
للمرضى الذين يعانون من
مشاكل في التنفس

ً التنفس عميقا
تنفس عميقًا، بشهيق وزفير عميقين.

تنشيط التنفس
انفخ في زجاجة مياه لتحسين تنفسك.

الوضعية
ـــة  ـــر المواضـــع كل ســـاعتين لتحســـين تهوئ غيِّ

رئتيـــك.

التمارين
تجول في محيط المستشفى مرتين في اليوم على األقل.

طلب المساعدة على السعال
إذا احتجـــت إلـــى المســـاعدة علـــى الســـعال، 
اســـأل شـــخصًا تلقـــى تدريبـــًا فـــي هـــذا المجـــال.
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للمرضى القادرين على التحرك
خالل وجودهم في المستشفى

التمارين
ـــي  ـــن ف ـــك مرتي ـــت ل ـــي ُوصف ـــن الت مـــارس التماري

ـــل. ـــى األق ـــوم عل الي

اجِلس 

ِقف

االغتسال

التحرك
غيـــر الوضعيـــات باســـتمرار خـــال اســـتلقائك علـــى الفـــراش، 

واتـــرك الفـــراش كلمـــا أمكـــن، لتســـريع وتيـــرة الشـــفاء.

النظام الغذائي
اشـــرب ليتريـــن مـــن المـــاء علـــى األقـــل يوميـــًا 

وتنـــاول غـــذاًء صحيـــًا.

اللبس

االستقاللية
ساعد على القيام باألنشطة اليومية أو قم بها بنفسك. 

األنشطة
تجول في محيط المستشفى مرتين في اليوم على األقل.
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للمرضى الذين يعانون من قروح الضغط
أو المعرضين لإلصابة بها

النظافة
اغســـل يديـــك مـــرات عـــدة فـــي اليـــوم، وال ســـيما قبـــل األكل 

وبعـــده وبعـــد اســـتخدام المرحـــاض.

احـــرص علـــى أن ُتعالـــج 
جميـــع الجـــروح بعنايـــة.

التحرك
غيِّـــر وضعيتـــك باســـتمرار للحـــد مـــن خطـــر تقـــّرح جلـــدك. عنـــد 

الحاجـــة، اطلـــب المســـاعدة كـــي ال تقـــع.

التمارين
كن نشيطًا قدر المستطاع.

النظام الغذائي
ـــذاًء  ـــاول غ ـــل وتن ـــى األق ـــًا عل ـــاه يومي ـــن المي ـــن م ـــرب ليتري اش

ـــًا. صحي

المعاينة
تحقـــق باســـتمرار مـــن وجـــود قـــروح علـــى الجلـــد، وال ســـيما 

فـــي أماكـــن النتـــوءات العظميـــة، وذلـــك بيديـــن نظيفتيـــن.

الوضعيات
ــع  ــاند لمنـ ــتخدم مسـ ــاعتين واسـ ــك كل سـ ــر وضعيتـ غيِّـ

ــط. ــروح الضغـ قـ
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للمرضى مبتوري األعضاء  

النظافة
احرص على نظافة يديك.

إذا كنـــت تعـــرق كثيـــرًا، 
اغســـل جدعـــة الطـــرف 

المبتـــور بميـــاه بـــاردة.

الوضعية
ًأبِق وركك ممددًا قدر المستطاع.

ـــة  ـــِق جدع ال تل
ــى  ــك علـ طرفـ

عـــكاز.

ركبتـــك  ُتبـــِق  ال 
لفتـــرات  مطويـــة 

طويلـــة.

التضميد

الوضعية 
الصحيحة

التحرك
ـــن  ـــاِرس تماري ـــن، وم ـــت ممك ـــرع وق ـــي أس ـــرك ف ـــف وتح ِق

ـــات. ـــة العض لتقوي

المعاينة
تحقَّق بانتظام من حالة البشرة عند الجدعة.

راقـــب ظهـــور أيـــة 
ــاب. ــات التهـ عامـ
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مشاكل وعائية.
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