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آبان 49

به نام اوكه سرخط هر نگاشتن است.

اقدامات الزم در مورد بيمار پرخاشگر
 )1در ابتدا از نزدیك شدن به بيمار و دست زدن به بيمار اجتناب كنيد؛ چون ممكن است این رفتار موجب تحریك بيشتر او گرددو
اگر بدبين باشد ؛ موجب افزایش خشم او مي شود .
 )2باید سعي نمود احساسات بيمار را درك كرد و به او فرصت داد تا حتي االمكان با صحتت مشك خود را بيان كند .برای این
منظور نشان دادن همدردی و بيان احساسات بيمار مفيد است.
مثال" پرستار بگوید :عصتاني به نظر مي رسيد چيزی شما را عصتاني كرده است ؟
یا با پرسيدن این سؤال ؛ به نظر مي رسد حالتان خوب نيست این جمالت به بيمار اجازه مي دهد تا با صحتت كردن خود را تخليه
كند و در عين حال تا حدی مشكالت خود را بشناسد.
 )3باید به بيمار نشان دهيد كه او را دوست دارید و در صدد كمك به او هستيد .كسانيكه تحم كمتری دارند بهتر است با بيمار
روبرو نشوند ؛زیرا عصتانيت آنها شعله
خشم بيمار را بيشتر مي كند.بهتر است كساني با بيمار روبرو شوند كه مورد اعتماد بيمار باشند.
 )9به تنهایي نتاید در مقاب بيمار خشمگين قرار گرفت.وقتي بيمار خود را مقاب چند نفر مي بيند؛ترجيح مي دهد كه تسليم شود.
 )5اگر بيمار شروع به گریه كردن كرد؛به او اجازه دهيد تا احساساتش را بروز دهد .
 )6موقع قرار گرفتن در مقاب بيمار باید راه خروج را برای خود در نظر بگيرید ؛تا در صورت حمله بيمار به موقع مح را ترك
كنيد.
 )7بيمار اسكيزو فرن حساسيت فوق العاده به رفتارهای تحقير آميز دارد .لذا بایستس سعي كنيد از برخوردهای كالمي و غير كالمي
سرزنش آميز پرهيز كنيد.
 )8توجه داشته باشيد وسای خطرناك در دسترس بيمار نتاشد.
 )4در صورتيكه پرخاشگری بسيار شدید است و با اقدامات فوق قاب كنترل نيست از مهار فيزیكي و  PRNاستفاده كنيد.
 )11از تجمع بيماران در داخ بخش جلوگيری كنيد زیرا تجمع ميزان دعوا و درگيری را افزایش مي دهد.
 )11در هنگام ویزیت حضور داشته باشيد تا پرخاشگری بيمار را به اطالع پزشك برسانيد.

اقدامات الزم در موردبيمار پارانوييد
 )1نزدیك بيمار ی كه سؤظن دارد ننشينيد و او را لمس نكنيد  .پرستار باید به عالئم پرخاشگری رفتاری زودرس مث  :ابراز ناراحتي
از طریق چهره صورت برافروخته صدای لرزان محدود شدن حيطه ی توجه هوشيار باشد .
اگر بيمار به دلي سؤظن و ترس از مسموم شدن از خوردن غذا امتناع مي كند ؛سعي كنيد ابتدا خودتان مقداری از غذا را
بخورید تا ظن او نستت به مسموم بودن غذا برطرف شود .در موارد شدیدتر باید از غذاهای كنسرو شده به بيمار داد.
 )2این مهم است كه به طور غير انتقادی با تن صدای متعادل با بيمار صحتت كنيد.
 )3بيماری كه سوءظن دارد اغلب رفتار دیگران را به خودش نستت مي دهد .نجوا كردن یا رمزی صحتت كردن ممكن است سوءظن
بيشتری را تحریك كند  .از این رفتارها خود داری كنيد.
. )5تكاليف غير رقابتي مانند ح جدول معما سراميك سازی استفاده از كيسه بوكس و دویدن برای این بيماران مناسب است .
اقدامات الزم در مورد توهمات

 )1وقتي بيمار از توهمات خود حرف مي زند ؛نتاید با نوعي ناباوری ویا قضاوت برخورد شود .در عين حال توهم بيمار را هم نتاید
تقویت كرد .پرستار باید به بيمار بفهماند كه موافق ادراكات بيمار نيست ؛ مثال" بگوید هرچند مي دانم صداها برای شما واقعي
هستند ولي من هيچ صدایي را نمي شنوم.
 )2سعي شود راهي برای برقراری رابط با واقعيت پيدا شود .مثال" چيزی كه به آن عالقه دارد در اختيارش گذاشته شود ؛ فعاليتهای
برای او در نظر گر فته شود تا بيمار بيش از حد در دنيای خيالي خود غرق نشود.
اقدامات الزم در مورد هذيان

 )1باید بيمار را عالرغم داشتن اعتقادات غلط پذیرفت و به او حق داد كه با چنين اعتقاداتي باید وحشت زده باشد ورفتار آزاردهنده
از خود بروز دهد ؛لذا از سرزنش كردن مسخره كردن توهين كردن و قضاوت عجوالنه باید اجتناب كرد.
 )2از هرگونه بحث و گفتگو به منظور تغيير اعتقاد بيمار باید اجتناب كرد.
 )3از تایيد یا رد هذیانهای بيمار باید خودداری كرد .اگر بيمار نظر پرستار را در مورد افكارش جویا شود ؛مي تواند به او بگویيد من
چنين اعتقادی ندارم و یا قتولش برایم مشك است.
 )9پرستار در مورد نگراني بيمار به هذیانهایش گوش دهد.
 )5اگر بيمار هذیانهایي را بيان مي كند كه مسخره و خنده دار است نتاید به او خندید ؛زیرا خندیدن به بيمار بيانگر بي احترامي به
اوست.
 )6هذیانها به تدریج با مصرف دارو سست مي شود وبيمار پس از مدت كوتاهي نستت به افكار خود دچار تردید ميشود .پرستار مي
تواند این شك و دودلي را بيشتر كند ؛باید شواهدی را كه اعتقاد هذیاني بيمار را رد مي كند در اختيارش گذاشت.

اقدامات الزم در مورد پيشگيري از سوسايد
 )1برقرار نمودن ارتتاط خوب با بيمار یك روش خوب در پيشگيری از خود كشي است؛زیرا موجب مي شود بيمار احساس كندد كده
فرد با ارزشي است و مورد قتول واقع شده است
) 2هرگونه اشيا ء نوك تيزمث چاقو تيغ ناخن گير ليوان شيشه ای كمپوت كنسرواز دسترس بيمار دورگرددواز ورود آن به بخش
جلوگيری گردد.
) 3ممكن است از ملحفه ها به عنوان وسيله جهت حلق آویز كردن استفاده گردد كه باید سركشي مرتب از اتاق ها حمام توالت
و...صورت گيرد.
 )9هرگونه مواد شوینده بخش كه در اختيار نظافتچي بخش مي باشددرمكاني دور از دسترس بيماران باشد.
) 5خانواده بيماران در هنگام مالقات توجيه گردند كه هيچ گونه دارویي در اختيار بيمار نگذارند.

اقدامات الزم در مورد اختالل خواب
)1برای یك خواب بهتر در طول شب بهتر است بيمار را از خوابيدن در طول روز منع كرد.
 )2برنامه منظم برای فعاليت های بدني مث ورزش برای بيمار در نظر گرفته شود .این كار موجب بهتود خواب شتانه مي شود.
) 3بهتر است داروهای آرامتخش در شب به بيمار داده شود تا در طي روز بيمار خواب آلود نتاشد.
)9مصرف نوشيدنيهای كافيين دار محدود شود.
) 5محيطي برای بيمار ایجاد شود كه آرام باشد .برای احساس امنيت بيشتر چراغ خواب كوچكي در اتاق روشن شود.

اقدامات الزم در مورد اختالل تغذيه
 )1بيماری 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 ویتامين داده شود.
 )2ثتت دقيق مایعات خورده شده و دفع شده براب بيمار بي اشتها به منظور بررسي وضعيت تغذیه ای بيمار ضرورت دارد.
 )3گاهي مي توان از خانواده بيمار خواست تا غذای مورد عالقه بيمار را برایش بياورند.
 )9به بيمار در خوردن غذا كمك كنيد.مثال"قاشق را در دست بيمار قرار دهيد و به او بگویيد مقداری از این غذا را بخور.

اقدامات الزم در پيشگيري از خفگي با مواد غذايي

به دليل خواب آور بودن داروهاي روانپزشكي احتمال خفگي به علت وجود غذا در دهان وجود دارد.
) 1وجود هر گونه نان آجي و سایر خوراكي ها در كنار تخت بيماران عالمت هشداراست و احتمال استفاده از آنها در هنگام
خوابيدن بيمار بایستي مورد توجه بيشتر باشد.
) 2در هنگام صرف غذا ازخروج قاشق و نان و سایر مواد غذایي از سلف سرویس جلوگيری گردد.
)3قت از خواب دهان بيماران مورد بازدید قرار گيرد.
اقدامات الزم در مورد اختالل در مراقبت از خود

)1

بيمار را تشویق كنيد تا فعاليت های روزانه زندگي را در حد توان انجام دهد .مثال"در امر عوض كردن لتاس كمك كند .

 )2كارهای مستق بيمار را شناسایي كنيد و او را تشویق نمایيد .این كار از طریق دادن پاداش عملي است.

اقدامات الزم درپيشگيري فرار بيمار از بخش

)1در مورد بيمارانيكه با بينش قصد فرار دارند(مانيك سایكوز بيمارانيكه اقوامشان به زور متادرت به بستری نمودن و اختالل
شخصيت) باید مراقتت بيشتری انجام شود.
) اقدام به فرار مي كنند فقط كافي است درب بخش بسته بوده و نگهتان جلوی درب ) )2MRدر مورد بيمارانيكه بدون قصد
حضور داشته باشد.
)3راه های احتمالي فرار در بخش ها مورد توجه و مواظتت قرار گيرد.
)9سركشي دائمي از كليه ی اتاق ها و قسمت هایي كه بيمار از آن استفاده مي نماید مث حمام توالت صورت گيرد واز تجمع
كمك بهياران در ایستگاه پرستاری خودداری گردد.
) 5هرگونه دعواهای ساختگي فرصتي برای فرار سایر بيماران فراهم مي كند دقت الزم صورت گيرد.
) 6بعضي از بيماران ممكن است با لتاس متدل با استفاده از یك فرصت مناسب لتاسهای پرسن را برداشته وبپوشند كه باید درب
رختكن بسته باشد.
اعزام بيماران به سایر بيمارستان ها دادگاه پزشك قانوني مشاوره و...فرصتي برای فرار بيمار است مواظتت بيشتری صورت
گيرد.
)8در صورت فرار بيمار سریعا به سوپروایزر و نگهتاني و  111اطالع داده شود.
) 4اگر بيمار فرار كرد پس از بازگشت نتاید او را سرزنش كرد بهتر است او را به حمام گرم و آشاميدني گرم در زمستان ودر
تابستان آشاميدني سرد بيمار 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 اختيار بيماران خودداری گردد.
( توصيه به خانواده ی بيماران در هنگام مالقات).
)2ازتحوی سيگار به بيماران در داخ بخش ها خودداری گردد.
)3بيماران قت از هر بار ورود به بخش مورد بازدید بدني قرار گيرند.

اقدامات الزم در تجويز كاربامازپين

 )1در صورت بروز تهوع و عوارض گوارشي دارو به همراه غذا تجویز شود .
 )2در صورت بروز سرگيجه بي تعادلي دوبيني و سایر عوارض عصتي از افزایش دوز دارو خودداری شود و مراقتت های الزم در رابطه با
پيشگيری از سقوط صدمات احتمالي صورت گيرد.

 )3در صورتيكه  WBCزیر  RBC 3111زیر 9111111

نوتروفيلي زیر  1511هماتوكریت زیر  % 32و پالكت زیر  111111باشد دارو باید

قطع گردد.
 )9در تجویز كاربامازپين حتما" به عوارض پوستي  :تاول پوسته پوسته شدن – به عوارض خوني  :عفونت گلو تب خون مردگي لكه های
قرمز رنگ در پوست – به عوارض هپاتيت  :بروز زردی تغيير رنگ ادرار یا مدفوع تشدید تهوع و بي اشتهایي و خستگي توجه داشته باشيد
.

اقدامات الزم در تجويز ليتيم
 )1قت از تجویز ليتم باید سطح كراتينين سرم الكتروليت ها شمارش كام گلتول ها تست های تيرویيدی و تست حاملگي برای
زنان بررسي شود.
 )2جهت تعيين سطح ليتم خون باید نمونه خون را  8تا  12ساعت از آخرین دوز دارو گرفت.
 )3به بيمار باید گفته شود كه تغيير در مقدار آب ونمك بدن مي تواند موجب باال رفتن و یا پایين آمدن سطح ليتيم شود.مثال" فعاليت
بدني شدید وتعریق شدید ممكن است منجر به دهيدراتاسيون و مسموميت با ليتيم شود.
 )9چنانچه سطح دارو در خون از  1/5ميلي اكي واالن در ليتر تجاوز كند احتمال خطر مسموميت وجود دارد.
 )5عالیم مسموميت شام  :لرزش اختالل تكلم اختالل هوشياری تشنج و اغما مي باشد.

اقدامات الزم در تجويز كلوزاپين
 )1در صورت وجود بيماریهای خوني و صرع نتاید كلوزاپين تجویز شود.در بيماریهای كتدی و كليوی باید با دوز پایين تجویز شود.
 )2به عالیم تب و عفونت در بيمار توجه كنيد.
 )3اگر  WBCزیر  2111باشد یا آگرانولوسيتوز زیر  1111باشد دارو باید قطع شود.
 )9یكي از عوارض كلوزاپين تاكيكاردی است چنانچه تعداد ضربان قلب بيمار خيلي باال باشد باید از افزایش دوز دارو پرهيز كرد.ویا
از داروهای كاهنده ضربان استفاده كرد.
 )5سيالوره یا افزایش ترشح بزاق عارضه دیگر كلوزاپين است كه این عارضه را با تجویز آمي تریپتيلين مي توان كاهش داد.
 )6بایستي كلوزاپين را به تدریج قطع كرد زیرا قطع ناگهاني ستب بروز عوارضي مانند تعریق گر گرفتگي تهوع استفراغ اسهال و
پرفعاليتي مي شود

اقدامات الزم در تجويز MAO
 )1اگربيمار از مهاركننده های  MAOمانند :سلژیلين فنلزین ایزو كربوكساید و تراني سيپرومين استفاده مي كند در مورد مصرف
همزمان این داروها با غذاهای حاوی تيرامين هشدار دهيد .زیرا ستب افزایش فشار خون (بحران فشار خون) مي شود.
 )2بحران فشارخون شام  :سردرد سفتي گردن تهوع و استفراغ و تعریق م باشد(.نفيدیپين استفاده شود).

 )3غذاهای حاوی تيرامين شام  :باقال پنير كهنه جگر مرغ و گو ساله سوسيس خشك خورشتهای بسته بندی شده موز گوجه
فرنگي انته بادمجان كشمش و گوجه ستز

اقدامات الزم در سندم نرولپتيك بدخيم

عالیم زیر به طور همزمان در اثر تجویز آنتي سایكوتيك ها ممكن است ایجاد شود.
 .1عالیم حركتي و رفتاری شام :سفتي عضالني بي حركتي سكوت كندی یا ساسيمگي
 .2عالیم سيستم عصتي خودكار شام  :افزایش دمای بدن تعریق تاكيكاردی و فشار خون

 .3یافته های آزمایشگاهي شام  :افزایش گلتولهي سفيد افزایش آنزیمهای كتدی CPKو  LDHتغيير رنگ ادرار به
صورت قرمز قهوه ایي به دلي دفع ميو گلو بولين در ادرار
 .9روش برخورد با سندرم نرولپتيك بدخيم :قطع فوری دارو كنترل عالیم حياتي كنترل جذب و دفع خنك كردن بيمار
ارزیابي الكتروليت ها اوره و كراتينين استفاده ازبروموكرپتين و آمانتادین و داروهای ش كننده عضالني مانند
دانترولن

اگر نمي تواني باال بروی
الاق سيب باش
تا با افتادنت اندیشه ایي را باال بتری

