
 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1188بخش داخلی یک : 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

  هراقبت از سیستن گوارشی:    

 ع لکس ثلرف یيی اس ذلیلبراى  ثوایي ثیاغلت

هعذُ ّستٌذ کِ اس ایي طزیك تغذیِ سًَذ دارای

َیذ کِ تغذیِ هطوئي شلجل اس ّزثبر  ًذ  شَ هی

 لَلِ جبثِ جب ًشذُ ثبشذ

تغذیِ  ٍتب ًین سبعت پس اس تغذیِ ثب لَلِ  لجل اس

 ثیوبر را در حبلت ًیوِ ًشستِ لزار دّیذ 

 لجل اس ّز ثبر تغذیِ حجن ثبلی هبًذُ هعذُ را ثب

کشیذى پیستَى سزًگ ثزرسی کٌیذ اگز حجن 

سی سی ثَد تغذیِ اى  150ثزگشتی ثیشتز اس 

را اًجبم ًذّیذ هبدُ ثزگشتی را ثِ هعذُ ًَثت 

ثزگزداًیذ ٍدٍ سبعت ثعذ هجذد حجن ثب لیوبًذُ 

را ثزرسی کٌیذ چٌبًچِ حجن ثبر دٍم ّن ثیشتز 

پششک هعبلج اطالع  ثِ   ثَد  سی سی150اس 

 دّیذ                                            

 دلیمِ اس سزًگ  15تب 10هبیع گبٍاصرا ثِ هذت

یذ ٍ ثِ ّیچ عٌَاى اس فشبر پیستَى جْت ثذّ

 تخلیِ هبیعبت استفبدُ ًکٌیذ 

 

 ِسی سی آة 50تب 30لجل ٍثعذ ّز ًَثت تغذی

سبدُ ثِ لَلِ ثزیشیذ تب اس ثستِ شذى هسیز لَلِ 

   .ٍرشذ هیکزٍة ّب جلَگیزی شَد

 

 هراقبت از هجاری ادرای: 

گبّی ایي ثیوبراى دچبر ثی اختیبری در دفع ادرار ٍ 

ٌذ شِ ثب شتهذفَع ّستٌذ ٍ هوکي است سًَذ ادرای دا 

کِ دفع هبیعبت ثبیذ کٌتزل گزددر صَرت یزٍس اسْبل یب 

 رًگ ادرار ذىشذى یب خًَی شی کذر الًیجَست ّبی طَ

                   َدش ع دادُاطال جلک هعب شآى ثِ پش 

 

 هراقبت از پوست :

پَست ذى ش ي حزکت احتوبل سخنذاشیل ًلثذ  

هخصَصب در ًبحیِ  پشت ٍلگي  حی اتصبل ثِ سهیي درًَا

جْت پیشگیزی  شیذپس ثبیذ هزالت ایجبد سخن ثستز ثب

در  .عت ٍضعیت ثیوبررا تغییزدّیذسب 2ثْتز است ّز 

 سمالک شپبًسوبى ٍ هزاجعِ ثِ پش اًجبم صَرت ثزٍس سخن

                است

 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 سکته هغسی 

 وهراقبت ازایي بیواراى 

 سوپروایسر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 
  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سوپروایسر آموزش سالمت ویراست علوی: 

  3/10/97تاریخ بازنگری :

 



 

                                         سکته هغسی چیست؟
خَى لسوتی  سکتِ هغشی سهبًی رخ هی دّذ کِ جزیبى

یبثذ ٍ ثبفت آى  شذُ ٍ یب ثشذ ت کبّش اس هغش لطع

هی لسوت اس هغش اس اکسیضى ٍ هَاد هغذی دیگز هحزٍم 

اس ثیي رفتي هی کٌٌذ زٍع ثِ ش غشیه لَل ّبیَد. سش

ٍ ّز  شَد هی حسَةه صاًس پششکیت یک اٍرلایي حب 

ذت آسیت ثِ ثبفت هغش شچِ درهبى سٍدتز صَرت گیزد 

                                                 .ثَدل اس آى کوتز خَاّذ ٍ ًبتَاًی حبص

               اًواع سکته هغسی  

                            :سکته هغسی ایسکویک

  هی افتذ کِ یکق سکتِ هغشی سهبًی اتفب   ًَع ایي 

رگ ٍ لطع ثستِ شذى ختِ خَى یب چزثی هَجت ل

                                                                                                                        َد. شجزیبى خَى درهغش 

 :                           دٌّذُ خًَزیشی هغشی سکتِ

 هغشی سزخزگ یک پبرگی ٍ ًشت اثز در سکتِ ًَع ایي 

 .  افتذ اتفبق آى ثذًجبل ٍخًَزیشی

                                                              

             هغسی سکته  علل
 دیَارُ شذى ضعیف یب شذى سخت  ،  ثبال فشبرخَى     

  کٌٌذ، هی ٍپبرُ شکٌٌذُ را هغشی ّبی رگ  کِ ّب رگ

                          الکلیٍهشزٍثبت  هغشی ضزثِ

                       :سکته هغسیعواهل خطر ساز 
 فشبرخَى چبلی • سي ثبال  • سبثمِ خبًَادگی•    

 • ثیوبری ّبی للجی ٍعزٍلی • دیبثت • سیگبرکشیذى•

    هصزف لزص ّبی ضذ ثبرداری • سبثمِ سکتِ هغشی

                             ئن سکته هغسیعال  

فضع     

دست ٍ پب یب ّز ذى شذى یب هَر هَر ش سَسى سَسى

   .ج اًذام ّبلف یبدٍ

صَرت ج یب ثی حسی ًبگْبًیلف           

ت ثیٌبییالهشک 

ل در گفتبر الاخت 

تالل حسیگیجی ٍ یب اخ                                         

ل در ّوبٌّگی الل تعبدل ٍ یب اختالسزگیجِ اخت

                                  ت ثذىالحزکبت عض

 ّوزاُ  یز هعوَل ٍ ًبگْبًی کِ هوکي استغسزدرد

در ثیي چشوبى  یب ثب سفتی گزدى درد صَرت

 ذشبثیبری شاستفزاغ ٍ یب تغییز سطح َّ

  هراقبت ها دربیواراى سکته هغسی

 فیسیوتراپی اًذام ها: 

ت ثبیذ العض فل رفتي ٍ ضعحلیَگیزی اس تلجْت ج

ثبس ٍ ثستِ کٌیذ تب   ّب را حزکت دّیذ ٍ هفبصل را اًذام

 ذى خَى در اًذاهْبشختِ لاس خشکی هفبصل ٍ 

در صَرت هشبّذُ ٍرم در دستْب ٍ پبّب  َد.ش َگیزیلج

                     .تز اس سطح ثذى لزار دّیذالآًْب را ثب

 تخلیه ترشحات از هجاری هوایی : 

فیشیَتزاپی تٌفسی ثسیبر اّویت داردثیوبر را ثِ سزفِ 

دستْب ضزثِ  فکزدى ٍ تٌفس عویك تشَیك کٌیذ.ثب ک

ٍج تزشحبت کوک ین ثِ پشت ثیوبر سدُ ٍ ثِ خزالّبی ه

   کٌیذ                                    

 هرطوب ًوودى هوای دهی:   

هعذُ ٍ یب راُ َّایی هصٌَعی دارًذ  سًَذ ِدر ثیوبراًی ک

ثْتز است ثب استفبدُ اس دستگبُ ثخَر ٍ هزطَة کزدى 

    َدشَگیزی لاس خشکی هخبط جبق َّای ات

 


