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 اول فصل

 آشنایی با اهمیت پرستاری و مراقبت از بیماران

 

 اهداف آموزشی 

 انتظار می رود فراگیر پس از گذراندن این درس بتواند: 

 مفاهیم سالمت و بیماری را توصیف کند. -

 ابعاد سالمتی را نام ببرد و توضیح دهد. -

 سالمتی و بیماری را در آن مشخص نماید و توضیح دهد. فیط ا بیان یک بیماری،ب -

 مفهوم مراقبت را شرح دهد. -

 مفاهیم پرستار و پرستاری را توضیح دهد. -

 تاریخچه پرستاری در ایران را شرح دهد. -

 تحوالت رشته پرستاری پس از انقالب اسالمی را شرح دهد. -

 هد.نقش پرستاری در صدر اسالم را شرح د -

 اهمیت پرستاری و مراقبت از بیمار را بیان نماید. -

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

مراقبت از خودش درگیر شود و در صورت امکان در  در بیمار بعنوان یک انسان حق دارد بجای این که وابسته و ضعیف باشد،

زمان الزم  کاهش ماری،پرستاری از بیمار موجب کاهش اضطراب و تنش ناشی از بی زمینه درمان تصمیم بگیرد. مراقبت و

و مراقبت از بیمار برای بهبودی، همکاری بهتر بیمار و افزایش ظرفیت حل مشکالت و مسائل بیمار خواهد شد. پرستاری 

 تیم سالمت می شود.ء تصمیمات بالینی، بهبود شرایط پیگیری و بهبود ارتباطات بین اعضا ءهمچنین موجب ارتقا

 

 ابعاد سالمتی

 و (Health) کامل جسمی و روانی و اجتماعی. سالمت معادل کلمه انگلیسی رفاه عبارت است از تأمین تیسالم ای ستیرتند 

شت عمومی  شد. بنامی (Public Health) ترجمه کلمهبهدا شت بر تعریفبا ستی  ،سازمان جهانی بهدا  تنها فقدانتندر

شتن هیچیبیماری  ست بلکه ندا شکل روانا نواقص دیگر در بدن نی سمانی برای هر گونه م سالمت ج صادی و  ی، اجتماعی، اقت

 شامل: ابعاد سالمتی است. جامعه فرد

سمی: سم، بعد ج سالمت ج سالمتی قابل درک تر بوده چرا که عبارت از  شد که با  کار این بعد از  وعملکرد تمام بدن می با

 گردد مشخص می ....  راحت و خواب ب،تهای خواش متناسب، اندام چشمان درخشان، نشانه هایی مانند پوست تمیز، سیما و

 .سنجیده می شود مرگ ومیر و... زانیم حالت سالمت در جامعه با نشانگرهایی مانند امید به زندگی، و

هم زیسخختی بین واقعیت های  دیگران و سخخازگاری فرد با خود و دنیای اطراف او و توازن بین شخخخص و حالت روانی: بعد

 کامل با محیط، خود شخخکوفایی، تطابق با نشخخانه هایی مانند اعتماد به ن، ، می باشخخد و محیط زیسخخت و مردم زندگی خود،

 ... مشخص می شود. منطقی با مشکالت و برخورد

شامل  ؛ کهدنیای اطراف اعضای جامعه و هر شخص با دیگری و نیب است از سازگاری درون شخص، عبارت بعد اجتماعی:

 ماعی وتوانایی شناخت هر فرد از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر است.سطوح مهارت های اجتماعی، عملکرد اجت

داشتن  و اتیاخالق شامل کمال، سالمت روحی قسمتی از فرد است که در جستجوی معنا وم،هوم زندگی است و بعد روحی:

 هدف در زندگی می باشد.

ستند بطوری بعد عاط،ی و بعد عاطفی: سالمت عاط،ی وروانی کامال با یکدیگر مرتبط ه سالمت روانی با سات در  که  سا اح

 .ارتباط است

سمی در  شغلی: بعد سمیکارج شخص می  ست رابطه با توانایی وبهبود ج شغل م ست دادن  اهمیت این بعد در هنگام از د

 .گردد

 .می باشد ... و یریشگیپ ،یدرمان ، تغذیه ای،یفرهنگ بعد فلس،ی، : شامل ابعاد دیگر سالمتی

باشد، تندرست تندرستی  ای که دارایهای جسمی بدن است. به فرد یا پدیدهشامل همه قابلیت المتی جسمیس فرد سالم:

 .شودیا سالِم گ،ته می
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 تعریف بیماری

ا سخخایر افراد مرتبط با او یدربیمار تنش  ناراحتی، اختالل عملکرد یا گویند که به علتمیروان  یا بدنبه ناهنجاری در بیماری

پرکاری تیروئید، دیابت یا درونی )مانند( …و کافی  نا تغذیه انگل، باکتری، بیرونی )مانند ندتواایجاد بیماری میردد. گایجاد می

شد. همچنین بیماری می( …و  شکریتواند مادرزادی )مانندبا سما ژنتیکی مانندی (لب  شد. بیماری میتواند تند )حاد( یا  آلبینی با

های پزشخخکی مانند البته باید میان بیماری و سخخایر حالت .سخخل( یا ریرواگیر )دیابت( باشخخدعامل )مزمن(، واگیر دار ) کهنه

ضعف، کسالت و اندوه ت،اوت گذاشت.  شانه هرخستگی،  شناخته و آشکار میبیماری با تعدادی از عالئم و ن شود. های ویژه 

 .شناخت و درمان بیماری بر عهده پزشک است

 

 طیف سالمتی و بیماری

شخص و قطعی ندارندسالمتی  سالمتی و بیماری مرگ  .و بیماری به دنبال یکدیگر قرار دارند ومرز م پایین ترین نقطه طیف 

شت جهانی، سازمان بهدا ست و باالترین نقطه آن بنا به تعریف  ست. سالمت ا سالمت به  رالباً عالی ا گذر از مرحله بهینه 

ست که یکی تمام و دیگ بیماری، ست و چنان نی سالمت، تدریجی ا ست که  سالمتی بیانگر آن ا شود. نظریه طیف  ری آراز 

ست. ضعیف ا شته و دارای تغییرات دائمی  سکون ندارد، بلکه حالت پویا دا سالمتی هم مانند بیماری دارای  بطور حالت  کلی 

 درجات مت،اوت بوده و فرد در طول زندگی دارای درجات مت،اوتی از سالمتی را تجربه می کند.

 
 تعریف مراقبت و پرستار                                                                          

دوستی و فرد و اقدامی ارزشی و نیز فرصتی برای تجلی عاط،ه، نوع به ک ارتباط توسعه دهنده، یک موقعیت منحصری مراقبت

دار را برای افراد در ر سایه آن رشد و توسعه متقابل و معنیرم خواری و بلکه فراتر از آن ظهور انسانیت و معنویت است که د

  .سازدیک ارتباط بین فردی فراهم می



 پرستاری

پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم بهداشت در 

مدیریتی و حمایتی، مراقبت  ،وهشی، مشاوره ای، پیشگیریعرصه های مختلف مربوط به ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی، پژ

 های درمانی و توانبخشی می پردازند.

 تاریخچه پرستاری                                                                                       

 ۱۲۹۷شهر ارومیه آراز شد. سپ  در سال  با گشایش اولین آموزشگاه پرستاری در ۱۲۹۴پرستاری علمی در ایران در سال 

 ۱۳۱۵در بیمارستانی در کرمانشاه و همدان، در سال  ۱۳۱۱آموزش پرستاری در تهران به صورت رسمی شکل گرفت. در سال 

با تالش دولت  ۱۳۱۵مدرسه پرستاری در شیراز به تربیت پرستار پرداختند، در سال  ۱۳۱۶در تهران، تبریز و مشهد، درسال 

در  ۱۳۱۹ولین مدرسه پرستاری در دانشسرای مقدماتی تاسی  و کارهای عملی در بیمارستان زنان انجام شد در سال وقت ا

بیمارستان زنان مدرسه پرستاری تاسی  شد که مدیریت آن را یک ن،ر ایرانی بر عهده داشت و تحت نظارت اداره فرهنگ 

بهشتی  دیشه (، هالل احمر،۱۳۲۰پرستاری شرکت ن،ت آبادان ) به ترتیب آموزشگاه های ۱۳۳۸تا  ۱۳۲۰بود. در سال های 

( تاسی  شدند و تحت سرپرستی ۱۳۳۸( و جرجانی مشهد )۱۳۳۳(، نمازی شیراز )۱۳۲۸(، تهران )۱۳۲۷و همدان )

 .پرستاران خارجی شروع بکار کردند. از شرایط پذیرش برخی از آموزشگاه ها داشتن مدرک دیپلم کامل متوسطه بود

 

طبق اساسنامه آموزشگاه های پرستاری مصوب شورای عالی فرهنگ، مقرر گردید پذیرش داوطلبان کلیه  ۱۳۳۷ال در س

آموزشگاه ها با مدرک کامل متوسطه، دوره تحصیل سه سال و ارزش آن معادل لیسان  پرستاری محسوب گردد. برنامه 

ی پرستاران و سازمان بهداشت جهانی تنظیم و به تحصیلی مدارس عالی پرستاری با رعایت معیارهای شورای بین الملل

تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در این برنامه عالوه بر دروس اختصاصی و فنی، دروس علوم رفتاری و اجتماعی نیز 

 .گنجانده شد

به دنبال آن  اولین دوره آموزش چهار ساله پرستاری با تاسی  انستیتو عالی پرستاری فیروزگر آراز گردید. ۱۳۴۴در سال 

فارغ التحصیالن سایر آموزشگاه ها به منظور کسب مدرک لیسان ، دوره تکمیلی لیسان  را طی نمودند. به طوری که در سال 

با تصویب دوره لیسان  پرستاری در وزارت علوم کلیه مراکز آموزش عالی پرستاری موظف به ارائه دوره چهار ساله با  ۱۳۵۴

 .برنامه متمرکز گردیدند
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سال  سالمی در  شکوهمند ا ستاد انقالب فرهنگی برنامه ریزی متمرکز  ۱۳۵۹پ  از انقالب  ستاری  شاخه پر شکیل  با ت

شت و درمان  شکیل وزارت بهدا صورت گرفت. با ت ستاری  صاحبنظران پر ست،اده از نظرات  شاخه با ا سط این  ستاری تو پر

 .ی و مامایی، کی،یت آموزش پرستاری توسعه فراوان یافتو ایجاد دانشکده های پرستار ۱۳۶۵آموزش پزشکی، در سال 

ستاری به  شد و تعدادی از مدارس پر صه های مختل،ی ایجاد  شمگیری در عر سالمی تحوالت چ شکوهمند ا پ  از انقالب 

و  دانشکده های پرستاری تبدیل شدند و آموزش پرستاری به شکل آکادمیک ادامه یافت پرستاران همزمان با انقالب اسالمی

 ای به انقالبیون و مجروحین ارائه دادند.مبارزات مردمی با انجام فعالیتهای مستمر خود خدمات ارزنده 

همچنین در دوران دفاع مقدس پرسخختاران همواره از جمله گروههایی بودند که حضخخور مسخختمری در خطوط مقدم جبهه ها 

وی حاضر بودند، در بیمارستانهای صحرایی و در سخت ترین  داشتند و هر جا مجروحی بود پرستاران و کادر امدادی بر بالین

ستاران  سیاری تقدیم انقالب کردند. پر شهدا و ایثارگران ب ستاران نیز  شتافتند ودر این راه پر شرایط به کمک مجروحین 

سا را با دل و  شی،ت های طاقت فر شور نیز با ازدحام بیش از حد مجروح مواجه بودند و  سطح ک ستانهای  جان انجام بیمار

 .داندمی

برنامه به تصویب  ۱۳۷۴برنامه کارشناسی رشته پرستاری در راستای آموزشی جامعه نگر تدوین و در سال  ۱۳۷۳در سال 

شورای عالی برنامه  شکیل  سید. پ  از ت شکی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ر ریزی علوم پز

 .کی این برنامه تحت نظارت کامل وزارت متبوع قرار گرفتبهداشت درمان و آموزش پزشوزارت 

پرستاری با تمایل برای سالمتی  .از ابتدای تاریخ پرستاری یک نوع خدمت اجتماعی برای ح،اظت و نگهدارای از خانواده بود

 .افراد و فراهم کردن راحتی و اطمینان خاطر برای بیماران آراز شد

ستار نو فلورانس نایتینگل سالمت مردم را پایه گذاری کردبانی پر ساس ح،ظ وارتقای  ستاری برا س،ه پر  او .ین اولین فل

 .اولین برنامه سازمان یافته آموزش پرستاری را در مدرسۀ آموزشی نایتینگل در بیمارستان سن توماس لندن ایجاد کرد

 

 پرستاری در اسالم

 

ستاری از مجروحان و کمک به ناتوانان در فطرت و نهاد هر ا سالم نیز اهمیت ویژه ای برای این پر سانی وجود دارد و دین ا ن

ست. در آیه  سان بر گرداند مثل این  ۳۲کار قائل ا ست هر ک  فردی را زنده کند و به جامعه پرتالش ان سوره مائده آمده ا

 است که همه مردم را زنده کرده است. پرستاری از مددجویان در فطرت و نهاد هر انسانی وجود دارد.

بران الهی نیز همواره به عنوان الگو به امر پرستاری به عنوان کار نیک مبادرت می ورزیدند، در همین راستا است که پیامبر ره

 .اکرم )ص( یک شبانه روز پرستاری از بیمار را محشور شدن با حضرت ابراهیم )ع( در روز قیامت می داند

سلمانان بانوان خاندان  در جنگ های ضرت زینب ص( و ز) امبریپم شرکت می کردند. ح ستاری  سلمان در خدمات پر نان م

شور ما ایران  ست لذا در ک صدومین مراقبت به عمل آورده ا سالم و جنگ کربال از مجروحین و م صدر ا )س( نیز در جنگهای 

 .س( روز پرستار نام گرفته است) یکبرروز تولد حضرت زینب 



 اهمیت پرستاری

ستای تاکید فزاینده برای در  سالمتی بجای درمان بیماری،را شتری  برقراری  شگیری اهمیت بی شتی وپی ارائه خدمات بهدا

سرمایه گزاری بر روی ح،ظ  ست.  سرپایی ومراقبت در منزل بوجود آمده ا سمت ارائه خدمات  شتری به  یافته وگرایش بی

در این راستا با توجه به پیشرفت  .بود مقرون به صرفه تر خواهد سالمت افراد ودرمان به موقع ومراقبت دقیق از بیماران قطعاً

 الزم است پرستاران اطالعات پایه و تغییرات وسیع در سبک زندگی افراد جامعه، بهداشتی و های حاصل در علوم پزشکی و

شت، سی در مورد بهدا سا شنا ، ورزش وهیتغذ ا شند چون در جامعه بعنوان افراد آ شته با با  مهارت های الزم زندگی را دا

برای مردمی که خواهان کمک ومشخورت در زمینه  اطالعات، شخناخته شخده اند و دارای تبحر و ربوط به سخالمتی ومسخائل م

مهمی را در زمینه  این خدمات پرستاری در جامعه می تواند نقش عمده وتی هستند دردسترس می باشند بنابرمسائل بهداش

 .ن بعد از ابتال به بیماری ای،ا نمایدباز توانی بیمارا پیشگیری از بیماریها، درمان به موقع و

 

 خالصه و نتیجه گیری
 

بهداشت متاثر از عوامل متعددی مانند رذای کافی، مسکن، بهسازی اساسی، شیوه زندگی سالم، ح،اظت در برابر خطر های 

؛ ترده استمحدوده تنگ مراقبت های پزشکی گس مرزهای بهداشت فراتر از. طی و بیماری های واگیر می باشدزیست محی

بنابراین مراقبت های بهداشتی چیزی بیش از مراقبت پزشکی است و متشکل از خدماتی است که به افراد و جوامع که به 

های پزشکی  مراقبت و بازگرداندن سالمتی است. شیپا ح،ظ، وسیله متخصصان یا کارکنان ارایه می شود ومقصود آن ارتقاء،

پزشکی زیر مجموعه ای از نظام خدمات بهداشتی  مراقبت مار در بیمارستان گسترده است.بیازمراقبت در خانه تا بستری کردن 

 است مراقبت های بهداشتی یک حق عمومی است و دولت مسئول ارایه این خدمات بطور برابر برای همه مردم می باشد.

 

 پرسش و تمرین 

 م،اهیم سالمتی و بیماری را با مثال توضیح دهید. -

 ه دهید.ئرسانه آموزشی ارا بدترین حالت سالمتی را برای یک فرد سالم و بیمار بصورت یک متی وسال بهترین حالت -

 ه نمایند.ئرا بصورت توضیحی در کالس اراآنفراگیران به ابعاد سالمتی خود توجه نموده و  -

 .ه نماییدئا اراهی ربحث کنید و نظرات گرو (خانه تا بستری در بیمارستان) ماریببا دوستان خود در خصوص مراقبت از  -
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 فصل دوم

 نگر جامعه پرستاری

 اهداف آموزشی: 

 انتظار می رود فراگیر پس از گذراندن این درس بتواند: 

 تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه را تشریح کند. -

 جامعه را تعریف کند. -

 عوامل موثر بر سالمت جامعه را نام ببرد. -

 بهداشت جامعه را توضیح دهد. -

 ت جامعه را نام ببرد.اهداف بهداش -

 پرستاری بهداشت جامعه را شرح دهد. -

 مدد جویان دریافت کننده خدمات پرستاری بهداشت جامعه را نام برده و توضیح دهد. -

 فرآیند پرستاری در جامعه را تعریف کند. -

 خصوصیات فرآیند پرستاری در جامعه را نام ببرد. -

 مراحل فرآیند پرستاری در جامعه را توضیح دهد. -

 برای یک جامعه برنامه فرآیند پرستاری طراحی کند. -

 مفهوم بازدید از منزل را تعریف کند. -

 اهداف از بازدید منزل را نام ببرد. -

 از منزل را نام ببرد. بازدید مزایاو معایب -

 مراحل بازدید منزل را نام برده و شرح دهد. -

 د.موارد ایمنی در بازدید از منزل که باید رعایت شود را نام ببر -

 رفتار در خانواده را نام ببرد. ءموارد مشکوک در مشاهدات برای تشخیص سو -

 نقش پرستار جامعه در ارتباط با فرد و خانواده دارای عضو معلول را توضیح دهد. -

مسکن و  بهداشت نقش پرستار جامعه در ارتباط با خانواده، مدارس، بهداشت محیط و حرفه ای، -

 .اری ها را نام ببردیشگیری از بیماماکن عمومی و پ



 مقدمه                                                                                    
ست و نه درمان سالمت جامعه ا ستاری جهت ح،ظ  شت جامعه به عنوان فعالیتهای پر ستاری بهدا هدف آن جلوگیری از ؛ پر

 ایط مناسب است.بیماری و ناتوانی برای همه مردم با ایجاد شر

 و پرستاری علوم از است،اده با جامعه سالمتی ح،ظ و ارتقاء جهت کهمی شود پرستاری بهداشت جامعه فعالیتهایی را شامل 

 انجام جهت جویان مدد و جامعه ها، وخانواده ها گروه افراد، از مراقبت ابعاد دارای و اسخخت عمومی بهداشخخت و اجتماعی

 .باشد می جامعه بهداشت وضعیت بررسی و سالمت سطح ءوارتقا ح،ظ خود، از مراقبت

 

 تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه
 

های فراوانی برای گسترش فعالیت پرستاران در جامعه در  کوشش همزمان با سیر تکاملی بهداشت عمومی در قرن نوزدهم،

ه تشکیل شد. این کمیسیون که بعد ها زمینه بهداشت صورت گرفت. کمیسیون ارزیابی آموزش پرستاران در اواخر قرن نوزد

 .به تشکیالت وسیعی تبدیل شد، برنامه های آموزشگاه های پرستاری را اصالح و پرستاری را به حرفه ای تخصصی تبدیل کرد

 :در اثر این اقدامات خدمات پرستاری به سه شاخه زیر تقسیم شد

 

 پرستاری از بیماران بستری در بیمارستان .۱

 بیماران در بیمارستان یا منزل پرستاری خصوصی از .۲

 (پرستاری سیار )بازدید کننده .۳

 

در زمینه پرستاری سیار می توان گ،ت که این بخش از پرستاری از جمله فعالیت های بهداشت همگانی بوده و در آن پرستاران 

 الزم را انجام می دادند.درمانی به منازل و خانواده ها مراجعه کرده و مراقبت های  –برای اجرای برنامه های بهداشتی 

بود. پرسخختاری بهداشخخت جامعه در نتیجه فعالیت های  مراقبت از بیماران در منازل و به عهده کلیسخخا ۱۸۵۹تا قبل از سخخال 

سونرابتون پزشک انگلیسی در لیورپول شکل گرفت.  اولین پرستار بازدید کننده بود که ماموریت یافت تا عالوه بر  ماری ربین

رسخختاری از بیماران در منازل، آموزش های الزم را برای ح،ظ سخخالمتی بیمار و خانواده او ارایه دهد. با تالش مراقبت های پ

 بوجود آمد. «پرستاری ناحیه ای»های او و چند تن از همکارانش 

ول را تاسی  همگام با پیشرفت این فعالیت ها رابتون با همکاری فلوران  نایتینگل پرستاری نوین آموزشگاه سلطنتی لیورپ

خدماتی از قبیل مراقبت از بیماران در منازل،  کرد. فارغ التحصخخیالن این مدرسخخه که پرسخختاران بهداشخخت نامیده می شخخدند،

 مراقبت های بهداشت محیط و آموزش اصول پیشگیری را ارایه می دادند. بازرسی منازل،

افت و سازمان هایی برای فعالیت پرستاران بهداشت در بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد فارغ التحصیالن پرستاری افزایش ی

درمانی بود. در این زمان مجمع  –سطوح مختلف ایجاد شد و علت این امر توجه به آموزش تخصصی در رشته های بهداشتی 

شکیل گردید. شتی ت سی بهدا سا ستاران ویزیت کننده برای انجام فعالیت های ا سعه تدریجی فعالیت های به پر  دنبال تو

 .شد «پرستار بهداشت عمومی »جایگزین  «پرستار بهداشت جامعه »پرستاری در جامعه، عنوان 

سترش طیف فعالیت های این گروه برای مددجویان در  شتی و در نتیجه گ سعه برنامه های بهدا علت این امر را می توان تو

 سطح جامعه دانست.
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س سطح جامعه علت دیگر این تغییر نام را می توان در این نکته دان شترین فعالیت را در  شت جامعه، بی ت که پرستاران بهدا

برای ارتقائ سالمتی افراد و ارایه برنامه های پیشگیری از بیماری ها برای جمعیت های آسیب پذیر و خانواده های کم در آمد 

 بهداشت عمومی بود.انجام دادند و در این زمینه ها دامنه فعالیتشان بسیار فراتر از دامنه فعالیت پرستاران 

 

 پرستاری بهداشت جامعه 

کی،یت مطلوب به خانواده ها و جامعه، از عرصه های فعالیت پرستار بهداشت جامعه می باشد که در آن خدمات بهداشتی با 

هداشت گروهها عرضه می شود. لذا پرستار باید با م،هوم جامعه آشنایی کامل داشته باشد و بتواند عوامل موثر بر سالمتی و ب

جامعه را بشناسد تا بر اساس آن، فعالیت های خود را طراحی و اجرا نماید. سازمان جهانی بهداشت جامعه را گروه اجتماعی 

و ارزش های مشترک میباشند و اعضا یکدیگر را می شناسند و با هم ارتباط  قیعال می داند که دارای مرزهای جغرافیایی،

 عی را می سازد که همان نرم ها و ارزش های جامعه می باشد.آنها ساختار اجتما عملکرد دارند،

 

 عوامل موثر بر سالمت جامعه:                                                                      

 محیط زیست -

 عامل ارث -

 ژنتیک -

 شیوه زندگی -

 نظام فرهنگی اجتماعی -

 نظام اقتصادی -

 نظام آموزشی -

 نظام سیاست گذاری -

 بهداشتینظام  -

 بهداشت جامعه                                                                                         

علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طوالنی کردن عمر، اعتالی سالمت جسمی و روانی، افزایش ک،ایت افراد توسط فعالیت 

خدمات پزشکی و پرستاری جهت  یسازمانده کنترل ع،ونت، آموزش بهداشت،های سازمان یافته و ایجاد محیط بهداشتی، 

تشخیص و درمان بموقع بیماری ها و توسعه فعالیت های اجتماعی جهت تامین زندگی استاندارد برای هریک از افراد جامعه 

 به گونه ای که سالمت افراد تضمین شود می باشد.

 اهداف بهداشت جامعه

: افزایش امید به زندگی، افزایش احساس خوب بودن از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی،  ارتست ازاهداف بهداشت جامعه عب

افزایش تطابق شخص با محیط، کاهش مرگ و میر بخصوص در کودکان زیر یکسال و مادر باردار، کاهش میزان ناخوشی و 

 کی،یت زندگی ئارایه مراقبت بهداشتی جهت ارتقا



 پرستاری بهداشت جامعه

ستاری بهداشت جامعه ترکیبی از علم بهداشت عمومی و پرستاری است که سطح سالمت را ارتقائ داده و باعث ایجاد پر

خدمات خود را در جامعه  انگیزش در مردم برای ح،ظ و دستیابی به سطح باالتری از رفاه می گردد. پرستار بهداشت جامعه

 می باشند. ارایه می دهد و مدد جویان او فرد، خانواده و گروه

 مدد جویان دریافت کننده خدمات پرستاری بهداشت جامعه

ه خدمات با هدف توانمند ئوظایف پرستار بهداشت جامعه می باشد. ارا از ه خدمات بهداشتی به تمام گروههای اجتماعی،ئارا

به دیگر افراد انتقال  خدمات سازی مدد جو جهت مراقبت از خود می باشد. همچنین مدد جو نیز می تواند بعنوان مروج آموزش،

 مددجویان عبارتند از: نیا مروجان آموزش می باشند. خود در آموزش بهداشت دریافت کنندگان آموزش، مثال؛ دهد

 ارایه خدمات بصورت رودررو به افراد انجام می گیرد. فرد: .۱

شدخانواده واحد  خانواده: .2  شت جامعه می با صلی ارایه خدمات بهدا سمت زیادی از زندگی خود را در زیرا اک؛ ا ثر افراد ق

در این میان خانواده های آسیب پذیر  ؛ ومحیط خانه سپری می کنند و این محیط تاثیر زیادی بر عادات و طرز ت،کر افراد دارد

جمعیت آسیب پذیر توسط پرستار بهداشت جامعه بسیار مهم  شناخت بیشترین مدد جویان پرستار بهداشت جامعه هستند.

سایی این گروه و طراحی ا شنا شد.  سایر گروهها می با شتر از  ست. در این جمعیت احتمال بروز بیماری یا نقص درمان بی

 برنامه های خدماتی جهت کاهش میزان خطر در این مدد جویان از وظایف پرستار بهداشت جامعه می باشد.

 

سیب پذیر رالدر برنامه ه شتی جمعیت آ صیا باًای بهدا صو ساس خ ستابر ا شهر، رو سی، مکانی ) سنی، جن ضعیت (ت  ، و

شوند صادی، فرهنگی تعیین می  ست ؛ واقت سن و جن  افراد ا ست  ست،اده ا شتر مورد ا صیات آنچه بی صو ؛ از بین این خ

 و افراد سالمند می باشند. زنان بنابراین آسیب پذیر ترین افراد جامعه کودکان،
 

ه ریزی، سخخازماندهی و اجرای برنامه های توسخخعه سخخالمتی جهت کلیه برنام جامعه مسخخئول بررسخخی،پرسخختاران  گروه: .3

 گروههای سنی و مشکالت بهداشتی جامعه می باشند.

 

 فرآیند پرستاری دربهداشت 

پرستاری در شناسایی و کمک به  برنامه فرآیند پرستاری در بهداشت جامعه چارچوبی است جهت سازماندهی فعالیت های

 ه سطح باالیی از سالمت و بهداشت دست یابد.رفع نیاز های جامعه تا ب

 

 خصوصیات فرآیند پرستاری بهداشت جامعه 

، مددجو محور، (پذیر )چرخشی تکرار هدف دار و مت،کرانه، انعطاف پذیر،: خصوصیات فرآیند پرستاری بهداشت جامعه

 تعاملی و متمرکز بر نیاز ها است.
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 مراحل فرآیند پرستاری در جامعه 

 ارزشیابی - ۴   اجرا -۳  برنامه ریزی بهداشتی جامعه -۲بررسی و شناخت سالمت جامعه  -۱ است:بخش  ۴شامل 

 

 بررسی و شناخت سالمت جامعه. ۱ 

 در این مرحله باید مشکالت جامعه نقاط قوت و ضعف و منابع جامعه شناسایی شوند. در این بررسی سه گام وجود دارد: 

 اسب که شامل: نظام اقتصادیجمع آوری اطالعات مرتبط و من -الف

 تکمیل اطالعات و مرور اطالعات -ب

 تنظیم اطالعات جهت شناخت مشکالت و نقاط قوت و ضعف جامعه -ج

باید از سیستم  اطالعات هدف این مرحله جمع آوری اطالعات قابل است،اده در خصوص جامعه و سطح بهداشت جامعه است.

خدمات  بهداشتی درمانی، نظام سیاسی، خدمات سیستم ارتباطی جامعه، ه با هم وافراد جامع ارتباطات های نظام اقتصادی،

 فیزیکی و امکانات ت،ریحی جامعه جمع آوری گردد. طیمح نظام آموزشی، ایمنی و حمل و نقل،

 روش های بررسی بهداشت جامعه 

بررسی اجتماعی  ،(یط زیست)مشاهده شیوه زندگی و مح ویندشیلدروش های بررسی بهداشت جامعه می تواند ازطریق 

 ، مشاهده در زمان مشارکت )ضمن شرکت در اجتماعات محلی()انتخاب تعدادی از افراد جامعه و بررسی و ثبت نظرات آنان

مشاهدات خود را ثبت کند(، مصاحبه با افراد کلیدی، محاسبه شاخص های اجتماعی وقضاوت کلی در خصوص وضعیت جامعه 

ند اعتبار گروهی )ایجاد یک جلسه برنامه ریزی شده، اطالعات الزم در زمینه نیاز های بهداشتی جامعه و یا با است،اده از فرآی

در نهایت بررسی و گرد آوری اطالعات سبب مشخص شدن مشکالت جامعه می گردد.  باشد. (توسط افراد ارایه می شود

 هی و مربوط به کدام علت است.در میان چه گرو (تشخیص مشکالت باید در سه کلمه بیان شود خطر )مشکل

 



 ریزی بهداشتی جامعه برنامه .۲

حل آن و عوامل  راه عوامل ایجاد کننده مشکل، منشاء تجزیه و تحلیل مشکل، برنامه ریزی دارای مراحلی است ابتدا در مرحله

بقه برنامه ریزی و موثر در حل مشکل مشخص می شود. در این مرحله نیاز هست از سایر حرف بهداشتی و اجتماعی که سا

گرفت. سپ  اولویت ها تعیین گردند یعنی مشکالت باید بر اساس معیار های  کمک تجربه در زمینه مشکل موجود را دارند،

پرستار در حل  ییتوانا وجود منابع مورد نیاز، شدت عوارض در صورت باقی ماندن مشکل، سرعت حل مشکل،شامل )اولویت 

اولویت بندی گردد و پ  از اولویت بندی مشکالت  (مشکل و میزان آگاهی جامعه از مشکلمشکل، انگیزه جامعه جهت حل 

 .دشوطراحی ها برای رسیدن به هدف برنامه اجرایی و استراتژی بعد ترین راه حل جهت حل مشکل تدوین واهداف تعیین و به

 اجرا .۳

برای حل مشکل آماده باشد و اجرا بر  جامعه باشد،نقش پرستار مشخص  دیبا برای انجام موفقیت آمیز برنامه طراحی شده،

اساس فرهنگ جامعه صورت پذیرد تا جامعه مقاومتی در مقابل فعالیت ها نداشته باشد. برای اجرای برنامه ها، پرستار نیاز به 

 ... دارد. بهداشتی و اجتماعی، رسانه های جمعی و نیقوان کمک جامعه، خانواده ها،

 ارزشیابی .4

مقیاس هایی برای اندازه گیری پیشرفت برنامه در نظر گرفته شود و  حتماتدوین و طراحی برنامه اجرایی باید  در مرحله

 و... بررسی شود. زمان همچنین میزان دستیابی به اهداف، موثر بودن فعالیت ها، اثر بخشی هزینه ها،

 

 بازدید از منزل:

 کل اعضای آن در محیط عادی زندگی آنها یعنی خانه است. بازدید منزل به م،هوم مالقات پرستار با خانواده و

 اهداف از بازدید منزل عبارتست از:

 بررسی وشناخت محدودیت ها و توانایی های خانواده -

 آشنایی خانواده با نیاز های بهداشتی خود -

 آشنایی خانواده با چگونگی رفع نیاز های بهداشتی -

 ردیآشنایی خانواده با بکارگیری توانایی های ف -

 آشنایی خانواده با منابع بهداشتی موجود در خانواده وچگونگی است،اده از آن -

 ترریب خانواده به کنترل و شرکت فعال در برخورد با بحران ها و نیاز های بهداشتی -

 مزایای بازدید منزل:

 انجام مالقات با خانواده در محیط طبیعی زندگی -

 جهت ارتقائ سطح سالمت خانوادهشناخت موانع و حمایت های در دسترس خانواده  -

 احساس راحتی اعضا خانواده و تمایل بیشتر آنها در همکاری با پرستار -

 در منزل ءامکان مشاهده تعامالت و ارتباط طبیعی اعضا -

 امکان حضور همه اعضاء در خانواده -
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 منزل:از  معایب بازدید

 برای دیگران نباشد.محیط منزل محل امن و آسایش برای اعضاء است اما شاید محل امنی  -

 .ارتباط پرستار در محیط طبیعی و شخصی خانواده نیاز به مهارت ارتباطی پرستار دارد -

اگر در طول روز چند منزل بازدید می گردد باید ترتیب بازدید به گونه ای باشد که باعث انتقال بیماری از یک منزل به  -

 منزل دیگر نشود.

 که تحت کنترل پرستار نیست و امکان خطر برای وی وجود دارد.بازدید منزل در محیطی انجام می شود  -

 

 : مراحل بازدید منزل
 

کارت یا از طریق مدرسه و...با خانواده  فرستادن در این مرحله با است،اده از تل،ن یا نامه، : مرحله قبل از مالقات در منزل. ۱

و علت برقراری تماس و برنامه مالقات را بیان می کند. تماس گرفته می شخخود. پرسخختار در این مرحله خود را معرفی می کند 

شکل، شدن م شن  های خانواده و ایجاد انگیزش در خانواده کمک می کند. در پایان  ازین تماس در این مرحله با خانواده به رو

ستار تماس تل،نی، ست،اده مالقات با خانواده انجام می دهد. در این مرحل اهداف یک بازنگری از زمان، مکان، پر ستار با ا ه پر

 از خانواده بدست می آورد. پایه را اطالعات از خالصه پرونده پزشکی، یا هر پرونده بهداشتی دیگر،

شند و  : مرحله مالقات در منزل. 2 شته با ضور دا ضای خانواده ح شود که اکثر اع ست زمانی انجام  مالقات در منزل بهتر ا

شد. ۱۵مدت ان بین  ساعت با شکل، موافقت نکرد، هر دقیقه تا یک سی علت م ست،  یگاه گاه خانواده در برر صرار واجب ا ا

شد که نیاز شته با سل در خانواده وجود دا شکل بحرانی مانند بیماری ع،ونی مثل  ست یک م ستار  زیرا ممکن ا به مداخله پر

سه یا طبقه اجتماعی و فرهنگ مت،اوت د س ضی از خانواده ها از اینکه فردی از یک مو ر مورد در مورد محیط زندگی و دارد. بع

  بنابراین بهتر است بیشتر جلسات اولیه صرف راحتی و احترام به خانواده شود. سبک زندگی آنها قضاوت کند حساس هستند.

 

را به خانواده معرفی کند. بیان خالصه ای از اهداف به کاهش اضطراب و آمادگی جهت انجام مصاحبه و  خود باید ابتدا پرستار

و حوادث خانواده  مشکالت ی اطالعات کمک می کند. پرستار باید خانواده را تشویق به صحبت کند تا از خصوصیات،جمع آور

پ  از آن پرستار صحبتهای اعضای  ؛ واین مرحله پرستار باید بصورت فعال شنونده باشد و یادداشت برندارد در آگاه گردد.

 خانواده که نیاز به توجه دارد کشف شود.خانواده را خالصه می کند تا بدین ترتیب مشکالت 

 

ها و عقاید شخخاید در طول زمان عوض شخخوند، اما اثرات اولیه آن  ارزش باید به فرهنگ خانواده توجه شخخود، اگر چه نقش ها،

وجود دارد. فرهنگ خانواده محور دریافت مراقبت، الگوهای ارتباطی، سخخیاسخخی، اقتصخخادی، مذهبی و فعالیت های بهداشخختی 

ست سی های عمیق ا شد که برر ست آید و هر گاه نیاز با شکالت اولیه بد ست اطالعات کلی و م . در طول مالقات اول بهتر ا

ست این کار د شود، بهتر ا سات بعدی بازدید انجام گردد.تری انجام  در طول بازدید امکان بوجود آمدن خطراتی برای  ر جل

محیطی انجام می شود که تحت کنترل پرستار نیست و امکان خطر برای وی پرستار وجود دارد. از انجایی که بازدید منزل در 

 .باید در بازدید منزل رعایت گردد وجود دارد، مواردی



 باید در بازدید منزل رعایت گردد: کهموارد ایمنی 

 خود را به همسایگان معرفی کند. -

 پلی  و آتش نشانی محل را بشناسد. -

 س، شماره تل،ن، تاریخ و ساعت بازدید در اختیار مسئول قرار دهد.لیست منازل رابه ترتیب بازدید، آدر -

 از حرکت در محل هایی که گروهها تجمع کرده اند پرهیز کند. -

 گزارش کند. عایسراگر در یک حادثه ناخواسته درگیر شده باشد  -

 در پیاده روهای اصلی حرکت کنید. -

 داشتن اونی،رم و کارت شناسایی -

 ی پولهمراه نداشتن مقدار زیاد -

 است،اده از کیف کمری -

 همراه داشتن سوت -

 همراه داشتن تل،ن همراه -

 بازدید کننده باید به گونه ای رفتار کند که انگار بومی آن محل است. -

 به اطراف خود آگاه باشد. -

 وقتی وارد آپارتمان می شود، تمام امکانات موجود و مدیرساختمان را بشناسد. -

 د.از آسانسور با احتیاط است،اده کن -

 همیشه خود را معرفی کند، اسم مرکز بهداشت را گ،ته و کارت شناسایی را نشان دهد. -

 خانواده اگاه باشد. از وجود افراد دیگر ریر از اعضاء در -

 از صاحبخانه بخواهد حیوانات را در طول مدت مالقات در ق،  قرار دهد یا دور کند. -

 خارج کنند. اگر اسلحه مشاهده شد از صاحبخانه بخواهد که آن را -

 در صورت امکان دو ن،ر یا گروهی باشند. -

 محلهای عمومی مثل رستوران، دفتر پلی  یا محل های تجاری را بشناسد. -

 در مسیر خود مکانهای تل،ن عمومی را بداند -

 سوار ماشین های ناشناس نشود. -

 با افرادی که سرراهش قرار می گیرند دوری کند و مشاجره نکند. -

 دقیق مالقات خود را به خانواده بگوید. در محیط خانه ساعت -

 جنبه بهداشتی و روانی دارد پ  باید قدر لحظات و ساعات را بداند. صرفابازدید از خانوار دیدو بازدید نیست و  -

 اطالعات پزشکی و اجتماعی پرستار نقش مهمی در پیشرفت برنامه های طرح ریزی شده دارد. -

 وزش، مشاوره و راهنمایی است،اده کند.پرستار باید از کلیه فرصت ها برای آم -

 الزم است پرستار در مراحل مختلف کار نتیجه اجرای برنامه خود را ارزیابی کند. -

 

در این مرحله پرستار از علت مالقات، میزان دستیابی به اهداف و میزان م،ید بودن مالقات،  پایان و بعد از بازدید: مرحله .3

و چگونگی آن  محل برای مالقات جلسه بعد انجام می شود و یا در صورت نیاز به ارجاع،یک بازنگری دارد. برنامه ریزی 
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مشخص می شود. مالقاتهای مکرر با خانواده و نتیجه گیری آن در پایان هر بازدید با یادگیری و کسب تجربیات هر دو کمک 

نمی پذیرد بلکه باید تماس با خانواده و اقدامات  پرستار با اتمام بازدید منزل و مالقات با خانواده پایان تیمسئول می کند.

همچنین در انجام  ؛ وانجام شده ثبت شود. ثبت فعالیت ها به پرستار در مداخالت و تمرکز برمشکالت خانواده کمک می کند

 نیز مهم است. مالقات های آتی و پیگیری ها

 

 برخی آسیب های اجتماعی در زمان بازدید منزل: بررسی و تشخیص

 

 :ر صورتی که پرستار در بازدید منازل با نشانه هایی از قبیلد

 های کثیف و نامناسب با فصل، خستگی، لباس گاز گرفتگی، بهداشت فردی ضعیف، میعال ،یشکستگ کبودی، مشاهده هر گونه

یگران بدون دردسر ساز، خراب کردن اشیاء، خجول بودن، دروی گزیدن از دیگران بخصوص کودکان، انجام دستورات د کودک

پذیرش محبت، پوشیدن لباس های آستین  مستعد اعتراض، دیر رفتن به مدرسه، اجتناب از برخورد فیزیکی، ترس ازوالدین،

و رفتارهای ریر اجتماعی، در نظر گرفتن انضباط رفتاری سخت و نامناسب با سن کودک، عدم نگرانی  بلند، درورگو بودن

د شده و توضیح ندادن در در، صدا کردن کودک با کلمات بد، پنهان کردن صدمه ایجانسبت به کودک، مصرف الکل و مواد مخ

 مواجه شود:که والدین علت آن را حادثه بیان می کنندمنزل وصدماتی نامناسب طیشرا از مراقبت کننده، ترس مورد آن،

دد رفع آن برآید وجهت کمک به این خانواده رفتار را کاهش داده و یا در ص باید با برقراری جلسات مشاوره و آموزش خانواده سوء 

 ها با سطوح باالتر و یا شبکه های حمایتی جامعه هماهنگی کرده، خدمات بهداشتی در دسترس را به این خانواده ها معرفی نماید.

 

 وجود فرد معلول در خانواده:

آنان اثر دارد. فرد معلول مرکز تمام  وجود فرد معلول در خانواده بخصوص کودک معلول بر همه اعضاء خانواده و عملکرد

ها و عملکرد ها در خانواده می گردد. وجود کودک معلول در خانواده یک بحران است و واکنش والدین در  تیفعال ارتباطات،

مقابل کودک معلول یکسان نیست. پرستاران بهداشت در حمایت و آموزش خانواده جهت تطابق با افراد معلول و مراقبت از 

 نقش بسیار مهمی را دارا می باشند. نقش پرستار با توجه به طبیعت و وسعت معلولیت مت،اوت می باشد.وی 

مهارت های ت،کر خالق همگی در یاری و حمایت از خانواده  داشتن آگاهی پرستار به فرهنگ خانواده و جامعه، ارتباط قوی،

ی کند و مهمترین نقش وی آموزش می باشد؛ اما در ارتباط با موثرند. پرستار در تمامی سطوح پیشگیری نقش مهمی را ای،ا م

 فرد و خانواده دارای عضو معلول نقش پرستار به شرح زیر می باشد:

 

 آموزش مراقبت از فرد معلول به خانواده جهت کنترل فعالیت ها و تغییر شیوه زندگی -

 آگاه کردن خانواده از منابع م،ید و در دسترس جامعه -

 دهحمایت از خانوا -

 مراقبت از فرد معلول در مواردی که خانواده در ارایه مراقبت ناتوان باشد. هماهنگی با نهاد های ذی ربط جهت -

 



 نقش پرستار جامعه در خانواده:

 

 ارزیابی وشناخت خطرات بهداشتی خانواده -

 در خانواده بررسی عملکرد فیزیکی، فردی خانوادگی ودر نهایت شناخت عادت وموانع رفتارهای مثبت بهداشتی -

 حمایت از موارد مثبت خانواده ورفع نقاط ضعف -

 آموزش ومشاوره جهت کاهش خطرات بهداشتی -

آمدن با مشکالتی نظیر  وکنار آموزش جهت حل مشکالت ارتباطی بالغین جوان ووالدین ومراقبت از والدین سالمند، -

 یائسگی وسبک زندگی

 ا بستگانارتقاء سطح سالمت وح،ظ ارتباط زناشویی وارتباط ب -

 دادن مشاوره وآموزش در زمینه مراقبت از مادران باردار، سالمت باروری، ایمن سازی و مراقبت گروههای سنی -

 

 نقش پرستار جامعه در پیشگیری از بیماری های واگیر:

 

 الویت بندی نحوه ارائه خدمات بهداشتی -

 مشارکت در ارائه خدمات -

 ارتباط وهمکاری باسایر اعضای تیم بهداشتی -

 همکاری با مسئولین ومعلمان مدرسه -

 آموزش بهداشت ونحوه پیشگیری از بیماری -

 مراقبت پرستاری از افراد مبتالبه بیماری -

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی وآموزش نحوه جمع آوری نمونه -

 

 نقش پرستار جامعه در مدارس:
 

 معاینات دانش آموزان وشناخت مشکالت احتمالی -

 وپیشگیری از شیوع آن شناخت زودرس بیماریها -

 آموزش بهداشت به دانش آموزان، والدین واولیا مدرسه -

 (...هاو ییدستشو بوفه،)کنترل بهداشت محیط مدرسه  -

 راهنمایی دانش آموزان دارای مشکل حمایت و -

 شناخت مشکالت بهداشتی دانش آموزان -
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 نقش پرستار جامعه در بهداشت محیط:                                                                          
 

ژن آلر ها، محرک مانند حذف عوامل ع،ونی،پیشگیری از عوامل محیط زیست و تصحیح در مسائل و مشکالت مربوطه  -

 ها و سموم

 بهداشت آب -

 بهداشت هوا و شناخت منابع آالینده هوا -

 آموزش در خصوص بهداشت خاک -

 الهآموزش در رابطه با دفع بهداشتی زب -

 تص،یه فاضالب -

 ...  و ساس ،شپش ،پشه ،مگ  آموزش روش های مبارزه با ناقلین بیماری مانند بندپایان، -

 

 نقش پرستار جامعه در بهداشت حرفه ای:
 

 آموزش است،اده از محافظ توسط کارگران در حین انجام کار -

 بررسی از تناسب کار با وضعیت جسمانی وروانی کارگر -

ت ان آسیب دیده دارای بیماری مزمن وارائه خدمات توانبخشی به آنان، تدارک امکاناارائه خدمات به کارگر -

 وتسهیالت بهداشتی در محل کار، درمان اولیه در زمان بروز حوادث

 انجام معاینات دوره ای کارگران -

 

 نقش پرستار جامعه در بهداشت مسکن و اماکن عمومی:

 باز دید از منازل و توجه به بهسازی ساختمان -

 های عمومی و بهداشت مساجد و رسال خانه ها ییدستشو های شنا، استخر نظارت بر بهداشت گرمابه ها، -

 از سالمت مواد رذایی یی و مراقبتنظارت بر اماکن رذاخوری و مراکز تهیه و توزیع مواد رذا -

 

 : و نتیجه گیری خالصه                                                                            

ست. در مراقبت  شگیری و آموزش ا شت جامعه، پی ساس پرستاری بهدا حضور پرستارجامعه جزئ الین،ک مراقبت جامع و ا

ست،اده از فرآیند  شرط ا ست. اولین  سم و روح ا شی به ج سکین بخ جامع هدف رفع همه جانبه نیاز های افراد از طریق ت

ست و ه شناخت مددجو ا ستاری در جامعه،  ستاریپر و گروهها برای رفع نیازمندی  جامعه کمک به افراد، خانواده ها دف پر

ست شد.  ؛ وهای آنها سازماندهی اجتماع محلی امکانپذیر می با ست که این امر از طریق  سازماندهی اجتماع محلی حرکتی ا

 درآن مردم از حالت تماشاچی و من،عل به حالت مشارکت فعال ای،ای نقش می نمایند.

اف مهم پرستاری جامعه تشویق و ترریب شهروندان عادی برای مشارکت بیشتر برای رفاه افراد و خانواده های آسیب از اهد

سیب پذیر، ستند  افراد دیده، آ سته ه شتی و درمانی نیازمند و واب سالخورده و معلول که کامال به خدمات و مراقبت های بهدا

جتماعی و از خدمات و سخخروی  های درمانی، بهداشخختی، ا د را بیان کنند وکمک می کند تا بتوانند نگرانی ها و مشخخکالت خو

 .ت،ریحی است،اده نمایند



 پرسش و تمرین:

 

با یک پرستار بهداشت جامعه سابقه دار صحبت کنید و تغییراتی که در زمینه بهداشت جامعه در ایران رخ داده است را  -

 جویا شوید و بصورت گزارش ارایه نمایید.

 مجالت پرستاری مراجعه نمایید ودر خصوص تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه گزارش تهیه کنید.به کتب و  -

 نقش پرستار بهداشت جامعه در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه را با هم مقایسه و ارایه نمایید. -

 ودبحث کنید.موانع اجرای فرآیند پرستاری بهداشت جامعه را لیست نموده و در مورد آن با دوستان خ -

 فرآیند پرستاری بهداشت جامعه را در مورد محله یا روستای خود بکار ببرید. -

بازدید منزل را در جامعه خود بیان نموده و درکالس در مورد آن بحث کرده و راههای رفع آن را بیان  - چند مانع انجام 

 .کنید

صورت موردی یک بازدید منزل انجام داده چه خدماتی خانواده نیاز  - ستید ارایه دهید و طرحی جهت ب شما نتوان شت و  دا

 رفع مشکالت بیان کنید.

 سوءرفتار را در کالس بحث نمایید. موارد قسمت حوادث یک روزنامه را به مدت یک ه،ته بررسی نموده، -

 در جامعه خود مراکز حمایت از افراد تحت سوء رفتار را مشخص کنید. -

ض - ستان خود در موردیک کودک معلول فر شخصبا دو سطح جامعه  (ی )با نوع معلولیت م صوص تمهیداتی که در  در خ

 .ارتقاءکی،یت زندگی وی بحث کنید برای وی نیاز هست و نحوه
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 مسوفصل 

 حیطه های مختلف خدمات برای پرستاری از بیماران

 

 :آموزشی اهداف 

 :بتواند درس این گذراندن از پس فراگیر رود می انتظار 

 .ببرد نام را پرستاری های فعالیت مختلف های حیطه -

 .کند توصیف را خانواده در پرستاری فرایند -

 .دهد شرح را خانواده در پرستاری فرایند بررسی مرحله -

 .دهد شرح را خانواده در پرستاری فرایند پرستاری تشخیص مرحله -

 .دهد شرح را خانواده در پرستاری فرایند ریزی برنامه مرحله -

 .دهد شرح را خانواده در پرستاری فرایند ارزشیابی مرحله -

 .کند تهیه را پرستاری فرآیند برنامه خانواده یک جهت -

 .کند لیست را توانمند خانواده یک مشخصات -

 

 

 

 

 



 مقدمه                                                                              

ستاری ست حرفه یک پر شد می تغییر درحال مداوم ربطو آن عملکرد که پویا ستاری گروه .با  در عمده های گروه از یکی پر

شتی تیم شد می درمانی-بهدا سیار آنها خدمات که با ست تاثیرگذار و کننده تعیین ب ستاری حرفه وظی،ه. ا  خدمات ارائه پر

صی ص ست سالمتی تخ شکی حرف سایر با همگام که ا شگیری، حیطه سه در پز  و خانواده گروه، دفر بازتوانی و درمان پی

 همه به جامعه سالمت تامین و مراقبت حیات، استقرار راه در را خود درمانی بهداشتی، خدمات و دارد مسئولیت و تعهد جامعه

 .دهد می ارائه( سالمندان و بالغین جوانان، کودکان،) افرادجامعه

 

 پرستاری های فعالیت مختلف های حیطه

ستار صیلی مختلف سطوح در خود وظایف شرح به توجه با تواند می پر  اهم. دهد ارائه مختلف های درحیطه را خدمات تح

 :شامل مختلف های درحیطه پرستاری های فعالیت

 درمانی مراقبت حیطه -

 ح،اظتی حیطه -

 آموزشی حیطه -

 هماهنگی حیطه -

 (وتوانبخشی درمان-پیشگیری) بهداشتی مراقبت حیطه -

 منظخخور بخخه هخخا بیمخخاری از وپیشخخگیری ریخخزی برنامخخه طخخرح، در بهداشخخت گخخروه بخخا همکخخاری و بهداشخخت آمخخوزش -

 (آموزشی حیطهجامعه ) سالمت سطح ارتقاء

 (درمانی مراقبت حیطه) مارانیب از مراقبت اجرای و ریزی برنامه طرح، -

 و پرستاری خدمات مشکالت بررسی و شناسائی و پرستاری گروه توسط شده انجام های فعالیت ارزیابی و سرپرستی -

 (ح،اظتی حیطهآنها ) لح در کمک

 یپرسخختار گروه اعضخخای از یک هر معلومات و تجربیات به توجه با پرسخختاری های فعالیت تقسخخیم در هماهنگی ایجاد -

 (هماهنگی حیطه)

 رفع به کمک و نیازهایشخخان درک منظور به آنها خانواده و بیماران و مددجویان با ارتباط برقراری و راهنمائی و مشخخاوره -

 پزشکی گروه واعضای کارکنان سایر باهمکاری آنها درمانی تی،بهداش مشکالت

 یدرمان بهداشتی، مراکز ومدیریت سازماندهی درامر مسئولیت قبول -

 به باتوجه درمانی بهداشتی، مشکالت حل و پیشگیری در شهری و روستائی های گروه در خانواده و فرد همکاری جلب -

 (شتیبهدا مراقبت حیطه) یعموم های آگاهی و دانش

 (آموزشی حیطه) یپرستار دانشجویان سرپرستی و آموزش -

 مراقبتی حیطه) ...(و icu-ccu- nicu) ویژه های بخش و اورژان  عمومی، های بخش در پرسخختاری های مراقبت ارائه -

 (ودرمانی

 (بهداشتی بتمراق حیطهمنزل ) در پرستاری خدمات ارائه و مشاوره مراکز طریق از مراقبتی و ای مشاوره خدمات ارائه -
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 خانواده در پرستاری فرایند

 و گروهها افراد، سخخالمت بازگرداندن و تامین ح،ظ، جهت در پویا و یافته سخخازمان روش یک خانواده در پرسخختاری فرایند

 حل و مراقبتی نیازهای شناخت جهت خانواده آمیز موفقیت سازگاری به وابسته خانواده در پرستاری فرایند. باشد می جامعه

 .باشد می خانواده تئوری و خانواده پرستاری پرستاری، پایه فرایند پایه بر و باشد می کالتمش

. باشد می خدمات اصلی واحد خانواده باشندو می اجتماع و خانواده فرد شامل جامعه، بهداشت پرستاری در مددجویان، :نکته

ست، خانواده بر متمرکز نیز پرستاری فرایند شد می جامعه هم و فرد هم خدمات گیرنده ا صورت خدمات و با  محور خانواده ب

 .گردد می ارائه

 خانواده پرستاری فرایند مراحل

 می زیر مراحل شامل که باشد می گروه یک عنوان به خانواده در بخصوص مراحل گیری پی شامل خانواده پرستاری فرایند

 :باشد

 Assesme                                      بررسی .۱

 nursing Diagnosis  پرستاری یصتشخ .۲

  Planing                                 ریزی برنامه .۳

                           Implementatioاجرا  .۴

 Evaluation                                ارزشیابی .۵

 

سی. ۱  گامهای از یکی و بوده ها داده یآور جمع فرآیند که باشخخد می بررسخخی مرحله پرسخختاری، فرآیند در قدم اولین :برر

. است کننده کمک بسیار معتبر و دقیق اطالعات آوری جمع دلیل همین به انجامد، می مشکل حل به مستقیماً زیرا است حیاتی

ست،اده با و یافته سازمان روش به اطالعات آوری جمع ستاندارد ابزار یک از ا ست اطالعات سپ  شود می انجام ا  آمده بد

. باشد می خانواده های توانایی و مشکالت شناخت بررسی، از هدف. شود شناخته مشکل تا گرفته قرار تحلیل و یهتجز مورد

 .رساند بهداشتی خودک،ایی به را خانواده بتوان تا

 موجود لوازم و اشیاء و خانواده اعضای مشاهده شده، ثبت های مصاحبه :از عبارتند خانواده در اطالعات آوری جمع منابع

صی ارزیابی خانه، در سخهای به توجه با شخ ضای و افراد پا شته اطالعات خانواده، اع  سایر و دهنده ارجاع منابع و شده نو

 خانواده صحیح شناخت و بررسی احتمال که شود می موجب اطالعات چندگانه روشهای از است،اده بهداشتی، گروه اعضای

 .یابد افزایش امکان حد در

 :بررسی مرحله ویژگیهای                                                                   

 خانواده باورهای و ارزشها و عقاید احساسات، به دادن اهمیت و ءاعضا با صادقانه و باز مطمئن، ارتباط ایجاد -

 خانواده با مداوم تعامل برقراری -

 جامعه بهداشت پرستار هدفدار و دقیق مشاهده -

 اعضاء از یک هر با چهره به چهره تماس طی شناخت، و بررسی تکمیل -

 .(دهند می انجام که آنچه از اعضاء احساس درک و دهد می انجام را کاری چه کسی، چه) ای وظی،ه های فعالیت درک -

 .دهد قرار بررسی مورد جداگانه بطور را اعضاء تمام باید اما است محور خانواده گرچه پرستار فعالیت



 :نکته

 تحت را خانواده کل عضو، چند یا یک مشکل یا ناصحیح عملکرد زیرا ،است مهم و م،ید خانواده اعضاء تمامی اب کارکردن -

 .دهد می قرار تأثیر

 و کرده کمک خانواده به مشکل حل به کمک جهت در زیرا داشت توجه خانواده تواناییهای به باید خانواده با کردن کار در -

 .است مهم خیلی اولیه بسیار سطوح از شروع

 

 با. شود می شروع باشد، می جامعه بهداشت پرستار به خانواده ارجاع عامل که بالقوه مشکل بررسی با اطالعات آوری جمع

 .شود می شناخته خانواده اصلی مشکل پرستار، دقیق بررسی و خانواده در امنیت احساس و خانواده و پرستار تعامل

شکل گاهی  صلی م شکلی همان خانواده ا ستار به مددجو ارجاع باعث که ستا م شت پر ست شده جامعه بهدا   نیز گاهی و ا

شکالت شناخته که دیگری م ست نا صورت و کند می بروز ا شکل ب شان را خود دیگری م شکالت مثالً میدهد، ن سی م  بین جن

 دقیق بررسی اب که کند بروز … و همسر پرخاشگری همسر، از رضایت عدم خانوادگی، مشکالت بصورت تواند می همسران

 .برد پی است، همسران بین جنسی مشل که اصلی مشکل به توان می خانواده

 

 :خانواده های توانایی

 

 خانواده عاط،ی و روانی جسمی، نیازهای کردن فراهم قدرت .۱

 یکدیگر با ارتباط برقراری قدرت .۲

 فرزندان تربیت مورد در تصمیم و نظرات به گذاردن احترام در خانواده قدرت .۳

 تشویق و امنیت حمایت، کردن فراهم درتق .۴

 خانواده در رشد توسعه قدرت .۵

 کودکان با همگام رشد قدرت .۶

 جامعه در موثر روابط برقراری قدرت .۷

 دیگران از کمک پذیرش و خودیاری قدرت .۸

 خانواده در مختلف نقشهای اجرای و ها فعالیت انجام قدرت .۹

 فردیت به احترام رعایت قدرت .۱۰

 خانواده اعضای هماهنگی و وفاداری یگانگی، به دادن اهمیت .۱۱

 خانواده توانائیهای پذیری انعطاف .۱۲
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 خانواده بررسی در اولویت تعیین                                                                           

سمتی نیازهای جهت اولویت تعیین سی مرحله از ق شد می شناخت و برر ساس بر که با شکل، تشد ا  سایر با ارتباط م

 .باشد می مشابه نیازهای با ارتباط در خانواده قبلی تجربه و خانواده نگرانیهای

 مراکز به خانواده باید دهد، انجام مداخله تواند نمی پرسخختار که مواردی در و داشخخته فرق دیگر خانواده با خانواده هر اولویت

 .شود ارجاع صالح ذی

 ارتباطات آن بر عالوه و گرفت نظر در را محیطی و ای تغذیه فرهنگی، اجتماعی روانی، جسمی، جزء ۵ باید خانواده بررسی در

 .شود بررسی باید نیز خانواده بر جامعه مستقیم تأثیر و خانواده ضع،های و توانائیها خانواده، عملکرد خانواده، در

 

 مصرفی، داروهای خون، فشار وزن، قد، جن ، سن، شامل اعضاء از یک هر برای نیاز مورد اساسی اطالعات :جسمی بررسی

 محدودیت خاص، نگرانی مشکل، از است عبارت خانواده یک نیاز. باشد می خود سالمت از فرد درک و فعلی سالمت وضعیت

ضای از یک هر یا خانواده واحد در که ضع،ی یا و شکل ایجاد آن اع سی. کند می م ستر شتی های مراقبت به د  انجام و بهدا

 .گیرد قرار توجه مورد باید ها مراقبت های هزینه و شایع های بیماری به توجه ها، اقبتمر

 

سی  تبادل باز، سخخیسخختم دارای های خانواده. داشخخت توجه خانواده ارتباطی الگوهای به باید روانی بررسخخی در :روانی برر

 به و است کامالوابسته اعضایی یدارا ارتباطی، بسته سیستم با خانواده که حالی در .دارند خارج محیط با بیشتری اطالعاتی

سی بزرکتر جامعه ستر ستم. ندارد د سته سی ستم و فعال ریر را خانواده ب  می مرج و هرج و نظمی بی دچار را خانواده باز سی

 .کند

 می خانواده افراد از یک هر مرتبه و ها هنجار اجتماعی، طبقه قومی، سخخوابق چون عواملی تاثیر تحت ارلب خانواده ارتباط

 .نمود توجه باید خانواده اعضا نقش ای،ای به خانواده روانی بررسی در .باشد

 

 اجتماعی بندی طبقه. باشد خانواده های ارزش و اهداف جامعه، در خانواده جایگاه بیانگر تواند می :اجتماعی فرهنگ بررسی

 .شود می تعیین شغل نوع و درآمد بوسیله

 

 خانواده اعضا از یک هر ساعته ۲۴ ای تغذیه الگوی بایستی خانواده ای تغذیه وضعیت بررسی رد :ای تغذیه وضعیت بررسی

سی سب بر خانواده رذایی رژیم ؛ وگردد برر صلی گروههای ح  زانیم رذا، کننده تهیه فرد. نمود تحلیل و تجزیه رذایی مواد ا

 .گردد بررسی ستیبای رذایی مواد ذخیره نحوه و رذایی مواد خرید دفعات مصرفی، هزینه

 

سی  فاصخخله منطقه، در پارک و بازی زمینهای وجود خرید، محل یکینزد همسخخایگان، بررسخخی : خانواده پیرامون محیط برر

شانی، آتش و پلی  مرکز مدارس،  مورد باید محل ان در خانواده زندگی زمان مدت و منطقه در جنایات میزان و محل ایمنی ن

سی ضع .گیرد قرار تحلیل و تجزیه و برر ستی نیز سکونت محل تیو ضا، نظر از بای ضع ف سی زباله، آوری جمع تیو ستر  به د

 .گیرد قرار ارزیابی مورد ... و درمانی بهداشتی مراکز مانند تسهیلی منابع



 :پرستاری تشخیص .2

شخیص ستاری ت شترک کار و تعامل فرآیند پر شکالت شناخت برای خانواده م شتی م شد می بهدا شخیص .با س ت  تاریپر

 و افراد تندرسختی وضخعیت درباره دقیق نتایج به دسختیابی هدف تشخخیص، در .کند می خالصخه را بررسخی مرحله اطالعات

 .است خانواده

 :ریزی برنامه. 3

 .باشد می نظرات و مقاصد به دستیابی و جستجو برای منظمی طرح کننده مشخص و بوده نگر آینده فرآیند یک ریزی برنامه

شخص و شود می تعیین اجرا موارد و ها تیاولو ،منابع اهداف، ی،ریز برنامه در سی چه که شود می م  انجام باید کاری چه ک

 و شخوند می لیسخت اولویت اسخاس بر اقدامات ریزی برنامه در .باشخد می ارزشخیابی برای چارچوبی و پایه کلی بطور و دهد

 .باشد اهمیت قابل نیز خانواده دید از باید ها اولویت

 :ارزشیابی. 4

ستراتژی سه از اجرا مرحله در شت ارتقائ گروهی، فرایند ا شارکت و بهدا ست،اده م شکالتی اجرا روند در اگر .شود می ا  م

 .کنند حل و کرده پیداا ر اجرا موانع توانند می هم کمک با خانواده و پرستار گردد، ایجاد

 

 

 :گیری نتیجه و خالصه

ضعیت ست محیط یکی شود؛ می تعیین محیط دو اثر تل،یق و تاثیرمتقابل با ملت ره یا جامعه هر فرد، هر سالمت و  داخلی زی

سان خود ساس توازن خوردن هم بر بعلت بیماری نوین م،اهیم برابر. وی پیرامون محیط دیگری و ان سان بین موجود ح  و ان

 .دهد می ورویآ زیست محیط

 آزمایشخخگاه توسخخط بیماریزا عامل بیماری؛ موجب (بیماریزا لعام و زیسخخت محیط میزبان،) شخخناختی بوم عامل سخخه بین در 

سی برای میزبان شود، می شناخته سترس در برر ست آمده بیرون آن از بیماری که محیطی یول دارد، قرار د  عمده بطور ا

شناخته ست نا شتر این وجود با. ا شگیری آن، بروز بیماری، ماهیت کردن پیدا کلید اوقات بی  محیط در ماریبی با مبارزه و پی

 .نگیرد قرار اختیار در بیماری با مبارزه و پیشگیری کلید است ممکن زیست محیط از آگاهی بدون. دارد قرار زیست

 

 :تمرین و پرسش

 نظرات و کنید بحث خود های همکالسی با مناسب ریزی برنامه جهت خانواده صحیح پرستاری تشخیص تاثیر مورد در -

 .نمایید ارایه را جمعی

 .نمایید اجرا خود خانواده در پرستاری رآیندف یک -

 آنها کاهش یا رفع راههای و نموده ثبت گذارد می اثر ها خانواده بر و دارد وجود شما جامعه در که بهداشتی مشکل چند -

 .نمایید ارایه و راثبت
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 فصل چهارم

 شایع های بیماری از پرستاری

 سالمت های برنامه در شده بینی پیش و

 

 شی:اهداف آموز

 : انتظار می رود فراگیر پس از گذراندن این درس بتواند

 اقدامات و آموزش های الزم به بیماران فشار خون باال را شرح دهد. -

 اقدامات و آموزش های الزم به بیماران دیابت را شرح دهد. -

 اقدامات و آموزش های الزم درشناسایی زودرس و غربالگری سرطان کولو رکتال را توضیح دهد. -

 قدامات و آموزش های الزم درشناسایی زودرس و غربالگری سرطان پستان را توضیح دهد.ا -

 اقدامات و آموزش های الزم درشناسایی زودرس و غربالگری سرطان دهانه رحم را توضیح دهد. -

 و را توضیح دهد.یآموزش به والدین و مراقبت بیمار پی کی  -

 توضیح دهد. بیمار فاویسم رابه اقدامات و آموزش های الزم  -

 اقدامات و آموزش های الزم به بیماران دارای آنمی را شرح دهد. -

 اقدامات و آموزش های الزم به بیماران دارای کمر درد حاد را شرح دهد. -

 اقدامات و آموزش های الزم به بیماران دارای آسم را شرح دهد. -

 د.اقدامات و آموزش های الزم به بیماران دارای سردرد حاد را شرح ده -

 اقدامات و آموزش های الزم در زخم بستر را شرح دهد. -

 نحوه گزارشدهی بیماری های واگیر را شرح دهد. -

 را شرح دهد. مداخالت پرستاری در بیماری تب مالت -

 اقدامات الزم در برخورد با بیمار مشکوک به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را شرح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در برخورد با یک بیمار مشکوک به هاری و حیوان گزیدگی را شرح دهد.و مداخالت پرستاری  -



 را شرح دهد. خالصه اقدامات الزم در برخورد با بیمار مشکوک به لپتوسپیروزیسمداخالت پرستاری و  -

 حیتشر ( راسالک) یجلدمشکوک به لیشمانیوز امات الزم در برخورد با یک بیمارخالصه اقدمداخالت پرستاری و  -

 .کند

 خالصه اقدامات الزم در برخورد با بیمار مشکوک به سیاه زخم را توضیح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا را توضیح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 بیماری های اسهالی را توضیح دهد. گیری ازخالصه اقدامات الزم مراقبت و پیشمداخالت پرستاری و  -

 را توضیح دهد. خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل ماالریامداخالت پرستاری و  -

 توضیح دهد. را HIV/AHDSخالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل مداخالت پرستاری و 

 ( را توضیح دهد.STIهای آمیزشی )خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل عفونت مداخالت پرستاری و  -

 را توضیح دهد. خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل هپاتیت های ویروسیمداخالت پرستاری و  -

 ( را توضیح دهد.EPIاقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن )مداخالت پرستاری و  -

 در مراقبت و کنترل سندرم سرخجه مادرزادی را توضیح دهد.خالصه اقدامات الزم مداخالت پرستاری و  -

 .( را توضیح دهدAFPخالصه اقدامات الزم در مراقبت فلج شل حاد )مداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت کزاز نوزادی را شرح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 را شرح دهد.خالصه اقدامات الزم در مراقبت دیفتری مداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت سیاه سرفه را شرح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت مننژیت را شرح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در برخورد با موارد ناشی از عارضه واکسن را شرح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 صه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری پدیکلوزیس و گال را شرح دهد.خالمداخالت پرستاری و  -

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری سل را شرح دهد.مداخالت پرستاری و 

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری های انگلی را شرح دهد.مداخالت پرستاری و  -

 دامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری آبله مرغان را شرح دهد.خالصه اقمداخالت پرستاری و  -

خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماریهای حاد تنفسی: نظیر آنفلوانزای انسانی، مداخالت پرستاری و  -

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، مرس و ... را شرح دهد.

رستاری جهت حلق، پستان و مشکالت قلبی و اقدامات پ م ساده شکایات چشمی، پوست، گوش، عفونت بینی وئعال -

 د.م را شرح دهئکاهش عال
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 مقدمه:                                                                                              

ا برای دستیابی به آرمان همه آنچه درباره پزشکی و سالمت گ،ته می شود در واژه پیشگیری است. اینک بسیاری از کشور ه

واگیر و ریر واگیر( حتی آسیب ها را ها )سالمتی به پزشکی پیشگیری و اجتماعی روی آورده اند؛ زیرا بخش بزرگی از بیماری 

ولی دشواری های عمده بهداشتی در کشور های در حال توسعه بیشتر ناشی از میکرب های . می توان پیشگیری نمود

ی از بدی بهداشت محیط، فقر، مسکن نامناسب، تغذیه نامطلوب، دفع ریر بهداشتی پسماند و بیماریزایی است که ناش

که با آگاهی های دقیق و بررسی  آلوده بستگی دارند و بار سنگینی بر دوش مردم و دولت های این کشورهاست آب فضوالت،

 های جامع قابل پیشگیری می باشند.

 فشار خون باال :در بیماری های غیر واگیراقدامات و آموزش های الزم به بیماران 

 در زمان اندازه گیری فشار خون چه مواردی را باید رعایت کرد؟
 

شار خون، باید  ساعت قبل از اندازه گیری ف صرف رذا،نیم  شود، از م شیدنی باالخص قهوه و چای خودداری  بدنی  تیفعال نو

نباشد  ناشتا ه باشد و تحت فشار های عصبی هم قرار نگرفته باشد.مصرف نکرد گاریس خالی باشد،کامال نداشته باشد، مثانه 

 دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون استراحت کند و صحبت نکند. ۵و به مدت 

شد. ساکت و دارای حرارات متعادل با صله فرد با  اتاق معاینه باید  شد و فا شار خون با شم گیرنده ف مانومتر باید در مقابل چ

 است فشار خون از دست راست ودر وضعیت نشسته اندازه گیری شود. بهتر ن نباید بیشتر از یک متر باشد.گیرنده فشار خو

در آرام و راحت بنشیند  پا روی زمین وفرد کف دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون استراحت کند و صحبت نکند. ۵مدت  به

شت خود را تکیه دهد. شته  یبازو و پ سطح قلب قرار گیرد.دست باید تکیه گاه دا شد وبطور افقی هم  فرد نباید خم  دست با

شد. ست او آویزان نبا شت نکند و د ست خود را م شد. فرد د شونده باید خودداری  با شوخی با فرد معاینه  از گ،تگو مهیج و 

ه کافی گشاد باشد تا فشار خون فرد را اندازه گیری می کنیم باید تا شانه لخت شود و آستین به انداز که از آن ییبازو شود.

 آستین لباس تنگ است بهتر است فرد لباس خودرا درآورد. اگر روی بازو فشار نیاورد.

 فشار خون: اقدامات الزم پس از اندازه گیری

میلی متر جیوه( الزم است حداکثر هر دو سال یک بار فشارخون آن  ۸۰/۱۲۰افرادی که فشارخون طبیعی دارند )کمتر از  -

 ی شود.ها اندازه گیر

شارخون باال دارند ) - شارخون باالتر از حد طبیعی یا پیش ف ست  ۱۳۹-۱۲۰/ ۸۹-۸۰افرادی که ف میلی متر جیوه( الزم ا

 .ه،ته چندین بار در شرایط مختلف فشار خون آن ها اندازه گیری شود ۶الی  ۴در طول حداقل 

شار خون باالیی بود، - شد و دارای ف شار خون فرد اندازه گیری  سط  هر گاه ف شار خون وی ازمتو شارخون های باید ف ف

میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستول  ۱۴۰در صورتی که فشارخون سیستول ، اندازه گیری شده بدست آورد

 میلی متر جیوه و بیشتر بود به پزشک مراجعه کنند. ۹۰

میلی متر جیوه و بیشتر دارند، باید تحت  ۹۰میلی متر جیوه و یا فشارخون دیاستول  ۱۴۰افرادی که فشارخون سیستول  -

 .نظر پزشک قرار گیرند



 مراقبت ماهانه بیماران مبتال به فشار خون باال:
 

شود - سبه در مراقبت بیماران قد و وزن اندازه گیری می  صرف کنندگان  و نمای توده بدنی محا می گردد، همچنین در م

 .سالمندان باید فشار خون وضعیتی نیز اندازه گیری شود و سرگیجه تیشکا مراقبت بیمار، نیاول داروی فشار خون،

از عوارض داروها و قطع مصرف دخانیات و الکل )از  تیشکا در خصوص مصرف دارو های تجویز شده توسط پزشک، -

مصرف کنندگان( سوال شود و در خصوص اصالح شیوه زندگی سالم شامل کنترل وزت و افزایش فعالیت بدنی توصیه 

 شود.

ارجاع  شرایط اورژان  میلی متر جیوه بعنوان ۱۸۰/۱۱۰از  که فشارخون مساوی یا بیشتر اقبت فشارخون افرادیدر مر -

 فوری شود.

ررم مصرف دارو و رعایت دستورات به اهداف ی بیمارانی که عل .ارجاع ریر فوری شود شکایت بیمار از عوارض دارویی -

سیده اند ارجاع شود. درمانی نر شارخون کمتر از  یمارانیب ریر فوری  شده دارند )ف شار خون کنترل  میلی  ۹۰/۱۴۰که ف

 هر سه ماه به پزشک ارجاع ریر فوری شوند. (متر جیوه

ضعیتی: شار خون و شار خون  نحوه اندازه گیری ف سپ  ف شود.  سته اندازه گیری می  ش شار خون فرد در حالت ن ابتدا ف

ستادن ستاده )پ  از دو دقیقه ای ستولی به میزان اندازه گیری می  (ای سی شار خون  صورتی که ف میلیمتر جیوه و  ۲۰گردد در 

 احتمال افت فشار خون وضعیتی وجود دارد. ،میلیمتر جیوه کاهش یابد ۱۰فشار خون دیاستولی 

 خون باال قند :اقدامات و آموزش های الزم به بیماران در بیماری های غیر واگیر

 : یر نتایجوتفس راهنمای اندازه گیری قند خون ناشتا
 

 .میلی گرم در دسی لیتر است ۱۰۰طبیعی قند خون در این آزمایش باید کمتر  مقدار ساعت ناشتا باشد. ۸د فرد حداقل بای -

لیتر باشد فرد آزمایش دهنده نه سالم است و نه بیمار میلی گرم در دسی  ۱۲۵تا  ۱۰۰اگر نتیچه آزمایش قند خون بین  -

 میلی گرم در دسی لیترباشد، ۱۲۶که مقدارقند خون مساوی یا بیشتر از  یدرصورت ند.که به این وضعیت پره دیابتی گوی

شتر از  ساوی یا بی شد،میلی گرم  ۱۲۶آزمایش یکبار دیگر انجام و اگر در نوبت دوم نیز مقدارقند خون م سی لیتربا  در د

 به دیابت است. فرد آزمایش دهنده مشکوک

ادراری و  پر میلی گرم در دسی لیترباشد و عالیم کالسیک دیابت )پرنوشی، ۲۰۰اگر مقدار قند خون مساوی یا بیشتر از  -

 .داشته باشد شخص مشکوک به دیابت است ( وجودپر خوری

 روش غربالگری و تشخیص دیابت بارداری:

گرم گلوکز  ۷۵ساعت پ  از خوردن  ۲و  ۱تحمل گلوکز ) حاملگی در شرایط ناشتا آزمایش قند خون ناشتا و ۲۸-۲۴در ه،ته های 

جاع به متخصص ار، تشخیص دیابت بارداری  نمونه و یا بیشتر برای ۱در صورت غیر طبیعی بودن  .محلول در آب( انجام می شود

 مقادیر استاندارد به شرح زیر است: گردد.
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 لیتر دسی در گرم میلی ۹۲:  ناشتا قند -

 لیتر دسی در گرم میلی ۱۸۰:  ساعت ۱ -

 لیتر دسی در گرم میلی ۱۵۳:  ساعت ۲ -

 نحوه برخورد با عوارض زودرس دیابت:
 

احتمال کاهش شدید قند خون بدنبال تزریق انسولین وجود دارد. هر گاه انسولین بیش از حد تزریق شود یا خوردن یک  -

می آید که به ان و سرگیجه بوجود  سردرد وعده رذا فراموش گردد یا فعالیت بدنی شدید انجام شود احساس گرسنگی،

 هیپوگالیسمی گویند و در صورت عدم اقدام فوری منجر به بیهوشی و مرگ خواهد شد. ااصطالح

و یا شکالت  قند در صورتی که بیمار هوشیار است خوراندن موادی مثل عسل،در صورت وجود عالیم هیپو گلیسمی باید  -

 تور پزشک انجام گردد.به بیمار و در صورت عدم هوشیاری ارجاع فوری و تزریق سرم گلوکز هیپر تونیک طبق دس

 به بیمار دیابتی: آموزش صحیح تغذیه ای
 

سولین هرگز نباید یکی از  صرف کنندگان قرص و ان صوص م تعداد وعده های رذایی را افزایش دهد. افراد دیابتی الرر و بخ

مصرف میوه شیرین وعده های اصلی رذایی را حذف کنند. میوه های ریر شیرین و سبزی در وعده های رذایی است،اده شود، 

سبوسدار است،اده شود، قندو  نان و خشکبار شیرین محدود گردد، حبوبات بیشتر است،اده شود، خربزه مثل توت، انگور، خرما،

تا جایی که موجب افزایش وزن نگردد مصرف  (زمینی بیس نان، برنج،) یانشاسته  مواد شکر و انواع شیرینی مصرف نکنند،

 کاهش دهند.کنند، مصرف چربی ها را 

 به بیمار دیابتی: ه آموزش ورزش و فعالیت بدنیئارا
 

فعالیت بدنی باید متناسب با شرایط و وضعیت سالمتی شخص باشد، زمان ورزش بهتر است عصر باشد، بهتر است ورزش 

شود.  شورت  شک م صورت نیاز با پز شد در  ست،اده  حتماًسبک مثل پیاده روی و نرمش با سب ا  شود،از ک،ش و لباس منا

خون پیش و پ  از ورزش اندازه گیری شود، اگر قبل از ورزش قند خون کمتر  قند مناسب آب و مایعات نوشیده شود، ریمقاد

به گرم کردن و سخخرد کردن بدن   دقیقه ۵ -۱۰ د، یک واحد کربوهیدرات مصخخرف شخخو میلی گرم در دسخخی لیتر بود ۱۰۰از 

ورزش مواد نباید ورزش کرد. حتما در زمان ، لی گرم در دسخخی لیتر بودمی ۲۵۰اختصخخاص یابد. اگر قند خون ناشخختا بیش از 

شد. شته با شتان از نظر قرمزی و تاول  در قندی بهمراه دا شود و پ  از ورزش پاها و انگ سنگی به ورزش پرداخته ن حال گر

 د.نبررسی شو

 قند خون: آموزش در خصوص مصرف قرص های پایین آورنده
 

ست،اده )پیش یا پ  از رذا باید نام دارو، روشبیمار  صرف دارو به همراه رعایت و عوارض احتمالی دارو (ا ها را یاد بگیرد، م

صرفی  شک بیمار باید دارو های م سب بهترین نتیجه را بهمراه دارد. در هنگام مراجعه به پز برنامه رذایی و تحرک بدنی منا

 .ل دارند یا اثرات نامطلوبی روی کنترل دیابت دارد پیشگیری شودتداخخود را به همراه داشته باشد تا از تجویز دارو هایی که 



 آموزش در خصوص نحوه نگهداری و مصرف انسولین:
 

 و یا قلم انسولین است،اده می کنند. (بیماران از دو نوع انسولین رگوالر )اثر سریع( و ان پی اچ )اثر متوسط اصوالً 

اما انسولین باز شده را می توان در دمای اتاق نگهداری کرد ولی بهتر ؛ انسولین باز نشده باید در یخچال نگهداری شود -

 .است بدلیل اطمینان از دمای مناسب محیط در درب یخچال نگهداری کرد. از یخ زدگی انسولین باید پیشگیری کرد

 از تکان دادن بیش از حد ویال یا قلم باید اجتناب کرد. -

 ست،اده کرد.در صورت تغییر رنگ انسولین نباید از آن ا -

هیچگونه ماده رقیق کننده اضافه نشود. پ   (انسولین رگوالر )اثر سریع( با ان پی اچ )اثر متوسط درزمان مخلوط نمودن -

پیشگیری از فقط برای  .از مخلوط نمودن هم می توان تزریق کرد و هم می توان برای وعده بعدی تزریق نگهداری کرد

در هنگام است،اده سرنگ را باید چند بار سرو ته نمود تا مخلوط گردد و همیشه باید رسوب نیدل باید رو به باال باشد و 

 در سرنگ کشیده شود. (ان پی اچ )اثر متوسط سپ  اول انسولین رگوالر )اثر سریع( و

 انسولین: آموزش در خصوص رعایت بهداشت سرنگ های
 

در  .از سرنگ فرد دیگری ممنوع است است،اده ست،اده نمود.وان اتبار می ۳تا  ۲داشتی از هر سرنگ رعایت نکات به در صورت

سر  سولینی که در  ستون را عقب جلو کرد تا ان ست،اده بعدی باید پی ست در ا شدن ا سرنگ قابل جدا  سوزن  سر  صورتی که 

 سوزن مانده خارج شود. انسولین باید نیم ساعت قبل از رذا خوردن تزریق شود.

 نسولین:ا آموزش در خصوص محل های تزریق
 

شت بازو، سمت باال و پ سولین باید در ق صورت زیر  ۵ محدوده جلو و کناری قابل دید رانها، سطح ان سانتیمتری اطراف ناف ب

پیشگیری از س،تی پوست باید هر دفعه در یک محل جداگانه بصورت چرخشی تزریق شود. سرعت  یبرا جلدی تزریق شود.

دو بار تزریق دارد، صبح ها روی  بنابراین فردی که روزانه؛ رانها و باسن می باشدبعد  جذب در شکم سریعتر و سپ  در بازو،

شود. شب ها باالی ران تزریق  سولین را در نواحی مربوط به ان ورزش افزایش می دهد  هر شکم و  شی میزان جذب ان ورز

 دویدن جذب انسولین در رانها سریع تر می شود. مثال
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 : ا با دستگاه گلوکومتر در منزلنحوه اندازه گیری قند خون ر
 

 پد الکلی، لنست سوزن ،نوار تست، دستگاه لنست، دستگاه سنجش وسایل مورد نیاز:آماده کردن  -

 انسولین و نوارهای تست از تاریخ انقضاء خود نگذشته باشند. است،اده از نوع باتری مناسب مهم است :بررسی قطعات  -

 .روی جعبه نوار تست قرار داردنوار تست دارای کد مشخصی است و  جعبه

بررسی کنید که  نوار تست را در شکاف دستگاه سنجش وارد کنید. فقط برای بار اول استفاده: کالیبره کردن دستگاه -

شماره روی ص،حه نمایش دستگاه همانی است که بر روی جعبه نوار تست قرار دارد. هر بار که جعبه جدیدی خریدار 

 ه را دوباره کالیبره کنید، زیرا کدهای هر جعبه مت،اوت است.می کنید، الزم است دستگا

 سپس طبق مراحل زیر اقدام می شود: -

 شستن دست ها با آب و صابون •

سوزن را داخل کنید • سازی دستگاه النست: پوشش لنست را بردارید و  سوزن را با چرخاندن آن  کالهک .آماده 

ست  سوزن را لم  نکنید الن ستگاه قرار دهیدبردارید. به هیچ عنوان  ستگاه  .را با دقت در جای خود در د عمق د

 .النست را مطابق با ضخامت پوست خود تنظیم کنید دکمه انتهای النست را فشار دهید

 .ک نوار تست را از جعبه بیرون آورید، سپ  از قسمت شکاف نوار، آن را داخل دستگاه سنجش خون واردکنیدی •

 .خواهید از آن نمونه خون بگیرید را ضد ع،ونی کنیدبا پنبه الکلی، انگشتی را که می  •

 برای آزاد کردن سوزن، دکمه دستگاه النست را فشار دهید. .دستگاه النست را بر روی انگشت خود قرار دهید •

شارید • شدن یک قطره خون، انگشت را ب، شار دهید تا قطره دوم ف مجدداقطره اول را پاک کرده و  برای نمایان 

 .ره را انتهای نوار تستی که در داخل دستگاه سنجش قرار داده اید را بر روی نوار قرار دهیدو قطخارج گردد 

با پنبه باقی مانده خون را تمیز کنید و برای دقایقی کوتاه بر روی انگشت قرار دهید تا خون بند آید منتظر باشید  •

 .دستگاه سنجش نمایان شود تان بر روی نمایشگرتا مقدار قند خون

 پایان، دوباره دست های خود را با آب و صابون بشویید.در   •

 

 غربالگری سرطان روده بزرگ :اقدامات و آموزش های الزم به بیماران در بیماری های غیر واگیر

 نحوه آموزش جمع آوری نمونه بمنظور غربالگری سرطان کولو رکتال توسط بیمار:

شوینده گردد امالًکتوالت  پیش از تحویل ابتدا توسط خود فرد کف کاسه بهتر است مقداری آب قبل  .شسته و عاری از مواد 

لوله جمع آوری نمونه را باز کرده و قاشک درون ان را در  درپوش از دفع مدفوع کشیده شود و یا دو بار سی،ون کشیده شود.

نتقل گردد و درب آن بسخخته جای مختلف مدفوع فرو برده تا به اندازه یک عدس از مدفوع برداشخخته شخخود و به داخل لوله م ۴

شود و این ظرف را تحویل دهد. سنجش تا  ساعت بعد از نمونه گیری بهترین نتایج  ۶شود. سپ  ظرف چند بار تکان داده 

 سانتیگراد نگهداری کرد. درجه ۲۰ ماه در دمای من،ی ۶را ارایه می دهد ولی می توان ظرف نمونه را تا 



 پیتوصیه های قبل از انجام کولونوسکو
 

شد. هنگام مصرف داروی  شده یا آب مرغ بدون چربی با شده یا میک   صاف  سوپ  آخرین وعده رذا قبل از کولونوسکوپی 

شود. ست،اده  صاف بدون ت،اله ا صرف  خوردن ملین از مایعات زالل مثل چای  ست بعد از م ست بهتر ا شیرو لبنیات مجاز نی

سازی روده شت تا پاک شک  داروی ملین فعالیت بدنی هم دا شورت پز شتن دیابت با م صورت دا شود. در  ها بهتر انجام 

ک ه،ته قبل از یداروهای کاهنده قند خون دو روز قبل از مصخخرف ملین قطع شخخود. دارو های رقیق کننده خون و قرص آهن 

 انجام کولونوسکوپی قطع شود.

 سرطان پستانغربالگری  :اقدامات و آموزش های الزم به بیماران در بیماری های غیر واگیر

 : توسط خود فرد ( پستاننحوه آموزش معاینه بالینی )خود آزمایی

و اندازه پستان توجه نماید. سپ  دستها را باال برده تا دو  شکل سپ  به رنگ، ؛فرد مقابل آینه بایستد و دست به پهلو باشد

سر ستان توجه نماید. شکل به رنگ، مجدداو  طرف  ستان را  یکم و اندازه پ شار دهد و دقت کند آیا مایعی خارج می نوک پ ف

حرکات دست باید چرخشی و  .بکشد و دست راست را زیر سر برده و و با دست چپ پستان راست را لم  کند دراز شود؟

ستان چپ را لم  کند. ست پ ست را سر برده و و با د ست چپ را زیر  شد و د صورت لم  توده یا تغیییرات  در دورانی با

 .انه بهداشت مراجعه کندستان به خظاهری پ

 
 

 

 رحم دهانه سرطان غربالگری: واگیر غیر های بیماری در بیماران به الزم های آموزش و اقدامات

: تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم نحوه پیگیری زنان در                      

شحات فرد از نظر دارا بودن عالیم خونریزی ریر طبیعی، سیبد تر چند  سوال گردد و همچنین بو و درد در هنگام نزدیکی جن

 شود. در صورت داشتن عالیم ارجاع گردد. سوال گذشته است؟سال از ازدواج )اولین تماس جنسی( 
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 ساز سه سال از اولین تما کمتراگر را انجام داده چند سال گذشته است؟ HPVاگر فرد تست های رربالگری پاپ اسمیر و 

 سه سال از اولین تماس جنسی گذشته باشد.، بعدی  ارزیابی اشد،جنسی گذشته ب

 

 پیگیری غربالگری سرطان دهانه رحم

 حالت های زیر ات،اق می افتد:، از سه سال از اولین تماس جنسی گذشته باشد بیش

 .فرد با هیچ روشی رربالگری نشده باشد، ارجاع می گردد -

 رربالگری پاپ اسمیر است.بعدی یکسال بعد از انجام  شده ارزیابیفرد کمتر از یک سال با پاپ اسمیر رربالگری  -

 پاپ اسمیر فرد گذشته باشد، برای رربالگری ارجاع شود. از یک سال از رربالگری بیش -

 رربالگری شده، ارزیابی بعدی پنج سال از ارزیابی کنونی گذشته باشد. HPVسال با پاپ اسمیر و  ۱۰فرد کمتر از  -

سمیر و  رربالگریسال از  ۱۰از  بیش - شد HPVپاپ ا شته با سات فرد گذ شود ودر همه جل  برای رربالگری ارجاع می 

 ه شود.ئاموزش خود مراقبتی الزم است ارا

 پی کی یو

 

 به نوزاد در کبدی آنزیم نوعی کمبود علت به و شخخود می منتقل فرزند به مادر و پدر از که اسخخت ژنتیک بیماری یک یو کی پی

 .نیست (است آمینه اسید یک که) آالنین فنیل هضم به قادر آنزیم، این کمبود علت به مبتال، ادنوز .آید می وجود

 وارد دارد، وجود ها پروتئین ترکیب در و است آالنین فنیل ناقص هضم حاصل که کتون فنیل بیماری، این به مبتالیان ادرار در

 رلظت شدید افزایش باعث مادر، شیر کمتر میزان به و یمعمول های خشک شیر جمله از پروتئینی، رذاهای مصرف. شود می

 عقب و مغزی ضخخایعه به و کند می مختل را اعصخخاب و مغز تکامل و رشخخد و شخخود می بدن در آن تجمع و آالنین فنیل خونی

 .شود می منجر پایدار ذهنی ماندگی

 آموزش به والدین و مراقبت بیمار پی کی یو:

شیر مخصوص و  مصرف موفقیت درمان بیشتر است. ،ص و درمان بیماری زودتر آراز شوددر بیماری پی کی یو هر چه تشخی

 رذاهای با مقدار فنیل آالنین کم زیر نظر پزشک و کارشناس تغذیه، تنها راه درمان است.

 فاویسم

لوتاتیون ساخت گاین آنزیم در  شود.آنزیم گلوکز شش فس،ات دهیدروژناز ایجاد می بیماری ارثی خونی است که در اثر نقص

باعث  در صورت نبودن گلوتاتیون احیاء شده، مواد اکسیدانکه برای ح،ظ ذخایر داخل سلولی الزم است نقش دارد  احیا شده

سیب جدی می شده و رشای گلبول قرمز آ های قرمز بیند و این دو تغییر باعث از بین رفتن زودرس گلبولرسوب هموگلوبین 

 شوند.می

 و مراقبت بیمار فاویسم:آموزش به والدین 

در  ؛ ودر تماس نباشخخند و بعضخخی از ع،ونت ها این افراد باید با عوامل خطری مانند برخی داروها و مواد رذایی از جمله باقال

حاوی  باتیترک درد ها و تب بر ها، ضخخد ها و سخخول،ون ها، دیسخخول،ونام مصخخرف بعضخخی داروها مثل ترکیبات ضخخد ماالریا،

 آنالوگ های ن،تالین احتیاط کنند. k آنالوگ های ویتامیننیتروفورانت ها، 



 آنمی                                                                                               

معموال یک بیماری اختصاصی  یآنم.  (Hb)وسطح هموگلوبین (RBC)قرمز خون  گلبول عبارت است از پایین بودن سطح

 .شود ت ویک عالمت اختالل زمینه است وسبب کاهش عرضه اکسیژن به بافت های بدن مینیس

 علل آنمی                                                                                               

 RBC دیتولآنمی ناشی از کاهش  -

 RBCحد آنمی ناشی از تخریب بیش از  -

 )خونریزی گوارشی(RBC وازبین رفتن  آنمی ناشی از دفع -

 مواد مغذی آنمی ناشی ازفقر آهن و -

 آنمی ناشی ازعوامل ارثی وبیماریهای مزمن -

 تظاهرات بالینی آنمی و عوارض

 آلودگی وسایر مشکالت اختصاصی توام با هر آنمی وخواب ،یجیگ نارسایی قلبی، پارستزی، عوارض:

، رنگ یحالیب ،یخسخختگ ،ضخخعف کاردی، یتاک ،ی( عضخخالنگرفتگیکرامپ )دیا تنگی ن، ، درد سخخینه، در تظاهرات بالینی:

شاهای مخاطی، ست ور شه دهان، زخم زخمی ومتورم وقرمز، زبان آنمی فقر آهن(،وقرمز )صاف  زبان ،رقانی پریدگی پو  گو

 نشاسته در آنمی فقر آهن عالقه به یخ و های شکننده وتمایل به خاک خواری و ناخن

 
 

 تاریمداخالت پرس

 درمان تجویز شده وعدم بروز عوارض تیرعا کاهش خستگی، ح،ظ تغذیه کافی، نگهداری خون رسانی بافتی، هدف: 

 مداخالت:

 .بیمار را کمک کنید تا فعالیت های خود را الویت بندی کند وبین فعالیت واستراحت خود تعادل برقرار کند -

 .ادامه داده و ورزش کند گی، فعالیت های خود رابیمار را تشویق کنید که برای جلوگیری از کار افتاد -

 .ومیوه ها وسبزیجات تشویق کند یکالر بیمار را به اجرای یک رژیم متعادل سرشار از پروتئین، -

 .ایمنی الزم برای جلوگیری از سقوط بیمار را اجرا کند اطاتیاحت باتوجه به پارستزی وضعف بیمار، -

 .جات محرک ورذاهای مولد گاز را کاهش داده یا قطع کند هیواد به بیمار آموزش دهید که مصرف الکل، -

 د.ول فرهنگی تغذیه در نظر گرفته شوبرای بیمار وخانواده اش برنامه رذایی تدوین کرده واص -

 د.تجویز کنی کسیژن ومایعات فراواندر صورت نیاز ا -

وخانواده وی توضیح داده وبیمار را هدف از داروهای تجویز شده، چگونگی مصرف وعوارض جانبی داروها را به بیمار  -
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 .کمک کنید تا راههای هماهنگی درمان را با شیوه زندگی خود پیدا کند

 .بیمار را آگاه کنید که قطع ناگهانی بعضی از داروها ممکن است عواقب خطرناکی همراه داشته باشد -

 کمردرد حاد

  ی وکشیدگی بیش از حد اعصاب حمایت کننده دراثر در اکثر موارد علت کمردرد ساییدگی ص،حه بین مهرها -   :علل  

 طول دو پا( ینابرابر و ای ال نخاعی، مشکالت ص،حات بین مهرهتنگی کان) استاسکلتی  -مشکالت عضالنی

 شکستگی مهره ها در اثر پوکی استخوان یا متاستازهای استخوانی -

 باشند.توانند عامل کمر درد  روان تنی زیادی نیز می بیماریهای داخلی و -

 استرس وافسردگی ویا وابستگی به الکل یا داروهای مسکن از علل دیگر کمر درد هستند. چاقی و -

 عالئم و تظاهرات بالینی

 خستگی ( وکمردرد حاد یا مزمن )بیش از سه ماه -

 درد در طول ریشه عصبی وتشدید درد با حرکت -

 بلند کردن پا بصورت صاف بدون خم کردن زانو -

 اسپاسم عضالت اطراف مهره ها واز بین رفتن انحنای طبیعی کمر ودفورمیتی ستون مهره ها -

 تشدید کمردرد با انجام فعالیت -

 مداخالت پرستاری                                                                                    

 سالم وکاهش وزن هیتغذ ، بهبود تحرک،وزن کاهش تحرک تغذیه سالم، بهبود تسکین درد، هدف:

 مداخالت:

 تشویق بیمار به کاهش فشار روی کمر وتغییر وضعیت مکرر -

 وانحراف حواس )مطالعه، تماشای تلویزیون( مراقبه تشویق بیمار به تن،  دیافراگمی، ریلک  شدن، -

 وراه رفتن به مدت طوالنی نستادیا شویق بیمار به تغییر فعالیت های خوابیدن وراه رفتن وپرهیز از نشستن،ت -

 تسکین درد حادروز تا ۲دن فعالیت شدید به مدت توصیه به است،اده از تشک س،ت ریر شناور ومحدود کر -

 توصیه به بیمار در خصوص اجرای برنامه ورزشی توصیه شده وپرهیز از حرکات توام با پیچ وتاب -

 آسم

ساسیتی، ادم مخاطی وتولید موکوس مشخص می شود که التهاب آسم بیماری التهابی مزمن راههای هوایی است که با پرح

شود. صاف برونشی می  سداد ناشی از ادم مخاط، کاهش قطر راه هوایی وانقباض عضالت  حاد می تواند از  حمالت موجب ان

 روز طول بکشد. چند دقیقه تا چند ساعت ویا

علف خشک، بوهای تند، آالینده ها، ) ییهواهای راه  ، تماس مزمن با محرکیآلرژ تاریخچه خانوادگی وعلل ژنتیکی، علل:

 ( و... گرما سرما،

شدید، تاکی کاردی  قیتعر سیانوز،ق،سه سینه،  یس،ت بازدم، خ  سینه در دم و خ  ن، ، یتنگ سرفه، :بالینی تظاهرات

در طول روز هم  و گاهیدهد  آسم معموال شب ها وصبح زود روی می حمالت .وگاهی اوقات میتواند با اگزما وکهیر همراه باشد

 .شودمی ناگهانی ایجاد 



 در آسم: مداخالت پرستاری                                                                           

 از رژیم مراقبتی خود ودرمان حمالت حاد یآگاه بودن صداهای تن،سی، پاک تن،  بدون مشکل، هدف:

 به داروها ودرمان کنترل واکنش بیمار نسبت -

 آموزش به بیمار در مورد مصرف به موقع داروها وآنتی بیوتیک ها -

آموزش به بیماران در مورد بیماری وپرهیز از قرا گرفتن درمواجهه با آالینده ها واقامت در اتاق با تهویه مناسب وتغییر  -

 نوادهمنطقه آب وهوایی در فصل آلودگی وکمک به بیمار در انجام امور از سوی خا

 بررسی محیط منزل از نظر وجود مواد آلرژن -

 سردرد

 

واقع یک نشانه است نه یک بیماری که  ودر از شایع ترین شکایات جسمی همه انسان هاست. یکی cephalgia یاسردرد 

ضایعات  خوشه ای و سردرد ثانویه مانند سردرد های گوناگون توام با سردرد تنشی، سردرد شامل سردرد اولیه مانند میگرن،

 ...سر وگردن، مشکالت چشمی و اختالالت ،تومورها ریر مغزی، ع،ونت مواد شیمیایی، مصرف مغزی، ضربات ساختمانی،

 

 مداخالت پرستاری در سردرد میگرنی

 درمان حاد سردرد وجلوگیری از عود حمالت هدف:

ام وراحت تجویز مسخخکن ودادن آوردن محیط آر وفراهم تالش در جهت تسخخکین سخخردرد مانند دادن مسخخکن، مداخالت:

سترس ودوری از تنش های عاط،ی وح،ظ  ستگی وا ضد تهوع، وآموزش به بیمار وخانواده وی در مورد اجتناب از خ داروهای 

 خواب منظم و ورزش رژیم رذایی مناسب واجتناب از گرسنگی طوالنی مدت،

 زخم بستر

ست شامل پو سیب بافت بدن ) ستر به آ شار درازمدت گ،ته میاپیدرم و م ٬درم ٬زخم ب شود. خوابیدن اهیچه( در اثر ایجاد ف

ست،اده از لگن نامناسب طوالنی ستر، ا صندلی یا ب سائیدگی در  ضعیت ثابت،  شیدگی با ملح،ه مییمدت در یک و تواند به ا ک

شود و رد میهای از بدن که فشار بیشتری بر پوست وازخم بستر ارلب در بخش بخشی از پوست یا بافت بدن آسیب بزند.

شت  ستون فقرات، پ ست، در امتداد  شانه، پو سن،  ستر ارلب در با چربی کمتری برای محافظت دارد بوجود می آید. زخم ب

 افتد.دست و یا کمر، پاشنه، مچ پا و یا پوست پشت زانو ات،اق می

 افراد در معرض خطر زخم بستر

 گیرنددن به یک سمت( قرار میتری در یک وضعیت ثابت )خوابیافرادی که برای مدت طوالنی -

 افراد مسن -

 افراد مبتال به دیابت نوع دو -

 کنندافرادی که از ویلچر است،اده می -
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 مراحل زخم بستر

شد. در چنین حالتی، زخم کمترین  مرحله اول: ست ناحیه درگیر خواهید  شدن پو در این مرحله، متوجه تغییر رنگ و بی رنگ 

 یابد.چند روز بهبود میو طی  عوارض را به همراه دارد

شخخود، احتمال و عالئمی از مرگ و نکروزه شخخدن بافت اطراف زخم مشخخاهده می در این مرحله، پوسخخت ناحیه باز مرحله دوم:

آید. بهبود زخم در این مرحله و بسخختر زخم به رنگ صخخورتی و قرمز در می یابدع،ونی شخخدن در این چنین حالتی افزایش می

 کشد.ای طول میچند ه،ته

سوم: ها در گذارد. معموالً چند ماه درمان برای زخمهای چربی نیز تأثیر میشود و بر الیهدر این مرحله، زخم عمیق می مرحله 

 باشد.این مرحله، زمان نیاز می

 .شوندها نیز درگیر میدر این مرحله، استخوان و ماهیچه مرحله چهارم:

 

 مداخالت پرستاری در زخم بستر

 گیری از گسترش زخم وکمک به بهبودیپیش :هدف

 مداخالت:

از بالش های هوایی  است،اده وتغییر پوزیشن هر دو ساعت، بهبود وضعیت خواب بیمار آموزش به خانواده بیمار در مورد -

 وتشک مناسب

 دهددقیقه یکبار تغییر  ۱۵وزن وارده به بدن هر ، افرادیکه از ویلچر است،اده می کنند -

 نواحی که بیشتر تحت فشار هستند، مثال قرار دادن بالشتی میان مچ و زانو هنگام خواب قرار دادن بالشت در -

ومیوه جات تازه )میوه های حاوی  جاتیسبز ،یرو آموزش در مورد بهبود تغذیه واست،اده از رژیم رذایی حاوی پروتئین، -

 هشت لیوان آب روزانه دنی( ونوشویتامین ث

 (های قویه صابونشستن ناحیه زخم با آب و صابون )ن -

 اد اضافی و بافت مرده از روی زخمبرداشتن هر گونه مو -

 خشک کردن بالفاصله بعد از شستن -

 پوشاندن زخم با است،اده از یک پانسمان بدون من،ذ -



 (دهی بیماری های واگیر )بیماری های قابل گزارش نحوه گزارش

تب  ی( شخخامل: هرگونه حیوان گزیدگی و هاری،تل،ن) یفوردهی  بیماریهای مشخخترک انسخخان و حیوان مشخخمول گزارش -

 ، سیاه زخم تن،سی (CCHFکنگو )خونریزی دهنده کریمه 

سیاه  ریرتل،نی( شامل: لیشمانیوز احشایی )کاالآزار(،) یرفوریر دهی بیماریهای مشترک انسان و حیوان مشمول گزارش -

 زخم جلدی، توکسوپالسموز، تب مالت، لپتوسپیروزی 

 تب مالت: 

 

لت یکی از شایعترین بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان در کشور بوده که به طور مستقیم و ریرمستقیم عمدتًا تب ما

از طریق تماس با حیوانات از قبیل گاو، گوس،ند و بز، ترشحات تناسلی و جنین و ج،ت سقط شده، ادرار، مدفوع و همچنین 

 .نات به انسان منتقل میشودمصرف شیر و لبنیات ریر پاستوریزه این حیوا

 

 خالصه اقدامات الزم در برخورد با یک بیمار مشکوک به تب مالت: مداخالت پرستاری و 

 

 بررسی و شناسایی بیماران مشکوک به تب مالت با مشاهده عالیم بالینی در بیمار و گرفتن شرح حال -

شه گزارش ریرفوری به - شت  سی اپیدمیولوژیکی و تکمیل واحد بیماریهای مرکز مربوطه یا مرکز بهدا ستان جهت برر ر

 فرم خالصه اطالعات برای بیماران

 طبق پروتکل کشوری تب مالت ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 پیگیری بیماران و نظارت بر مصرف داروی آن ها -

 یمارانپیگیری درخواست مجدد آزمایش پ  از یک دوره مصرف دارو با بررسی تیترهای آزمایشگاهی برای ب -

ضعی  - شکال مو شاهده عوارض بیماری نظیر فرم های مزمن بیماری، عود بیماری، ا صورت م سطح باالتر در  ارجاع به 

 بیماری

 هماهنگی با دامپزشکی شهرستان از طریق مرکز مربوطه یا مرکز بهداشت شهرستان -

 آموزش به گروه های هدف -

 الزم برای پیشگیری از تب مالت: آموزش های 

 

سالم  شیر:روش  سیدن به نقطه جوش و قل زدن به مدت  سازی  شیر تا ر سب  دقیقه یا به اندازه  ۵تا  ۳حرارات دادن منا

ستادن  ست کردن پنیر الزم  ۶۰فر شیر و موادی که برای در صلوات و حرارت دادن زیاد باعث از بین رفتن برخی مواد داخل 

 است می شود.

از حل ) قرار داده شود و بعد مصرف گردد %۱۷ماه در آب نمک  ۳قل به مدت پنیر تازه می بایست حدا روش سالم سازی پنیر:

 تهیه می شود.( %۱۷گرم نمک در یک لیتر آب، آب نمک  ۱۷۰کردن 
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 ب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگوت

منتقل  بیماری خونریزی دهنده تبدار حاد اسخخت که به وسخخیله کنه یک ،(CCHF) تب خونریزی دهنده ویروسخخی کریمه کنگو

بیمارسخختان آن نیز شخخایع گیریهای داخل  ماری مرگ و میر باال داشخخته و همهمیشخخود و در آسخخیا، اروپا و آفریقا وجود دارد. بی

ستند. ست، ولی موااینکه  با ه صوص حیوانات ا سانها نیز  رد تک گیر و همه گیریهای ناگهانیکه بیماری مخ این بیماری در ان

 .افتد ات،اق می

 CCHFبیماری  ایی بیماری با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیکی موارد مشکوک بهتشخیص و شناس -

دام و  بررسی بیماری با معاینه بیمار، دریافت شرح حال و شغل بیمار، محل های مسافرت احتمالی و سابقه تماس با -

 ...کنه و 

 گزارش فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستان

 زشک یا بیمارستان جهت بستری و یا نمونه گیریارجاع فوری موارد مشکوک به پ -

 طبق پروتکل کشوری ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 پیگیری و نظارت بر ادامه روند درمان بیمار بعد از ترخیص از بیمارستان -

 کنه برگزاری جلسات هماهنگی مشترک با شورا و دهیار جهت سمپاشی مناطق آلوده و یا دامداری ها جهت مبازه با -

 آموزش به گروه های هدف -

 هاری

 

ن وحشی و اهلی بیماری وجود تقریبًا در تمام کشور مخازچون بیماری هاری در ایران به عنوان یک بیماری آندمیک بوده و 

 .است دو نوع وحشی و اهلی ازابتال به هاری در ایران ،  دارد

 هاری و حیوان گزیدگی: خالصه اقدامات الزم در برخورد با یک بیمار مشکوک بهمداخالت پرستاری و 

 گزارش دهی: فوری -

 دقیقه ۱۵-۲۰مدت شستشوی زخم با آب و صابون به  -

 درجه( ۴۰-۷۰بتادین، الکل )ضدع،ونی کردن زخم با مواد ضدع،ونی کننده  -

 نبستن و بخیه نزدن محل زخم به استثنای شریان های خونریزی دهنده -

 بار دو تزریق در درون جلد ( هر۷و  ۳و  ۰)روزهای  سگ و گربهنوبتی برای گزش حیوانات اهلی،  ۳تلقیح واکسن هاری  -

 (۲۸و  ۱۴و  ۷و  ۳و  ۰نوبتی برای گزش حیوانات وحشی )روزهای  ۵و 

 تزریق سرم هاری: فقط برای مواردی که از زخم خون جاری شده و یا خراش های سر و صورت -

 تزریق واکسن توام -

 روز برای پیشگیری از ع،ونت ثانویه ۷-۱۰دت متجویز آنتی بیوتیک مناسب با نظر پزشک و به  -

روز تحت مراقبت قرار گیرد، چون اگر هار باشد در  ۱۰درصورتی که حیوان مهاجم سگ یا گربه باشد باید به مدت  نکته:

 روز حیوان تلف خواهد شد. ۱۰ظرف مدت 



 بیماری لپتوسپیروز یا تب شالیزار

 

اریهای قابل انتقال بین حیوان و انسخخان بوده که به علت تعدد گونه های عوامل یا تب شخخالیزار، از بیم   بیماری لپتوسخخپیروز

این بیماری ارتباط زیادی با رطوبت،  .بیماریزا و مخازن آن )جوندگان، سگ، گاو و گوس،ند(، در طبیعت طیف گسترده ای دارند

شغلی نظیر کشاورزی و کار در مزارع برن سیل و همچنین عوامل  شالیزارها داردبارندگی، طوفان،  در ایران به علت  .ج کاری و 

بین کشاورزان وبرنجکاران شایع و از بیماریهای  شرایط فصلی و محیطی و شغلی این بیماری در استانهای شمالی کشور، در

 مهم بومی منطقه محسوب میگردد.

 یس:خالصه اقدامات الزم در برخورد با یک بیمار مشکوک به لپتوسپیروزمداخالت پرستاری و 

 بیماری لپتوسپیروز تشخیص و شناسایی بیماری با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیکی موارد مشکوک به -

 گزارش ریرفوری به مرکز بهداشت شهرستان -

ایکتر(، اختالل هوشیاری، عالیم مننژیت، خونریزی )ارجاع موارد مشکوک با عالیم شدید بیماری از قبیل عالیم زردی  -

 بیمارستان و احتماال نمونه گیری از بیمار یوکاردیت به پزشک وو اختالل ریتم قلبی و م

 طبق پروتکل کشوری لپتوسپیروز ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 پیگیری و نظارت بر روند مصرف دارو توسط بیمار -

 آموزش به گروه های هدف -

 لیشمانیوز جلدی )سالک(
 

شیوع فراو سالک( به دلیل  شمانیوز جلدی ) شدبیماری لی شور، دارای اهمیت فراوان میبا ، ان و پراکندگی آن در نقاط مختلف ک

 فرم روستایی )مرطوب( و فرم شهری )خشک( بیماری در کانونهای مختلف کشور به صورت اندمیک وجود دارد.

 سالک(:) یجلدخالصه اقدامات الزم در برخورد با یک بیمار مشکوک به لیشمانیوز مداخالت پرستاری و 

 بیماری سالک شناسایی بیماری با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیکی موارد مشکوک بهتشخیص و  -

 گزارش ریرفوری به مرکز بهداشت شهرستان -

 طبق پروتکل کشوری سالک ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 پیگیری و نظارت بر روند مصرف دارو توسط بیمار -

 آموزش به گروه های هدف  -

 سیاه زخم                                                                                    

شد. به همین  شی از آن میبا صادی نا سارات اقت این بیماری، یکی از بیماریهای مهم از نظر مرگ و میر باالی آن در دام و خ

زشخخکی کشخخور بوده و با توجه به علت مبارزه با این بیماری در بخش دامپزشخخکی، یکی از اولویتهای اصخخلی سخخازمان دامپ

خوشبختانه موارد انسانی بیماری نادر واکسیناسیون مؤثر و فراگیر در دامها، موارد بیماری در دام کاهش چشمگیری داشته و 

                                                                    .                                                                                                     و تک گیر هستند

شود که فرمهای گوارشی و ریوی آن  سان منتقل می بیماری به ترتیب از طرق مختلف پوستی و مخاطی، گوارشی و ریوی به ان

 .داشته و به مرگ منجر شودمیتواند مخاطره بیشتری 
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 م در برخورد با یک بیمار مشکوک به سیاه زخم:خالصه اقدامات الزمداخالت پرستاری و 

 

 ریرفوریگزارش دهی سیاه زخم جلدی:  -

 فوری گزارش دهی سیاه زخم تن،سی: -

 خالصه اقدامات الزم در برخورد با یک بیمار مشکوک به سیاه زخم:مداخالت پرستاری و  -

 سیاه زخم جلدی، گوارشی و یا تن،سی تشخیص و شناسایی بیماری با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیکی موارد مشکوک به -

شکوک بیماری، - شی و گزارش فوری گزارش ثبت موارد م سی و گوار سیاه زخم تن، شکوک به  ریرفوری موارد  موارد م

 مشکوک به سیاه زخم جلدی به مرکز بهداشت شهرستان

 یون دام هاگزارش موارد بیماری به دامپزشکی منطقه جهت بررسی بیماری در دام های منطقه و واکسیناس -

 ارجاع موارد مشکوک سیاه زخم جلدی به آزمایشگاه جهت کشت ضایعات پوستی، کشت خون و بیوپسی پوست -

 طبق پروتکل کشوری انواع سیاه زخم ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 پیگیری و نظارت بر روند مصرف دارو توسط بیمار -

 آموزش به گروه های هدف -

 

 و غذابیماریهای منتقله از آب 

 

 بیماریهای منتقله از آب و رذا، طغیان سمیبوتول وبا،ذا مشمول گزارش فوری یا تل،نی: انواع بیماریهای منتقله از آب و ر -

 تب تی،وئیدیاسهال و اسهال خونی(، )ری ها دیسانت انواع بیماریهای منتقله از آب و رذا مشمول گزارش ریرفوری: -

ای در کشورهای در حال توسعه برخوردار بوده و همه گیری هایی نیز در  هبتا قابل مالحظالتور از شیوع نس بیماری وبای التور:

پاندمی بزرگ از  ۷ انسان تنها میزبان طبیعی این ارگانیسم است و تاکنون .کشور جمهوری اسالمی ایران بروز کرده است

ر از چندگاهی به صورت همه گیری در می آید. کلرا در ایران به صورت بومی است و ه ع،ونت .بیماری وبا به وجود آمده است

وقوع بیماری وبا با توجه به وضعیت آب و هوای متنوع ایران در یک زمان معین، در تمام فصول ممکن است؛ ولی بیشترین 

 موارد بیماری از اوایل تابستان تا اواخر آبان ماه بروز می کند.

 : و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذاخالصه اقدامات الزم در مراقبت مداخالت پرستاری و 

 ثبت و رسم نمودار روزانه پایش بیماران اسهالی و اسهال خونی در مرکز -

 موارد اسهالی قبل از تجویز آنتی بیوتیک و ارسال به موقع نمونه ها به آزمایشگاه نمونه برداری از -

 گزارش فوری کلیه طغیان های منتقله از آب و رذا طبق تعریف طغیان -

 نصب تراکت تعاریف طغیان و مورد مشکوک به وبا در اتاق کار -

 فوری هرگونه طغیان منتقله از آب و رذا به ستاد شبکه و تکمیل لیست خطی طغیان گزارش -

 طبق آخرین پروتکل درمانی ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 



 ی های اسهالی:بیمار خالصه اقدامات الزم مراقبت و پیشگیری ازمداخالت پرستاری و 
 

 فاصخخله بین چاه آب آشخخامیدنی و فاضخخالب، تیرعا ارجاع موارد مشخخکوک، آموزش عمومی در خصخخوص دفع زباله و مدفوع،

آب آشامیدنی یا  هیتص، در خصوص شستشوی دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج و قبل از تهیه و مصرف رذا، آموزش

شاندن، شی ها،بر م نظارت کلرینه نمودن یا جو شیر  یریگیپ راکز تهیه مواد رذایی و رذا فرو صرف  شده، م شناخته  بیماران 

سبزیجات و میوه با آب سالم و کلرینه شده ارایه  یشستشو حشرات با توری و یا حشره کش، کنترل پاستوریزه یا جوشانده،

 شود.

 ماالریا

کاهش یافته  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۹هزار مورد در سخخال های  ۵زمیلیون ن،ر در پنجاه سخخال پیش به کمتر ا ۵از حدود ماالریا بیماری 

ست سعه  ولی با این وجود، .ا شورهای درحال تو سوب می ماالریا هنوز از مهم ترین علل مرگ و میر در تعداد زیادی از ک مح

شور ما این بیماری در . شود شار و انتقال محلی بیماردر ک شور رخ می دهد و انت شرقی ک ستان های جنوب و جنوب  ی در ا

 د.، محدود می شوکرمان استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و واقع درشهرستان  ۳۰سطح کشور به قریب 

 

 ویژگی عالئم بالینی آن، تب ،و در بیشتر موارد به شکل وخیم ایجاد می شودبیماری به صورت ع،ونت حاد  این عالئم بالینی:

 .های متناوب همراه با حمله دوره ای است

باید درمان در اولین فرصت ممکن آراز و اقدامات آزمایشگاهی پ  از  ،در موارد شک بالینی به ماالریای شدید مهم: تذکر

 .آن انجام شود

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل ماالریا:مداخالت پرستاری و 

 کلیه موارد مشکوک نمونه برداری الم خون از -

 شگاهی الم خون محیطی تهیه شدهگزارش فوری موارد تایید شده آزمای -

 طبق پروتکل کشوری در اولین فرصت ارجاع جهت درمان بیماران توسط پزشک -

 ارجاع موارد حاد بیماری به مرکز درمانی مجهز -

ن،ر  ۱۰۰۰الم خون محیطی به ازای هر  ۶تعداد  =شاخص حدانتظار نمونه گیری الم خون از موارد مشکوک به ماالریا  -

 جمعیت

بار بخصوص در فصل انتقال بیماری ماالریا از جمعیت افارنه تحت پوشش نمونه الم  ۲ار می رود حداقل سالی انتظ نکته:

 خون محیطی تهیه شود.
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 HIV/AHDSخالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل مداخالت پرستاری و 

 

شاوره - شرح وظایف مرکز م ستان و  شهر شاوره بیماریهای رفتاری  ست آدرس مرکز م شامل آموزش،  می بای رفتاری 

 مشاوره، آزمایش، مراقبت و درمان را بداند.

و گروه های پرخطر شناسایی شده در منطقه تحت پوشش  HIV/AHDSکلیه موارد مشکوک به  باید با هماهنگی پزشک -

 را به مرکز مشاوره بیمارهای رفتاری شهرستان ارجاع نماید.

س - ست با هماهنگی کلیه بیماران مبتال به  مورد ارزیابی قرار داده و جهت  HIV/AHDSل را از نظر احتمال ابتال به می بای

 انجام تست رپید به مرکز مشاوره رفتاری شهرستان ارجاع نماید.

با دو نوبت االیزای مثبت یا یک  HIVدرصورت مثبت شدن تست رپید می بایست از فرد تست االیزا بعمل آید. تشخیص قطعی  نکته:

 ای مثبت و تایید آن با وسترن بالت صورت می گیرد.و یک االیزتست رپید 

 
 

 (:STIخالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل عفونت های آمیزشی )مداخالت پرستاری و 
 

عالمتی( یعنی مجموعه عالئمی که در ) کیسخخندرومدر ابتدای امر با هماهنگی پزشخخک باید کلیه ع،ونت های آمیزشخخی  -

 یافت می شود و اتیولوژیک )علتی یا بر مبنی تشخیص آزمایشگاهی( را بشناسد. جریان شرح حال و معاینه بیمار

زمان وجودعالیم و تکمیل درمان، برای جلوگیری از انتقال بیماری حتی االمکان از مقاربت  تا  باید به بیمار توصخخیه کرد -

 جنسی خودداری کند و یا از کاندوم است،اده نماید.

صورت وجود قرمزی،نکته:   شد متور در  ست با ع،ونت مادر مرتبط با شم در نوزادان زیر یکماه ممکن ا شح چ بنابراین ؛ و تر

 نیز باید ارجاع شوند. نیوالد عالوه بر نوزاد،

 

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل هپاتیت های ویروسی:مداخالت پرستاری و 
 

 توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک تشخیص و شناسایی بیماری با معاینه بیمار، دریافت شرح حال وبا -

 درخواست آزمایش برای موراد مشکوک به هپاتیت -

 گزارش ریرفوری مبتالیان به مرکز بهداشت شهرستان -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -

 بررسی اطرافیان و موارد در تماس با بیمار و بررسی سوابق واکسیناسیون آنها بر علیه هپاتیت -

 طبق پروتکل کشوری ماران توسط پزشکارجاع جهت درمان بی -

 
 



 :در خصوص واکسن نوزاد Bاقدامات الزم برای نوزاد بدنیا آمده از مادر مبتال به هپاتیت 
 

در عضله یک  را Bساعت اول پ  از تولد، واکسن هپاتیت  ۱۲طی  حایترجباید در اسرع وقت  Bتزریق واکسن هپاتیت  -

 ادامه عضخخله ران دیگر انجام شخخود. ( دررلیت یلیم ./ ۵)به مقدار Bپاتیت ران و تزریق ایمنوگلوبولین اختصخخاصخخی ضخخد ه

سیون هپاتیت سینا شود. طبق B واک شوری انجام  سیون ک سینا دریافت ایمنوگلوبولین ه،ت روز بعد از  مهلت برنامه واک

 تولد است.

ادامه  وابتال نوزاد گردد درصخخد مانع  ۹۵ می تواند تا حدود Bهمچنین تزریق ایمنوگلوبولین اختصخخاصخخی ضخخد هپاتیت  -

 .ماهگی انجام می شود ۶ و ۴، ۲واکسیناسیون برنامه واکسیناسیون کشوری در قالب پنتاواالن 

 (:EPIخالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن )مداخالت پرستاری و 
 

(، AFPحاد )(، فلج شل CRS) یمادرزادندروم سرخجه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن شامل: سرخک، سرخجه، س -

 B تیهپاتکزاز نوزادی، دی،تری، سیاه سرفه، مننژیت، سل، 

 گزارش دهی آن فوری می باشد.که بیماری های بثوری تب دار: شامل سرخک و سرخجه  -

 خالصه اقدامات الزم در برخورد با بیماران بثوری تب دار:

 ماری با معاینه بیمار وبا توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک:تشخیص و شناسایی موارد مشکوک بی

سرخک  .الف سرفه و یا کنژکتیویت، بثورات جلدی و نقاط کوپلیک در مخاط ) رینظبروز عالیم  ستگی، آبریزش بینی،  تب، خ

 داخلی دهان.(

سرخجه  .ب سری ی راش تب،) رینظبروز عالیم  شت گوش و آرتریت( ماکوالپاپولر ویکی از عالیم آدنوپاتی گردنی، پ   ا پ

 نکته: هرگونه تب + بثورات جلدی بعنوان مشکوک به بیماریهای بثوری باید گزارش فوری گردد.

 

 سندرم سرخجه مادرزادی:خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل مداخالت پرستاری و 
 

ماهه دارای عقب ماندگی  ۰-۱۱ودکان کلیه ک تشخیص و شناسایی موارد مشکوک با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری:

کاتاراکت، کاهش بینایی، نیستاگموس، میکروفتالمی و گلوکوم مادرزادی(، ) رینظذهنی، اختالالت شنوایی، اختالالت بینایی 

 موارد مشکوک به سندروم سرخجه مادرزادی گزارش فوری گردند. بیماریهای قلبی و عروقی و نارسایی کلیوی باید بعنوان

 فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستانگزارش  -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -

 سرم خون( از موارد مشکوک بعد از اعالم گزارش) یریگنمونه  -

 بررسی سوابق ابتال مادر به سرخجه در دوران بارداری -

 ارجاع کلیه کودکان مشکوک و خانم های باردار مشکوک به سرخجه به سطوح باالتر -
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 (:AFPل حاد )فلج ش
 

سال بدون ارتباط با  ۱۵ ریزبروز هرمورد فلج ناگهانی در کودکان )موارد مشکوک با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری 

شروع فلج ناگهانی، ریر قرینه که فقط اندام تحتانی را درگیر می کند و تب ) رینظترومای واضح( یا با توجه به بروز عالیم 

 .شایع است(

 رگیلن باره، شروع فلج تدریجی با درگیری اندام های فوقانی و تحتانی و بدون وجود تب را شاهد هستیم.د نکته:

 گزارش فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستان -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -

 (:AFPخالصه اقدامات الزم در مراقبت فلج شل حاد )مداخالت پرستاری و  
 

اندازه تاخن  به  گرم مدفوع ۱۰روز پ  از شخخروع فلج انجام نمونه گیری مدفوع ) ۱۴وع: در کمتر از نمونه گیری مدف -

 ۸-۴ساعت در شرایط  ۷۲ساعت از یکدیگر(، ارسال ظرف  ۲۴نمونه مدفوع به فاصله حداقل  ۲تهیه ) (انگشت شست

 مظنون به فلج شلبرای تمام بیماران  ۶۰درجه سانتیگراد به آزمایشگاه رفران  و پیگیری روز 

 بررسی سابقه بیماری مشابه در اطرافیان و موارد تماس -

 بررسی سوابق واکسیناسیون اطرافیان و آموزش در مورد تکمیل واکسیناسیون -

 ارجاع فوری بیمار به مراکز تخصصی -

صوص اطرافیان بیمار: - سن کمتر از  در اقدام در خ شد، ۵صورتی که بیمار  شدت  کامل ب،تیپیک پولیو )ت میعال سال با

شود باید از  (روز و فلج ریر قرینه ۴فلج در کمتر از  سوب می  سال  ۵ن،ر از اطرافیان زیر  ۵مورد مظنون به پر خطر مح

 ریر این صورت بررسی اطرافیان از نظر موارد مشابه در یک نمونه مدفوع دریافت و به آزمایشگاه ارسال نمود.

صورتی که یک مورد قطعی ابتال  - شی فلج اطاقدام در  شود: به ویروس وح ضمن تقویت نظام مراقبت ،ال در منطقه پیدا 

سازی تکمیلی کودکان زیر  ستان محل بروز ،ایمن  شل حاد در ا ستان های همجوار در کمتر از  ۵فلج  ستان و ا سال آن ا

شود )حجم عملیات باید  ۳روز و در  ۲۸ سن خوراکی فلج اط،ال تجویز  صله یکماه واک میلیون کودک را  ۵ تا ۲نوبت به فا

 و در سه نوبت به فاصله یک ماه واکسن خوراکی تجویز شود. پوشش دهد (

-  

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت کزاز نوزادی:مداخالت پرستاری و 
 

 تشخیص و شناسایی موارد مشکوک با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری: -

  مرگ مشخص نباشد.روزگی که علت  ۲۸تا  ۳هر مورد مرگ نوزاد در سن 

 .هر نوزادی که طبق گزارش به علت کزاز نوزادی فوت نموده و مورد بررسی قرار نگرفته باشد 

 گزارش فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستان -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -



 خالصه اقدامات الزم در مراقبت دیفتری:مداخالت پرستاری و 

 

هر بیماری که با فارنژیت، الرنژیت و یا  د مشکوک با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری:تشخیص و شناسایی موار -

 تونسیلیت به همراه رشاء چسبنده روی لوزه ها، حلق و یا داخل بینی باشد.

 گزارش فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستان -

 تجویز آنتی بیوتیک ارجاع بیمار به آزمایشگاه جهت نمونه برداری برای کشت قبل از -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت سیاه سرفه:مداخالت پرستاری و 
 

ه،ته و  ۲تشخیص و شناسایی موارد مشکوک با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری: داشتن سرفه مداوم بیش از  -

)صدای هوپ ناشی از دم شدید( و است،راغ بعد از حمله   cuogh whoop ing سرفه های قطاری( به همراه)بیشتر 

 سرفه

 گزارش فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستان -

 ارجاع بیمار به آزمایشگاه جهت نمونه برداری قبل از تجویز آنتی بیوتیک -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -

 ننژیت:خالصه اقدامات الزم در مراقبت ممداخالت پرستاری و 
 

هر سنی با تب ناگهانی  تشخیص و شناسایی موارد مشکوک با توجه به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری: هر فردی در -

درجه و یکی از عالیم س،تی گردن، کاهش سطح هوشیاری، عالیم مننژیال )سردرد، است،راغ و هرنوع  ۵/۳۸  باالی

 و مالج برجسته )در اط،ال( عارضه نورولوژیک ناگهانی(

 گزارش فوری موارد مشکوک به مرکز بهداشت شهرستان -

 هماهنگی جهت ارجاع بیماران مشکوک به مننژیت به بیمارستان یا مراکز تخصصی جهت تهیه نمونه و درمان -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی بیماران -

 در برخورد با موارد ناشی از عارضه واکسن:خالصه اقدامات الزم مداخالت پرستاری و 
 

چنانچه فردی پ  از واکسیناسیون  به تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری: ص و شناسایی موارد مشکوک با توجهتشخی -

آن عالمت بعنوان عارضه نامطلوب ایمنسازی تلقی شده که  ،مراجعه نماید و عارضه ای را به واکسیناسیون ارتباط دهد

 می بایست طبق چارت نظام گزارش دهی گزارش گردد.

 عارضه واکسن به مرکز بهداشت شهرستان )فوری/ ریرفوری( گزارش هر گونه -

 تکمیل فرم بررسی و لیست خطی عوارض ناخواسته ایمنسازی -

 پیگیری افراد مبتال به عارضه ناخواسته ایمنسازی -
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 تجویز داروهای مسکن مثل استامینوفن، پاشویه و مایعات اضافی جهت کاهش تب -

 ته ایمنسازی و مراجعه به مرکز در صورت مشاهده عوارض مرتبطآموزش به خانوارها در خصوص عوارض ناخواس -

 BCGهماهنگی جهت ارجاع کلیه واکنش های شخدید موضخعی و پیامد های نامطلوب سخیسختم عصخبی مرکزی، ع،ونت  -

شیدن ممتد و ... که در طی  ستئومیلیت، جیغ ک سی، ع،ونت خون، ا شوک آنافیالک شر،  سیون  ۴منت سینا ه،ته پ  از واک

 ت بوجود بیاید به سطوح باالترممکن اس

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری پدیکلوزیس و گال:مداخالت پرستاری و 
 

تشخیص و شناسایی موارد پدیکلوزی  با معاینه و مشاهده عالیم بالینی نظیر خارش در ناحیه سر و تن، وجود آدنوپاتی  -

وجود خراش های موازی بین دو کتف بر روی شانه )درشپش تن(  در شپش سر()موضعی در ناحیه پشت گوش و گردن 

 در شپش عانه( و مشاهده رشک در نواحی مودار بدن)و دور ناف و دستگاه تناسلی 

تشخیص و شناسایی موارد گال با معاینه و مشاهده عالیم بالینی نظیر خارش، ضایعات چند شکلی در روی مچ ها، کناره  -

 انگشتان، سرین، آلت تناسلی مردان، زیر بغل و پستان هادستها و پاها، فواصل بین 

 به مرکز بهداشت شهرستان )فوری/ ریرفوری( گزارش پدیکلوزی  و گال -

 بررسی، پیگیری و معاینه خانواده های افراد مبتال به پدیکلوزی  و درصورت لزوم درمان بیماران -

 مه روند درمانیه،ته بعد افراد مبتال به پدیکلوزی  به جهت ادا ۱-۲پیگیری  -

 آموزش پدیکلوزی  به بیماران و خانواده ها و عموم مردم به ویژه دانش آموزان -

 %۱دایمتیکون( و پرمترین ) %۴درمان شپش سر با داروهای لوسیون دای لی   -

موها )ته شد ابتدا موها را با شامپوی معمولی شستشو داده و پ  از اینکه آب موها گرف در است،اده از شامپوی پرمترین توجه:

دقیقه روی سر شامپو بماند بعد آبکشی کند. است،اده از شامپو بعد  ۱۰مرطوب باشد( بعد از شامپوی پرمترین است،اده کرده و 

 از یک ه،ته باید تکرار شود.

 رشک زدایی با مخلوط آب و سرکه، شانه دندانه -

 ریز و کوتاه نمودن موی سر -

 
 

         



 اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری سل:خالصه مداخالت پرستاری و 
 

شایع ترین عالمت در سل )تشخیص و شناسایی بیماری با معاینه دقیق بیمار، دریافت شرح حال و با توجه عالیم بالینی  -

 ه،ته و بیشتر همراه با خلط یا خلط خونی( ۲ریوی، سرفه به مدت 

به سل، بیماران دیابتی، زندانیان، افراد دارای رفتار پرخطر و ساکنین  بیماریابی فعال سل در افراد خانواده بیماران مبتال -

 مثبت و افراد دارای سیستم ایمنی پایین، دیالیز و ... HIVکمپها، بیماران 

دوم روز بعد ناشتا، نمونه سوم در زمان  نمونه نمونه خلط در اسرع وقت )اولین نمونه در مکان ارایه خدمت، ۳تهیه  -

 (متحویل نمونه دو

 بیماران مراجعه کننده جدید مشکوک به سل به پزشک درصد ۲یا  ۱۰۰۰در  ۵تهیه نمونه خلط به میزان حدانتظار  -

 فرم نمونه گیری()بیماریابی سل  ۱تکمیل فرم شماره  -

 بیماران اینگزارش بیماران مسلول شناسایی شده به مرکز بهداشت شهرستان بررسی اطرافیان و موارد در تماس با -

 بر درمان بیماران مسلول و پیگیری روند درمانی بیماران (DOTS)مستقیم نظارت  -

 تشکیل پرونده برای بیماران مسلول و تکمیل دقیق محتویات پرونده -

 آموزش به بیماران و اطرافیان بیماران و گروه های پرخطر و در معرض خطر بیماری -

سل ریوی اسمیر مثبت، سل ریوی اسمیر من،ی، )گاهی شناسایی بیماران با توجه به نوع بیماری برحسب نتایج آزمایش -

 (سل ریوی اسمیر خلط نامشخص و سل خارج ریوی

 جدید و درمان مجدد()بر حسب مورد بیماری  TBتکمیل پرونده بیماران مبتال به  -

 درمان بیماران جدید: الف. 

  B6به انضمام  (Zو پیرازینامید  Eبوتول ، اتامH، ایزونیازید Rری،امپین )دارو  ۴ماه با  ۲درمان حمله ای به مدت  -۱

 (دارو )ری،امپین، ایزونیازید ۲ماه با  ۴درمان نگهدارنده به مدت  -۲

مدت ب.  به  مان:  مان موارد عود و شخخکسخخخت در با  ۳در ید،  دارو  ۵ماه  نام تامبوتول، پیرازی ید، ا یاز ،امپین، ایزون )ری

 (Sاسترپتومایسین 

 ین در خانم های باردار ممنوع می باشد.داروی استرپتومایس نکته:        

 خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماری های انگلیمداخالت پرستاری و 
 

 عدم از انتشخخار مدفوع در محیط، ایجاد شخخبکه فاضخخالب در شخخهر ها و بخش ها، تهیه آب سخخالم، یریجلوگ درمان بیماران،

در خصخوص رعایت بهداشخت  آموزش مصخرف فاضخالب برای آبیاری مزارع، و عدم اسخت،اده از مدفوع بعنوان کود در مزارع

صرف رذا، زود به زود  کوتاه فردی، صابون بعد از اجابت مزاج و قبل از تهیه و م ستها با آب و  شوی د ست ش کردت ناخن ها، 

ستر، لباس عوض کردن لباس های زیر، ص، خواب و لوازم ب شان هیت شامیدنی یا کلرینه نمودن یا جو بر مراکز  نظارت دن،آب آ

شی ها، شره کش، یریگیپ تهیه مواد رذایی و رذا فرو شرات با توری و یا ح شده، کنترل ح شناخته  شو بیماران  ست  یش

 سبزیجات و میوه با آب سالم و کلرینه شده و پختن کامل گوشت و اجتناب از مصرف گوشت خام و نیم پز
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 و کنترل بیماری آبله مرغان: خالصه اقدامات الزم در مراقبتمداخالت پرستاری و 

 عالمت و مشخصه بیماری آبله مرغان:
 

ساعات اول ماکولو  و تب - ستی در  ضایعات پو صه آن  شخ شبیه آن،لوآنزاو م  سپ  ( ولکه های قرمز رنگپاپوالر )عالیم 

 می باشد. (وزیکولی )برآمدگی حاوی مایع

 لوبولین دریافت کنند؟چه افرادی در صورت تماس با بیمار آبله مرران باید ایمنو گ -

   که در معرض  ینوزادان های باردار، خانم کودکان با ضعف سیستم ایمنی، افراد در سن بلوغ که سیستم ایمنی پایین دارند،

 ۹۶در عرض  دیبا ه،ته که بسخختری در بیمارسخختان باشخخند. ۲۸با سخخن کمتر از  نوزادان آبله مرران مادر قرار گرفته اند.

 .دریافت کنندایمنو گلوبولین  ساعت

 ، آنفلوانزای انسانی، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، مرس و ...۱9بیماریهای حاد تنفسی: نظیر کووید 
 

 فوری گزارش دهی آن،لوانزای فوق حاد پرندگان: -

 فوری گزارش دهی آن،لوانزای انسانی در زمان طغیان: -

 ریرفوری گزارش دهی آن،لوانزای انسانی در زمان ریر طغیان: -

آن،لوانزا بیماری ویروسی حاد دستگاه تن،سی است که با تب، سردرد، درد عضالنی، تعریق، آبریزش بینی، گلودرد و  یف:عرت

خود به  روز ۷ تا ۲ سرفه تظاهرمی کند. سرفه ارلب شدید و برای مدتی ادامه می یابد ولی سایر نشانه های بیماری بعد از

معموالً براساس مشخصات اپیدمیولوژیک آن صورت گرفته و موارد تک گیر آن شناسایی بیماری  .خود بهبودی پیدا می کند

 .را فقط با کمک روش های آزمایشگاهی می توان تشخیص داد

 

آنفلوانزای  ،۱9خالصه اقدامات الزم در مراقبت و کنترل بیماریهای حاد تنفسی: نظیرکووید مداخالت پرستاری و 

 مرس و ... انسانی، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان،

 

...( باعث عالئم ع،ونت تن،سی فوقانی مانند گرفتگی بینی، و ۱۹رالباً ویروس دسته ع،ونت های حاد تن،سی )آن،لوانزا، کووید 

توانید این عالئم را با استراحت و داروهای تجویز شده توسط پزشک درمان کنید. شود و شما میعطسه، سرفه و گلو درد می

تان در اثر که سیستم ایمنی بدنمگر این .روندداشته باشید معموالً طی چند روز این عالئم از بین میاگر سیستم ایمنی قوی 

باید به دقت  این افراد( …ای ضعیف شده باشد )مثل دیابت، سرطان، ام اس، بیماری قلبی، فشار خون و های زمینهبیماری

تواند های شما( منتقل شود، میگاه تن،سی تحتانی )نای و ریهاگر یک ع،ونت کرونا ویروسی به دست زیرا؛ تحت نظر باشند

باعث ایجاد ذات الریه به ویژه در افراد مسن، افراد مبتال به بیماری قلبی، فشار خون و یا افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف 

 کند.خطرناک می شود و همین مسئله است که این ع،ونت ها را MS مثل

 ران، مخزن ع،ونت است و سرفه و عطسه باعث انتقال بیماری می شود.ترشحات حلق و بینی بیما  توجه:

 افراد در معرض خطر بیماری عبارتند از: -



 .و .. دیابت کنترل نشده، دیالیز بیماران در حال انجام شیمی درمانی، مصرف کننده کورتون طوالنی، -

 خانم های حامله -

 لسا ۲سال و به ویژه زیر  ۵سال یا باالتر، سن زیر  ۶۵سن  -

 .(با مرگ و میر باالیی همراه است نکته: دیالیز نه تنها راه ابتال در طغیانهای بیمارستانی می باشد و همچنین)

 سن باال و یا بیماری زمینه ای زیر را دارند: دارای دارای عالیم شدید شتر افرادیب

 بیماری ریوی مزمن مثل آسم -

 بیماری مزمن قلبی عروقی )به جزء فشار خون( -

 ، دیستروفی عضالنیCPاستروک،  ،MSت نورولوژیک مزمن مانند اختالال -

 .را دارا می باشند مرضی چاقی دیابت، اری مزمن کلیوی و کبدی،بیماران با نقص سیستم ایمنی، اختالالت خونی، بیم -

 :بیماریهای حاد تنفسی یتوصیه های بهداشتی در زمان همه گیری هاخالصه اقدامات الزم ومداخالت پرستاری و 
 

حضور در خارج از منزل بجز پوشاندن دهان در زمان سرفه یا عطسه، است،اده از ماسک، است،اده از دستمال کارذی و از  -

 در موارد ضروری خودداری کنید.

تا دیگران را بیمار ، دیبپرهیز و اماکن عمومی شلوغ وبستهدر صورت داشتن عالیم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات  -

 د.یننما

های خود را مرتب و با دقت با آب و صابون بشویند، به ویژه هنگامی  دست .سیدن ودست دادن با افراد پرهیزنماییدبو از -

 گردید.که از بیرون به منزل بر می 

 شوید.در صورت بروز عالیم سرماخوردگی، با مصرف مایعات سبب تسریع در بهبود بیماری  -

شدید بودن عالیم فوری به پزشک مراجع - صورت  شبه  .ه نماییددر  سرماخوردگی یا  شاهده هر گونه عالئم  صورت م در 

 اسرع به پزشک خانواده خود مراجعه نمائید. ( درآن،لوانزا )تب، گلودرد و سرفه

 از هرگونه تماس نزدیک با افرادی که مبتال هستند خودداری کنید. -

دست های خود را به مکررا بنابراین باید  ؛بهترین ومناسب ترین راه جلوگیری ازاین بیماری رعایت بهداشت فردی است -

ژلهای  از می توانید دردسخخترس نداشخختید اگرآب خوبی با آب و صخخابون و یا مواد تمیز کننده اسخختاندارد دیگر بشخخوئید.

 تمیزکننده است،اده نمائید.

ال های است،اده سپ  دستم در هنگام عطسه از دستمال کارذی یکبارمصرف بر روی دهان و بینی خود است،اده نموده و -

 شده در ظروف زباله درب دار انداخته شود.

 آلوده نشوند. درصورت نداشتن دستمال قسمت داخلی آرنج خودرادربرابردهان وبینی بگیریدتا دستها -

 ازانداختن آب دهان وترشحات بینی روی زمین خودداری کنید. -

فرد  ساعت می توانند ۲حدود  تنهامعمولی  یکهاماس ولی بی فایده هم نیست. ندارد ئی صددرصدااست،اده ازماسک کار -

 اما؛ ازآن محیط مرطوبی به وجودمی آیدکه برای اسخختقرار ویروس ها مناسخخب اسخخت که بعد چرا،  رامصخخون نگه دارند

ست،اده ازآن درمحیط هائی تجمعی مانند ، وبیمارستانها بخصوص برای پرستاران و پزشکان توصیه می خودروها مترو، ا

 شود.
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 درمحیط خارج ازمنزل پرهیزنمائید. ینیب ،چشم زدن به دهان، ازدست -

 درمحیط های کاری بسته بهتراست گاهی دروپنجره ها را باز کنید تا هواجریان پیداکرده ومحیط خشک ونامساعد شود. -

 متر فاصله بگیرید. ۲تا  ۱باید حدود  در جاهای شلوغ و مواجهه با افراد دچار عالیم سرماخوردگی -

 تماس با بیماردارای عالیم سرما خوردگی ایتی در منزل ودرمان حم -

 سال( ۱۸زیر  است،اده از مسکن یا تب بر )اجتناب از تجویز آسپرین و ترکیبات سالیسیالت مانند بیسموت در افراد -

 استراحت در منزل و رعایت اصول پیشگیری -

 .گلو درد کمک کند به کاهش مصرف مایعات گرم و فراوان و است،اده از بخور نیز می تواند به سهولت -

الزم است تیم سالمت از نظر احتمال پیشرفت بیماری و بروز عالئم شدید، حداقل بطور تل،نی تا پایان دوره بیماری، در  -

 شود. عالئم اقدام مبتال باشند و در صورت بدتر شدن تماس با فرد

ح،ظ فاصله حداقل فاصله  و پنجره باز در صورت امکان نگهداری بیمار مبتالبه آن،لوانزا در اتاق جداگانه با تهویه مناسب -

 یک تا دومتراز فرد مبتال رعایت گردد.

 .است،اده از ماسک در منزل اگر قرار است در مکان های مشترک در تماس با سایر افراد قرار بگیرد -

صورت نیاز به خارج شدن  در.ساعت پ  از قطع تب در خانه بماند و از رفتن و حضور در مناطق شلوغ خودداری نماید ۲۴ -

 .از منزل است،اده از ماسک برای پوشش دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه کردن الزامی است

در منزل در تماس با فردمبتال قرار نگیرند و فاصله را رعایت نمایند در ریر اینصورت از ماسک است،اده  High Riskافراد  -

 .کنند

 فرد مبتال نباید در منزل از اط،ال یا افراد در معرض خطر مراقبت کند. .ه داشته باشندفرد مبتال در منزل نباید مالقات کنند -

 .در منزل مسئولیت مراقبت از فرد مبتال را بر عهده بگیرد داردکه ازنظرسالمتی وضعیت خوبی در صورت امکان فقط یک ن،ر -

د و سپ  با آب و صابون دستها شسته شود یا فرد مبتال هنگام سرفه و عطسه با دستمال جلوی دهان و بینی خود را بگیر -

 .از مواد گندزدا با پایه الکل است،اده نمایند

 افراد خانواده باید مرتباً دستها را با آب و صابون بشویند بخصوص بعد از تماس با فرد مبتال یا اتاق وی -

 .کنندپ  از شستن دستها از حوله شخصی یا دستمال کارذی برای خشک کردن دستها است،اده  -

 .با آب و مواد شوینده خانگی تمیز شوند ...مبتال مانند ملح،ه، وسایل رذا خوری، وسایل کنار تخت و  وسایل شخصی فرد -

 .مبتال الزامی است شستن مکرر دستها پ  از دست زدن به وسایل فرد -

یت خوبی است برای مراقبت طورایده آل یک ن،رکه ازنظرسالمتی دروضع به دیگر، افراد محدودیت ارتباط وتماس بیماربا -

 .ازبیماراختصاص داده شود

ستری بیمارخودداری نمایند - ضای خانواده بایداز تردد به اتاق ب ضای روزانه، و اع شتراک ف شرایط ناچاری ازا  بیمارباید در

 هدریک تخت جداگان خوابیدن مثالً ترراح،ظ کند. فاصله حداقل خانوار ازسایرافراد بهداشت تن،سی رارعایت نموده و

 ، بهبایستی است،اده ازظروف رذایی مشترک رعایت بهداشت فردی ضروریست و عدم مصرف رذا در ظرف مشترک و -

 .منظوراجتناب ازآلودگی باترشحات دهانی فردبیمارحوله ویا ملح،ه های مشترک خودداری شود

 .شود درصد( گندزدایی ۱رقیق )محلول ضدع،ونی وایتک   تماس بیماربا روزانه سطوح مورد به طور -



 .شود درصد( گندزدایی ۱(توالت وروشویی مورداست،اده بیمارروزانه بامحلول ضدع،ونی وایتک  رقیق -

 دادن البسه وملح،ه های بیمارخودداری شود. ازتکان به دلیل احتمال ایجادذرات ریزآلوده کننده، -

 .مرغ و ماهی، گوشت قرمز و تخم مرغ را کامل بپزید -

 می، پوست، گوش، عفونت بینی و حلق، پستان، مشکالت قلبی، تهوع و استفراغ:مداخالت پرستاری در شکایات چش

 التهاب پلک چشم، ترشح و خارش قرمزی، سوزش و اشک ریزش، شکایت شایع چشم:

 :مداخالت پرستاری

 آموزش به بیمار در مورد رعایت بهداشت چشم -

 ارجاع به پزشک -

 مصرف به موقع داروها -

 

 .ایع ترین نشانه های مشکالت پوستی بوده که می تواند همراه با راش نیز باشدخارش از ش شکایات شایع پوست:

 : مداخالت پرستاری

کردن مالیم بدون کشیدن حوله روی بدن،  خشک آموزش به فرد در خصوص حمام کردن شامل است،اده از آب ولرم، -

 است،اده از نرم کننده بعد از حمام

 نوشیدنی های گرم هوای گرم، الکل، رذاها و مانند ق می شوداجتناب از شرایطی که باعث گشاد شدن عرو -

 محدود کردن فعالیت هایی که باعث تعریق می شود -

 است،اده از لباس های نخیو  خنک ومرطوب نگهداشتن هوا -

 توضیح تست ها وآزمایشات الزم به مدد جو -

 

 درد، خارش و ترشح شامل: شکایت گوش

 :مداخالت پرستاری

مورد است،اده نکردن از از گوش پاک کن وکارهایی که باعث صدمه به گوش می شود مانند  آموزش به مدد جویان در -

 پرهیز از خاراندن گوش با ناخن یا اشیاء دیگر

 پوشاندن مجرای گوش با است،اده از گیره های گوش یا کاله شنا در هنگام حمام کردن یا رفتن به استخر -

 خارجی بعد از استحماماست،اده از سشوار برای خشک کردن مجرای گوش  -

 

 عفونت بینی و حلق: مداخالت پرستاری  

 بررسی وجود عالئم سرما خوردگی یا آلرژی -

 ز آناوصیه به استراحت ومصرف مایعات گرم یا شناسایی مواد حساسیت زا وپرهیز ت -

 وصیه ونظارت بیمار در است،اده صحیح از داروهات -
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 مشکالت پستان: مداخالت پرستاری

 ات حمایتی وروانیانجام اقدام -

 توصیه به مراجعه به پزشک -

 توضیح در مورد راههای تشخیص مشکالت -

 مشکالت قلبی: مداخالت پرستاری

 کنترل فشار خون -

 توصیه به استراحت  -

 پیگیری روند درمانی بیمار ومصرف صحیح داروها -

 تهوع و استفراغ: مداخالت پرستاری

یا اسخت،راغ می تواند نشخان دهنده علت آن باشخد. حالت تهوع یا  زمان تهوعاسخت،راغ،  پیگیری و بررسخی علل تهوع و -

ستریت  سمومیت رذایی، گا ست در اثر م شود ممکن ا صله پ  از رذا خوردن ظاهر  ست،راغ اگر بالفا التهاب دیواره )ا

  معده(، زخم ایجاد شده باشد.

 توصیه های الزم تغذیه ای وپرهیز از مصرف رذاهای سنگین -

 :خالصه و نتیجه گیری
 

و جوامع را در طول  گروهها پرستاری، خدمت مستقیم و بالواسطه ی است که طیف وسیع و متنوعی از بیماران، مددجویان،

باید بخاطر داشته باشند که ح،ظ درمانی  –گروههای ارایه کننده مراقبت های بهداشتی حیات، تحت پوشش قرار می دهد. لذا 

و کوتاهی در انجام این رسالت مهم ممکن است  ن است و نزد خداوند اجر بزرگی دارداز اهم وظایف آناسالمت افراد و ارتقای 

 .عوارض ناگواری را برای سالمت افراد بدنبال داشته باشد

 پرسش و تمرین:
 

 .را جهت پیشگیری آنها بیان کنید در محل زندگی خود، عوامل خطر جهت بیماری های واگیر را بررسی نموده و نقش خود -

 انجام می دهند در شهر خود شناسایی کنید وگزارش نمایید. HIVا که آزمایش مراکزی ر -

 و ایدز در شهر شما وجود دارد را شناسایی کنید و گزارش نمایید. HIVخدماتی را که برای بیمارن دارای ع،ونت  -

 وظایف پرستار بهداشت جامعه در کنترل و پیشگیری واگیر را شرح دهید. -

استخراج و در کالس  بررسی آمار ها موارد عارضه واکسیناسیون رادر یکسال گذشته ات،اق افتاده در مراکز ارایه خدمت با -

 گزارش نمایید.

 موارد جدید بیماری سل در شهرستان در یکسال گذشته را بررسی و گزارش نمایید. -

 در شهرستان در یکسال گذشته را بررسی و گزارش نمایید. موارد جدید بیماری تب مالت -

 .تان بررسی نموده و گزارش نماییددر یکسال گذشته در شهرس (و سل ایماالر نمونه گیری ها جهت بیماریابی )التور،تعداد  -



 فصل پنجم

 تزریقات با آشنایی

 اهداف آموزشی: 

 انتظار می رود فراگیر پس از گذراندن این درس بتواند: -

 وسایل تزریق را نام ببرد و بتواند سینی آنرا آماده نماید. -

 اع روشهای تزریق را شرح دهد.انو -

 نحوه کشیدن آمپول را توضیح دهد. -

 نحوه تزریق عضالنی را توضیح دهد. -

 نحوه تزریق زیرجلدی را توضیح دهد. -

 .نحوه تزریق داخل جلدی را توضیح دهد -

 قوانین تزریق را شرح دهد. -

 .ریق را شرح دهدتزنحوه کم کردن درد ناشی از  -

 لی سینی تزریق را آماده نماید.با هدایت مربی، بتواند بطور عم -

طبق  تمرین عملی وو آماده نماید  درون سرنگ بکشدبا هدایت مربی، بتواند بطور عملی آمپول را -

 انجام دهد. نیاز
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 مقدمه

یکی از نقش های اصلی پرستاران که امروزه بعنوان نقش محوری آنها نیز تبدیل گشته است، نقش مراقبتی و درمانی آنان 

زمینه  در درمانی شامل ارایه الگوی خدمات پرستاری بر اساس شناخت پرستار از نیاز های بیمار است. –مراقبتی است. نقش 

اجرای کارهای مراقبتی درمانی یکی از اصلی ترین کارها که در اکثر بخش های درمانی کاربرد فراوانی دارد، امور تزریقات 

ه حتما باید از تکنیک های استاندارد است،اده شود. وارد کردن دارو از یک روش رساندن دارو به بدن تزریقات است کاست. 

فواید زیادی دارد. ولی اگر بوسیله شخص ریر مطلع و ریرمجاز انجام بشود. خطرات زیادی متوجه بیمار خواهد  این راه به بدن

 بود.

 هدف تزریقات

درمان به طور مستقیم در داخل خون یا بافتهای اهدف از تزریق وارد کردن یک ماده شیمیایی برای پیشگیری، تشخیص ی

 بدن می باشد.

 موارد کاربرد تزریق:

 رود:تزریق در موارد زیر بکار می

 رساندن سریع دارو به بیمار -

 ریر ممکن بودن است،اده دارو از راه دیگر -

 نوع و مقدار و زمان اثر دارو -

 

 :تزریق انواع

 عضالنی تزریق -

 جلدی داخل تزریق -

 دیزیرجل تزریق -

 وریدی تزریق -

 

 
 



 وسایل تزریق:

 سینی تزریق شامل: .۱

 سرنگ و سوزن استریل و یکبار مصرف -

 آمپول یا ویال -

 یا پد الکلی %۷۰ظرف محتوی پنبه الکل  -

 اره در صورت امکان -

 آب مقطر -

 ریسیور -

 س،تی باک  .۲

 کپسول اکسیژن. ۳

 سرنگ و سوزن: 

 

شود. از سرنگ و سوزن یکبار مصرف به هیچ عنوان نباید دوبار است،اده میبرای تزریق از سرنگ و سوزن یکبار مصرف است،اده 

( حداکثر چند دقیقهزیادی )رف باز شده نمی توان مدت حتی برای یک فرد. سرنگ و سوزن استریل شده را که برای مص کرد؛

 کند.در هوای آزاد نگه داشت زیرا گرد و ربار هوا، آن را آلوده و ریر استریل می

ز سه قسمت بیرونی و درونی و نوک تشکیل شده است. قسمت بیرونی آن بدنه نام دارد که مدرج شده است و قسمت سرنگ ا

اتصال سوزن به سرنگ ، نوک سرنگ محل کنددرونی پیستون نام دارد که با فشاربه آن، مایع به خارج از سرنگ راه پیدا می

 باشد.می

 

 احتمال و داشته مستقیم تماس بیمار بدن و دارو با چون زد دست وسوزن پیستون به نباید دارو وکشیدن سرنگ کردن باز هنگام :نکته

 کند. می زیاد را عفونت بروز

 
 قسمت های مختلف سرنگ و سر سوزن که می توان به آنها دست زد



59 
 

 :نسوز و سرنگ                                                                               

 .است موجود سی سی ۱۰ و سی سی ۵ سی، سی ۲ سی، سی ۱ انواع و است مت،اوت سرنگها اندازه -

 و کمتر سوزن قطر باشد بیشتر سوزن شماره چه هر است موجود ۲۶ تا ۱۸ شماره از است مت،اوت سوزنها اندازه -

 .است نازکتر سوزن

 س،ت و رورنی مایع چنانچه ولی باشد نازکتر سوزن و کمتر باید سوزن قطر باشد آبکی محلول تزریق مایع صورتیکه در

 .شود است،اده دارند، تری گشادی سوراخ که تر پائین شماره یا و تر ضخیم سوزن از باید ،باشد

 

  
 سرنگ کردن باز شیوه 

 

 روش کار برای تزریق:

 دست های خود رابشوئید. -

 سرنگ و سوزن را به طریق استریل آماده کنید. -

 وزن به نوک سرنگ مطمئن شوید مجددا سرنگ و سوزن را بر روی سطح استریل پوشش اولیه سرنگاز ثابت بودن س -

 قرا ر دهید.

 الف: در صورتیکه از ویال حاوی دارویی مایع است،اده کنید بطریق ذیل دارو را در سرنگ بکشید:

 را بدقت بخوانید. نام دارو و تاریخ انقضاء •

 یال قرار گرفته است را با کمک اره بردارید.ح،اظ فلزی را که بر روی الستیک سر و •

تمیز کنید. بدین منظور آن را به طریق دورانی با پنبه آرشته  (%۷۰الکل )الستیک درب ویال را با ماده ضدع،ونی کننده  •

 به الکل تمیز کنید.

 رود جدأ خودداری کنید.از سرنگهایی که احتمال هرگونه پارگی یا خرابی یا رطوبت جلد آن می •

وشش روی سوزن را بردارید در این حال دقت کنید که آن را بطور مستقیم خارج کنید تا از آلوده شدن سوزن پ •

 برابر حجم داروئی که قرار است در سرنگ بکشید، هوا در داخل سرنگ بکشید. شود. سپ  جلوگیری

 نگ باشید.با دقت سوزن را از مرکز الستیک درب وارد آن کنید. مراقب استریل بودن سوزن و سر •

 .هوارا با فشاردادن پیستون وارد ویال کنید •

سطح چشم خود بگیرید در حالیکه سرسوزن در داخل محلول دارو قرار دارد، برابر نمایند و آن راهم  ویال را وارونه •



 حجم مورد نیاز در سرنگ بکشید.

مراقب استریل بودن سوزن  ،ی سوزن را بر روی آن قرار دهیدئسوزن را از داخل وسایل خارج کنید و پوشش رو •

 باشید.

 سرنگ محتوی دارو را درون پوشش سرنگ در سینی قرار دهید. •

 که به هر دلیل با سطح ریر استریل تماس داشته از رده خارج کنید. سرسوزنی را •

 چنانچه الزم است محتویات ویال بعدأ هم مورد است،اده قرار گیرد در محل مربوطه قرار دهید. •

 

 کنید بطریق ذیل دارو را در سرنگ بکشید:از ویال حاوی پودر است،اده میب: در صورتیکه 

 نام دارو تاریخ و انقضاء دارو بدقت بخوانید. •

 اضافه شود از داخل ویال هوا خارج کنید. اندازه حجم حاللی که قرار است بهبا رعایت تکنیک استریل،  •

 .آب مقطر مورد نیاز را به روش استریل به ویال اضافه کنید •

 در صورت لزوم برای مخلوط شدن محتویات ویال آن را در کف دست قرار داده، به آرامی بچرخانید. •

ویال را وارونه نمائید و آنراهم سطح چشم خود بگیرید، درحالیکه سرسوزن در داخل محلول دارو قرار دارد، برابر  •

 .حجم مورد نیاز در سرنگ بکشید

بودن سوزن  شش روی سوزن را بر روی آن قرار دهید و مراقب استریلسوزن را از داخل ویال خارج کنید و پو •

 باشید سرنگ محتوی دارو را در پوشش سرنگ در سینی قرار دهید.

 

 
 

 طرز قرار دادن سرپوش روی سرنگ طرز کشیدن دارو از ویال 

 

 .کنید، دارو را بطریق ذیل در سرنگ بکشیددر صورتیکه از آمپول است،اده میج: 

ا برداشته بصورت دورانی بچرخانید بطوری که تمام محلول در قسمت پائین و پهن پوکه قرار گیرد. در آمپول ر •

 توانید با وارد آوردن ضرباتی به قسمت فوقانی آمپول، دارو را به قسمت پائین پوکه منتقل کنید.صورت لزوم می

دا با پنبه الکل، قسمت گردن واره را در صورتی که در گردن آمپول خط مشخصی جهت شکستن آن وجود ندارد، ابت •

 پاک کنید. سپ  در حالی که گردن آمپول بر پنبه الکل، بر روی انگشت سبابه دست چپ تکیه دارد، آن را با اره

 .خراش دهید

 را از بدنه جداکنید. سرآمپول به طرف خارج، پنبه الکل را در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشاردست •

 وخته اید بردارید.ما بطریقی که آرپوشش روی سوزن  •
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مقدار ( از آلودگی جلوگیری)سوزن را در آمپول قرار دهید بطورتیکه سوزن با اطراف آمپول تماس نداشته باشد  •

آمپول احتیاج دارید. با کج کردن آمپول، با  داروئی را که الزم دارید در سرنگ بکشید. در صورتیکه به کل محتویات

 رنگ بکشید.دقت کل محتوی را در س

 ر دهید، مراقب استریل بودن سوزن و سرنگ باشید.پوشش روئی سوزن را بر روی آن قرا •

 سرنگ محتوی داروی تزریق را درون پوشش سرنگ، داخل سینی قرار دهید. •

 
 طرز شکستن سر آمپول

 

 :تزریق عضالنی
 

ق بیشتری وجود دارد و اگر بخواهند اثر دارو زیرا در عضالت عرو؛ شوداین طریق زودتر از راه داخل جلدی جذب می دارو از

 درعضله و در تزریق عضالنی، دارو گردد. این روش توصیه می به هر دلیلی ممکن نباشد،وریدی  تزریقفورأ ظاهر بشود و 

 زیر بافت زیر جلدی تزریق می گردد.
 

 .در این روش خطر آسیب اعصاب و تزریق دارو داخل عروق خونی وجود دارد -

 بیمار مت،اوت است.و سن عضالنی بسته به نوع عضله، نوع محلول تزریقی  رنگ سوزن جهت تزریقاندازه س -

 (۲۲تا  ۱۹شماره ) .شودقطر بیشتر است،اده می در تزریق عضالنی از سوزنهای طویل تر با -

 شود.در اشخاص چاق نسبت به افراد الرر از سوزنهای طویلتر یا بلندتری است،اده می -

 شود.زن نازکتر و کوچکتر است،اده میدر اط،ال از سو -

 شود.برای محلول آبکی از سوزنهای نازکتر است،اده می -

آهستگی  شود و تزریق بابرای تزریق محلول رورنی و سخت از سوزنهای ضخیم تر یا شماره پائین تر است،اده می -

 .گیردانجام می

 می باشد. ازونآمپولها مثل دگزامتمثل هپاتیت و  واکسنهابرای  تزریق عضالنی -

 

 تزریق عضالنی: های محل

 (کپل)ال سرین ئعضالت گلوت .۱

  عضالت باسن .۲

 ران()عضالت فمورال  .۳

 (بازو)عضالت دلتوئید  .۴



تشخیص تشخیص داده می شود و محل  به راحتی عضله ای که کنار جانبی باسن قرار دارد و :ال سرینئعضالت گلوت. ۱ 

 در اینجا عصب و یا رگ بزرگ وجود ندارد. ؛مناسبی برای تزریق داخل عضالنی می باشد 

 

 
 

 باسن: عضالت. ۲ 

 :عضالنی در باسن به روش زیر عمل نمائیدجهت تزریق  

خارجی باسن مشخص  ربع فوقانی ومحل دقیق را بر روی  .تقسیم کنید یک لب باسن را با خطوط فرضی به چهار قسمت 

 د.هستیسی سی  ۵ن در این عضله فقط مجاز به تزریق دارو بمیزا .کنید

 

 
 

زیرا اگر بطور تصادفی ؛ از قسمت پشتی عضله باسن برای تزریق است،اده می شود باید مراقب عصب سیاتیک بود اگر نکته:

 درعصب تزریق شود منجر به فلج موقت و یا دایم می شود.
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 :قسمت خارجی عضله ران. 3

  در کودکان است،اده می شود.بیشتر این محل  .ناحیه طرفی ران قرار دارد قسمت خارجی عضله ران روی

 باشد.و خارجی ران میمیانی  یک سوممحل تزریق در .عضله چهار سر ران در جهت جلوی ران قرار گرفته است

 د.هستیی سی س ۵ در این عضله فقط مجاز به تزریق دارو بمیزان

 

  
 

 :(بازودلتوئید )تزریق در عضله . 4

ضله بر روی  سمتاین ع ضله،کن ق سمت میانی بازو که در مجاورت زیر بغل  در اری فوقانی بازو قرار دارد. این ع صل ق حد فا

 این عضله محل مناسب برای تزریق است.خارجی  قرار دارد که قسمت فوقانی و باشدبوده تا ترقوه که بشکل مثلثی می

 .درجه می باشد ۹۰سوزن با زاویه  دنحوه ورو د.هستیسی  سی ۲دارو بمیزان در این عضله فقط مجاز به تزریق  

 

 
 

 هستند. قسمت خارجی عضله رانو  ال سرینئعضالت گلوت ،نکته : مناسب ترین نواحی برای انجام تزریق داخل عضالنی

 



 روش کار در تزریق عضالنی:

 نحوه انجام کار را برای بیمار شرح دهید. .۱

 دستها را بشوئید و خشک نمائید. .۲

 ده نمائید.تزریق را آما سینی وسایل .۳

 دارو را در سرنگ بکشید و آماده تزریق نمائید. .۴

تا موجب شل شدن عضله باسن و ی به سمت شکم خم نموده قرار دهید به پشت که پا را کم بیمار را به وضعیت خوابیده .۵

 کم شدن درد ناشی از تزریق شود.

ضدع،ونی اک وسانتیمتر پ ۵ه وسعت ببصورت دورانی از مرکزبه سمت خارج محل تزریق را با پنبه آرشته به الکل  .۶

 بگذارید.خود پنبه را برای است،اده بعدیدردست بعدی  تا موضع ضدع،ونی شده خشک شودثانیه صبرکنید ۴۰تا  ۳۰.نمائید

 پوشش روی سوزن را بردارید و هوای داخل سرنگ را خارج نمائید. .۷

 سرنگ را در دست راست بین شست و انگشتان خود قرار دهید. .۸

 ده از دست دیگر پوست را در افراد چاق کشیده و در افراد الرر جمع کنید.با است،ا .۹

 )عمود( وارد عضله کنید. درجه ۹۰با یک حرکت ثابت، آرام، سوزن را بازاویه  .۱۰

 سپ  با دست چپ بد نه سرنگ را گرفته و دست راست خود را به دسته پیستون منتقل کنید. .۱۱

طرف خارج بکشید، اگر خون وارد سرنگ نشد. محلول را بآرامی تزریق کنید با دست راست خود پیستون را به آهستگی به  .۱۲

رده وداروی حاوی خون رادور ریخته اگر خون وارد سرنگ شدآن را بسرعت از داخل عضله در امتداد مسیر تزریق خارج ک)

 (.از داروی دیگر است،اده کنید

 .ییدنماتی باک  س،بدون گذاشتن در یا خم کردن آن وارد  سرنگ و سوزن را فورأ .۱۳

 پنبه الکل را به آرامی در محل تزریق فشار دهید. .۱۴

باشند در این حالت با کمی فشار بر در صورتیکه از محل تزریق خون خارج شود دلیل پارگی مویرگهای اطراف تزریق می .۱۵

 نمائید. یک قطعه گاز روی محل تزریق گذاشته و با چسب محکم آید در ریر آنصورتروی موضع، خونریزی بند می

 

 اقدامات الزم برای کمتر کردن درد ناشی از تزریق عضالنی:

 بیمار در وضعیت راحت قرار گیرد. -

 تعویض گردد. سرسوزن پ  از کشیدن دارو وقبل از تزریق -

 بیمار را تشویق کنید تا عضالت خود را شل کند. -

 

 :تزریق عضالنی نکات مهم در

 بکشد. هنگام تزریق از بیمار بخواهید تا ن،  عمیق -

 دارو را بآرامی تزریق کنید. -

 تزریق کنید. سپ  اجازه دهید تا ماده ضدع،ونی کننده خشک شود، -

 صحبت کنیدتا حواس او پرت شود. در هنگام تزریق بابیمار -

 یا خارج کردن از عضله خودداری کنید. به عضله و آهسته وارد کردن از آرام و -

میلی متر از آن را بیرون از نسنج نگه دارید تا در صورت شکستن بتوان  ۲سوزن را وارد نسنج نکنید؛ حدود  تمام طول -

 آن را خارج نمود.
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 تزریق زیر جلدی:                                                                                    

، واکسن MMR نسولین، هپارین، واکسن تجویز دارو طبق نیاز بیمار بمنظور جذب آهسته تر مانند ا زیرجلدی:موارد تزریق 
MR 

 .ران ها، ناحیه شکم و باالی باسن و زیر کتف یسطح خارج سطح خارجی بازوها، محل تزریق:

 

 

 

 روش کار تزریق زیر جلدی:

 روش تزریق عضالنی را انجام دهید. ۴تا  ۱مراحل  -

 باشد.دارید، در حالیکه کف دست بطرف باال  سرنگ را بین شست و انگشتان نگه -

 با دست دیگر پوست اطراف تزریق را بکشید تا سطح محکمی برای ورود سوزن بوجود آید. -

الیه فوقانی پوست عبور داده  از درجه با پوست در حالیکه سطح مورب سوزن بطرف باال قرار دارد. ۴۵زاویه  سوزن را با -

 .وارد جلد کنید

 از آسپیره کردن سرنگ خودداری کنید. -

 اژ داده نمی شود.عد از تزریق ماسب -

 
 حوه انجام تزریق زیر جلدین



 نکات قابل توجه در تزریقات زیر جلدی:

 

 دارو با دوز معین تزریق شود. -

 محل تزریق با توجه به بافت، زاویه و عمق تزریق صحیح باشد.  -

 سوزن نباید به عروق و استخوان برخورد نماید. -

 د شود.سر سوزن در تزریق زیر جلدی نباید تا انتها وار  -

 باید بصورت چرخشی باشد.، بلکه نبایستی در یک محل باشد  قیتزر در تزریقات مکرر،  -

 اندازه سوزن مناسب باشد.  -

 دستور دارو حتما باید زیر جلدی باشد.  -

 تزریق از پایین به باال در مسیر جریان خون باشد. -

 افت چربی پوشیده باشد.تزریق نبایستی بر روی م،اصل یا تاندون باشد؛ محل تزریق باید از ب  -

 خونریزی بعد از تزریق زیر جلدی مشاهده نمی شود. -

 

        
 نحوه انجام تزریق چرخشی

 
 

 تزریق داخل جلدی: 

 موارد تزریق داخل جلدی:

 تجویز دارو بمنظور تست های حساسیتی و آلرژی -

 تزریق واکسن ب ث ژ -

 انجام تست های تشخیصی مثل تست توبرکولین -

 

 .استفاده کنیم 25 ـ 26شماره  تزریق داخل جلدی از سرنگهای برایتوجه : 

 

 محل تزریق داخل جلدی:

 باشد.انگشت پائین تر از آرنج می ۴محل دقیق در سطح داخلی ساعد و  -

 محل انتخابی باید عاری از حساسیت در لم ، التهاب، تورم و ضایعه باشد. -
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 جلدی: داخلروش کار تزریق 

 

 وش تزریق عضالنی را انجام دهید.ر ۴تا  ۱مراحل  -

نماید و بیمار با ورود سوزن در پوست برجستگی کوچکی شبیه یک تاول ایجاد می برای بیمار توضیح دهید که تزریق دارو  -

 احساس سوزش خ،ی،ی خواهد کرد.

 بیمار را در وضعیت مناسب قرار دهید. -

صورت دورانی پاک نمائید و اجازه دهید پوست بیمار خشک محل تزریق را با پنبه آرشته به الکل از مرکز بطرف خارج ب -

 .شود

 دست ریر فعال خود برای است،اده بعدی قرار دهید. ۴و  ۳پنبه الکل را بین انگشت  -



 پوشش روی سوزن را بدون ایجاد آلودگی سوزن بردارید. -

 .هوای داخل سرنگ را خارج کنید -

 ف دست بطرف باال باشد.سرنگ را بین شست و انگشتان نگهدارید، در حالیکه ک -

 با دست دیگر پوست اطراف تزریق را بکشید تا سطح محکمی برای ورود سوزن بوجود آید. -

نی پوست عبور داده الیه فوقا از درجه با پوست در حالیکه سطح مورب سوزن بطرف باال قرار دارد. ۱۵سوزن را باز زاویه  -

 وارد جلد کنید.

 از آسپیره کردن سرنگ خودداری کنید. -

 آرامی تزریق کنید، بطوریکه یک برجستگی کوچک بر روی پوست ظاهر شود.ه دارو را به دقت و ب -

 باشد.میلی لیتر می ./.۱تا  ./۱معموال حجم محلول تزریق بسیار کم و  -

ن بسرعت سوزن را خارج کنید و محل تزریق را باآرامی با پنبه الکل پاک کنید. هرگز نباید محل تزریق را ماساژ داد چو -

 گردد.موجب ورود دارو به بافت زیر جلدی و یا خروج دارو از طریق محل ورود سوزن می

 نمائید. saftybox بدون گذاشتن در پوش یا خم کردن وارد سرنگ و سوزن را فورأ -

شود الزم است محل تزریق به شعاع یک سانتی متر در مواردی که این نوع تزریق برای تست های حساسیتی انجام می -

 رت یک دایره مشخص شود و تاریخ و ساعت تست در کنار محل تزریق یادداشت شود.بصو

 

 خالصه و نتیجه گیری:

 

شخصی که دارو را تزریق می کند باید با وسایل آن یعنی سرنگ و سوزن و طرز  .تزریقات امری ساده و پیش پا افتاده نیست

نوع دارو را خوب بشناسد و طوری تزریق کند که بیمار ناراحت  استریل کردن آنها آشنایی کامل داشته و محلولهای تزریقی و

بمنظور به حداقل رساندن آسیب به بدن باید تزریقات بر اساس  نیبنابرا ؛  العمل های داروها را نیز بداندنشود و عک

 دستورالعمل و پروتکل های استاندارد و دقیق اجرا گردد.

 

 پرسش و تمرین:

 

 ایید ودر خصوص استاندارد های تزریقات گزارش تهیه کنید.به کتب پرستاری مراجعه نم -

 فرآیند انجام تزریق را ترسیم نماید. -

 محلهای تزریق عضالنی، زیر جلدی و داخل جلدی را روی ماکت مشخص کنید. -

 بازدید نموده و گزارش یک مورد مشاهده انجام تزریق را بنویسید. از یک مرکزیا بخش اورژان  بیمارستان -

 دفترچه فعالیت ها ثبت نمایید.کار عملی را در مشاهدات  -
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 فصل ششم

 آشنایی با پانسمان و نحوه انجام آن

 

 .پانسمان را تعریف کند -

 .وسایل کار برای پانسمان ر ا بشناسد و آماده نماید -

 ماده کردن پک پانسمان و وسایل مورد نیاز آنرا توضیح داده و بطور عملی پکآطریقه  -

 .نمایدپانسمان را تهیه  

 .بطور استریل پک پانسمان را باز نماید -

 .پانسمان زخمها را بطور صحیح و استریل انجام دهد -

 ماده کند.آسینی پانسمان را  -

 و باز نماید. ببندند مطابق دستورالعمل های استریلپک پانسمان رایک  -

 .پانسمان را بطور استریل انجام دهند بطور صحیح و استریل زخم را شتشوو -

 

 

 

 

 



 

 آن نحوه انجامو  پانسمانشنایی با آ

 

مانند پوشش  پانسمانبرخی از جراحت ها نیاز به مراقبت دارند تا روند بهبودی خود را با سرعت بیشتری طی کنند.  مقدمه:

ح،اظتی، سطح زخم را می پوشاند تا از ایجاد خونریزی و ع،ونت زخم جلوگیری شود و این امر بهبود سریع تر زخم را تضمین 

 کند. می

 :پانسمانتعریف 

 ند.گویپانسمان را شستشوی زخم و تمیز کردن آن با رعایت کلیه اصول استرایل و قرار دادن پوشش استریل روی زخم 

 اهداف پانسمان زخم:

 جلوگیری از ورود میکروبها به زخم -

 ح،اظت زخم از صدمات -

 زخم جذب ترشحات -

 کاهش درد -

 جلوگیری از تورم -

 ماستعمال دارو بر روی زخ -

 یزیبند آوردن خونر یاعمال فشار برا -

 تسریع التیام زخم با کمک به لخته شدن خون -

 حرکت کردن زخم یو ب ینگهدار -

 ماریب یو روح یجسم شیح،ظ آسا -

 انواع پانسمان:
 

 عبارتند از: ترشحات زانیبه نوع زخم و مانواع پانسمان با توجه 

را پ   ی به درمان دارویی مانند است،اده از پمادها نیست زخم در موارد یکه زخم سطحی بوده و یا نیازپانسمان خشک:  .۱

 از شستشوی با گاز خشک پانسمان کنید.

اده هرگاه زخم ع،ونی و عمیق بوده آبه ویا به علت سوختگی ایجاد شده باشد پ  از شستشو با است، پانسمان مرطوب:  .2

خشک  کنید روش انجام این پانسمان مانند پانسمان از پماد و داروهای مرطوب کننده دستور داده شده زخم را پانسمان

 است، با این ت،اوت که الیه های گاز باید آرشته به سرم فیزیولوژی گرم باشد.

یک  این نوع پانسمان در زخمهای که خونریزی شدید دارند است،اده می شود و عبارتست از قرار دادنپانسمان فشاری:  .3

به  چسب به شکلی که گاز کامال فشرده و سبب بند آمدن خونریزی شود می توان گاز استریل بر روی زخم و است،اده از

 جای چسب از با نداژ محکم است،اده کرد.
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 سمانپان الزم وسایل                                                                                     

 :شامل پانسمان سینی

 شود.( است،اده ساولن نبودن صورت در و بتادیناز  ترجیجا. … و فیزیولوژی سرم لین،ساو بتادین،) ضدع،ونی محلول -

 پماد استعمال جهت اپلیکاتوراستریل -

 رسیور قیچی، پنست، پن ، گالیپات، شده، سواپ پنبه گاز، شامل پانسمان پک -

 (بلند سیار پن ) استریل فورسپ  چیتل -

 قیچی باندو -

 (پالست لکو) چسب -

 رومشمعی و مشمع -

 اسکم -

 دستکش -

 :زیتم یپانسمان زخمها

 .دیپانسمان نما حیاصول صح تیمحل زخم را با رعا فراگیر بتواندروش کار  یریادگیپ  از  :هدف

 ازین. در صورت ردیگ یشستشو، پانسمان انجام م یمحلول ها ختنیو ر حیپ  از باز کردن بسته به روش صحروش انجام: 

 یها ک یبرا در داخل  لیتوان گاز و پنبه استر یم نیفوق اضافه نمود. همچن لیاآماده را به وس لیاستر لیوسا انتو یم

روز پ  از  ۱۰اکثر بودن )حد لیانقضاء استر خیتار انیشدن آنها در اتو کالو، آنها را تا پا لیجداگانه قرار داد و پ  از استر

 نمودن( مورد است،اده قرار داد. لیاستر خیتار

 توجه:

 دیگرابتدا یک طرف سپس طرف  ،  از مرکز به طرف محیط یا مرکز به طرف خارج از باال به پایین ودر زخم های تمیز   -

 .شود ضدعفونی می

 شود. در زخم های عفونی از محیط به داخل بوسیله بتادین ضد عفونی انجام می -

 شود. ضد عفونی انجام میاز مرکز به خارج با حرکات دورانی ، در زخم های نا منظم  -

-  
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 یپانسمان و بانداژ فشار

 داشته باشد. انیفراوان جر یزیشود که در محل زخم، خونر یبه کار برده م یزمان فشاری بانداژ و پانسمان 

 
 پانسمان: هر پس از انجام
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 :پانسمانانواع  در زمان انجامنکات قابل توجه 
 

ه دور نگاه آلود لیوسا ریاز لباس خود و سا دیآنها را باازآلوده شدن،  یریجلوگ یبرا ل،یاستر لیهنگام کار کردن با وسا  -

 داشت.

 زخم عبور داد. ایو  لیاستر دانیم یدست را از رو دیبه هنگام کار نبا -

 شود. آلوده لهیوس ایدور از چشم شما مکان و  استممکن  رایز ؛دیو به آن پشت نکن دیدور نشو لیاز حوزه و مکان استر -

رات ممکن است محل و ابزار با ذ رایز ؛دیکن یخوددار لیاستر لهیوس ایحوزه و  یبر رو از صحبت کردن، سرفه و عطسه -

 آلوده شوند. ینیموجود در ترشحات دهان و ب

 شود. یریآن جلوگ یات،اق یو از آلودگ دهبو دیتا در معرض د دیرا باالتر از کمر خود نگاه دار لیاستر اءیاش -

 

سب بودن محیط اطراف بیمار جه سک و عدمتوجه: منا ستفاده از ما سمان، ا سمان، عدم وجود گرد و غبار در اطراف پان  ت انجام پان

 سرفه و عطسه به طرف زخم در هنگام پانسمان کردن از اصول مهم پانسمان است.

 

 لیح استرتا از تماس سط دیبسته را که دور از بدن قرار دارد باز کن ینخست لبه خارج ل،یاستر یباز کردن بسته ها یبرا -

 نباشد. لیبسته استر یبه دراز کردن دست رو یازیشود و ن یریبا روپوش جلوگ

ستر دانیرطوبت به درون م رایز، دیکن یخوددارکارذ  ایپارچه و  یبر رو محلول ختنیاز ر - ها را  بکروین،وذ کرده و م لیا

 آورد. یبه همراه م

 دچار ع،ونت شود. ماریممکن است ب رایز ،دیاست،اده نکن دیبودن آن شک دار لیکه در استر یهرگز از ابزار -

 .دیدستکش است،اده کن ایاز پن  و  لیدست زدن به ابزار استر یبرا نیبنابرا؛ کرد لیتوان استر یدستها را نم -

 خارج به مزخ وسط از دورانی طور به را کننده ع،ونی ضد محلول به آرشته پنبه گلوله یا و گاز زخم، کردن تمیز هنگام به  -

 .ودمیش زخم به پوست از ها میکروب انتقال مانع عمل این. کنید است،اده بار یک فقط را پنبه قطعه هر و ددهی حرکت

سمان  - سته محکم خیلی نباید پان سبتأ باید و شود پیچی باند و شده ب سته شل ن  در و کند پیدا جریان بهتر هوا تا شود ب

 .شود تبخیر پانسمان زیر حرارت و رطوبت از مقداری و شود پیشگیری پوست تحریک از نتیجه

 ناپذیر ترطوب کیسخخه یک در اند، رفته کار به زخم کردن تمیز برای که را هایی پنبه و قبلی بندی زخم ندهای با  گازها،  -

 طوبتر کیسه خارجی سطح که کرد دقت باید.( شوند سوزانده که است بهتر. )شوند دفع آلوده مواد سایر با تا کنید؛ جمع

 .نشود دهآلو ناپذیر

 مسکن داده شود. ماریطبق دستورالعمل به ب دیبا، پانسمان همراه با درد باشد ضیکه تعو یدر صورت -

 شود. یم یزیو خونر ماریب یموجب ناراحت ده،یبه زخم چسب که یپانسمان یو ناگهان عیبرداشتن سر -

 توجه کرد. ی و مویرگیدیور ی،انیشر یزیبه نوع خونر دیبا یبه هنگام انجام پانسمان فشار -

سمان در - شار انجام گ دیچشم، با وارده به صدمات پان سمان بدون ف سمان از ردیپان سب و جهت محافظت پان  بانداژ منا

 است،اده شود.



 .نریزید سول،امید یا سیلین پنی پودر زخم روی هرگز -

 .شود می انجام پزشک توسط جراحی عمل از بعد پانسمان اولین -

چون پ  از خشک شدن، کندن آن مشکل و دردناک است و سبب خونریزی  ؛م قرار ندهیدهرگز پنبه را مستقیمأ روی زخ -

 شود.نیز می

شد، برای جلوگیری از خونریزی احتمالی، آنرا از زخم - سم خارجی در زخم فرو رفته با وی زخم ر بلکه خارج ننمائید، اگر ج

 فوری دهید. گاز استریل گذاشته و بیماررا ارجاع

 ر دهید.کامال به خون آرشته شده، آن را بر ندارید و گاز بیشتری روی آن قرا گاز گاز روی زخم، ناگر پ  از قرار داد -

شود، بهتر - سمان گاز روی زخم از محل خود جابجا  ست آنرا تعویض کنید چون امکان آل اگر قبل از ثابت کردن پان ودگی ا

 گاز با میکروبهای اطراف محل زخم وجود دارد.

شد،ع،ونی که  در زخمهای - شحات چرکی با شوی همراه با تر س سمت خارج زخم به داخل می ش شد و بهتر زخم از ق با

 است در زخمهای چرکی با ترشح زیاد، مقادیر بیشتری گاز روی زخم قرار دهید.

 

 دار: ترشح های زخم پانسمان 

زان یم ،یاحتمال یها هیبخ تیهمواره از نظر وجود التهاب، ع،ونت، وضخخع دیترشخخح دار، زخم را با یدر پانسخخمان زخم ها -

 کنترل نمود. دیآرشته به ترشحات با یترشحات و تعداد گازها

سمان را چنان با - ضخ دیپان شحات به طرف  سراز نیتر میانجام داد که تر سمان  سمت پان قرار گرفتن  بیشوند. ترت ریق

 دارد.و راه رفتن او  مارینشستن ب ایو  دنیخواب تیبه وضع یقسمت کل،ت پانسمان بستگ

سمان  ضیدفعات تعو - شحات خ یطور دیباپان سمان از تر شد که محل پان شود   یبا شک و تم ، چونن شتن  زیخ نگاه دا

 کند. یم یریبافت جلوگ بیو تخر کاتیپوست از تحر

و خشک  دییپوست اطراف زخم را از داخل به خارج با آب و صابون بشو ،داشته باشد یادیکه زخم ترشحات ز یدر صورت -

 .دهید ادامه ترشحات تمام شدن پاک تا را زخم کردن تمیز. دیکن

 

 و قرمزی ،گرمی درد، از را مد نظر داشته باشید. عالئم عفونت زخم عبارتند زخم عفونت عالئمتوجه : در حین شستشو و پانسمان ، 

 .داد وریف ارجاع درمانی مرکز به را بیمار باید عفونت عالئم بروز صورت در. …و تب مثل عمومی عالئم زخم، ترشح و اطراف تورم

 

 نوار چسب: هب تیحساس

ر چسب از نواکه مربوط به است،اده  یعالمت ایو  یبه هر گونه ناراحت دیدارند که با تیاز افراد به نوار چسب حساس یبعض

را  هین ناحآ یه موهاک شودی م هیتوص ،از بدن که مو دارد است،اده شود یاز نوار چسب در قسمت دیاگر با .نمود توجه ،است

 د.شو یدردناک م ماریب یصورت برداشتن نوار چسب برا نیا ری. در ردییقبل از به کار بردن چسب کامال کوتاه نما

 تیاز چسب ضد حساس ستیبا یموارد م نیکه در ااست تاول  لیپوست، ورم و تشک یقرمز به چسب شامل تیحساس عالئمتوجه : 

 با باند ثابت نمود. پانسمان را ایاستفاده کرد و 
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 :آلوده زخمهای پانسمان 

م خراشهای کوچک پوست معموال نیازی به پانسمان ندارند و فقط با محلول ضدع،ونی شسشتشو داده و تمیز کنید و زخ -

 دارید. را جهت بهبودی سریعتر باز نگه

 به نیاز (باشد کامل سیناسیونواک) است ایمن فرد صورتیکه در پانسمان انجام ضمن وکوچک، وسطحی تمیز زخمهای در -

 .ندارد (نتتابولی) کزاز سرم به نیاز ولی دارد کزاز واکسن به نیاز نیست ایمن فرد اگر و ندارد تتابولین و کزاز واکسن

 سوراخ بصورت که عمیق یا شدید زخمهای وهمچنین ریره و خاک گردو بزاق، انسانی، مدفوع به شده آلوده زخمهای در -

 کزاز واکسن به نیاز است ایمن فرد صورتیکه در پانسمان، انجام ضمن ... وشکستگیهاو وسوختگیها شدگی له و شدگی

 باید تزریق شود. کزاز واکسنهم  و تتابولینهم  نیست ایمن فرد اگر و دارد تتابولین به نیاز ولی ندارد

 

 : از سطح زخم خارج نمودن ترشحات و بافت مرده

 :دییاعمل نم ریبه روش ز ،آن ززخم به منظور خارج نمودن ترشحات و بافت مرده ا یشستشو یدر صورت دستور پزشک برا

شکل در  یا عدد ظرف قلوه کیشود،  یکه شستشو داده م یمحلول شستشو در داخل سرنگ در سمت دنیپ  از کش .۱

 .شود یزخم گذاشته م ریز

تا  زندیر یم زخم یرو جیاشته، محلول را به تدرمتر از زخم نگاه د یسانت ۵تا  ۳سرنگ را با فاصله  یکه انتها یدر حال .۲

 .از زخم خارج شود شستشو محلول راهبافت مرده و ترشحات به هم

 گاز استریل از سطح سالم پوست جدا کنید.وسیله مرده و سیاه شده را ب هایبافتسایر  .۳

 دیده می شود. سوختگیهای ناشی از بیشتر در زخم  ترشحات و بافت مردهتوجه : 

 

 ندی وسایل جهت استریل کردن:بسته ب

 

ست درون آن اکه جلد آن سوراخ، تمیز و اندازه آن متناسب با وسیله ای باشد که قرار  درهنگام بسته بندی وسایل دقت شود

راف یا کارذ پک شود. جهت استریل کردن وسایل پانسمان الزم است وسایل مورد نیاز را با دو الیه پارچه مناسب یا کارذ گ

 ه روش آماده کردن بسته های استریل بسته بندی کرد.س،ید و ب

 :لیاستر یباز کردن بسته هاروش 
 

 .داز کنبآنها  یداخل طیرا بدون آلوده کردن مح لیاستر لیوسا یبسته ها، دبتوان فراگیر روش کار یریادگیپ  از  :هدف

 ریلپنبه یا گاز استیا پگ  ...ست پانسمان، ست بخیه،  مورد لزوم لیاستر یبسته ها الزم: لیوسا

 

 



 تن(بس) یلاسترآماده کردن بسته های روش                                                                  

 

 
 

 

 ذخیره و نگهداری بسته های استریل: در مورد مورد توجه نکات

 

ستر دانیم یمتر از لبه ها یسانت ۵/۲ - ساب م لیا سا نیبنابرا؛ شوند یآلوده ح ستر دانیم یها در لبه دینبا لیو قرار  لیا

 .رندیبگ

ض - ست الزم از مواقع یدر بع ستر ا شش ا شل ببندند لیکه دوباره پو صورت  محلولها  ختنیمثال: پ  از ر یبرا؛ را به 

سمان خلدا سته پان ش پوش یاست که به قسمت داخل ریامکان پذ یکار هنگام نیممکن است که آن را ببندند. البته ا، ب

 یو پ  از آن گوشه خارج یطرف ی، سپ  گوشه هافرد به خود کیبستن آن اول گوشه نزد یکه برا ت نزده باشنددس

 شود. یبسته م

 .دیمحسوب کن لیاستر ریآن را ر دیبا، دیشک داشت یبودن بسته ا لیکه به استر یدر صورت  -

 ن بسته آلوده نگردد.باز کردن بسته های استریل باید به طریقی باشد که محتویات استریل درو  -

 .ته باشیدیا در فاصله خیلی کوتاهی به محتویات درون آن احتیاج داش فقط هنگامی بسته استریل را باز کنید که بالفاصله -
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صرف نکرده اید، هرگز  اگر - ستریلی را که باز نموده اید، م سیله ا شش قرار ندهید و دوباره آنرا مجدداو ستریل  درون پو ا

 کنید.

 ل نمایید.یاستر زمان استریل بودن، مجددا ریل باز نشده را پ  از انقضاءبسته های است -

 قبل از باز کردن بسته استریل به عالمت و تاریخ اعتبار استریل بودن محتویات آن توجه کنید. -

تا  داده شود ماریبه ب لیاستر دانیالزم در مورد لزوم ح،ظ م حاتیتوض قبال دیبا ،باز شود ماریب نیدر بال لیاگر بسته استر -

 گردد. یریجلوگ یتوسط و لیاستر دانیاز آلوده شدن م

 داری شوند. با هم و در یک مکان نگهنباید بسته های استریل و ریر استریل  -

 محل نگهداری بسته های استریل باید خشک باشد. -

ید و روی چسب تاریخ در صورت نداشتن پارچه از کارذ است،اده کنید، داخل هر کارذ دو عدد گاز پیچیده و چسب بزن  -

 استریل کردن را بنویسید.

 بسته های کارذ پیچ گاز را، به تعداد مورد نیاز یک ه،ته جهت استریل در داخل بیک  بگذارید. -

هوا ممکن است  انیجر رایز ؛دیزمان ممکن بردار نیرا فقط به هنگام ضرورت و در کوتاه تر لیاستر ک یب ایظرف و  در -

 رف انتقال دهد.ها را به داخل ظ کروبیم

سطح  یاحتمال آلودگ ت،یوضع نینگاه داشتن در ا؛ باشد نییآن رو به پا نیریکه سطح ز دینگاه دار یرا طوربظرف  در -

 کند. یکمتر م لیاستر ریر اءیموجود در هوا و اش یها کروبیرا در تماس با م نیریز

در ظرف با سطح  لیتماس قسمت استر رایز؛ دیسطح قرار ده یبه صورت وارونه رو یظرف را تنها در مواقع ضرور در -

 سازد. یآن را آلوده م ل،یاستر ریر

روز بعد از استریل شدن است؛ در صورت  ۱۴اگر بسته بندی وسایل با کارذ گراف انجام شود، مدت استریل بودن آن   نکته:

ستریل، این مدت  ست،اده از پارچه دو الیه جهت ا ست ۱۰ا شود روز و اگر از کارذ معمولی ا شدن  ۷،اده  ستریل  روز پ  از ا

 در صورت است،اده از کرپ این مدت تا یک ماه و بیشتر افزایش می یابد.()قابل است،اده است. 
 

 خالصه و نتیجه گیری:                                                                                       

 لیاستر انجام پانسمان،باید با وسایل و طرز  پانسمان انجام میدهد،شخصی که  .ده نیستپانسمان امری ساده و پیش پا افتا

اگر پانسمان زخم درست انجام نشود نه تنها باعث  باشد.آشنایی کامل داشته  انجام دادن پانسماناستریل کردن وسایل و 

بمنظور به  نیبنابرا ؛را نیز ایجاد می کند بهبود جراحت نمی شود، بلکه شرایط زخم را وخیم تر و عوارض نامطلوب دیگری

 حداقل رساندن آسیب به بدن باید پانسمان بر اساس دستورالعمل و پروتکل های استاندارد و دقیق اجرا گردد.

 پرسش و تمرین:                                                                                           

 ری مراجعه نمایید ودر خصوص استاندارد های پانسمان گزارش تهیه کنید.به کتب پرستا -

 را ترسیم نماید. فرآیند انجام پانسمان -

 .پانسمان را بنویسید جامبازدید نموده و گزارش یک مورد مشاهده ان از یک مرکزیا بخش اورژان  بیمارستان -

 دفترچه فعالیت ها ثبت نمایید.مشاهدات کار عملی را در  -



 منابع: فهرست

 اصول مراقبت از بیمار دوگاس -

 3و  2و  1پرستاری بهداشت جامعه  -

 پرستاری داخلی جراحی برونر -

 پرستاری جامعه نگر، بسته آموزشی کارشناسی ارشد جامعه نگر -

 مداخالت پرستاری ورنا چودین -

 بسته آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی -

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشکی، دانشگاهعلوم بهداشتی معاونت آموزشی بسته -

 عوارض واگیرو غیر و واگیر های بیماری خصوص در پزشکی آموزش و درمان – بهداشت وزارت های دستورالعمل -

 واکسیناسیون

 سالمت مراقب خدمتی بسته -

 تهرانی، شجاعی حسین دکتر تالیف شایع، واگیر و واگیر غیر نمزم های بیماری اجتماعی، پیشگیری و پزشکی درسنامه -

 چهارم چاپ 1380 سال سماط، تهران،/ افضلی ملک دکتر نظر زیر

 (ایراپن) ایران اولیه بهداشتی های مراقبت نظام در واگیر غیر های بیماری اساسی مداخالت مجموعه  -

 


