
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

 نارسایی تنفسی در بیماران مبتال بهآموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

از مصرف خودسرانه آنتی -1

.بیوتیک پرهیز کنید  
طور کامل انجام رعایت بهداشت باید به -1

 .گردد
.از کشیدن سیگار خودداری کنید-1  

در صور تب از پاشویه با آب ولرم و در -2

صورت دستور پزشک از تب بر ها استفاده 
.کنید  

فشار خون،درجه حرارت،سطح -2

هوشیاری،وزن بیمار،تعداد تنفس و نبض به 
.طور مکرر چک شود  

لیوان آب  8تا  6)مایعات کافی بنوشید-2

(بنوشید  

گاهی استفاده از تزریق مایعات وریدی جهت -3

.جلوگیری از کم آب شدن بدن ضروری است  
بیمار را باید از نظر تور گور -3

پوستی،خشکی پوست،از دست دادن وزن به 
.طور مکرر بررسی کرد  

نان و برنج و سیب )از رژیم پر کالری مانند-3

.و رژیم پر پروتئین استفاده نمایید( زمینی  

دارو های قلبی جهت نگه داشتن عملکرد -4

قلب و دارو های تنفسی جهت کمک به تنفس 
.طبق دستور پزشک استفاده شود  

با آگاهی دادن به بیمار و همراهان از ترس -4

.و استرس و اضطراب بیمار کاسته می شود  
مثل لیمو ) Cاز مواد سرشار از ویتامین-4

 .استفاده کنید...(ترش،پرتقال،

رت کاهش فشار خون،بد تر شدن در صو-5

شرایط جسمی،تب شدید،لرز،بثورات 
جلدی،کاهش حجم ادرار سریعا به پزشک 

.مراجعه نمایید  

میزان مایعات و برون ده ادراری بایستی -5

.چک شود  
به دلیل کاهش اشتها تعداد وعده های غذایی -5

.با حجم محدود افزایش یابد  

ترشح چرکی از محل -سرفه-سوزش ادراری-بیمارستان اگر دچار عالئمی مثل تبهفته پس از ترخیص از  3-2:هشدار مهم

 42553554-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 14از صبح تا ساعت 42514514شدید سریعا با شماره تلفن...(شالدون و)جراحی

بخش -نوع بیمه-تاریخ ترخیص-ستریتماس حاصل نمائید و مشخصات کامل خود را با انضمام تاریخ ب(سوپر وایزر بیمارستان)
 .بستری و شماره پرونده خود را به همراه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه اعالم نمائید

 امضاء،مهر و نام و شیفت پرستار مالحظات تاریخ
   

 


