 اس هصزف آسپیزیي ٍ دارٍّائی کِ تاػج ایجاد خًَزیزشی هزی
ضَد اجتٌاب کٌیذ.
 اس فیي کزدى ضذیزذ اجتٌاب کٌیذ.

پیشگیری از خونریسی مقعد:
اس سٍرسدى هَقغ اجاتت هشاج اجتٌاب کٌیذ.
اس ًزم کٌٌذُ ّای قَام هذفَع استفادُ کٌیذ.
هصزف هایؼات را سیاد کٌیذ
اس ضیاف استفادُ ًکٌیذ.
جلوگیری از خشکی پوست

در صورتی که خون دماغ رخ داد :


در ٍضؼیت ًیوِ ًطستِ قزار تگیزیذ.



کیسِ یخ رٍی تیٌی قزار دّیذ.



تیٌی را آّستِ فطار دّیذ.

رعایت بهداشت دهان بعد اس هز وعده غذائی :








هصزف هایؼات را افشایص دّیذ.



لثْا ٍ پَست اًذاهْا را چزب کٌیذ.



ًاختْا را تِ دقت کَتاُ کٌیذ.



اس سَّاى ًاخي استفادُ ًوائیذ.

آموزش مراقبت از خود
در بیماران آی.تی.پی
BR/EP/
BR/EP/020
کد020:

نکتـه :

اس هسَاک ًزم استفادُ کٌیذ.

اس آًجا کِ تخص اػظن درهاى ،سزکَب دستگاُ ایوزٌزی تزَسزظ

اس ًخ دًذاى تااحتیاط استفادُ کٌیذ.

دارٍّایی هثل کَرتَى یا دیگز دارٍّای تضؼیف کٌٌذُ ایوٌی است،

اس خَردى هَادی کِ تاػج تحزیک هخاط دّاى هی ضًَذ،

تٌاتزایي تیواراى در هؼزض خغز ػَارضی ّوچَى پَکی استخَاى،

خَدداری کٌیذ.

تحلیل ػضالت ،پَسیذگی دًذاًْا ،ػَارض گَارضی ٍ افزشایزص

اس هصزف غذاّائی کِ تِ سختی جَیذُ هی ضًَذ خزَدداری

ػفًَت هی تاضٌذ.

واحدآموسش همگانی

کٌیذ.

منبع:
تزًٍز.سَدارث،پزستاری تیواریْای خَى
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مقدمه:

عالئم شایــع :

(آی.تی.پی) ًَػی تیواری خَد ایوٌی است کِ درآى دستگاُ ایوٌی



تذى تزػلیِ تذى فزد ٍارد ػول ضذُ ٍ پالکتْای خزَى فززد را

لکِ ّای کَچک ،گزد ٍ،تِ رً

ّ وِ هَاد دفؼی تیوار ًظیز هذفَع ،ادرار ،استفزاؽ اس ًظز خزَى
قزهشهایل تِ ارغَاًی در

هخفی ٍ آضکار کٌتزل گزدًذ.


پَست

تخزیة هی کٌذ.



کثَد ضذگی

اس آًجا کِ پالکتْا ًقص تسیار هْوی در رًٍزذ اًزؼزقزاد خزَى ٍ



خًَزیشی دّاى ٍ لثِ ّا

جلَگیزی اس خًَزیشی دارًذ ،اس تیي رفتي آًْا تاػج افشایص خزغزز



خًَزیشی اس تیٌی

خًَزیشی درفزد هی ضَد.



خًَزیشیْای ضذیذ در عَل قاػذگی

ایي تیواری در ّوِ سٌیي دیذُ هی ضَد ٍلی تیطتز در کَدکزاى ٍ



ٍجَد خَى در ادرار ،هذفَع

پززَسززت اسًززظززز لززکززِ ّززای کززَچززک ٍ قزززهززش

هتوایل تِ ارغَاًی ٍ کثَدی تزرسی گزدد.
 تیٌی ٍ لثِ ّا اس ًظز تزٍس خًَزیشی تزرسی ضًَذ.
 درد ضکن ،پْلَّا یا هفاصل تِ دلیل احتوال خًَزیشی داخزلزی
تایذ فَراً گشارش دادُ ضًَذ.
 تِ کاّص فطار خَى ،افشایص ضزتاى قلة ،رًز

پززیزذگزی،

پَست سزد ٍ هزعَب ،تغییز در پاسخ تِ هحزکْای هحزیزغزی ٍ

سًاى هطاّذُ هی گزدد

کاّص ادرار تَجِ کٌیذ.

علت بیماری چیست؟

تدابیـر مراقبتــی :

اگزچِ ػلت اصلی ٌَّس ًاضٌاختِ است اها گاّی اٍقات ػفًَتزْزای



ٍیزٍسی قثل اس ایجاد ایي تیواری دیذُ ضذُ است.



در عی هزحلِ حاد تیواریذر تستز استزاحت کٌیذ.
فؼالیتْای سٌگیي راهحذٍد کٌیذ.



اس تلٌذ کزدى ٍسایل سٌگیي جلَگیزی کٌیذ.

کند؟



اس پَضیذى کفطْای لیش خَدداری کٌیذ.

تیواراًی کِ اخزتزال ت خزًَززیزشی دّزٌزذُ دارًزذ یزا



اس ًزدُ ّای کٌار تخت استفادُ ضَد.

در ًززتززیززجززِ تززیززوززاریززْززا ٍ اسززتززفززادُ اس



هاتیي اًجام فؼالیتْا ،استزاحت کٌیذ.

دارٍّززا هسززتززؼززذ چززٌززیززي اخززتززال تززی هززی تززاضززٌززذ



اساًجام تشریقات ػضالًی خَدداری کٌیذ.

بیمار (آی.تی.پی) به چه مواردی باید توجـه

تِ دقت ٍ تِ عَرهکزر اس ًظز خًَزیشی تزرسی ضًَذ.

