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 ضيح دهيددر مورد دبريدمان پوست و گرافت براي بيمار تو. 
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استخواني و حفظ سالمت پوست از طريق تميز و خشك نگه داشـتن آن تاكيـد   
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 . پرينه بعد از دفع را انجام دهد

       به بيمار بگوييد كه از استفاده از محصوالت آسـيب زننـده بـه پوسـت مثـل

صابون هاي تند ، لوسيون هاييحاوي الكل ، تنتور بنزوئين و هگزاكلروفن اجتناب 
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 ه نكردن از هيت المپ آموزش دهيد به بيمار و مراقبت دهنده در مورد استفاد

كـه منجـر بـه    .زيرا مي تواند سرعت و ميزان متابوليسم بافت ها را افزايش دهد 

افزايش تقاضاي خون در ناحيه با اختالل درخون رساني  و در نتيجـه  افـزايش   

 .قطره  زخم  يامرگ بافت ها مي شود

 طراف برجستگي هاي مراقبت دهنده در مورد ماساژ آرام  و ماليم ا به بيمار و

و مالش ماليم پشت با يك لوسيون نرم كننـده آمـوزش   ) نه روي آن (استخواني 

 دهيد هرگونه مواد زائد بايد ازروي پوست برداشته شود استفاده ازالكل  بايد 



 .پرهيز شود

  ،به بيمار و مراقبت دهنده براي محافظت و حمايت از پاشنه هاي پا ، آرنج ها

اي ، ساكروم و دنبالچه در مقابل پوست بـا اسـتفاده از    پشت سر، ستيغ خاصره

 .پدهاي اسفنجي آموزش دهيد 

    نحوه مراقبت از زخم شامل پروسيجرشستشو و استمعال داروهـا و تعـويض

پانسمان  را به بيما نشان دهيد زمينه تهيه وسـايلو تجهيزاتـي مثـل تشـك هـاي      

يل مراقبـت از  كاهش فشار، تخته هاي مخصوص كف پا ، كمان تخـت و وسـا  

 . زخم كه در منزل مورد استفاده قرار مي گيرد را فراهم كنيد 

    عملكرد وسايل كاهش فشار و چگونگي استفاده صحيح از  تجهيـزات را بـه

 .بيمار توضيح دهيد 

      به بيمار و خانواده اش در مورد محل خريـدن  تجهيـزات مثـل داروخانـه و

 .فروشكاه هاي لوازم پزشكي توضيح دهيد

  رو هادا

  هدف ،مقدار ، برنامه و راه تجويز هر كدام از داروهاي تجويز شده و عوارض

در مورد هدف اسـتفاده   .جانبي كه بايد به پزشك گزارش شود را توضيح دهيد 

و مولتي  ويتـامين توضـيح    cاز مكمل هاي ويتاميني مثل زينك اكسيد ،ويتامين 

 .دهيد

  فعاليت 

  ها بر اساس  تحمل توضيح دهيد  زماني كـه  در مورد اهميت افزايش فعاليت

ساعت تغيير پوزيشن داده شود  ۳سا  ۲بيمار بروي صندلي يا در تخت است هر 

 .تا فشار به نواحي مبتال وارد نشود

  به مراقبت دهنده براي كمك به بيمار در خارج شدن از تخت و نشستن روي

 .صندلي  آموزش دهيد 

  فعال وغيرفعال را براي تمامي اندام ها بـه  نحوه انجام تمرينات دامنه حركتي

 . ساعت انجام شود ۴بيمار آموزش دهيد به بيمار بگوييد كه اين تمرينات بايد هر 

 رژيم غذايي 

   بيمار را براي استفاده از يك رژيم پركالري و پرپروتئين تشويق كنيـد و در

 ۲روزانـه  ( صورتي كه منعي وجود ندارد توصيه كنيد كه مايعات به مقدار كافي

بنوشد كه اين رژيـم بـه حفـظ وزن بيمـار و تسـريع رونـدبهبودي مـوثر        ) ليتر

استدرمورد بيماران ديابتي نياز به آموزش بيمار در مورد استفاده از وعـده هـاي   

 .غذايي كوچك و متعدد غني از پروتئين و كالري است 

   سالمندانمراقبت از 

  مي دانند كه تغييرات وابسته به سـن  مطمئن شويد كه فرد بيمار و خانواده او

 مـي  در ميزان چربي وعضالت ، افراد مسن را مستعد ابتال به زخم هاي فشـاري 

 .كند

  ترميم پوست به دليل نواقص عملكردي كه از قبل  درافراد مسن وجوددارد و

يا بيماري هاي مزمن كه باعث كاهش حركت و تغذيه آنها مي شـود بـا تـاخير    

 .صورت مي گيرد

  افزايش تغذيه و كمك به تريم پوسن استفادهاز مكمـل هـاي غـذايي    جهت

 .ضروري است

  

  

  

  ۰۷FOTR :شماره سند

  A:ويرايششماره                                                                                                                         
  

  

  

  

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
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  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
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  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء

  

 .پرهيز شود

  ،به بيمار و مراقبت دهنده براي محافظت و حمايت از پاشنه هاي پا ، آرنج ها

اي ، ساكروم و دنبالچه در مقابل پوست بـا اسـتفاده از    پشت سر، ستيغ خاصره

 .پدهاي اسفنجي آموزش دهيد 

    نحوه مراقبت از زخم شامل پروسيجرشستشو و استمعال داروهـا و تعـويض

پانسمان  را به بيما نشان دهيد زمينه تهيه وسـايلو تجهيزاتـي مثـل تشـك هـاي      

يل مراقبـت از  كاهش فشار، تخته هاي مخصوص كف پا ، كمان تخـت و وسـا  

 . زخم كه در منزل مورد استفاده قرار مي گيرد را فراهم كنيد 

    عملكرد وسايل كاهش فشار و چگونگي استفاده صحيح از  تجهيـزات را بـه

 .بيمار توضيح دهيد 

      به بيمار و خانواده اش در مورد محل خريـدن  تجهيـزات مثـل داروخانـه و

 .فروشكاه هاي لوازم پزشكي توضيح دهيد

  رو هادا

  هدف ،مقدار ، برنامه و راه تجويز هر كدام از داروهاي تجويز شده و عوارض

در مورد هدف اسـتفاده   .جانبي كه بايد به پزشك گزارش شود را توضيح دهيد 

و مولتي  ويتـامين توضـيح    cاز مكمل هاي ويتاميني مثل زينك اكسيد ،ويتامين 

 .دهيد

  فعاليت 

  ها بر اساس  تحمل توضيح دهيد  زماني كـه  در مورد اهميت افزايش فعاليت

ساعت تغيير پوزيشن داده شود  ۳سا  ۲بيمار بروي صندلي يا در تخت است هر 

 .تا فشار به نواحي مبتال وارد نشود

  به مراقبت دهنده براي كمك به بيمار در خارج شدن از تخت و نشستن روي

 .صندلي  آموزش دهيد 

  فعال وغيرفعال را براي تمامي اندام ها بـه  نحوه انجام تمرينات دامنه حركتي

 . ساعت انجام شود ۴بيمار آموزش دهيد به بيمار بگوييد كه اين تمرينات بايد هر 

 رژيم غذايي 

   بيمار را براي استفاده از يك رژيم پركالري و پرپروتئين تشويق كنيـد و در

 ۲روزانـه  ( صورتي كه منعي وجود ندارد توصيه كنيد كه مايعات به مقدار كافي

بنوشد كه اين رژيـم بـه حفـظ وزن بيمـار و تسـريع رونـدبهبودي مـوثر        ) ليتر

استدرمورد بيماران ديابتي نياز به آموزش بيمار در مورد استفاده از وعـده هـاي   

 .غذايي كوچك و متعدد غني از پروتئين و كالري است 

   سالمندانمراقبت از 

  مي دانند كه تغييرات وابسته به سـن  مطمئن شويد كه فرد بيمار و خانواده او

 مـي  در ميزان چربي وعضالت ، افراد مسن را مستعد ابتال به زخم هاي فشـاري 

 .كند

  ترميم پوست به دليل نواقص عملكردي كه از قبل  درافراد مسن وجوددارد و

يا بيماري هاي مزمن كه باعث كاهش حركت و تغذيه آنها مي شـود بـا تـاخير    

 .صورت مي گيرد

  افزايش تغذيه و كمك به تريم پوسن استفادهاز مكمـل هـاي غـذايي    جهت

 .ضروري است
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