
مهربانبه نام خداوند بخشنده   

 طراحی یک برنامه آموزشی
 استاد:خانم رئوفی

 

 عاطفه گله داری فرد

3/20/2013 

 

 

 

  

 



1 
 

 معرفی مددجو

ساله ،فرزند عیدی به شماره پرونده  12مددجو م.آ ،

با تشخیص شکستگی تروکانترو لگن در  853852

در بخش  12/22/2832اثر تصادف در تاریخ 

جراحی مردان پذیرش شد و بعد از عمل جراحی به 

 بخش ارتوپدی منتقل شد.

هدف کلی:افزایش سطح آگاهی مددجو در مراقبت از 

  خود و بهبود کیفیت زندگی

آموزش هااایی در بااا توجااه بااه وداااااااعیاا  مااددجو 

تورخصااااااااوص  یکساااااااااااا ف یم کشااااااااش، جی،ر  خااااار

غذایی،عوارض بی حرکتی،نحوه ی پانسااااااامان محل 

پین هااا و مراتباا  از زخم ناااحیااه ی ران،عوارض 

ی فعالی ،ایمنی و مراتب   نحوهآزمایشااااا  ،دارویی،

به مددجو و همراهش داده  های بعد از عمل جراحی

 شد.
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شااااااایعترین آساااااایی های ارتوپدی شککککککهسکککککک  ی ها:

شکستگی ها روی اهمی   هستند.در آموزش پیرامون

پذیرش و رعای  درمان جه  پیشااگیری از بدشااک ی 

 ها ومع ولی  های دائمی تاکید می گردد.

 آموزش در خصوص کشش:

سمتی از بدن  راکشن: شش روی ت به اعمال نیروی ک

اطالق می شاااااود.تراکشااااان برای به حداتل رسااااااندن 

سپاسم عدال ،جا انداختن و بی حرکتی شکستگی  ا

داد تطعا  شااکسااته،اصااالل بدشااک ی ها ها،تصاایا امت

 ویا افزایش فدای بین سطول مقابل اس .

هدف جزئی:مددجو هدف از اسکککککک فادش از کشککککککش را 

 درک کند:حوزش ی شناخ ی

:وزنه ها برای جا انداختن  به همراه مددجو گفته شااااد

،هرگز وزنه ها را جابه جا نکند مگر استخوان اس  

باید توسااااااط با دسااااااتور پزشااااااب که این جا به جایی 

 پرستار صور  گیرد.
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 آموزش در خصوص فیهسا ور خارجی:

از فیکساتور خارجی برای درمان فیهسا ور خارجی:

شاااکساااتگی باز همراه با آسااایی باف  نرم اساااتفاده می 

شده)در اثر  ستگی های خرد  شک سایل در  شود.این و

له شااادن یا متالشااای شااادنی دااامن حمای  از تطعا  

باف  نرم آسااایی دیده شاااکساااتگی ،امکان درمان فعال 

 را فراهم می کند.

با نحوش ی مراقبت  هدف جزئی:مددجو و همراهش 

 آشنا شوند:حوزش ی شناخ یاز فیهسا ور خارجی 

فیکساتور)به زبان بیمار داربس ی  :به مددجو گفته شد

به وی کمب می کند که زودتر راه برود.به او گفته 

از رفتن به منزل،محل تمام پین ها )میخ های شااااد بعد 

باید از نظر ترمزی،تورم،ترشاااااااا،حسااااااااسااااااای  در 

لمس،درد،شاال شاادن کنترل شااود و در صااور  شاال 

شااادن پین ها )میخ های حتما به پزشاااب اطالو دهد و 

خود اتدام به شاااال یا سااااف  کردن میخ ها ننماید.به او 
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گفته شاااااااد یب یا دو بار در روز محل هر پین را با 

ی به ورم فیزیولو ی شااسااتشااو داده و پانساامان کند.ساا

شب به  ستور پز شد که راه برود.طبق د آموزش داده 

که برایش بوی زیر ب ل  ته شااااااااد  مددجو گف همراه 

بخرد و اهمی  راه رفتن به وی گفته شاااااااد.به همراه 

مددجو گفته شاااااااد برایش یب بالش بیاورد و با ترار 

ا به هم دادن بالش بین پاهایش از نزدیب شااااااادن پاه

 ج وگیری کند.

 آموزش در خصوص رژیم غذایی:

ایی مناسکککککک  هدف جزئی:مددجو ب واند یک رژیم غذ

 برای خود طرح ریزی کند:حوزش ی روان حرک ی

جه  حل مشااکل یبوساا ،غذا  :به مددجو توصاایه شااد

مثل سااااااابزیجاتی مثل کاهو،میوه جا   :های پرفیبر

حتی االمکان میوه ها را با  ساااایی و... مصاااارف کند

و بازسااااازی  Caپوساااا  بخورد .برای بهبودی،جذی 

 استخوان برنامه ی زیر به وی توصیه شد:
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 ک سیم)خشکبار،ماهی تزل آال،بروک یی 

 ویتامین A  و سایر سبزیجا  )هویچ،سیی زمینی

 و میوه جا  زرد و نارنجیی

  ویتامینC مرکبا  و گوجه فرنگیی( 

 ویتااااامینD ن در معرض آفتااااای و )ترار گرفت

 استفاده از لبنیا  به وی ه شیری

به وی گفته شااااد تا زمانی که بی حرک  اساااا  برای 

،لبنیا  Caج وگیری از سااااان  های ک یه و رساااااوی 

خی ی مصاااارف نکندو بعد از حرک  کردن مصاااارف 

 لبنیا  خود را افزایش دهد.

به وی گفته شااد برای شاال شاادن مدفوو،دفت سااریعتر 

ساااالم  پوسااا  و تساااریت روند ساااموم دارویی،حفظ 

نه  تل روزا حدا یه ی ران ؛ ناح لیوان  3بهبودی زخم 

 آی بنوشد.

 آموزش عوارض بی حرک ی:
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هدف جزئی:مددجو ب واند  رس خود را از حرکت و 

 حوزش ی عاطفیجا به جایی بیان کند:

به ع   بی حرک  بودن مددجو و بروز عوارداااااای 

بون یبوساااا  برای وی آموزش هایی در خصااااوص 

 عوارض بی حرکتی به وی داده شد.

که بی حرکتی میتواند  :به مددجو و همراهش گفته شد

موجی بروز یبوساا  شااود پس برای حل این مشااکل 

نه  ید روزا با لیوان آی بنوشااااااااد و غذاهای  3حداتل 

آبکی مصاااارف کند.غذاهای پرفیبرکه حاوی اساااافنا  

باشاااد میل کند ،کاهو بخورد،میوه هایی مثل سااایی را 

بخورد، به جای آبمیوه های مصااانوعی آی  با پوسااا 

طبیعی میوه را بنوشااااااااد و بهتر از آن خود میوه را 

مصااارف کند.به وی گفته شاااد از پزشاااب بخواهد که 

برایش یب داروی م ین )نرم کننده ی مدفووی تجویز 

 کند.
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و خیس شاااااااادن با توجه به بی حرک  بودن مددجو 

م حفه ها در حین شااسااتشااوی زخم ناحیه ی ران ؛در 

خصاااااوص زخم فشااااااری به وی و همراهش آموزش 

 داده شد:

به آن ها گفته شااااااد در اثر بی حرکتی و وارد شاااااادن 

ش ،راه رگ  ستخوان ها بر گو شار زیاد از طرف ا ف

ها بساااته شاااده و خون به پوسااا  نمی رساااد در نتیجه 

سااااااا ول ها میمیرند و از داخل به طرف خار  زخم 

ناک اساااااااا  و  که درد ید  به وجود می آ روند عمیق 

بهبودی این زخم ها کند اسااا  و بند ماه به طول می 

انجامد.در ادامه راه های پیشااااگیری از زخم فشاااااری 

اده شااد ،به همراه مددجو گفته شاد به مددجو آموزش د

همیشااااااه مراتی خشااااااب بودن و بدون بروک بودن 

،بعد از هر بار پانساامان و خیس شاادن م حفه ها باشااد

گردد.کمر و پشااااااا  م حفه ها حتما م حفه ها تعویض 

مددجو از نظرمرطوی بودن کنترل شاااااود.به او گفته 

شااااد تا زمان بهبودی از تشااااب موا  اسااااتفاده کند.به 
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ساااااع  یب بار  1مددجو گفته شااااد با وجود درد هر 

به په و بخوابد و ت ییر وداااعی  دهد؛و در صاااور  

بروز بی حسااااااای در بخش های مخت ف بدن  فورا به 

مددجو گفته شاااد ناحیه ی  به پدرپرساااتار اطالو دهد. 

سااااااق پای مددجو را ماساااااا  داده و با فشاااااار باع  

برگشااااااا  خون به طرف ت ی شاااااااود و برای مددجو 

جورای االسااااتیب بخرد.به مددجو گفته شااااد مچ پای 

خود را به طرف باال و پایین خم کند ،عداااااال  پای 

سالم خود را خم  شل و سف  کند و پای  سالم خود را 

فته شاااد با اساااتفاده از ذوزنقه ی و راسااا  کند.به او گ

ود را به میزان باالی ساااارش سااااعی کند باال تنه ی خ

و ورزش هااای مربوط بااه اناادام  درجااه باااال ببرد 55

 فوتانی را انجام دهد.

سااااع  یب بار ادرار  8تا  1به مددجو گفته شاااد هر 

کندو در صاااااور  بروز ساااااوزش ادرار،جمت شااااادن 

تخ یه ی مثانه به ادرار در مثانه و عدم توانایی برای 

پرساااتار اطالو دهد.به وی گفته شاااد که در صاااور  
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لزوم برای استفاده از سوند ادراری همکاری الزم را 

 داشته باشد.

به مددجو گفته شااد که نفس عمیق بکشااد به این شااکل 

ب یکه از طریق بینی درحالی که دهانش بسااته اساا  

ثانیه نگه دارد  8تا 1نفس عمیق بکشااد ،نفس خود را 

پس لی ها را غنبه کرده و یب بازدم عمیق داشته س

باشاااد.از مددجو خواساااته شاااد که این حرک  را انجام 

دهد و مددجو به خوبی بند نفس عمیق کشاااااید.به وی 

بار در روز این حرک  را انجام  ته شااااااااد بندین  گف

آموزش  وه ی انجام ساااااارفه ی موثر نیز به اودهد.نح

ی میتواند داده شااااااد،به مددجو گفته شااااااد که بی حرکت

ساااابی تجمت خ ط و ترشااااحا  در سااااینه اش شااااود و 

دبار عفون  سینه شود.به او گفته شد برای سرفه ی 

موثر درحالی که دهانش بسااااته اساااا  از طریق بینی 

نفس بکشاااااد،ساااااپس نفس خود را برای بند ثانیه نگه 

دارد،لی ها را غنبه کرده و سااااااارفه کند.مددجو این 

و انجام داد.به نوو سااااااارفه را نیز به خوبی آموخ  
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وی گفته شد بعد از بازگش  از اتاق عمل حتما سرفه 

 کند و نفس عمیق بکشد.

 آموزش در خصوص مراقبت از زخم:

هدف جزئی:مددجو با مشکککه  ی که به دنباف عفونت 

 به آن دچار می شود آشنا شود:حوزش ی شناخ ی

با توجه به درد شااادید مددجو در حین ت ییر وداااعی  

با پرسااااتار در حین پانساااامان و محل و عدم همکاری 

زخم که در ناحیه ی پشااااا  ران اسااااا  به مددجو در 

 خصوص درور  پانسمان آموزش داده شد:

که با توجه به محل زخم و عدم  :به مددجو گفته شااااااد

همکاری وی با پرستار و در نتیجه ی آن پانسمان به 

شااااااایوه ی غیر اساااااااتریل ،خطر عفون  در وی زیاد 

باااااعاااا  شاااااااود کااااه  توانااااداساااااااااا .این عفوناااا  می

ساااط پزشاااب طی یب عمل فیکسااااتور)داربسااا ی تو

جراحی خار  شود بعد ازآن باید یب دوره        آنتی 

بیوتیب درمانی صاااااااور  گیرد و بعد از بهبودی و 
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برطرف شاادن عفون  دوباره تح  یب عمل جراحی 

ترار بگیرد کااااه عالوه بر افزایش طول دوره ی 

فتادگی پای بپ درمان،احتمال بدشاااااااک ی و از کارا

برایش وجود دارد.خود عفونااا  می تواناااد موجااای 

شااااوک شااااده ،تی کند،دبار تنگی نفس شااااود و همین 

. بعد از گفتن این عفون  یکی از ع ل درد مددجوس 

حرف ها به مددجو وی اظهار داش  که با وجود درد 

 برای پانسمان بعدی با پرستار همکاری می کند.

تعویض پانساااامان با  به پدر مددجو گفته شااااد در حین

حفظ ودااعی  به په و خوابیده ی مددجو و حمای  از 

د که هوی به پرسااااااتار کمب کند و از پرسااااااتار بخوا

 پانسمان را بدون عج ه و کامال استریل انجام دهد.

عالیم عفون :ترمزی،ترشااا،درد،حساااساای  در لمس 

 نیز به مددجو آموزش داده شد.

 آموزش در خصوص داروها:
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اش مددجو اثرات داروهای بیهوشکککککی هدف جزئی:همر

 را بشناسد.

:داروهای بیهوشاای و مخدری  به پدر مددجو گفته شااد

که مددجو در سااااااااعا  اولیه ی بعد از عمل جراحی 

دریاف  میکند، ساابی کاهش هوشاایاری مددجو شااده و 

 از این باب  نگران نباشد .

در روزهای بعد به همراه مددجو گفته شد که مصرف 

ساابی وابسااتگی شااده مکرر داروهای دااد درد مخدر 

ستگی  و اعتیادآور اس .به او گفته شد باتوجه به شک

شدید استخوان درد او طبیعی اس  و نگران نباشد.به 

مددجو آموزش داده شاااااااد که جه  تساااااااکین درد از 

.به همراه ه کندیا ایبوپروفن اساااتفاد کدئیناساااتامینوفن 

مددجو گفته شد که مصرف زیاد ایبوپروفن می تواند 

و خونریزی دساااااااتگاه گوارش  معدیباع  اختالال  

ی خونریزی  شااااااود،لذا هر عالمتی که نشااااااان دهنده

باشاااد مثل مدفوو سااایاه و تیری یا اساااتفرا  خونی را 

 فورا به پرستار و پزشب اطالو دهد.
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 آموزش در خصوص آزمایشات:

:مددجو هدف از خون یری های روزانه جزئی هدف

 را درک کند:حوزش ی شناخ ی

هدف رف اری:مددجو با  وجه به آموزش های دادش 

شکککککدش ن رانی خود را در خصکککککوص خون یری های 

 کاهش دهد. %07روزانه به میزان 

ته شااااااااد با توجه به خون  به مددجو و همراهش گف :

س  الزم  س  داده ا صادف از د زیادی که در زمان ت

خون هر روز  Hbاساااااا  برای اندازه گیری سااااااطا 

عمل خونگیری انجام شود ،از این باب  نگران نباشد 

شد.با توجه به  شته با و همکاری الزم را با پرستار دا

شااکسااتگی شاادید ناحیه لگن و ران ممکن اساا  برای 

 و ساااایتیان به رادیوگرافی عکساااابرداری از اسااااتخو

 اسکن نیاز باشد.

 آموزش در خصوص فعالیت و شیوش ی زندگی:
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هدف جزئی:مددجو نحوش ی انجام حرکات فلهشن را 

 نمایش دهد:حوزش ی روان حرک ی

تا زمانی که محدودی   :به مددجو آموزش داده شاااااااد

حرکتی دارد و باید در تخ  بماند،حتما ورزش های 

مربوط به اندام فوتانی،ماساا  پشا  و سااق پای ساالم 

،خم و راساااا  کردن پای سااااالم از محل زانو،حرک  

هاااای مربوط باااه مچ پاااا برای هر دو پاااا،منقبض و 

منبسااااط کردن عدااااال  پای سااااالم را انجام دهد؛ در 

اتور فیکس اریاز جایگذهد.بعد تخ  ت ییر ودعی  د

خارجی به وی گفته شااااد که با اسااااتفاده از بوی زیر 

 ب ل و حمای  همراهش راه برود.

 آموزش در خصوص ایمنی:

به همراه مددجو گفته شااااد:مراتی باشااااد  که همیشااااه  

نرده های کنار تخ  باال کشیده شودو زمان راه رفتن 

 از مددجو حمای  کند.

 جراحی:آموزش در خصوص عمف 
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نحوه ی سااااااارفه ی موثر،تنفس عمیق به وی آموزش 

داده شاااااد .به او گفته شاااااد از طریق انحراف فکر از 

نگرانی و اداااااااطرای خود بکاهد.به او گفته شااااااااد 

فیکساااااتور:وساااای ه ای اساااا  که تطعا  شااااکسااااته ی 

استخوان را به هم میبسباند و به تسریت روند بهبودی 

ر راه کمااب میکنااد زودتکمااب میکنااد و بااه مااددجو 

 برود.

 

 

 

 

 

 « پایان»                           

 


