● خبًَادُ ّبي گشاهي قجل اص ايٌكِ ثيوبس خَد سا هشخع كٌيدذ
ثب تين دسهبًي اػن اص سٍاًپضضک ،پشستبس ،سٍاًدطٌب
اختوبػي هطَست كٌيذ ٍ اص ٍضدؼي

ٍ هدذدكبس

ثيودبسي اعاػدبت كب دي

ثشاي ثيوبس ًبخَضبيٌذ ثبضذ ،دس ايي گًَِ هَاسد ًجبيستي خَدسشاًدِ

● پس اص تشخيع اص ثيوبسستبى ٍ كست ثْجَدي كدب ي نٌبًهدِ

اقذام ثِ قطغ يب تغييش ثشًبهِ داسٍيي ثيوبس ًوبييذ ،ثلكِ هي ثبيسد

ثيوبس قػذ داسد ؼبليتْبي ضغلي ٍ اختوبػي خَد سا اص سش ثگديشد

دس اٍليي شغ هَضَع سا ثِ پضضک هؼبلح دس هيبى ثگزاسيذ.

الصم اس ثب كوک ا شادي نَى كبس شهبّ ،وكبساى ،دٍسدتبى ٍ ...
تشتيجي اتخبر ضَد كِ اگش ثيوبس قجاً ضغلي حسب  ،دضَاس ٍ پدش

ثذس آٍسيذ .
● هوكي اس ثشخي اص ثشًبهِ ّبي دسهبًي ًظيدش سٍاى دسهدبًدي،

استش

داضتِ يب دس هحيطي پش استش

كبس هي كدشدُ ندِ ثدسب

● پس اص تشخيع اص ثيوبسستبى هوكي اس الصم ثبضذ كِ ثيوبس

خبًَادُ دسهبًي ،كبسدسهبًي دس صهبى تشخيع ثيوبس اص ثيودبسسدتدبى

ّفتِ ّب يب هبّْب تح ًظش سٍاًپضضک ثبضذ ٍ دس ايي هذت داسٍ

ًبتوبم هبًذُ ثبضذ ٍ الصم ثبضذ كِ ثيوبس پس اص تشخيع ثِ غدَست

هػشف كٌذ .اخشاي دقيق دستَسات داسٍيي ،پيگديدشي دسهدبى،

سشپبيي ٍ عجق ثشًبهِ هٌظن هشاخؼِ كٌذ .تحقق ايي اهش ثبلطجغ ثدِ

● صهبًي كِ ثيوبس دنبس پشخبضگشي ضذُ اس  ،آساهص خدَد سا

هشاخؼِ ثِ سٍاًپضضک عجق ثشًبهِ هٌظن ٍ گضاسش ٍضؼي ثيوبس

استوشاس ٍ تذاٍم دسهبى ٍپيطگيشي اص ػَد كوک هي كٌذ.

حفظ كٌيذ  ،اص ثيوبس بغلِ ثگيشيذ ٍ ،سبيل ٍ اثدضاسّدبي ثدشًدذُ،

ثِ تين دسهبى اص خولِ ًكبتي اس كِ ثبيستي ثدِ آى تدَخدِ
● ايدبد هحيطي آسام ٍ ثذٍى دسگيشي ٍ كطوكص دس خدبًدَادُ اص

داضتِ ثبضيذ.

خولِ ػَاهلي اس كِ دس پيطگيشي اص ػَد ػائن ثيوبس ثسيبس هؤثش
● اص آًدب كِ هػشف هشتت ٍ هٌظن داسٍّبي تدَيض ضذُ اص عشف
سٍاًپضضک ًقص اسبسي دس دسهبى ٍكٌتشل ػائن ثيودبسي داسد
ثٌبثشايي الصم اس ثؼذ اص تشخيع ًظبست هستقين ثدش هػدشف
هٌظن داسٍي تدَيض ضذُ داضتِ ثبضيذ.

الصم اس ًَع كبس يب هحيط كبسي ٍي تؼذيل يب تغييش كٌذ.

ثيوبس دٍس كٌيذ ،ثب آساهص ٍلدي

سٌگيي ٍ خطشًبک سا اص دستش

ثب قبعؼي ثِ اٍيبد آٍس ضَيذ كِ پشخبضگش ضذُ اس ٍ ثدؼدذ اص
حفظ آساهص ثب اٍ گفتگَ خَاّيذ كشد .اگش آسام ًطذ ٍي سا ثدِ

اس .

ثيوبسستبى اًتقبل دّيذ .دس غَست ًيبص ثب اٍسطاًس ٍ يدب پدلديدس

● سؼي كٌيذ ػَاهل هَثش دس ػَد ثيوبسي سا ثِ حذاقل ثشسبًيذ .
ايي ػَاهل ػجبستٌذ اص  :ثشّن خَسدى صهبًْبي عجديدؼدي خدَاة ٍ

توب

ثگيشيذ تب دسغَست اهكبى ثِ ضوب كوک كٌٌذ ثيوبستدبى سا

ثِ ثيوبسستبى ثشسبًيذ.

ثيذاسي ،هػشف هَاد ً ،بسبصگبسي ّبي دسٍى خبًَادُ ٍ طدبسّدبي
● داسٍّبي سٍاًپضضكي هوكي اس داساي ػَاسضي ثدبضدٌدذكدِ
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● دس غَست ثشٍص ػائوي هبًٌذ ثي خدَاثدي ،ا دضايدص اًدضٍاي

سٍاًي ضذيذ.
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اختوبػي ،سػبي ًكشدى ثْذاض

شدي ،ثب خَد غدحج

كدشدى ،

● تَخِ داضتِ ثبضيذ كِ دس خبهؼِ ثبٍسّبي غلط ،ػبهيبًِ ٍ ثي اسدب

ثي تفبٍتي ،خشٍج ثذٍى دليل اص خبًِ ً ،گبُ ّبي سشد ٍ هبت ٍ ثدي

دس خػَظ ثيوبسيْبي سٍاًي صيبد ثِ نطن هي خدَسدً .جبيدستي ثدِ

احسب  ،هسب شتْبي هتؼذد ًبهطخع ٍ ثذٍى ّذف ،كن تحشكي ،

پٌذّب ،تَغيِ ّبي ػبهيبًِ ديگشاى حتي اگش اص سٍي خيشخَاّي ثبضدذ

استجبط دادى غيشهؼوَل ٍقبيغ ثِ هزّت ،تْذيذ ثِ آسيت ثِ خدَد

گَش دّيذ يب ػول كٌيذ صيشا ػول كدشدى ثدِ آى گدبُ هدطكل سا دٍ

ٍ ديگشاى ٍ خٌذُ ّبي ثي هدَسد ثيودبس سا ثدِ ثيوبسسدتبى اسخدبع

نٌذاى هي كٌذ.

دّيذ .
● ضوبسُ تلفي ّبي ضشٍسي سا داضتِ ثبضيذ هثل ثديدودبسسدتدبى،

يكي از مهمترين عوامل براي جلوگيري از

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻰﭘﮋوﻫﺸﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص(
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﻰ درﻣﺎﻧﻰ اﻋﺼﺎب و روان اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ

عود بيماري ،مصرف مرتب داروها و

َسي ّب ٍ ًظبيش آى .
● اص دادى قَل ٍ قشاسي كِ ًوي تَاًيذ ثِ آى ػول كدٌديدذ خدذاً

مراجعه منظم به روانپسشك مي باشد.

آموزش مراقبتهاي پس از ترخيص

ثپشّيضيذ .
● هسئَلي هشاقج اص ثيوبس سا ثش ػْذُ يک ًفش قشاس ًذّيذ ٍ ايدي
هسئَلي سا ثِ تٌبٍة ثيي ا شاد خبًَادُ تقسين كٌيذ.
● تَخِ داضتِ ثبضيذ كِ ثشاي هشاقج ثيطتش اص ثيوبس دس اثتذا الصم
اس

خَد ضوب سبلن ثبضيذ .ثٌبثشايي دس هشاقج

ٍ سٍاًي خَد اّتوبم ٍسصيذ.

اص ساه

خسوي

ﻧﺸﺎﻧﯽ:ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس-ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ  -ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪى
ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب و روان اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ79199153151:
ﺗﻠﻔﻦ 076- 33330919 :

ﻣﻨﺒﻊ  :دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  http://roozbehhospital.tums.ac.irو

ب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن http://darman.tums.ac.ir/

دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1395

وﯾﺮاﯾﺶ1 :
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ﺑﺎزﻧﮕﺮي1:

