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 بدن. تغییرات به بیمار نسبت واکنش ارزیابی 

 .توضیح دادن کلیه عوارض جانبی حاصل از درمان به بیمار و خانواده وی. از جمله کمبود آب بدن در اثر شیمی درمانی و پرتو درمانی 

  برای منطبق شدن و پیدا کردن دیدی مثبت نسبت به تغییرات بدنی حاصل از بیماریکمک به بیمار. 

 است بیمار با درمانی کاراآمد  رابطه یک حفظ. 

  دیگر اشخاص مهم برای وی. یا مراقبان بهداشتی  تشویق بیماری به برقراری ارتباط با 

 اصل از بیماری.هایی در جهت مقابله با استرس ححلکمک به بیمار برای یافتن راه 

 .تغییر وضعیت بیمار هر دو ساعت یکبار و بهبود جریان خون در بدن به منظور جلوگیری از  زخم بستر 

 .بررسی کردن پوست بیمار و شستشو دادن آن با استفاده از آب و صابون 

 محافظت کردن از پوست به منظور جلوگیری از بدتر شدن وضعیت آن در اثر پرتو درمانی 

 ساعت. 2حل، و طول مدت سردرد و درد در محل برش هر ارزیابی م 

 .تزریق مسکن و مواد مخدر در صورت نیاز 

 .در صورت ایجاد تغییرات ناگهانی و درد شدید، سریعاً باید پزشک معالج را مطلع کرد 

  اختالل عملکرد عصبی جمجمه.بررسی رفلکس گگ )بلع( و توانایی بلع بیمار قبل از عمل به علت احتمال ایجاد مشکالت تنفسی ناشی از 

 ای.بررسی منظم عالیم حیاتی و عصبی بیمار به منظور جلوگیری از افزایش ناگهانی فشار داخل جمجمه 

 .تغییر وضعیت و جهت بیمار با در نظر گرفتن زمان، مکان و درخواست بیمار 

 . ارزیابی توانایی صحبت کردن بیمار 

 .ارزیابی عملکرد حرکتی اعضای بدن 

 داروها 

 کورتیکواستروئیدها مثل دگزامتازون )دکادرون(: برای کنترل ادم مغزی و کاهش فشار داخل جمجمه 

 های اسموتیک: برای کاهش ادم مغزیدیورتیک 

 ها مثل فنی توئین )دیالنتین(: برای پیشگیری از تشنجضد تشنج 

 (  2بتا بلوکرهاHسایمتیدین یا رانیتیدین: برای پیشگیری از زخم )ای استرسیه 

 آنتی اسیدها 

 ها: برای تسکین دردمسکن 

 ها: برای به حداقل رساندن تهوع و استفراغضد استفراغ 

 محدودیت مصرف مایعات: جهت پیشگیری از ادم مغزی 

 فعالیت در زمان ابتال به بیماری

 سی و انزوای اجتماعی بیمار اجتناب شود.ای و اجتماعی( تا حد ممکن تشویق کنید تا از محرومیت حبیمار را به ادامه عملکردش )حرفه 

 هایش در صورت نیاز کمک بگیرد.بیمار را تشویق کنید تا جهت انجام فعالیت 

 رژیم غذایی

 .پیروی از رژیم تجویز شده توسط پزشک 
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 پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هر گونه ها نام و شماره تلفن پزشک یا های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنآموزش

 سؤال تماس بگیرند.

  ،توضیحات الزم را به بیمار در مورد نوع تومور مغزی، علل و عوامل مؤثر در ایجاد آن ارایه دهید.بسته به محل، نوع تومور، بدخیمی یا خوش خیمی آن 

 جسمی صحبت کنید.های ها و محدودیتاش در مورد ناتوانیبا بیمار و خانواده 

 .به بیمار برای دستیابی به وسایل مناسب برای مراقبت از خود، نوتوانی، حرکت کردن، عملکردهای حسی مثل سمعک یا عینک کمک کنید 

 .به فرد مراقبت دهنده در شناخت موقعیت و اصالح مخاطرات در خانه بیمار در صورتی که بیمار عوارض شدید دارد، کمک کنید 

  مراقب او در مورد اقدامات الزم حین تشنج آموزش دهید.به بیمار و 

 های وریدی، آموزش به خانواده برای چک کردن وضعیت لوله و تعویض آن در صورت تغذیه بیمار از طریق لوله 

 فعالیت در زمان ابتال به بیماری

 ومیت حسی و انزوای اجتماعی بیمار اجتناب شود.ای و اجتماعی( تا حد ممکن تشویق کنید تا از محربیمار را به ادامه عملکردش )حرفه 

 هایش در صورت نیاز کمک بگیرد.بیمار را تشویق کنید تا جهت انجام فعالیت 

 رژیم غذایی

 روی از رژیم تجویز شده توسط پزشکپی 

 داروها 

 کورتیکواستروئیدها مثل دگزامتازون )دکادرون(: برای کنترل ادم مغزی و کاهش فشار داخل جمجمه 

 های اسموتیک: برای کاهش ادم مغزیرتیکدیو 

 ها مثل فنی توئین )دیالنتین(: برای پیشگیری از تشنجضد تشنج 

  2H های استرسیبلوکرها سایمتیدین یا رانیتیدین: برای پیشگیری از زخم 

 آنتی اسیدها 

 ها: برای تسکین دردمسکن 

 ها: برای به حداقل رساندن تهوع و استفراغضد استفراغ 

 مصرف مایعات: جهت پیشگیری از ادم مغزی محدودیت 

 زمان مراجعه بعدی

 .هنگامی که عالیم بیماری به صورت غیر قابل کنترلی افزایش پیدا کردند حتماً باید به پزشک مراجعه شود 

 

 

 


