
  اطالعات عمومي

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفـن   آموزش هاي كتبي
  .پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  عوامـل فـردي   به بيمار كمك كنيد . در مورد سير بيماري و علت هاي زمينه اي توضيح دهيد
 .كه در روند  بيماري موثر هستند را بشناسد

  عالئم هشدار دهنده 

  .مرور كنيد ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه  را   شكاياتيعالئم و 

 درجه حرارت باال 

 سوزش گلو 

 خلط زياد 

  سبز –تغيير در رنگ خلط از سفيد به زرد 

 عفونت دستگاه تنفسي فوقاني 

 كاهش تحمل فعاليت 

 كاهش اشتها 

  آموزش هاي ويژه 

 سـيگار كشـيدن ،   : شامل . در مورد اجتناب از تحريك كننده هاي برونش و ريه توضيح دهيد
 گردوغبار، آالينده هاي صنعتي ، پودرها و عطرها ، اسپري هاي آئروسول و دود سيگار

  سيستم تنفسـي  به بيمار توضيح دهيد كه از تماس با افراد داراي عفونت به خصوص عفونت
 .فوقاني بپرهيزد

 بيمار بايد در شروع عفوت به مراكز درماني مراجعه كند. 

 در مورد اهميت واكسيناسيون  عليه آنفلوانزا و پنوموني  پنوموكوكال توضيح دهيد. 

    به بيمار و مراقبت دهنده در مورد تميز كردن تمامي تجهيزات تنفسي كه درخانـه اسـتفاده
 .مي شود آموزش دهيد

 هميت كنترل محيط زندگي را يادآوري كنيد از هواي خشك به وسيله اسـتفاده از دسـتگاه   ا
تـا   ۸/۲۳درجه فارنهايت و يا  ۷۵تا  ۸۰(هاي رطوب ساز اجتناب شود و يك محيط گرم در خانه 

 . گرم داشتن  محيط و اجتناب از سرما و لرز ضرورت  دارد. فراهم شود ) سانتي گراد ۶/۲۶

 دهيد كـه در هـواي زد از خانـه خـارج نشـود زيـرا ممكـن اسـت باعـث           به بيمار توضيح
 .برونكواسپاسم شود

    بر اهميت سيگار نكشيدن تاكيد كنيد چرا كه مصرف تنباكو محرك است و شانس ابـتال بـه
عفونت هي تنفسي را افزايش مي دهد اطالعات را فراهم كرده و بيمار را به مراكز برنامـه هـاي   

 .دترك سيگار ارجاع دهي

     به بيمار پيشنهاد كنيد از پوشيدن لباس هايي كه باز شدن قفسه سينه و شـكم را محـدود
 .مي كند اجتناب كند

      به بيمار پيشنهاد كنيد كه جهت جلوگيري از عفونت ، بهداشـت دهـان را رعايـت كـرده و
 . معاينات ساليانه دندان را داشته باشد

  داروها 

   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عوارض جانبي را كـه
 . بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

  و براي پيشگيري و درمان عفونت ها: آنتي بيوتيك ها 

        به بيمار هشدار دهيد كه از مصرف داروهاي بدون نسـخه يـا بـدون مشـورت بـا پزشـك 
د همچنين از مصرف سداتيوها و ناركوتيك ها كه مي تواند باعـث ديـرس تنفسـي    خودداري كن

 . شود اجتناب كند

  به بيمار تاكيد كنيد كه مصرف داروها را قطع نكند مگر با دستور پزشك 

  فعاليت

     به بيمار توصيه كنيد كه در حد تحمل ورزش كند ، با برنامه ريـزي  دوره هـاي اسـتراحت در
 .خستگي جلوگيري كندطول روز از 

 به بيمار توضيح دهيد كه فعاليت خود را در روزهايي كه هوا شديدا آلوده است محدود كند. 



 در طول دوره هاي فعاليت ، بيمار بايد به صورت عميق و آهسته  نفس بكشد. 

  از قبيـل حمـام كـردن و شـيوه در پوزيشـن      (در مورد تكنيك هاي حفظ انژژي توضيح دهيد
ردادن وسايل مورد استفاده در دسترس جهت اجتناب از زخم شدن و تقـال جهـت   نشسته  و قرا

 )دسترسي به آن

 ورد بررسي عالئم خستگي مفرط و درد سينه و تعريـق  فـراوان در   به بيمار و خانواده او در م
 .طي دوره هاي فعاليت و بعد از آن آموزش دهيد 

 دهيد  تكنيك هاي كاهش استرس را  به بيمار براي اجتناب از استرس ها و هيجانات آموزش
 .به بيمار نشان دهيد

  در مورد اجتناب از يبوست و زور زدن در هنگام دفع توضيح دهيد. 

 به بيمار آموزش دهيد در طي مصرف غذا يا فعاليت جنسي  از اكسيژن استفاده كند. 

  انجام ورزش بر روي صندلي را به بيمار آموزش دهيد. 

 ورزش بر روي صندلي ، گردش خـون و اكسيژناسـيون و وضـعيت     به بيمار توضيح دهيد كه
 . عضالت را بهتر مي كند

  رژيم غذايي

 ضرورت استفاده از رژيم غذايي پركالري را توضيح دهيد. 

  ميلي ليتر  براي رقيق نگه داشـتن ترشـحات    ۳۰۰۰تا  ۲۰۰۰بيمار به مصرف مايعات روزانه
 .د داردتشويق شود مگر  در مواردي كه منع مصرف وجو

  اگر كوتاهي تنفس  در موقع غذا خوردن براي بيمار اتفاق افتاد است الزم است كه قبل و بعد
 .از وعده غذايي استراحت كند

 براي جلوگيري از نفخ ، وعده هاي غذايي كم حجم و متعدد را پيشنهاد كنيد. 

 از غذاهاي توليد كننده گاز و غذاهاي نفاخ اجتناب شود. 

  شوند كه جويدن و بلعيدن آنها راحت باشدغذاهايي انتخاب. 

    در صورتي كه بيمار بر روي درمان كورتيكواستروئيد است از مصرف شيريني هاي زيـاد بايـد
 .بپرهيزد
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