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        کبری امیدی:  تهیٍ کىىدٌ

کبرشىبس ارشد پرستبری 

مسئًل آمًزش بٍ بیمبر 

درد قفغِ عیٌِ سهاًی رخ هی دّذ کِ قلة 

. کٌذ هَرد ًیاس خَد را دریافت ًویاکغیضى 

ا درد قلثی ب. کؾذ طَل هیاغلة چٌذ دقیقِ 

کٌذ  تغییز ٍضعیت یا ًفظ کؾیذى فزقی ًوی

. ٍ تِ صَرت ثاًیِ ای ٍ گذرا ًیغت

: عالئن تالیٌی ؽاهل

 ٌِاحغاط درد ٍ عٌگیٌی در قفغِ عی 

  احغاط تٌگی ًفظ تا یا تذٍى

 احغاط ًاراحتی در قفغِ عیٌِ

  ِاحغاط عَسػ یا فؾار در قفغ

 عیٌِ

 کي احغاط ًاراحتی یا درد کِ هن

اعت تِ تاسٍّا، پؾت، گزدى یا فک یا 

 .هعذُ تیز تکؾذ

  ًِاحغاط تی حغی ٍ عَسػ در ؽا

 ّاّا، تاسٍّا یا هچ دعت

 ُاحغاط ًاراحتی هعذ 

درد قفغِ عیٌِ  چِ سهاًی هوکي اعت دچار

ؽَین؟ 

 ِتاالرفتي اس پل 

 ٌّگام ًاراحتی یا عصثاًیت 

  تغیار عزد یا تغیار کارکزدى در َّای

 گزم

  ُغذا خَردى تیؼ اس حذ در یک ٍعذ

 غذایی

 اعتزط عاطفی 

 ٍرسػ عٌگیي 



 فعالیت جٌغی 

 

تزٍس آًضیي قلثی چِ تایذ کزد؟ ٌّگام 

در صَرت اتتال تِ چٌیي دردی کِ هوکي 

اعت تا تعزیق عزد ٍحالت تَْع ٍ عثکی 

 115عز ّوزاُ تاؽذ عزیعا تِ اٍرصاًظ 

دراس تکؾیذ ٍ در صَرت داؽتي . اطالع دّیذ

عذد قزؿ  3ؿ سیز سیاًی حذاکثز قز

. دقیقِ سیز ستاى خَد تگذاریذ 5تالفاصلِ ّز 

تایذ قزؿ ّای سیزستاًی را دٍر اس ًَر ٍ در 

ًیتزٍگلیغزیي هی . جای عزد ًگْذاری کٌیذ

تِ صَرت اعپزی یا کپغَل، تزچغة ٍ تَاًذ 

 .پواد پَعتی تاؽذ

: اقذاهات تؾخیصی السم

ػ خَى، تغت ٍرسػ، ًَار قلة، آسهای

آًضیَگزافی  ردیَگزافی،اکَکا

 

 

: تَصیِ ّای السم تزای تیواراى قلثی

  قطع عیگار ٍ دٍری اس تزخَرد تا افزاد

 عیگاری

  چزتی عذم اعتفادُ اس غذای حاٍی

 اؽثاع،  رٍغي ًثاتی جاهذ ٍ کلغتزٍل

  فؾار خَى تاال، عطح کٌتزل

، قٌذ خَى ٍ کٌتزل کلغتزٍل خَى

 ٍسى

  اجتٌاب اس دهای خیلی تاال یا خیلی

 پاییي

 کٌتزل اعتزط 

  هصزف پزل ًیتزٍ قثل اس فعالیت

 جٌغی

  در صَرت تغییز خصَصیات درد ٍ یا

افشایؼ ؽذت آى ٍ یا افشایؼ تعذاد 

دفعات تکزار آى تِ پشؽک هزاجعِ 

 کٌیذ


