
 

  

 

ضوي عرض خَش آهذ ٍآرزٍی تهثَدی هرچه زٍدتر 

 ترای شوا تَجهتاى را ته تَضیحات زیر جلة هی کٌین.

 

 هراقثت از سیستن گَارشی
ایي تیواراى اغلة تذلیل ًذاضتي رفلکس ) ػکسس  

الؼول( تلغ دارای لَلِ هؼذُ ّستٌذ کِ اس ایي طزیك 

تا  4ضًَذ تِ ّویي دلیل دّاى ضَیِ ّز  تغذیِ هی

اًجام گیزد ٍ تؼذ اس ّز تسار غسذا دادى اس   ساػت  6

طزیك لَلِ، تا همذاری آب ضستِ ضَد رصین غذایی 

ایسسي تیوسساراى هایؼسساج اسسستیرْت زطسس یزی اس  

سخوْای هؼذُ ًاضی اس استزس دادى آًتی اسسیذ ٍ  

 0دٍرً ِ داضتي آًْا اس استزس السم است 

 هراقثت از هجاری ادراری
فغ ادرار ٍ هذفَع ایي تیواراى دچار تی اختیاری در د

ّسسستٌذ ٍ هوکسسي اسسست دارای سًَسسسسسسسسسذّای 

ادراری )خسسارری یسسا داخلسسی( تاضسسٌذ کسسِ رْسست   

زیط یزی اس احتثساس ادراری دفسغ هایؼساج تایسذ     

  0کٌتزل گزدد

در صَرج کذر ضذى رًگ ادرار ٍ یسا خسًَی ضسذى    

تْتز است لَلِ تؼَیض گزدد) در غیز ایسي صسَرج   

ى کسافی اسست (   رٍس یکثسار تؼسَیض آ   44تا  7ّز 

ضستطَی ًاحیِ السم است ٍ رْست کٌتسزل دفسغ    

هذفَع تْتز است تیوار را ػادج داد کِ در سساػاج  

هطخصی دفغ صَرج گیزد در صَرج تزٍس اسْال ٍ 

 0یا یثَست ّای طَالًی تا زشضک هطَرج ضَد

 

  

 هراقثت از چشن
در صَرتیکِ فسزد در زلسک سدى دچسار هطسکل     

اضک هصٌَػی  هیثاضذ تْتز است اس لطزُ ّای

  0استفادُ ضَد

 هراقثت از پَست

تذلیل ًذاضتي حزکت احتوال سخن ضذى زَسست در  

ًَاحی اتصسال تسا سهسیي ٍرسَد دارد تخصسَظ در      

  0افزادی کِ دچار تیواری دیاتت ) لٌذ( ّستٌذ

سساػت ٍعسؼیت    2رْت زیط یزی تْتز است ّز 

هاساص ًسَاحی تتست فطسار السم     0تیوار تغییز یاتذ

ِ ّای َّایی ) ٍ یا درست کزدى حلمسِ  است اس حلم

ّایی اس زارچِ ٍ لزار دادى آى درسیز ًاحیسِ زَسست   

لزهش ٍ یا تتت فطار اس تواس تسا سهسیي رلسَگیزی    

ضستطَی هزتة زَست تا آب ٍ صاتَى ) ٍ  0هیکٌذ

یا ضاهپَی تچِ( در صَرج تسزٍس سخسن اسستفادُ اس    

زاًسواى ٍ یا هزارؼِ تِ زشضک رْت اًجام کطست  

تاج سخن ٍ یا تزداضتي زَست خطک ٍ تیزُ اس تزض

استفادُ اس آًتسی تیَتیسک در ایسي     0رًگ السم است

  0هَالغ عزٍری است

 هرطَب ًوَدى هَای دهی
در تیواراًی کِ لَلِ ّای هؼذُ ٍ یسا تزاکوَسستَهی )   

راُ َّایی هصٌَػی ( دارًذ َّای تٌفسی آًْا تسذلیل  

خطکی هخاط هزطسَب ًیسست کسِ تْتسز اسست اس      

ُ تخَر ٍ هزطَب کزدى َّای اطاق اس ایي اهز دست ا

  0زیط یزی ضَد

 

 

 تخلیه ترشحات از هجاری هَایی
فیشیَتزازی تٌفسی تسیار اّویت داردیکف دست تسا  

عزتِ هالئن تِ زطت تیوار سدُ ضسَد تسا تسِ خسزٍ      

تزضتاج کوک کٌسذ ّوچٌسیي هسی تسَاى تیوسار را      

 تطَیك تِ سزفِ ٍ تٌفس ػویك کزدی

 فیسیَتراپی اًذام ها
رْت رلَگیزی اس تتلیل رفتي ٍ عؼف ػضالج تایذ 

اًذاهْا را حزکت داد ٍ هفصل ّا را تاس ٍ تستِ کزدتا 

اس خطکی  هفاصل رلَگیزی ضَد ٍ اس لختسِ ضسذى   

خَى در آًْا رلَگیزی کزد در صَرج داضتي ٍرم در 

دستْا ٍ زاّا هی تَاى تا کوک یک تالص ٍ یسا زتسَ   

 0تز اس سطح تذى لزار دادآًْا را تاال

 کوک ته خَاب ٍ استراحت
تی خَاتی در ایي تیواراى ضایغ است رٍضسي تسَدى   

چزاؽ، سزٍ صذا هی تَاًذ هَرسة تسی خسَاتی ایسي     

تیواراى گزدد تجَیش آرام تخص طثك دستَر زشضک 

  0ًیش تِ خَاب آًْا کوک هی کٌذ

 

 



 

  

 

 حوایت رٍاًی
هسذى  ایجاد یک ارتثاط خَب هسی تَاًسذ اس تَرسَد آ   

استزس ٍ در ًتیجسِ سخسن هؼسذُ در ایسي تیوساراى      

رلَگیزی کٌذیایجا هتیطی آرام ًیش هی تَاًذ هَرة 

 آراهص تیوار گزددی 

 هحافظت از صذهات 
در صَرج تسی لسزاری ٍ حزکساج غیسز ارادی ایسي      

تیواراى تایذ اطزاف تخت ٍ یا رختخَاب ًسزدُ ٍ یسا   

در تالص گذاضت لزار دادى ٍسایل گزهاسا ٍ یا تزلی 

ٌّ سام   0ًشدیکی آًْا هیتَاًذ خطزاتی را تَرَد آٍرد

چزخص ٍ حزکت دادى تیوار هزالة راُ َّایی آًْسا  

  0تاضیذ تا خف ی زیص ًیایذ

 اقذاهات خَد هراقثتی

 هزارؼِ تِ زشضک ی4

 کٌتزل فطارخَى ی2

 کٌتزل لٌذ خَى در تیواراى دیاتتی ی3

رػایت رصین غذایی هایؼاج )کسن ًوسک ٍ کسن     ی4

 چزب(

لِ هؼذُ ًذاضست ٍ تؼسذ اس خسَردى    اکز تیوار لَ ی5

هایؼاج در حالت ًطستِ دچار سزفِ ضذ،اس راُ 

دّاى چیشی دادُ ًطَد، تلکِ تِ زشضک هزارؼِ 

کزدُ تا دستَر گذاضتي لَلِ هؼذُ تزای تیوسار  

 صادر ضَدی

 اًجام آسهایطاج طثك دستَر زشضک  ی6

اگز ٍعؼیت َّضیاری تیوار تغییسز کزد)خسَاب    ی7

 ضک هزارؼِ ًواییذیآلَد ٍ ییی(سزیؼاَ تِ زش

 2حزکت ٍ فیشیَتزازی اًذام ّسای تیوسار ّسز     ی8

 ساػت اًجام ضَدی

سساػت   2تزای رلَگیزی اس سخسن تسستز، ّسز     ی9

 تغییز ٍعؼیت تِ تیوار دادُ ضَدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هَسسِ خذهاج درهاًی الثزس                        

 

 وز افسون براي شمابا آرزوي سالمت ر           

 

 

 آهَسضی زوفلت

مراقبت هاي پرستاري از بیماران 

CVA)سکته مغسي( 

 

 

 

 سًاىداخلی تْیِ کٌٌذُ : تخص 
 96اردیثْطت تاسً زی: 

 

 

 

 

 

 

 تٌظین: ٍاحذ آهَسش


