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به نام اوكه سرخط هر نگاشتن است.

اقدامات الزم در مورد بيمار پرخاشگر
 )1در ابتدا از نزدیك شدن به بیمار و دست زدن به بیمار اجتناب كنید؛ چون ممكن است این رفتار موجب تحریك بیشتر او گرددو
اگر بدبین باشد ؛ موجب افزایش خشم او مي شود .
 )2باید سعي نمود احساسات بیمار را درك كرد و به او فرصت داد تا حتي االمكان با صحتت مشك خود را بیان كند .برا این
منظور نشان دادن همدرد و بیان احساسات بیمار مفید است.
مثال" پرستار بگوید :عصتاني به نظر مي رسید چیز شما را عصتاني كرده است ؟
یا با پرسیدن این سؤال ؛ به نظر مي رسد حالتان خوب نیست این جمالت به بیمار اجازه مي دهد تا با صحتت كردن خود را تخلیه
كند و در عین حال تا حد مشكالت خود را بشناسد.
 )3باید به بیمار نشان دهید كه او را دوست دارید و در صدد كمك به او هستید .كسانیكه تحم كمتر دارند بهتر است با بیمار
روبرو نشوند ؛زیرا عصتانیت آنها شعله
خشم بیمار را بیشتر مي كند.بهتر است كساني با بیمار روبرو شوند كه مورد اعتماد بیمار باشند.
 )9به تنهایي نتاید در مقاب بیمار خشمگین قرار گرفت.وقتي بیمار خود را مقاب چند نفر مي بیند؛ترجیح مي دهد كه تسلیم شود.
 )5اگر بیمار شروع به گریه كردن كرد؛به او اجازه دهید تا احساساتش را بروز دهد .
 )6موقع قرار گرفتن در مقاب بیمار باید راه خروج را برا خود در نظر بگیرید ؛تا در صورت حمله بیمار به موقع مح را ترك
كنید.
 )7بیمار اسكیزو فرن حساسیت فوق العاده به رفتارها تحقیر آمیز دارد .لذا بایستس سعي كنید از برخوردها كالمي و غیر كالمي
سرزنش آمیز پرهیز كنید.
 )8توجه داشته باشید وسای خطرناك در دسترس بیمار نتاشد.
 )4از تجمع بیماران در داخ بخش جلوگیر كنید زیرا تجمع میزان دعوا و درگیر را افزایش مي دهد.
 )11پرخاشگر بیمار را به اطالع پرستار برسانید.

اقدامات الزم در مورد پيشگيري از خودکشی
 )1برقرار نمودن ارتتاط خوب با بیمار یك روش خوب در پیشگیر از خود كشي است؛زیرا موجب مي شود بیمار احساس كندد كده
فرد با ارزشي است و مورد قتول واقع شده است
) 2هرگونه اشیا ء نوك تیزمث چاقو تیغ ناخن گیر لیوان شیشه ا كمپوت كنسرواز دسترس بیمار دورگرددواز ورود آن به بخش
جلوگیر گردد.
) 3ممكن است از ملحفه ها به عنوان وسیله جهت حلق آویز كردن استفاده گردد كه باید سركشي مرتب از اتاق ها حمام توالت
و...صورت گیرد.
 )9هرگونه مواد شوینده بخش كه در اختیار نظافتچي بخش مي باشددرمكاني دور از دسترس بیماران باشد.
)5خانواده بیماران در هنگام مالقات توجیه گردند كه هیچ گونه دارویي در اختیار بیمار نگذارند.

اقدامات الزم در مورد اختالل خواب
) 1برا یك خواب بهتر در طول شب بهتر است بیمار را از خوابیدن در طول روز منع كرد.
 )2برنامه منظم برا فعالیت ها بدني مث ورزش برا بیمار در نظر گرفته شود .این كار موجب بهتود خواب شتانه مي شود.
 )3مصرف نوشیدنیها كافیین دار محدود شود.
) 9محیطي برا بیمار ایجاد شود كه آرام باشد .برا

احساس امنیت بیشتر چراغ خواب كوچكي در اتاق روشن شود.

اقدامات الزم در مورد اختالل تغذيه
 )1بیمار كه اشتها به غذا خوردن ندارد ممكن است دجار سؤتغذیه شود الزم است یك رژیم غذایي كام در نظر گر فته شود .و
گاهي طتق نظر پزشك ویتامین داده شود.
 )2ثتت دقیق مایعات خورده شده و دفع شده براب بیمار بي اشتها به منظور بررسي وضعیت تغذیه ا بیمار ضرورت دارد.
 )3گاهي مي توان از خانواده بیمار خواست تا غذا مورد عالقه بیمار را برایش بیاورند.
 )9به بیمار در خوردن غذا كمك كنید.مثال"قاشق را در دست بیمار قرار دهید و به او بگویید مقدار از این غذا را بخور.

اقدامات الزم در پيشگيري از خفگی با مواد غذايی

به دليل خواب آور بودن داروهاي روانپزشكي احتمال خفگي به علت وجود غذا در دهان وجود دارد.
) 1وجود هر گونه نان آجی و سایر خوراكي ها در كنار تخت بیماران عالمت هشداراست و احتمال استفاده از آنها در هنگام
خوابیدن بیمار بایستي مورد توجه بیشتر باشد.
) 2در هنگام صرف غذا ازخروج قاشق و نان و سایر مواد غذایي از سلف سرویس جلوگیر گردد.
)3قت از خواب دهان بیماران مورد بازدید قرار گیرد.
اقدامات الزم در مورد اختالل در مراقبت از خود

)1

بیمار را تشویق كنید تا فعالیت ها

روزانه زندگي را در حد توان انجام دهد .مثال"در امر عوض كردن لتاس كمك كند .

 )2كارها مستق بیمار را شناسایي كنید و او را تشویق نمایید .این كار از طریق دادن پاداش عملي است.

اقدامات الزم درپيشگيري فرار بيمار از بخش

)1در مورد بیمارانیكه با بینش قصد فرار دارند باید مراقتت بیشتر انجام شود.
 )2در مورد بیمارانیكه بدون قصد فرار مي كنند فقط كافي است درب بخش بسته باشد و درزمان حضور در محوطه نظارت
مستقیم صورت گیرد و در صورت نیاز به پرستار بخش اطالع رساني شود تادر بخش بماند.
)3راه ها احتمالي فرار در بخش ها مورد توجه و مواظتت قرار گیرد.
)9سركشي دائمي از كلیه

اتاق ها و قسمت هایي كه بیمار از آن استفاده مي نماید مث حمام توالت صورت گیرد واز تجمع

كمك بهیاران در ایستگاه پرستار خوددار گردد.
) 5هرگونه دعواها ساختگي فرصتي برا فرار سایر بیماران فراهم مي كند دقت الزم صورت گیرد.
)6بعضي از بیماران ممكن است با لتاس متدل با استفاده از یك فرصت مناسب لتاسها پرسن را برداشته وبپوشند كه باید درب
رختكن بسته باشد.
اعزام بيماران به ساير بيمارستان ها ،دادگاه ،پزشك قانوني ،مشاوره و...فرصتي براي فرار بيمار است ،مواظبت
بيشتري صورت گيرد.
)8در صورت فرار بیمار سریعا به سوپروایزر و نگهتاني اطالع داده شود.

) 4اگر بیمار فرار كرد پس از بازگشت نتاید او را سرزنش كرد بهتر است او را به حمام گرم و آشامیدني گرم در زمستان ودر
تابستان آشامیدني سرد بیمار را آرام و خستگي او را كمتر كرد.

اقدامات الزم در پيشگيري از آتش سوزي

به دليل استفاده بعضي بيماران از سيگار ،كبريت و فندك و نيز عدم آگاهي بعضي بيماران براعمال و رفتار
خود احتمال آتش سوزي در بخش و يا خود سوزي وجود دارد.
)1از قرار دادن كتریت و فندك در اختیار بیماران خوددار گردد.
( توصیه به خانواده

بیماران در هنگام مالقات).

)2ازتحوی سیگار به بیماران در داخ بخش ها خوددار گردد.
)3بیماران قت از هر بار ورود به بخش مورد بازدید بدني قرار گیرند.

