
  اطالعات عمومي

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنـده بدهيـد و    آموزش هاي كتبي

براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيـد تـا در   

  .صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  عالئم هشدار دهنده 
مـرور   ، شـود بايد به پزشك و پرستار گـزارش  كه  را   شكاياتيعالئم و 

   .كنيد

 قرمـزي ،  ) خروج ترشح چركي(  عفونت ، تب ، درناژ چركي ،

 تورم ، گرمي و حساسيت در لمس 

  ۸پـد اشـباع از خـون در    ۲بـيش از  (افزايش خونريزي مقعدي 

 )ساعت

 فشار مداوم و پي در پي براي دفع مدفوع 

 احتباس ادراري 

 روده اي وجود حركات يبوست يا عدم 

  آموزش هاي ويژه 

    بر اهميت تميز بودن هميشگي ناحيه پرينه تاكيد كنيـد و بـه

بيمار توضيح دهيد كه بهداشت صحيح  به جلوگيري از عفونت 

  از حركـات  بـه بيمـار آمـوزش دهيـد تـا پـس       .  كمك مي كنـد 

ناحيه را به آرامي تميز كنـد و بيمـار را تشـويق     )دفع(روده اي 

 . نماييد تا از پاك كننده هاي مرطوب پرينه استفاده كند

 به بيمار توصيه كنيدتا بهبودي كامل از آميزش امتناع كند. 

  رژيم غذايي 

 توصيه كنيد كه جهت كاهش يبوست ، رژيم غـذايي   به بيمار

  .دهد حاوي فيبر را ادامه

  فعاليت 

      در صورتي كه منعي وجود ندارد ، بيمـار را بـه انجـام پيـاده

 .دقيقه تشويق كنيد ۱۰بار در روز و هر بار به مدت  ۲روي 



 روش هاي ديگر درماني 

    به بيمار توصيه كنيد كه ملين هاي گياهي را در صـورتي كـه

 .مصرف كند با داروهاي ديگر تداخل نداشته باشند

  مراقبت از افراد مسن 

    فرد مسن و خانواده اوبايد بدانند كه در افراد مسن بـه علـت

تغييرات  وابسته به سن در حركات روده اي ، يبوست به راحتي 

 .مي كند  پيشرفت

     جهت كاهش يبوست بر اجراي  يك برنامه رژيمـي مناسـب            

 . تاكيد كنيد 

    در صورت ضرورت ، بيمار را جهت استفاده از غـذاهاي بـا

 . تشويق كنيد فيبر باال به تهيه دندان مصنوعي
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  ي و خدمات بهداشتي درماني كاشان;دانشگاه علوم پزشك
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
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