانبان خون بافتها، فشار وارد به زخم را بحداقل يع جريجهت ترف.٢

.شودیمام زخم يع هموستاز و التيسبب سهولت مداخالت از نظر ترفیالبراتواریهاافتهيكنترل و گزارش 



٣٩٨

یدرمانیهاتخت.شودیمیفشاریهاو زخمیپوستیمار در فواصل مكرر سبب كاهش وقوع شكنندگيبيیجابجا.٣

.الزم باشدیپوستیاز شكنندگیريشگيمخصوص ممكن است جهت پ

یذا امر اساسباشد لیمیو پرتو درمانیدرمانیميع در شيشای، تهوع و استفراغ از عوارض جانباز دست دادن اشتها.۴

.فراهم گرددیع سالمتيام و ترفيجهت التیه كافياست كه تغذ

.دهدیرا كاهش میدرمانیميمربوط به شیاثرات نامناسب گوارشیآرام سازیهاوهيضد استفراغ و ش.۵

.ديكنا ضد قارچ كنترل يیحسیبیبا محلولهاراالتهاب مخاط دهان.۶

ز يه مناسب تجويبه تغذیممكن است جهت دسترسیقيه تزريا تغذيه يمكمل تغذ.استیاسامر اسیعات كافيدن مايرسان.٧

.شود

ض پانسمان يك در تعويك آسپتيو تكنیالكسيك بعنوان پروفيوتيبیت و عفونت زخم از آنتيليجهت كاهش وقوع استئوم.٨

ب انتشار ين ترتيدارد به ایريشگياز به پين)فستنیفوقانیعفونتهایعني(گر يدیام، عفونتهايان التيدر جر.ديكناستفاده 

.ت نخواهد شديليمنجر به استئومیخون

مار آموزش يد را كنترل كرده و به بيسفیاست كه شمارش گلبولهایكند امر مهمیافت ميدریدرمانیميمار شيچنانچه ب.٩

.دينمایداردارند خودیگريدیا عفونتهايیكه سرماخوردگید كه از تماس با افراديهد

م شامل يعال.رمان شودو بالفاصله ديید شناسايم بايعال.عارضه خطرناك در سرطان استخوان استیپركلسميه.١٠

یكوتاهیعني(یوگرافيرات الكتروكارييبوست، تغي، ، تهوع و استفراغيیاشتهای، عدم وجود تعادل، بیضعف عضالن

)یعادرير غو رفتایشعور، لتارژیرگيتیعني(یاريشور هييو تغ)یلبو انسداد قیكاردي، برادSTو قطعه QTفاصله 

.باشدیم

Patientمار                                          يآموزش به ب Education

مار شامل يآموزش ب.شودین شروع ميهر چه زودتر با تالش متخصصتداوم آن یبرایمراقبت و هماهنگیبرایآمادگ.١

.استیو كاردرمانیوتراپيزيفیهات برنامهيوه درمان و اهميمطالب مربوط به دارو، پانسمان، ش

.ديك را آموزش دهيپاتولوژیهایاز شكستگیريشگيپیل وزن و مراقبت خاص برايتحمیتهايمحدود.٢

از نظر مراقبت ین منابع در دسترسيهم چنیعوارض احتمالیهام و نشانهيعالازمار و خانوادهياست كه بیامر مهم.٣

.مداوم آگاه شوند

.ديكنمار و خانواده را برآورده يبیازهاين.شودیارجاع میسات مراقبت خانگغالبًا به موسیريگيبمنظور نظارت و پ.۴

در دسترس یصالح در صورت وجود دلواپسياز نظر تماس با افراد ذرایضروریهاد كه تلفنيه كنيمار توصيبه ب.۵

.داشته باشد

.ديد كنيا متاستاز تأكين عود تومور ييا تعيین بهبوديمدت را از نظر تضمیطوالنینظارت بهداشت.۶
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

٨كششیمار دارايب

Problemان مشكل                 يب Definition

.مربوط به روش درمانیكمبود آگاه

Expectedمورد انتظار                                   یندهايبرآ Outcomes

:ش بگذارديمار را بنمايدانش مربوط به استفاده از كشش بمار يب

.ح دهديهدف از كشش را توض

.ديدر طرح مراقبت شركت جو

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ت تحت درمان و استدالل استفاده از كشش را درك كنديد وضعيمار بايب.١

یمار عضو فعال در مراقبت از سالمتيش درك درمان، بيبا افزا.ديباشداشتهت اطالعاتياز به تكرار و تقويممكن است ن.٢

.اد خواهد بوديبا درمان زیویبوده و احتمال همكار

Problemان مشكل               يب Definition

.له كششيو وسیاضطراب مربوط به وضع سالمت

Expectedمورد انتظار                         یندهايبرآ Outcomes

:كاهش اضطراب را نشان دهدمار يب

.بنظر آرام برسد

.را بكار ببردیموثر سازشیهاسميمكان

.ها و احساسات را ابراز كندیدلواپس

.ابدياشتغال یحيتفریتهايبه فعال

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.جر، هدف ازا نجام آن داده شوديدر مورد پروسیاز دارد كه آگاهيمار نيب،ش از استفاده از كششيپ.١

مار سبب كاهش يافزودن حس كنترل در ب.ديمات اثربخش در مراقبت شركت نمايد كه در تصميكنقيتشومار را يب.٢

.شودین توهم و ارتقاء سازش مي، تسكینناتوا

د يبازد.حبس شده استیمحدودین باشد كه در فضايمار ممكن است ايپس از استفاده از كشش، واكنش بیمدت كوتاه.٣

ق يد خانواده و دوستان را از نظر مالقات مكرر تشويبا.ون و محبوس بودن را كاهش دهديزوالسيتواند حس ایمشما مكرر 

.ديكنق ي، تشوكشش انجام دهدیهاتيتواند در محدودیرا كه میحيتفریهاتيفعالوديينما

8 -Tcaction
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Problemان مشكل                                                         يب Definition

.یلتاسك–یدرد حاد مربوط به اختالل عضالن

Expectedمورد انتظار                                     یندهايبرآ Outcomes

:ان كنديش سطح آرامش را بيافزامار يب

.را بر حسب ضرورت درخواست كندیاكضد درد خور

.خود را بطور مكرر جابجا كند

Nursingیپرستاریاه هيتوص Recommendations

یفشاریهاتواند از زخمیكه میخاصیهاتشك.د سفت باشديبایباشد تشك ویحركت میمار در تخت بينكه بيل ايبدل.١

.نكه از كشش استفاده شوديش از ايگذاشته شده پتخت یكند ممكن است رویريشگيپ

از كشش كاهش یناشیتهايمار با توجه به محدوديت بير وضعييله تغيوابسته بدن بوسید فشار را در بخشهايتوانیم.٢

.ديده

.ديينمایدگيكشش را فورًا رسیمار داراياز طرف بید هر گونه ناراحتيبا.٣

Problemان مشكل          يب Definition

.ا توالتيو یآراستگ/بهداشت، پوشاك /ه، استحماميتغذ:نقص مراقبت از خود

Expectedمورد انتظار                      یندهايبرآ Outcomes

:ل استيمراقبت از خود را انجام دهد كه شامل موارد ذیتهايفعالمار يب

.ا توالت را داشته باشديو یآراستگ/بهداشت، پوشاك/استحمامه،ياز به حداقل كمك در تغذين

.من بكار برديرا بطور ایل كمكيوسا

Nursingیپرستاریهاه يتوص Recommendations

ه، استحمام ، پوشاك و يمار در تغذيبه ب.از به كمك داشته باشدينیخود مراقبتیت هايمار ممكن است در فعاليدر ابتداء ب.١

ممكن است )٩تختیله بااليمثل م(یل كمكي، آب و وسایل تلفن، دستمال كاغذياز قبیلين وساگذاشت.ديتوالت كمك كن

.ديل نمايمراقبت از خود را تسه

یرا تجربه میأس نموده و عزت نفس باالتريو یمار كمتر احساس وابستگيمراقبت از خود ، بیتهايبا شروع مجدد فعال.٢

.كند

را توسعه ینيتوانند بطور خالق قوانیمار ميضرورت دارد پرستار و بیحركتیرحله بكمك در مینكه قدريل ايبدل.٣

.كه استقالل را بحداكثر برسانندیدهند بصورت

9 -Trapeze
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Problemان مشكل          يب Definition

.و كششیاسكلت–یمربوط به اختالل عضالنیكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار     یندهايبرآ Outcomes

:ل استيش بگذارد كه شامل موارد ذينماه اد را بيتحرك زمار يب

.ن شده را انجام دهدييرزش تعو

.كشش جابجا كندهخود را در محدود

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ل ياز تحلیريشگيجهت پراستيكشش نكه تحتید كه عضالت و مفاصليق كنيتشومار رايب،ن استفاده از كششيدر ح.١

.ورزش دهد

.ل عضالت را بحداقل برسانديكند تا تحلیرا در تخت طراحيیتواند ورزشهایوآپ ميزيف.٢

ینكار برايا.قرار داردیت خوبيمار در وضعيكشش حفظ شده و بیرويد كه نيين نمايد تضمين انجام ورزش بايدر ح.٣

.ف بدن استيتقارن ضعاز یاز عوارض ناشیريشگيپ

Problemان مشكل                                                    يب Definition

درار و عفونت و ، ركود ايیاشتهایبوست و بي، یو پنومونی، آتلكتازیفشاریهاخطر عوارض مربوط به زخم

.یديرسم ويترومبوآمبول

Expectedمورد انتظار                                یندهايبرآ Outcomes

:ل استيربه نكند كه شامل موارد ذجرا تیچگونه عوارضيهمار يب

.از پوست سالم برخوردار باشد

.فونت باشده ها فاقد عير

.تنفس را گزارش نكندیكوتاه

.خلط باشدیدارایفاقد سرفه ها

.ه روده را نشان دهديمنظم تخلهمشخص

.برخوردار باشدیعيطبیاز اشتها

.اد باشديو فاقد غلظت زیحجم كافیشفاف، زرد و دارایادرار و

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديينماینه كرده و توجه خاص به زوائد استخوانيا اصطكاك معاياز فشار یمار را بطور مكرر از نظر مالكيپوست ب.١

چنانچه .د استيفشار مفجهت كاستن)آرنجیمثل محافظت كننده ها(یل حفاظتيمار و استفاده از وسايمكرر بيیجابجا.٢

از یريشگيپیمار مسن استفاده از تخت مخصوص برايا در بيمار با صدمات متعدد و ياد است مثل بيپوست زیشكنندگ

.د استيپوست مفیشكنندگ
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ق و سرفه را جهت كمك به يمار تنفس عميكنترل نموده و به بیساعت از نظر وضع تنفس۴-٨مار را هر يبیهاهير.٣

.ديه آموزش دهيه ها و حركت ترشحات ريكامل راتساع

یمطرح است درمانهاینست كه خطر بروز عوارض تنفسينشاندهنده ایه ايپایهايمار و بررسيخچه بيچنانچه تار.۴

.ممكن است ضرورت داشته باشد)یرومتريمثال استفاده از اسپ(یاختصاص

.رورت داردع ضيدرمان سریبرقراریدر صورت بروز عارضه تنفس.۵

تواند حركات یعات ميبرو ماياز نظر فیغنيیم غذايشود، رژیميیاشتهایبوست و بيمنجر به یكاهش حركات گوارش.۶

.ك كنديمعده را تحر

.ه باشديها و تنقافيها، شمدفوع، مسهلیهاكنندهممكن است شامل نرمیدرمانیارهايبوست معيدر صورت بروز .٧

.تواند سبب ركود ادرار و عفونت شودیت قرارگرفتن در تخت ميوضععلتمثانه به ناكامل يتخل.٨

٣-۴هر (ه ادرار يعات و تخليمایمار در مورد مصرف كافيبه بد و يكنعات و مشخصات ادرار را كنترل يمصرف ما.٩

.ديدهآموزش )ساعت

.ديدهبه پزشك اطالع هد را نشان دیستم ادراريعفونت سیهام و نشانهيمار عاليچنانچه ب.١٠

مار در مورد يبه ب.باشدیمیحركتیاز بیسازد ناشیآماده میديسم وريترومبو آمبولینه را برايكه زمیدياستاز ور.١١

انجام دهد تا از بروز لخته یداريساعت در زمان ب١-٢د هر يد كه بايدهت كشش آموزش يقوزك و پا در محدودیورزشها

.كندیريجلوگیعمقیدهايدر ور

مار را از نظر يب.ظ شدن خون استفاده كنديو غلیاز كم آبیريشگيپیبرایعات كافيماازد كهيكنق يتشوراماريب.١٢

)ط ساقيش محيافزا(و تورم یك طرفه عضالت ساق پا، گرما، قرمزيت ياز جمله حساسیعمق١٠ديورم ترومبوزيعال

.ديدهم را فورًا به پزشك گزارش يعال،و درمانیقطعیابياز نظر ارزش.ديكنكنترل 

10 -Deep vein Thrombosis (DVT)
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

یارتوپدیمار تحت جراحيش از عمل بيمراقبت پ

Problemان مشكل                          يب Definition

.ا التهابيون مفصل، تورم ي، دژنراسیدرد حاد در ارتباط با شكستگ

Expectedمورد انتظار                          یندهايبرآ Outcomes

:ل استيموارد ذن درد را گزارش كند كه شامليتسكماريب

.ببردكاستن درد را بكار یمتعدد برایكردهايرو-

.كندكاهش درد توسط دارو را اظهار -

.كندشتر حركت يبا آرامش ب-

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

به یخاص بستگید است، راهكارهايجهت كنترل درد در مرحله قبل از عمل مفیو روانيی، دارویكيزيفیراهكارها.١

.ه شدت، نوع و طول مدت درد دارديمار خاص و بر پايب

.ابديیا ملتهب كاهش ميده يا مفصل صدمه ديك استخوان شكسته يحركت كردن یموجود با بیناراحت.٢

.شودیمیو كاهش ناراحتیديع برگشت وريادم سبب ترفیك اندام دارايباال بردن .٣

.شودیمین ادم و ناراحتيك عصب سبب تسكيخ دستور داده شود با كاستن تحريكه یدر صورت.۴

.تاسیاتين عالمت حيدر واقع درد پنجم.ت دارديحرارت، نبض، تنفس و فشار خون اهمیدرد مشابه بررسیبررس.۵

ق درد پرس يه دقيكردن ناحمار در مورد مشخصياز ب.باشدیمیت و شدت درد سه پارامتر مهم از نظر بررسيفيه، كيناح

سوزاننده، (ف درد يت درد با پرسش در مورد توصيفيك.سازدیرا فراهم میاساسیصيد تشخين پرسش كليا.ديكنو جو 

ها نشان داده ا چهرهيیاس رقميد بوده و با مقيشدیف الياست بصورت خفشدت درد ممكن .رديگیانجام م)یكوبنده، خنجر

.شود

توام با آنها یو اسپاسم عضالنیا جراحيیاسكلت-یاز صدمات عضالنیمعموًال از ضد دردها جهت كنترل درد حاد ناش.۶

.رودیبكار م

را با )یدير استروئيغیضد التهابیا، داروهامثل مخدره(ضد درد موثر یاز است كه داروهايبالفاصله پس از عمل ن.٧

.دييو جراح هماهنگ نمایهوشيمتخصص ب

)ط آرام و ماساژ پشتيل گام به گام، محي، تخیزيمثل انحراف فكر، تمركز بر چ(یدردیبه بیگر دسترسيدیرهايمتغ.٨

.ممكن است جهت كاستن درد بكار رود

.ديكنادداشت ير يسنجش تأثیق ضد درد و پس از آن برايتزرش از هر نوبتيت و شدت را پيفيمكان، ك.٩
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Problemان مشكل                                                        يب Definition

.یديا اختالل در برگشت وريل محدود كننده يدر رابطه با تورم، وسایطيمحیعروق-یت عصبيخطر اختالل فعال

Expectedمورد انتظار                                   یندهايبرآ Outcomes

:ل استيرا نشان دهد كه شامل موارد ذیعروق–یت مناسب عصبيفعال

.شان دهدپوست را نیعيرنگ طب•

.از پوست گرم برخوردار باشد•

.برخوردار باشدیرگيمجدد مویپرشدگیعياز پاسخ طب•

.را گزارش كرده و حركت مفصل را نشان دهدیعيحس طب•

.كاهش تورم را نشان دهد•

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یعروق-یت عصبيد بطور مكرر وضعيبا.ديرا مختل نمایوژن بافتيممكن است پرفیحركتیل بيا وسايب، ادم يآس.١

ها را ثبت افتهيكرده و یاندام را بررس)ها، ادم، درد ، حس و حركت، نبضیرگيمجدد مویرنگ، حرارت، پرشدگیعني(

.ديكن

به ینها شامل گزارش فوريا.ديدهان خون انجام يمجدد جریبرقراریبرايیارهايمع،ان خونيجردر صورت اختالل.٢

.در گچ محدود كننده استچهيجاد دو دريا كمك به ايكننده پزشك، باال بردن اندام و برداشتن پوشش محدود

Problemان مشكل                                                    يب Definition

.ت در دسترس و منابعيا فقدان حمايیر موثر در رابطه با كمبود آگاهيخطر كنترل غ

Expectedمورد انتظار                              یندهايبرآ Outcomes

:ل استيرا ارتقاء دهد كه شامل موارد ذیسالمتمار يب

.استفاده كنديیغذایازهايمتعادل جهت برآوردن نیاز غذا

.مصرف كندیعات كافيما

.كندیگار خودداريدن سياز كش

.ن كنديرا تمریتنفسیورزشها

.خود را جابجا كندیجهت كاستن فشار پوست

.ابدياشتغال یريشگيت كننده و پيتقویبه ورزشها

.كندیدوره نقاهت در خانه طراحیجهت داشتن كمك در ط

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنشود كمك یالمتكه سبب ارتقاء سيیهاتيقبل از عمل به فعال.١

نكه صدمات متعدد داشته يا ايا مسن باشد و يابت يدچار دماريبكهیدر صورت.ديكنیعات را بررسيه و مايوضع تغذ.٢
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.عات و غذا داشته باشديممكن است در رابطه با مایمورد دستورات خاصنيباشد در ا

.ديرا كنترل كنادرارهيتجزیهاافتهيعات، بازده ادرار و يمصرف ما.٣

د استفاده شود كه بحداقل يبایصرفًا زمانیسوند فول.مار ممكن است راحت تر باشديجهت استفاده بیلگن كوچك شكستگ.۴

درمان ید بطور مناسب قبل از جراحيبایستم ادراريوجود عفونت س.ضرورت داشته باشدیستم ادراريدن عفونت سيرسان

.شود

د يپس از عمل بایت تنفسيدن به فعاليرومتر جهت بهبود بخشيق و استفاده از اسپيفه، تنفس عمقبل از عمل انجام سر.۵

در یاد وقفهيقبل از عمل با.كندیل ميپس از عمل را تسهیتنفسیت ورزشهايآموزش قبل از عمل، رعا.ن شوديتمر

.مطلوب استیت تنفسينكار جهت سهولت در فعاليا،جاد كرديگار ايدن سيكش

كه در یمارانيدر بیاست كه قبل ازجراحیامر مهم.ديكنیبه نقات فشاریمراقبت از پوست را انجام داده و توجه خاص.۶

.ديائاستفاده نم)خاصیهاتشكیعني(هستند از سطوح كاهنده فشار یپوستیاد از نظر شكنندگيخطر ز

.ديكنز يم پوست را با آب و صابون تميق و ماليدقبطور یدن خطر عفونت، روز قبل از جراحيجهت بحداقل رسان.٧

مارستان از صابون يدر بین روز قبل از بستريد كه بمدت چنديه نمايباشد ارتوپد ممكن است توصیابخانتیچنانچه جراح

.دييكش استفاده نمایباكتر

دوره یوه درمان در طين شيمچنو هیروزمره زندگیهاتيمار و خانواده در مورد ضرورت داشتن كمك در فعاليبا ب.٨

.باشدیمیمار پس از جراحيق با تحرك مختل بيتطبیبرایط خانه ضروريل محيتعد.ديكننقاهت بحث 

Problemان مشكل                                              يب Definition

.حركت كنندهیله بيك وسيیدر رابطه با درد، تورم و وجود احتمالیاختالل تحرك جسم

Expectedمورد انتظار                                  یندهايبرآ Outcomes

:ل استيساند كه شامل موارد ذتحرك را در محدوده درمان بحداكثر برمار يب

.ديدر هنگام حركت در خواب درخواست كمك نما-

.ادم را در سطح باال قرار دهدیاندام دارا-

.من طبق دستور استفاده كنديبطور ایحركت كننده و كمكیل بياز وسا-

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.مختل شود)ها، گچ، كششمثل آتل(حركت كننده یل بيله درد، تورم و وسايمار ممكن است بوسيش از عمل تحرك بيپ.١

.دييت نمايادم را باال برده و با بالشها بطور مناسب حمایدارایهاد انداميبا

ده قبل يبخش صدمه د.ديدهن يضد درد تسكیز دارويام مصدوم را قبل از حركت دادن با تجواست كه درد اندیامر مهم.٢

.شودیت مياز حركت دادن حما

.فعال بحركت درآورد مگر منع شده باشدیدورانیر مبتال را با ورزشهايد مفاصل غيمار بايب.٣

.دياز در تحرك استفاده كنينران جهت حفظ عضالت موردن و چهار سريك سريزومتريایاز ورزشها.۴

.ديو شانه ورزش نمایفوقانیت اندامهايد جهت تقوياستفاده خواهد نمود بایحركتیل بيكه پس از عمل از وسایماريب.۵



٤٠٦

د كه قبل از يكنق يمار راتشويب،شودیمینيش بيپ)چرخداریر بغل، واكر و صندليمثًال چوب ز(یل كمكيچنانچه وسا.۶

.دين نمايزودتر به تحرك بطور مستقل تمریمن و دسترسيسهولت در استفاده اجهت ،عمل

Problemان مشكل                                                    يب Definition

.یاسكلت-یدر رابطه با اختالل عضالنینر ذهيتصویا آشفتگين و ييپایتيخطر عزت نفس موقع

Expectedمورد انتظار                                  یندهايبرآ Outcomes

:ل استيد كه شامل موارد ذيعزت نفس مثبت را ابراز نمامار يب

.د كنديرا تأكیر ذهنيتصویا دائميرات موقت ييتغ

.ر عملكرد نقش بحث كندييتغدر مورد 

.مات مربوط به مراقبت شركت كنديدر تصم

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ا عدم ي، كاهش عزت نفس یر ذهنيرات تصوييرفتن تغياز به كمك در پذيت نممكن اسیماران ارتوپديش از عمل بيپ.١

متفاوت است و ین ُبعد بطور قابل توجهيكمك در اهدرج.خود داشته باشندیهاتيها و مسئولانجام نقشیبرايیتوانا

.ا دائم دارديسائل موقت ت ميو ماهیو نوتوانیمارستان، طرح مربوط به جراحيدر بیقبل از بستریدادهايبه رویبستگ

.ديسازا يمار مهيها را توسط بو اضطرابینه ابراز دلواپسيارتباط قابل اعتماد زمیبا برقرار.٢

یو برقراریكيزيت فيرات الزم در ظرفييمار با تغيد كه بيكنمار را برطرف ساخته و كمك يهر گونه سوء تفاهمات ب.٣

.مجدد عزت نفس مثبت تالش كند
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

یارتوپدیمار تحت جراحيمراقبت پس از عمل ب

Problemان مشكل                                                     يب Definition

.یحركتی، تورم و بیجراحجريدرد حاد در رابطه با پروس

Expectedمورد انتظار                                    یندهايبرآ Outcomes

:ل استين سطح درد را گزارش كند كه شامل موارد ذيتسكمار يب

.كندمختلف جهت كاستن درد استفادهیكردهاياز رو

.استفاده كندیجهت كنترل ناراحتیضد درد خوراكیاز داروها

.اندام را در سطح باال قرار دهد،یجهت كنترل ادم و ناراحت

.حركت كندیشتريبا آرامش ب

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

سطح .كندیجاد درد كمك ميبه ایعضالنیهاادم، هماتوم، و اسپاسم.د باشدي، درد ممكن است شدیارتوپدیپس از جراح.١

را ثبتین درد و ناراحتيتسكیبرایكرده و هر گونه تالشیابيارزیدرمانیارهايرا نسبت به معیمار و پاسخ ويدرد ب

.كنترل شودیاتيم حيد با عاليه مداوم بوده و بايدرد بر پایبررس.ديكن

دورال یمار و اپيب١١كنترل شونده توسطیدردیب.توان استفاده كردیكنترل درد میمتعدد برايیدارویكردهاياز رو.٢

.ن درد استفاده شوديممكن است جهت تسك

قه يدق٣٠یعنيفواصل مشخص یرانه طيشگيه پيد بر پايدستور داده شده است بایو خوراكیچنانچه ضد درد عضالن.٣

استفاده كرده یبطور چرخشیق عضالنيتزرینواحاز.دييمصرف نما)ا ورزشيمثل انتقال (شده یت طراحيش از فعاليپ

.ديكنیران عمل شده خوددارپ ويو از مفصل ه

تواند جهت یز ميخ نيیهاسهيمل شده و استفاده از كجهت كنترل درد، باال بردن اندام عيیدارویكردهايعالوه بر رو.۴

.درد و ادم موثر باشد

.ل هماتوم را كاهش دهديع و تشكيتواند تجمع مایمموجود در زخمیهادرن.۵

.تواند در كاهش درد موثر باشدیالت گام به گام مي، انحراف فكر و تخی، آرام سازيیجابجا.۶

از به ضد يماران بندرت نيبیروز پس از جراح٢.ديبه ارتوپد گزارش دهیابيا از نظر ارزر قابل كنترل ريد درد غيبا.٧

.كنندیافت ميمانده و اسپاسم دريدرد عضله باقیبرایدرد خوراك

11 -Patient Controlled Analgesia (PCA)
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Problemان مشكل                                           يب Definition

.ا اختالل گردش خونيل محدود كننده ي، وسادر رابطه با تورمیطيمحیعروق-یت عصبيخطر اختالل فعال

Expectedمورد انتظار                                     یندهايبرآ Outcomes

:ل استيدهد كه شامل موارد ذرا نشان یعروق-یت مناسب عصبيفعال

.را نشان دهدیعيرنگ و حرارت طب

.از پوست گرم برخوردار باشد

.را نشان دهدیعيطبیو حركتیت حسيفعال

.برخوردار باشدیرگيمجدد مویپرشدگیعياز پاسخ طب

.كاهش تورم را نشان دهد

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديدهرا به پزشك گزارش یوژن بافتيبدن را كنترل كرده و هر گونه كاهش پرفیبخش مبتالیعروق-یت عصبيوضع.١

ع گردش خون يجهت تسریداريك و ساق پا در زمان بقوزیساعتیمار در مورد سفت كردن عضله، ورزشهايبه ب.٢

.ديكنیادآوري

Problemان مشكل                   يب Definition

.و منابع در دسترست ي، حمایر موثر در رابطه با كمبود آگاهيغیخطر روش درمان

Expectedمورد انتظار       یندهايبرآ Outcomes

:ل استيرا ارتقاء دهد كه شامل موارد ذیسالمتمار بتواند يب

.را صرف كندیاهيتغذیازهايمناسب نیغذا

.صرف كندمیكافعاتيما

.كندیگار خودداريدن سياز كش

.بپردازدیتنفسیبه ورزشها

.خود را جابجا كندیل كاستن فشار پوستيبدل

.ابديت كننده اشتغال يتقویبه ورزشها

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.پس از عمل شركت كندیمار در طرح درمانيد كه بيائق نمياست كه تشویامر مهم.١

كه استراحت یماران ارتوپديدر هر حال به ب.ام استيدر التیامر اساسیكافینهايتنامين و ويمتعادل با پروتئیك غذاي.٢

نصورت الزم يش داده در ايم سرم را افزايتواند سطح كلسیچون ماد داده شودير زير بمقاديد شيدر تخت دارند نبایاديز

.ش دهديرا افزایادراریهاتواند خطر سنگینحالت ميرا دفع كنند كه ایاديم زي، كلسهاهيخواهد بود كه كل

هر یبرایديدد كه تهيكنیمار را بررسيب)یزوائد استخوانیرویقرمزیعني(یفشاریهاه زخمياز نظر تظاهرات اول.٣
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نكه قادر به حركت بدون يا ايه دارند و يا سوء تغذيا مسن هستند و يبوده، یمدت بستریاست كه بطور طوالنیمارانيك از بي

.ستنديكمك ن

یدن فشار رويو شستن و خشك كردن پوست و بحداقل رسان)ساعت٢هر (ن يمار در فواصل معيدن مكرر بيبرگردان.۴

.باشدیمیضرورپوستیاز شكنندگیريشگيپیبرایزوائد استخوان

Problemان مشكل                                                      يب Definition

.)ا كرستيآتل، گچ ینعي(حركت كننده یله بيك وسيا وجود يدر رابطه با درد، ادم یكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار                یندهايبرآ Outcomes

:ل استيتحرك را در محدوده درمان بحداكثر برساند كه شامل موارد ذمار يب

.در هنگام حركت درخواست كمك كند

.ادم را در سطح باال نگه داردیعد از انتقال، اندام داراب

.حركت كننده را طبق دستور بكار بردیل بيوسا

.كندیتحمل وزن همكاریتهايبا محدود

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.بند باشدیمطلوب پایمار به نوتوانيكند كه بیجاد ميزه ايآموزش قبل از عمل در مورد طرح درمان پس از عمل، انگ.١

ت استخوانها را تا ياند كه بتوانند وضعشدهیها جهت ثابت كردن از درون طراحها و پالكلهيها، مچي، پیفلزیهانيپ.٢

.ته امكان خم شدن، شل شدن و شكستن وجود داردالب.حفظ كنندیشروع استخوانساز

ن ييام استخوان از عوامل مهم در تعيو ثابت كردن آن و حدود التیم شكستگي، ترمیاستخوان، ثبات شكستگیروين.٣

.باشدیت در تحمل وزن ميمحدود

شرونده يش پيشامل افزایواننوت.كندیماران دنبال ميك از بيهر یازهايرا نسبت به نیوتراپ برنامه نوتوانيزيف.۴

.باشدیمار و ورزشها ميبیهاتيفعال

ش از عمل ين پيتمر.ممكن است جهت تحرك پس از عمل استفاده شود)ربغل، واكريزیچوب ها(یل كمكياز وسا.۵

.كندیدر استفاده مناسب پس از عمل كمك میل كمكيوسا

Problemان مشكل                                    يب Definition

.یاسكلت-یر اختالل عضالنيموثر نقش در رابطه با تاثريا عملكرد غيمختل یر ذهني، تصویتين موقعييخطر عزت نفس پا

Expectedمورد انتظار                        یندهايبرآ Outcomes

:ل استيعزت نفس مثبت را ابراز كند كه شامل موارد ذماريب

.بحث كندیر بدنيا دائم تصويرات موقت ييدر مورد تغ•

.عملكرد نقش بحث كنددر مورد •
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.نديببتوانمندتيخود را از نظر گرفتن مسئول•

.ور فعال در طرح مراقبت شركت كندبط•

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.كنندین مييرا تعیمار اهداف واقعيپرستار و ب.١

خود آگاه یهاييمار را از توانايها، بدرمان و شروع مجدد نقشانجام مراقبت از خود طبق روش یش توان برايافزا.٢

.شودیو عملكرد نقش میت شخصيع عزت نفس، هويساخته و سبب ترف

Problemان مشكل                                          يب Definition

.بوستيو یديم وري، عفونت، ترومبوآمبولسی، احتباس ادراریو پنومونیخطر عوارض مربوط به شوك، اتلكتاز

Expectedمورد انتظار                                   یندهايبرآ Outcomes

:ل استيكه شامل موارد ذنشود مواجهبا عوارضمار يب

.شوك را تجربه نكند-

.برخوردار باشدیعيو فشار خون طبیاتيم حياز عال-

.ه برخوردار باشديواضح ریاز صداها-

.م عفونت نشان دهديام زخم را بدون عاليالت-

.مواجه نشودیبا تجربه احتباس ادرار-

.از ادرار شفاف برخوردار باشد-

.ه نشان ندهديا ادم ريیعمقیدهاياز ترومبوز وریميچگونه عاليه-

.بوست مواجه نشوديبا تجربه -

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ش تعداد نبض يم شامل افزاين عاليا.شودیپوولميتواند منجر به شوك هیز آن ما پس ايیجراحیاد خون در طيدفع ز.١

٢٠كمتر از یعني(یكاهش فشار نبض،)وهيمتر جیليم۶٠/٩٠كمتر از (، كاهش فشار خون )قهيبار در دق١٠٠ش از يب(

ن و ي، عطش و كاهش هموگلوبیارير هشيي، تغیقراریتر در ساعت، بيلیليم٣٠كمتر ازیو بازده ادرار)وهيمتر جیليم

.ت استيهماتوكر

.ديكنق يق و سرفه را تشويعمیتنفسیامار را كنترل كرده و ورزشهيبیتنفسیصداها.٢

رایرمترياستفاده از اسپ.كندیمیريشگيپیو پنومونیه و بروز آتلكتازيها از تجمع ترشحات در رهياتساع كامل ر.٣

.ديكنق يتشو

ها را به افتهي)و تبیتنفسیخلط، كاهش صداهایش تعداد تنفس، سرفه دارايافزایعني(یم تنفسيبروز عالدر صورت .۴

.ديجراح گزارش ده

و اتساع یاز احتباس ادراریريشگيپیمار برايد كه بيكنق يكنترل كرده و تشویرا پس از جراحیبدقت بازده ادرار.۵
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.ديساعت ادرار نما٣-۴مثانه هر 

گر در يدیبرخ.مار مذكر مناسب باشديبیرد ممكن است برايك سمت قرار گيه ماربيكه بیتيادرار كردن در وضع.۶

.مار كمك شود ضرورت داردينكه به بيش از ايت مجاز پيپرسش از جراح در مورد فعال.كنندیستاده ادرار ميت ايوضع

مار بتواند بطور يبیباشد تا زمانیمتناوب ممكن است ضرورمار قادر به ادرار كردن نباشد سونداژ يكه بیدر صورت.٧

.ديادرار نمایاراد

.د درآورده شوديد استفاده شده و بمحض رفع مسئله بايبایفقط در زمان ضروریسوند فول.٨

اديل خطر زياست كه به دلیماران ارتوپديك مسئله مهم در بيیاست ولیك خطر پس از هر گونه جراحي،عفونت.٩

ین آنتيبنابرا.د درآورده شوديبایله ثابت كننده درونيا وسي، پروتز یز استخوان عفونياوقات نیگاه.ت استيلياستئوم

.شودیز ميپس از آن تجویعمل و مرحله فوریكننده غالبًا در طیريشگيك پيستميك سيوتيب

مار، يبیاتيم حيعال.استیاساسیك امريآسپتكيت تكنيترشح، رعایل حاويه وسايض پانسمان و تخليدر هنگام تعو.١٠

.ديكنو ترشح را كنترل یشكاف جراح

فشارنده و یكشیقوزك و ساق پا، جورابهایاز است از ورزشهاينید عمقياز عارضه ترومبوز وریريشگيدر پ.١١

.استفاده شودیاپيل فشارنده پيوسا

ممكن )١٧نيفراگم(١٦نيدالته پار)١٥لووناكس(ن يپار١٤انوكسا(كم ین با وزن ملكولي، هپار)١٣نيكوماد(١٢نيوارفار.١٢

ز يتجوین در مرحله نوتوانيا آسپرين و يمشخصًا وارفار.كننده  بالفاصله پس از عمل استفاده شودیريشگياست بعنوان پ

.شودیم

.شودیمعات كم بوده كه ضمنًا با مصرف مخدر توام ين مصرف مايل تحرك كم و همچنيبوست بدلي.١٣

، حركت زودتر و مصرف نرم كننده یكافیع رسانيمااز .ت روده داردياز به كنترل مداوم فعاليبوست نياز یريشگيپ.١۴

.استفاده شودیاز انسداد دفعیريشگيمدفوع ممكن است جهت پیها

Patientمار                              يآموزش به ب Education

اكثر اوقات مرحله نقاهت ،باشدیروز م۴ا ي٣یارتوپدیمارستان پس از عمل جراحيدر بینكه طول مدت بستريل ايبدل.١

.شودیر حاد انجام ميا در عرصه مراقبت غيدر منزل و یو نوتوان

.ديدهعًا به جراح گزارش شود آموزش يد سريكه بایعوارضيیشناسامار و خانواده در مورديبه ب.٢

.ديش دهيد مراقبت مناسب از زخم را نمايبا.٣

حركت كننده باشد اعضاء یگر بيله ديا وسيگچ یمار دارايچنانچه ب.ل تحرك باشديمن از وسايد قادر به استفاده ايمار بايب.۴

.ننديمن باشد آموزش ببيمارشان ايخود و بیمار كه برايد در مورد نحوه كمك به بيخانواده با

12 -Warfarin 14-Enoxafarin 16-Dalte parin
13 -Coumadin13 15 -Lovenox 17-Fragmin
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.ن نموديآموزش داده و تمرراصيقبل از ترخیخاصیاز است ورزشهاين.۵

یخود و آماده شدن برایازهاينيیمار و خانواده از نظر شناسايتوانند به بیمیوتراپ و مددكار اجتماعيزيپرستار، ف.۶

.كنندمار در خانه كمك يمراقبت از ب

یازهايدار نمار و خانواده عهدهيكند كه بیرا فراهم ساخته و كمك میمار به عرصه ارائه خدمات، منابعيبیمعرف.٧

.باشدیدوره نقاهت و نوتوانیمراقبت در ط



٤١٣

بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

١٨قطع عضویدارایماريب

Problemان مشكل      يب Definition

.درد حاد در رابطه با قطع عضو

Expectedمورد انتظار                          یندهايبرآ Outcomes

:ل استيبا تجربه درد مواجه نشود كه شامل موارد ذمار يب

.ت بنظر برسداكآرام و س

.آرامش را ابراز دارد

.ش آرامش بكار ببرديافزایبرارايیارهايمع

.ديشركت نماینوتوانیتهايدر مراقبت از خود و فعال

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ا يك هماتوم يه يدرد  ممكن است با تخل.مخدر كنترل كردیتوان بطور موثر با ضد دردهایرا میاز جراحیدرد ناش.١

.باشدی، عفونت، فشار مربوط به زوائد استخوانا التهابيیت مربوط به شكاف جراحدرد ممكن اس.ع توام شوديتجمع ما

سه شن سبك بر اندام يا قرار دادن كيمار يت بير وضعييتغ.ديافزايمار را بيبیممكن است ناراحتیعضالنیهااسپاسم.٢

.ديافزايمار را بيمانده جهت مقابله با اسپاسم عضله ممكن است سطح آرامش بيباق

.باشدینسبت به مداخالت بخش مهم از نقش پرستار در كنترل درد ممار و پاسخهايدرد بیابيارز.٣

Problemان مشكل                                               يب Definition

.مربوط به قطع عضو١٩درد اندام كاذب:یخطر درك اختالل حس

Expectedمورد انتظار                                      یندهايبرآ Outcomes

:ل استينشود كه شامل موارد ذمواجهبا درد اندام كاذبمار يب

.كاهش حس اندام كاذب را گزارش كند

.دانحراف فكر را بكار بریهاوهيش

.ت انجام دهدياندام را از نظر كاستن حساسیماساژ انتها

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ن مسئله اغلب يا.از قطع اندام تجربه كندماه پس ٣ا ي٢قطع شده است ممكن است درد اندام كاذب رایكه اندام ویشخص.١

، سوزن یحسیمثل بیرعاديا حس غيمار درد يب.دهدیاند رخ مزانو داشتهیباال٢٠كه قطع اندام ازیمارانياوقات در ب

18 -Amputation
19 -phantom limb
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.ا كرمپ شده را دارديكه له شده ین حس وجود انداميهم چن،یعضالنیمپهااكرسوزن شدن،

ژه و يویابد و نوتوانيكند كه درد اندام كاذب كاهش یمار كمك ميفعال نگهداشتن ب.ابديیاحساس فوق بمرور كاهش م.٢

.تواند سبب آرامش شودیاندام قطع شده و دادن ماساژ بصورت مشت و مال میت انتهايكاستن حساس

تواند در یمیموضعیحسیو بد، اولتراسونپوست٢١قيعصب از طریكيك الكتري، تحریعالوه بر مداخالت پرستار.٣

.داشته باشدیماران آرامش را در پياز بیبرخ

را یو كرمپیتواند درد خنجریضد صرع میداروها.ن دهديرا تسكیمبهم سوزشیبتابلوكرها ممكن است ناراحت.۴

.رودیسازش بكار ميیخلق و توانایجهت بهسازیسه حلقویهايبرطرف سازد و ضد افسردگ

Problemان مشكل        يب Definition

.یاختالل سالمت پوست در رابطه با جراح

Expectedمورد انتظار                                     یندهايبرآ Outcomes

:ل استيابد كه شامل موارد ذيیام زخم دسترسيبه التمار يب

.مانده را كنترل كنديادم اندام باق

.باشد نشان دهدیت و چسبندگيافته را كه فاقد حساسيام ياسكار الت

.مانده را نشان دهديمراقبت از اندام باق

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ضرورت داردیت احتماليلياز عفونت و استئومیريشگيك جهت پيك آسپتيتكن،ض پانسمانيدر زمان تعو.١

مانده را با باند يد كه اندام باقيدهمار و خانواده آموزش يببه .ت دارديمانده جهت سوار كردن پروتز اهميشكل دادن اندام باق.٢

.چديبپیكش

.ديدهمار آموزش يمانده را به بي، مراقبت اندام باقیام شكاف جراحيمتعاقب الت.٣

Problemان مشكل                                          يب Definition

.از بدنیاز بدن در رابطه با قطع بخشیر ذهنيتصویآشفتگ

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

:ل استيش بگذارد كه شامل موارد ذينماه ش موثر را باز بدن و سازیر ذهنيتصویبهسازمار يب

.د كنديياز بدن را تایر ذهنير در تصوييتغ

.ديمربوط به مراقبت از خود شركت جویهاتيدر فعال

.استقالل را نشان دهد

20 -Above Knee Amputation (AKA)
21 -Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
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.ك شخص كامل تصور كنديخود را بعنوان 

.مربوط به نقش را مجددًا شروع كندیت هايمسئول

.را مجددًا برقرار سازدیاجتماعیتماسها

.خود نشان دهدیهايياعتماد به نفس را در توانا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديو آنرا مراقبت نماحس كرده،مانده نگاه كردهيد كه به اندام باقيكنق يمار را تشويب.١

.ديائنميیشناسایمار را جهت سهولت نوتوانيو منابع بيیاست كه توانایامر مهم.٢

قادر یده است بسادگيرسیخودباوره كه بیماريب.را بدست آوردیت مستقل در سطح قبليد كه فعاليكنمار كمك يبه ب.٣

از بدن یر ذهنيرات تصوييشرفت كرده و تغيپینصورت خود پنداريادروت مراقبت از خود را به عهده گرفتهياست مسئول

.ند ممكن است چند ماه طول بكشدين فرايا،اريزش بسيانگیماران دارايدر بیحت.شودیرفته ميپذ

Problemان مشكل                                                 يب Definition

.حاصل از آنیاز بدن و ناتوانیرش بخشيدر پذيیر موثر در رابطه با نارسايسازش غ

Expectedمورد انتظار                                     یندهايبرآ Outcomes

:ل استيرا نشان دهد كه شامل موارد ذیفصل غم خوارحل ومار يب

.غم و غصه را اظهار كند

.ردياحساسات خانواده و دوستان را در نظر بگ

.ت مشاركت كنديدر گروه حما

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.مار قبل از عمل آماده شده باشدياگر بیحت،ديجاد شوك نمايممكن است ا)ك اندامياز یا بخشي(ك اندام ياز دست دادن .١

نشان دهنده )يی، ترس و تنهایمثل افسردگ(ان احساسات يو ب)و خشمیتفاوتی، بیريه كردن، گوشه گيگریعني(مار يرفتار ب

.استیند غم خواريكردن فرایفقدان و سپرمار بايسازش بیچگونگ

شوند كه احساسات خود را ابراز نموده و یق ميمار و خانواده تشويد كه در آن بيآورت را بوجود يرش و حماياز پذیجّو.٢

.نديكنار آیند غم خواريم سازند و با فرايسه

.دسازیرش فقدان را امكان ميت از طرف خانواده و دوستان پذيحما.٣

یسالمت.ديسازمستقل آگاه یو عملكرد آتینوتوانیمار كمك كرده و از اهداف واقعيبه بیفوریازهايدر سازش با ن.۴

.ت ممكن است مناسب باشديو ارجاع به گروه حمایذهن



٤١٦

Problemان مشكل                                           يب Definition

.ا رفتن به توالت در رابطه با از دست دادن انداميیآراستگ/پوشاكه ،يبهداشت، تغذ/استحمام:نقص مراقبت از خود

Expectedمورد انتظار                          یندهايبرآ Outcomes

:ل استيدر مراقبت از خود به استقالل برسد كه شامل موارد ذماريب

.در زمان ضرورت درخواست كمك كند

.ل در مراقبت از خود استفاده كنديجهت تسهیل كمكياز وسا

.روزمره نشان دهدیتهايت را در انجام فعاليرضا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ف خود دارد و يانجام وظایاز به زمان برايمار نيب.د كه شركت فعال در مراقبت از خود داشته باشديكنق يتشوراماريب.١

.ديكنوادار به عجله یودينبا

مراقبت از یمهارتهایريادگيمار را از نظر يط آرام، بيك محيت كننده در يه با نظارت ثابت حمات همرايك فعاليتكرار .٢

.سازدیخود توانمند م

.أس را بحداقل برساننديو ی، خستگیريادگيند يد در فرايمثبت داشته و بایاز به حفظ نگرشهايمار و پرستار نيب.٣

ت ير مكان و تحمل فعالييتغيیبه تعادل، توانایبستگ)ا وانيدوش (و استحمام دن لباس، رفتن به توالت ياستقالل در پوش.۴

.داردیولوژيزيدر ُبعد ف

.ديكنیمراقبت از خود همكاریتهايمار در فعاليوتراپ و كاردرمان جهت آموزش و نظارت بيزيبا ف.۵

كمك صرفًا بر حسب .ستين)دن لباسيستحمام و پوشه، ايل تغذياز قب(قادر به مراقبت از خود یمار با قطع اندام فوقانيب.۶

.شودیضرورت فراهم م

Problemان مشكل                         يب Definition

.در رابطه با از دست دادن اندامیكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار                           یندهايرآب Outcomes

:ل استيابد كه شامل موارد ذيدست یبه تحرك حداكثر بدون وابستگمار يب

.ز كنديكند پرهیكمك میضالنعیر عاديكه به بروز انقباضات غيیهاتياز قرارگرفتن در وضع•

.فعال كامل را نشان دهدیورزشها•

.تعادل را در هنگام نشستن و انتقال نشان دهد•

.ش دهديقدرت و تحمل را افزا•

.من انتقال را نشان دهديوه ايش•

.ابديده عملكرد پروتز دست يبه فا•

.از نظر تحرك غلبه كندیطيبه موانع مح•



٤١٧

.ب ضرورت بكار بردخدمات جامعه و منابع را بر حس•

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ا يپ يعضالت در مفصل هیر عاديشن مناسب از بروز انقباضات غيقطع شده است پوزیویكه اندام تحتانیماريبدر.١

قه يبه سلیبستگ.ديكنیخودداریاندام تحتانیدگيو خمین مورد از ابداكشن، چرخش خارجيدر ا.كندیمیريشگيزانو پ

در سطح باال قرار یكمیپس از جراحیا مدت كوتاهيده قرار داده يت كشيك وضعيممكن است در راماندهياندام باقجراح،

.داد

.باشدیپ ميالش قرار داد كه بعلت انقباض خم كننده هك بيید رويمانده را نبايكه اندام باقديكند توجه يبا.٢

ت دمر را بخود بدهد و در صورت امكان عضالت خم يگر برگشته و وضعيدیك پهلو به پهلويد كه از يكنتشوق مار را يب.٣

ار جهت نكيد كه ايه نكنيرا توصینشستن بمدت طوالن.دينمایريپ جلوگيكننده را كشش داده و از انقباض خم كننده ه

از ابداكشن یريشگيپینكار برايگر قرار داده كه ايكديد در كنار يباراساق ها.باشدیاز انقباض خم كننده میريجلوگ

.باشدیم

نكه بداند در يت مراقبت از خود را انجام داده و ايبتواند فعالیاستفاده كند تا بسادگیل كمكياز وساد كهيكنمار را تشوق يب.۴

.د انجام دهديها باتين فعالياز نظر انجام ایراتييچه تغط خانهيمح

.شودیعضالت زودرس شروع میعادرينكه انقباض غيل ايشروع شده بدلیپس از عمل بزودیدورانیورزشها.۵

انو قطع باالتر از زیپ برايهیتر از زانو و ورزشهانييقطع اندام پایپ و زانو برايهیشامل ورزشهایدورانیورزشها

.مانده را درك كندياندام باقیت ورزشهايمار اهمياست كه بیامر مهم.باشدیم

ن آورنده شانه سهم ييبازو و عضالت پاعضالت باز كننده .شوندیت مي، تنه و عضالت شكم با ورزش تقویاندام فوقان.۶

.ر بغل دارنديمهم در استفاده از چوب ز

نشسته ٢٣كه يباال بردن باسن در حال.نددو سر استفاده ك٢٢ت عضلهيشن و تقوير پوزييتخت جهت تغیله بااليمار از ميب.٧

.كندیت ميرا تقو٢٤است عضله سه سر

عضالت هر دو شانه ورزش داده .د از هر دو شانه استفاده گرددياز پروتز بایجهت بهره برداریدر قطع اندام فوقان.٨

.شودیم

مسئله له پروتز، يدادن و راه رفتن بوسا حركتيچرخدار یاستفاده مستقل از صندلمار از نظر يشرفت بيهمزمان با پ.٩

.ديكرده و كنترل كنيیشناسارا)كهنهیهايها و قالها، پله، دربسياز جمله سطوح خ(یطيموانع مح.ديكند يرا تأكیمنيا

ر بغل، يزیاز چوبهایر بغل ناشيرد به زفشار وایعني(در تحرك یل كمكياست كه مسائل مربوط به وسایامر مهم.١٠

يی، شناساینيش بيپ)از مصرف پروتزیمانده ناشيك اندام باقيچرخدار و تحریدستها بعلت استفاده از صندلیك پوستيتحر

.و حل و فصل گردد

ستن از حالت نشسته، برخایعني(شن ير پوزيياز دارد كه تغيمار نيلذا ب،كندیجاد ميدر مركز ثقل ایرييقطع ساق، تغ.١١

22 -Biceps
23 -pushups
24 -Triceps
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د پوستچر خوب را حفظ كرده كفش مناسب بدون كف ين آمدن از تخت باييدر هنگام پا.ن كنديرا تمر)ك پايیستادن رويا

.شودیريشگيحفاظت شود تا از افتادن پیمنيك كمربند ايت، با ير وضعيين تغيده و در حيلغزنده پوش

امتداد موقت پروتز به ینكار برايا.ستديپارالل بایهالهين ميد كه بيكنكمك یانمار با قطع اندام تحتيبمحض امكان به ب.١٢

مار تمام وزن ياجازه داده شود كه بیپس از جراحینكه در چه فرصتياز ا.باشدین با حداقل تحمل وزن ميسمت كف زم

.ردام زخم دايمار و التيبیكيزيت فيبه وضعیاندازد بستگيبیمصنوعیپایخود را رو

.ده نگهداشته شوديت خميد در وضعيمانده نبايخم كننده، اندام باقیب دائمياز عیريشگيجهت پ.١٣

مراقبت از یتهايبكار ببرد در انجام فعال)یفوقان(زودتر پس از قطع اندام یليرد كه پروتز را خيگیاد ميكه یماريب.١۴

.كندیك دست اكتفا ميخود كمتر به 

ن پوست و افسار شانه و ياز تماس بیريشگيپیبرا)Tمدل (یاراهن پنبهير پيممكن است زیاندام فوقانمار با قطعيب.١۵

.كندیه ميافسار توصیقابل شستشویز كردن بخشهايمتخصص پروتز در مورد تم.شتر عرق بكار ببرديجذب ب

به حداكثر آرامش و یح با پروتز، دسترسيصحجفت شدنینكار برايد بشكل مخروط درآورد و ايمانده را باياندام باق.١۶

.رودیمانده بكار ميجهت دادن شكل به اندام باقیك آتل باديا يیكشیباندها.باشدیت پروتز ميفعال

ل يت كرده و تشكيبافت نرم را حمایچيباندپ.ديدهرا آموزش یچيح باندپيه نحوه صحاز خانوادیك عضويا يمار يبه ب.١٧

مانده يشود كه عضالت باقیبسته میاباند بگونه.شن وابسته استيمانده در پوزيكه اندام باقيرساند در حالیقل مادم را بحدا

بستن .شوندیمیرند آتروفيگیكه مورد استفاده قرار نمیكه عضالتياز پروتز كامًال سفت شده در حالیبرداربهرهیبرا

.كندیدا نميمانده شكل مناسب را پيمك كرده و اندام باقكیبطور نامناسب به مسائل گردش خونیباندكش

فقدان انقباض اندام -٢وب خم كننده يع-١:ر اندازد شاملين مرحله بتأخيتواند سوار كردن پروتز را در ایكه میمسائل.١٨

ده از نظر آماده شدن در مانيسفت شدن اندام باقیبرايیتهايپزشك معموًال فعال.پياز ابداكشن هیوب ناشيع-٣مانده يباق

ك سطح يت به يك بالش سفت و در نهايك بالش نرم سپس به يیجاد فشار رويمار شروع به ايب.دهدیاستفاده از پروتز را م

.كندیمحكم م

یت و بهسازيكاستن حساس،یبحركت درآوردن محل شكاف جراحیمانده را برايكه اندام باقديدهمار آموزش يبه ب.١٩

.رديگیوتراپ انجام ميزين بار توسط فيدهد و اولیام رخ ميشود كه التیشروع میماساژ معموًال زمان.اژ دهدعروق ماس

مار يبیهاييت و توانايپروتز نسبت به سطح فعال.شودیمانده درآورده ميحفره پروتز توسط متخصص در قالب اندام باق.٢٠

ك و يوالكتريم٢٧و تحت كنترل توسط٢٦كي، پنمات٢٥كيدرولياز جمله هانواع مختلف پروتزها وجود دارد .شودیمیطراح

.ره استيغ

سال اول پس از ١یماه ال۶یمانده طيرات حاصل در اندام باقييق با تغيل حفره پروتز توسط متخصص جهت تطبيتعد.٢١

مار يكه بیادورهیر طك جوراب چروك جهت محدود كردن ادم ديا يیك باندكشيك گچ سبك، ياز .دهدیرخ میجراح

.ديكنپوشد استفاده یپروتز دائم نم

25 -Hydraulic
26 -Pneumatic
27 -Myolectronically
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چرخدار یكه از صندلديدهباشد آموزش یر نميستند چون استفاده از پروتز امكان پذيكه قادر به راه رفتن نیافرادبه .٢٢

.به استقالل استفاده كندیجهت دسترس

ع وزن، ير در توزييد باشد كه جهت جبران تغينصورت باياه ند باكه قطع اندام شدهیمارانيچرخدار در بیصندلیطراح.٢٣

.دورتر قرار دهند)نچيا٢(متر یسانت۵محور چرخ عقب را حدود 

Problemان مشكل                                                يب Definition

.یپوستی، عفونت و شكنندگیزير عوارض مربوط به خونرخط

Expectedمورد انتظار                                         یندهايبرآ Outcomes

:ل استيموارد ذنشود كه شاملیپوستی، عفونت و شكنندگیزيل خونرياز قبیدچار عوارضمار يب

.اد مواجه نشوديزیزيبا تجربه خونر

.را حفظ كندیعيطبیخونیارزشها

.ك باشديستميا سيیم موضعيفاقد عال

.بطور مكرر خود را جابجا كند

.كات را بالفاصله گزارش دهديو تحریپوستیهر گونه ناراحت

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یعني(یحركتیرا توأم با مسائل ب)و پوستیادرار-ی، تناسلیاروده-، معدهی، خونیمثًال تنفس(بدن یستمهايس.١

ديكنیبررس)یو زخم فشاریبوست و ركود ادراري، يیاشتهای، بیوي، ادم ریعمقیدهاي، ترومبوز وری، پنومونیآتلكتاز

یضروریامریت جسميمجدد فعالیو برقراریحركتیاز مسائل مربوط به بیريجلوگ.ديكنح را برقرار ير صحيو تداب

.استیحفظ سالمتیبرا

مار يرا در بیزيخونریاها نشانهيم يهر گونه عال.د كننده استيك مسئله مهم تهديه شل ياز بخیع ناشيوسیزيخونر.٢

.ديكنكنترل رامار و ترشحات ساكشنيبیاتيم حين مهم است كه عاليهمچن.ديكنكنترل 

یك گاروي.رديه شل انجام گياز بخیع ناشيوسیزيا بصورت خونريیجيپس از عمل ممكن است تدریفوریزيخونر.٣

در صورت .مانده بسته شوديدام باقع در انيوسیزيمار وجود داشته باشد تا در صورت خونريد در كنار تخت بيبزرگ با

.ديهد مسئله را در اسرع وقت به جراح گزارش ديع بايوسیزيخونر

.باشندیك زخم آلوده ميیاند داراك بودهيكه تحت قطع تروماتیمارانيب.ج پس از قطع اندام استيك عارضه رايعفونت .۴

مثًال (، پانسمان و ترشح را از نظر عفونت یشكاف جراحاست كه یامر مهم.شودیك بر حسب دستور داده ميوتيبیآنت

ش يافزا(عفونت یعمومیهان گزارش شاخصيهمچن.دييكنترل نما)یش ناراحتيا قوام ترشح و افزاير در رنگ، بوييتغ

.ستيبه جراح ضرور)باندها از نظر انواع%١٠ش يتوز با افزايدرجه حرارت، لكوس

از بدن یپروتز ممكن است نواح.از منابع مختلف رخ دهدیا فشار ناشيیحركتیاز بیپوست ممكن است ناشیشكنندگ.۵

ك ياز تحریريشگيپیبرایق بهداشت پوست امر اساسيت دقيرعا.ديكنیپوست را بررسیشكنندگ.را تحت فشار قرار دهد
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.ديم خشك كنيار شستشو داده و بطور مالب٢حداقل راافتهيام يمانده التياندام باق.پوست استی، عفونت و شكنندگیپوست

ش از يد پيدر صورت وجود، آنها را با.ديدهقرار یت و طاولها مورد بررسيفشار، درماتیپوست را از نظر نواح.۶

ق و يكه جهت تعرديبپوشانمانده را يك جوراب ساق كوتاه، اندام باقيمعموًال با .ديهمجدد تحت درمان قرار دیپوستیشكنندگ

ف شسته يك دترژان ضعيض شده و با يباشد، جوراب روزانه تعوین پوست و حفره پروتز ميم بياز تماس مستقیريشگيپ

.شودیشده و با پارچه كامًال خشك م

Patientمار                                            يآموزش به ب Education

مانده و يدر مراقبت از پوست، اندام باقديباآنها.كه شركت فعال در مراقبت داشته باشندديكنق يتشورامار و خانوادهيب.١

یبرایل كمكيانتقال و استفاده از وساین در مورد چگونگيمار آموزش مداوم و جلسات تمريبیبرا.نديجوپروتز شركت 

.ديدهب يمن ترتيتحرك ا

.ديدهح يد به پزشك گزارش شود توضيبارا كه یعوارضیهام و نشانهيعال.٢

.ن گردديو تحرك تضمیمنيرد و از نظر تداوم مراقبت، ايقرار گید مورد بررسيص بايش از ترخيط خانه پيمح.٣

.رديگیانجام ميیا بصورت سرپايدر منزل یو كاردرمانیوتراپيزيف

.ديكنیابيمار را ارزيبیو جسمی، سازش روانیر از نظر سالمتيگیپیهامالقاتیط.۴

توانند در مسائل و راه حل ها مشاركت یرا كه ميدانند زیت را با ارزش ميت در گروه حمايمار و خانواده عضويغالبًا ب.۵

.ندينما

یمنظم و تستهایكيزينات فياز جمله معا،یو غربالگریت تداوم ارتقاء سالمتيمار و خانواده در مورد اهميبه ب.۶

.ديح دهيتوضیصيتشخ
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

چگیمار دارايب

Problemان مشكل      يب Definition

.وه درمانيدر رابطه با شیكمبود آگاه

Expectedمورد انتظار                   یندهايبرآ Outcomes

:ل استيوه درمان را درك كند كه شامل موارد ذيشمار يب

. قرار دهداندام مبتال را در سطح باال

.ورزش را طبق دستور شروع كند

.گچ را خشك نگه دارد

.بروز هر گونه عوارض را گزارش دهد

.خ مالقات با پزشك را گزارش كنديتار

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

سبب یآگاه.و هدف و انتظار از درمان منتخب داردیدر مورد پاتولوژیاز به اطالعاتيمار نيب،یريش از گچ گيپ.١

مثًال (، صداها و احساسات هدر مورد منظرحيضاست كه با تویامر مهم.شودیمار و اطاعت از درمان ميشركت فعال ب

ن گچ يدر حیزياز دارد بداند چه چيمار نيب.دينآماده كیريگچگیبرامار رايب)از واكنش سفت شدن گچیناشیگرما

.حركت خواهد شدیشود آن قسمت بیمیرياز بدن كه گچ گیاهيد انتظار داشته باشد و آگاه باشد كه هر ناحيبایريگ

Problemان مشكل       يب Definition

.یاسكلت–یدرد حاد در رابطه با اختالل عضالن

Expectedمورد انتظار                 یندهايبرآ Outcomes

:ل استيكند كه شامل موارد ذرا گزارش یدرد كمترمار يب

.باشد در سطح باال قرار دهدیگچ میرا كه دارایاندام

.خود را جابجا كند

.را طبق دستور مصرف كندیضد درد خوراكیدارو

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

مار در مورد ين علت از بييو بمنظور كمك به تعدينكیابيرا ارزیاسكلت-یعضالنیهايد بدقت درد توام با ناراحتيبا.١

.دييق، مشخصه و شدت درد پرسش نمايه دقيناح

.ديدهن يكز ضد درد تسيخ و تجويیهاسهيبا باال بردن بخش مبتال و گذاشتن كديتوانیاكثر اوقات درد را م.٢

درد .باشدینكروز موزياز پارالیريشگينكار جهت پيا.ديهد به پزشك اطالع ديمار را بالفاصله باين درد بيعدم تسك.٣



٤٢٢

، بيرد مربوط به ادم كه توأم با آسشود و دیكنترل میحركتیله بيغالبًا بوس)یمثًال شكستگ(یاساسیتوام با ناراحت

باندازه (خ يیهاسهياست با باال بردن اندام و قرار دادن كیدرون بافتیزيا خونريیجراح
2
1

3
1
ن گچ يپر شده و  در طرف−

.شودیكنترل م)شودیگذاشته م

خ و يا گذاشتن ينرم نبوده و توسط باال بردن اندام ٢٨درد توام با سندرم كمپارتمان.درد ممكن است نشانه عارضه باشد.۴

.شودیضد درد برطرف نمیدارویدوز عاد

بعلت فشار وارد بر پوست یناراحت.ب الوقوع استيقریهشدار دهنده زخم فشاریده استخوانيك زايید رويدرد شد.۵

.شودن ير دهد سبب تسكييكه فشار را تغیتيا قرار دادن در وضعي)شودیسبب كنترل ادم م(ممكن است با باال بردن اندام 

ا يیوژن مختل بافتيل پرفياز قبینكه احتمال بروز مسائليل ايبدل،ديت مربوط به درد گچ را اغماض كنيد شكايهرگز نبا.۶

.وجود داردیل زخم فشاريتشك

Problemان مشكل                                                            يب Definition

.در رابطه با گچیكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

:ل استياد را نشان دهد كه شامل موارد ذيتحرك زمار يب

.بردمن بكار يرا بطور ایل كمكيوسا

.جهت افزودن قدرت ورزش كند

.ر دهدييت را تغيبطور مكرر وضع

.ست انجام دهديكه در گچ نیمفاصلیحركات دوران

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديائت آنها را حفظ نميو در محدوده حركت، فعالديدهد ورزش يحركت نشده است بایكه برایك از مفاصليهر .١

قيتشوبه حركت دادن انگشتان پا و در مورد گچ بازو به ورزش انگشتان دسترایوگچ ساق استیمار دارايچنانچه ب.٢

.ديينما

Problemان مشكل                                             يب Definition

.هایدگييها و ساياختالل سالمت پوست در رابطه با پارگ

Expectedمورد انتظار                                  یندهايبرآ Outcomes

:ل استيها را نشان دهد كه شامل موارد ذيو پارگیدگييام سايالت

.باشد)ا استشمام بوي، لكه دار شدن گچ ی، ترشح چركیموضعیناراحتیعني(عفونت یم موضعيفاقد عال

28 -compartment syndrome
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.ك عفونت را نشان ندهديستميسیهام و نشانهيچگونه عاليه

.دار باشددر هنگام برداشتن گچ از پوست سالم برخور

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

رخ داده است یجه شكستگيپوست را كه در نتیهايدگييها و ساياست كه هر گونه پارگیام، امر مهميع التيجهت ترف.١

.ديائدرمان نم

ش از يكزاز را پیادآورين يف بوده و اگر كه آخريكثیادآور كزاز داشته باشد چنانچه زخم  وياز به يمار ممكن است نيب.٢

.ق كرده استيسال گذشته تزر۵

ك روش متناوب يع باشد از يپوست وسیهاچنانچه زخم.ديببرده بكار يب ديدن پوست آسيل جهت پوشانياستریهاپانسمان.٣

.ديكنحركت كردن بخش مورد نظر استفاده یجهت ب)یكساتور خارجيفمثًال (

.ديدهمار را تحت نظر قرار يبیمربوط به گچ و ترشح چركیعفونت، بویم عمومين داشتن گچ، از نظر عاليدر ح.۴

Problemان مشكل                    يب Definition

.ك نسبت به صدمه و اثر فشارنده گچيولوژيزيفیدر رابطه با پاسخهایطيمحیعروق-یت عصبيخطر اختالل فعال

Expectedمورد انتظار                         یندهايبرآ Outcomes

:ل استيمناسب اندام مبتال را حفظ كند كه شامل موارد ذیعروق-یت عصبيفعالمار يب

.پوست را نشان دهدیعيحرارت و رنگ طب-

.مواجه با حداقل تجربه تورم شود-

.ت بخش را نشان دهديرضایرگيمجدد مویش، پرشدگيدر هنگام آزما-

.ا پا را كه فاقد گچ است گزارش دهديدست حركات فعال انگشتان-

.شده است گزارش دهدیرياز بدن كه گچ گيیرا در بخشهایعيحس طب-

.قابل كنترل بودن درد را گزارش دهد-

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

تمان رتواند سبب كمپایاز تورم میعصب ناشیعروق و فشردگيینارسا.بافت نسبت به تروما استیعيادم، پاسخ طب.١

یبررسراشده استیريكه گچ گیاندامیا پايانگشتان دست د وينان خون، حس و حركت اندام مبتال را كنترل كيجر.شود

ن لمس و ي، حس گرما در حی، رنگ صورتحداقلیشامل ادم و ناراحتیعيطبیهاافتهي.ديكنسه ينموده و با اندام مقابل مقا

.باشدیا پا ميورزش دادن انگشتان دست يیو توانایعيو حس طبیرگيمجدد مویع پرشدگيپاسخ سر

ان يك جرير جهت تحرنكايا پا ها را هر ساعت حركت داده كه ايانگشتان دست یداريد كه در هنگام بيق كنيتشومار را يب.٢

.باشدیخون م

و داردیاز به بررسيمورد كه نپنج .ديانجام دهیعروق–یت عصبيمكرر و منظم از وضعیهايكه بررسیامر مهم.٣

یو پارستزی، فقدان نبض، پارگیدگيباشد شامل درد، رنگ پریو سندرم كمپارتمان میعروق-یت عصبيمربوط به وضع
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.است

م اختالل يان و كنترل ادم، اندام را در سطح قلب قرار داده و در صورت بروز عاليوژن شريدن به پرفيجهت سرعت بخش.۴

.ديدهبالفاصله به پزشك گزارش یعروق-یعصب

Problemان مشكل                      يب Definition

.٢٩و سندرم عدم استفادهیفشاریهاخطر عوارض مربوط به سندرم كمپارتمان، زخم

Expectedمورد انتظار                             یندهايبرآ Outcomes

:ل استيامل موارد ذنشود كه شمواجهبا عوارضمار يب

.شده نشان دهدیريرا در اندام گچ گیعروق-یعصبیعيت طبيوضع-

.بروز ندهدیچگونه زخم فشاريه-

.ل حداقل عضله را نشان دهديتحل-

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ررسيزودرس، د:شودیگروه مطرح م٢در یام شكستگيعوارض الت.١

د يسم مثل ترومبوز وري، سندرم كمپارتمان و عوارض ترومبو آمبولیچربیزودرس شامل شوك، سندرم آمبولعوارض.٢

نكروز بدون عروق و یررس و عدم جوش خوردگيدیررس شامل جوش خوردگيعوارض د.استیويسم ريو آمبولیعمق

.است

رخ داده و )مثل گچ، كمپارتمان عضله(محدود یك فضايدر یاد بافتيدهد كه فشار زیرخ میسندرم كمپارتمان زمان.٣

در ديهدو طرف شكاف ددرید گچ را بطور طوليجهت كاستن فشار با.شودیت بافت ميمنجر به اختالل گردش خون و فعال

چنانچه فشار برطرف .ديبربش از سطح قلب باال يد بياندام را نبایانيوژن شرينان از پرفياطمیراكه تقارن حفظ شده و بيحال

رات را ييرا ثبت كرده و تغیعروق-یعصبیپاسخها.رديانجام گ٣٠یاتوميد فاسيان خون مجددًا برقرار نشود باينشده و جر

.ديدهبالفاصله به پزشك گزارش 

كه یاز اندام تحتانینواح.شودیفشاریو زخمهایبافتیتواند سبب آنوكسینرم میافشار حاصل از گچ بر بافته.۴

استخوان زانو یو سطح قدامینازك ندارد شامل پاشنه، قوزك، پشت پا، سریفشاریهات را نسبت به زخمين حساسيشتريب

.ن استيريد زند زياستخوان بازو و استلوئیانيل ميكوندیشامل اپیو در اندام فوقان

دهنده ه گچ نشانيه گرم در ناحيك ناحي.دهدیه گزارش ميرا در ناحیدارد درد و سفتیك زخم فشاريكه یماريمعموًال ب.۵

ار نموده و سبب استشمام بو را لك دچممكن است رخ دهد، ترشح ممكن است گیپوستیشكنندگ.ن استيريتم بافت زيار

.ديها را به پزشك گزارش دهافتهيكنترل كرده و یر بروز زخم فشارگچ را از نظیمار دارايد بيبا.شود

)چهيدر(ا سوراخ يدر دو سمت شكاف داده ی، پزشك ممكن است گچ را بطور طولیه زخم فشاريناحیجهت بررس.۶

29 -disuse sysndrome
30 -fasciatomy



٤٢٥

خود یجاا چسپ گچ را در يفشارنده یك پانسمان كشيتوسط ید پس از بررسيچنانچه پزشك مجبور شود سوراخ نما.دينما

.كندیمیرينكار از خروج بافت متورم از سوراخ جلوگيا.دينماین ميگزيجا

)ك عضلهيزومتريانقباض ایعني(ا منقبض يدارد عضله را كش داده یريادگياز به يباشد نیمار در گچ مينكه بيرغم ايعل.٧

به .له كاسته شده و قدرت عضله حفظ شودعضیكند آتروفینكار كمك ميا.نكه بخش مربوطه را حركت دهدينموده بدون ا

.دين فشار داده و در گچ بازو دست را مشت نماييد كه زانو را بپايدهكه گچ ساق دارد آموزش یماريب

راه یجهت حفظ عضالت اساس)نيسریعضله چهار سر ران و ورزشهایعني(مربوط به سفت كردن عضله یورزشها.٨

.د هر ساعت انجام دهديك را بايزومتريایدار است ورزشهايمار بيكه بیهنگام.ت دارديرفتن اهم

Problemان مشكل                                      يب Definition

.یت حركتياز محدودیا رفتن به توالت ناشيیتگآراس/ه، پوشاكيبهداشت، تغذ/استحمام:نقص مراقبت از خود

Expectedمورد انتظار                                    یندهايبرآ Outcomes

:ل استيشركت كند كه شامل موارد ذیخود مراقبتیتهايدر فعالد يمار بايب

.را بطور مستقل با حداقل كمك انجام دهدیمربوط به بهداشت و آراستگیتهايفعال

.ا با حداقل كمك نشان دهديرا بطور مستقل یروزمره زندگیتهايفعال

.دينمایمنتخب همكاریبا برنامه ورزش

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

د كه بطور فعال به يكنق يتشومار را يب.شودیحركت میاز بدن بیدهد كه بخشیرخ مینقص مراقبت از خود زمان.١

.استفاده كندیل كمكيمن از وسايمراقبت از خود پرداخته و بطور ا

ز از يار و پرهي، حفظ اخته مهم در مراقبت از خود، استقاللجنبیروزمره زندگیتهايمار در طرح و تحقق فعاليشركت ب.٢

.استینامطلوب مثل افسردگیروانیواكنشها

:ديدهمار آموزش يل را به بيموارد ذباشد یكه گچ خشك میهنگام.٣

ن در ز نموده و از راه رفتيده پرهياز استفاده مفرط از اندام صدمه دید ولييحركت نمایعياالمكان بطور طبیحت

.ديكنین لغزنده خودداريزموسيمكان خ

.ديورزشها را بر حسب دستور بطور منظم انجام ده

.ديشده را غالبًا در سطح قلب قرار دهیريجهت كاستن تورم، اندام گچ گ

.ديل زخم پوست كمك نمايپوست شده و به تشكیتواند سبب پارگینكار ميد ايكنیر گچ خوددارياز خارش پوست ز

رفع خارش یر گچ براياء در زين از وارد كردن اشيهم چن.ن دهديخنك مربوط به سشوار ممكن است خارش را تسكیهوا

.ديكنیخوددار

.ديريدر صورت تداوم خارش با پزشك خود تماس بگ

.ديخشن گچ را با چسب بپوشانیهالبه



٤٢٦

را سبب رطوبت گچ و پوست يد زيكنیرك خوددايا الستيك يدن آن با پالستياز پوشانیگچ را خشك نگهداشته ول

.كندیشده و گچ را نرم م

:ديل به پزشك گزارش دهيك از موارد ذيدرصورت بروز هر 

ر ييا پا و تغيحركت دادن انگشتان دست يیر حس، كاهش تواناييدرد مداوم، تورم بدون پاسخ به باال بردن اندام، تغ)

.در رنگ پوست و حرارت

.لكه دار و گرم و حس فشاریحنوااستشمام بو از گچ،)

.گچیشكستگ)

:ديدهمارآموزش يل را به بيموارد ذض گچ، يا تعويدر هنگام برداشتن .۴

شده یف و سفت شده و ممكن است آتروفيل عدم استفاده ضعيده شده است بدليپوشیاز بدن كه توسط گچ مدتیبخش

.دهدیرخ میحركتین هفته پس از بيچندیاد حتيزیسفت.باشد

از خارش حساس یداشته و نسبت به صدمه ناش)ل تجمع پوست مردهيبدل(یپوست معموًال خشك و پوست انداز

.ده شوديون نرم كننده ماليك لوسيد يم داشته و سپس باياز به شستن ماليپوست ن.باشدیم

یابيكمك به دستیزش براانجام ور.ج طبق دستور شروع كنديخود را بتدریتهايد كه فعاليدهمار آموزش يبه ب

.باشدیمجدد به حركت مفصل م

یكه باال بردن اندام را ادامه داده تا زماندينمار را به تورم قابل توجه اندام جلب كيد توجه بيپس از درآوردن گچ با

.برگرددیت قبليعضله و فعالیعيكه تون طب



٤٢٧

بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

پيهیمار مسن با شكستگيمراقبت از ب

Problemان مشكل                                                       يب Definition

.یب بافت نرم، اسپاسم عضله و جراحي، آسیدرد حاد در رابطه با شكستگ

Expectedظار                                        مورد انتیندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديباماريب

.ف كنديخود را توصیناراحت•

.ديكنترل درد را ابراز نمایتالش برا•

.را ابراز كندیت حداقل ناراحتير وضعييبا تغ•

.ساق آرامش خود را ابراز كندیحركتیدر هنگام ب•

.م و ثابت نمودن بحداقل برسانديش از ترميحركت اندام را پ•

.استفاده كندین ناراحتيجهت تسكيیو داروی، روانیكيزيفیارهاياز مع•

.ح دهديتوضیساعت پس از جراح٢۴-۴٨یكاهش درد را ط•

.كل درد بكار برديدر بدو سن درد رايتسكیاارهين درد را درخواست نموده و معيمربوط به تسكیداروها•

.د كندييت خاص تأيآرامش حاصل از قرار دادن اندام شكسته را در وضع•

.حركت دهدیشتريآرامش بام، اندام مبتال را بايشرفت التيهمزمان با پ•

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنیبررسیاتيم حيدر هنگام كنترل عالراه آنينوع درد و ناح.١

.ديمار را ثبت كنيه درد بيمار را از ضد درد مطلع ساخته و پايبود نمودهييوجود درد را تأ.٢

.ديات نمودهيا حماا بالش آن ريكه با دست يمت اندام مبتال را دست زده در حاليبمال.٣

.دينتر را بكار ببرابر حسب دستور استفاده كرده و حلقه تروك٣١از كشش باكس.۴

.ديل كننده درد استفاده كنيتعدیهاياز استراتژ.۵

.دييل نمايط را تعديمح.۶

.دييز نمايضد درد را برحسب ضرورت تجویداروها.٧

.استفاده كندن درد جهت تحمل آن يتسكیارهايد كه از معييق نمايمار را تشويب.٨

.ديكنیابيگر كاهش درد ارزيدیهاوهيمار را نسبت به داروها و شيپاسخ ب.٩

.دييبا پزشك مشورت نماابديین نميچنانچه درد تسك.١٠

31 -Buck's traction



٤٢٨

.ر باشديت امكان پذيد كه آرامش و فعاليقرار دهیتيدر وضعمار را يب.١١

.ديكنكمكماريمكرر بتير وضعييتغبه .١٢

Problemان مشكل                                                    يب Definition

.پيهیدر رابطه با شكستگیكيزيتحرك مختل ف

Expectedمورد انتظار                                    یندهايبرآ Outcomes

:یستيمار بايب

.وه درمان اطاعت كندياز ش

.ن ساقها استفاده كنديت از بالش در بير وضعييدر هنگام تغ

.ت كمك كند و استقالل را در هنگام انتقال نشان دهدير وضعييدر هنگام تغ

.ش كندساعت ورز٢هر یداريدر هنگام ب

.تخت استفاده كندیبااللهياز م

.شركت كندیبطور فعال در برنامه ورزش

.من بكار ببرديح و ايل تحرك را بطور صحيوسا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديحفظ كنیت خنثيضعپ را در ويه.١

.دياز حلقه تروكنتر استفاده كن.٢

.دين ساقها قرار دهيبیت در تخت، بالشير وضعييدر هنگام تغ.٣

.ديت و انتقال را آموزش داده و كمك كنير وضعيينحوه تغ.۴

.دين را آموزش داده و نظارت كنيك، سفت كردن عضله چهار سر ران و سريزومتريایورزشها.۵

.دييتخت نمایله بااليق به استفاده از ميتشو.۶

.دييشرونده را در محدوده تحمل وزن آموزش داده و نظارت نمايمن پيوتراپ حركت ايزيدر مشاوره با ف.٧

.دييت نماياز برنامه ورزش دلگرم نموده و حمایرويپمار را بهيب.٨

.دييت نمادر تحرك را آموزش داده و نظاریل كمكيمن از وساياستفاده ا.٩

Problemان مشكل                                                   يب Definition

.یپوست در رابطه با شكاف جراحیاختالل سالمت

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

.حفظ كندیعيرا در محدوده طبیاتيم حيمار عاليب

.است نشان دهدیا پاسخ التهابيرا كه فاقد ترشح یام شكاف جراحيالت



٤٢٩

.نشان ندهدیچگونه هماتوميرا گزارش كرده و هیحداقل ناراحت

.ت نشان ندهديلياز استئومیچگونه مالكيحمل نموده و هك را تيوتيبیآنت

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنكنترل رایاتيم حيعال.١

.ديكنض يك تعويبطور آسپتراپانسمان.٢

.ديكنیبررسات راو مشخصه ترشحظاهر زخم .٣

.ديكنیبررسراگزارش درد.۴

Problemان مشكل                            يب Definition

.یحركتیدر رابطه با بیخطر دفع مختل ادرار

Expectedانتظار                   موردیندهايبرآ Outcomes

.دفع را نشان دهدیعيمار مشخصه طبيعات مناسب بوده و بيجذب و دفع ما

.نشان ندهدیستم ادرارياز عفونت سیچگونه مالكيهمار يب

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنكنترل راعاتيجذب و دفع ما.١

.ديبرسانبحداقل استفاده از آنراايديكنیخودداریفولاستفاده از سونداز .٢

.ديدهب يتاحتباس ادرار تریسونداژ متناوب برا.٣

Problemان مشكل                                               يب Definition

.یو وابستگیجراحینيش بير موثر در رابطه با صدمه و پيخطر سازش غ

Expectedمورد انتظار                      یندهايبرآ Outcomes

.ح دهديتوضیپ و اثرات آن را در سبك زندگيهیمار احساسات مربوط به شكستگيب

.را توسعه دهدیارتقاء سالمتیهاياستراتژ:در دسترس استفاده كندیسازشیهاسمياز منابع و مكان

.ابع جامعه را بر حسب ضرورت بكار بردمن

.شركت كندیدر توسعه طرح مراقبت از سالمت

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.پ را بحث كنديهیشكستگیاثر احتمالها را ابراز نموده و یكه دلواپسديكنقيتشوراماريب.١

.ديكنت يرا مشمول و بر حسب ضرورت از خدمات حمایت نموده، افراد اصليحمایسازشیهاسمياز مكان.٢

.ديريبگتماس یبر حسب ضرورت با خدمات اجتماع.٣

.ح داده شوديشده و متداول توضینيش بيدرمان پیجاد نگرش مثبت نسبت به نوتوانيجهت ا.۴



٤٣٠

Problemان مشكل                                                   يب Definition

.يیط ناشناس و درمان داروياز تروما، محیدر رابطه با سن، استرس ناشیند مختل فكريخطر فرا

Expectedمورد انتظار      یندهايبرآ Outcomes

.مار ارتباط موثر را برقرار سازديب•

.نسبت به زمان، مكان و اشخاص داشته باشدیآگاه•

.ديمراقبت از خود شركت جویت هايدر فعال•

.ار باشديشوهیاز نظر ذهن•

Nursingیپرستاریهاهيتوص Recommendations

.ديكنیبررسراماريبیابيو جهت یآگاه.١

.ديكنش از وقوع صدمه مصاحبه يپیویشناختیهاتيمار و قابليت بيه در مورد موقعبا خانواد.٢

.ديكنیبررسيینايو بيیاز نظر شنواراماريوب بيع.٣

.ديكنمار كمك يبه ب)نك و سمعكيمثل ع(یدر استفاده از ابزار حس.۴

.ديكنكنترل رایطيج كننده محيعوامل گ.۵

.دييط آشنا نموده و ثبات را حفظ نمايبا محمار رايب.۶

.ديكناستفاده )خودیر و معرفي، تصاوميمثل ساعت، تقو(یدر آشناسازیت ها و ابزار كمكياز فعال.٧

.ده شوديمار كار كند بحداقل رسانيد با بيكه بایتعداد پرسنل.٨

.داده شودحات سادهيتوضجرها و طرح مراقبتيدر مورد پروس.٩

.ديكنق يه تشويو تغذیبهداشتیت هايشركت در فعالمار را به يب.١٠

.مناسب فراهم شودیمنيا.١١

.مار در تخت است نرده ها باال نگهداشته شوديه بكیهنگام.١٢

.ره فراهم گردديدر طول شب، نور ت.١٣

.مار قرار داده شوديزنگ در دسترس ب.١۴

.ع به درخواست ها از نظر كمك فراهم شوديپاسخ سر.١۵

، زخم یوير، عوارض یترومبوز عروق عمق،یطيمحیعروق–یت عصبي، اختالل فعالیزيخونر:مشكالت مشترك.١۶

.ديكنیرا بررسیحركتیو بیمربوط به جراحیفشاریها



٤٣١

Problemان مشكل                                           يب Definition

.یزيخونر

Expectedمورد انتظار                    یندهايبرآ Outcomes

.باشدیعيدر محدوده طبیاتيم حيعال

.اد مواجه نشوديا حجم زيبا ترشح قرمز روشن 

.ت نشان داده شودين و هماتوكويثابت هموگلوبیپس از عمل ارزشها

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديريبگده و از نظر شوك تحت نظر كركنترل رایاتيم حيعال.١

.در نظر گرفته شودیريش فشار خون تدابيفشار خون قبل از وقوع صدمه كنترل شده و در صورت وجود افزا.٢

.ديكنادداشت يرامشخصه و مقدار ترشح.٣

.ديكناد به پزشك گزارش يزیزيا خونريدر صورت بروز شوك .۴

.ديكنگزارش راو كاهش آنهاادداشت كردهيت را ين و هماتوكريوگلوبارزش هم.۵

Problemان مشكل                                               يب Definition

.یويعوارض ر

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

.واضح برخوردار باشدیتنفسیمار از صداهايب•

.وجود داشته باشدینواحیتمامدر یتنفسیصداها•

.ش حرارت باشديا افزاينه يتنفس و درد قفسه سیفاقد كوتاهمار يب•

•Pao2برخوردار باشدیعيموجود در هوا از محدوده طب.

.رومتر را طبق آموزش بكار برديرا انجام داده و اسپیتنفسیورزشهامار يب•

.صرف كندیعات كافيمامار يب•

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.و خلطیتنفسیتعداد تنفس، عمق، طول مدت، صداها:ديكنیبررسمار رايبیت تنفسيوضع.١

.ديكنگزارش راش حرارتيو افزایر عاديغی، صداهایتنفسیكاهش صدا ها.٢

.ديكنق يتشورارومتريدر صورت دستور، استفاده از اسپ.ق و سرفه نظارت شوديتنفس عم.٣

.ديكنز يژن تجويبرحسب دستور اكس.۴

.ديكنده و جابجا يساعت برگردان٢حداقل هر راماريب.۵

.ديكننان حاصل يعات اطميمایافت كافياز در.۶
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Problemان مشكل                                يب Definition

.یطيمحیعروق–یت عصبياختالل فعال

Expectedمورد انتظار                                        یندهايبرآ Outcomes

:یستيباماريب

.و اندام گرم برخوردار باشدیعياز رنگ طب•

.برخوردار باشدیعيطبیرگيمجدد مویاز پاسخ پرشدگ•

.بافت در لمس، سفت نباشد.از تورم مختصر برخوردار باشد•

.دينمایدرد را قابل تحمل تلق•

.نكندگزارش یچگونه درديبسمت باال ه٣٢ر فعال پايدر برگشت غ•

.برخوردار باشد)یفاقد اختالل حس(یعيحساسات طباز ا•

.را نشان دهدیعيطبیحركتیهايیتوانا•

.و متقارن در هر دو اندام برخوردار باشدیقویهااز نبض•

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنیاز نظر رنگ و حرارت بررسرااندام مبتال.١

.ديكنیبررسیرگيمجدد مویاز نظر پرشدگراانگشتان پا.٢

.ديكنیاز نظر ادم و تورم بررسرااندام مبتال.٣

.ديدهدر سطح باال قرار رااندام مبتال.۴

.ديكنیاز نظر درد كوبنده سركش بررس.۵

.ديكنیبررسرارفعال پايغیدگيوقوع درد در خم.۶

.شودیاز نظر داشتن حس بررس.٧

.ديكنیحركت دادن پاها و انگشتان بررسيیاز نظر توانا.٨

.ديكنیبررسرانبض هر دو پا.٩

.ديكنبه جراح گزارش یعروق-یت عصبيدر صورت اختالل وضع.١٠

Problemان مشكل                                         يب Definition

.ید عمقيترومبوز ور

Expectedمورد انتظار                                       یندهايبرآ Outcomes

.برخوردار نباشدیپوستیدر نواحیاز حد عادشيبیاز گرما

.ا تورم در ساق وجود نداشته باشديیت، گرما ، قرمزياز حساسیچگونه مالكيه

32 -Dorsiflexion
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.ر دهدييت خود را تغيبا كمك و نظارت وضع

.ديشركت نمایدر برنامه ورزش

.ه وجود نداشته باشديریآمبولازیبرخوردار باشد و مالكیعادیها در سمع از صداهاهينه بوده و ريفاقد درد س

.باشدیعيت طبيهماتوكریون نشان نداده و دارايدراتاسيهاز دیميچگونه عاليه

.بدن برخوردار باشدیعياز حرارت طب

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكندر ران استفاده یاپيله فشارنده پيا وسيفشارنده و یبلند كشیبر حسب دستور از جورابها.١

.فراهم شودیقه درآورده شده و مراقبت پوستيدق٢٠بار بمدت ٢جورابها در طول روز .٢

.ديكنیبررسرا پایداخل٣٥و قوزك ٣٤يی، پشت پا٣٣یركبیهانبض.٣

.ديكنیسبررراحرارت ساق.۴

.شودیو تورم بررسیت، گرما، قرمزيساعت از نظر حساس۴ساق هر .۵

.ديكنیريبار اندازه گ٢یروزرادور ساق.۶

.ديكنیريپشت زانو جلوگیا بالشها به عروق خونباز آوردن فشار .٧

.ش داده شوديت افزاير داده و بر حسب دستور فعالييمار را تغيت قرارگرفتن بيوضع.٨

.، ورزش قوزك هر ساعت نظارت شودیداريدر هنگام ب.٩

.ديكننان حاصل يعات اطميمایافت كافياز در.١٠

.ديكنكنترل راحرارت بدن.١١

Problemان مشكل                                              يب Definition

.یفشاریزخمها

Expectedمورد انتظار                                 یندهايبرآ Outcomes

:ماريب

.نشان ندهدیپوستیاز شكنندگیچگونه عالمتيه•

.از پوست سالم برخوردار باشد•

.ديمابطور مكرر خود را جابجا ن•

.استفاده كندیل حفاظتياز وسا•

33 -popliteal
34 -dorsalis pedis
35 -posterior tibial
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Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.دينكیبار در روز بررس٢حداقل را)هاها، ساكروم، شانهل پاشنهياز قب(فشار یپوست مربوط به نواح.١

.ساعت جابجا شود٢مار حداقل هر يب.٢

.ديدهفشار انجام یخصوصًا در نواحرایمراقبت پوست.٣

.ديكنیرياستفاده كرده و  از تماس با تشك جلوگ)مثًال محافظ پاشنه(یل محافظتير وسايساویاز تشك اختصاص.۴

.العمل انجام شودت طبق دستورمراقبیبالقوه پوستیشكنندگیهان نشانهيبا اول.۵

Problemان مشكل                                                      يب Definition

پ و تحرك مختليهیدر رابطه با شكستگیر موثر سالمتيخطر حفظ غ

Expectedمورد انتظار               یندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديمار بايب

.داشته باشدیكافیص از نظر مراقبت آمادگيدر زمان ترخ

.سازش با مسائل موجود را توسعه دهدیاز آرامش برخوردار بوده و استراتژ

.خوردار باشدبریاز كمك شخص

.طه درمان نشان دهديرا در حیضروریل كمكياستفاده از وسايیتوانا

.حفظ كندیداشته و برنامه مالقات را از نظر سالمتیهمكاریبا برنامه مراقبت خانگ

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنیص بررسياز نظر طرح ترخراط خانهيمح.١

.ديرا ابراز نمایمربوط به مراقبت خانگیهایكه دلواپسد يكنق يتشوراماريب.٢

.ديكنیبررسیو مراقبت بهداشتیروزمره زندگیهاتيدر فعالرایكيزيكمك ف.٣

.موزش داده شودمطلوب به فرد مراقب آیعادات بهداشت.۴

:ديدهمار آموزش يبه براباشدیل ميص كه شامل موارد ذيپس از ترخیهامراقبت.۵

.تيت فعاليمحدود

.مربوط به ورزشیت آموزشهايتقو

.مراقبت از زخم

.)ه و مراقبت از زخميتغذ(ام يارتقاء التیبرايیارهايمع

.داروها

.یتداوم نظارت در ُبعد سالمت
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بر شواهدیمبتنیپرستارینيبالیراهنما

سميرمات

Problemان مشكل                                        يب Definition

.ملا كاهش سطح تحيی، خستگی، صدمه بافتیماريت بيدرد حاد و مزمن در رابطه با التهاب و جد

Expectedمورد انتظار                                   یندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديمار بايب

.كنديیدر پاسخ درد دارد شناسایريا تأثيكه سبب شدت درد یعوامل

.و بكار بردكنترل درد را مشخص كردهیهاياستراتژ

.ديان كنيكاهش درد را ب

.عوارض را بموقع گزارش كندیهام و نشانهيگر عالياز مسائل دیريشگيپیبرا

.ان كنديرا بیسميرماتیماريبودن درد بیاختصاص

.ن درد را برقرار كنديتسكیاهداف واقع

.دهدیسوق میر سنتي، نامعلوم و غیخوددرمانیان كند كه درد غالبًا به استفاده از روشهايب

.كنديیا شدت درد را شناسايت يفير در كييتغ

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

:ديكنفراهم رامتفاوت آرامشیارهايمع.١

.هاآتلت كننده وي، بالش حمایتشك ابر

.ا سرمايگذاشتن گرما 

.یحيتفریهاتيو فعالیآرام سازیهاوهيش

.ت، استراحتير وضعييماساژ، تغ

.ديكنز يبر حسب دستور تجوراآهسته اثریسمي، ضد درد ، ضد رماتیضد التهابیداروها.٢

.شودیماريمان بدران احساسات در مورد درد و يق به بيتشو.٣

ن نقطه نظر برسد كه درد غالبًا به يمار به ايكه بديكنآموزش داده و كمك رایسميرماتیماريرد و بدیولوژيزيپاتوف.۴

.دهدینامعلوم سوق میدرمانیروشها

.ديكنین درد بررسيدر حیرات ذهنيياز نظر تغمار را يب.۵
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Problemان مشكل                                                    يب Definition

.یافسردگ/یه نامناسب و استرس عاطفياستراحت، تغذ/كمبود خواب،یماريت بيش جديدر رابطه با افزایخستگ

Expectedمورد انتظار                                     یندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديمار بايب

.آرامش را بكار ببردیارهايبر حسب ضرورت مع

.دين نمايبهداشت خواب و اصول آنرا تمر

ف دادن انواع يجهت تخف)یآرام سازیاستراحت مطلق و روشها(ها يو استراتژ)ها، عصاآتل(ل مختلف ياز وسا

.مند شودبهره یخستگ

.ق كنديروزمره تلفیهاتيت زمان را در فعاليريمد

.استفاده كندیو عاطفیروانیاز خستگیريشگيپیمناسب برایارهاياز مع

.ب دهديترت)هاتيفعال(یاز نظر برنامه درمانیطرح ثابت

.دكناستفاده ینها و مواد معدنيتامين ويمناسب هم چنيیغذایگروههایحاویمقویغذااز 

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

:ديكنفراهم یدر مورد خستگیآموزش.١

.ديدهح يتوضرایبا خستگیماريارتباط شدت ب

.ديدهح يتوضراآنیان فراهم سازيآرامش در جریارهايمع

.ديكنق يارائه داده و تشو)یآرام سازیحمام گرم و روشها(در مورد اصول خواب یطرح

.ديدهح يت استراحت را از نظر كاهش استرس مفاصل و عواطف توضياهم

.ديدهح يتوضرا)هاتيسرعت انجام كارها و در نظر گرفتن اولویبرقرار(یحفظ انرژیروشها

.ديكنيیشناسارایدر خستگمؤثر یو عاطفیكيزيعوامل ف.٢

.استراحت انجام شود/ت يدر طرح برنامه فعالیليتسه.٣

.ديكنق يتشورایمتابعت از برنامه درمان.۴

.ق شوديو مكمل تشويیاز آهن غذایه مناسب بعالوه منبعيتغذ.۵

Problemان مشكل                                              يب Definition

، درد در هنگام حركت، تحمل محدود، عدم یضعف عضالن،یمختل در رابطه با كاهش حركات دورانیكيزيتحرك ف

.ل تحركيا استفاده نامناسب وساياستفاده 

Expectedمورد انتظار                                 یندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديمار بايب

.كنديیعوامل مداخله گر در تحرك را شناسا
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.ح دهدياز عدم تحرك را بكار برده و توضیريشگيپیارهايمع

.كنديیا شناساتحرك مناسب ریبرا)خانه، مدرسه، محل كار و جامعه(یطيموانع مح

.تحرك را بكار ببردیبرایل كمكيا وسايمناسب و یهاوهيش

.كنديیكاهش تحرك شناسایرائه راهكار برامنابع جامعه را از نظر ا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ان كنديت مربوطه به تحرك را بيمحدودتاديق كنيتشومار را يب.١

.ديكنیبررسرایوتراپيزيا فيیمشاوره از نظر كار درمانیاز براين.٢

.ديكند يمحدوده حركت مفاصل مبتال تأكبر 

.در تحرك شودیل كمكيق به استفاده از وسايتشو

.ديدهح يتوضرامنيده استفاده از كفش ايفا.٣

.ديكنن ييتعیبطور اختصاصراشن مناسبيپوز/پوستچر.۴

.ديكنكمك یطيموانع محيیدر شناسا.۵

.ديكنق نموده و بر حسب ضرورت كمك ياستقالل در تحرك را تشو.۶

.ديريبگت در نظر يفعالیبرایزمان طوالن

.ديريدر نظر بگاستراحت یبرایت زمانيپس از فعال

.ديكنفراهم راكاریده سازاصول حفظ مفصل و سا

.ديدهجامعه ارجاع یبه موسسات سالمتمار را يب.٧

Problemان مشكل                                             يب Definition

.و فقدان تحركیخستگ،یعضالنیعادرينقص مراقبت از خود در رابطه با انقباضات غ

Expectedمورد انتظار                                 یندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديمار بايب

.كنديیعوامل مداخله گر در مراقبت از خود را شناسا

.كنديیمراقبت از خود را شناسایازهايرآوردن نب بسمتنایروشها

.مراقبت از خود را بكار بردیازهايب برآوردن نسمتنایروشها

.كرده و بكار برديیمراقبت از خودشناسایازهايبرآوردن نیگر را برايدیمنابع مراقبت

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنمار كمك يگر در انجام آن به بنقص مراقبت از خود و عوامل مداخلهيیدر شناسا.١

مراقبت از خود توام با محافظت از مفصل، حفظ یازهايها از نظر برآوردن نتيمار و اولويبر اساس درك بیطرح.٢

.ديدهكار توسعه یو ساده سازیانرژ
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.ديكنفراهم رامناسبیل كمكيوسا.٣

.ديكنت يتقورایل كمكيمن از وسايح و اياستفاده صح.۴

.م كنديمراقبت از خود را تنظیتهايمار زمان انجام فعاليكه بديكنفراهم یفرصت.۵

.ا شوديگر جويبه كمك فرد دیدسترسیا راههايف يمختلف انجام وظایراهها.۶

دارند با موسسات یمنيدر رابطه با ایبه حداكثر سطح مراقبت از خود، كماكان مسائلیرغم دسترسيكه افراد علینگامه.٧

.ديكنمشورت یسالمت

Problemان مشكل                                                       يب Definition

.مزمنیماريله بيل شده بوسيتحمیو وابستگیو روانیكيزيرات فييمختل در رابطه با تغیر بدنيتصو

Expectedمورد انتظار                                   یندهايبرآ Outcomes

:ديمار بايب

.مزمن استیهايمارير بيسم و سايرماتیماريبه بیعي، پاسخ طبیرات حاصل در خود پندارييشد كه تغآگاه با

.رديافته در نظر بگير ييتغیخودپنداریبرايیهاياستراتژ

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.كنديیو درمان را شناسایماريم بيد كه عوامل كنترل كننده در عاليمار كمك كنيبه ب.١

.دييان احساسات و ترسها نمايق به بيمار را تشويب.٢

.مسائل بپردازديیو شناسایت فعليوضعید كه به بررسيكمك كن.٣

.ندكيیموثر را شناسایسازشیسم هايد كه مكانيكمك كن.۴

Problemان مشكل                                                            يب Definition

.هارات نقشييا تغيیواقعیر موثر با سبك زندگيسازش غ

Expectedمورد انتظار                                     یندهايبرآ Outcomes

:مار قادر باشديب

.را نام ببردیماريند بير از فرايرپذير تأثير و غيرپذيتأثیها و نقشهاتيفعال

ا نقش يت يالت خاص، فعيرفتن وضعيا پذير ييشرفت، تغيد از نظر پيكه بایح داده و اقداماتيروش درمان را توض

.ح دهدياتخاذ گردد توض

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديكنرتفعمرایپرسشها را پاسخ داده و موهومات احتمال.ديكنيیشناسارااستیمارير بيكه تحت تأثیاز زندگیابعاد.١

.ديدهروزانه توسعه یتهايارتقاء فعالیت خانواده و دوستان برايم، حمايكنترل عالیبرایطرح.٢
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Problemان مشكل                يب Definition

.ه نسبت به اثرات داروهايرض بطور ثانوخطر عوا

Expectedمورد انتظار     یندهايبرآ Outcomes

:مار قادر باشديب

.كرده و حداقل عوارض را تجربه كندیجرها همكاريدر انجام پروس

.بالقوه را فهرست كندیا طبق دستور مصرف كرده و عوارض جانبداروها ر

.كنديیشناسایا كنترل عوارض جانبيكاستن یبرايیهاياستراتژ

.را گزارش كندیفروكش عوارض جانب

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

.ديدهانجام رایالبراتواریابيو ارزشینيبالیبطور متناوب بررس.١

.ديت كنترل آموزش دهيو اهمیاحتمالی، عوارض جانبیدرمورد صحت خوددرمان.٢

.ديكنمشاورهميو كنترل عالیكاستن عوارض جانبیدر مورد روشها.٣

.ديكنسب وقوع عوارض مصرف افته بر حيل يتعدیدر دوزهاراداروها.۴

Problemان مشكل                                                            يب Definition

.نيزمه خطر افتادن ب

Expectedمورد انتظار                                         یندهايبرآ Outcomes

.ن وجود نداشته باشديخطر افتادن به زم

.ردهندييط را تغيداد، محيدن رويجهت بحداقل رس

.ح دهندياز صدمه، روشها را توضیريشگيپیبرا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

یرگين، تير از نظر افتادن بزميعوامل خطر شامل سابقه اخ.ديينمایابين را با استفاده از ابزار ارزشيخطر افتادن به زم.١

ون يپوتانسيون، هيژناسيسا اكيوژن ي، اختالل در پرفیتنفس/یعروق-یقلبیمارير مشخصات دفع، بيي، تغیشعور، افسردگ

.ر تحرك استييه سرطان و تغيص اوليجه، تشخي، سرگیتيوضع

.باشدی، و نداشتن برنامه منظم ورزشیستم عصبي، مسائل سیزيون دهليالسيبريتواند شامل فیگر مياحتماالت د.٢

ت يت، از وضعيت و بدون حمايت نشسته با حماياز حالت طاق باز به وضع(یحركتیماران را از نظر مهارتهايبهيكل.٣

ن كرده و ييمار را تعيبیتياست كه توان فعالیامر مهم.ديكنیغربالگر)ستادن، راه رفتن و نشستن ثابتيستاده، اينشسته به ا

.ديريرفع مسئله در نظر بگیبرايیراهنما

ا يدن لباس و يآب و پوشیدارایوانيمثال در دست گرفتن لیبرا(ن راه رفتن يفه در حيد انجام وظيدر نظر داشته باش.۴

سرعت عمل آنان كاهش یزيت حمل چيكه با دادن مسئولیدر افراد.سازدیشتر مين را بينه افتادن بزميزم)لهيحمل وس



٤٤٠

.باشندیشتر ميابد در خطر افتادن بيیم

ید و پرسنل كافيافل كردهچرخدار را قید كه تخت و صندلينان حاصل كنيحركت اطمیمار بيدر مورد حركت دادن ب.۵

.حفاظت وجود داردیبرا

یمنيایارهايحركت شامل افزودن معیماران بياز افتادن در بیكننده مهم جهت كاستن صدمات ناشیريشگيپیارهايمع.۶

د يدر نظر داشته باش.مار استيش از حركت دادن بيچرخدار و تخت پیدر هنگام نقل و انتقال از جمله قفل كردن صندل

.شوندین دچار ميب را بهنگام افتادن بزمين آسيشتريحركت بیماران بيب

پرخطر «مضمون كت در اطاق باياستفاده از ات.دياد است در پرونده و كاردكس ثبت كنيكه احتمال افتادن آنها زیمارانيب.٧

.ت دارديره اهميافت كمك و غيجهت هشدار پرسنل از نظر در»از نظر افتادن

از است كه از نظر سقوط يباشد نیقه با دستور پزشك ضروريا جليدر مچ یحركتیهانچه استفاده از محدود كنندهچنا.٨

.ديمار كامًال گوش بزنگ باشيب

.دياز به مصرف دارو مشورت كنيندر موردبا پزشك.ديكنیابياز نظر افتادن ارزین عاملييمار را جهت تعيبیداروها.٩

ها كيكوتيها، ضد پسنيازپيمثل بنزوديیداروها.كندیاد ميدارو خطر افتادن را ز۴ش از يا بين دارو يمصرف همزمان چند

یهامهار كنندهیمصرف انتخاب.دهدیمار را در معرض افتادن قرار ميع خواب معموًال بيها از نظر ترفیو ضد افسردگ

.اد كندير افتادن را زتواند خطیمیسه حلقویهاين و ضد افسردگيجذب مجدد سروتون

تواند یمار قرار داده و نشان داد چگونه ميد زنگ را در دسترس بيبا.ديط آشنا سازيمار را بطور كامل با محيب.١٠

.ع پاسخ داديسریليد زنگ را خينصورت بايدر ا.ديدرخواست كمك نما

د به اندازه يها باطول نرده.١١
4
1

2
1
وجود .تخت ثابت استید كه چرخهاينان حاصل كنياطم.ع تخت كم باشدبوده و ارتفا−

ن يينرده پایمار از بااليتواند سبب شود كه بیها در سرتاسر تخت مد بوده و استفاده از نردهيره در اطاق خواب مفينور ت

تواند سبب یتراز با تشك مبدون یهااد و نردهيكنار تخت با فواصل زیعمودیهاوجود نرده.آمده و دچار صدمه شود

.باشدیشود كه علت آن حبس سر میاز خفگیمرگ ناش

.ديمار به توالت كمك كنيز مسكن در رفتن بيش از تجويدار شدن از خواب، قبل از زمان خواب و پيمحض به همواره ب.١٢

درب استفاده نمود و در یچسب بر روز بوده و بدون مانع باشد و از بريد كامًال تميشود بایمیكه به توالت منتهیريمس

ن نوع حوادث در رابطه با رفتن به توالت بوده است ياز ایاريبس.د درب آن باز گذاشته شوديمار بايزمان استفاده توسط ب

به ازين حادثه نيمطالعات نشان داده است كه غالبًا ا.»یس كنينست كه خود را خيافتادن بهتر از ا«ماران معتقدند يرا كه بيز

.دفع با عجله بوده است

پزشك یاز به دستور كتبياستفاده از آن ن.ديكنیخودداریحركتیها٣٦در صورت امكان از بكار بردن محدود كننده.١٣

ها یتميس ريدال،يب شبكه براكيآس،٣٧زيولياز جمله رابدومیتوام با صدمات جدیحركتیاستفاده از محدود كننده ها.دارد

.ك بوده استيتروماتیو صدمات مغزین خفگيهم چن

36 -Restraints
37 -Phabdomyolysis
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ت نامناسب يل وضعياز نظر افتادن دارند كه احتماًال به دلیاديغالبًا تجربه زیحركتیها، بامحدود كنندهماران مسنيب.١۴

شد نشان داد كه یكه مراقبت حاد انجام میمارستانيمطالعه در دو ب.و تعادل استیا از دست دادن هماهنگيعضالت 

یهایا آشفتگيصدمات /نياز نظر افتادن بزمیشيچگونه افزايشود هیاستفاده نمیحركتیهاكه محدود كنندهیهنگام

.وجود نداردیدرمان

:ديين نمايگزيل را جاي، موارد ذیحركتیهااستفاده از محدود كنندهیبجا.١۵

.مارين كنترل مكرر بيپرسنل كارآمد هم چن

.یا كاركرديیماران مبتال به اختالالت شناختيبیراز شده بيتجهیپرستاریواحدها

.بدون كف لغزندهیه كفشهايته

.ا مچيزانو یمربوط به قوزك، باالیا حساسه هايهشدار دهنده یهاستميس

.چرخداریا صندليمربوط به تخت یهاهشدار دهنده

.ماريق بيتحت نظر گرفتن دق

.ها با ارتفاع كماستفاده از تخت

.دن درها بسمت واحدقفل كر

ك بوده و مسئله يولوژيزيد كه معموًال فيشده است آگاه باش)انيهذ(شعور یرگيدچار تیمار بتازگيچنانچه ب

ل يل آشنا از قبيد كه خانواده وسايه كنيتوص.ديرا فراهم سازیواقعيیمار آشنايدر هنگام تعامل با ب.استیطبیاضطرار

ن يتواند از افتادن بزمیمیواقعيیآشنا.حفظ شودیاورد كه ارتباط قبلياز منزل بره را يو غیو مچیواريساعت د

.را كاهش دهدرشعویرگيا تيكرده یريشگيپ

ت يبا واقعیت كرده وليمار احساسات را تقويو درك بیشعور توأم با دمانس است همدلیرگيمار دچار تيچنانچه ب

. به دمانس موثر استماران مبتالينكار در بيا.كندیمقابله نم

مار حضور داشته يا خارج نمودن سوندها در كنار بيیاز افتادن اتفاقیريشگيپید كه براياز خانواده در خواست كن

.باشد

ا دو نفر از پرسنل ين راه رفتن استفاده كرده يدر حیمنيپاها ندارد از كمربند ایستادن رويدر ایمار ثباتيچنانچه ب

یمنيتواند این كمربند راه برود و پرستار ميتواند بطور مستقل با ایمار ميب.مار كمك كنندياه رفتن به بن ريدر حیپرستار

.ت شودسسد چنانچه زانوهاياو را حفظ نما

نكار سبب يا،باشدیستگاه پرستاريك به ايد كه نزديقرار دهیدر اطاقراكه در معرض افتادن استیماريب

.نظر باشدشود كه مرتبًا تحت یم

چرخدار بجز یاز بكار بردن صندل.نديبازوها بنشیبرایه گاهيتكیبا ثبات داراید كه در صندليمار كمك كنيبه ب

نكه بدون قفل كردن يا ايكه تنها رها شوند یاد خواهد بود وقتيماران زياحتمال افتادن ب.ديكنیدر موارد نقل و انتقال خوددار

.ستنديپا بلند شده و بایههاه گايا درآوردن تكيچرخها 

ماران از نظر راندن بجلو با يبیازهاينها وييچرخدار مناسب جثه، توانایا صندليید كه صندلينان حاصل كنياطم
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در اشد،مار بيبیازهايد مناسب نيمنگاه بايستم نشيس.پا استیه گاههاين و برداشتن تكيبه كف زمیدسترسيیدستها و توانا

ستد و دچار صدمه بعلت يبلند شده و بایتواند چرخها را حركت داده بدون افتادن از صندلیمار ميكه بنصورت است يا

در پوستچر نشستن و تقارن بدن ین مشكالتيهم چنیو كوفتگیپوستیهايتواند سبب پارگیپا میه گاههايتك.نشودیصندل

.ديجاد نمايا

یهاتوانند بعنوان محدود كنندهیچونكه آنها م،شودیودداراالمكان خیچرخدار حتیهاياز بكار بردن صندل

كهمطالعات نشان داده است.كنندیرند حركت نميگیچرخدار قرار میكه در صندلیاكثر افراد.محسوب شوندیحركت

رت درصو%۴۵ن يتوانند مستقل بسمت جلو حركت دهند هم چنیرند ميگیچرخدار قرار میكه در صندلیاز افراد۴%

نفع قادر به ين نشان داده شده است كه افراد ذيهم چن.قادر به حركت دادن خواهند بودیفوریازهايوجود اشاره ها و رفع ن

ز يماران نبوده و آنها نيچرخدار مناسب جثه بیهاين اندازه صندليهم چن.ستنديچرخدار بدون كمك نیهايباز كردن قفل صندل

.انددهيبجلو ندآموزش الزم را از نظر هل دادن 

نشان .ديوتراپ ارجاع دهيزيبه  فمار رايب، آموزش نحوه قدم زدن و كمك به تعادلت كنندهيتقویجهت ورزشها

.ن موثر استياز افتادن بزمیريشگين سه مورد در پيداده شده است كه ا

Patientمار                                 يآموزش به ب Education

ها در رهيل دستگياز قبیمنيایارهايبعالوه استفاده از مع.من در منزل راه بروديد كه چگونه بطور ايمار آموزش دهيبه ب.١

ن يدر فرد مسن انجام چند.ت داردگر ضروريف ديا انجام وظاياء در هنگام راه رفتن ياز حمل اشین خودداريحمام و همچن

.ن شوديتواند منجر به افتادن به زمیرا كاهش داده و میفه توامًا عملكرد حركتيوظ

.ديمثل راه رفتن را آموزش دهیت حفظ برنامه منظم ورزشيمار اهميبه ب.٢

.ن خوردن شوديتواند سبب زمیاست كه ميیرهاياز متغیكيثابت یفقدان برنامه ورزش.٣

Problemان مشكل                                         يب Definition

.اختالل تحرك در تخت

Expectedمورد انتظار                                 یندهايبرآ Outcomes

.ت در تخت را نشان دهديشن، ورزش و انجام فعالياستقالل مطلوب در انتخاب پوز

.داشته باشدیت عملكرديت در تخت، ورزش و فعالير وضعييانجام تغیگران از نظر چگونگيديیراهنمايیتوانا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

ته عضالت، يش تونسي، افزایعروق-ی، قلبی، مسائل تنفسیاجمجمه٣٨ماران را از نظر فشار داخلين خطر بييجهت تع.١

خاص از یهاشنيقرارگرفتن در پوزیبرایط هشدارين شرايا.ديانجام دهیكيزيفیون، زخم فشار و درد بررسيراسيآسپ

ون در يراسيرا جهت كاستن خطر آسپ)باالتریسركم(ت طاق باز ين استفاده از وضعيمولف.از عوارض استیريشگينظر پ

.را كاهش دهدیاتواند فشار داخل جمجمهیدرجه م٣٠باال بردن سر تخت باندازه .ندكیشنهاد ميه از سوند روده پيتغذ

38 -Intra cranial pressure (ICP)



٤٤٣

ر آن استفاده ييدر تخت و تناوب تغیريت قرارگين وضعياز نظر بهتریريم گيجهت تصمیت بنديو اولویتفكر انتقاداز .٢

شن خاص يقرار دادن در پوز.رانه انجام داديشگيپیازهايخطر و نیارهايمار، معيخچه بيد با توجه به تارينرا بايا.ديكن

ش يافراد مبتال به افزایمثال باال بردن سر تخت برایبرا.داشته باشدیرگيدر دیر منفيممكن است تأثیك ناراحتيیبرا

منع شده یفشاریهاو زخمیحاد عروق مغزیسكميدر ایه با سوند ممكن است مناسب باشد وليفشار داخل جمجمه و تغذ

.باشد

افتگان سكته يرا در نجات یسكميان خون بافت ايدرجه ممكن است جر١۵ج نشان داده است كه باال بردن سر تخت تا ينتا

٢-۴اند حداقل هر شدهیتشك كاهنده فشار بستریكند كه چنانچه رویشنهاد ميبر شواهد پیاصول مبتن.ش دهديحاد افزا

.ت دهندير وضعييساعت تغ٢اند هر قرار گرفتهیتشك استاندارد ابریساعت و چنانچه رو

باال بردن سر تخت سبب .ش فشار داخل جمجمه استيمار دچار افزايچنانچه بديدرجه باال ببر٣٠سر تخت را باندازه .٣

.شودیمICPكاهش 

ا مصرف قرص حالت نشسته كامل بخود دهد چنانچه دچار اشكال در بلع يه و يان تغذيد كه در جريمار كمك كنيبه ب.۴

.ندكیعات و قرصها را كم ميون غذا، مايراسيكار خطر آسپنيانجام ا.باشدیم

ژن يو سطح اشباع اكسیاتيم حيچنانچه عال.ديت نشسته كامل قرار دهيمار را بر حسب تحمل در وضعيبطور متناوب ب.۵

ر يين سبب تغيهمچن.دهدیكار قلب را كاهش میت عموديقرار گرفتن در وضع.ديزان كنيثبات دارد پاها را از لبه تخت آو

از یه و تقارن مطلوب بدن و آگاهيریريكند و سبب بهبود هواگیك ميتحررایعصبیشده و رفلكسهایفشار درون عروق

یممكن است بهبودیاستراحت در تخت وجود دارد حتیبرایون كمتريكاسيدهد كه اندینشان میبازنگر.شودیط ميمح

، نشستن بمدت یاكتسابیمونماران با پنوينشان داده است كه در بیتصادفيیكارآزما.ا سبب صدمه شودير انداخته يرا بتاخ

ستادن كوتاه يبعد و ایشرونده در روزهايمارستان و سپس تحرك پيدر بیقه در خارج از تخت در روز اول بستريدق٢٠

.د استيمدت مف

كه یدر صورت.داردیاز زخم فشاریريشگياز نظر پیت طبيبه وضعینكار بستگيد ايسرتخت را بطور حداقل باال ببر.۶

ساكروم یخطر پارگ.ديتحت نظر قرار ده،م فشاريت نباشد بطور مكرر ساكروم را از نظر عالين وضعيتحمل اقادر به

ن ييماران بسمت پايدن بيرا كه پوست ممكن است با لغزيدرجه باال باشد ز٣٠ش از يكه سر تخت بیمطرح خواهد بود هنگام

.شودیريتخوان زده و سبب فاصله گرفتن از بافت عضله و اسيبه مالفه چسب

نه در دو سمت يت قريكار سبب حفظ وضعنيا.منع شده باشدیل پزشكيبدلنكهياد مگرييتخت را هموار نمایدر فواصل.٧

ن اكثر يتحرك در تخت باشد هم چنیبرایتواند آغازیشن مين پوزيا.آوردیدر میعيته را بحالت طبيسيبدن شده و تون

.باشدین ميماران در منزل چنيبیهاتخت

تواند فشار یك پهلو ميه قرار دادن كامل ب.ديا كمتر كج كنيدرجه ٣٠هباندازرارنديگیك پهلو قرار ميه كه بیمارانيب.٨

.به تروكنتر وارد سازدیاديز

ینيگزيجایمثًال پس از عمل جراح،د مگر منع شده باشديحركت و طاق باز قرار دهیماران بيبیهار پاشنهيك بالش زي.٩

.شودیها سبب كاستن فشار بر پاشنه مر ساقيزیك بالش بطور طوليكامل زانو، قرار دادن 

یهاستمياز سیاريتواند بسیقرار گرفتن بصورت نشسته میبرايیعدم توانا.ديكنیريشگيپیحركتیاز عوارض ب.١٠



٤٤٤

.را مختل سازدیبدن

بطور متداول .ديا متحرك در تخت قرار دهيمار را درسطح ساكن ي، بیراد از نظر بروز زخم فشايدر صورت خطر ز.١١

١عدم وجود فاصله (در تشك یزوائد استخوانیجهت كنترل فرورفتگیحساس استخوانین مالفه و نواحيكف دست را ب

.ا درمان كنديرده كیريشگيپیفشاریهاتواند از بروز زخمیل كاهنده فشار ميوسا.ديقرار ده)مارين تخت و بيبینچيا

د كه تنفس يق كنيمار را تشويب.ديع قرار دهيما-هوایحاویهاتشكیرا روIVو IIIدرجه یمار با زخم فشاريب.١٢

كار از نيرومتر استفاده كند، ايمصرف كرده و از اسپیعات كافين مايق و سرفه كرده و در تخت جابجا شود، همچنيعم

.كندیمیريشگيپیو احتمال پنومونیآتلكتاز

بوست استفاده ياز یريشگيم كننده جهت پيا عامل حجيعات و نرم كننده مدفوع و يبر، مايمار فيد كه بينان حاصل كنياطم.١٣

ل از دست ين به دليشود هم چنیس و ضعف عضالت شكم ميستالسيل كند شدن پريبوست بدليمنجر به یحركتیب.كندیم

.باشدیز ميگام دفع نن در هنيجاذبه زمیرويدادن ن

ضد یمانند جورابهایريشگيپیارهايكرده و معيیرا شناسایديوریماران در خطر از نظر بروز ترومبوآمبوليب.١۴

یآنتیو داروهایعات كافيساق، مایو ورزشهایتوام نمودن حركات دوران.ديبكار بریاپيل فشار آورنده پيو وسایآمبول

سم يق پا، آمبوليعمیدهايع، صدمات متعدد، سابقه لخته در وريوسی، جراحیطوالنیحركتیب.كواگوالن مناسب است

ك ي.باشدیاد از عوامل خطر ميو سن زیويا كليیقلبيی، نارسایران، سرطان، صدمه طناب نخاعی، شكستگیوير

.كندیق كم ميه تزريوز را در ناحميال اندازه اكين از ويدن هپاريض سوزن پس از كشينشان داده است كه تعویمطالعه كم

.ديق كنيتشویت طبيرا بر حسب تحمل با توجه به وضع)تريلیليم٢٠٠٠-٣٠٠٠روزانه (عات يمایمصرف كاف.١۵

یريشگيپیو عفونت ادراریويل سنگ كلياز بدن شده و از تشكیم متحرك و باكتريكلسیعات سبب شستشويافزودن ما

.كندیم

را هر چه زودتر مشخص كرده و گزارش یستم ادراريم عفونت سيبه عمل آورده و عالیز سوند فولق ايمراقبت دق.١۶

.و عفونت شودیادراریش سنگهايتواند منجر به افزایمیك سوند فوليراه رفتن و وجود يیعدم توانا.ديده

:ديدر تخت انجام دهیحركتیتهاين فعاليل را در حيمداخالت ذ.١٧

.دياستفاده كنین زوائد استخوانيدر ب)باندازه بالش(یابریهاا تكهيها مثل بالشیليشن از وساين پوزدر هنگام داد-

ی، مالفه، صندلتختیله بااليمثل میليك پهلو از وسايه ا چاق بيحركت یماران بيا انتقال بيدر هنگام بلند كردن -

.كندیت ميحمایمثل فشار، اصطكاك و پارگیكيمكانیروهايه نيلل عين وسايا.دياستفاده كن)ماريدن بيكشیبجا(انتقال 

استفاده .شودیك منع ميزوتونيو سكته بخاطر اثر ایقلبیماريتخت در اشخاص مبتال به بیله باالياستفاده از م:توجه

یتيسيپرتونيب هشود، علت آن چنگ زدن با دست سالم است كه سبیها منع ميپلژین در هميتخت هم چنیله باالياز م

به پرسنل شده یاد به پشت دست و صدماتيغالبًا سبب فشار ز٣٩بلندكردن با دست.شودیمیپلژیسمت همیدگيو خم

.ماران ناراحت كننده باشديبیو ممكن است برا
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قره تخت و ركاب و قریله بااليمثل تشك هوا، م٤٠چاقیليماران خيبيیجابجایل خاص برايبزرگ و وسایاز تختها-

.ديسر استفاده كنیستم كشش در بااليك سيمتصل به 

ر و يياز نظر تغیتوان وبهكهید تا زمانيكنیك سمت خودداريه ب)حركتیب(چاق یليماران خياز قرار دادن ب-

بعالوه سبب ،شودیاز اصطكاك میناشیو سوختگیپوستیسبب كاهش پارگيیتشك هوا.ديببریدر تخت پيیجابجا

ت پهلو شروع به يمار در وضعيچنانچه ب.شودین در تخت ميماران سنگيمقاومت پرسنل از نظر حركت دادن بكاهش 

.ن حركت سخت خواهد بوديپرسنل توقف اید برايدن بسمت لبه تخت نمايلغز

شبانه از آتل .ديدر بازوها بكار ببریحركتیهال محدود كنندهياغماء و دارندگان وسادچارمارانيدر براآرنجیپدها-

در سمت اولنار در یه آرنج و پارستزيا درد ناحيچنانچه فلج عصب اولنار.ديع كشش استفاده كنيترفیرنج براآ

ا خم كردن مكرر سبب فشار در عصب اولنار شده كه منجر به يمدت یفشار طوالن.وجود دارد۵و ۴انگشتان 

.شودیب عصب ميو آسینوروپات

یهاله محدودكنندهياز وسیريتواند ضرورت بكارگیشعور میرگيته و تيماران آژيبیبراحصار یك تخت داراي-

.كندیريآرنج جلوگیدگيينه و مچ را كاسته و از سايدر سیحركت

در یر عادياز انقباض غیريشگيجهت پ.ديرا آموزش دهیخود مراقبتیتهايو فعالیح حركات دورانيانجام صح-

و یحركتیب.دياستفاده كنیك برنامه چرخشين در اندام بر اساس يپوت/تفاده از آتل هاعدم اس٤١مفصل و سندرم

مفصل یر عاديتواند سبب انقباضات غیمیونديرات بافت پيياز تغیناشیآتروف/ته مزمن و ضعف عضلهيسياسپاست

.شود

ا زور و يكه سبب حبس نفس یتينوع فعالدن در تخت و هر يا غلتيتخت یدن خود به بااليت بازدم را در هنگام كشياهم-

كرده كه یريشگيپیاو درون قفسهیش فشار داخل شكمينكار از مانور و السالوا و افزايا.ديح دهيشود توضیفشار م

.وكارد و مغز را مختل سازديوژن ميتواند فشار خون را باال برده و پرفیم

ا يدر تخت، ورزش يیكننده از ضد درد قبل از جابجایريشگيكند بطور پید ميچنانچه حركت سطح درد را تشد-

شود یمار بازگو مياز به ضد درد را كه توسط بيف، شدت درد و نيد تعريپرستاران با.ديمراقبت از خود استفاده كن

ه يو بطور ثانویطيب عصب محيوجود دارد كه اغلب آسین درد نوروپاتيتسكیبرایخاصیالبته داروها.رنديبپذ

.شودیجاد ميلت عدم استفاده از اندام ابع

كار بهتر است نيا.نديك بالش حائل نمايگر دردناك شكم را با يه ديا ناحي، زخم ید كه شكاف جراحيماران كمك كنيبه ب-

.رديگر انجام گيدیتهايا فعاليت، سرفه ير وضعييدر هنگام تغ

جاد كند يدر حركت ایاتواند مداخلهیكه میضالنعیك جهت كنترل اسپاسمهايضد اسپاسمودیخوراكیاز داروها-

.كندینمیجاد ضعف عضالنيایكرده ولیريشگيها پاست كه از اسپاسمینوعیسطح درمان.دياستفاده كن

ا يیوب حسيدرد، عیعصب و حركت استفاده كرده و اثرات جانبیخ بر حسب دستور پزشك پس از بلوك نواحياز -

قوزك، پا، زانو، در ینوم ممكن است بطور موضعيم بوتولق فنل، اتانول، سيتزر.ديكنیرا بررسیمسائل عروق
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در بهداشت، حركات یامداخله(ته يسيو كاهش اسپاستیعضالنیر عادياز انقباضات غیريشگيانگشتان جهت پ

.استفاده شود)كندیاز فشار و آرامش میريشگيستادن و پي، ایريقرارگویدوران

، بهداشت و یصندل/در تخت یريت، قرارگيتواند در فعالیته سركش مزمن و درد ميسيد كه اسپاستيته باشدر نظر داش-

.گردندیمند مبهرهینخاع٤٢ون باكلوفن با كاشت پمپ در كاناليماران از انفوزياز بیبرخ.ديتداخل نمایت زندگيفيك

تواند یاد ميوزن ز.ديع نمايرا ترفیعيواند وزن طبتیه ميكه تغذد چونيه ارجاع دهيماران را به متخصص تغذيب-

.كندیريت دمر جلوگيجاد كرده و ممكن است از تحمل وضعين حركت در تخت ايدر حیبدنیاد در بخشهاياسترس ز

:دادن ورزش

رفتن گ(ن مفصل يياندام را در باال و پا.دير فعال دهيغیحركت بدن را ورزش دورانیبیبار بخشها٢یحداقل روز-

سبب حفظ حركت مفصل و عضله شده و از یدورانیورزشها.ديت كنيحما)مچیساعد و دست در هنگام دستكار

مفصل اجازه یت كافيحما.شوندیتر ميعضالت صرفًا با كاركردن قو.كندیمیريشگيپیعضالنیر عاديانقباضات غ

.دا مقاومت را نسبت به حركت مشخص سازنيدهد كه پرسنل سهولت یم

ته سبب يسياسپاست.ديچرخش بخارج دارد حركت دهیكه شانه قدريرا در حالیپلژیمبتال در فرد همیاندام فوقان-

چرخش بخارج بافت .كندیريشگيپیعيع و نرم طبيده شده و از حركت سريبه عقب كشیپلژیهمیهاشود كه شانهیم

.دهدیرا كاهش مكرده و درد یريشگين استخوانها پينرم را از حبس شدن ب

د و يش از درجه شروع درد حركت ندهيبیعيدر افراد با حس طب.ديك انجام دهيتميرا بطور آرام و ریحركات دوران-

سبب یع و ناگهانيسریحركات دوران.ديتنها تا درجه مقاومت حركت دهیذهنیف و آگاهيحس ضعیدر افراد دارا

توان كار را یكند لذا میك را كش داده و سست ميك، عضالت اسپاستيتميرحركات .دهدیش ميدرد شده و تون را افزا

یكه از سفتیتواند سبب آرامش عضالت شود البته در آنانین ميم همچنيا كشش ماليحركات آرام مفصل .ادامه داد

.كندینسون صدق نميبرخوردارند مثل پاركیعضالن

ل سفت كردن عضله،يشده است از قبیزيله متخصص برنامه ريمار را كه بوسيتوسط بیورزشیشروع برنامه ها-

یهامار كه برنامهياجازه دادن به ب.ديت كنيه مقاومت و بلند كردن وزنه را تقويت فعال، انقباض عضالت عليتقو

تهيسيورزش فعال و بلند كردن وزنه كمك به حفظ تون.كندیق ميتشویت را در ويرا زودتر شروع كند مسئولیورزش

.شودیا مفاصل ميها عضله بدون حركت دادن اندامیبرهايفیسفت كردن عضله سبب كوتاه.شودیعضله و قدرت م

نصورت ين كار كنند كه در ايم و جاذبه زميمالیرويه نيشود كه عضالت علیشرونده مقاومت سبب ميپیورزشها

.شودیك طول عضله ميسبب تحر

اد در ير وزن، كاهش حس و تالش زييتغیبرایته، عدم توانائيسيو اسپاستیها، شلمداخله در عدم تقارن بدن و اندام-

ن مشكالت را برطرف كرده يتواند ایدر تخت و حركت میت درمانيقرار دادن در وضع.هنگام حركت ضرورت دارد

.و پوستچر را مجددًا برقرار سازدیعيش حس، تون نسبتًا طبيو سبب افزا

به .ديو پوستچر و حركت استفاده كنیعيل تون نسبتًا طبين حركت جهت تسهيدر حیشاره كالمدست و ايیاز راهنما-

.نديت نمايد در حد توان فعاليماران اجاره دهيب
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Problemان مشكل                 يب Definition

.یكيزيحركت مختل ف

Expectedمورد انتظار             یندهايبرآ Outcomes

.ابديش يافزایت جسميفعال

.ديه نماحركت را برآورديیو قدرت و تواناش تحركيداف مشخص شده از نظر افزااه

.ش تحرك نشان دهديرا جهت افزا)چرخدار و واكریمثًال صندل(یقيله تطبياستفاده از وس

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

:ديكنیرل غربالگيب ذيرا بترتیحركتیمهارتها.١

ستاده، نشستن ثابت در ياز جمله از حالت نشسته به ایحركات انتقال-،تيت و بدون حماينشتن با حما-،تحرك در تخت-

.نشستن و راه رفتنیهاتيفعال-،هاو نقل و انتقاليیجا

ل مسائل يماران به دلياز بی؟ برخیا روانيدارد یا منشأ جسميآ.ديريمار را از نظر علت اختالل تحرك تحت نظر بگيب.٢

.كنندیحركت نمیا افسردگيیروان

نفس و ی، تنگتعداد نبض، فشار خون.دياندام كنترل كرده و ثبت كن۴ت و استفاده از يمار را از نظر تحمل فعاليبيیتوانا.٣

.ديت در نظر گرفته و ثبت كنيرنگ پوست را قبل و پس از فعال

د كه يبخاطر داشته باش.ديرا برطرف سازمار را در نظر داشته و در صورت امكان آنيظر درد بت از نيقبل از فعال.۴

.شودید ميت تشديت تحرك شده و غالبًا با فعاليدرد سبب محدود.اد استفاده نكرده باشديمار مسكن زيب

چرخدار را یا صندلير بغل يزیها، واكر، عصا، چوبیمنيت مثل كمربند ايفعالیاز برايمورد نیل كمكيهر گونه وسا.۵

.ش دهديتواند تحرك را افزایمیل كمكين وسايا.ديت در دسترس قرار دهيقبل از شروع فعال

.د مگر منع شده باشديبار در روز انجام ده٢را حداقل یر فعال دورانيغیحركت است ورزشهایمار بيچنانچه ب

رات در اطراف مفصل و ييت به سرعت سبب كوتاه شدن عضله و تغيفعالعدم.ديك از مانورها را سه بار تكرار كنيهر 

.شودیشروع میحركتیساعت پس از ب٨عضالت یر عاديل انقباضات غيتشك.شودیمفصل میساختار غضروف

چنانچه برنامه مورد قبول است با .ديبا پزشك مشورت كنیك برنامه ورزشيش از شروع يحركت پیمار بيدر ب

.ديل شروع كنيورزش ذ

ها، زانوها و باز كردن و بستن مفصل قوزكیعني(یو تحتانیفوقانیهافعال با استفاده از اندامیحركات دوران

.)هاپيه

منع یقلبیماران با ناراحتيممكن است در ب(رد يله قرار گيم٤٣یكه چانه بااليدر حالیله افقيزان شدن از ميآو

.)شود

ین ورزشها با ضعف و آتروفيا.ران در حالت نشستهسر۴ا ين يسریورزشهات كننده مثليتقویورزشها

43 -Pull ups and chin ups



٤٤٨

.كندیعضالت مقابله م

یصندل.دياستفاده كن)شودیل ميكه به برانكار تبد(یك صندليا يانتقال یحركت است از صندلیمار بيچنانچه ب

شود كه یشده و سپس بحالت نشسته كامل درآورده مده يمار به سطح صاف كشيرد كه بيگیمورد استفاده قرار میانتقال زمان

.شوندیاز تخت خارج میحركتیماران با سابقه بيب بين ترتياه ب

.)چنانچه منع نشده است(د يدا كرده و هر چه زودتر شروع به راه رفتن نمايپیمار به تحرك دسترسيد كه بيكمك كن

كمتر و برگشت زودتر به محل كار و در به كار كردن بهتر، درمومًا منجدر واقع حركت زودتر در صدمات حاد اندام ع

.شودیورزش م

از بدن یت و ثبات بخشيها سبب حماكرست.ديمار ببنديش از حركت دادن بياز را پيمورد نیهر گونه كرست طب

.دهدیشتر را اجازه ميشده و تحرك ب

ق يرا تشويینكار خودكفايد اييافزايستقالل را ب، ایروزمره زندگیهاتيشتر در فعاليهمزمان با كسب قدرت ب

شتر كرده و تحرك را از يرا بیل انتقال دهنده وابستگيبا وسایر ضروريدن كمك غيرسان.بردین ميرا از بینموده و ناتوان

.بردین ميب

ندام فعال را بطور هدف دار د ايتوانید كه ميداشته است در نظر داشته باشیا همرپلژيیمار حادثه عروق مغزيچنانچه ب.۶

.رديشود اندام مبتال را بكار گیمار وادار مينصورت بيت منع نموده و در اياز فعال

مار گذاشته و يدست بیمار نشسته دست خود را رويبیشود، پهلویخود نمیا عهده دار آراستگيه يمار تغذيچنانچه ب.٧

او را شانه ید موهايتوانین روش مين با ايهمچن.ديه نمايكه خود را تغذد يت كرده و كمك كنيگر حمايرا با دست دیآرنج و

.استفاده كندیشتريبیتواند غذایشده و غالبًا میو استقالل ویمار، حركات دورانيه سبب تحرك بين روش تغذيا.ديبزن

Patientمار      يآموزش به ب Education

.دياين بيياز تخت پایبه آرامید كه در هنگام انتقال از تخت به صندليمار آموزش دهيبه ب.١

.ت استفاده كندين فعاليرا در حید كه روش آرام سازيمار آموزش دهيبه ب.٢

.ربغل جهت افزودن تحرك استفاده كنديا چوب زيمثل عصا، واكر یكل كميد كه از وسايمار آموزش دهيبه ب.٣

و ی، ورزش، آراستگیزيمثل خوردن چیخود مراقبتیتهايد كه در هنگام فعالين آموزش دهيبه اعضاء خانواده و مراقب.۴

حفظ استقالل در حد .در فعال مراقبت نباشيافت كننده غيمار درياد وادار كنند كه فرد بيزیكمك رسانیدن لباس بجايپوش

.ديافزایتحرك را در او میامكان مهارتها

ش تفكر و يب مراحل پيد و بترتير رفتار استفاده كنييتغیبراید و ابتداء از مدل تئورير دهييج تغيمار را بتدريرفتار ب.۵

.در افراد مسن مناسب استین تئوريالبته ا.ديكنیرا در مورد ورزش طیآمادگ
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Problemمشكل                                                       انيب Definition

.اختالل در راه رفتن

Expectedمورد انتظار                                         یندهايبرآ Outcomes

.را در هنگام راه رفتن نشان دهدیمنياستقالل و ا

.در هنگام راه رفتن را نشان دهدیكمك رسانیگران از نظر چگونگيديیراهنمايیتوانا

.در راه رفتن را نشان دهدیل كمكيوسابهمن و توجه ياستفاده مناسب و ايیتوانا

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

مار را يب.را آموزش دهد)جاد فاصله با تشكيایعنيها پيباال بردن ه(٤٤د كه نحوه پل زدنيوتراپ درخواست كنيزياز ف.١

ن يا.خود را در تخت جابجا كند)جاد فاصله باشديا(ن با باال بردن باسن يهمچنگر ويدیك پهلو به پهلويد كه از يوادار كن

یتحتانیهاق  انداميپ همزمان تحمل وزن از طريرا كه شامل كش دادن هيكند زیراه رفتن آماده میت شخص را برايفعال

.د استيمفیپلژینكار خصوصًا در هميا.است

را در )رهيستادن و غي، ا، نشستنیز، كج كردن پشت صندليكج كردن مسر از تخت،یجيباال بردن تدر(شرونده يتحرك پ.٢

ه امر يقلب و ریبررس.دهدیرا میوتراپيزير فعال در فيستادن غيز اجازه ايكج كردن م.ديح دهيحركت توضیماران بيب

.ت استين موقعيدر ایاتيح

ش از يند پيد بنشيمار آموزش دهيد، به بيباال ببریسر تخت را كم.ديناستفاده كیكشیو باندهایضد آمبولیاز جورابها.٣

ع نموده و از جمع يع مجدد گردش خون را ترفيتوز.استیتيون وضعيپوتانسياز هیريشگيپیكار برانيستد، اينكه بايا

.كندیمیريها جلوگشدن خون در ساق

ستاده يده، نشسته و ايار خون و نبض را در حالت دراز كشمطرح است فشیتيون وضعيپوتانسياز نظر هیچنانچه شك.۴

وه از يمتر جیليم١٠ك ياستوليا فشار ديوه يمتر جیليم٢٠ك يستوليچنانچه فشار خون س.ديسه كنيكنترل كرده و مقا

دهد مورد رخ ین خوردن بيا زمي، ضعف، سنكوپ یا منگيقه سقوط كرد و يدق٣یه طستاديده بحالت ايت دراز كشيوضع

چنانچه فشار خون در هنگام برخاستن .از افتادن باشدیريشگيپیبرایديتواند كلین علت مييتع.ديبا پزشك مشورت كن

.باشدیممكن است ضرور،م داروها خصوصًا ضد فشار خون و روان افزايابد تنظيش يسقوط كند و نبض افزا

ون پس از صرف غذا و يپوتانسيعالمت بوده و دچار هیدارایتيون وضعيپوتانسيقات نشان داده است كه افراد با هيتحق.۵

.شوندیر ضربان قلب مييتغ

قات يتحق.اتونوم داردیتيون وضعيپوتانسيدر هیآب اثر انقباض.دي، آب و دارو بدهیتيون وضعيپوتانسيجهت درمان ه.۶

تر آب فشار خون يلیليم۵٠٠ع يدن سرينوشپس از صرف غذا بایتيون وضعيپوتانسينشان داده است كه افراد مبتال به ه

.افته استيش يآنان افزا

وژن مجدد ينكار فرصت پرفيا.ديمار را طاق باز قرار داده و پاها را باال ببريجهت مقابله با سنكوپ پس از صرف غذا، ب.٧

.سازدیرا فراهم م
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ن در افراد با يهستند و همچنیويریهايمبولو آیعمقیدهايكه دچار ترومبوز وریطوالنیحركتیماران با بيدر ب.٨

.ديريرا در نظر بگیالكسيو افراد مسن پروفیع، حوادث عروق مغزيوسیا جراحيیر اندام تحتانياخیجراح

ل يو وسایا كشيیضد آمبولیاز جورابهایويو ادم ریعمقیدهايدر اشخاص در معرض خطر از نظر ترومبوز ور.٩

.دياط استفاده كنيبا احت)هوایادار(فشارنده متناوب 

،ديكنیريگيپیويو ادم ریعمقیدهايت و حركت در اشخاص مبتال به ترومبوز وريدستور پزشك را از نظر فعال.١٠

.ه شوديبرخالف استراحت در تخت ممكن است توص)ساعت٢۴-۴٨یط(را كه حركت زودتر يز

خاطر )چپیل وزن به پايمثًال عدم تحم(مار يهنگام راه رفتن به بت تحمل وزن در يدستور پزشك را از نظر محدود.١١

.اندازدير بيتاخه شكسته بیام استخوان را در اندامهايل وزن ممكن است التيتحم.دينشان ساز

ن مصرف كرده و يد كه پروتئيماران آموزش دهيمدت در تخت به بیبمحض شروع تحمل وزن پس از استراحت طوالن.١٢

د كه امكان يكرده و در نظر داشته باشیروز خوددار٧بمدت (NSAIDS)٤٥یدير استروئيغیضد التهابیاز داروها

درد بعلت آزاد .اندازدیر ميبهبود عضله را بتأخNSAIDS.از استيم عضله نيترمین برايپروتئ.وجود داردیافسردگ

.داردیرتباط به درد كوتاه مدت و خستگایافسردگ.دهدیب عضله رخ مياز آسیناشینهايشدن پروستاگالند

ك رشد يسبب تحریتحمل وزن و انقباضات عضالت اسكلت.ستاده و راه برونديد كه بطور مكرر ايق كنيماران را تشويب.١٣

كرده و یريشگياز عدم استفاده پیته استخوان را حفظ و از استئوپروز ناشيم شده و لذا دانسياستخوان و جذب مجدد كلس

یدر افراد مسن%٢٠-۴٠پ ياستخوان هیمطالعات نشان داده است كه خطر شكستگ.كندیاد ميژن را زيت حمل اكسيظرف

.ابديیفعال هستند كاهش میكه از نظر جسم

ح يش از راه رفتن بطور صحيرا پیطبیهاها و كرستتلآحركت كننده، یل بيا وسايد كه ارتوزها يماران كمك كنيبه ب.١۴

.سازدیمار خارج از تخت است فراهم ميكه بیو تقارن بدن را در زمانیحركتیل ثبات، بين وسايا.بكار برندو مناسب 

.ح از پروتز و ضمائم مربوطه استفاده كننديش از راه رفتن بطور صحيد كه پيون ساق آموزش دهيماران با آمپوتاسيبه ب.١۵

.باشندیه به اندام ميوده و از نظر ظاهر شبكاركرد را از نظر راه رفتن افزيیپروتزها توانا

ل كمربندها، واكر، يه شده است از قبيراه رفتن توصیوتراپ برايزيتوسط فیكه بطور اختصاصیل كمكياز وسا.١۶

مار را بوجود آورده تا يپرسنل از نظر گرفتن ثابت بیمن برايك سطح ايكمربند .دير بغل و عصا استفاده كنيزیهاچوب

قات نشان داده يتحق.باشدیمیف و هماهنگيت، كمك به جبران تعادل ضعيل جهت حماين وسايا.كه به مقصد برسدیزمان

ن يهمچن.دهدیها كاهش ممهرهS1تا L5فشارنده را از یرويپرسنل و فشار وارد به پشت و نیتقالیمنياست كه كمربند ا

كنند یاستفاده میل كمكيفعال هستد و از وسایليكرده و خیات زندگكه در موسسیمطالعات نشان داده است كه افراد مسن

یونهايدهند كه افراد با آمپوتاسیچرخ فرصت م۴یسه با واكرهايچرخ در مقا٢یدارایواكرها.خورندین ميزمه كمتر ب

ا سرعت قدم زدن را در افراد واكره.راه رفته و كمتر مكث كنندیشتريكنند با سرعت بیكه پروتز استفاده میاندام تحتان

.كندینسون كاسته و زمان خشك شدن را كم نميمبتال به پارك

كوتاه ید آموزشهاينها بايك نفر از اي.ديريل هستند راه بروند در نظر بگيكه مایمارانيكمك به بیپرسنل برایتعداد كاف.١٧

كرده و ترس و اضطراب یريشگياز افتادن پیافراد كمكیافتعداد ك.بدهد)رهيد سرت را بلند كن و غيمار بگويمثال به ب(
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و يیناياز به تمركز، بيراه رفتن ن.ح بدهديصریامهايد پيكند بایميیكه راهنماین فرديهم چن.دهندیمار را كاهش ميب

افتگان يه نجات قات نشان داده است كيتحق.باشدید مياطالعات جدیريادگيمار در حال يكه بیتفكر دارد بخصوص زمان

ن يهمچن.ف برخوردار خواهند بوديند از سرعت قدم زدن ضعيچنانچه در حال قدم زدن بخواهند صحبت نمایسكته مغز

ن ياه شوند تعادل خود را از دست داده و بيیام شنوايستادن چنانچه مواجه با پينشان داده شده است كه افراد مسن بمحض ا

.شودیدرآورده میله حسيكه وسیخصوصًا وقتكنندیدا ميش پيسو گراسو و آن

مار يعقب و سمت بیاران معموًال قدريستد؟ دستيمار باياز بیدر چه قسمتید سوال شود كه فرد كمكيوتراپ بايزياز ف.١٨

.انددادههيمار تكيك بيگر را به شانه نزديدست د.اندكه چرخش بخارج دارد گرفتهیكه كمربند را با دستيستند در حاليایم

كه در حال یدارد وقتیشتريساعد قدرت ب.مار مختل شوديك باشد كه حركت بيد آنقدر نزدينبایك بوده وليد نزديار بايدست

.چرخش بخارج است

ن يا.ديمار قرار دهير راه بيدر مسیموانعیابد بطور عمديمار بهبود ينكه تعادل، قدم زدن و تحمل و تمركز بيبمحض ا.١٩

.از نظر راه رفتن آماده شودیزندگیقيت حقيوضعیكند كه برایمار كمك ميبكار به

حداكثر، یعني(ن سطح كمك يمار كمك كنند همچنيكه الزم است از نظر راه رفتن به بیارانيدر طرح مراقبت تعداد دست.٢٠

یله كمكيو نوع وس)رهيتعادل و غكنترل ،یماء و اشاره كالميا،یت جسميحمایعني(، نوع كمك )رهيدر صورت لزوم و غ

شده كه ین سبب تكرار و مرور ذهنيدهد و تمریع ميكرد ثابت از نظر مراقبت را ترفيارتباط، رو.د ثبت شودياز بايمورد ن

.شودیمجدد حركتیريادگيع يتواند سبب ترفیهر دو م

ر يچنانچه غ.ديقه پس از راه رفتن مجددًا تكرار كنيدق۵مار كنترل كرده و يش از راه رفتن بيه را پيتم نبض پايتعداد و ر.٢١

ر يكه كماكان غیدر صورت.دينكه نبض او را مجددًا كنترل كنيش از ايشند پيقه بنيدق۵مار يد كه بيباشد اجازه دهیمیعاد

قلب از نظر راه رفتن نبض نشاندهنده تحمل.رديا بمدت كمتر انجام گيشتر يآرام، با كمك بیليد خياست راه رفتن بایعاد

د به پزشك يبامار سخت بوده ويبینكار برايباال رود احتماًال انجام ایليپس از راه رفتن خیچنانچه نبض مختصر.است

.اطالع داده شود

،تنفسیل كوتاهياز قبیانچه مواردد چنيريقه استراحت در نظر بگيدق۵د، يمار را از نظر راه رفتن كنترل كنيتحمل ب.٢٢

یرگيا تيجه، سنكوپ ي، سرگدهيا رنگ پريعرق سرد، پوست قرمز تهوع، نه،ي، درد ستنفسیبرایاستفاده از عضالت كمك

.د به پزشك اطالع داديابد بايم تداوم يشعور رخ دهد چنانچه عال

یابزار بررس.دين خوردن هستند مشخص سازياد از نظر زميكه در خطر زیمارانيرا در بیه و بعدياولیغربالگر.٢٣

مار اتفاق افتاده كه تالش يدر اطاق بیها زمانن خوردنين زمياز ایاريقات نشان داده است بسيتحق.مورد وجود داردنيدر ا

.كندینمیريشگياز نظر افتادن پیحركتیكنار تخت و محدود كننده هایهااستفاده از نرده.نموده است به توالت برود

داشتند خود به یاند و سعشعور بودهیرگيرخ داده است كه دچار تیمارانين خوردن در بيكه زمدهد ینشان میبررس

.به توالت برونديیتنها

یهان شامل برنامه منظم از نظر رفتن به توالت، آموزش اندامياز افتادن بزمیريشگياز نظر پیمداخالت اختصاص.٢۴

قات نشان داده يتحق.استیاساسین و درمان مسائل طبيين صدمات و تعاز نظر حفظ تعادل و قدرت، برطرف كردیتحتان

یهات قوزك و برنامهيشوند پس از تقویمینگهداریگروهیهاكه در خانهیاست كه تعادل و ترس از افتادن در افراد مسن
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كنار یهاكه نردهیط در زمانست كه سقوانينشاندهنده ایماران بستريمطالعات گذشته نگر در ب.افتنديیراه رفتن بهبود

.است كه باال نبوده استیش از زمانيا بيیتخت باال بودند مساو

Patientمار                                                   يآموزش به ب Education

:یمراقبت خانگ

مار و مراقبت يبیازهايكار ننيد ايخچه كامل از نظر مشكالت راه رفتن را كسب كنيكرده و تاریررسمار را بيب.١

.دينمایع ميرا ترفیاختصاص

ر لغزنده به يه غير ثابت كرده و اليرا بسمت زیقالیهالبه.ديح دهيدر طول روز و شب را توضیت وجود نور كافياهم.٢

.دير را برطرف سازير لغزنده به كف اطاق زده و اسباب و اثاث در هم مربوط مسيغن واكسيچند هميپشت فرش بچسبان

.ن خوردن استياز زمیريشگيپیبرایقيطریو رفع خطرات احتمالیالكسيپروف

.ديكنیط خانه را از نظر موانع موجود در راه رفتن بررسيمح.٣

.ديكنیبررسیلو احتمایمار را از نظر مراقبت اضطراريت بيستم حمايس.۴

.د كنديتهد)رهيو غین خوردن، آتش سوزيزمیعني(بحران یتهايرا در موقعیاختالل تحرك ممكن است زندگ.۵

ان به استئوپروز و يمهارت و قدرت ساختار و ورزش خصوصًا مبتالیهااز برنامهیرينفع را از نظر بهره گيماران ذيب.۶

.ديدرمان ارجاع دهوتراپ و كاريزيمسائل پوستچر را به ف

اختالل تحرك ممكن است .ديارجاع دهیبه خدمات بهداشت خانگیروزمره زندگیكارهایافت كمك براياز نظر در.٧

.از خود باشد٤٦در مراقبتیبعنوان مانع

.ديارجاع دهیا خدمات روانيیپزشكیبر حسب ضرورت به خدمات اجتماع.دييت نماين حمايمار و مراقبياز ب.٨

.ديأس نمايجاد خشم و ير تنشها شده و اييمدت ممكن است سبب تغیاختالالت طوالن

هر چقدر اطالعات .مطلع است)رهيو غی، تكنولوژیطيمثًال مح(مار از ابعاد مختلف خدمات يد كه بينان حاصل كنياطم.٩

.تواند داشته باشدیمیشتريشتر باشد استقالل بيمورد بنيمار در ايب

یض بخشهايمثًال تعو(ند يكنترل نمایمنيرا بطور منظم از نظر ایل كمكيد كه وسايو خانواده را آموزش دهماريب.١٠

ناهموار یو بخشهایپروتزها را از نظر ترك خوردگ).ر بغل و عصايزیهاز كردن ناودان واكرها، چوبيك، تميالست

.دييم نمايترمویا پا را بررسيدر مفاصل یر عاديا حركات غيحفره، صداها 

Dن يتاميم و مكمل ويد كه روزانه قدم زده، كلسييه نمايپ توصيهیهايدر مردان و زنان مبتال به استئوپروز و شكستگ.١١

ین امر اساسياستروژن و درمان با ضد جذب مجدد هم چنینيگزيجا.ندينمایگار خودداريدن سيمصرف نموده و از كش

م سبب تجمع در ياد كلسيد دارد كه مصرف زيتأكیمطالعات بطور جد.نديخود مشورت نماد با پزشك يماران بايبوده كه ب

.كندیرا كم میكرده و خطر شكستگیريب آنها در افراد مسن جلوگياستخوان شده و از تخر

46 -self care
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Problemان مشكل               يب Definition

.چرخداریاختالل در استفاده مستقل از صندل

Expectedمورد انتظار                              یندهايبرآ Outcomes

:د قادر باشديمار بايب

.چرخ را نشان دهدیگر دارايله ديك وسيا يچرخدار یك صندليو حركت دادن یريب در بهره گاستقالل مطلو

چرخ را نشان یگر دارايله ديا وسيچرخدار یك صندليو حركت دادن یريگران در بهره گيديیراهنمايیتوانا

.دهد

و حركت دادن یريه گن بهريدر حیمنياصول ایرياز فشار، بكارگيی، رهایت درمانيدر وضعیريقرارگ

.چرخ را نشان دهدیگر دارايله ديا وسيچرخدار یصندل

Nursingیپرستاریه هايتوص Recommendations

را )یشكمیها و باندهاحركت كنندهیارتوزها، ب،یمثل كرست طب(موردنظر هليد كه در تخت وسيمار كمك كنيبه ب.١

كرده یريشگيپیتيون وضعيپوتانسياز هیباند شكم.ديرا فراهم سازیبدنیثبات و تقارن بخشها.ده و در آورديپوش

ر ده و ديد باند را در تخت پوشيبایكيناميجهت ثبات همود.ديافزایرا میاتيت حيت كرده و ظرفيات شكم را حمايمحتو

.از باز كرديصورت عدم ن

د مطابق يچرخدار بایمنگاه در صندليستم نشيس.ديك مربوطه را بدهينيك كليا يوتراپ، كار درمان يزيب ارجاع به فيترت.٢

.ديجاد آرامش نماياز نظر پوستچر بوده و ایتيحمایازهايها و نييبا جثه، توانا

د از دستها استفاده كرده يمن و مفيرا بجلو برده و بطور ایدهد كه صندلیممنگاه اجازهيستم نشيد كه سيدر نظر داشته باش.٣

از یستند و در فرد ناتوان بخشين بايند و بدون افتادن بزمين مماس نمايبا زمیه دهد و حتيگاه خاص تكيو پاها را به جا

ت را يماران بوده و اجازه فعاليت و پوستچر بيها اساس حماچرخدار و بالشتكیمنگاه صندلينش.شودیت محسوب ميهو

و یو فشار پوستیوب، ناراحتيتواند سبب عیم)ز خوردنيك پهلو و ليه ش بيگرا٤٧مثل قوزكردن(ف يپوستچر ضع.دهدیم

.تنه شودیشده و سبب فشار رویحركتیتهايو استفاده مفرط از محدود

تواند استقالل یمنگاه ميستم نشيو سیصندلیه اختصاصيهت.مار استفاده شوديد مناسب بيچرخدار بایها و صندلبالشتك.۴

را كه یمناسب اثر شوك، فشار و ارتعاش تكراریهابالشتك.كندیريشگيپیع داده و از عوارض طبيت را ترفيدر فعال

.دهدینامناسب بدن شود كاهش میهاكي، درد و مكانیممكن است منجر به خستگ

، يیو جابجایع رسانيه مناسب و مايق دفع، تغذيگاهها و كنترل دقهيها، تكبالشتكاستفاده از سطوح مناسب مثل.۵

ا پوست يبشكل دونات يیهاهرگز بالشتك.باشدیاز نشستن میناشیفشاریهادر محافظت از زخمیديكلیهاياستراتژ

مدت حالت نشسته بخود داده كه یالنحركت بطور طویماران بيدهد كه بیل اجازه مينگونه وسايا.ديگوسفند استفاده نكن

ها دونات.شودیوم ميسكياستخوان ایتيتوبروزیرویعنيبدن یقسمت تحتانیفشاریبه نواحیع توده بدنيمنجر به توز

عدد ۴استفاده از بالشتك به تعداد .شودیبافت اطراف و پوست گوسفند اساسًا باعث رفع فشار نمیجاد فشار رويسبب ا

47 -Kyphosis
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كاهنده فشار شده یهاه باسن در تماس با بالشتكيحداكثر فشار در ناحیافراد سالم دارا.كاهش فشار را دارديیواناتیبدرجات

به عقب برده شده و یاست كه صندلین فشار زمانيكمتر.كنندیا قوز ميلغزند ین مييپاه بیكه آنها در صندلیهنگام

ه يسه با چهار پايبپاها در مقایت نشسته كامل فشار كمتريدر وضع.اده شده استه ديه تكيك چهارپايبه )هانه پاشنه(ها ساق

.شودیوارد م

ها به مجدد بالشتكیابيجاد شود بهتر است از نظر ارزيچرخدار ایم فشار پس از نشستن در صندليكه عالیدر صورت.۶

در یباسن و نرمیريدربرگيی، توانایا از نظر سفتت بالشتك ها ريفيكیاافراد حرفه.ا كاردرمان ارجاع داديوتراپ يزيف

یهااز سطح تماس باسن و بالشتك توام با بروز زخمیمطالعه نشان داده است كه فشار ناش.كنندیمیت بررسيهنگام فعال

.بوده استیفشار

د از جمله خم شدن بهر يينماديباشد تأكیخود میدر جایمنيایكه كمربندهايقه در حاليدق١۵ر وزن را هر ييت تغياهم.٧

در (یصندل٤٨ن باال بردن باسن از كفيو همچن)اندكه بازوها در امتداد رانها قرار گرفتهيدر حال(ك از پهلوها و بجلو ي

جاد يمتناوب از ايینگونه رهايا.چنانچه تعادل و كنترل تنه وجود دارد)ه داده استيمخصوص تكیكه دستها بجايحال

.كندیمیريرگها جلوگياز انسداد مویناشیفشاریهازخم

مار ممكن است ين بيهم چن.ديدرجه با دست به عقب ببر۴۵-۶٠ه يقه با زاويدق٣-۵چرخدار را هر ساعت بمدت یصندل.٨

ه داده شده است در يتكیگاه اصليپاها به جاهاعقب برده شده و ساق)درجه١۵٠ه يزاو(چرخدار یكه پشت صندليدر حال

شواهد نشان داده .نندينشیحالت منيدر ایحركت مدت طوالنیشده و افراد بینكار باعث كاهش فشار بافتيا.نديبنشآن 

درجه به عقب برده ١۵٠ا حداقل يشتر يا بيدرجه ۴۵باندازه ٤٩یژپلیچرخدار فرد كوادریكه پشت صندلیاست هنگام

.ابديیكاهش مسكوم بطور قابل توجه يایهایتيشود فشار بر توبروز

وزن را تحمل كند یتواند بطور نسبیمار ميا اگر بيچرخدار را در صورت امكان یستادن درصندلير فعال ايت غيوضع.٩

.بردین ميرا از بیوارد بر زوائد استخوانیكار فشار بافتنيد، ايفعال ساز

را پس از برگشت به تخت یزوائد استخوانرا بمحض برداشتن نگاه كرده و یطبیهار ارتوزها وكرستيپوست ز.١٠

.ن كرده و برطرف ساختييفشار را تعیدهد كه زودتر نواحینكار اجازه ميا.دييكنترل نما

ا يچرخدار و یگاه خود در صندليچرخدار نشسته است پاها را در جایر فعال در صندليمار بطور غيكه بیهنگام.١١

در (ن تماس ياست كه پاها با زمیر ساكروم و باسن در حالت نشسته كامل زمانن فشار بيكمتر.دين بگذاريكف زمیرو

.ديداشته باش)باشدیچرخدار میگاه خاص در صندليكه پاها در جایسه با زمانيمقا

ت تقارن يد كه آنان بر حسب ضرورت با حفظ وضعيكرده و كمك كنیماران را بررسيت نشسته بيبطور متداول وضع.١٢

با یماران با سكته مغزيبيیاز وقت خود را صرف جابجا%۶شواهد نشان داده است كه پرستاران فقط .شوندبدن جابجا

ه يتغذیماران را برايكه بیبخشند هنگامیم پوستچر را بهبود مير مستقيكنند آنها بطور غیف و عدم تقارن ميپوستچر ضع

.كنندیآماده م

ه بیش از حركت دادن صندليچرخدار قرار داده و پیگاه مخصوص در صندليامن در جيماران را بطور ايبیپاها.١٣

48 - push ups
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گاه مخصوص از صدمات يقرار دادن پاها در جا.ديها محكم كنرانیرا در قسمت فوقانیمنيایسمت جلو، كمربندها

.شوندیخود میكرده و كمربندها كمك به ثبات و نگهداشتن لگن در جایريشگيپ

یعنيرد كه قادر به راه رفتن يد انجام گيبایمارانيد البته در بيچرخدار برداریساق و پا را از صندله گاه مخصوصيتك.١۴

مخصوص پا ممكن است سبب یه گاههايتك.باشندیبجلو میكه آماده حركت دادن صندليكوتاه بوده در حالیهابرداشتن قدم

.شوندیتيا عدم تقارن وضعيی، كوفتگیپوستیپارگ

كه یاستفاده كنند هنگامیچرمین دستكهايبرآمده مختص دستها همچنیهاهيد از پوشش در حاشيه كنيماران توصيببه.١۵

.چرخدار را بسمت جلو حركت دهندیل هستند صندليما

ح يهر دو چرخ توضیهاهل دادن بجلو را  بر لبهیچرخدار گذاشته و چگونگیصندلیهالبهیمار را رويبیدستها.١۶

یعقب گرد هر دو دست را رویو برا»برگشت به راستیبرگشت به چپ و لبه چپ را برایلبه راست را برا«د يده

.چرخ گذاشته و بسمت عقب حركت دهندیهالبه

.ردين قرار گيزمیاالمكان ارتفاع كوتاه داشته تا هر دو كف پا روید كه حتيچرخدار استفاده كنیصندلیاز نوع.١٧

چرخدار را بسمت جلو یك طرفه بازو و ساق صندليت يد كه چگونه با فعاليكرده و آموزش دهيیرا راهنمامارانيب.١٨

.حركت دهند

.شودیه ميك دست بجلو توصيچرخدار با یراندن صندلیپلژیدر افراد مبتال به هم:توجه

نچه اگر ضرورت دارد كه از قسمت جلو د كه در هنگام ورود به آسانسور از قسمت عقب وارد شوند و چنايه كنيتوص.١٩

نكار اجازه يا.رديبچرخند كه صورت بسمت در آسانسور قرار گیچرخدار طورید كه با صندليه كنيوارد شوند توص

.ن با هل دادن بجلو از آسانسور خارج شوندينند و هم چنيماران چهارچوب را ببيدهد كه بیم

تا ۴كه یرا نگهدارد تا زمانید فرد كمك دهنده صندلياست بایكوچك كمكیچرخهایچرخدار دارایكه صندلیزمان.٢٠

یرها كردن صندل.ديچرخدار را كنترل نمایبرخوردار بوده و صندلیمار از تعادل خوبيرد و بين قرار گيزمیچرخ رو

.مار تعادل خود را از دست داده و دچار صدمه شوديتواند سبب شود كه بیزودتر میليخ

از استفاده مفرط و فشار یون مفصل ناشيو دژنراسیدرد اندام فوقانازكار نيد ايل را آموزش داده و انجام دهيذیرهاايمع

ماران يچرخدار بسمت جلو، باال بردن باسن از تخت و نقل و انتقال خصوصًا در بیصندلیمكرر در رابطه با هل دادن دست

.كندیمیريچاق جلوگیليخ

.ديمنگاه و هل دادن مشورت كنيم، ارتفاع نشيت و كشش مالي، ورزشها، تقویدر رابطه با حركات دورانبا درمانگر.٢١

.نديرا كج نمایو صندل)ه دهنديتك(باال بردن باسن اكثر اوقات كج شوند یآوردن فشار به دستها براید بجايق كنيتشو.٢٢

.دينان حاصل كنياطمیاز همسطح بودن سطوح انتقال.٢٣

د توسط ياستفاده كنند كه ضرورت آن بایكيا از نوع الكتريچرخدار سبك استفاده كرده یهاید از صندليه كنيتوص.٢۴

.د شوديپزشك تأك

.خود را حفظ كنندیاالمكان وزن عادیماران حتيد كه بييد نمايتأك.٢۵

،م استفاده كننديو مالیاز ضربات طوالنچرخدار بجلوین هل دادن صندليماران در حين اصل مهم است كه بيت ايتقو.٢۶

در حال یعيدهد كه دست بطور طبیاد و سرعت بار در زهوار چرخ شده و اجازه ميزیرويكار سبب محدود كردن ننيا
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ف يوظا.هستندیدتر از پاراپلژيدرد مكرر شانه و شدیاندام دارا۴ز يماران با پاراليب.زان شوديحركت زهوار چرخ آو

.د استين در هنگام خواب شديدرد همچن.شودین درد در هر دو گروه ميشتريسبب بیعملكرد

ر وزن ييو تغيید كه در هنگام جابجاييه نمايكنند و توصیجاد فشار بر آرنجها خودداريد كه از ايكنیادآوريماران يبه ب.٢٧

یكيچرخدار الكتری، استفاده موقت از صندلآرنجی، پدها)خصوصًا شبانه(ها آتل.نديع نمايفشار را در طول بازو توز

دن لباس دچار فشار و يو پوشيیها، جابجاان راندن بجلو، نقل و انتقاليبازوها در جر.را كاهش دهد٥٠تيتواند تاندونیم

.باشندیدردناك میزحمت شده و لذا در معرض خطر سندرمها

از ين.چرخه دار ممكن است سبب تنش شودید استفاده از صندلماران و پرستاران در موريبیستم ارزشيبردن به سیپ.٢٨

ش يممكن است سمبول افزا.باشدیماران ميب٥١یچرخدار سمبول ضعف و از دست دادن اتونومیاستفاده از صندلیبرا

، یت دسترسيلنفع در ارتباط با موانع، قابيشواهد نشان داده است كه افراد ذ.را برساندیااز به افراد حرفهياستقالل و ن

.شوندیر ميگران تعبيو عدم درك توسط دیمردم با ناتوانه جامعه نسبت بینگرشهاموضوع استقالل، 

.ت و ارجاع شونديد حمايو از دست دادن استقالل بایكيزيفیدر رابطه با ناتوانیماران از نظر سازش با مسائليب.٢٩

.دا كننديبه راه رفتن پيیو عدم توانایاز دست دادن توان جسمو اضطراب را بایماران ممكن است تجربه افسردگيب

شنهاد و كمك يد پيبایكيزيشرونده فيپیدر صورت ناتوانیكيبه نوع الكتریچرخدار دستیماران از صندليدر انتقال ب.٣٠

ان را كاسته و استقالل را و زمیاز به انرژيت كرده و درد و نيمفاصل شانه و بازو را حمایكيچرخدار الكتریصندل.نمود

ر ييداده شد تغانجام شد نشان یكيبه نوع الكتریدستیماه پس از استقالل از نوع صندل۶-٢۴كه يدر مصاحبه ا.كندیحفظ م

.ق، استقالل و عزت نفس انجام شده بودي، عالفاء نقشيمثبت در ا

ماران رسمًا درخواست و يگر از بيا اطاق ديرو و راهیسوه ا بيدر اطاق یچرخدار خالیش از حركت دادن صندليپ.٣١

را در يت و استقالل محسوب نموده زياز هویچرخدار را بعنوان بخشیمدت، صندلیمصرف كنندگان طوالن.ديرياجازه بگ

.به آن ممكن است دچار ترس شوندیصورت عدم دسترس

Patientمار                                   يآموزش به ب Education

ت پوستچر، آنها را امتحان يل حمايها و وساچرخدار از نظر بالشتكیدن صندليش از خريد كه پيشنهاد دهيماران پيبه .١

.رات متفاوت داشته باشندتوانند فوائد و مضیها مله گران بوده و انواع مدلينكه وسيل ايكنند بدل

بالشتك -١.ديسازشوند مطرحیع فشار ميمختلف را كه سبب توزیهامدت بالشتكیفوائد، مضرات و مراقبت طوالن.٢

از به يهوا را نشت داده و نیشسته شده و سبك هستند ولیع نموده، بسادگيكنواخت توزي، فشار را بطور هوایدارایها

یهابالشتك-٢كند كه ثبات آن كاسته شده است یمار سبك وزن احساس مي، بیش شناوريبمحض افزا.وارد كردن مجدد دارد

ط ين بوده و محيبهرحال ممكن است داغ  وسنگ.نديآینكه بشكل باسن در ميل ايت كننده هستند بدليژل مقاوم و حمایدارا

توان یسبك بوده و میابریهابالشتك-٣.استه شودد بسمت عقب جابجا كرده تا فشار آن كيژل را با.جاد كننديمرطوب ا

ض نمود يتوان تعویآنها را م.ب شونديآنها فشار آورده و ممكن است تخریه كرد ولياندازه آن را بر حسب فرد موردنظر ته

فشار و عيلگن، توزیهات از پوستچر، مهرهيمنگاه ارتباط به حماينشیمداخالت اختصاص.ستنديضمنًا مقاوم به آب ن

50 -Tendonitis
51- Autonomy



٤٥٧

ل ياد بدليچرخدار با سابقه درد زیاند اكثر مصرف كنندگان صندلبردهیمحققان پ.كندیدا ميچرخدار پیكاركرد صندل

.انددا كردهيچرخدار آرامش و تحرك قابل توجه پیصندلیديص كليخصا

را یاز صندلیاديزید امكان بخشهال در حيچرخدار به درون اتومبید كه در زمان انتقال صندلييه نمايماران توصيبه ب.٣

یبخشهایه گاه بازوها و تمامينان حاصل كرد كه محل تكيد اطميبایا بلند كردن صندليش از انتخاب آن يپ.خارج سازند

.را داردیگر ثبات كافيد

از آن يیبخشهابرداشتن.د از نظر حرارت كنترل نموديله چرخدار بايا وسيچرخدار یمار در صندليش از نشستن بيپ.۴

.كندیمیريپوست جلوگیا سرمازدگيیگر از سوختگيدیو بخشهایكند و كنترل حرارت صندلیوزن را كم م

سه با يچرخدار در مقاید از نظر استحكام توجه كرد و درك نمود كه سبك بودن صندليچرخدار بایش از انتخاب صندليپ.۵

مختلف یمت و دوام مدلهاياست كه فوائد، قیامر مهم.باشدیتر مانتر و راحتجلو آسه ن از نظر هل دادن بيسنگیهايصندل

.د توجه كرديرا قبل از خریصندل

یثابت كردن صندلیبرایا وجود ابزاريیمنيایت استفاده از كمربندهايد اهميه بايله نقليدر هنگام استفاده از وس.۶

.ه دارنديله نقليوسیظت در هنگام مانور ناگهانله حفاياز به وسيماران نيب.ه نموديچرخدار توص
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