
 مراقبت در منزل
  شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و بـراي آنهـا نـام و شـماره      وآموزش هاي كتبي

 . تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  عالئم هشدار د هنده 
  .كنيدعالئم و شكاياتي  را كه  بايد به پزشك و پرستار گزارش شود ، مرور 

 بي قراري  يا اضطراب 
  خستگي ، خواب آلودگي ، دشواري براي بيدار شدن 
 سردرد مداوم 
 صحبت كردن به صورت بريده بريده و نامفهوم 
 گيجي ، اشكال در تمركز كردن 
 رنگ متمايل به آبي در لب ها و ناخن هاي انگشت دست 

  

  آموزش هاي ويژه 
 
   غشاهاي مخاطي مي شود اهميـت مرطـوب   به دليل اينكه اكسيژن  باعث خشك شدگي

 .سازي و هيدراته كردن كافي اكسيژن را توضيح دهيد
   روش استفاده از تجهيزات اكسيژن درماني و چگونگي پر كردن رطوبت ساز و نبـواليزر را

 .به بيمار نشان دهيد
    رقيق سازي ترشحات ريوي را به بيمارآموزش دهيد چراكه ترشحات غليظ باعـث ايجـاد
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     چگونگي مراقبت از پوست و غشاهاي مخاطي را به بيمار نشان دهيد چـرا كـه اسـتفاده

مي تواندباعث تحريـك و  ) مثل ماسك و كانول بيني(وسايل اكسيژن درماني طوالني مدت از 
گسيختگي پوستي شود كه در نتيجه اين تحريك و گسيختگي يـك راه اضـافي بـراي ورود    

 .انيسم ها به وجود مي آيدميكرواگ
      به بيمار آموزش دهيد تا براي جلوگيري از تحريك پوست روي گـوش هـا ، اطـراف لولـه

 .راگلوله پنبه ايو يا پارچه كتاني نرم قرار دهد
  چگونگي استفاده ، مراقبت و تميز كردن تجهيزات اكسيژن درماني را به بيمار نشان دهيد. 

  وسايل اكسيژن درماني و منبع رطوبت ساز را به بيمـارر  چگونگي استفاد از منبع اكسيژن ،
 .آموزش دهيد

  سـاعت   ۸به بيمار آموزش دهيد تا براي حفظ سطح كافي آب در نبواليزر و رطوبت ساز، هر
 . آب داخل اين وسايل را چك كند و چگونگي پر كردن آب در اين وسايل را نيز آموزش دهيد 

  درجه فارنهايـت   ۸/۹۷تا  ۹۵حرارت رطوبت ساز بايد بين به بيمار توضيح  دهيد كه درجه
 .حفظ شود

 پايي  از ديوارها و وسـايل   ۲ن شويد كه رطوبت ساز روي يك ميز و در فاصله حداقل مطمئ
 . منزل قرار گرفته است و بخار آن مستقيم به داخل اتاق وارد مي شود

 قبل از مسافرت بـراي  : دهيد  در رابطه با اكسيژن درماني در حين مسافرت به بيمار آموزش
سفر نمودن برنامه ريزي كنيد با شركت عرشه كننده اكسيژن تماس بگيريد و در مورد وسايل و 
تجهيزات مورد نياز براي اكسيژن درماني در حين مسافرت و زماني كه بايد كپسـول اكسـيژن    

ز آنچـه بـه آن نيـاز    درصد بيش ا ۲۵تا  ۲۰دوباره پر شود سوال كنيد  ذخيره اكسيژن شما باي 
داريد باشد تا در صورت تاخير پيش بيني نشده اين مقدار نياز شمارا پوشش دهد يك سـاعت  
زنگ دار به همراه داشته باشيد تا هنگامي كه كپسول اكسيژن  در حال خالي شـدن اسـت بـه    
 شما يادآوري كند قبل از مسافرت چگونگي كار كردن با تجهيزات اكسيژن درمـاني را تمـرين  

 .كنيد
  به بيمار اطالع دهيد كه اكسيژن مايع در اندازه هاي كوچك ، شبيه فالسك و با وزن كم در

دسترس مي باشد همچنين به بيمار توصيه كنيد اين قبيل كپسول ها براي مسـافرت  طراحـي   
 .شده و استفاده مداوم آن هزينه زيادي در بردارد

  اتومبيل به بيمار آموزش دهيد در رابطه با اكسيژن درماني در حين مسافرت با: 
 .چگونگي محكم كردن كپسول اكسيژن به كمربند ايمني را نشان دهيد -
به بيمار و مراقبت دهنده او آموزش دهيد تـا بـراي جلـوگيري از تخليـه سـريع كپسـول        -

اكسيژن ، كپسول را هميشه ايستاده قرار دهد كج شدن مختصر كپسول اكسـيژن هنگـام پـر    
 .آن خطرناك نمي باشدشدن و خالي شدن 

به دليل اينكه كپسول هاي اكسيژن درماني خيلي بزرگ مي باشند و نمي تـوان آنهـا را در    -
وضعيت ايستاده قرار داد به بيمار توصيه كنيد تا كپسول اي اضافي را در صندوق عقب ماشـين  

 .نگه دارد
 .مي پايين كندبه بيمار آموزش دهيد تا هنگام استفاده از اكسيژن ، شيشه ماشين را ك -



به بيماربگوييد براي نصب مخزن اكسيژن مـايع در اتومبيـل بـا شـركت عرضـه كننـده        -
 .اكسيژن تماس بگيرد

در صورتي كه بيمار قصد مسافرت با وسايل حمل و تقل را دارد به او توصيه كنيد تـابراي   -
مـل  بررسي  محدوديت هاي تجهيزات اكسيژن درسيستم هاي حمل و نقل عمومي ، بامركز ح

 .و نقل شهري تماس بگيرد
      به دليل خطر احتراق ، آتش سوزي و انفجار به بيمار تاكيد كنيـد كـه هنگـام اسـتفاده از

 .اكسيژن سيگار نكشد و به ديگران اجازه ندهد تا نزديك او سيگار بكشند
    براي جلوگيري از احتراق ، آتش سوزي و انفجار به بيمار توضيح دهيد الزم است تـا همـه

الكتريكي  كه در اتاق تجويز اكسيژن استفاده مي شود از نظر ساييدگي سيم هـا و  وسايل 
 .  احتمال توليد جرقه بررسي كند

   به بيمار بگوييد تا از قراردادن فرش ، پوشاك و وسايل منزل روي لوله اكسيژن خـودداري
 .چرا كه مي تواندباعث نشت اكسيژن شود كند

 ي رابه بيمار نشان دهيد و به او آمـوزش دهيـد تـا    چگونگي استفاده از كپسول آتش نشان
يك كپسول آتش نشاني كنار وسايل اكسيژن درماني قرار دهـد تـا درمواقـع اضـطراري     

 .بتواند از آن استفاده كند
     به بيمار توصيه كنيد تا مركز آتش نشاني محلي را از وجود اكسيژن در خانـه مطلـع كنـد

 .ند تا خانه اش را از نظر ايمني بازديد كندودر صورت ممكن از اين مركز درخواست ك

  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 

 فعاليت
   درصورت نياز به بيمار توصيه كنيد حتي در حين صرف غذا، دوش گرفتن و فعاليـت هـاي 

 .جنسي نيز از اكسيژن استفاده كند

 مراقبت از افراد مسن
     مطمئن شويد كه بيمار و خانواده اش درك مي كنند كه به دليل اخـتالالت حركتـي مثـل

  .ترمور، نقايص بينايي و اختالالت حافظه، سالمندان نيازمند كمك بيشتري هستند
 
  

  
  
  
  

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  
  

  اكسيژن درماني
 
 
  
  
  
  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
  

  

به بيماربگوييد براي نصب مخزن اكسيژن مـايع در اتومبيـل بـا شـركت عرضـه كننـده        -
 .اكسيژن تماس بگيرد

در صورتي كه بيمار قصد مسافرت با وسايل حمل و تقل را دارد به او توصيه كنيد تـابراي   -
مـل  بررسي  محدوديت هاي تجهيزات اكسيژن درسيستم هاي حمل و نقل عمومي ، بامركز ح

 .و نقل شهري تماس بگيرد
      به دليل خطر احتراق ، آتش سوزي و انفجار به بيمار تاكيد كنيـد كـه هنگـام اسـتفاده از

 .اكسيژن سيگار نكشد و به ديگران اجازه ندهد تا نزديك او سيگار بكشند
    براي جلوگيري از احتراق ، آتش سوزي و انفجار به بيمار توضيح دهيد الزم است تـا همـه

الكتريكي  كه در اتاق تجويز اكسيژن استفاده مي شود از نظر ساييدگي سيم هـا و  وسايل 
 .  احتمال توليد جرقه بررسي كند

   به بيمار بگوييد تا از قراردادن فرش ، پوشاك و وسايل منزل روي لوله اكسيژن خـودداري
 .چرا كه مي تواندباعث نشت اكسيژن شود كند

 ي رابه بيمار نشان دهيد و به او آمـوزش دهيـد تـا    چگونگي استفاده از كپسول آتش نشان
يك كپسول آتش نشاني كنار وسايل اكسيژن درماني قرار دهـد تـا درمواقـع اضـطراري     

 .بتواند از آن استفاده كند
     به بيمار توصيه كنيد تا مركز آتش نشاني محلي را از وجود اكسيژن در خانـه مطلـع كنـد

 .ند تا خانه اش را از نظر ايمني بازديد كندودر صورت ممكن از اين مركز درخواست ك

  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 

 فعاليت
   درصورت نياز به بيمار توصيه كنيد حتي در حين صرف غذا، دوش گرفتن و فعاليـت هـاي 

 .جنسي نيز از اكسيژن استفاده كند

 مراقبت از افراد مسن
     مطمئن شويد كه بيمار و خانواده اش درك مي كنند كه به دليل اخـتالالت حركتـي مثـل

  .ترمور، نقايص بينايي و اختالالت حافظه، سالمندان نيازمند كمك بيشتري هستند
 
  

  
  
  
  

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  
  

  اكسيژن درماني
 
 
  
  
  
  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
  

  

به بيماربگوييد براي نصب مخزن اكسيژن مـايع در اتومبيـل بـا شـركت عرضـه كننـده        -
 .اكسيژن تماس بگيرد

در صورتي كه بيمار قصد مسافرت با وسايل حمل و تقل را دارد به او توصيه كنيد تـابراي   -
مـل  بررسي  محدوديت هاي تجهيزات اكسيژن درسيستم هاي حمل و نقل عمومي ، بامركز ح

 .و نقل شهري تماس بگيرد
      به دليل خطر احتراق ، آتش سوزي و انفجار به بيمار تاكيد كنيـد كـه هنگـام اسـتفاده از

 .اكسيژن سيگار نكشد و به ديگران اجازه ندهد تا نزديك او سيگار بكشند
    براي جلوگيري از احتراق ، آتش سوزي و انفجار به بيمار توضيح دهيد الزم است تـا همـه

الكتريكي  كه در اتاق تجويز اكسيژن استفاده مي شود از نظر ساييدگي سيم هـا و  وسايل 
 .  احتمال توليد جرقه بررسي كند

   به بيمار بگوييد تا از قراردادن فرش ، پوشاك و وسايل منزل روي لوله اكسيژن خـودداري
 .چرا كه مي تواندباعث نشت اكسيژن شود كند

 ي رابه بيمار نشان دهيد و به او آمـوزش دهيـد تـا    چگونگي استفاده از كپسول آتش نشان
يك كپسول آتش نشاني كنار وسايل اكسيژن درماني قرار دهـد تـا درمواقـع اضـطراري     

 .بتواند از آن استفاده كند
     به بيمار توصيه كنيد تا مركز آتش نشاني محلي را از وجود اكسيژن در خانـه مطلـع كنـد

 .ند تا خانه اش را از نظر ايمني بازديد كندودر صورت ممكن از اين مركز درخواست ك

  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 

 فعاليت
   درصورت نياز به بيمار توصيه كنيد حتي در حين صرف غذا، دوش گرفتن و فعاليـت هـاي 

 .جنسي نيز از اكسيژن استفاده كند

 مراقبت از افراد مسن
     مطمئن شويد كه بيمار و خانواده اش درك مي كنند كه به دليل اخـتالالت حركتـي مثـل

  .ترمور، نقايص بينايي و اختالالت حافظه، سالمندان نيازمند كمك بيشتري هستند
 
  

  
  
  
  

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  
  
  

  اكسيژن درماني
 
 
  
  
  
  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
  

  


