دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

اعتباربخشي ملي
بيمارستان

شناسايي خدمات خودمراقبتي و باز توانايي مورد نياز بيماران
سطح مراقبت:
در اين روش ،بيماران براساس سختي و ميزان مراقبت مورد نياز ،به سه سطح مراقبت کامل يا ويژه ،مراقبت نسبي و خود مراقبتي يا
مراقبت جزئي تقسيمبندی شده اند:
 :1خودمراقبتي يا مراقبت جزئي:در اين سطح ،بيمار بدون کمک يا با حداقل کمک ،قادر به انجام فعاليتهای روزانه خود ميباشد و به طور معمول جهت انجام يک
پروسيجر تشخيصي يا جراحي ساده يا جزئي پذيرش شده و تنها نيازمند کنترل عالئم حياتي و برقراری انفوزيون ميباشد.
 :2مراقبت نسبي:در اين سطح ،بيمار برای انجام فعاليتهای روزانه به کمک احتياج داشته و نياز به ارزيابي وضعيت فيزيولوژيک يا وضعيت عاطفي ،کنترل
دقيق عالئم حياتي ،جذب و دفع و ...که هر يک ساعت بايد کنترل شوند ،دارد.
 :3مراقبت کامل يا ويژه:در اين سطح بيمار به شدت بدحال و دچار عالئمي مثل خونريزی ،کاهش مايعات بدن ،حمايت تنفسي حاد و ...است و نيازمند مشاهده و
مانيتورينگ مداوم ،مانند مراقبت از بيمار تحت ونتيالتور ميباشد.
انواع خودمراقبتي به  4گروه اصلي تقسيم بندی مي شود:
-1خود مراقبتي برای حفظ سالمت
-2خودمراقبتي در ناخوشي های جزئي
-3خودمراقبتي در بيماری های مزمن
-4خودمراقبتي در بيماری های حاد
خدمات خودمراقبتي موردنياز بيماران در ارزيابي اوليه شامل آموزش در مورد:
 -1استراحت در منزل و ياری گرفتن از خويشاوندان و دوستان در انجام امور منزل بخصوص در  2هفته اول
-2بلند نكردن اجسام سنگين در  2هفته اول وبعد از آن برگشت به سطح فعاليت قبلي به تدريج وبا در نظر گرفتن دوره های استراحت
-3حمام کردن روزانه وعدم استفاده از صابون و روغن و مواد حساسيت زا
 -4توجه به نيازهای تغذيه ای همانند دوران بارداری و رعايت رژيم پرکالری و پرپروتئين و ويتامين و نگرفتن رژيم در  6هفته اول بعد از
زايمان و اعمال جراحي
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-5عدم شروع فعاليت جنسي حداقل تا  3هفته بعد از زايمان و اعمال جراحي و سقط و مد نظر قرار دادن روش های ضد بارداری
-6توصيه به عدم بارداری حداقل تا يک سال بعد از زايمان
-7ويزيت مجدد توسط پزشک يک هفته بعد از زايمان و ساير اعمال جراحي
و خدمات بازتواني مورد نياز بيماران در ارزيابي اوليه شامل آموزش در مورد:
 -1نحوه ورود و خروج از تخت
 -2روش های بهبود عادات دفعي
 -3انجام ورزش های کف لگني
 -4انجام ورزش های شكمي
 -5راه های پيشگيری از کمردرد
 -6تمرينات تنفسي و آرامبخشي
 -7روش حمل نوزاد
 -8ماساژ نوزاد
 -9مراجعه به پزشک در صورت بروز عالئم خطر
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