لیست مطالب آماده شده :


سرطانهای شایع



کم خونی ها



اختالالت خونی



تاالسمی وهموفیلی وون ویلبراند



عوارض شیمی درمانی دربزرگساالن واطفا ل



عوارض رادیوتراپی



تغذیه درشیمی درمانی ورادیوتراپی



آمادگی برای نمونه برداری ازمغز استخوان



آمادگی برای پیوند مغز استخوان .....



مراقبت های قبل وبعد از جراحی ها



چگونگی مراقبت از کیسه کلستومی



پیشگیری وکنترل لنف ادم دست
دیابت  ،دیابت و ورزش



افزایش فشارخون



براساس نیاز سنجی به عمل آمده بیمار به واحدهاا
زیر جهت مشاوره ارجاع داده می شود:


ٍاحد تغذیِ



ٍاحد رٍاًطٌاسی



ٍاحد هددکاری



ٍاحد فیشیَتزاپی



هزکشکٌتزل ادم دست



هزکشطة تسکیٌی

معرفی واحدآموزش همگانی وبیماران

آموزش به بیمار یستری:
آموزش دربخشها درسه مرحله انجام می گیرد


آهَسش تدٍ ٍرٍد



آهَسش حیي تستزی



آهَسش حیي تزخیص

آهَسش ّا تَسط پشضک هؼالج ٍپزستار اى در تخشخص اًخ خام

ازآنجا که بعضی ازداروهای شیمی درمانی یا داروهاای

هی گیزد ٍ ًْایتاً درصَرت ًیاس تِ آهَسش ّای تکویلی تخیخوخار

دیاگاار بااایاد باه رااورت خااوراکای در ماانازل مراارف

ٍخاًَادُ تِ ٍاحد آهَسش ّوگاًی ارجاع دادُ هی ضًَد.

گردد.دراین رابطه مطالبی آماده شده است ،ایان داروهاا
عبارتند از:
ایماتینیب ،هیدروکسی اوره ،زلودا ،فروسولفات
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مقدمه

اهداف آموزش به بیمار

آهَسش تِ تیوار فزآیٌدی است تیوار هحَر هثتخٌخی تخز

ّدف ًْائی اس آهَسش تِ تیواراى ،گفتي تْتزیي کارّا تِ ایطخاى

ًیاسّای اتزاس ضدُ تَسط پشضک ٍ تیوار تزای کوک تخِ

ًیست  ،تلکِ کوک تِ آًْا تزای یادگیزی چگًَگی هزاقثت اس خَد

تیوار جْت تصوین گیزی هطارکتخی ٍ آگخاّخاًخِ در

تِ هٌظَر ار تقای سالهت است .ضوي ایٌکِ افشایص داًص تخزای

هَرد تیواری کِ تزای کٌتزل ٍ کٌارآهدى ّزچِ تْتز تخا
تیواری اجزا هی گزدد.
ضرورت وفواید آموزش به بیمار


افشایص هطارکت تیوار



افشایص رضایتوٌدی تیوار



ارتقای کیفیت سًدگی تیوار



کاّص اضطزاب تیوار ٍّوزاّاى



افشایص پذیزش در هاى اس طزف تیوار



کاّص ّشیٌِ ّا



کاّص هیاًگیي دٍرُ تستزی



کاّص هیاًگیي دٍرُ تستزی

آموزش به بیمار در بیمارستان حضرت سیدالشهداء
ٍاحدآهَسش تِ تیواراٍاخزضْزیَرهاُ ۱٣١١فؼالیت خَد راضزٍع کزد.
تزًاهِ آهَسش تِ تیوخارتخا آهخَسش پخیخزاهخَى ػخَار

ضخیخوخی

درهاًی،رادیَتزاپی ضزٍع ضد ٍ تاتَجخِ تخِ ًخیخاس سخٌخ خخی تخخِ
ػوآ آهدُ آهَسش ّخا ٍسخیخغ تخزخضخد.

تغییز رفتار کافی ًیست.

آموزشها در واحدآموزش همگانی به دوصورت اناجاا

اهداف:
 -۱هصًَیت ٍ ایوٌی تیوار
 -٢حفظ ٍتاهیي سالهت
 -٣آهَسش تٌدرستی

می گیرد:


آهَسش فزدی



آهَسش گزٍّی

توجه:

ارتقاء سالمت
هدف نهایی آموزش سالمت به
بیماراست



زمان آموزشها گروهی قبالً اعال می گردد



حضور بیمار در کالس السامی است.

