
 عات عمومي الاط

  و شـفاهي بـه بيمـار و مراقبـت دهنـده       آموزش هاي كتبي
بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فـراهم  

  .كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

 علت اصلي و عوامل موثر در ايجاد بيماري را توضيح دهيد.  

  عالئم هشدار دهنده 
 ، كنـد بايد به پزشك و پرستار گـزارش  نشانه هايي كه بيمار عالئم و 

  .مرور كنيد
 افزايش درجه حرارت 

 تعريق بيش از حد 

 سرفه مداوم 

 مشكل در نفس كشيدن 

  :آموزش هاي ويژه 
      اهميت جلوگيري از انتقال بيمـاري را توضـيح دهيـد :

هنگام سرفه كردن سر را به يك طـرف بچرخانيـد ، دهـان را بـا     
مرتبه استفاده كنيـد ،   يكيك دستمال بپوشانيد از هر دستمال 

ا را در سطل زباله دور بريزيد و بعد از دسـت زدن بـه   دستمال ه
 .را بشوييد دستمال آلوده و قبل از و بعد از حمام دست ها

     دوري از : نياز به جلوگيري از عود بيمـاري را توضـيح دهيـد
 افراد مبتال به بيماري عفوني به خصوص عفونت تنفسي  فوقاني

 در صورت درخواست واكسن آنفلوانزا را  تجويز كنيد. 

         نياز بـه اسـتفاده از بخـور و مرطـوب كننـده هـوا در منـزل
تجهيـزات الزم را از  بـه بيمـار توصـيه كنيـد تـا      .راتوضيح دهيـد 

 .داروخانه تهيه كند

     روش هـاي كــاهش دادن بارمـاري تــنفس ف تكنيـك هــاي
 .تنظيم  و تعديل  تنفس را به بيمار آموزش دهيد 

 بيمار را تشويق به خودداري از مصرف سيگار نماييد. 

       به بيمار توصيه كنيدكه تـا زمـان كـاهش تـب و سـرفه
و افـراد مسـن بـه    ها تماس خود را با افراد به خصوص بچه 

 .حداقل برساند

 

  داروها 
  هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز

شده و عوارض جانبي را كه بايد بـه پزشـك يـا پرسـتار گـزارش      
 . شود ، توضيح دهيد 



    به بيمار آموزش دهيد تا بدون مشورت  با پزشك يـا پرسـتار
  .از مصرف داروهاي بدون نسخه خودداري كند 

  فعاليت 
     نياز به محدود  كردن ورزش و فعليت در حـد تحمـل بـراي

دوره اسـتراحت در   ۳يا  ۲جلوگيري از خستگي ، و برنامه ريزي 
بيماردرهفته هـاي اول بايـد از انجـام    . وطل روز را توضيح دهيد 

 .ورزش هاي سخت خودداري كنند

  ساعت در شب را توضيح دهيد  ۸تا ۶نياز به خواب .  

  رژيم غذايي 
   اهميت حفظ يك رژيم غذايي در حد تحمل بيمار را توضيح

 . دهيد 

   در صورتي  كه ممنوعيتي وجود ندراد به بيمار توصيه كنيـد
مايعـات  ) ميلي ليتـر  ۳۰۰بيشتر از (ليوان  ۸تا ۶تا حداقل روزانه 

 . مصرف كند

     به بيمار توصيه كنيد تا از چاي گياهي بـدون كـافئين بـراي
راي هـوايي فوقـاني تحريـك شـده و كـاهش تهـوع       تسكين مجـ 
  . استفاده كند
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