
 عات عمومي الاط

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنهـا نـام و    آموزش هاي كتبي

شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هـر گونـه سـؤال    

از مدل هاي قلبي وتصاوير سيستم هدايتي قلب و ساير وسايل كمكي  .تماس بگيرند

 .كمك به آموزش بيمار استفاده كنيدبصري براي 

       بر اهميت نكشيدن سيگار و عدم استعمال فـرآورده هـاي تنبـاكو تاكيـد كنيـد .

 .توضيخ دهيد كه چگونه نيكوتين  مي تواند باعث ديس ريتمي ها شود

  عالئم هشدار دهنده 
  .شكاياتي كه به پزشك و پرستار گزارش شود مرور كنيدعالئم و 

 تپش قلب 

 درد سينه 

 تنفس كوتاه 

 نبض تند 

 گيجي 

 سنكوپ  

  :آموزش هاي ويژه 
  ْآموزش به بيمار در مورد اينكه چگونه نبضش را بگيرد. 

   توضيح دهيد كه با وجود داشتن يك چنين بيماري ، داشتن يك زندگي طبيعـي

 .و پويا مهم است

  به بيمار براي فهميدن  اينكه چه احتياط هايي را بايد در محل كار و خانه رعايت

 .كند و اينكه چگونه خود را براي تعطيالت آماده كند ، كمك كنيد

   عواملي كه باعث آريتمي  شده است را دوباره مرور كنيد مثل كافئين ، افـزايش

، افزايش  مصرف الكل ، تنباكو و ) قانوني و غير قانوني(    مصرف برخي از داروها

 قرص هاي رژيمي

 كسـاني  . ارد كه باعث آريتمي مي وشد صدها ماده در محيط پيرامون ما وجود د

كه در تماس با اين مواد خطرناك هستند ، داراي ريسك باالتري از نظـر ابـتال مـي    

باشند مثل گاز پروپان ، رقيق كننده هاي رنگ ،  آلودگي مواد صنعتي و مواد اضافه 

 .اي كه از ماشين ها خارج مي شوند

 مورد ضرورت شناخت  تسهيالت  براي بيماران با ديس ريتمي مزمن يا شديد در

مراقبت بهداشتي در نزديكي منزل و محل كار و داشتن شماره هـاي اورژانسـي در   

 .منزل توضيح دهيد

  

  داروها 

  
   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عـوارض

 . جانبي را كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

 آموزش دهيد كه داروها را به صورت ناگهاني به علت عوارض جـانبي   به بيمار

 .آنها قطع نكند و با پزشك جهت برنامه ريزي جهت تغيير داروها صحبت نمايد

    بر اهميت تهيه تهيه داروها قبال از تمام شدن آنها و تهيه مقـادير كافـب دارو در

 . زمان تعطيالت و مسافرت تاكيد كنيد



  داروهاي بدون نسخه مثل دكورنژستان ا با بيمـار بحـث   در مورد عدم مصرف

 . كنيد

  فعاليت 
 توصيه كنيد تا از فعاليت هاي شديد اجتناب كند به او هشدار دهيد در  به بيمار

زما بروز سرگيجه ،سبكي سر يا درد سينه بعد از فعاليت ، بالفاصـله تمرينـات را   

 .قطع كند

  تفريحات و فعاليت هادر مورد توانايي تا با توجه به شغل تشوق كنيد را بيمار ،

 .ها و محدوديت هايش صحبت كند

     در صورتي كه بيمار دچار سرگيجه و سبكي سر است ، بـه آرامـي از حالـت

 .خوابيده به نشسته و حالت ايستاده تغيير پوزيشن دهد

    به بيمار هشدار دهيد كه در موقع داشتن  سرگيجه و سبكي سـر از راننـدگي و

  . اي پرخطر جلوگيري كندانجام كاره

  

  رژيم غذايي 
   ، به بيمار توصيه كنيد كه مصرف محصوالت حاوي كافئين مثل قهوه ، شـكالت

 .چاي و الكل را محدود كند و يا حذف نمايد

  به بيمار توصيه كنيد كه يك رژيم سالم غذايي حاوي چربي كم با ميزان فراواني

 .باشدسبزي ، ميوه و ساير غذاهاي ويتاميني داشته 

 به بيمار توصيه كنيد تا وزن طبيعي خود را حفظ كند .  

  

  

  
 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش                                                                                                                                                                        

  

  
  

  

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  

 فيبريالسيون بطني
 
 
  

  

  

  

  

  آموزشواحد 

  بيمارستان سيدالشهداء
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