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  بسمه تعالي

  

  : مقدمه
پرستاري در مورد استفاده از نتايج پژوهش در عملكرد، به زماني برمي گردد كه فلورانس علم تاريخچه غني 

در روش مراقبت   ر ت تغيينايتينگل از اطالعات مربوط به ميزان مرگ ومير باالي مجروحان جنگي متوجه ضرور
ي پرستارصاحبنظران و متخصصان  در چند دهه اخير مورد توجه كه عملكرد مبتني بر شواهد . شداز بيماران  

بالين به منظور ارائه خدمات هزينه اثربخش و با  كاربرد آگاهانه بهترين نتايج تحقيق دردر واقع  واقع شده است
 يرويكردتدوين راهنماي باليني مبتني بر شواهد . ات بيماران استها و ترجيح كيفيت باال همراه با حفظ ارزش

  . دهد  يه دهندگان مراقبت را مورد توجه قرار مئبوده و تجارب ارا رمشكل محو
قدرت نقد و قضاوت  ،به منابع علمي و نتايج پژوهش هاضروري است عالوه بر دسترسي پرستار متخصص باليني 

در اين رويكرد، . با توجه به ترجيحات و ارزشهاي مددجو داشته باشدرا  بيماربراي بكارگيري نتايج در بالين 
كنار شود و  يه مئ، جهت انجام فعاليت ها ارايبهترين داليل و شواهد از طريق تلفيق پژوهش، دانش و تئور

متخصص و بنابراين از پرستاران . مي باشدتاكيد مورد  يو سنت ي، قديميگذاشتن تجارب غير سيستماتيك بالين
با تجربه كشور انتظار مي رود از اين راهنما به بهترين شيوه ممكن در راستاي ارتقاء كيفيت مراقبت هاي 

بيش از پيش ، يبه عنوان يك حرفه تخصص يپرستارعلمي هويت پرستاري استفاده نمايند تا از اين طريق 
  . ويت شود تق

  
  

  دكتر كامران باقري لنكراني                                                                               
                                                           وزير                                                                             

  

  



  گفتار پيش

تعدادي از اساتيد و  سركار خانم دكتر صلصالي كه با سعي و تالش بي دريغ   كتاب راهنماي مراقبت باليني

مجرب و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي تدوين شده است، نه تنها  مي تواند به مراقبت هاي 

كيفيت مراقبت بيماران بر اساس آخرين سنتي و روتين وار در بخش هاي باليني پايان دهد بلكه  تضمين كننده 

  . لوم پرستاري استعدر پيشرفت ها و نتايج  مطالعات و تحقيقات

ني فراهم آمده و پرستاران ياتفاق نظر و هماهنگي بيشتر در ارائه مراقبت هاي بال ،با بكارگيري شايسته اين كتاب

تاري با تمركز بر محوري ترين فعاليت پرستاري و توليد علم و دانش پرس عزيز را در راه ارتقاء عملكرد حرفه اي

  . است، رهنمون مي سازد "مراقبت"كه همانا 

است كه براي هر   "نوزادي تا نوجواني"از كودكان در داول متو بيماري هاي  اين كتاب مشتمل بر مشكالت

. آمده استابع موجود با استفاده از جديدترين منمبتني بر شواهد راهكارها و توصيه هاي مختلف پرستاري  ،يك

  . تاري با كيفيت مناسب باشدوثر در جهت ارائه مراقبت هاي پرساميد است اين مجموعه بتواند كمكي م
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  نوزاد طبیعی

  
  مراقبت از نوزاد طبیعی و خانواده

  Problem Definition                                                                                     بیان مشكل                                      

  ھوایی مربوط بھ زیادی مخاط ترشحی و وضعیت قرارگیری نامناسب پاكسازی غیر موثر راه

    Expected Outcomes                                                                                   برآیندھای مورد انتظار                     

 .باشد راه ھوایی باز  -

  .گیرد انجام  تنفس بطور منظم و بدون سختی -

  .تعداد تنفس در محدوده طبیعی باشد -

   Nursing Recommendations                                                                                          توصیھ ھای  پرستاری    

  .بر حسب ضرورت ترشحات دھان و نازوفارنكس را با پوار بكشید. ١

 ارد كردن در دھان برآمدگی شبیھ بھ پیاز را فشرده و ابتداء ترشحات حلق و سپس بینی را بكشید این كار برای پیش از و

  .باشد پیشگیری از آسپیراسیون مایعات می

  فاصلھ كافی را برای اكسیژناسیون مجدد بدھید. ثانیھ محدود نمایید ٥با ساكشن مكانیكی ھر نوبت از جریان ساكشن را بھ.  

  . ز تغذیھ شیر خوار را بھ سمت راست قرار داده تا از آسپیراسیون پیشگیری شودپس ا. ٢

 .باشد این كار برای كاھش سندرم ناگھانی مرگ شیرخوار می). طاق باز(در حین خواب شیر خوار را  بھ پشت بخوابانید . ٣

دسترس داشتھ باشید كھ بھ محض اختالل تنفسی  طی ساعتھای اول، اقدام بھ پروسیجر كمتری در شیرخوار نمایید و اكسیژن را در. ٤

 .شروع كنید

 .عالیم حیاتی را طبق خط مشی بیمارستان و یا در صورت نیاز بھ طور مكرر كنترل كنید. ٥

 عالیم اختالل تنفسی را تحت نظر گرفتھ و موارد ذیل را گزارش كنید: 

سیانوز یا رنگ ) ٦(پرش جداره ھای بینی ) ٥(ادی صداھای تنفسی غیر ع) ٤(خرخر، استریدور ) ٣(تاكی پنھ ) ٢(آپنھ  )١(

  . ھا رتراكسیون) ٧(پریدگی 

و جلوگیری از ایجاد گرمای زیاد، دیاپرھا، پتوھا و پوشاك را باندازه كافی شل ) شكم(ھا  جھت ایجاد فرصت  اتساع كامل ریھ. ٦

  .نگھدارید

 .ضروری تمیز كنید ترشحات سوراخھای بینی را در حین حمام دادن  و یا در مواقع . ٧

  .باز بودن سوراخھای بینی را كنترل كنید. ٨

  
  Problem Definition                                                          بیان مشكل                                                               

  .حرارت و تغییر حرارتخطر عدم تعادل حرارت بدن مربوط بھ كنترل نارس 

    Expected Outcomes                                                          برآیندھای مورد انتظار                                               

  .حفظ شود) ٧/٩٧-oF٥/٩٩  ( ٥/٣٦-oC٥/٣٧  حرارت شیرخوار در سطح مطلوب  -



٢ 
 

   Nursing Recommendations                                                                                          توصیھ ھای  پرستاری

  .نوزاد را بطور كامل خشك نموده و مالفھ خیس را بالفاصلھ پس از تولد بردارید. ١

  .شیر خوار را بطور مناسب در پتوی گرم بپیچید. ٢

 .شده است قرار دھید) تحت وسیلھ گرما دھنده یا نزدیك بھ مادر، تماس پوست بھ پوست (محیطی كھ قبًال گرم شیرخوار را در . ٣

 .شیرخوار را در سطح حاوی پوشش قرار دھید. ٤

روش كنترل و تناوب آنرا طبق خط مشی . حرارت شیرخوار را بھ محض رسیدن بھ اطاق نوزادان یا اطاق مادر كنترل كنید. ٥

 .ن انجام دھیدبیمارستا

 .حفظ كنید%  ٤٠-٥٠و رطوبت را بین ) ٧٥-oF٧٨(درجھ  ٢٤-٢٥حرارت اطاق را بین . ٦

 .اولین حمام را بر اساس خط مشی بیمارستان انجام دھید. ٧

 در ھنگام حمام از ایجاد لرز نوزاد خودداری كنید. 

 در صورت ناپایداری حرارت، انجام حمام را بھ مراحل بعد موكول نمایید. 

 برای شیرخوار از پیراھن و دیاپر استفاده كرده و با پتو بپوشانید. 

بدلیل اینكھ سطح وسیع سر سبب دفع (شود، پوششی برای سرشیرخوار در نظر بگبرید چنانچھ دفع حرارت یك مشكل محسوب می. ٨

 ).شود حرارت می

 .قرار دھید...)  پنكھ كولر ،(شیرخوار را دور از كوران دریچھ تھویھ مطبوع  یا خنك كننده ھا . ٩

 .كند اینكار حفاظی علیھ تجدید ھوا ایجاد می. شیرخوار را در مكان جدا در گوشھ اطاق در حالیكھ دیوارھای بلند دارد قرار دھید. ١٠

 .پیش از استفاده از ھر گونھ ابزاری برای معاینھ یا پوشانیدن شیرخوار، وسایل را  گرم كنید. ١١

 .انجام پروسیجر، فقط ناحیھ ضروری  را باز نگھدارید در ھنگام معاینھ یا. ١٢

  .نسبت بھ عالیم ھیپوترمی یا ھیپرترمی ھشیار باشید. ١٣

  
  Problem Definition                                                                              بیان مشكل                                         

  .عوامل محیطی و بیماری مادر عفونت یا التھاب مربوط بھ نقص سیستم ایمنی،  خطر

    Expected Outcomes                                                                     برآیندھای مورد انتظار                                  

  .ھد ھاب را نشان ندشیرخوار ھیچگونھ مالكی از عفونت یا الت -

  .چشمھا تمیز بوده و عاری از عفونت باشد -

  .ناحیھ تناسلی فاقد ھر گونھ تحریك  باشد -

  .ناف خشك بوده و ناحیھ اطراف عاری از عفونت باشد -

  .كرده باشد را دریافت ) HBV(شیرخوار واكسن ھپاتیت ب  -

   Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای  پرستاری                                   

  .دستھا را قبل و پس از دست زدن بھ ھر یك از شیرخواران بشویید. ١

 .در ھنگام تماس با ترشحات بدنی از دستكش استفاده كنید. ٢

 .دھند گان میزان عفونت را كم نكرده و ارزش استفاده زیادی ندارد ان میاستفاده از گان قابل بحث است، بدلیل اینكھ مطالعات نش. ٣

 .چشمھا را روزانھ از نظر التھاب یا ترشح كنترل كنید. ٤



٣ 
 

دور ) مثًال افراد مبتال بھ عفونتھای تنفسی یا پوستی، منابع غذایی آلوده و یا اشیاء آلوده دیگر(شیرخوار را از منابع احتمالی عفونت . ٥

 .دنگھداری

اینكار جھت جلوگیری از آلودگی واژن یا مجرای ادرار با . را از قسمت قدامی بھ خلفی تمیز كنید) وولو(ناحیھ تناسلی  دختران .  ٦

 .این مسئلھ را بھ والدین تأكید نمایید. باشد مدفوع می

را تمیز  ١ی كرده و بطور مالیم ماده پنیریاز كشیدن پوست آن خوددار  ،)پنیس(ادراری پسران  –در حین تمیز كردن  ناحیھ تناسلی . ٧

 .كنید

 .نكات آسپتیك  را در ھنگام ختنھ رعایت كنید. ٨

  ٢بجز زمانی كھ پلستی بل(چنانچھ شیرخوار ختنھ شده است، ناحیھ را با گاز حاوی ژلھ پتروالتوم بپوشانید 

  .كند اینكار از چسبیدن بھ دیاپر جلوگیری می). استفاده شده باشد

 دیاپر یكبار مصرف در ھنگام خیس شدن . تنھ، نوزاد را  از نظر ادرار كردن و خونریزی كنترل كنیدپس از خ

  .كند رسد ولی حالت خمیری و سنگین پیدا می بنظر خشك می

  .قاعده ناف را تمیز و خشك نگھدارید. ٩

 .دیاپر را پایین تر از قاعده ناف ببندید. ١٠

 .ترشح بررسی كنید رنگ و ناف را روزانھ از نظر بو، . ١١

 بر حسب ضرورت از ماده ضد باكتریال یا الكل در ناف استفاده كنید. 

 .پھلویی ران تزریق نمایید  -واكسن ھپاتیت  را در عضلھ جلویی. ١٢

  .از زدن الك یا استفاده از ناخنھای مصنوعی ھنگام مراقبت از نوزاد جدًا خودداری كنید. ١٣

  
  Problem Definition                                                                                                         بیان مشكل                

  ).از نظر امنیت نوزاد( خطر صدمھ مربوط بھ ناتوانی جسمی 

    Expected Outcomes                                                                                         برآیندھای مورد انتظار                

  .شود شیرخوار در تمام اوقات بطور صریح و صحیح شناسایی  -

  .كنند والدین نكات ایمنی را رعایت  -

  .ھویت در ناحیھ صحیح بستھ شود) دستبند(نوار    -

   Nursing Recommendations                                                                                    توصیھ ھای  پرستاری         

  .ھنگام  قرارگرفتن در كنار مادرش بطور صحیح كنترل شده است)  نام و نام خانوادگی(اطمینان داشتھ باشید، مشخصات شیرخوار . ١

  .قرار دارد اطمینان حاصل كنید كھ بند ھویت در جای مناسب خود* 

  .در میان بگذارید، اینكار برای پیشگیری از ربودن احتمالی نوزاد است) غالبًا با مادر(مسائل و نكات ایمنی  نوزاد را با والدین .  ٢

  .نشان ھویت پرسنل را كنترل نموده و شیرخوار را بھ پرسنل دارای ھویت تحویل دھید. ٣

  .تنھا نگذارد بھ مادر تذكر دھید ھرگز شیرخوار خود را. ٤

  
                                                             
1 -Smegma 
2 -Pastibell 
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  Problem Definition                                                                     بیان مشكل                                                    

  ).از نظر حوادث جسمی(خطر صدمھ مربوط بھ ناتوانی جسمی 

    Expected Outcomes                                                                                         برآیندھای مورد انتظار               

  .خود قرار گیرد) جایگاه(شیرخوار بدون صدمھ جسمی در تخت  -

  .شیرخوار نشانھ ای  از خونریزی را نداشتھ باشد -

   Nursing Recommendations                                                                  توصیھ ھای  پرستاری                            

  )بھ دلیل احتمال سوراخ شدن مقعد( از بكاربردن ترمومتر خودداری كنید. ١

  .برای پیشگیری از افتادن، ھرگز شیرخوار را بدون نظارت در سطح باال بدون حفاظ رھا نكنید. ٢

 .را بستھ و دور از بدن شیرخوار قرار دھید) در صورت استفاده(ه سنجاق دیاپر ھموار. ٣

 .اشیاء تیز یا دارای زاویھ را دور از شیرخوار قرار دھید. ٤

  .از روشھای مناسب در مراقبت و انتقال شیرخوار استفاده كنید. ٥

  .پھلویی ران تزریق كنید -را بطور عضالنی در عضلھ جلویی Kویتامین . ٦

  .در صورت ختنھ، ناحیھ را از ھر گونھ ترشح كھ ممكن است احتمال خونریزی داشتھ  باشد، كنترل كنید. ٧

  
  Problem Definition                                                                          بیان مشكل                                              

  . كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ نارسی و كمبود آگاھی والدین: غذیھ عدم تعادل ت

    Expected Outcomes                                                                  برآیندھای مورد انتظار                                    

  .دھد شیرخوار رفلكس مكیدن را نشان  -

  .كند مقدار كافی مواد غذایی را دریافت شیرخوار  -

  .گردد روز بھ وزن زمان تولد بر ١٠-١٤وزن زمان تولد را از دست داده و طی %  ١٠شیر خوار كمتر از  -

   Nursing Recommendations                                                 توصیھ ھای  پرستاری                                            

  .قدرت مكیدن و ھماھنگی آنرا با بلع  نوزاد جھت شناسایی تأثیر احتمالی در تغذیھ بررسی كنید. ١

  .اولین تغذیھ را بر حسب سلیقھ والدین، خط مشی بیمارستان و دستور متخصص پیشنھاد دھید. ٢

  .تغذیھ شبانھ بھ شرایط و سلیقھ مادر بستگی دارد. آماده كنید ١نوزادان  شیرمادر خوار را از نظر تغذیھ دلخواه نوزاد. ٣

  ).مصرف آن با سن متفاوت خواھد بود(ساعت یا بر حسب دلخواه بدھید  ٣-٤انس فرموال را ھر  ١-٢در شیر خوار فرموال خوار، . ٤

  .مادران شیرده را در چندین نوبت تغذیھ نوزاد و یا در صورت ضرورت بیشتر نیز حمایت و كمك كنید* 

از دادن آب یا تغذیھ مكمل در شیرخواران شیر مادرخوار خودداری كنید، زیرا ممكن است تمایل برای را مكیدن كاستھ و ترجیح .  ٥

  .دھد از سرپستانك استفاده كند

كمك  پدر یا فرد حامی دیگر را تشویق كنید ھمراه مادر بوده و بھ شیرخوار و وی از نظر تغییر وضعیت، آرام سازی و تقویت تھیھ. ٦

  .پدر یا فرد حامی دیگر را از نظر شركت دادن در تغذیھ با فرموال تشویق كنید  .كند

  ).در ھنگام خواب بطور طاق باز قرار دھید(پس از تغذیھ شیر خوار را جھت پیشگیری از آسپیراسیون بھ پھلو قرار دھید . ٧ 

  . مشخصات مدفوع را تحت نظر بگیرید. ٨

                                                             
1 -Demand  



٥ 
 

  
  Problem Definition                                                                                                                بیان مشكل        

  والدین : گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بحران تكاملی، شیرخوار، ترمیم و تغییر در كانون خانواده

    Expected Outcomes                                                                                           برآیندھای مورد انتظار            

  . والدین بالفاصلھ پس از تولد با شیرخوار تماس پیدا كنند -

كت در فعالتیھای والدین رفتارھای وابستگی مثل لمس، تماس چشمی، صدا زدن شیرخوار با نام، صحبت با شیر خوار و شر -

 . مراقبتی را نشان دھند

  . عدم توجھ را شناسایی كنند –والدین سیكل ھای توجھ  -

   Nursing Recommendations                                        توصیھ ھای  پرستاری                                                     

شیرخوار را نزدیك بھ صورت . والدین را تشویق كنید كھ  شیر خوار را  نگاه كرده و بغل كنند ھر چھ زودتر پس از زایمان،. ١

  . والدین قرار دھید تا تماس چشمی برقرار شود

 .پس از اولین مالقات بین شیرخوار با والدین، ایده آل است طی یک ساعت پس از تولد مراقبت چشمی را بھ عمل آورید. ٢

جستجو و توجھ بھ صدای  ١مثال ھشیاری، توانایی دیدن و مكیدن قوی، رفلكس(ھ رفتارھای خاص شیرخوار توجھ والدین را ب. ٣

 . جلب نمایید) انسانی 

 . در صورت ضرورت با والدین در مورد انتظارات آنھا از شیرخوار تخیلی، در برابر شیر خوار واقعی بحث كنید. ٤

ھر گونھ رویداد نشاندھنده از دست دادن كنترل توسط ھر . د كھ در مورد تجربھ درد و زایمان صحبت كنندوالدین را تشویق كنی. ٥

 . یك از والدین خصوصا مادر را شناسایی كنید

 . باشد، شناسایی كنید) در ایفاء نقش(تواند مثبت یا منفی  مراحل رفتارھای وابستگی را شناسایی كرده و ابعادی كھ می. ٦

 . ده را تشویق نمایید كھ با نوزاد در یك اتاق قرار گیرند و یا مكررا شیرخوار را تقاضا نمایندخانوا. ٧

اینكار برای شناسایی رفتارھایی است كھ ممكن . ایماء و اشاره متقابل بین شیرخوار و والدین را تحت نظر گرفتھ و بررسی كنید. ٨

 . داشتھ باشد) تقویت(است نیاز بھ تحكیم 

 . عدم توجھ و درك اھمیت آنھا كمك كنید –ھای توجھ  دین در شناسایی سیكلبھ وال. ٩

متغیرھای تاثیر گذار در توسعھ وابستگی را از طریق مشاھده شیرخوار و والدین و مصاحبھ با ھر یك از والدین یا مراقب . ١٠

  . مھم دیگر بررسی كنید

  
  Problem Definition                                                                             بیان مشكل                                          

   خواھر و برادر نوزاد: گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بحران تكاملی شیرخوار، ترمیم و تغییر در كانون خانواده

    Expected Outcomes                                                                           برآیندھای مورد انتظار                             

  .خواھر و برادران عالقھ بھ نوزاد را ابراز كرده و انتظارات واقعی نسبت بھ سن خود داشتھ باشند

   Nursing Recommendations                                          توصیھ ھای  پرستاری                                                   

  . و لمس شیرخوار را بدھید) دیدار(در صورت امكان، اجازه مالقات . ١

                                                             
1 -Rooting 



٦ 
 

مثل طاسی سر، قاعده و گیره ناف، ختنھ و : برادر، مشخصھ فیزیكی نوزاد را توضیح دھید –جھت كاستن ھر گونھ ترس در خواھر . ٢

 . غیره

 : برادران انتظارات واقعی از نوزاد را توضیح دھید –بھ خواھر . ٣

  . توانایی ھا و نیازھا -

  . نیازھای مراقبتی -

  . عدم تلقی بعنوان ھمبازی -

  . تواند تجربھ مفیدی برای آنان باشد شركت كنند، اینكار می در منزلبرادر را تشویق كنید كھ در مراقبت / خواھر. ٤

 -كھ زمانی برای بودن با فرزندان دیگر اختصاص دھند، اینكار برای كاستن حس حسادت نسبت بھ خواھر والدین را تشویق كنید. ٥

  . باشد برادران نوزاد می

  
  Problem Definition                              بیان مشكل                                                                                           

   مراقبت از نوزاد: گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بحران تكاملی، شیرخوار ترمیم و تغییر در كانون خانواده

    Expected Outcomes                              برآیندھای مورد انتظار                                                                         

  . خانواده توانایی مراقبت از شیرخوار را نشان دھد -

 . خانواده برنامھ مراقبت پی گیر را ادامھ دھد -

 .شیر خوار با وسیلھ ایمن بھ منزل انتقال یابد -

  . اعضاء خانواده خودشان را برای خدمات مورد نیاز در دسترس ببینند -

   Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای  پرستاری                                 

  .تاكید نمایید كھ فرموال را نباید بطور خودسر رقیق یا غلیظ نمود. با والدین در مورد آمادگی صحیح فرموال بحث كنید. ١

 . تگی منع نماییدھا در میكروفر برای جلوگیری از سوخ از نظر قرار دادن شیشھ. ٢

 . باشد تشویق بھ استفاده از افراد حامی نمایید این كار برای گرفتن كمك در تغذیھ با پستان می. ٣

 : ابعاد دیگر مراقبت از نوزاد را آموزش دھید. ٤

 استحمام .  

  مراقبت از ناف و ختنھ.  

 تشخیص مراحل فعالیت برای تعامل مطلوب .  

  .كھ والدین در كالسھای آمادگی شركت نمایند در صورت امکان، تشویق نمایید. ٥

 . را  آموزش دھید) مختص اتومبیل(اھمیت  و چگونگی استفاده صحیح از  وسایل  استاندارد حامل شیر خوار . ٦

 ھنگام حمل نوزاد با اتومبیل، چنانچھ شیرخوار جثھ كوچك دارد بھ والدین توصیھ كنید كھ از حولھ ھایی برای جلوگیری از خم. ٧

شدن و برای بھ حداقل رساندن حركت بھ ھر یك از پھلوھا استفاده كنند ولی ھرگز توصیھ نكنید كھ از تشكچھ در زیر یا عقب شیر 

 . آورد خوار استفاده كنند  زیرا احتمال بیرون جستن شیرخوار از جایگاه در یك تصادم را بوجود می

  .ارجاع دھید) مثل خدمات اجتماعی(ت بھ موسسات مناسب شیرخوار در معرض خطر اس –چنانچھ وابستگی والدین . ٨

  

  



٧ 
 

  

  نوزاد مبتال بھ ھیپربیلی روبینمی

  Problem Definition                                                                                                     بیان مشكل                 

  مراقبت اولیھ: گی زیاد گلبولھای قرمز خون و عملكرد نارس كبدخطر صدمھ ناشی از شكنند

    Expected Outcomes                    برآیندھای مورد انتظار                                                                                    

  . تغذیھ نوزاد بالفاصلھ پس از تولد شروع شود -

  .معرض نور قرار بگیرد نوزاد در -

   Nursing Recommendations                  توصیھ ھای  پرستاری                                                                         

  .شروع كنید) ساعت پس از تولد ١طی (جھت سرعت بخشیدن بھ دفع بیلی روبین در مدفوع، تغذیھ را زودتر . ١

 . كنید چون نشان دھنده افزایش سطح بیلی روبین است) ساعت ٤ھر(پوست را از نظر زردی بررسی . ٢

برای تعیین سطح استفاده ) ساعت ٦- ٨ھر (سطح بیلی روبین خون را اندازه گیری كرده و یا از بیلی روبینومتری پوستی . ٣

 . نمایید

بروز (از زردی ناشی از بیماری ھمولیتیك یا سایر دالیل ) ز تولدساعت پس ا ٢٤بروز آن (برای تشخیص زردی فیزیولوژیک . ٤

 .اولین عالیم بروز زردی را ثبت كنید) ساعت اول ٢٤آن طی 

را بررسی كنید ) مثل ھیپوكسی ، ھیپوترمی، ھیپوگلیسمی و آسیدوز تنفسی(وضعیت عمومی شیرخوار خصوصا عوامل خاص . ٥

 .مغز را سبب شودتواند خطر تغییر زیاد سد خونی  زیرا می

  . فتوتراپی را بر حسب دستور شروع كنید. ٦

  
  Problem Definition                                     بیان مشكل                                                                                   

  فتوتراپی :و عملكرد نارس كبدخطر صدمھ ناشی از شكنندگی زیاد گلبولھای قرمز خون 

    Expected Outcomes                    برآیندھای مورد انتظار                                                                                    

  . نشان ندھد شیر خوار ھیچگونھ مالكی از تحریك چشمی ، كم آبی، بی ثباتی حرارت یا شكنندگی پوستی را -

   Nursing Recommendations                            توصیھ ھای  پرستاری                                                                  

  . از روكش چشمی برای شیرخوار استفاده كنید. ١

 . طمینان حاصل كنید كھ پلك ھا بستھ شده استجھت پیشگیری از تحریك قرنیھ، قبل از قرار دادن روكش چشمی ا. ٢

 . ساعت از نظر ترشح یا تحریك كنترل كنید ٤-٦چشم ھا را ھر . ٣

 . قرار دھید) بجز چشم و ناحیھ تناسلی(برای قرار گرفتن پوست در معرض حداكثر نور شیرخوار را بدون لباس . ٤

كرر تغییر دھید اینكار برای افزودن سطح بدن در برابر نور وضعیت قرارگیری را خصوصًا در ساعات اولیھ شروع بطور م. ٥

 . باشد می

 . جھت كنترل ھیپوترمی یا ھیپرترمی حرارت بدن را از زیر بغل كنترل كنید. ٦

وروكش چشمی را جھت استفاده صحیح از ) انكوباتور یا تخت(طول مدت درمان، نوع نور، فاصلھ المپ از شیرخوار . ٧

 . دفتوتراپی كنترل كنی

 . بدلیل افزایش تناوب دفع مدفوع، اطراف مقعد را جھت پیشگیری از تحریك بطور مكرر تمیز كنید. ٨



٨ 
 

 . از مصرف مواد روغنی در پوست برای پیشگیری از سوختگی خودداری كنید. ٩

  . جھت پیشگیری از كم آبی ، مصرف مایعات را باال ببرید. ١٠

  
  Problem Definition                                                                                              بیان مشكل                           

  تعویض خون: خطر صدمھ ناشی از شكنندگی زیاد گلبولھای قرمز خون و عملكرد نارس كبد

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                          

  . شیرخوار ھیچگونھ عارصھ ای ناشی از تعویض خون نشان ندھد -

 . عالیم حیاتی در محدوده طبیعی باشد -

  . ھیچگونھ مالكی از عفونت یا خونریزی در ناحیھ ترانسفوزیون وجود نداشتھ باشد -

   Nursing Recommendations                     ی  پرستاری                                                                       توصیھ ھا

  . چیزی از راه دھان ندھید) ساعت ٢-٤معموال (برای پیشگیری از آسپیراسیون پیش از شروع پروسیجر . ١

 . كنترل كنید RH، خون دھنده را از نظر صحیح بودن گروه خونی و نوع جھت پیشگیری از واكنش انتقال خون. ٢

 . در تعویض خون بھ فرد متخصص كمك كرده و جھت پیشگیری از عفونت، تكنیك آسپتیك را رعایت كنید. ٣

 .جھت، حفظ حجم صحیح خون، مقدار ورود و خروج خون را یادداشت كنید. ٤

 . رما و ھیپرترمی، در حین پروسیجر حرارت بدنی مناسب را حفظ كنیدجھت پیشگیری از ھیپوترمی و استرس س. ٥

تاكی كاردی یا برادیكاردی، دیسترس تنفسی، تغییر قابل توجھ (برای شروع سریع درمان، عالیم ناشی از واكنش تزریق خون . ٦

 .را در نظر بگیرید) در فشار خون، عدم ثبات حرارت و بثورات جلدی

یل اكسیژن كمكی، راه ھوایی مصنوعی، آمبوبگ  احیاء،  لولھ درون نایی و ال رنگوسكوپ را در دسترس از قب(وسیلھ احیاء . ٧

 .داشتھ باشید تا در ھنگام نیاز فوری استفاده كنید

 .ناحیھ ناف را از نظر خونریزی یا عفونت كنترل كنید. ٨

  . دیس ریتمی قلبی كنترل كنید عالیم حیاتی را در حین تعویض خون و متعاقبا جھت تعیین عوارضی مثل. ٩

  
  Problem Definition                                   بیان مشكل                                                                                     

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ شیرخواری با پاسخ بالقوه نامناسب فیزیولوژیک

    Expected Outcomes                             برآیندھای مورد انتظار                                                                          

  .خانواده درك خود را از درمان و پیش آگھی نشان دھد -

  ).وزش خانوادهآم( خانواده توانایی فراھم كردن فتوتراپی شیر خوار را نشان دھد -

   Nursing Recommendations                      توصیھ ھای  پرستاری                                                                         

  : درک خانواده از درمان) الف

  .اد نموده وروكش چشمی را برداریدای در جریان فتوتراپی ایج جھت ارتقاء تعامل خانوادگی، در حین مالقات وقفھ. ١

 . ماھیت خوش خیم زردی فیزیولوژیک را برای پیشگیری از دلواپسی والدین و حمایت بیش از حد كودك تاكید نمایید. ٢

 .بھ خانواده اطمینان دھید كھ رنگ طبیعی پوست برگشت خواھد كرد. ٣

 . بھ مادران شیرده احتمال طوالنی شدن زردی را توصیھ نمایید. ٤



٩ 
 

 . ماھیت خوش خیم زردی و فوائد شیر مادر را برای پیشگیری از وقفھ زودتر در تغذیھ از پستان تاكید نمایید. ٥

 . و سطح آرامش مادر را در جریان تغذیھ ارزیابی كنید) چسبانیدن كامل دھان بھ پستان(قبل از ترخیص مكیدن كامل كودك . ٦

  . تغذیھ مكرر از پستان را تشویق كنید. ٧

  :آموزش  خانواده) ب

 : بھ خانواده موارد ذیل را آموزش دھید 

 . ١محل استقرار و توجھ از وسیلھ فتوتراپی یا واحد فایبراپتیك -

  استفاده از روكش چشمی مناسب در برابر نور و برداشتن آن در ھنگام خاموش كردن مثل تغذیھ، (مراقبت چشمی مناسب

 ). ساعت یكبار ٤-٦حداقل ھر حمام دادن یا سایر فعالیت ھای مراقبتی 

  تغییر دادن وضعیت قرار گرفتن برای انعكاس نور بھ تمام (قرار دادن در وضعیت صحیح در حین استفاده از وسیلھ فتوتراپی

 ) .قسمتھای پوست در حالیكھ شیر خوار بدون پوشش است

  مصرف كافی مایعات. 

 كنترل حرارت از زیر بغل . 

 . معرض نور، رنگ پوست، مشخصھ تغذیھ، حجم تغذیھ، دفعات ادرار ومدفوعثبت طول مدت قرار گرفتن در  -

 .کنترل نوزاد از نظر لتارژی، تغییر مشخصھ خواب، اشكال در بیدار شدن و تغییر در دفع ادرار و مدفوع  -

 .خشك و تمیز نگھداشتن ناحیھ دیاپر -

  .تاكید انجام تست ھای بیلی روبین طبق دستورپزشک -
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1 -Fiberoptic 



١٠ 
 

  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  نوزاد پرخطر

  
  شیر خوار پرخطر

  Problem Definition                                                               بیان مشكل                                                        

  .عضالنی و كمبود انرژی و خستگی –ھ و سیستم عصبی عالئم تنفسی غیر موثر در رابطھ با نارسی ری

    Expected Outcomes                                                         برآیندھای مورد انتظار                                               

  . راه ھوایی باز باشد -

 . ید كربنیك شودتنفس موجب دریافت مناسب اكسیژن و دفع انیدر -

  . باز نسبت بھ سن در محدوده طبیعی باشد –گازھای خونی شریانی و تعادل اسید  -

   Nursing Recommendations                                    توصیھ ھای  پرستاری                                                          

  . ھید كھ تبادل ھوا بطور مناسب انجام گیردنوزاد را در وضعیتی قرار د. ١

  در صورت امكان بصورت دمر قرار دھید بدلیل اینكھ در این وضعیت اكسیژناسیون مناسب بوده و تغذیھ را بھتر تحمل كرده

 . و وضعیت خواب و استراحت منظم خواھد بود

  ایید در حالیكھ گردن قدری كشیده و بینی در برای پیشگیری از ھر گونھ تنگی راه ھوایی، وضعیت طاق باز را انتخاب نم

 .است) ١اسنیف(برابر سقف 

 .شود از كشش بیش از حد گردن خودداری كنید زیرا سبب كاھش قطر نای می. ٢

، سیانوز، پرش جداره ھای بینی و آپنھ ٢عالیم دسترس شامل ُخر ُخر: ھرگونھ انحراف از عملكرد مطلوب را تحت نظر بگیرید. ٣

 .است

 .اط موجود در نازوفارنكس، نای ولولھ درون نائی را ساكشن نماییدمخ. ٤

 . ضرورت ساكشن را بر مبنای سمع ریھ، مالكی از كاھش اكسیژناسیون و افزایش تحریك پذیری قرار دھید. ٥

ب  واگ، تواند سبب برونكواسپاسم، برادیكاردی ناشی از تحریك عص ھرگز ترشحات را بدون بررسی ساكشن نكنید زیرا می. ٦

 . را بوجود آورد ٤شده و زمینھ خونریزی درون بطنی ٣ھیپوكسی و افزایش فشار درون جمجمھ

تواند سبب عفونت، صدمھ راه ھوایی،  از روش مناسب در ساكشن كردن استفاده كنید زیرا كشیدن نامناسب ترشحات می. ٧

 . پنوموتوراكس و خونریزی درون بطنی شود

 . رتعاش و تخلیھ وضعیتی جھت تسھیل در خروج ترشحات استفاده كنیدبر حسب دستور از دق، ا. ٨

از قرار دادن شیر خوار در وضعیت ترندلنبرگ خودداری نمایید زیرا سبب افزایش فشار درون جمجمھ شده و ھم چنین فشار ناشی . ٩

 .شود از احشاء علیھ دیافراگم سبب  كاھش ظرفیت ریوی می

ی باال بردن پاھا مختصری لگن را باال ببرید اینكار برای جلوگیری از افزایش فشار داخل جمجمھ در ھنگام تعویض دیاپر بجا. ١٠

                                                             
1 -sniff 
2 -Grunting 
3 -Intracranial pressure (ICP) 
4 -Intraventricular Hemorrhage (IVH) 



١١ 
 

 . گیرد انجام می

جھت پیشگیری از آسپیراسیون در شیرخواری كھ از ترشحات زیاد برخوردار است یا تغذیھ شده است در وضعیت نیمھ دمر یا بھ . ١١

 .پھلو قرار دھید

 .(SaO2)پرش جداره ھای بینی، رتراكسیون، تاكی پنھ و آپنھ و اشباع اكسیژنی كم : را تحت نظر بگیرید عالیم دیسترس تنفسی. ١٢

و  Sao2بر اساس گازھای خونی شریانی،  FIO2غلظت اكسیژن محیط را در سطح حداقل (اكسیژن كمكی را بر حسب دستور . ١٣

 .تنظیم نمایید) اكسیژن پوستی

 . منظور مصرف مناسب اكسیژن حفظ كنیدحرارت متعادل محیط را بھ . ١٤

 . را برای پیشگیری از ھیپوكسمی و اسیدمی كنترل كنید TCPO2 ،SaO2بھ دقت گازھای خونی، . ١٥

 . بطور صحیح استفاده كنید) مثال قلبی یا اكسیژن(از وسایل مانیتور . ١٦

 .از صحت عملكرد وسایل  حمایت تنفسی  اطمینان حاصل نمائید. ١٧

 . ویھ مكانیكیوسیلھ تھ -

 . ھا و آداپتور لولھ درون نایی كیسھ ھای دمیدن با ماسك -

 . ھودھای اكسیژن و چادرھا -

  .پاسخ شیرخوار را نسبت بھ تھویھ و درمان با اكسیژن تحت نظر گرفتھ و بررسی كنید. ١٨

  
  Problem Definition                                               بیان مشكل                                                                         

  .تنظیم غیر موثر حرارت مربوط بھ كنترل نارس حرارت و كاھش چربی زیرجلدی

    Expected Outcomes                                               برآیندھای مورد انتظار                                                         

  .حرارت بدن شیرخوار در محدوده طبیعی نسبت بھ سن باشد -

   Nursing Recommendations                                 توصیھ ھای  پرستاری                                                          

 .اینكار ثبات حرارت بدنی را حفظ خواھد كرد. ده و یا لباس گرم در تخت قرار دھیدشیرخوار را در انكوباتور، وسیلھ گرمادھن. ١

در  ١ارزیابی عملكرد مكانیسم خودكار(شیرخوارانی كھ از وضعیت ثباتی برخوردار نیستند حرارت را از زیر بغل کنترل کنید . ٢

  ) . صورت استفاده

را تنظیم كرده یا حرارت ھوا ) تقویت شونده با یك پروب پوستی(ار جھت حفظ حرارت پوستی در محدوده طبیعی، واحد خودك. ٣

 .را كنترل كنید

 . از روكش پالستیك بر حسب ضرورت برای ممانعت از دفع زیاد حرارت یا آب استفاده كنید. ٤

 . را كنترل كنید) نادر(عالیم ھیپرترمی از قبیل قرمزی، گلگونی و عرق زیاد . ٥

 .كنترل كنید) جھت استفاده موثر از وسیلھ گرما دھنده(ارتباط با حرارت محیط و بخش بستری حرارت شیرخوار را در . ٦

شود مثل ھوای سرد، كوران، حمام دادن، وزنھ سرد یا تشك خنك  از ایجاد موقعیت ھایی كھ سبب از دست دادن حرارت می. ٧

 . خودداری كنید

  . گلوكز خون را برای اطمینان از سطح آن كنترل كنید. ٨

  
                                                             
1 -Servocontrolled 



١٢ 
 

  Problem Definition                                               بیان مشكل                                                                          

  .خطر عفونت در ارتباط با ضعف سیستم دفاعی

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                      

  . شیرخوار ھیچگونھ عالئمی از عفونت بیمارستانی را نشان ندھد -

   Nursing Recommendations                             توصیھ ھای  پرستاری                                                                

جھت بھ حداقل رسانیدن انتقال (اطمینان حاصل كنید كھ مراقبین دستھای خود را قبل و پس از دست زدن بھ شیر خوار بشویند . ١

  ). ارگانیسم ھای عفونی

 . كنند تمیز یا استریل باشد اطمینان حاصل كنید كھ تمامی وسایلی كھ با شیرخوار تماس پیدا می. ٢

 . ا زتماس مستقیم پرسنل مبتال بھ عفونت سیستم تنفسی فوقانی یا عفونت مسری با شیرخوار جلوگیری كنید .٣

روش ھای كنترل عفونت را بھ پرسنل خدماتی و . برحسب خط مشی بیمارستان شیرخواران مبتال بھ عفونت را ایزولھ كنید. ٤

 . والدین آموزش دھید

  . ستور استفاده كنیدآنتی بیوتیك را بر حسب د. ٥      

شریانی / در پروسیجرھای تھاجمی از قبیل تزریق مایعات از عروق محیطی، پونكسیون لومبر و وارد نمودن سوندھای وریدی. ٦

  . از تکنیک ھای آسپسیک استفاده كنید

  
  Problem Definition                                        بیان مشكل                                                                                

  .كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با عدم توانایی مصرف مواد غذایی ناشی از نارسی و یا بیماری: تغذیھ نامتعادل

    Expected Outcomes                                    برآیندھای مورد انتظار                                                                    

  . شیرخوار كالری كافی و مواد غذایی اساسی را دریافت كند -

  .را پس از سپری كردن مرحلھ حاد بیماری نشان دھد) گرم ٢٠-٣٠روزی (شیرخوار افزایش یكنواخت وزن  -

   Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای  پرستاری                                      

  . وریدی را حفظ كنید ١برحسب دستور مایعات وریدی یا تغذیھ كامل. ١

 .عالیم عدم تحمل را نسبت بھ درمان كامل تزریقی خصوصا پروتئین و گلوكز كنترل كنید. ٢

 . نك خصوصًا توانایی ھماھنگی بلع و تنفس را بررسی كنیدآمادگی برای تغذیھ با سرپستا. ٣

توانید تغذیھ با سرپستانك را شروع  وجود دارد، می) ھفتگی ٣٤- ٣٥با سن حاملگی (چنانكھ رفلكس مكیدن، بلعیدن واوغ زدن. ٤

 ). جھت بھ حداقل رساندن خطر آسپیراسیون(كنید 

لكسھای مكیدن، اوغ زدن یا بلعیدن ضعیف است با سوند دھانی شیرخوار را چنانچھ شیرخوار بھ سادگی خستھ شده یا اینكھ رف. ٥

 .تغذیھ نمایید زیرا تغذیھ با سرپستانك می تواند سبب كاھش وزن شود

این كار جھت حفظ تولید شیر است تا زمانی كھ شیرخوار قادر باشد از پستان تغذیھ . در دوشیدن شیر پستان بھ مادر كمك كنید . ٦

 . نماید

  .بھ مادر كمك كنید) در صورت امکان یا مطلوب بودن شرایط(در تغذیھ از پستان  .٧

  
                                                             
1 -Total parenteral Nutrition (TPN) 



١٣ 
 

  Problem Definition                                      بیان مشكل                                                                                   

  .در رابطھ با مشخصات فیزیولوژیک شیرخوار زودرس یا بیماریخطر كمبود و یا زیادی حجم مایع 

    Expected Outcomes                                   برآیندھای مورد انتظار                                                                     

  .شیرخوار عالئمی از ھموستاز مایع را نشان دھد

   Nursing Recommendations                       پرستاری                                                                         توصیھ ھای

 .ھایی برای كاستن دفع نامحسوس آب مثل روكش پالستیك، افزودن رطوبت محیط و مالیدن نرم كننده را بكار ببرید شیوه. ١

 .خوراكی اطمینان حاصل كنید/ مایعات تزریقی  از دریافت كافی. ٢

مثل تورگورپوستی، فشار خون، ادم، مخاط پوششی، وزن، وزن مخصوص ادرار، الكترولیت ھا و (وضعیت دریافت مایعات . ٣

 .را بررسی كنید) فونتانل

 . ) برای جلوگیری از كم آبی ، زیادی ویا نشت مایع(مایعات تزریقی را بھ دقت تنظیم كنید . ٤

در وریدھای محیطی برای پیشگیری از ازدیاد ) مایع گلوكز با غلظت زیاد و داروھای رقیق نشده(از تزریق مایعات ھیپرتونیك . ٥

 . بار در كلیھ ھای نارس و وریدھای شكننده خودداری كنید

 . كنترل كنید)  ١-mlkg/hr٢ب بازده ادراری مناس(بازده ادرار و ارزشھای آزمایشگاھی را از نظر كم آبی یا زیادی مایع . ٦

  . برای حفظ دفاع طبیعی پوست از چسب ھا و مواد ضد عفونی كننده بھ کمترین میزان استفاده كنید. ٧

  
  Problem Definition                                                                         بیان مشكل                                                

  .خطر اختالل سالمت پوست مربوط بھ ساختار نارس پوست، بی حركتی، كاھش وضعیت تغذیھ و پروسیجرھای تھاجمی

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                         

  . از پوست سالم برخوردار باشد و ھیچگونھ مالكی از تحریك یا آسیب وجود نداشتھ باشد

   Nursing Recommendations                                         توصیھ ھای  پرستاری                                                    

  . ودبھ مبحث مراقبت پوستی نوزاد مراجعھ ش

  
  Problem Definition                                                   بیان مشكل                                                                     

) گلوكز و اكسیژن(خطر آسیب ناشی از جریان خون مغزی متغیر، ھیپرتانسیون یا ھیپوتانسیون سیستمیك و كاھش مواد غذایی سلولی 

  .در رابطھ با سیستم عصبی مركزی نارس و پاسخ فیزیولوژیک نارس

    Expected Outcomes                                                    برآیندھای مورد انتظار                                                     

  .شار درون جمجمھ یا خونریزی درون بطنی را نشان ندھداز افزایش ف عالئمیشیرخوار ھیچگونھ 

   Nursing Recommendations                                        توصیھ ھای  پرستاری                                                      

ون، خطر افزایش فشار درون جمجمھ را تحریك محیطی را كاھش دھید زیرا پاسخھای استرس بخصوص افزایش فشار خ. ١

  . سازد مطرح می

 . استراحت بدون وقفھ را جھت رفع یا بھ حداقل رسیدن اوقات استرس برقرار سازید/ برنامھ منظمی از خواب . ٢

 . شیرخوار را حداقل و آن ھم ھنگام ضرورت دستكاری نمایید. ٣

اری انجام دھید اینكار جھت بھ حداقل رسانیدن آشفتگی خواب و صدای مراقبت را بطور پیاپی و حتی االمكان در اوقات بید. ٤



١٤ 
 

 . باشد مكرر می

 . پرده ھا را در اوقات مناسب بطور كامل كشیده و باال ببرید اینكار برای برقراری برنامھ روز و شب است. ٥

و ھشدار بھ دیگران از نظر اوقات  جھت كاستن نور(انكو باتور را با پارچھ پوشانیده و بر روی آن اتیكتی نصب نمایید . ٦

 ). استراحت شیرخوار

 .از صحبت با صدای بلند یا خندیدن بپرھیزید. ٧

 . از حضور تعداد زیاد مالقات كنندگان و پرسنل در كنار شیرخوار ممانعت بھ عمل آورید. ٨

 . مفھوم صداھای ناآشنا را بھ خانواده توضیح دھید. ٩

 . گھداریدصدای وسایل را در حداقل ن. ١٠

 آالرم ھا را در حداقل نگھدارید . 

 در اسرع وقت بھ آالرم ھا و تلفن ھا پاسخ دھید . 

 ابزار كنار تخت مثل ونتیالتور یا پمپ وریدی را دور از سرتخت نگھدارید. 

 دریچھ خروجی ونتیالتور را دور از گوش شیر خوار نگھدارید . 

 د مثل ساكشن و اكسیژنوسایل كنار تخت را كھ نیاز ندارید خاموش نمایی . 

  از صداھای بلند ناگھانی مثل انداختن چیزی در ظرف زبالھ، قرار دادن شیئی در باالی انكوباتور و بستن درھا و كشوھا

 .خودداری كنید

  ھرگونھ رادیو یا تلویزیون را خاموش كنید. 

 وسیلھ نرم استفاده كنید كند در گوش شیرخوار از در ھنگام انجام پروسیجرھایی كھ صدای بلند ایجاد می . 

 . با استفاده از روشھای دارویی و غیر دارویی، درد را بررسی و كنترل كنید زیرا كھ درد سبب افزایش فشار خون می شود. ١١

 . عالیم استرس فیزیكی و تحریك زیاد را شناسایی كرده تا اینكھ مداخالت مناسب را در اسرع وقت برقرار سازید. ١٢

 . شود درجھ باال ببرید اینكار سبب كاھش فشار داخل جمجمھ می ١٥- ٢٠ا تشك را بھ اندازه سر تخت ی. ١٣

 . شود اكسیژناسیون مناسب را حفظ كنید زیرا كھ ھیپوكسی سبب افزایش جریان خون مغز و فشار داخل جمجمھ می. ١٤

حدودیت جریان خون شریان كاروتید و اكسیژناسیون از چرخاندن ناگھانی سرنوزاد بھ یك سمت خودداری كنید زیرا كھ سبب م. ١٥     

  .شود مناسب مغز می

  
  Problem Definition                                                             بیان مشكل                                                            

  .و دستكاریدرد در رابطھ با پروسیجرھا، تشخیص، درمان 

    Expected Outcomes                                                           برآیندھای مورد انتظار                                            

  .شیرخوار فاقد درد یا عالیم حداقل درد را نشان دھد

   Nursing Recommendations                                                              توصیھ ھای  پرستاری                               

  .كنند  در نظر داشتھ باشید كھ شیرخواران علیرغم سن جنینی درد را احساس می. ١

 .درد را با یك وسیلھ بررسی مختص نوزاد ارزیابی نمایید. ٢

 . كنترل مناسب درد را توصیھ كنیدضد درد بر حسب دستور استفاده كرده و . ٣

تغییر وضعیت، بغل كردن، : باشد استفاده كنید از معیارھای غیر دارویی كنترل درد كھ مناسب سن شیرخوار و وضعیت وی می. ٤



١٥ 
 

، دادن سوكروز و مكیدن )از قبیل ضربات مالیم و نوازش(تكان دادن، موزیك، كاستن تحریك محیطی، معیارھای آرام المسھ ای 

 . یر مغذیغ

ممكن است آشفتگی شیرخوار ) مثل ضربات مالیم(تاثیر معیارھای غیر دارویی درد را بررسی كنید زیرا برخی از معیارھا . ٥

 .زودرس را شدت دھد

 . والدین را تشویق كنید كھ از روش ھای آرام بخش در صورت امكان استفاده كند. ٦

  . طھ با درد شیرخوار بحث كنیدبا خانواده در مورد دلواپسی ھایشان در راب. ٧

 

  Problem Definition                                                               بیان مشكل                                                          

  . از والدینتاخیر رشد و تكامل مربوط بھ تولد زودرس، محیط غیر طبیعی مراقبت ویژه و جدایی 

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                          

  . شیرخوار متعاقب سپری كردن مرحلھ حاد بیماری، افزایش وزن یكنواخت را نشان دھد -

 . ض محركات مناسب قرار گیردشیر خوار صرفًا در معر -

  .شیرخوار وضعیت آرام و ھشیار داشتھ باشد كھ بطور متناوب با اوقات خواب بدون وقفھ ادامھ پیدا كند -

   Nursing Recommendations                                                 توصیھ ھای  پرستاری                                           

  . تغذیھ مناسب را برای افزایش یكنواخت وزن و رشد مغز فراھم سازید. ١

 .اوقات استراحت منظم را برای كاستن مصرف غیر ضروری اكسیژن و كالری فراھم سازید . ٢

 . مداخلھ تكاملی  مناسب سن از قبیل وضعیت قرار گیری مناسب را فراھم سازید. ٣

را شناسایی نموده و زمانی برای ) ل سستی، خمیازه، تنفر، نگاه خیره، تحریك پذیری و گریھاز قبی(عالیم تحریك بیش از حد . ٤

 .استراحت در نظر بگیرید

  . باشد شیر خوار را ارتقاء دھید  زیرا  امری اساسی برای رشد و تكامل طبیعی می -تعامل والد. ٥

  ])النھ گزینی(باشد  خم كرده است ودست ھا بھ سمت دھان میاندامھا در خط میانی بدن در حالیكھ [تنظیمی  –رفتارھای خود . ٦

  .را ارتقاء دھید

  
  Problem Definition                                                              بیان مشكل                                                         

، وقفھ در جریان )تولد شیرخوار زودرس و یا بیمار(تكاملی، كمبود دانش / بحران موقعیتی  گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با

  نگرانی والدین: وابستگی والدینی 

    Expected Outcomes                                                           برآیندھای مورد انتظار                                           

  .ھا را در مورد شیرخوار و پیش آگھی ابراز نموده و  درك و فھم مداخلھ را در مراقبت نشان دھند والدین احساسات و دلواپسی -

   Nursing Recommendations                                               توصیھ ھای  پرستاری                                          

  . جھت مطلع ساختن والدین از نظر درك ابعاد مھم مراقبت، عالیم پیشرفت یا اضمحالل وضعیت شیرخوار را الویت دھید. ١

 .والدین را تشویق كنید كھ در مورد وضعیت كودك پرسشھایی مطرح كنند. ٢

 . م سازیدپرسشھا را پاسخ داده و زمینھ ابراز نگرانی در مراقبت از شیرخوار و پیش آگھی را فراھ. ٣

 .برای ایجاد اعتماد، صداقت داشتھ و پاسخھای صحیح بھ والدین بدھید. ٤



١٦ 
 

 . ای آنان را از پیشرفت مطلع سازید پدر و مادر را تشویق بھ مالقات نموده و یا بھ گونھ. ٥

  . ابعاد مثبت وضعیت شیرخوار را برای داشتن حس امیدواری تاكید نمایید. ٦

  
  Problem Definition                                                                                                           بیان مشكل              

، وقفھ در جریان )تولد شیرخوار زودرس و یا بیمار(تكاملی، كمبود دانش / گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با بحران موقعیتی 

   تماس والدین با نوزاد: دینیوابستگی وال

    Expected Outcomes                         برآیندھای مورد انتظار                                                                              

  .والدین بالفاصلھ از تولد و ودر فواصل مكرر شیرخوار را مالقات كنند -

 . تماس پیدا كنند) مثال با صدا زدن اسم، نگاه كردن و لمس شیرخوار(با شیرخوار والدین بطور مثبت  -

 . والدین از شیرخوار مراقبت كرده و نگرشی از آرامش در ارتباط با شیرخوار نشان دھند -

  .والدین عالیم استرس یا خستگی را در شیرخوار شناسایی كنند -

   Nursing Recommendations                                                                  توصیھ ھای  پرستاری                          

 . والدین را تشویق نمایید كھ حتی االمكان زود بھ زود بھ مالقات شیرخوار آمده كھ در اینصورت جریان وابستگی شروع خواھد شد. ١

 : والدین را تشویق بھ انجام موارد ذیل نمایید. ٢

 مكررًا شیرخوار را مالقات كنند. 

 نسبت بھ وضعیت جسمی شیرخوار، وی را لمس كرده و نوازش نمایند. 

 بطور فعال در مراقبت از شیرخوار درگیر شوند . 

 بھ محض بھبود وضعیت ، پوشاكی را برای شیرخوار فراھم سازند. 

 .جھت افزودن اعتماد بنفس، سعی و كوشش والدین را تقویت كنید. ٣

 . نسبت بھ عالیم فشار و استرس در والدین ھشیار باشید .٤

 .اوقاتی را برای والدین فراھم سازید كھ بدون حضور دیگران زمانی را با شیرخوار سپری كنند. ٥

ستگی دادن نظریھ در مورد ھر گونھ پاسخ مثبت و عالیم تحریك زیاد یا خ: بھ والدین كمك كنید كھ پاسخھای شیرخوار را تفسیر كنند. ٦

. 

  .با نمایش دادن شیوه مراقبت از شیرخوار و حمایت از وی، بھ والدین كمك كنید. ٧

  
  Problem Definition                                  بیان مشكل                                                                                      

، وقفھ در جریان )تولد شیرخوار زودرس و یا بیمار(تكاملی، كمبود دانش / در رابطھ با بحران موقعیتی  گسستگی فرایند خانوادگی

  ارتباط با خواھر وبرادر نوزاد: وابستگی والدینی

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                

 . برادر، شیرخوار را در بخش مراقبت ویژه یا اتاق نوزادان مالقات كنند/ خواھر  -

  .برادر درك خود را از توضیحات نشان دھند / خواھر -

   Nursing Recommendations                             توصیھ ھای  پرستاری                                                                

 . برادر را تشویق بھ مالقات از شیرخوار نمایید/ در موقعیت مناسب خواھر . ١



١٧ 
 

برای آماده نمودن آنھا  مسائلی چون مالقات، محیط، رویدادھا و ظاھر شیرخوار و علت عدم انتقال شیرخوار بھ منزل را . ٢

 .توضیح دھید

 . بدالیلی قادر بھ مالقات نیستند عكس ھایی از شیرخوار فراھم سازیدبرادر / چنانچھ خواھر . ٣

برادر را تشویق كنید تصاویری را آماده نموده و چیزھای كوچك از قبیل نامھ یا نقاشی را برای الصاق روی انكوباتور / خواھر. ٤

  .یا تخت ھمراه خود بیاورند

  
  Problem Definition                                                                                  بیان مشكل                                      

، وقفھ در جریان )تولد شیرخوار زودرس و یا بیمار(تكاملی، كمبود دانش / گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با بحران موقعیتی 

  وزادمراقبت خانواده از ن: وابستگی والدینی

    Expected Outcomes                                           برآیندھای مورد انتظار                                                              

 .خانواده توانایی مراقبت را نمایش دھد -

 .د كننداعضاء خانواده، چگونگی و موقعیت تماس با خدمات  حمایتی موجود را تاكی -

  .اعضاء خانواده اھمیت مراقبت پیگیر را تشخیص دھند -

   Nursing Recommendations                             توصیھ ھای  پرستاری                                                               

در خانھ بررسی نمایید این كار جھت سھولت انتقال والدین را از نظر مراقبت ) خصوصا مادر و یا فرد اصلی(آمادگی خانواده . ١

 . باشد بھ منزل ھمراه با شیرخوار می

 . ھا و مشاھدات ضروری در مراقبت از شیرخوار را آموزش دھید شیوه. ٢

د كافی را تواند اعتما شب با شیرخوار سپری كنند این كار می ١- ٢والدین را تشویق كنید كھ در صورت امكان قبل از ترخیص . ٣

 . برای وی از نظر مراقبت بوجود آورد

 .پیگیری مراقبت پزشکی را تقویت كنید. ٤

 .والدین را بھ موسسات یا خدمات مناسب ارجاع دھید كھ بتوانند كمك الزم را دریافت نمایند. ٥

 . نماییدجھت دریافت حمایت مداوم امكان ارتباط نزدیك با گروه حمایت از والدین را تشویق و تسھیل . ٦

  .ریوی و چوكینگ پیشنھاد دھید –برای خانواده فرصتی از نظر یادگیری احیاء قلبی . ٧

  
  Problem Definition                                                                               بیان مشكل                                          

  . رتباط با تولد غیر منتظره شیرخوار پرخطر، پیش آگھی وخیم و یا مرگ شیرخوارپیش بینی غم در ا

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                   

 .گرشی از پذیرش این واقعیت  ابراز دارد خانواده واقعیت مرگ را بحث نموده و ن -

 . غم خواری خانواده نسبت بھ مرگ شیرخوار مناسب باشد -

را در رابطھ با مرگ شیرخوار نشان ) تحت تاثیر فرھنگ، مذھب و عوامل اجتماعی(خانواده رفتارھای مناسب غم خواری  -

  .دھد

   Nursing Recommendations                                                             توصیھ ھای  پرستاری                                

فرصتی فراھم سازید كھ در صورت امكان خانواده قبل از مرگ، شیرخوار را بغل كرده و در ھنگام مرگ حضور داشتھ . ١



١٨ 
 

 . باشند

 . تصمیم خانواده را از نظر اختتام حمایت ھای زندگی محترم بشمارید. ٢

فرصتی برای خانواده فراھم سازید كھ بدون حضور افراددیگر فرصت لمس و بغل نمودن ، حمام كردن، نوازش و صحبت . ٣

 . كردن با شیرخوار را قبل و پس از مرگ پیدا كنند

( ببینند جسد شیرخوار را بھ مدت چند ساعت در دسترس اعضایی از خانواده قرار دھید كھ شك داشتند شیرخوار فوت شده را. ٤

 ). در صورت نیاز مجددا گرم كنید

 . گرفتن عكس از جسد كھ فاقد ھویت است خودداری كنید. باشد بگیرید عكس شیرخواری را كھ در بغل یك فرد بالغ می. ٥

 . برای شیرخوار از پوشاك مناسب استفاده كنید. ٦

 . تو، دستبند ھویت و چند تار مو را فراھم سازیداثرات ملموس دیگر از شیرخوار از قبیل برچسب اسم، اثر انگشت یا پ. ٧

 . تشویق كنید كھ اسمی را برای شیرخوار انتخاب كنند چنانچھ تا آن موقع انجام نداده باشند. ٨

  . توانند در ارتباط با تشییع جنازه كمك كنند از نظر سھولت غم خواری والدین فراھم سازید منابعی كھ می. ٩

 . حمایت در دسترس والدین باشیداز نظر فراھم سازی . ١٠

 .را فراھم سازید) مثال فرد روحانی(حمایت مذھبی مناسب . ١١

 . در مورد تداركات تشییع جنازه بطور آشكار و صادقانھ با خانواده صحبت كنید. ١٢

 . اطالعاتی در مورد خدمات جامعھ كھ كم ھزینھ باشد كسب كنید. ١٣

 . نواده را مطلع سازید كھ بدین ترتیب آنھا تصمیم آگاھانھ  بگیرنداز تمام امكانات در دسترس ، خا. ١٤

 . پس از مرگ جھت بررسی سازش و جریان غم خواری سعی كنید با خانواده در تماس باشید. ١٥

  .خانواده را برای دریافت حمایت مداوم بھ گروھھای حمایت مناسب ارجاع دھید. ١٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



١٩ 
 

 نوزاد مبتال بھ سپسیس 

 Problem Definition  یان مشكلب

  ھای بدن خطر آسیب در رابطھ با اثر سپسیس بر تمام سیستم

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  ).فقدان عوارض( از اثرات زیان آور سپسیس بھ شیرخوار خودداری شده یا بھ حداقل رسانیده شود 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . تواند از عوارض سپسیس جلوگیری كند ثر موارد شناسایی زودتر و درمان میدر اك -

  .توان شروع كرد تا زمانی كھ پاسخ كشت و حساسیت تعیین شده باشد آنتی بیوتیك اختصاصی را نمی -

 . شیرخواران در معرض خطر سپسیس جھت شناسایی و درمان زودتر باید بدقت تحت نظر گرفتھ شوند -

  .تنفسی در نظر گرفتھ شود -بخش ویژه نوزادان بستری شده و مانیتورینگ قلبی در صورت لزوم در -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  تنظیم غیر موثر حرارت در رابطھ با استرس ناشی از عفونت و كنترل ناپایدار حرارت مركزی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .اشدحرارت شیر خوار در محدوده طبیعی ب

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی     - ی م وترمی و ھیپرترم را  ھیپ د     حرارت شیرخوار باید بھ دقت كنترل شود زی یس باش ی از سپس د عالئم ی   . توان ھ ھیپرترم البت

  .نادر است

  .ضروری باشد گرم كردن یا خنك كردن شیرخوار بھ منظور بھ حداقل رسانیدن اثرات زیان آور حرارت باال ممكن است -

  .باشد زیرا سیستم تنظیم حرارت نوزاد تكامل نیافتھ است كنترل منظم حرارت محیط ضروری می -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  و یا عدم تحمل تغذیھ ) شیشھ یا پستان مادر(كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با عدم عالقھ بھ تغذیھ با سرپستانك : عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  د مورد انتظاربرآین

  .شیرخوار رشد مناسب را داشتھ و مطابق با منحنی رشد پیشرفت نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 . در ابتدای سیربالینی سپسیس شیرخوارممكن است قادر بھ تغذیھ ازراه دھان نباشد یا میل نداشتھ باشد -

  .است از طریق  گاواژ یا مایعات وریدی امكان پذیر گردد مایعات و كالری كافی ممكن -
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  كودك مبتال بھ آنتروكولیت نكروزان

 Problem Definition  بیان مشكل

ت روده             : عدم تعادل تغذیھ ت دادن باف والنی مدت و از دس ی ط ھ تزریق ھ تغذی ا وابستگی ب ھ ب دن در رابط ر از نیازھای ب ی از   كمت ای ناش

  نكروز

 Expected Outcome  رد انتظاربرآیند مو

  .رشد شیرخوار بھ موازات منحنی رشد پیشرفت داشتھ باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .شود بھ محض تشخیص در تغذیھ از راه دھان وقفھ ایجاد كرده و مایعات وریدی شروع می -

د از محلولھای پر پروتئین، اسیدھای چرب و كالری جھت شود كھ باید سعی شو مایعات از طریق وریدھای محیطی شروع می -

 .ارتقاء رشد استفاده شود

ی   - ورت جراح تومی(در ص ا   ) ایلئوس ھ ب ت ك د داش رورت خواھ تومی ض ق گاستروس ھ از طری اد، تغذی ھ ح ی مرحل س از ط پ

ادر    ده م ده    (مقادیر كم شیر تازه رقیق ش اژ زن تن ماكروف دلیل داش ی  ) ب روع م د     ش ھ بای ھ البت ود ك ده      ش ر وعده حجم باقیمان در ھ

 .بررسی شود

ی     - وگرافی م الینی و رادی ودی ب ب بھب ا كس تانك داد     ب ط سرپس ادر توس یر م ی از ش ادیر كم وان مق ات از   . ت ود مایع د كمب ھ بای البت

تفراغ حا       . طریق ورید جبران گردد ده و اس اد باقیمان خ شكم، حجم زی وی ضمن اینكھ پرستار باید بدقت عدم تحمل تغذیھ مثل نف

  .صفرا را در نظر بگیرد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با تھاجم باكتریال دیواره روده یا سوراخ شدگی روده

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود ص میھای منفی كشت مشخ شیرخوار عاری از ھر گونھ عالیم عفونت بوده كھ با شمارش كامل خونی طبیعی و یافتھ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .شود تا كودكان پرخطر دیگر دچار عفونت طاقت فرسا نشوند كودك در انكوباتور یا اطاق جداگانھ نگھداری  -

م       - ھ ارگانیس ھ علی ری ك ول دیگ ا محل ادین ی تفاده از بت ی اس تھا وحت رر دس تن مك ی   شس ت م ی موثراس رم منف ای گ د از  ھ توان

 .تشارعفونت پیشگیری كندان

  .شود ای جھت مقابلھ با عفونت در نظر گرفتھ می ھای گرم منفی روده آنتی بیوتیك تزریقی علیھ ارگانیسم -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود حجم مایعات در رابطھ با تجمع خارج عروقی مایعات در روده و حفره شكم

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ت  یرخوار از الكترولی ید   ش ادل اس ا و تع ن          -ھ ھ س بت  ب ی نس دوده طبیع اتی در مح م حی ازده ادراری و عالی تی ، ب از ، تورگورپوس ب

  .برخوردار باشد
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 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

رل آن از    شود حرارت از زیر بغل كن بررسی شده و توصیھ می) ساعت ١-٢ھر (عالیم حیاتی بطور منظم  - ود و از كنت رل ش ت

 .شود خودداری ) برای جلوگیری از سوراخ شدگی روده(مقعد 

 .عروقی باشد -تغییر در حرارت و تنفس ممكن است نشاندھنده سپسیس یا شروع شوك قلبی -

ی شده          فشار خون معموًال بوسیلھ اولتراسون كنترل می - اجمی تلق داد تھ ریان،  روی تقیم از ش رل مس ھ كنت را ك ط در   شود زی و فق

 .گیرد وضعیت وخیم صورت می

  .جذب و دفع مایعت و وزن مخصوص ادرار باید بھ دقت كنترل شود -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  وضعیت تنفسی غیر موثر در رابطھ با نفخ شكم و آپنھ 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود با گازھای خونی و اطالعات حاصل از پالس اكسی متری مشخص می شیرخوار از وضعیت مناسب تنفسی برخوردار باشد كھ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .گیرد جھت بھ حداقل رسیدن فشار داخل شكمی انجام می N/Gدر مرحلھ حاد ساكشن از طریق  -

ت   بررسی شكم از نظر نرم بودن و كنترل محیط آن در اطراف ناف و سمع صداھای رو - اك و تح ده و تست مدفوع از نظر گای

 .ضروریست) پرتونیت(نظر گرفتن پوست شكم از نظر براق بودن و قرمزی 

 .شود در مرحلھ حاد از بستن دیاپر بھ شیرخوار خودداری شود تا بررسی نفخ شكم بھ سادگی امكان داشتھ باشد توصیھ می -

ات شكم   حمایت از تنفسھای شیرخوار در مرحلھ حاد ضرورت داشتھ و  - باید سعی شود در وضعیتی قرار گیرد كھ فشار محتوی

  .علیھ دیافراگم بحداقل برسد
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  بر شواھد یمبتن یپرستار ینیبال یراھنما

  اقدامات عمومی 

  
  مارستان یدر ب یكودك بستر

  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                        مورد انتظار یندھایبرآ

  .ن ثابت داشتھ باشدیكودك مراقب - ) ١(

  .ن در حد امكان مالقات كنندیوالد -     

   .كنند یر مراقبت ھمكارن دیوالد -     

  .رفتھ و پاسخ مثبت دھدیآرام بخش را پذ یارھایكودك مع -     

   .كودك با اعضاء خانواده بحث كند -    

  .نشان دھند ییجدا یاز رفتارھا ین دركیوالد -    

   .ك در حد امكان مالقات كنندیپدربزرگ و افراد نزد –برادران، مادر  - خواھر -    

  .اوردیل آشنا از منزل بیكودك وسا یخانواده برا -    

  . كند یفرد مورد نظر وقت خود را با كودك سپر -    

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیریاز اعتماد در نظر بگ یھ ایجاد پایھ جھت ایاول مراقبت یك پرستار برایدر حد امكان پرسنل ثابت و . ١

 د یم كنیبا كودك تنظ یتماس اختصاص یجاد فرصت برایبرنامھ را از نظر ا. ٢

 . دییق بھ حضور در كنار كودك نماین را تشویوالد. ٣

 .دین فراھم سازیكودك و والد یرش برایاز محبت و پذ یجو. ٤

 .بت خود را بھ كودك نشان دھندگران محین و دید والدیق كنیتشو. ٥

 : د یكن یتلق یعیكودك را امر طب ییجدا یرفتارھا. ٦

 است یینسبت بھ جدا یعیك پاسخ طبی زیراھ كند ید كودك گریاجازه دھ.  

 دیت را فراھم سازیحما یكیزیق حضور فیاز طر. 

 دین و خواھر، برادران و منزل حفظ كنیتماس خود را با والد. 

  دیكودك مكررا صحبت كندر مورد خانواده.  

 را بخاطر بسپارد یوانات خانگید كھ در مورد آنان صحبت كرده و اعضاء خانواده و حیق كنیكودك را تشو . 

 د یشنھاد دھیت از كودك را پیحما ید و راھھاین كمك كنیبھ والد ییاضطراب جدا یدر درك رفتارھا. ٧

 دیھح دین توضیبھ كودك در مورد زمان ترك و برگشت والد. 
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 دییل ترك را بگویمارستان دلیدر ب یبھ كودك بستر. 

 ن صبح  برخواھند گشت یمثال اگر والد ید براییشده بگو ینیش بیپ یدادھاین را بر حسب رویزمان برگشت والد

 .»شود یبرنامھ مورد عالقھ شما پخش م یوقت«نكھ یا ای« طلوع آفتاب«ند كھ پس از یتوانند بگو یآنھا م

 ا خانواده را ی یتواند مالقات بعد ینصورت كودك مید در ایم استفاده كنیا تقویبزرگتر از ساعت ك كودك ی یبرا

 . كند ینیش بیپ

 د بنوبت یق كنین و وابستگان را تشویوالد. مدت باشد ینكھ طوالنیا یبطور مكرر مالقات كرده بجا یزمان كوتاه ول

 .مالقات كنند

  دییق نمایر افراد مھم را از نظر مالقات تشویپدر بزرگ و سا -برادران، مادر  –خواھر.  

 ل ید بدلیش كودك بگذاریا پوشاك را پیھ یل تغذی، وسایكھ متعلق بھ خانھ است مثل پتو ، اسباب باز یل مطلوبیوسا

 . را تحمل كند ییجدا یكند كھ و ینكھ كمك میا

 دیوانات توپر احترام بگذاریل مورد عالقھ كودكان مثل حیبھ وسا.  

 ك یان خواندن یدر جر(مادر را ضبط كند  ید كھ از اعضاء خانواده عكس گرفتھ و صدایق كنیاده را تشوخانو

ط ناشناس و فراھم كردن ینكار جھت آشنا كردن با محیا) در ارتباط با منزل ییدادھایا رویا قبل از خواب یداستان 

  .است ییآرامش در اوقات جدا

 دیق ضبط پخش كنیگزارشات مربوط بھ خانواده را از طرمثًال قبل از خواب  ییدر اوقات تنھا. 

 چنانچھ . از آنھا را باز كند یكیاورند كھ ھر روز یكودك ب یرا برا یكوچك یاید كھ ھدایشنھاد دھیپ بھ خانواده

ن دو مالقات دارد در یب یبستھ كھ ارتباط بھ روزھا ید تعدادیآگاه ھستند وادار كن ین از زمان مالقات بعدیوالد

 . نار كودك قرار دھندك

  .دیبا كودك در نظر داشتھ باش یھمراھ یك فرد داوطلب برای. ٨

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یھااز كار ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  . ش دھدیا نمایان كرده یھا را ب یكودك احساسات و دلواپس)  ٢(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

   .كار ادامھ خواھد داد نیاھ صورت كودك ب نید در ایریابراز احساسات را بپذ. ١

 .دیھ فراھم سازیان احساسات بدون ترس از تنبیكودك از نظر ب یبرا ییفرصت ھا. ٢

  .كنند یان میر بھتر از واژه بینكھ كودكان غالبا خودشان را در تصویل اید بدلیق كنیرا تشو یفیتوص یت ھایا فعالی یاشنق. ٣

  . کودک را بھ داشتن دفتر خاطرات برای ابراز و نوشتن احساسات خود  و پیشرفتھا و تغییرات در احساساتش تشویق کنید. ٤
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  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .م از توھم را نشان ندھدیچگونھ عالیكودك ھ - ) ٣(

  .استراحت كند یكودك بھ آرام -       

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

تواند  یكند م ید آنچھ فرد بالغ را دچار اضطراب نمیخاطر داشتھ باشھ د كھ كودك مضطرب شود بیاوریبوجود ن یجّو. ١

  .د كودك شودیسبب اضطراب شد

  .دینان بخش را حفظ كنیروش آرام و اطم. ٢

  .دیرا با كودك و خانواده صرف كن یتوافق، زمان یجھت برقرار. ٣

  .دین و كودك ، مراقبت ثابت كارآمد را ارائھ دھیء اعتماد در والدجھت القا. ٤

   .دیح دھیتوض یوه مناسب تكاملیسر زده را با ش یجرھایپروس. ٥

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .ھ توسعھ دھدیاول یھا كودك توافق را با پرستار مراقبت - ) ٤(

  . از اعتماد را با خانواده برقرار كند یكودك احساس حاك - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیكرد مثبت با كودك داشتھ باشیرو. ١

 . دید اعتماد او را كسب كنیتوان ینصورت مید در ایشتھ باشبا كودك صداقت دا. ٢

 . دیید بھ كودك ابالغ نمایكھ انتظار دار یرفتار. ٣

 .نكھ ثبات بخش مھم در توسعھ اعتماد استیل اید بدلیدر انتظارات و ارتباطات با كودك ثبات داشتھ باش. ٤

 .رفتار منصفانھ با كودك داشتھ باشند. ٥

 . از اعتماد را با كودك داشتھ باشند ید كھ ارتباط حاكیق كنین را تشویوالد. ٦

  .د زنگ اخبار در دسترس كودك استینان حاصل كنیاطم. ٧    
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  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ طراب اض

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .كودك با پرسنل تعامل داشتھ باشد - ) ٥(

  .پرسنل احترام بھ كودك را نشان دھند -       

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دییت كودك را حفظ نمایھو. ١

  .دیا لقب صدا بزنیكودك را با اسم . ٢

  .دیكن یگر بھ كودك خوددارید یا احساسات منفیطرد، تنفر  از یغامیاز ابالغ ھر گونھ پ. ٣

 .دییابالغ نما یبھ و) نھ كودك(رش رفتار نامناسب یدر صورت عدم پذ. ٤

 .دیبرقرار كن) یر كالمی، و غیكالم(ك شخص با ارزش ارتباط یبا كودك بعنوان . ٥

  .دیكن یخوددار یازا اطاق بیجرھا در اطاق كودك یا پروسیھا  از انجام درمان. ٦      

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .كودك درك اطالعات را نشان دھد - ) ٦(

  . ت ھا را بدون اضطراب بحث كندیجرھا و فعالیكودك پروس - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

. دیح دھیكودك توض یدادھا را بھ زبان و روش مناسب سطح تكاملیجرھا و رویمتداول، موضوعات، پروس یكارھا. ١

  . دیاستفاده كن یو باز یا از نقاشیح داده و یجھت سھولت درك و غلبھ بزبان ساده توض

  .دینان داده و بر حسب ضرورت آنرا تكرار كنیدك اطمبھ كو. ٢

 ینكار جھت رفع ھر گونھ گناھید ایح كنید در صورت لزوم تصحیمارستان را بپرسیشدن در ب یل بستریاز كودك دل. ٣

 . دا كرده استیشدن پ یاست كھ بعلت بستر

 . ندید كھ در مراقبت از كودك شركت نمایق كنین را تشویوالد. ٤

نكار سبب كاستن ترس از ید ایرسد كنار آ ید كننده بنظر میا تھدیب یكھ عج ید كھ كودك با موضوعاتیكن قیتشو. ٥

 . شود یندانستھ ھا م

  . دیدرمراقبت استفاده كن یھمكار یق و باز خورد مثبت برایاز تشو. ٦
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  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .را نشان دھند یمنف یرش رفتارھایاز پذ ین نگرشیپرسنل و والد) ٧(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

بنظر  یعیر طبیب مسئلھ غین ترتیاست و لذا با یماریاز ب یصھ ایخص یید كھ رفتار قھقرایماران را آگاه سازیب. ١

  .دینخواھد رس

 .دیازمند كمك كنیرفتھ و بھ كودك نیرا پذ ییقھقرا. ٢

ل یغلبھ بر عدم اعتماد، توسعھ اعتماد را تسھ یعنی( یاجتماع  - یمرحلھ روان یبھ كودك در غلبھ مجدد بخش منف. ٣

  . دیكمك كن) دینما یم

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط ناشناسیت و محیستم حمایمتداول و س یاز كارھا ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .ابدیاشتغال  یر مغذیدن غیا كودك خردسال بھ مكیرخوار یش - ) ٨(

   .را نشان ندھد یم آشفتگیكودك عال - 

   .كندمشارکت خانواده در مراقبت  - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دییرا برآورده نموده و آرام نما یخوراك یازھاین. دیاز پستانك را فراھم سازیدر صورت ن. ١

 .كند یدر درمان نم یكھ مداخلھ ا ید در صورتییا كودك خردسال را بغل نمایرخوار یش. ٢

  .دید صحبت كرده و لمس كنیید بغل نمایتوان ینم كھ یبا كودكان. ٣

  .دیاز او از نظر استراحت فراھم سازیو ن یمناسب سطح تكامل یو سرگرم یك حسیتحر. ٤

  . د در حد امكان از كودك مراقبت بھ عمل آورندید كھ بھ مالقات كودك آمده و اجازه دھیق كنیاعضاء خانواده را تشو. ٥

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .دادھایناراحت كننده و رو یجرھایترس در رابطھ با پروس/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .دیمارستان را كسب نمایدر ب یبستر یكودك تجربھ الزم برا) ١(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیبر حسب ضرورت كودك را آماده كن یق ھمكاریز ندانستھ ھا و تشوجھت كاستن ترس ا. ١
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   .دیاستفاده كن یآماده كردن و یل مناسب برایاز وسا. ٢

  .كودكشان خدمت كنند ید كھ بتوانند بعنوان منابع موثر براین را توانمند سازیوالد. ٣

  .دیر دھییتغ) ژهیورژانس و بحث مراقبت ورش ایمارستان، پذیبخش روزانھ  ب(را در مواقع خاص  ینحوه آمادگ. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .دادھایناراحت كننده و رو یجرھایترس در رابطھ با پروس/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           نتظارمورد ا یندھایبرآ

   .را نشان دھد یكودك حداقل ترس از صدمھ بدن) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                              یپرستار  یھ ھایتوص

  . ن كندیتواند مداخلھ مناسب را تضم یكار م نید ایص دھیجرھا را تشخیتوام با پروس یتكامل یھا ترس. ١

 .دیفراھم ساز یھ تناسلیا مربوط بھ ناحی یفور یجرھایپروس یات مناسب سن برایتجرب. ٢

 .دیفراھم ساز )گریماران دیمربوط بھ بحتی (شنود  یما یند یب یكھ م ییجرھایپروس یحات مناسب سن برایتوض. ٣

نكھ یبدون ا) سیمثل لوزه ھا و زائده آپاند(توان درآورد  یبدن را م یاز بخشھا ید كھ برخیجاد كنینان ایدر كودك اطم. ٤

 . حاصل شود یضرر

 .د یین نمایشود تام یاز بدن را شامل م یكھ بخش یجریھر پروس یط خلوت را برایمح. ٥

 یرا برا) وجود دارد یكھ صدمھ پوست یمثال استفاده از باند در نواح(ت بدن یتواند مفھوم تمام یكھ م یاز مداخالت. ٦     

  .دیاستفاده كن ،كودك حفظ كند

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .دادھایناراحت كننده و رو یجرھایترس در رابطھ با پروس/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .كند یم باشد و ھمكارجرھا آراین انجام پروسیكودك در ح - ) ٣(

  . دیگران نمایت از دیجرھا احساس حماین انجام پروسیكودك در ح - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیسازش آماده كن یكودك را مطابق سن و سطح درك برا. ١

 .د یت كنیحما یكیزید و با حضور فیھمراه كودك باش. ٢

  .دیآماده ساز یجراح یكودك و خانواده را بر حسب ضرورت برا. ٣

  .دیح دھیت ھا را توضیبھ پرسشھا جواب داده و اھداف فعال. ٤

  .دیشرفت آگاه سازیرا از پ) و خانواده(كودك . ٥
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  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  بیماریدچار درد در رابطھ با 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .كودك در سطح قابل قبول درد را نشان دھد - ) ١(

   .تحقق بخشد یموثر سازش یكودك بھ راھكارھا - 

  . اد گرفتھ و در كمك بھ كودك از نظر سازش موثر باشندیرا  یسازش ین مھارتھایوالد - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

مثل سست كردن عضالت و تنفس  یھا وهیرا كھ شید زیكنترل درد كودك استفاده كن یبرا ییر دارویغ یاز راھكار. ١

  . تواند سبب تحمل بھتر درد شود یك و انحراف فكر میتمیر

از  یكید كھ كودك یف نموده و اجازه دھیرا توص یھائا راھكاریكودك آشنا باشد  ید كھ برایریراھكار بكار گ ینوع. ٢

 . كند یل میكودك و استفاده از راھكار را تسھ یریادگینكار یا. آنھا را انتخاب كند

 .شناسند یرا كھ آنان خود را بھتر مید زین را در انتخاب راھكار دخالت دھیوالد. ٣

 . باشد یشتر بھ كودك مینكار جھت كمك بین ھستند اید كھ معموال والدیمناسب را انتخاب كن) ا افرادی(فرد . ٤

را یش از شدت درد استفاده كند زیا پیش از وقوع درد و یخاص پ ییر دارویغ ید كھ از روشھایبھ كودك آموزش دھ. ٥

 . موثر است یلیدرد متوسط خ یكرد براین رویكھ ا

  .بھ كودك كمك كنند یواقع ن دردین در استفاده از راھكار در حید كھ والدیوادار كن. ٦     

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  بیماری  درد در رابطھ با

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .درد را نشان دھد  حداقلعالئم ا یكودك درد نداشتھ  - ) ٢(

  .ردیبپذ یز ضد درد را با حداقل آشفتگیكودك تجو - 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  . داد دردناك ھمزمان باشدیكھ اوج اثر آن با رو یا گونھھ ز كرده بیجر تجویضد درد را قبل از پروس یدارو. ١

دارو را بر اساس (از بروز درد،  یریشگیپ یاست برا) یمثال پس از جراح( ینیش بیكھ درد مداوم و قابل پ یھنگام. ٢

 یكنواخت داروی ینكار جھت حفظ سطح خونیا. دییم نمایتنظ ٢ا بر حسب لزومی) ١راس ساعت مقرر(رانھ یگشیبرنامھ پ

  .ضد درد است

 یق بھ روش عضالنید از تزریب را برساند استفاده كنین آسیكھ كمتر یضد درد را با روش یدر صورت امكان دارو. ٣

 . دیكن یخوددار یر جلدیا زی

                                                   
1-Around the clock  
2 -Pro Reta Nata (PRN) 
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 یدیشب است و بطور ور ١ن دارو كھ مربوط بھ ساعت یمثال ا(ت كننده یز عبارت حماق ضد درد ایتزر یبرا. ٤

 . دیاستفاده كن) جاد خواھد كردیدر شما ا یقھ حس بھتریق خواھد شد در عرض چند دقیتزر

) مورد مصرف  یمثال مدت زمان بر حسب دارو(دداشت یخواھ ینكھ حس بھتریضد درد با گفتن ا یاثر دارو. ٥

نصورت كودك ید در ایت كنید، علت و اثر درد و ضد درد را تقویادداشت كنین درد را یساعت شروع تسك. دیت كنیتقو

 . شود یم ین مورد نظر شرطینسبت بھ تسك

 . دیح الزم را بدھیتوض یانجام خواھد شد نسبت بھ سطح تكامل یقیكھ تزر یدر صورت. ٦

ایجاد سبب  زیرا ،دیكن یخوددار» یداشتھ باش یشتریاز بھ ضد درد بین یستیبا ینجا نمیتا ا«مثل،  یاز گفتن عبارات. ٧

 .شود یر میو تحق یش داورینگرش پ

مار، انتخاب یب ١لھیمثال مصرف ضد درد كنترل شونده بوس(د یدر صورت امكان كنترل درد را بھ كودك واگذار كن. ٨

  .)گریلھ دیا وسیرگ مورد نظر، باز كردن باند، گرفتن چسب 

ضد  یو دارو) لنول، پاراستامولیت(نوفن یر مخدر شامل آستامیغ: دیضد درد مشخص شده را مصرف كنی دارو. ٩

د یشد یدرد متوسطال یمتوسط مناسب است و مخدرھا برا یف الیدرد خف یبرا) NSAIDS( ٢دیر استروئیغ یالتھاب

اد برطرف یز یاثرات جانب بدون یو مركز یطیمح یستم عصبیاز ھر دو ضد درد ، درد را در س یبیترك. است 

 . سازد یم

 .در نظر  بگیرید ن حداكثر درد یتسك یرا برا یمصرف زدو. ١٠

 . دیھ شده نسبت بھ سن و وزن شروع كنیبا دوز توص. ١١

) ل اثر زودگذریبدل( ید بمحض امكان معادل آنرا بصورت خوراكیكن یاستفاده م یقیكھ از نوع تزر یدر صورت. ١٢

ش یپ یكھ بطور نسب ییان خون باب شده جایستم گوارش جذب شده و وارد جریبھ سرعت از س یكمخدر خورا(د یبدھ

 ). شتر باشدید بیبا ین دوز خوراكیشود بنابرا یزه میمتابول یان خون مركزیدن بھ جریاز رس

مثل  یبیترك ینكھ داروھایل اید بدلیكن یخوددار) شوند یگر میكدیت یسبب تقو(ب نمودن مخدرھا یاز ترك. ١٣

جاد یا یدرد یرا بدون افزودن ب یو ضعف تنفس یحس یخطر ب) نیتوراز(ن یو كلرپروماز) فنرگان(ن یپرومتاز

 . كند یم

د در یتواند اطالعات مف یمصرف آن نم زیراد یكن یا در رفع درد خودداری یدر بررس ٣از مصرف شبھ داروھا. ١٤

مشابھ مخدرھا را سبب شده، اعتماد كودك و خانواده را  یت جانبتواند اثرا یا شدت درد فراھم كرده و میمورد وجود 

  .دیجاد نمایا یو اخالق یقانون ین برده و پرسشھاینسبت بھ پرسنل از ب

  

  

  

                                                   
1 -Patient Controlled Analgesia (PCA) 
2 Nosteroidal Antiinflamatory Drugs (NSAIDS) 
3 -Placebo 
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  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یاد و كاھش حركات گوارشیز یت، دوز مصرفیاز مصرف داروھا در رابطھ با حساس یا صدمھ ناشیت یخطر مسموم

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .باشد یبعیدر محدوده ط ین ویسطح تسك كودك و یھا تنفس ) ١(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیاز  دارو را كنترل كن ین ناشیتعداد و عمق تنفس ھا و سطح تسك - ١

محض ھ از مخدرھا را در دسترس قرار داده و ب یناش یھنگام ضعف تنفس یل مصرفیاورژانس و وسا یداروھا - ٢

  . دیاز استفاده كنین

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  یاد و كاھش حركات گوارشیز یت، دوز مصرفیف داروھا در رابطھ با حساساز مصر یا صدمھ ناشیت یخطر مسموم

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .برخوردار باشد یروده ا یعیكودك از حركات طب - ) ٢(

   .ا خارش را نشان ندھدیاز بثورات  یگونھ مالكچیكودك ھ - 

  .افت كندیرا در یجسم یوابستگ/ تحمل  یكودك درمان مناسب برا -        

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیبوست استفاده كنیاز  یریشگیا مسھل جھت پینت مدفوع یلده موارد ایجاد کنناز  - ١

  . دیا دوز آنرا كاھش دھیجاد كرده و یاز بثورات در مصرف دارو وقفھ ا نشانھ ھایی در صورت بروز  - ٢

  . دیضد خارش استفاده كن یجھت خارش از دارو - ٣

   .دیدر صورت تھوع و استفراغ از ضد استفراغ استفاده كن - ٤

  . تواند تھوع و استفراغ را شدت دھد یرا كھ حركت میدراز بكشد ز ید كھ بھ آرامیق كنیك را تشوكود - ٥

  .ن درد و طول مدت آن است یده شامل كاھش تسكین پدیا. دیص دھیم تحمل را تشخیعال - ٦

  .دیص دھیرا تشخ) یجسم یوابستگ(از قطع مصرف دارو  یم ناشیعال - ٧

 یبوده كھ ناش یولوژیزیف یر ارادیغ ینھا پاسخھایرا كھ اید زیكمك كن ) یجسم یستگتحمل و واب(بھ درمان مناسب  - ٨

  .دھد یمدت مخدر رخ م یاز مصرف طوالن

  .دیمعتاد خطاب نكن ،شده است یجسم یا وابستگیكھ دچار تحمل  یھرگز بھ كودك -٩     
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  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .یط مراقبت بھداشتیدر رابطھ با مح یناتوان

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

   .ط كودك مشابھ منزل باشدیمتداول و مح یارھاك - ) ١(

  .مارستان كندیط بیكودك احساس آرامش در مح - 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیا شویكودك را جو یول و مشخصات عادمتدا یت ھایگر فعالین دیا مراقبین یاز والد - ١

  . دییم نمایبرنامھ روزانھ مشابھ آنچھ كھ كودك در منزل عادت كرده است تنظ - ٢

  .دیبرسان بھ حداقلمارستان را در حد امكان یجّو و حالت شبھ ب - ٣

   .ندیز بنشیصرف غذا در كنار م ید كھ كودك برایاجازه دھ - ٤

   .شود یم یكھ مربوط بھ عملكرد بدن یید مثال آنھایاستفاده كن كودك یاز اصطالحات آشنا برا - ٥

) از منزل یمثال با عكس، آوردن روتخت(ن یید اطاق را تزییق نمایشده اند تشو یبستر یكھ بمدت طوالن یمارانیب - ٦

   .ھ خانھ استیشب یجاد جویا ینكار برایند اینما

  .دیق كنیبرادران را تشو –مالقات خواھر  - ٧

  .دییمارستان داشتھ باشد استفاده نمایكھ كودك بتواند حركت آزاددر بخش و ب یمارستانیكت مناسب بیتاز ا - ٨

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یمراقبت بھداشتط یدر رابطھ با مح یناتوان

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

   .كودك در طرح مراقبت شركت كند) ٢(

   .ت كندیت را رعایمحدود یكودك در بخش قدم بزند ول

   .شركت كند یمراقبت یتھایكودك در فعال

   .ط خلوت حفظ شودیاز كودك از نظر محین

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

ن زمان مراقبت ییك، تع، پوشاید مثل انتخاب مواد خوراكیت مناسب حق انتخاب را فراھم سازیكودك در موقع یبرا - ١

   .ار كنترلیمع یدادن قدر یت برایون و فرصت فعالیزی،  انتخاب كانال تلو)و زمان خواب یحمام كردن، باز( یاساس

  .دیینما) روزانھ یھا تیاز فعال یطرح مشترك و برنامھ كتب(م یتنظ یبا كودك بزرگتر برنامھ منظم - ٢

   .دیح دھین توضیكودك و والد یرا برا) حركات( یكیزیل محدود كردن فیدل - ٣

  . دیق كنیكودك تشو یھاییمراقبت از خود را بر حسب توانا - ٤

درست كردن تخت، نظارت كودكان كوچكتر و ( یفیوظا یشدن طوالن یكودك بزرگتر خصوصا در بستر یبرا - ٥



٣٢ 
 

  .دیرا مشخص ساز) ع فھرست غذایتوز

  .دیریط خلوت در نظر بگیاز كودك را از نظر محین - ٦    

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یماریمارستان و اثرات بی، محدود شدن در بیاستخوان یت در رابطھ با اختالل تحرك، اختالل عضالنیكمبود فعال

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .دیكودك در طرح مراقبت و برنامھ مداخلھ نما - ) ١(

  .ر كودكان تعامل داشتھ باشدیكودك با خانواده و سا - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

   .جاد شودیت ایفعال یبرا یدرمانھا و اوقات استراحت را مشخص كرده تا فرصت. ١

  .دیت ھا مداخلھ دھیكودك را در طرح مراقبت در حدود قابل. ٢

  .دییق نمایم كرده و تشویتنظگران را بر حسب ضرورت یتعامل با د. ٣

 .  دییق نمایمالقات خانواده و دوستان را تشو. ٤

  .دیكھ فاقد عفونت ھستند فراھم ساز یكردن با كودكان یاجتماع یبرا یفرصت. ٥     

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل یب

  .یماریمارستان و اثرات بی، محدود شدن در بیاستخوان یت در رابطھ با اختالل تحرك، اختالل عضالنیكمبود فعال

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .اشتغال داشتھ باشد یجسم یت ھایمناسب سن، عالقھ و محدود یت ھایكودك بھ فعال -) ٢( 

   .افت كندیكودك توجھ و آرامش را در - 

  . ابدیمناسب اشتغال  یكودك بھ باز - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیمطلوب بحث كن یحیتفر یتھاین در مورد فعالیبا كودك و والد. ١

بوده چنانچھ كودك در تخت  یر محركات حسیینكار جھت تغید ایر دھییت تخت را در اطاق بطور متناوب تغیوضع. ٢

  .محدود شده است

  .دیفراھم ساز یو سطح تكامل یكیزیف یتھایت كودك، محدودیمناسب وضع یت ھایفعال. ٣

 .ا بغل كنندیا كودك را نوازش كرده یرخوار ید كھ شیق كنیخانواده را تشو. ٤

  .دیمتداول روزانھ را حفظ كن یت ھایدر صورت امكان فعال. ٥

  .دیق كنیگر را تشویتعامل با كودكان د. ٦

  .دینانتخاب ك یجسم ییمناسب از نظر سن و جنس و توانا یھم اطاق. ٧



٣٣ 
 

  .دیا خالق كنترل كنی یارتباط یتھایدر برابر فعال یكیالكترون یھایا بازیون یزیتلو یتماشا یزمان صرف شده برا. ٨

 .كند یصرف باز یادید وقت زیاجازه دھ. ٩

 .دیره دردسترس كودك قرار دھیك و غیدر رابطھ با ھنر و موز یفیمواد توص. ١٠

 . دییكودك نما یھا تیت و قابلیمناسب سن، وضع یمو سرگر یباز یتھایق بھ فعالیتشو. ١١

 . دییجاد نمایست ایكھ كودك قادر بھ انجام آن ن یفیدر وظا یسھولت. ١٢

 د یوه كاھنده اضطراب استفاده كنیبعنوان راھكار آموزش و ش یاز باز. ١٣

  .دیرینوجوان در نظر بگ یت مستقل برایاق فعالتا. ١٤      

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یا ناراحتیو درد  یژنیاز اكسیره و نین ذخی، عدم تعادل بی، خستگیت  در رابطھ با ضعف عمومیعدم تحمل فعال

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .تھا اشتغال داشتھ باشدیمناسب سن و قابل یتھایو استراحت كند و بھ فعال یباز یكودك بھ آرام) ١(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیینما یكودك را بررس یسطح تحمل جسم. ١

ت یدر فعال. دیكن ینیش بیو تمركز كوتاه مدت پ یریك پذیاز تحر یاز كودك را از نظر استراحت بر اساس مالكین. ٢

 .دییش از تحمل كودك است كمك نمایكھ ب یروزمره زندگ یھا

 . دیباشد فراھم ساز یآرام كھ مناسب سن و عالقھ كودك از نظر حفظ انرژ یت و سرگرمیولمسئ. ٣

 .استراحت كند ید كھ در ھنگام احساس خستگییھ نمایبھ كودك توص. ٤

   .دیت برقرار كنین استراحت و فعالیب یست تعادلیمار محدود بھ تخت نیكھ ب یھنگام. ٥

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .یا ناراحتیو درد  یژنیاز اكسیره و نین ذخی، عدم تعادل بی، خستگیت  در رابطھ با ضعف عمومیعدم تحمل فعال

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .كودك آرام بھ نظر برسد - ) ٢(

  . را داشتھ باشد یكودك استراحت كاف - 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیرا از نظر استراحت فراھم ساز یط آرامیمح. ١

 . د كھ حداكثر زمان خواب را داشتھ باشدیینما یسازمان دھ یا ت ھا را بگونھیفعال. ٢

 .دیاستراحت نما ید كھ باندازه كافیم كنیتنظ یساعات مالقات را طور. ٣

 . دییزمان مالقات دوستان و خانواده را كوتاه نما. ٤



٣٤ 
 

 . و اضطراب است یینكار جھت كاستن جداید كھ در كنار كودك حضور داشتھ باشند ایق كنین را تشویوالد. ٥

  .دیو درد استفاده كن یقرار یاز آرام بخش و ضد درد بر حسب ضرورت جھت ب. ٦

  .دیق كنیاوقات استراحت مكرر را تشو. ٧

 . دیینما یاز نظر داشتن خواب منظم پافشار. ٨

  .دیكودك را از نظر خواب شب و خواب كوتاه مدت روزانھ حفظ كن یامھ عادبرن.٩

 .دیریك و ساكت در نظر بگین خواب مثل اطاق تاریتضم یبرا ییارھایمع. ١٠

الزم را از نظر  یا پافشاریتواند انعطاف   ینكار مید ایار باشیاد در كودك ھشیك زیا تحری یم خستگینسبت بھ عال. ١١       

  .ستراحت و خواب بوجود آورداوقات ا

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ل صدمھ زایھا و وسا ط ناآشنا، درمانیدر رابطھ با مح یآزردگ/ خطر صدمھ 

    Expected Outcomes                                                                                          رمورد انتظا یندھایبرآ

  .از ھر گونھ صدمھ باشد یكودك عار

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیط را برقرار كنیمح یمنیا یارھایمع. ١

بدون حفاظ،  یاز برق، پنجره ھا ینامناسب، صدمات ناش ییكف اطاق، روشنا یلغزندگ یعنی(ھرگونھ صدمات بالقوه . ٢

  .دیرا گزارش كن) ل نامناسب از نظر كاركردیمبلمان و وسا

  .دیاندازیا بطور مناسب دور بر) شھ ھایترمومترھا ، ش( یل شكستنیھرگونھ وسا. ٣

 . دیل بالقوه صدمھ زا را دور از دسترس كودك قرار دھیوسا. ٤

 . دیا كودك كنترل كنیرخوار ی، حرارت آب را قبل از استحمام شیاز سوختگ یریشگیپ یبرا. ٥

كھ احتمال افتادن آنھا از تخت  دیاستفاده كن ینرده را در كودكان. دیتخت را بطور مداوم باال نگھداشتھ و قفل كن ینرده ھا. ٦

 . اد استیز

 . دیفقط در زمان ضرورت استفاده كن یحركت ١یاز محدود كننده ھا. ٧

 دیدر فواصل منظم آنھا را باز كن.  

 د یاز از آنھا استفاده نكنیبمحض عدم ن. 

 . دینترل كنفشار ك یلھ محدود كننده و نواحیھ مربوط بھ وسیان خون اندام را در ناحیبطور منظم جر. ٨

از افتادن كودك از تخت با دست او را  یریجلوگ یده شده است براین كشییپا یلیكنار تخت بھر دال یكھ نرده ھا یھنگام. ٩

 . دیت كنیحما

 .دیا كودكان را بطور مناسب انجام دھیرخواران یانتقال ش. ١٠

                                                   
1 -Restraints 



٣٥ 
 

 دییبطور مناسب بغل نما. 

 دیاستفاده كن یمنیاز كمربند ا) چرخدار یندلمثال ص(لھ یدر صورت حمل كودك با ھر گونھ وس . 

ت ھشدار یاز او از نظر كمك در ھنگام فعالیكودك و ن یت جسمیمارستان را نسبت بھ ظرفیب ین و پرسنل كمكیوالد. ١١

 . دیدھ

  . دیاستفاده كن یمنیا یا تاب از كمربندھایاد یبا ارتفاع ز  یدر صورت استفاده از صندل. ١٢

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

 یت ھایو محدود یا شناختی یجسم یدر رابطھ با ناتوان یبھداشت، پوشاك، آراستگ/ ل استحمام ینقص مراقبت از خود از قب

  .یكیمكان

    Expected Outcomes                                                                                           د انتظارمور یندھایبرآ

  .با حداكثر قابلیت ھا اشتغال یابدمراقبت از خود  یتھایكودك بھ فعال

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

جاد حس كنترل انتخاب یا یرھا براید و در صورت ضرورت از متغیریت متداول روزانھ از كودك كمك بگیدر طرح فعال. ١

  . دیكن

تقاء غلبھ و كاستن نكار جھت ارید ایق كنیت ھا تشویو قابل یرا مناسب سطح تكامل یخود مراقبت یت ھایشركت در فعال. ٢

 . باشد یم ییقھقھرا

 . دیھ كنیكمك بھ كودك در مراقبت از خود تھ یبرا ییل و روشھایوسا. ٣

 . دیھ كنیرا توص) كودك یدسترس ین براییدر سطح پا ییره ھایمثال وجود دستگ(ل مختص كودك یاستفاده از وسا. ٤

  .دیحمام كمك كنو است یدن لباس، آراستگیبر حسب ضرورت در پوش. ٥        

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .یكیمكان یت ھایو محدود یا شناختی یجسم ینقص در مراقبت از خود در ارتباط با استفاده از توالت بعلت ناتوان

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .برخوردار باشد یكودك از حركات منظم روده ا

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دین كسب كنیاز كودك و والد یكودك و روش دفع، اطالعات یعیات طبیدر ارتباط با خصوص. ١

 . دیت نشستھ كامل قرار دھیانجام دفع، كودك را در وضع یدر صورت امكان برا. ٢

 . دیاستفاده كن) ص توالتمخصو ی، صندلیلگن شكستگ(ل خاصیدر صورت امكان از وسا. ٣

 . دیف انجام دھیمدفوع و مسھل خف یھا بر، نرم كنندهیاز نظر ف یغن ییم غذای، رژیع رسانیم روده را با مایبرنامھ تعل. ٤

  .دیط خلوت را در نظر داشتھ باشیمح. ٥



٣٦ 
 

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .ت قرار گرفتنیو وضع یاختالل دفع ادرار در ارتباط با ناراحت

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  . برخوردار باشد یادرار با حداقل ناراحت یعیتناوب دفع و حجم طب كودك از

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .مزمن رجوع شود یماریكودك مبتال بھ ب یبھ طرح مراقبت پرستار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٧ 
 

  
  شده است یمارستان بستریا در بیمار است یكھ ب یخانواده كودك

  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغید ای، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .مارستان را نشان دھدیط بیبا مح ییخانواده آشنا -        )١(

  .دخود را مطرح سازن یاعضاء خانواده پرسشھا - 

   Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیینما یخانواده را بھ پرسنل مسئول معرف. ١

  .دیح دھیكند توض یدا میمارستان را كھ ارتباط بھ كودك پین متداول بیقوان. ٢

آشنا ) ، واحد آشپزخانھ، توالت و تلفنیالوه اطاق بازبخش بع یكیزیمانند طرح ف(بید و عجیط جدیخانواده را با مح. ٣

 .دیساز

 ییدا كند راھنمایاز پیكھ ممكن است ن) خانھیو رختشو یمثال اطاق نھارخور(خارج از بخش  یخانواده را بھ مكانھا. ٤

 . دیكن

 .دیرا از نظر پرسش و ابزار شبھات و احساسات فراھم ساز یجو. ٥

 . دیار باشیاء خانواده ھشم تنش در اعضینسبت بھ عال. ٦

  . دیط خلوت فراھم سازیش او را از نظر محیآسا. ٧

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغیاد ی، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .دیالت مداخلھ نمایو مراقبت از كودك در حدود  تما یخانواده در طراح - ) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیریاز احترام و ادب را بكارگ یكرد و سلوك حاكیرو. ١

 . دییق نمایحضور خانواده را تشو. ٢

 .دیمار مشمول سازیخانواده را در طرح مراقبت از ب. ٣

 .دییق نمایتشو) ت خودیمناسب با موقع(خاص در مراقبت از كودك  یھا انتخاب و عھده دار شدن نقشخانواده را از نظر . ٤

 .دییخانواده را از نظر تالش، دلگرم نما. ٥

 . دیكودك مطلع ساز یازھایم بودن پرسنل در بازگو كردن مراقبت و نیخانواده را از نظر سھ. ٦

  .دییابالغ نما) بتنھ رقا(بھ خانواده  یاز نظر ھمكار ینگرش. ٧



٣٨ 
 

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغید ای، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  . ھا را ابراز كنند یاعضاء خانواده احساسات و دلواپس - ) ٣(

  . نشان دھد)  دیرا مشخص ساز یریادگیش و یروش نما(جرھا و رفتارھا یخانواده درك خود را از نظر پروس - 

  . گر تعامل داشتھ باشدید یل با خانواده ھایخانواده بر حسب تما - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیبدھ را یماریمارستان و بیشدن در ب یاجازه ابراز احساسات در مورد بستر. ١

  .دیاطالعات مورد لزوم از نظر كاھش ترس مربوط بھ ندانستھ ھا را فراھم ساز. ٢

  .دیآماده ساز) جرھا و رفتارھایپروس یعنی(خانواده را از نظر انتظارات . ٣

  .دییانتظارات خانواده را كاوش نما. ٤

 .دییرا كاوش نما ت خانوادهیاس و عدم كفایك، گناه ،خشم ، یھا، احساسات تحر یدلواپس. ٥

ا درمان را كاھش یجرھا یج پروسیت كودك و انتظارات از نظر نتایترس ھا و اضطراب خانواده در مورد وضع. ٦

 . دیدھ

ل یجاد تسھیكسان ھستند از نظر ایمارستان با مسائل یدر ب یكودك بستر یكھ دارا یگرید ین را بھ خانواده ھایوالد. ٧

 . دیینما یر معرفگیكدیت خانواده ھا از یدر حما

ن ین درد، تضمیعات، ثبت تسكیمثال حفظ جذب و دفع ما(كودك از نظر تمركز  یدار برا یت سودمند و معنیفعال. ٨

  .دیخانواده آسان باشد فراھم ساز یكھ ضمنا انجام آن برا) نمونھ یعات و جمع آورینمودن مقدارمشخص مصرف ما

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغید ای، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .شات را نشان دھدیجرھا و آزمایخانواده درك مربوط بھ پروس) ٤(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیینما یجرھا و ھدف از انجام انھا را بررسیروسدرك خانواده از نظر پ. ١

 .دیسوء تفاھمات را برطرف ساز .دیاطالعات الزم را فراھم ساز. ٢

ح یرا توض) لیا وسایجر یش از پروسیپ یمصرف یدن موھا، دارویاز راه دھان، تراش یزیندادن چ(خاص  یآمادگ. ٣

   .دیدھ

 



٣٩ 
 

  :دیح دھیز توضیل را نیموارد ذ. ٤

 جر ین انجام پروسیرار كودك در حمكان استق 

  ا عدم حضور خانواده در كنار كودك یحضور 

  اطاق انتظار خانواده 

 جر یپروس یبیطول مدت تقر 

  .دینان دھیجر بھ خانواده اطمیشرفت پروسیدر مورد گزارش پ. ٥     

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغید ای، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .ت كندیخانواده احساس حما )١(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 .دیخانواده از نظر انتظار فراھم ساز یرا برا یمكان آرام. ١

بھ خانواده ) محدود یاده روی، پیمثال رفتن بھ اطاق نھار خور(طراب را از نظر كمك بھ كاھش اض ییت ھایفعال. ٢

 .دیشنھاد دھیپ

 .د یت از خانواده در دسترس باشیحما یبرا. ٣

  .دییجاد آرامش با خانواده در فواصل مكرر تماس حاصل نمایجھت ابالغ اطالعات و ا. ٤       

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغید ای، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .كند یكودك احساس آمادگ تخت ش از حضور در كناریخانواده پ) ٦(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیخود را حفظ كنجھت كاستن اضطراب خانواده، آرامش . ١

 د یح دھیتوض) ژهیمثال مراقبت و(ط یدر صورت لزوم در مورد مح. ٢

 . دییق نمایحات تلفیرا در توض یریادگیاصول . ٣

 دییشروع نما یبا اطالعات كم و عموم.  

 . دیخانواده از نظر جذب اطالعات و پرسش سواالت فراھم ساز یبرا یفرصت كاف. ٤

 . دییمناسب سن استفاده نما یحات و روشھایاز توضبرادران  –خواھر  یبرا. ٥

 .د یح دھیل مربوطھ و وسائل توضیدر مورد ظاھر كودك و دال. ٦



٤٠ 
 

  :دییل آماده نمایط بشرح ذین احساس، كودك و محیر اولیجھت كاستن تاث. ٧

 دییتخت را مرتب نما . 

 دییز نمایل تجھیر وسایا سایھا یتخت و حول و حوش آنرا با اسباب باز.  

 د یآماده شو) بخش  یعنی( یاز نظر واكنش نامطلوب احتمال 

 . دیینما) باندازه كودك(رامون كودك یاز توجھ و مراقبت بھ پ ینگرش. ٨

 . دیینما یخانواده را تا كنار تخت كودك ھمراھ. ٩

  .دیھا فراھم ساز یر و دلواپسیگ یپ یاز نظر بحث پرسشھا یفرصت. ١٠

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .طیر محییفاء نقش و تغید ای، تھدیتیترس در رابطھ با بحران موقع/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .ن ترسھا را كاوش كنندیت و انشعابات ایاعضاء خانواده ترسھا را ابراز نموده و ماھ) ٧(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیكمك كن بھ خانوادهو ناشناختھ  یواقع ین ترسھایص بیدر تشخ. ١

  .ناشناختھ را برطرف سازد ید كھ ترسھایكمك كن. ٢

 :دییآنان بحث نما یبا خانواده در مورد ترسھا. ٣

 كودك یم و نشانھ ھایعال.  

 اضطراب كودك.  

 ا درمانی یماریب یامدھایپ.  

 ت كودكیاضمحالل وضع.  

 جرھایشات و پروسیآزما.  

   .دیبا صداقت و عطوفت پرسشھا را جواب دھ. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .یط مراقبت بھداشتیمربوط بھ مح یناتوان

    Expected Outcomes                                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  .كند یزیخانواده از نظر زمان حضور در كنار كودك برنامھ ر -

  .ھا بحث كند یخانواده در مورد احساسات و دلواپس -

  .و كنترل كودك كمك كند ل در مراقبتیخانواده بر حسب تما -

  .ق شودیشنھادات خانواده در طرح مراقبت تلفیپ -



٤١ 
 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دییق نمایآنان مناسب است تشو یكھ برا یحضور خانواده در اوقات. ١

  .دیریرا در ھنگام مالقات در نظر بگ) یو شغل یمثال از نظر فرھنگ(تفاوت ھا . ٢

 . ندیشرفت كودك ابراز نمایھا را از نظر مراقبت و پ ید كھ دلواپسییق نمایتشو. ٣

 . دییمشخص كاوش نما یاحساسات خانواده را در مورد درمانھا. ٤

 . دییق نمایاز نظر كنترل كودك تشوار یشتر اختیخانواده را از نظر داشتن ھر چھ ب. ٥

 دییق نمایدر مراقبت از كودك را تشو یك مساعیتشر . 

 دییاھداف مراقبت ، خانواده را مشمول نما یدر برقرار . 

 . دییگر مراقبت مشمول نمایو ابعاد د یزیخانواده را در برنامھ ر. ٦

مثال نحوه بغل كردن (تواند با كودك از نظر ارائھ درمان  یتواند انجام دھد و چگونھ م یم یزید خانواده چھ چیح دھیتوض. ٧

  . دیكنار آ) كھ سرم دارد یكودك

  
  Problem Definition                                                                                                            ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیھ بحران موقعمربوط ب یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  .مربوطھ نشان دھد یو درمانھا یماریخانواده درك خود را از ب - ) ١(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیكن ییاز آنانرا از نظر اطالعات شناسایخانواده و ن یدلواپس. ١

 . دیكن یص و طرح مراقبت بررسیدرك خانواده را از نظر تشخ. ٢

ت و روشن یتقو یش آگھیو درمانھا و پ یشنھادیپ یجرھایت كودك، پروسیم بھداشت را در مورد وضعیتف یتوص. ٣

 . دیكن

  .دیمربوطھ استفاده كن یو درمانھا یماریافزودن درك خانواده در مورد ب یبرا یاز ھر فرصت. ٤

  .دیجھت سھولت درك ، اطالعات را بر حسب ضرورت تكرار كن. ٥

  .را كھ خانواده ممكن است درك نكندیر كرده زیتفس را یاصطالحات فن. ٦

 . دیا كودك و پاسخھا بھ خانواده كمك كنیر خوار یش یر رفتارھایدر تفس. ٧

  . دیھا برقرار كرده و ادامھ دھ یخانواده و بحث درباره پرسشھا و دلواپس/ مار یآموزش ب یزمان مشخص برا. ٨

  

  

  

  



٤٢ 
 

  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .بھ زبان آورد یماریخانواده درك خود را در مورد علت ب) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیكن یتلق یعیاس گناه را امر طباحس. ١

  .دیفراھم ساز یماریدر مورد علت ب یح و اختصاصیاطالعات صح. ٢

  .دیات كاذب را روشن سازیسوء تفاھمات و فرض. ٣       

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .از مناعت طبع را نشان دھد یانواده رفتار دال بر حسخ) ٣(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیبھ حقوق خانواده احترام بگذار. ١

  .دیینما از توجھ بھ كودك و خانواده ابالغ یحاك ینگرش. ٢

 . دییت نمایت كرده و تقویخانواده حما یھاییاز ضعف ھا و توانا. ٣

   .دیارجاع دھ) ی، روحانیمثل خدمات اجتماع( یر افراد حرفھ ایبر حسب ضرورت بھ سا. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                            ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  . ش بگذاردیبنما) و رفتار با كودك ی، نگرش مادیابراز كالم(ناشناختھ كودك  یخانواده ، درك خود را از رفتارھا )٤(

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ن ییمارستان تعیشدن در ب یو بستر یمارینسبت بھ استرس ب یدوره كودك یعیطب یھا را از پاسخدرك خانواده . ١

 . دیكن

 د یح دھیو ترس كودك را توض یی، اضطراب جدای، خود مداریی، تفكر جادوییقھقھرا. ٢

 د یح دھیكھ عمومًا مورد نظر كودك است توض یرفتار یواكنشھا. ٣

  .دییت نمایت از كودك تقوینظر حماكوشش خانواده را از . ٤        

   



٤٣ 
 

  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)رستانمایشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

 .راھكار كمك كند یخانواده در طراح - )       ٥(

 . خانواده نسبت بھ كودك صداقت داشتھ باشد - 

  .ارتباط با كودك بكار برد یبرا یه اویرا بعنوان ش یخانواده باز - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیكمك كن بھ والدینمارستان یشدن در ب یبستر یكودك برا یق آمادگین طرین بھترییدر تع. ١

ان تجربھ كودك ینصورت آنھا در جرید در ایرخداد آماده ساز یق در مورد چگونگیرا از نظر اطالعات دق خانواده. ٢

 . قرار خواھند گرفت

 .دییق نمایت كودك از نظر سازش تشوینان بھ ظرفیخانواده را از نظر داشتن اطم. ٣

 . دیید نمایداشتن صداقت در رابطھ با كودك بھ خانواده تاك یاز براین. ٤

  .استفاده كند یبعنوان راھكار سازش ید كھ از بازیق كنیخانواده را تشو. ٥

 . دیق كنیتشو) مناسب یھایژامھ، اسباب بازیمثال پ(كودك  یاز نظر آوردن مواد مناسب برا. ٦

  .دییمارستان رجوع نمایدر ب یكودك بستر ین بھ طرح مراقبت پرستاریھمچن. ٧       

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .ش بگذارد كھ داللت بر سازش مثبت باشدیرا بھ نما ییكودك و خانواده رفتارھا - ) ٦(

  .ل وقت خود را با كودك بگذراندیخانواده بر حسب تما -

  . س نشان دھداء شنایرا با اشخاص و اش یمنیاز ا یكودك، نگرش -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 . دارند ییآشنا یو یازھاید كھ اعضاء خانواده با كودك و نیان باشیدر جر. ١

ق یتشو) پدر و مادر بزرگ –مثال خواھر ، برادران (مالقات  یبرار اعضاء خانواده یخانواده را از نظر آوردن سا. ٢

 . دیینما

 . دییق نمایتشو یت وین امنیكودك از نظر تضم یبرا یخانواده را از نظر فراھم كردن ابزار مھم خانگ. ٣

  . گر باشندیكدیرا از نظر صرف غذا با  ید كھ اعضاء خانواده ساعتییاتخاذ نما یبیدر صورت امكان ترت. ٤

  

  



٤٤ 
 

  Problem Definition                                                                                                            ان مشكل  یب

  ..)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                                   مورد  یندھایبرآ

  .را نشان ندھد یماریاز ب یچ گونھ مالكیخانواده ھ - ) ٧(

  .اعضاء خانواده از استراحت و صرف منظم غذا برخوردار باشند -          

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دید كنیمارستان تاكیكردن كودك در ب یو بستر یماریخانواده را در ھنگام ب یت حفظ سالمتیاھم. ١

 . دییق بھ استراحت مناسب نمایتشو. ٢

 دیریاز نظر خواب در نظر بگ یالتیدر صورت امكان تسھ . 

 ز حضور داشتھ باشندید كھ بطور متناوب بھ مالقات كودك آمده تا بتوانند در منزل نیق كنیاعضاء خانواده را تشو . 

  دییاعضاء وابستھ خانواده كاوش نما یبرا) یاب مراقب اصلیدر غ(نحوه مراقبت موقت . 

 كند یافت میاب آنان دریدر غ د كھ كودك مراقبت مناسبینان دھیبھ خانواده اطم.  

 . دییق نمایھ مناسب را تشویتغذ. ٣

 دیكن ییاز نظر صرف غذا راھنما یھ ایخانواده را بھ منابع تغذ . 

  .دیفراھم ساز ییغذا یو آماده كردن لقمھ ھا یبھ آشپزخانھ بخش را از نظر نگھدار یدسترس. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

 . از را در منزل نشان دھندیمراقبت مورد ن یفراھم ساز ییكودك و خانواده توانا - ) ٨(

  . ت برخوردار باشدیاز حما ین انتقال بھ مراقبت خانگیخانواده در ح -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیینما یخانواده را بررس یریادگی یازھاین. ١

  .دیك طرح مراقبت را خالصھ كرده و انجام دھی. ٢

 .ده و بھ مراجع ذیصالح ارجاع دھیدن كرییاز را تعیخدمات مورد ن. ٣

  .دیمسئلھ مشمول ساز و حل یخانواده را در طراح. ٤

  . دییم بھداشت را حفظ نماین خانواده و تیارتباط آشكار ب. ٥
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  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیان موقعمربوط بھ بحر یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  . ش بگذاردیانمھ مورد لزوم در مراقبت از كودك را در منزل ب یجرھایخانواده پروس) ٩(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیینما یبررس یخانواده را از نظر سھولت طراح یآگاھ. ١

  :دیبھ خانواده آموزش دھ یارائھ برنامھ درمان یمھارت الزم برا. ٢

 دیبدھ یآمادگ یبرا یفرصت كاف.  

 دیرا آموزش دھ یوه ھا و مشاھدات ضروریش.  

 دیكمك كن بھ خانوادهش یدر ارائھ نما.  

 دیم دھیرا تعم یر مواد آموزشیا سای یمربوط بھ مراقبت خانگ یآموزشھا.  

 دییق نمایھا را تشو یابراز احساسات و دلواپس/ پرسشھا . 

 دیبدھ) تحت نظارت(جرھا ینجام پروساز نظر ا بھ خانواده یفرصت كاف.  

 شرفتیم پیمشاھده عال.  

 یاریم نامناسب از نظر ھشیھر گونھ عال.  

 لیمثال توجھ از وسا( ینیش بیمسائل قابل پ(.  

 ب الوقوعیقر یبرطرف كردن درد، حمالت صرع یبرا ییمثال دارو(خاص  یازھایدال بر ن ییرفتارھا(.  

 یمراقبت در حملھ صرعمثال ( یریگ یپ یر اقدام برایس(.  

 تماس خانواده با افراد مناسب در صورت لزوم ینان از چگونگیاطم.  

 .دیمارستان آماده كنیدر ب یكودك پس از بستر یاحتمال یخانواده را از نظر رفتارھا. ٣

  .دینان حاصل كنیص اطمیش از ترخیكودك پ یازھایاز فھم و درك خانواده در مورد ن. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)مارستانیشدن در ب یفاء نقش و بسترید ایتھد( یتیمربوط بھ بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

 . ا شودیخانواده كمك مناسب را جو - ) ١٠(

  .خانواده اوقات مالقات را ادامھ دھد -

 . دییمارستان رجوع نمایدر ب یكودك بستر ین بھ طرح مراقبت پرستاریھمچن -

 . دییا ناتوان رجوع نمایمزمن  یماریكودك با ب یبھ طرح مراقبت پرستار -

  



٤٦ 
 

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیخانواده را از منابع جامعھ مطلع ساز. ١

  .دیت بھ موسسات ارجاع دھیبر حسب موقع. ٢

  .كند ییت را شناسایل ، گروه حماید بر حسب تمایكمك كن. ٣

 . دیگر در دسترس خانواده باشیا طرق دیلھ تلفن یبوس. ٤

  .دیرا مشخص ساز یریگ یبر حسب ضرورت برنامھ پ. ٥

  .دینان حاصل كنیاطم یمراقبت خانگ یدر صورت لزوم از ھماھنگ. ٦        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧ 
 

  

  )مراقبت پیش از عمل ( یبھ جراحازمند یكودك ن

  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .یھوشیو ب یخطر صدمھ در رابطھ با روش جراح

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .افت كند یت آگاھانھ را دریخانواده فرم رضا - ) ١(

  .خانواده اسناد مناسب را امضاء كند  -      

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ن سطح یینكار جھت تعید ایا شویجر داشتھ باشند جوین ممكن است در رابطھ با پروسیكھ والد ییدر مورد پرسشھا. ١

  . باشد یم) یر افراد حرفھ ایا سایاز پرستار (اطالعات اضافھ  یدرك و فراھم ساز

  .دیكنترل كن) امضاء یدارا(گاھانھ ت آیپرونده را از نظر فرم رضا. ٢

 . ت پزشك استیت آگاھانھ در مسئولینكھ رضایل اید بدلیریجر با پزشك تماس بگین از پروسیوالد یدر مورد آگاھ. ٣

  . دییچنانچھ برگھ امضاء شده زودتر اخذ نشده است اقدام نما. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل یب

  .یھوشیو ب یخطر صدمھ در رابطھ با روش جراح

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .ت شده و بطور مناسب آماده شده باشدیبھداشت كودك رعا )٢(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دییاو را مرتب نما یكودك را حمام داده و موھا. ١

 .دیرا فراموش نكن مراقبت از دھان NPOدر زمان . ٢

  .باشد یدن عفونت میرسان بھ حداقلنكار جھت ید ایز كنیھ شده تمیرا بر طبق روش توص یھ جراحیناح. ٣         

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یھوشیو ب یخطر صدمھ در رابطھ با روش جراح

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .كودك بطور مناسب آماده شده باشد) ٣(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 . د یانجام دھ) ھ كولونیمثال تنق(جر خاص را بر حسب دستور یپروس. ١

 . دیریمشخص را تحت نظر بگ ید و اثرات جانبیك را طبق دستور مصرف كنیوتیب یآنت. ٢



٤٨ 
 

 . دیا كمك كنیھا را دستور داده  یرافوگیشات خاص مثل رادیانجام آزما. ٣

 .دیرینمود تماس بگ یافت میكھ كودك بطور منظم در ییز داروھایا روش تجویر برنامھ ییبا متخصص در مورد تغ. ٤

 . دیآماده كن) مثال مخصوص اطالق عمل(كودك را بطور مناسب . ٥

 .ژامھ را بپوشدیا پیر ید لباس زیم بھ كودك اجازه دھیدر صورت لزوم جھت حفظ حر. ٦

 . دیو پوشاك را بر چسب بزن یل شخصیوسا. ٧

 . دیانور كنترل كنیھا را از نظر س ش را پاك كرده و ناخنیھر گونھ آرا. ٨

/  یھوشیا مداخلھ در بیرا ممكن است گم شده ید زیرا درآور) مثال مربوط بھ دھان(ل پروتز یورآالت و وسایز. ٩

 . دینما یجراح

  .دیز نظر شل بودن كنترل كندندانھا را ا. ١٠

 ون دندانھا در یراسیدر آسپ یریشگیپ ینكار براید ایاطالع دھ یھوشیدر صورت وجود دندان شل بھ متخصص ب

  . است یھوشین بیح

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .یھوشیو ب یخطر صدمھ در رابطھ با روش جراح

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

 . ن ناشتا باشدیكودك قبل از عمل مدت زمان مع - ) ٤(

  .ادرار كند كودك -    

  .اطالعات مربوطھ در مورد كودك مشخص شود  -       

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

عات صاف شده یدادن ما( یھوشین بیدر ح ونیراسیاز آسپ یریشگینكار جھت پید ایبر حسب دستور كودك را ناشتا نگھدار. ١

  .است) كند یجاد نمیا یانتخاب ین جراحیون در حیراسیاز نظر آسپ یچگونھ خطریدر كودكان ھ یش از جراحیساعت پ ٢تا 

را گرفتھ است خصوصا  یعات كافیاز دھان، ما یش از شروع منع مصرف مواد خوراكید پینان حاصل كنیاطم. ٢

 . قرار دارد یم آبكھ در خطر ك یرخواریش

 . دیرا كنترل كرده و ثبت كن یاتیم حیعال. ٣

 . دیاز عفونت است گزارش كن یش حرارت را كھ نشانھ ایخصوصا افزا یت قبلیھرگونھ انحراف از موقع. ٤

ن یر حد یاریاخت یا بینكار از اتساع مثانھ ید ایعمل ادرار نما ١یش داروھایق پید كھ قبل از تزریكودك را وادار كن. ٥

 . كند یم یریشگیپ یھوشیب

 . دییكھ ادرار كرده است ثبت نما ین دفعھ ایست آخریچنانچھ قادر در بھ ادرار كردن ن. ٦

 . نكار جھت كاھش خطر واكنش نامطلوب استیت در پرونده ثبت شده است اید كھ ھرگونھ حساسینان حاصل كنیاطم. ٧

                                                   
1 -Premedication 



٤٩ 
 

كاھش ( ی، كم خون)دیسف یش گلبولھایافزا(مثل عفونت  یر عادیھر گونھ مورد غ یرا برا یشگاھیآزما یارزشھا. ٨

 . دیكنترل كن) ا زمان انعقادی یطوالن یزیا خونریكاھش پالكت ( یزیخونر یھا شیا گرای) تیا ھماتوكرین و یھموگلوب

  .دین انتقال و زمان انتظار گرم نگھداریرخواران را در حیش. ٩

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .یھوشیو ب یخطر صدمھ در رابطھ با روش جراح

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .من باشدیا یكودك در برابر صدمات فور - ) ٥(

  .ح باشدیت كودك مشخص و صحیھو -       

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیت را كنترل كنیھو از نظر محكم بودن دستبند. ١ 

 . دین صحت كنترل كنیاز نظر تضم یت را با پرسنل جراحیدستبند ھو. ٢

 .دییكنار تخت را باال برده و ثابت نما ینرده ھا. ٣

 . دیاز افتادن از محدود كننده حركات استفاده كن یریشگیپ یگر برایلھ دیا ھر وسیدر ھنگام انتقال توسط برانكار . ٤

  .دیا رھا نكنكودك را تنھ. ٥

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط نا آشنا و كمبود دانشیت، محیستم حمایاز س ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  . ا اضطراب را نشان دھدی یكودك حداقل ناامن

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیترس برقرار كن/ آموزش قبل از عمل را جھت كاستن اضطراب . ١

  .دید آشنا سازیط جدیكودك را با مح. ٢

  .دیكھ كودك در اطاق عمل است مشخص ساز ین را در زمانیمكان انتظار والد. ٣

  .مار باشدیھمراه ب ید كسیوادار كن یمنین حس ایتام یبرا. ٤

  

  

  

  



٥٠ 
 

  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط نا آشنا و كمبود دانشیت، محیستم حمایاز س ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . آماده شوند یپس از جراح یدادھایرو یكودك و خانواده برا  - ) ٢(

  . ت شودیرفتھ شده و حماین پذیوالد یرفتار یواكنشھا  - 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ض پانسمان و درن یاز راه دھان، تعو یزیمثال سوند معده، ندادن چ(بعد از عمل  یجرھایپروس یبر حسب ضرورت برا. ١

  . دییآماده نما) زخم

د یح دھیمراقبت را توض یاساس در عمل انجام خواھد شد اصول ید چنانچھ روش خاصیح دھیرا توض یل جراحیدل. ٢

 . شود كھ توسط متخصص داده شده است یم یت اطالعاتینكار سبب تقویا

 .دیح دھیرا توض) گریش دیو ھرگونھ آزما یریخونگ یعنی(قبل از عمل  یجرھایتمام پروس. ٣

) و پانسمان یھوشیب، یمكان قرار گرفتن كودك قبل و پس از جراح یعنی( ین بخش جراحیت اورژانس مھمتریدر موقع. ٤

 . دیح دھیرا توض

  .متفاوت باشد یتواند بطور قابل توجھ یم زیرارفتھ ین و كودك را پذیوالد یرفتار یواكنشھا. ٥ 

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ط نا آشنا و كمبود دانشیت، محیستم حمایاز س ییترس در رابطھ با جدا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .ده باشدیكودك بطور آرام دراز كش - ) ٣(

  .دك تنھا رھا نشده باشد كو - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . باشد یحفظ آرامش و خواب م ینكار برایبكار برده ا) یحا خوراكیترج(در صورت دستور، مسكن را قبل از عمل . ١

 . دید كودك قرار دھیل ناشناس را دور از دیاضطراب وسا/ كاستن ترس  یابر. ٢

 . تواند سبب آرامش و خواب شود ینكار مید ایقرار دھ یكودك را در اطاق آرام با حداقل انحراف فكر. ٣

 . دیكودك را تنھا نگذار. ٤

 . د مگر كودك در حال خواب باشدیح دھیت موجود توضیدر مورد موقع. ٥

 . دیرید در نظر بگیز بایالت آنھا نید ھمراه كودك باشند البتھ تمایق كنین را تشویسب مقررات والدبر ح. ٦

 . كھ كودك بخوابد ین ، كودك را بغل كنند تا زمانید والدیاجازه دھ. ٧

 . كنند یھمراھ یھوشید تا حد امكان كودك را تا شروع بیق كنین را تشویوالد. ٨

   .ھمراه كودك باشد ،یاسباب بازیا مورد عالقھ کودک مانند  مھم یئید شیاجازه دھکودک، جھت حفظ آرامش و امنیت . ٩

  



٥١ 
 

  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یجر جراحیروسدر رابطھ با پ یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .و اطالعات مربوطھ نشان دھد یجر جراحیخانواده درك خود را از پروس  - 

  .خانواده بھ دستورات توجھ داشتھ باشد  -    

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیت كنیكھ توسط متخصص داده شده است تقو یاطالعات. ١

 .دیح دھیرا توض) ھایمثال عكسبردار(مربوطھ  یجرھایو پروس یصیتشخ یتستھا. ٢

 :دیح دھیمھ كودك را توضبرنا. ٣

 ش دارو خواھد گرفتیكھ كودك پ یزمان.  

 اطاق را ترك خواھد كرد یانجام جراح یكھ كودك برا یزمان.  

 توانند در انتظار كودك بمانند ین میكھ والد یمكان. 

 افتیكھ كودك پس از ترك اطاق عمل انتقال خواھد  یاطاق. 

 متداول یمراقبت پس از عمل و كارھا. 

 .از از نظر مداخالت استین ینكار جھت بررسید ایا شویل آنھا جویجرھا و دلیاحساسات خانواده را در مورد پروس. ٤

 . دیمشمول ساز ین را در آمادگیوالد. ٥

  .دیاز در دسترس خانواده باشینان بر حسب نیت و اطمیجھت فراھم كردن حما. ٦

  .شده است رجوع شود یمارستان بستریدر ب ایمار است یكھ ب یبھ طرح مراقبت خانواده كودك. ٧ 
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  )از عمل  سمراقبت پ( یازمند بھ جراحیكودك ن

  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یھوشیو ب یجر جراحیخطر صدمھ در رابطھ با پروس

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .ابدیكودك بدون صدمھ و با حداقل استرس بھ تخت خود انتقال  -

 .از عفونت زخم را نشان ندھد یچگونھ مالكیكودك ھ -

  .از عوارض را نشان ندھد یچگونھ مالكیدك ھكو -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  : انتقال بھ تخت) الف

 . دیت خود انتقال دھبھ تخ) ینسبت بھ نوع جراح(مار را یق مناسب بیاز صدمھ بطر یریشگیجھت پ. ١

 .دییمناسب متصل نما یرا بجا) ١مثال ساكشن و كشش(گر یلھ دیھ و ھر نوع وسیسرم را بھ پا. ٢

  .دیمن قرار دھیت راحت و ایكودك را بر حسب دستور جراح در وضع. ٣

  .دیرا انجام دھ یاقدامات فور. ٤

  : عدم عفونت زخم)ب

 . دیرا در صورت وجود ترشح زخم اعمال كن یھمگان یااطھیھا را بھ روش مناسب شستھ و احت دست. ١

  .دیت قرار دھیدن عفونت، مراقبت از زخم را در الویحداقل رسانھ جھت ب. ٢

 دیز نگھداریزخم و پانسمان را تم.  

 دیاستفاده كن) ٣دوئودرم یعنی( ٢دیدروكلوئیشود مثل ھ یام مرطوب میكھ سبب الت ییاز پانسمانھا . 

 د یاندازیمرطوب را بدقت دور ب ید، پانسمانھاییض نمایانسمانھا را تعوس شدن پیمحض خھ ب. 

 د یانجام دھ) شستشو و مراقبت از درن یعنی(از زخم را بر حسب دستور  یمراقبت اختصاص. 

 دیآنرا بشوئ یدر صورت دستور با محلول خاص.  

 دیفاده كناز عفونت است یریشگیپ یا پماد برایال یبر حسب دستور از محلول ضد باكتر . 

 دین بموقع عفونت گزارش كنییرا جھت تع یر عادیھرگونھ ترشح غ.  

 . دیین تر از شكم ثابت نماییاپر را پای، دیاز آلودگ یریدر صورت لزوم جھت جلوگ. ٣

  .دییھ نمایام زخم تھیجھت الت یمقو یند غذا كیھ از راه دھان میكھ كودك شروع بھ تغذ یھنگام. ٤

   :عدم وجود عوارض) ج

  .دیمار را حركت دھی، بر حسب دستور بیحركت یجھت كاستن عوارض توام با ب. ١

                                                   
1 -Traction 
2 Hydrocolloid 
3 -Duoderm 
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  .باشد یون میراسیاز آسپ یرینكار جھت جلوگید اینگھدار NPOرا  یكامل و یداریتا زمان ب. ٢

 .دییھ ادرار نمایق بھ تخلیتشو یداریبمحض ب. ٣

  .دیلھ مناسب بھ متخصص اطالع دھكھ قادر بھ ادرار كردن نباشد جھت انجام مداخ یدر صورت. ٤

 .دیل را بر حسب لزوم حفاظت كنیر وسایا ساینھ یسوند معده، سوند س. ٥

  .دیشرفت دھیمار پیب ید و مطابق با بھبودیرا بر حسب دستور فراھم ساز ییم غذایرژ. ٦

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .یت و ناراحتیحما یستمھایاز س ییط ناشناس، جدای، محیترس در رابطھ با جراح/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

 .داشتھ باشد یكودك استراحت مطلوب -

  .ان كندیاز اضطراب ب یتھا را بدون مالكیجرھا و فعالیپروس -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

 .دیحفظ كن نان بخش رایروش آرام و اطم. ١

 . دییق نمایجھت سھولت سازش ابراز احساسات را تشو. ٢

  .دیح دھیش از شروع توضیگر را پید یت ھایجرھا و فعالیپروس. ٣

  .دیح دھیت را توضیپرسش ھا را جواب داده و ھدف از فعال. ٤

 . دیشرفت آگاه سازیمار را از پیب. ٥

 .دیمار بمانیدر حد امكان ھمراه ب. ٦

 .دیق نموده و باز خورد مثبت بدھیدر مراقبت تشو یارجھت ھمك. ٧

 .دییق نماین را تشوی، بمحض امكان حضور والدییجھت كاستن استرس جدا. ٨

نصورت سوء تفاھمات ید در این مدنظر قرار دھیشیپ یدادھایجر اورژانس، حافظھ كودك را از نظر رویدر پروس. ٩

  . شود یرفع م

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .یدرد در رابطھ با شكاف جراح

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .از درد را نشان ندھد یچگونھ مالكیا ھیكودك استراحت نموده و حداقل 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیاز ضد درد در ساعات مقرر استفاده كن. ١

 .دیید مداخلھ نمایاز وقوع درد، قبل از وقوع درد شد یریشگیپ یبرا. ٢



٥٤ 
 

 .باشد ید مگر ضروریكن یھ عمل خودداریاز لمس ناح. ٣

 .دیجھت كاستن نفخ از سوندركتال استفاده نمائ. ٤

 .دییق بھ ادرار كردن نمایاز اتساع مثانھ، تشو یریشگیدر صورت لزوم جھت پ. ٥

 .دییقبت نماجاد آرامش از دھان مرایا یبرا. ٦

 .دیكنت استفاده كنیاز لوبر ینیب یدر سوراخھا) در صورت موجود( ینیاز سوند ب یك ناشیجھت كاستن تحر. ٧

 .د كھ راحت باشدیقرار دھ یتیكھ مجاز باشد در وضع یدر صورت. ٨

 .دیرا انجام دھ) ق و حركتیض پانسمان، تنفس عمیتعو یعنی(جرھا یو پروس یاقدامات پرستار. ٩

 .دیبوست از مسھل استفاده كنیاز تھوع و استفراغ از ضد استفراغ و جھت  یریشگیھت پج ١٠

  .دیر ضد درد را كنترل كنیتاث. ١١

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .، از دست دادن اشتھا و استفراغیعات قبل و پس از جراحیت موقت از مایع در رابطھ با محرومیبود حجم ماخطر كم

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .ندھد را نشان  یباز كم آ یچگونھ مالكیكودك ھ

  .كند عات را مصرف كرده و حفظ یمحض صدور مجوز، كودك ماھ ب

   Nursing Recommendations                                                                              یپرستار  یھ ھایتوص

شنھاد داده یعات را پید بمحض دستور مایافت نمایدر یفعات كایم كرده تا مایعات را در سرعت مناسب تنظیون مایانفوز - ١

  .دیا برحسب تحمل بدھی

  .دیشرفت دھیخ شروع كرده و بمحض تحمل پی یھا ا تكھیاز آب  ییھا با جرعھ - ٢

  .دییعات نمایدن مایق بھ نوشیتشو - ٣

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .یعفون یسمھایوجود ارگان یخطر عفونت در رابطھ با ضعف عموم

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .از ھر گونھ عفونت باشد یعار ھا ھیر

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیینما یبررس یش از درمان تنفسیضد درد پ یاز براین. ١

 .ق انجام دھدید تا تنفس عمیكمك كن. ٢

ھ عمل یا بالش را در ناحیجھت كاستن درد، دست ) كھ مجاز باشد یدر صورت(ش از سرفھ یكان پدر صورت ام. ٣

  .دییحائل نما



٥٥ 
 

  .دیرومتر كمك كنیدر استفاده از اسپ. ٤

 .زوم از دق و ارتعاش استفاده كنیددر صورت ل. ٥

  .دیاز ترشحات را بكشیدر صورت ن. ٦

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .یو كمبود آگاھ) مارستانیكودك در ب یشدن اضطرار یبستر( یتیدر رابطھ با بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .كند ت كودك و درمانھا را بطور آرام بحث یخانواده وضع - ) ١(

  .دھد  شرفت كودك را نشان یاز پ یخانواده آگاھ - 

  .نندیدر دسترس بب یاعضاء خانواده خودشان را از نظر كمك رسان - 

   Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

 . دیح دھیجرھا را توضیترس تمام پروس/ جھت كاستن اضطراب . ١

 .دیشرفت كودك مطلع سازیخانواده را از پ. ٢

 .دییق بھ ابراز احساسات نمایجھت سھولت سازش تشو. ٣

 .دیارجاع دھ یداشت عمومر بھ پرستار بھیگ یمراقبت پ یدر صورت لزوم برا. ٤

 .دیا اشخاص مناسب ارجاع دھیبھ موسسات  یجھت كمك اختصاص. ٥

  .دیمارستان ارجاع دھیدر ب یا بستریمار یخانواده كودك ب ین بھ طرح مراقبت پرستاریھم چن. ٦

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .یو كمبود آگاھ) مارستانیكودك در ب یشدن اضطرار یبستر( یتیدر رابطھ با بحران موقع یند خانوادگیفرا یگسستگ

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .دھد از آموزشھا را نشان  یدرك  خانواده) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ل یاز وسا یفھرست. دیل را آموزش دھیا استریپتك ن روش آسیض پانسمان در منزل بھ والدیاز بھ تعویدر صورت ن. ١

  .دییمنزل آماده نما یرا برا یو مطالب آموزش یضرور

ن یناخواستھ بھ والد یھا و واكنش یاحتمال یبعالوه اثرات جانب) در صورت دستور(ز دارو یدر مورد روش تجو. ٢

 .است یمراقبت خانگ ین كافیكار جھت تضم نید ایآموزش دھ

ھ ب یمراقبت خانگ ین كافیرا جھت تضم) و شستشوھا یمراقبت از استوم(خاص  یجرھایكنترل پروس مراقبت و. ٣

  .دین آموزش دھیوالد
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 )كودك شیر خوار( یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب

  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

شدن مكرر در  یو بستر) ادیز یر خواھیخ( ینیوالد یو واكنشھا یا ناتوانیمزمن  یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

   .مارستانیب

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

 ییگرا ییو توسعھ حس جدا یحركت – یات حسیق تجربیاز طر یریادگی مادر و پدر،بھ  یاز اعتماد، وابستگ یتوسعھ حس

  .پدر/مادراز 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیق كنیگر را تشویا عرصھ دیمارستان ین در بین ثابت و مراقبت توسط والدیوجود مراقب. ١

ق یمارستان وشركت در مراقبت تشویشدن در ب یبا كودك در طول بستر یا ھمراھین را از نظر مالقات مكرر یوالد. ٢

 .دیكن

  .دیید نمایر خوار را تاكیص مطلوب شیخصا. ٣

 . دیت كمك كنیبھ حس كفا یدسترس یرخوار برایخاص مراقبت از ش یازھاین یریادگین را در یوالد. ٤

قرار ) و حركت یی، چشایینای، بییالمسھ، شنوا(ھا  ق حسیات لذت بخش از طریرخوار را در معرض تجربیش. ٥

  .دیدھ

 . دیق كنیرا تشو) دنیست و خزبا د یزیر، خوردن چیل گرفتن شیاز قب(مناسب سن  یتكامل یمھارتھا. ٦

ك عضو یش از حد یب یریاز درگ یریشگیپ یكار برا نید ایق كنیاعضاء خانواده را از نظر شركت در مراقبت تشو. ٧

 . باشد یخانواده م

  .دییق نمایت تشویمسئول یازھایل نیگر را بدلیتوسط فردد ١بطور متناوب مراقبت موقت. ٨     

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1 -Respite care 
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  )كودك نوپا( یا ناتوانیمزمن  یماریبكودك مبتال بھ 
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

شدن مكرر در  یو بستر) ادیز یر خواھیخ( ینیوالد یو واكنشھا یا ناتوانیمزمن  یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

    .مارستانیب

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .٢یش عملكردیفكر پو آغاز ت یحركت – یق تجربھ حسیاز طر یریادگی، یزبان یو تحرك، مھارتھا ١بھ اتونوم یدسترس

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دییق نمایھ را تشویدن لباس و تغذیم استفاده از لگن، پوشیمثل تعل یاالمكان در ابعاد یبھ استقالل حت یدسترس. ١

 . دیااسب چنبان را فراھم سازیگر مثل تاب یل دیا وسای یل اسباب بازیعمده، تعد یحركت یرتھامھا. ٢

را ) ا ھر نوع لقمھ از نظر خوردنیانتخاب ھر نوع كتاب از نظر نگاه كردن (از نظر حس كنترل  ییھا فرصت. ٣

 . دیفراھم ساز

 . دییمناسب سن را برقرار نما یتھایانضباط و محدود. ٣

 . است یعیطب یامر یفاتیو تشر ید كھ رفتار منفیظر داشتھ باشدر ن. ٤

  . دیفراھم ساز) سھ شنیبا آب و ك یباز( یات حسیتجرب. ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   
1 -Autonomy 
2 -preoperational thought 
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  )كودك خردسال( یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

شدن مكرر در  یو بستر) ادیز یر خواھیخ( ینیوالد یو واكنشھا یا ناتوانیمزمن  یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

   .مارستانیب

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

از بدن و  یر ذھنیاز تصو یمراقبت از خود، شروع ارتباطات با ھمسن و ساالن، توسعھ حس یت، مھارتھایتوسعھ ابتكار و ن

  .)ییتفكر جادو( یش عملكردیق تفكر پیاز طر یریادگیو  یجنس یھمانند ساز

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دییق نمایرا تشو یخود مراقبت یغلبھ بر مھارتھا. ١

ق یو رفتن بھ پارك را تشو) مھد كودك(، تجربھ مراقبت روزانھ یشدن مثل دعوت دوستان از نظر باز یاجتماع. ٢

  .دیینما

 . دیرا فراھم ساز یگروھ یمناسب سن خصوصا باز یباز. ٣

 . د یپوشاك مناسب جھت داشتن ظاھر مطلوب را فراھم ساز. دیید نمایكودك را تاك یھاییتوانا. ٤

 . دیق كنیر ھم جنس و افراد بالغ را تشویارتباطات با ھمساالن ھم جنس و غ. ٥

جھان  یتھایبر واقع یاد از آگاھیز یلیت خیھ و درك كند كھ حماافتید كھ با انتقادھا سازش یبھ كودك كمك كن. ٦

 . كند یم یریجلوگ

  . ستیھ نیا تنبیست و یر خودش نیكودك تقص یا ناتوانی یمارید كھ علت بیسوء تفاھم را برطرف ساز. ٧
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  )کودک نوباوه( یناتوانا یمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

شدن مكرر در  یو بستر) ادیز یر خواھیخ( ینیوالد یو واكنشھا یا ناتوانیمزمن  یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

   .مارستانیب

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .ق عملكرد ملموسیاز طر یریادگیارتباط با ھمسن و ساالن و  ی، برقرار یتوسعھ حس سازندگ

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیكن یزیر از ساعت مدرسھ برنامھ ریغ یمالقات با پزشك را در اوقات. دیق كنیرفتن بھ مدرسھ را تشو. ١

 . دیخاص كودك مبتال آموزش دھ یازھایھا و نییت، تواناین و ھمكالسان در مورد وضعیبھ معلم. ٢

 . دییق نمایرا تشو یكیزیت فیفعال. ٣

 .دییق نمایرا تشو) مثل شركت در باشگاھھا(شدن  یاجتماع. ٤

 . دیخودش فراھم ساز یدر مورد ناراحت یكودك اطالعات یبرا. ٥

  . دیق كنیخالق را تشو یت ھایفعال. ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٠ 
 

  

  )نوجوان( یناتوانا یمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

شدن مكرر در  یو بستر) ادیز یر خواھیخ( ینیوالد یو واكنشھا یا ناتوانیمزمن  یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

  .مارستان یب

    Expected Outcomes                                                                                          ظارمورد انت یندھایبرآ

ق تفكر یاز طر یریادگیو  یل ارتباطات شخصیتشك) از خانواده(بھ استقالل  ی، دسترسیو جنس یت شخصیتوسعھ ھو

  .یانتزاع

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

، فقدان یری، خطر پذیسركش( یعیاز رشد طب یكند بخش یكھ نوجوان تجربھ م یاز مشكالت یارید بسیآگاه باش. ١

  . است) ن یو نفرت از قوان یھمكار

 . دیفراھم ساز یو سازش ین شخصیب یآموزش در مورد مھارتھا. ٢

 . دیرا فراھم ساز) ماریسالم و ب(شدن با ھمسن و ساالن  یاجتماع. ٣

 . دیاست فراھم ساز یشخص یكنترل طرحھا یبرا یگر كھ ضرورید یھ و مھارتھایم، دفاعیآموزش اتخاذ تصم. ٤

نھ از پزشك و یگرفتن وقت معات در مورد یمثل مسئول یا ناراحتی یماریاد از نظر مراقبت و كنترل بیت زیمسئول. ٥

 . دیره بدھیمنابع تماس و غ

 . دییق نمایرا تشو یو رانندگ یورزش یت ھایمناسب سن مثل فعال یت ھایفعال. ٦

 .دیار باشید مثل ھشیو تول یبر اعمال جنس یر ناراحتیاخذ اطالعات در مورد تاث یبرا یم آمادگیماء و عالینسبت بھ ا. ٧

 . دیید نمایتاكداشتن ظاھر خوب را . ٨

  . دیدر فرصتھا را بحث كن یر ناراحتیتاث ینده و چگونگیآ یبرا یزیطرح ر. ٩

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یبطھ با بحرانھادر را یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

   .ابراز كنند یماریب یھا را در مورد داللتھا ین احساسات و دلواپسیوالد) ١(

  .رش و سازش را نشان دھدیاز پذ یخانواده نگرش      

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیاز نظر سازش با افشاء تشخص فراھم ساز یجھت خانواده فر صت. ١

ان سازش رخ ین مسئلھ در جرینكھ ایل اید بدلیكن ینیش بیپ» كودك مطلوب«ش غم را نسبت بھ از دست دادن واكن. ٢

 . دھد یم



٦١ 
 

  .دیآنھا از نظر سازش با اختالل كاوش كن ییاحساسات خانواده را نسبت بھ كودك و توانا. ٣

 . دیق كنیشان تشویھا یخانواده را از نظر ابراز دلواپس. ٤

 . دیرك خانواده، اطالعات را بر حسب ضرورت تكرار كنت دیجھت تقو. ٥

  . دیخود نسبت بھ كودك الگو باش یدر ارتباط با نگرشھا و رفتارھا. ٦

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یگسستگخطر 

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . ش دھدینما یدر مان یو انتخاب ھا) دیمشخص ساز( یماریخانواده درك خود را از ب) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیآن بھ خانواده كمك كن یو داللتھا  مربوطھ یدر درك اختالل و درمانھا. ١

 .دیت كنیگران را جھت درك بھتر تقویكسب شده از داطالعات . ٢

اد بھ ینكھ دادن اطالعات بمقدار زیل اید بدلییكھ خانواده بتواند جذب كند فراھم نما یح را با سرعتیاطالعات صح. ٣

 . منجر نخواھد شد یریادگی

 . دیرا بحث كن یطرح درمان یتھایفوائد و محدود. ٤

  .دیق كنیھا تشو یسواالت و ابراز دلواپس خانواده را از نظر پرسش. ٥      

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .را بحث كنند خود یھا یھا و دلواپس اعضاء خانواده ترس )٣(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 .دیا شویرا جو یتیكفا یو ب یدی، گناه ، خشم، ناامیخانواده و احساس ناراحت یھا یدلواپس. ١

 . دیناشناختھ را مشخص ساز یترسھا. دیكمك كن بھ خانوادهمورد یو ب یواقع ین ترسھایب ییدر شناسا. ٢

  :دیل بحث كنیذ ین در مورد ترسھایا والدب. ٣

 یسازش با اضطراب كودك در مورد ناراحت . 

  ترس از تكامل وحشتناك. 

  ترس از مرگ. 

 جرھا یترس از تست ھا و پروس. 

 سازش با ھمسن و ساالن یكودك برا ییتوانا. 



٦٢ 
 

 كودك از نظر رقابت با ھمسن و ساالن ییتوانا.  

  .دیا شویجو یضرور یطھ با درمانھااحساسات آنان را در راب. ٤      

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . ان كندیند خانواده بیخاص كودك و اثر آنھا در فرا یازھایخود را در مورد ن یھا یخانواده احساسات و دلواپس - ) ٤(

  .از اعتماد در توان خود از نظر سازش نشان دھند یاعضاء خانواده نگرش -      

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیا شویاو جو یواكنش خانواده را نسبت بھ كودك و ناراحت. ١

 . ت وجود داشتھ باشدید كھ امكان تقویینما یھا و منابع را بررس ییخانواده، توانا یسازش یھارتھام. ٢

 . دییكودك كمك نما یت ھایھا و محدودییاز توانا یدگاه واقعیبھ د یخانواده را در دسترس. ٣

 . دیكثر خواھد رسآنھا از نظر سازش بحدا ییب تواناین ترتید بایارتباطات مثبت خانواده را ارتقاء دھ. ٤

از نگرش خانواده نسبت بھ كودك مبتال  یكھ انعكاس ییدرون خانواده خصوصا رفتارھا ین شخصیارتباطات ب. ٥

 . دیكن یباشد بررس یم

 . دیمشاوره ارجاع دھ یدر صورت مناسبت برا. دییوجود دارد مداخلھ نما یاز ناسازگار یچنانچھ مالك. ٦

 . دیق كنیارتقاء تكامل تشون را از نظر یوالد یكوششھا. ٧

 . دیید نمایرا تاك یا مشخصات ویكودك  یھاییابعاد مثبت توانا. ٨

) خانواده (گر ید یر آن بر اعضایبھ اعتماد الزم از نظر توان سازش با كودك، اختالل و تاث یخانواده را در دسترس. ٩

  . دیكمك كن

  

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .ردیگران در نظر بگیخود، كودك و د یبرا یخانواده اھداف واقع) ٥(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیك طرح كامل مراقبت كمك كنیخانواده در توسعھ  بھ. ١

 .دیالزم را آموزش دھ یمراقبت مناسب ، مھارتھا یجھت فراھم ساز. ٢

نكار یا. دییر نمایتفس) ك اختاللیامد یپ یرات جسمیی، تغیی، قھھرایخشم، افسردگ یعنی(ن یوالد یرفتار كودك را برا. ٣



٦٣ 
 

 . نسبت بھ كودك است) ھ یتنب ینعی( یجھت منف یاز واكنش ب یریشگیپ یبرا

  . دیكمك كن یدر طرح آت بھ خانواده. ٤

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیقعمو یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . مثبت ارتقاء دھنده رشد را نشان دھد یخانواده رفتارھا - ) ٦(

  . ندیت در دسترس ببیاز نظر حماخانواده، خود را  - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 تیحما ی، گروھھاین بھداشتیاعضاء خانواده، خانواده گسترده، دوستان، مراقب(ت یحما یستم ھایبا خانواده ،س. ١

  . دین كنییرا تع) نین از والدیوالد

 . دیكن یدانند بررس یكھ مھم م یاشخاص) در صورت وجود( ینینابیبا خانواده در مورد ارتباطات ب. ٢

كھ  یتینصورت خانواده حمایاز افراد مشخص سازند در ا یبرخ یرا برا یف خاصید كھ وظایكمك كن بھ خانواده. ٣

 . افت خواھد كردیاز دارد درین

 . دیمثبت را تقوبت كن یسازش یھا سمیمكان .٤

 . دیق كنیگر تشویكدیخانواده را از نظر بحث احساسات خودشان با  یاعضا. ٥

 . دیكن یكودك مبتال پافشار یبرا یعیاالمكان طب یحت یك زندگیت فراھم ساختن ین اھمیوالدھ ب. ٦

 . دیكمك كن ینیفاء نقش والدیت در ایكفاخانواده بھ حس  یشرفت رشد و تكامل كودك را از نظر دسترسیپ. ٧

ت كمك یبھ اھداف مناسب سن با تحمل فعال یاز نظر دسترس یك ویلھ تحریخانواده در ارتقاء تكامل كودك بوسھ ب. ٨

  . دیكن

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .حفظ كند ین بھداشتیخانواده تماس خود را با مراقب - ) ٧(

 . بر آنان خواھد داشت نشان دھد یكھ ناراحت یریكودك و تاث یازھایاز ن یخانواده درك -

  .ت مداخلھ كندیحما یو گروھھا یھ ایاز در موسسات ناحیخانواده بر حسب ن   -       

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیت در دسترس خانواده باشیجھت فراھم ساختن حما. ١

 . دیگوش شنوا داشتھ باش) یا فردی یبطور گروھ(نسبت بھ اعضاء خانواده . ٢
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 . دیدر خانواده بدھ یر ناراحتیك آنان را از تاثن دریل حس گناه و عجز ھمچنیفرصت ابراز احساسات از قب. ٣

 . دیت فراھم سازند ارجاع دھیو حما ی، اجتماعیتوانند كمك مال یكھ م یخاص یا سازمانھای یبھ موسسات اجتماع. ٤

 . دیك ارجاع دھیدر صورت لزوم بھ مشاوره ژنت. ٥

 . دیق كنیارند تشود یماریكھ كودك مشابھ از نظر ب یگرید یتعامل را با خانواده ھا. ٦

 دیكن یھا معرف بھ خانواده . 

 دیت فراھم سازیحما یدر مورد گروھھا یاطالعات . 

  . رندیاد بگیبھ مراقبت و خدمات را  یز از نظر دسترسیرش و ستیپذ ید كھ زمان مناسب برایخانواده ھا كمك كنھ ب. ٧

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . از را نشان دھدیمورد ن یت الزم در مھارتھایخانواده قابل - ) ٨(

 . ابندیسودمند در جامعھ در یاعضاء خانواده خود را بعنوان منابع -

  . كمك كند یخانواده در برنامھ مراقبت خانگ -

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیمطلوب را آموزش دھ ینان از مراقبت خانگیاطم یاز برایمورد ن یمھارتھا. ١

 . دیكن یت را بررسیحما یستمھایھا، ضعف ھا و س ییت خانھ بعالوه توانایبا خانواده موقع. ٢

 . دیازھا و منابع موجود كمك كنین یبر اساس بررس یدر طرح مراقبت اختصاص بھ خانواده. ٣

مراقبت  یب آنھا براین ترتیند كھ بایمارستان در مراقبت مداخلھ نمایدر ب ید كھ در زمان بستریق كنیخانواده را تشو. ٤

 . خواھند داشت یبھتر یاز كودك، آمادگ

 . مارستان مطرح سازندیورد مراقبت پس از بدر م یید كھ پرسشھایق كنیخانواده را تشو. ٥

 . دیخانواده را در مورد ورود كودك بھ خانھ جستجو كن ینگرشھا. ٦

 . دیل مورد لزوم كمك كنیو وسا یخانواده بھ داروھا، مواد مصرف یدر دسترس. ٧

 . دیازھا بھ موسسات خاص ارجاع دھیت مداوم بر اساس نیخانواده بھ حما یجھت دسترس. ٨

  . دیبدھ یمراقبت عاد یریگ یپ یبرا یبیترت یر كنترل خانگیتاث یھت بررسج. ٩
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  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

 .ر شركت كندیگ یخانواده در مراقبت پ -  )٩(

  .فت كودك را ابراز كندشریپ یمثبت و منف یخانواده واكنشھا -

  . ن شودییتع یت كودك باشد بزودیكھ ممكن است نشاندھند مشكل خانواده در سازش با وضع یمیعال -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . دییر شركت نمایگ یوم مراقبت، در مالقات پنان از تدایجھت اطم. ١

 . دیم كنترل كودك و خانواده را ھماھنگ سازیت. ٢

د كھ یار باشیشود ھش یداده م یا اعضاء خانواده در مورد مسائل احتمالیكھ توسط كودك  ییھا ھینسبت بھ نظر. ٣

 .شود یم یینصورت مسائل زودتر شناسایبا

 یكھ نشاندھنده نگرش خانواده نسبت بھ كودك است بررس یاده خصوصًا رفتاردرون خانو ین شخصیارتباطات ب. ٤

 .دیكن

ز یاشتغال با عوامل مسبب، آنال: دیار باشیمورد است ھشیماء و اشاره كھ نشاندھنده اضطراب و گناه بینسبت بھ ا. ٥

  .ییدرمان جادو یو جستجو یخانگ یمداوم اثرات درمان، درمانھا

ت مناسب بھ كودك ، محدود كردن یمحول كردن مسئول ید مثل انجام مراقبت بجایت شدیحما ینسبت بھ رفتارھا. ٦

 . د یار باشیا تقابل با ھمسن و ساالن ھشیكودك  یھا تیفعال

  .دینما یاندازد ابراز دلسرد یر میكھ بھبود را بتاخ یت ھا و مواردید خانواده در ھنگام تداخل فعالیاجازه دھ. ٧

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .)یا ناتوانیمزمن  یماریكودك مبتال بھ ب( یتیموقع یدر رابطھ با بحرانھا یند خانوادگیفرا یخطر گسستگ

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .خود را ابراز كنند یھا یبرادران احساسات و دلواپس ،خواھر - ) ١٠(

   .گر را شركت دھندی، فرزندان دن در بحث مربوط بھ كودك مبتالیلدوا - 

   .گر كنندیندان دصرف وقت با فرز یبرا ین تالشیوالد - 

  .نشان دھند یرات خانگییبرادران درك خود را از تغ - خواھر  - 

  .برادران در مراقبت از كودك مبتال شركت كنند –خواھر  - 

  . ت شوندیحما یخواھر برادران مشمول گروھھا - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیكن یبررس یبرادران را از نظر دلواپس –خواھر . ١
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نكھ یش از ایپ یحات طوالنیاز توض ید ولیبرادران رااز نظر پرسش سوال و ابراز احساسات آماده ساز -خواھر. ٢

 . بود آنھا طاقت فرسا نخواھد یرا كھ برایز. دیكن یسوال را مطرح سازند خوددار

ر یآنان را تفس یازھا و پرسشھایبرادران مطرح كرده و ن –ت كودك را با خواھر ید كھ وضعین كمك كنیوالدھ ب. ٣

 . ندینما

 .ستند اختصاص دھندیا ناتوان نیمار یكھ ب یگریفرزندان د یبرا ید كھ زمان خاصیق كنین را تشویوالد. ٤

در مورد  یتھا ابراز احساسات منفیاز موقع یدرك كنند كھ در برخد كھ یبرادران و خانواده كمك كن –بھ خواھر . ٥

 . باشد یم یعیطب یمار امریكودك ب

سبب سازش بھتر  ینكھ آمادگیل اید بدلیآماده ساز یر خانگییل در مورد ھرگونھ تغیبرادران را بھ تفص –خواھر . ٦

 . شود یم

مار اجازه دھند در مراقبت از كودك و درمان او بر حسب یبرادران كودك ب –خواھر ھ د كھ بیق كنین را تشویوالد. ٧

 لزوم شركت كنند

 كنند یبرادران را از نظر سازش قدردان –د كھ خواھر یكمك كن. ٨

ل داده یت مشابھ تشكیبرادران كودكان با وضع –از خواھر  یا كھ مجموعھ ییت مداوم آنان را بھ گروھھایجھت حما. ٩

 . دیاند ارجاع دھ

  .دیكن یت خانواده بررسیبرادران را با موقع –ور متناوب نحوه سازش خواھر بط. ١٠    

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .رهیمارستان و غیشدن در ب یترجرھا، بسیشات، پروسیترس در رابطھ با آزما/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .ابدیره سازش یجرھا، تست ھا و غیمربوط بھ پروس یكودك با استرسھا

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . مارستان رجوع شودیدر ب یكودك بستر یبھ طرح مراقبت پرستار

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  خطر صدمھ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . از صدمھ و عوارض باشد یكودك عار - 

  .ت نشان دھدیمناسب با محدود یكودك سازگار - 

 .مطلوب را حفظ كند  یمتكودك سال - 
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   Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  . د یكن یط را از نظر صدمات بررسیدر صورت ضرورت مح. ١

 . دیمن را آموزش دھیا یھا اطیكاھش خطر صدمھ، احت یبرا. ٢

  .دیق كنیاست تشو یا ناتوانی یماریكھ سازگار با ب ییتھایفعال. ٣

ابد در یسازش  یكیزیف یت ھایمحدود شده در نظر گرفتھ و با محدود یت ھایفعال یبرا ییرھاید كھ كودك متغیكمك كن. ٤

  .دیسازش بحداكثر خواھد رس یبرا یو یینصورت توانایا

ب احتمال بروز عوارض یتن ترید بایید نمایمكرر را تاك یسالم و نظارت بھداشت یاز عادات بھداشت یت برخورداریاھم. ٥

  . كمتر خواھد بود

 . كنند یرا درك م یارتقاء مطلوب سالمت یمشخص شده برا یدرمان یارھاید كھ كودك و خانواده معینان حاصل كنیاطم. ٦

 . دیخود نما یمنیت در مورد ایاحساس مسئول ید ولیق كنیت ھا تشویكودك بزرگتر را در انتخاب فعال. ٧

 . دیینما یزیمناسب را طرح ر یھا تیفعال) نین، معلم ورزش و مشاوریمعلم یعنی(با پرسنل خاص . ٨

 . دیخاص كودك مشورت كن یازھایدر مورد ھر گونھ ن) گریا فرد دی(با پرسنل مدرسھ . ٩

  .دین بحث كنیت را با والدیدر صورت لزوم اعمال ھر گونھ محدود. ١٠ 

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .مارستانیشدن در ب یو بستر یجسم یتھایط، محدودیت سرگرم كننده در رابطھ با محیكمبود فعال

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .ابدیت ھا اشتغال یدر محدوده قابل ییت ھایكودك بھ فعال - 

  .ابدیاشتغال  یا ناراحتی یر متحرك در محدوده ناتوانیغ یت ھایكودك بھ فعال - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  . دیك مناسب را فراھم سازیتحر. ١

 . دیق كنیكودك را تشو یت ھایمناسب سن، عالقھ و قابل یت ھایفعال. ٢

 . دیق كنیر نكند تشویش از حد درگیكھ كودك را ب ینات بدنیتمر ینوع. ٣

 . دییق نمایتلف یباز یھا تیرا در فعال یدرمان یازھایبر حسب ضرورت ن. ٤

 . دیق نموده و نظارت كنیرا تشو یروزمره زندگ یت ھایفعال. ٥

  . دیق كنیكودك را از نظر فعال بودن تشو یعیش طبیگرا. ٦

  . دیق كنیباشد تشو یاو م یھا تیكھ مطابق عالقھ و قابل یدوره كودك یعیطب یت ھایكودك را در فعال. ٧

 . دییت نمایق و تقویشدن با ھمسن و ساالن را تشو یات و اجتماعیمناسب سن، تجرب یرفتارھا. ٨

  .دیینما یف تلقیاز بعنوان اغماض در انجام وظایافت ورزش مورد نیل دریرا بدل یكیزیت فیعدم فعال. ٩
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  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

ت و یمكرر، عدم تحمل فعال یماریمارستان، محدود شدن در خانھ، بیشدن در ب یدر رابطھ با بستر یتعامل مختل اجتماع

  .یخستگ

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .ابدیت مناسب سن اشتغال یكودك بھ فعال - 

  .كودك با ھمسن و ساالن و خانواده ارتباط برقرار كند - 

  .بھ مدرسھ مراجعھ كند یكودك با نظم منطق - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 . را حفظ كند یت عادید كھ كودك فعالیق كنیتشو. ١

 . دیگر بدھیت بشكل دیا در صورت محدودیمارستان یدر ب یدر ھنگام بستر ین شخصیب یتداوم تماسھا یبرا یبیترت. ٢

 . دیالن فراھم سازگران خصوصا ھمسن و سایتعامل با د یبرا ییبھ رشد و تكامل مطلوب، فرصتھا یدسترس یبرا. ٣

 . دیق كنیرا تشو) ل مركز مراقبت روزانھ، شروع مدرسھ و برگشت مجدد یاز قب(بمدرسھ  یمراجعھ عاد. ٤

ب كودك قادر بھ مراجعھ بمدرسھ خواھد ین ترتید بایریاستراحت در مدرسھ در نظر بگ یبرا یاز اوقاتیدر صورت ن. ٥

 . بود

 .شود یب ارتباط برقرار شده و حفظ مین ترتید بھ این را ارتقاء دھدر صورت امكان، تماس با ھمسن و ساال. ٦

 . دیق كنیكودك تشو یھا تیفوق برنامھ مطابق عالقھ و قابل یت ھاین فعالیح و ھم چنیتفر یبرا ییروزنھ ھا. ٧

  . دییشود دلسرد نما یگران میشتر از دیب یكھ موجب جداساز ییت ھایفعال. ٨

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل یب

  .خود در رابطھ با اختالل خاص ١مراقبت از نقص

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .ابدیخود مراقبت اشتغال  یت ھایخود بھ فعال یت ھایكودك مطابق با قابل )١(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

 .شود یم یت منتھیو امن یتر، ھمكارنكار بھ درك بھید ایھ كودك آموزش دھو درمانھا ب یماریدر مورد ب. ١

 . ت ھا بھ مراقبت از خود بپردازدید، كھ نسبت بھ سن و قابلیق كنیكودك را تشو. ٢

 . دیا فراھم سازیسازد كمك نموده  یل میكھ حداكثر عمكرد را تسھ ییروشھا یدر طراح. ٣

  .باشد یشتر میب یھمكار ینكار برایق كند ایر مطلوب را تشود كھ رفتایق كنیرا تلف ییھایباز. ٤

  .دیكودك شود انتخاب كن یك مساعیكھ موجب حداكثر تشر ییت ھایھا و فعالیباز. ٥

خود  یت ھاینصورت كودك قادر خواھد بود بھ فعالیدر ا) دیمشخص ساز(د یط را متعادل سازیاز محیدر صورت ن. ٦

                                                   
1 -Self care 
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 . مراقبت بپردازد

  .دیكن یك ھدف دوریبھ  یدسترس یمورد برا یب یاراز پافش. ٧

 .دیبھ رفتار مطلوب فراھم ساز یدسترس یبرا ییزشھایانگ. ٨

  .دیآموزش دھ ین بھداشتیا مراقبیدر مورد زمان درخواست كمك از خانواده . ٩      

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .مراقبت از خود در رابطھ با اختالل خاص نقص

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . ت ھا انجام دھدیاقبت از خود را مطابق سن و قابلت مریكودك مسئول - ) ٢(

  .ابدیمورد اشتغال  یب یمناسب بدون خستگ یت ھایكودك در فعال -       

   Nursing Recommendations                                                                              یپرستار  یھ ھایتوص

  . را جبران كند یص منفید كھ خصایكمك كن. د یھم جلوه دھص مطلوب را میخصا. ١

ق یت را تشوینكار حس كفاید اییش نمایرا ستا) فھیك وظی یل نسبیمثل تكم(ك بھ موفق كودك یموفق و نزد یكارھا. ٢

  . كند یم

   .دینان حاصل كنیاز استراحت مناسب اطم یدفع كننده انرژ یھا تیش از اقدام بھ فعالیپ. ٣

 . دییتمركز نما یكودك نموده و بر مجاھدت واقع یھاییبر توانا دیتاك. ٤

 .دیید نمایمثبت را تاك یسازش یرفتارھا. ٥

ز را ارتقاء داده و یت آمیموفق یھا مجاھدت. دیباشد دلسرد كن یكودك م یھا تیش از قابلیكھ ب ییت ھایاز انجام فعال. ٦

 . دیت كنیتقو

 . دیق كنیكودك تشو یید تواناشركت در مراقبت از خود را در حدو. ٧

  .دیق كنیشات و داروھا را آموزش داده و تشویل، انجام آزمایگرفتن مسئولت در استفاده از وسا. ٨

  .ت زبر دست شود یشتن با حداكثر قابلید كھ كودك در كنترل خویكمك كن. ٩      

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

ت یشركت در فعال یبرا ییگران، حس تفاوت ھا و عدم توانایشتن و دیخو( یمختل در رابطھ با درك ناتوان یر ذھنیتصو

  .)خاص یھا

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .)دیرفتارھا را مشخص ساز(كودك نگرش مثبت را حفظ كند  -   )٢(

گران ید یھا ھا و استنباط خود از واكنش ، درمانیھا را در مورد ناراحت یكودك بطور آشكار احساسات و دلواپس - 

  .بحث كند
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  .از آن بحث كند یناش یلیتحم یتھایمربوط بھ محدود كودك در مورد اختالل و احساسات - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

   .دییمثبت ابالغ نما یجاد نگرش و خودپنداریرش جھت ایاز درك، توجھ و پذ ینگرش. ١

 . دیباط ازاد و شفاف را با كودك حفظ كنارت. ٢

  .را خواھند بودیشتر پذینصورت آنھا بیگران خدمت كرده كھ در اید یبعنوان الگو برا. ٣      

  . دییق نمایرا تشو» ھا حس تفاوت«ان احساسات و ادراكات خصوصًا یب. ٤

 . دییرا كاوش نما ی، رقابت سخت، ارتباطات با ھمسن و ساالن و خودپنداریكیزیت فیمحدود. ٥

  .گران در مورد اختالل بحث كندیحس د یھا را در مورد چگونگ ید كھ كودك دلواپسیق كنیتشو. ٦

 . دییل نمایگر تسھید یا د كرده و مشاركت در احساسات را با خانواده و افراد حرفھییاحساسات را تا. ٧

 . دیكھ كودك ممكن است داشتھ باشد برطرف ساز یسوء تفاھمات. ٨

  .دیت جھت سھولت سازش بھ كودك كمك كنین ابعاد مثبت موقعییدر تع. ٩      

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

ت یشركت در فعال یبرا ییگران، حس تفاوت ھا و عدم تواناید شتن ویخو( یمختل در رابطھ با درك ناتوان یر ذھنیتصو

  .)خاص یھا

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  .كند ییھا و نكات مثبت را شناسایتوانمند یكودك بطور واقع )٣(

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایصتو

  .دیید نمایھا را تاكیص مطلوب خود كمك كرده توانمندیھا و خصایتوانمند یكودك را در بررس. ١

 . ت نمودیتوان تقو ینصورت مید كھ در این كنییرا تع یسازش یرفتارھا. ٢

 . دیرا دفع كن یت نموده و منفیمثبت را حما یسازش یسم ھایمكان. ٣

 . ردیدر نظر بگ ید كھ جھت سھولت سازش اھداف واقعیبھ كودك كمك كن. ٤

 . دییق نمایدھد تشو یاجازه م یو یكھ ناراحت یاستقالل را در حدود. ٥

  .دیكن یافتھ اند معرفیا مشابھ سازش یكسان یك اختالل یكھ با  یگریكودك را بھ كودكان د. ٦

  . دیشنھاد دھیكسان را پیالت خاص كودكان با اختالل یت در گروھھا و تسھیعضو. ٧
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  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

ت یشركت در فعال یبرا ییگران، حس تفاوت ھا و عدم توانایشتن و دیخو( یمختل در رابطھ با درك ناتوان یر ذھنیتصو

  .)خاص یھا

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  . مثبت را نشان دھد یر ذھنیك ظاھر مناسب و تصوكود  -  )٤(

  . كودك مرتب، آراستھ و لباس جالب داشتھ باشد - 

   .كھ نشاندھنده عزت نفس باال باشد نشان دھد ییكودك رفتارھا - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

خوب از نظر موھا و  یز بودن دندانھا، و آراستگیت بھداشت، تمیرعا: دیق كنیداشتن ظاھر خوب و جالب را تشو. ١

   .پوشاك

 . دیھا اشاره كن تیر قابلی، ظاھر و سایبھ ابعاد مثبت سازش و. ٢

  .ا بحداكثر برساندھا ریید كھ توانایق كنیكودك را تشو. دیتفكر سازنده را در كودك ارتقاء دھ. ٣

 . دیت كنیمثبت را تقو یرفتارھا. ٤

 . دیكھ باعث ارتقاء عزت نفس شود كمك كن ییتھاین و اشتغال در فعالییبھ كودك در تع. ٥

  .باشد یرا كھ بخش مھم در عزت نفس مید زییج نمایاستقالل را ترو. ٦     

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

ت یشركت در فعال یبرا ییگران، حس تفاوت ھا و عدم توانایشتن و دیخو( یمختل در رابطھ با درك ناتوان یر ذھنیتصو

  .)خاص یھا

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

 .نشان دھد یقیطرھ ان كرده و عالقھ خود را بیخانھ را بھ كودك برگشت ب -  )٥(

  .شده است ارجاع شود یمارستان بستریكھ در ب یبھ طرح مراقبت از كودك     -       

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیمارستان برگشت بھ منزل را مطرح سازیشدن در ب یدر بدو بستر. ١

 .دیمراقبت از خود بھ كودك كمك كن یت ھایدر توسعھ استقالل و قابل. ٢

 یا رفتاریر در ظاھر ییر ھر گونھ تغینكار جھت كمك بھ كودك از نظر تاثید اییق نمایدوستان را از نظر مالقات تشو. ٣

  . دیمداخلھ نما) خانھ( یط قبلیاست كھ ممكن است در برگشت بھ مح
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  ا در حال احتضار است ی یماریب ییكھ در مرحلھ نھا یكودك

  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ب الوقوعیا مرگ قری یینھا یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

   .دیكودك احساسات را بطور آزاد ابراز نما - 

  . ن كندیت توسط خانواده و مراقبیكودك احساس حما - 

  . و استقالل در حد مطلوب و مناسب سن داشتھ باشد یكودك خود كنترل - 

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .باشد یق حضور میت كودك از طرینكار حماید ایق كنیبا كودك در حد امكان تشو یخانواده را از نظر ھمراھ. ١

ق كودك از نظر ابراز احساسات كمك یخانواده را در تشو. دییق بھ صحبت در مورد احساسش نمایكودك را تشو. ٢

 . دیكن

 . دیرا فراھم ساز یپرخاشگر ین برامیرفتھ ایپذ یروزنھ ھا. ٣

 . دید را حفظ كنیاز ام یكرد مثبت حاكیكھ رویھا را بطور صادقانھ پاسخ داده در حال پرسش. ٤

 . دیح دھیكھ كودك تجربھ خواھد كرد توض یجرھا و درمانھا خصوصا اثرات جسمیتمام پروس. ٥

 د یكمك كن یماریان بیز جرا یدرمان و تظاھرات ناش یامدھاین پیص بیكودك را در تشخ. ٦

 یلیتحم یھا تیحداكثر و استقالل را در محدود ید كھ اجازه خود كنترلیینما یزیطرح ر یمارستان را طوریط بیمح. ٧

 . بدھد یت جسمیكودك و وضع یلھ سطح تكاملیبوس

  . دیریم در نظر بگیاز كودك را از نظر داشتن حرین. ٨

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .ب الوقوعیا مرگ قری یینھا یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیتاخ

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  . باشد یجسم یا فاقد ناراحتیرا نشان دھد  یجسم یكودك حداقل ناراحت )٢(

   Nursing Recommendations                                                                              یپرستار  یھ ھایتوص

  . باشد یم ییدر مرحلھ نھا یو عاطف یمراقبت جسم یك بخش اساسیكنترل درد د كھ یبخاطر داشتھ باش. ١

 . دیاز عود درد فراھم ساز یریشگیپ یمقرر برا ین درد را در ساعتھایتسك. ٢

 . دیق كنیل كودك تشویمورد تما) مثل تكان دادن و ضربات آھستھ(آرامش  یارھایمع یخانواده را از نظر فراھم ساز. ٣

 .دیكن یك كودك شود خودداریاد كھ سبب تحریا نور زیصدا د یاز تول. ٤

از از نظر یش كنترل كودك و كاستن نینكار جھت افزاید ایل مورد لزوم را در دسترس كودك قرار دھیتمام وسا. ٥
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 . باشد یاد میحركت ز

 . دیینما یكیزیف یم دستكاریبطور حداقل و مال. ٦

 . دیكن یریدردناك جلوگ یدر نواحھا  از فشار حاصل از رختخواب و مالفھ. ٧

 . دیتجربھ كن) اط استفاده شودیع پوست با احتیسر یل شكنندگیبدل(دردناك  یا سرما را در نواحیگرما . ٨

 . برسد بھ حداقل ید كھ ناراحتیاستفاده كن) حرارت یر تھاجمیكنترل غ یعنی( ییجرھایدر صورت امكان از پروس. ٩

ان را ھماھنگ ین جریضد درد ا یباشد و با دارو یكودك سخت م ید چنانچھ برایھت دیر وضعییبطور مكرر تغ. ١٠

 . شود یكمتر م ینكار منجر بھ حركت راحت و آشفتگید ایساز

 یبرا: دیز كنیا  تشك مواج پرھی یدردناك با استفاده از تشك آب یا نواحی یجاد فشار بھ زوائد استخوانیاز ا. ١١

 دیبدن را حفظ كن یعیطب یحناھاان یپوست یاز شكنندگ یریشگیپ

 .دیرا در اطاق فراھم ساز) باز بودن پنجره، بادبزن كوچك(تازه  یامكان ھوا. ١٢

 . دیت راحت قرار دھیر ابزار، كودك را در وضعیا سایبا استفاده از بالشھا . ١٣

 . دیر لگن استفاده كنیجاذب در ز یھا از تشكچھ یاریاخت یل احتمال بیبدل. ١٤

 . دیكن یاز تا توالت ھمراھیك را در صورت نكود. ١٥

 یارھایمع یض پوشاك صرفنظر شود ولیا تعویبھداشت مثل حمام دادن  یعاد یارھایاز باشد از معیممكن است ن. ١٦

 . دیرا فراھم ساز) م پشتیو ماساژ مال یشانیز كردن پیمثل مراقبت از دھان، تم(آرام بخش 

مرگ شده  ١سبب كاھش جغجغھ(جھت كاستن ترشحات ) نیا اسكوپوالمین یروپمثل آت(نرژكیضد كل یاز داروھا. ١٧

   .دیاستفاده كن) خانواده ناراحت كننده است یبرا زیرا

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .ب الوقوعیا مرگ قری یینھا یماریر رشد و تكامل در رابطھ با بیاخت

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .كودك آرام و راحت بنظر برسد ) ٣(

   Nursing Recommendations                                                                                 یپرستار  یھ ھایتوص

ا كنار كودك در یتكان داده  ین ممكن است كودك را در صندلیوالد یعنی(كودك را با اعضاء خانواده  یكیزیتماس ف. ١

  .دیفراھم ساز) تخت بخوابند

 . دیبھ خانواده اموزش دھ یتیدر مورد مداخالت حما. ٢

 .ستیدار نیرسد كودك ب یاگر بنظر م ید حتیبا كودك صحبت كن. ٣

 .) ك سر تختینشستن نزد(ند یبب ید كھ كودك بھ سادگیریقرار بگ ییگران در جایشما و د. ٤

 .دیكن ید و از پچ پچ كردن خودداریواضح و مشخص صحبت كن یبا صدا. ٥

                                                   
1 -Death rattle 
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 .  دیكن یخوددار یصحبت در مورد كودك در حضور و ترس از/ جھت كاستن اضطراب . ٦

  .دیط آشنا سازیدار شد با محیكھ ب ینان خاطر داده و كودك را در زمانیاطم. ٧

 . باشد یم یل حفظ انرژینكار بدلیرا داشتھ باشد ا» ریخ«ا ی» بلھ«د كھ جواب یرا مطرح ساز ییپرسشھا. ٨

  .چون ممكن است كودك را آشفتھ سازد كرده یخوددار یاتیم حیاز كنترل مكرر عال. ٩

  .شود ید چون سبب آرامش كودك میك مورد نظر كودك را فراھم سازیموز. ١٠

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  بدن در رابطھ با از دست دادن اشتھاء و عدم عالقھ بھ غذا  یازھایكمتر از ن: ھ نامتعادلیتغذ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

  . عات صرف كندیغذا و ما یكودك قدر

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیشنھاد دھیل دارد پیكھ كودك تما یعاتیھر گونھ غذا و ما. ١

 . دین بصورت لقمھ بدھیبا حجم كم ھم چن یین بار غذاھایچند یرو. ٢

 . دیكن یدن خوددارینوش ایخوردن  یاد برایاز اصرار ز. ٣

  .نكھ ممكن است سبب تھوع شودیل اید بدلیكن یتند خوددار یبا بوھا ییاز دادن غذاھا. ٤

  .داشتھ باشد) سوپ و ژلھ(كم  یاز بھ انرژید كھ نیرا سرو كن ییغذاھا. ٥

 .د یاستفراغ جزء مسئلھ است از ضد استفراغ بر حسب ضرورت استفاده كن/ چنانچھ تھوع. ٦

جاد آرامش بھ لبھا یو ا یاز ترك خوردك یریشگیجھت پ. دیبل و پس از صرف غذا مراقبت از دھان را فراموش نكنق. ٧

  . دیپتروالتوم بمال

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .یش آگھیشات، درمانھا و پیص، آزمایاضطراب در رابطھ با تشخ/ ترس 

    Expected Outcomes                                                                                         مورد انتظار یندھایبرآ

  .از استرس، ترسھا را بحث كند یكودك بدون مالك

   Nursing Recommendations                                                                               یارپرست  یھ ھایتوص

   .دیح دھیگر مراقبت را توضیجرھا و ابعاد دیجھت كاستن اضطراب و ترس تمام پروس. ١

 . ك فرد ضرورت داردید در واقع حضور دائم یكودك را تنھا رھا نكن. ٢

 . ت كردیتوان تقو ینصورت میبھ كودك گفتھ شده است در ا یزیچھ چ یش آگھید كھ در مورد پیص سازمشخ. ٣

 . بداند یش آگھیل دارد در مورد پیتما یزید كھ خانواده چھ چین كنییتع. ٤

 . دیید نمایت صداقت را تاكیاھم. ٥
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 . د كھ كودك احساسات خود را ابراز كندیق كنیتشو. ٦

 .دیكن یدوار كننده را حفظ میكرد امیكھ رویا بطور شفاف و صادقانھ پاسخ داده در حالكودك ر یپرسشھا. ٧

 . دییر مراقبت از كودك نماین را درگیوالد. ٨

  .دینكن یش داوریدر مورد رفتار كودك پ. ٩

  
  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .در رابطھ با از دست دادن بالقوه كودك یغم خوار ینیش بیپ

    Expected Outcomes                                                                                          مورد انتظار یندھایبرآ

)١ (  

  . كند كودك ابراز  یالت خاص را برایھا و تما یلواپسخانواده ترسھا، د - 

   .كودك را نشان دھد یازھایاز ن یخانواده درك - 

  . نندیاعضاء خانواده خودشان را از نظر خدمات مطلوب در دسترس بب

  . مارستان رجوع شودیدر ب یكودك بستر ین بھ طرح مراقبت پرستاریھمچن

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  . بودن احساسات را بھتر درك خواھد كرد یعیصورت خانواده طب نید در ایرا با خانواده بحث كن یپروسھ غم خوار. ١

 .دیخانواده از نظر ابراز عواطف فراھم ساز یبرا ییفرصتھا. ٢

بر آوردن  یبرا یشتریب یآمادگ ینصورت از نظر عاطفیافتھ كھ در اید كھ با احساس خود سازش ین كمك كنیوالد ھب. ٣

 . كودكان خود خواھند داشت یازھاین

 . دین حساس باشیوالد یازھایكماكان بھ ن. د در حد امكان نزد كودك حضور داشتھ باشندیق كنین را تشویوالد. ٤

اضطراب / نكار جھت كاستن ترس ید ایشده فراھم ساز ینیش بیپ یت كودك و واكنشھایدر مورد وضع یاطالعات. ٥

 . باشد یم

از دست دادن «در مورد بحران موجود مثل  یو یكودك خصوصا دلواپس یرفتار یھا د كھ واكنشین كمك كنیوالدھ ب. ٦

 . باشد یرگ احتمالاز جملھ م یآت یش از بحرانھاین بحران بیممكن است ا زیراند یرا درك نما» مو

 . دیكودك و خانواده فراھم ساز یآرامش را برا یارھایمع. ٧

 خودشان را مشخص سازند  یمراقبت بھداشت یازھاید كھ نیق كنیخانواده را تشو. ٨

 . دیط خلوت فراھم سازیدر حد امكان مح. ٩

 یخاص برا ی، سازمانھایگاھشیخدمات آسا یعنی(ازشان از نظر ارجاع بھ خدمات ین یبھ خانواده در بررس. ١٠

 .دیكمك كن) داغدار یخانواده ھا

 یرینكھ از پرسشھا جلوگیا یكودك را در مورد مرگ صادقانھ پاسخ داده بجا ید كھ پرسشھایق كنیخانواده را تشو. ١١

 .را بكار ببرد یا روش سرخوشیشده 
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 . م شوندید كھ لحظات غم و اندوه را با كودك سھیق كنین را تشویوالد. ١٢

 . دیبرادران بحث كن –ن در مورد مداخلھ مناسب خواھر یبا والد. ١٣

 . دیرا مشخص كن) رهیفات و غیمثال دعا، تشر(مربوط بھ مرگ  یو فرھنگ یاعتقادات مذھب. ١٤

 . دیالت آنھا از نظر مراقبت بحث كنیب الوقوع باشد در مورد تمایچنانچھ مرگ قر. ١٥

 .دیگ بدھخدمات پس از مر یبرا یبیترت. ١٦

 .دیطبق اعتقادات خانواده بھ عمل آور یمراقبت معنو. ١٧

 . دیتماس خود را با خانواده حفظ كن. ١٨

  .دیباشند فراھم ساز یكودك م یشگاه برایانتخاب آسا یكھ در پ ییخانواده ھا یت الزم برایحما. ١٩     

  
  Problem Definition                                                                                                         ان مشكل  یب

  .در رابطھ با از دست دادن بالقوه كودك یغم خوار ینیش بیپ

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  : ند مورد انتظاریبرآ) ٢(

  .را نشان ندھد ییاز تنھا یكودك مالك

   Nursing Recommendations                                                                               یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیگران بدھینان خاطر در مورد عالقھ دیبھ كودك اطم. ١

 . باشد یت در او مینكار جھت حس امنیت در كودك اعمال كرده ایحدودم یقدر. ٢

 . باشد ینكار جھت كاستن احساس گناه میست ایر او نیافتد تقص ید آنچھ كھ اتفاق میت كنیكودك را تقو. ٣

 . دیمتداول دخالت دھ یتھایكودك را در حد تحمل در فعال. ٤

 . دیرا حفظ كن یعیجو طب. ٥

 .دیداستان بخوان یو یقھ كودك را انتخاب كرده و براك مورد عالیموز. ٦

 .دیط آشنا سازیدار است او را با محیكھ كودك ب یھنگام. ٧

 . باشد یم یحفظ انرژ ینكار برایداشتھ باشد ا» ریخ«ا ی» بلھ«د كھ جواب یرا مطرح كن ییدر صورت امكان پرسشھا. ٨

  .دیق كنیوا تشین مداخالت فوق را آموزش داده یبھ والد. ٩    

  
  Problem Definition                                                            ان مشكل  یب

  .ب الوقوع كودكیدر رابطھ با مرگ قر یغم خوار ینیش بیپ

    Expected Outcomes                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  .احساسات خودشان را بحث كنند  انوادهاعضاء خ - ) ١(

  .اعضاء خانواده بطور فعال در مراقبت از كودك مداخلھ كنند - 
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   Nursing Recommendations                                  یپرستار  یھ ھایتوص

  .دیباش در دسترس خانواده . ١

   .دید خانواده را مطلع سازد داشتھ باشنیبا ینكھ در زمان مرگ چھ انتظاریدر مورد ا. ٢

  . دیكودك و خانواده ابالغ كن یاز مراقبت و توجھ را برا ینگرش. ٣

 . از خانواده ھمراه كودك باشد یك عضوید حداقل یق كنیتشو. ٤

 . دیتحت فشار نگذار ید كھ بر حسب دلخواه مراقبت از كودك را انجام دھند ولیخانواده كمك كنھ ب. ٥

  :دیت نامطلوب ، داروھا را بر حسب دستور بدھجھت كاستن تظاھرا. ٦

 یاختالل تنفس یژن برایاكس.  

 تشنجات یضد تشنج برا.  

 جغجغھ مرگ(كاستن ترشحات  یك براینرژ یضد كل یداروھا(. 

 درد یضد درد برا.  

 بوستی یمسھل برا/نت مدفوعیل. 

 استفراغ/ تھوع  یضد استفراغ برا.  

 . دیق كنیت كمك كرده و تشوخانواده را از نظر ابراز احساسا. ٧

 .خودشان را برآورده سازند یجسم یازھاید كھ نیق كنیخانواده را تشو. ٨

 .دیط خلوت فراھم سازیمح. ٩

 .دیخانواده را فراھم ساز یو عاطف یآرامش جسم. ١٠

 .د با كودك صحبت كند یق كنیخانواده را تشو. ١١

مارستان، منزل، یب( ییمربوط بھ مراقبت نھا یرھایصًا در متغخصو یریم گیر كودكان را در تصمیخانواده و سا. ١٢

 . دیدخالت دھ) شگاهیآسا

 . دیت كرده و كمك كنیر اعضاء خانواده حمایت كودك بھ سایحات در مورد وضعیخانواده را در دادن توض. ١٣

  .دینسبت بھ رفتار اعضاء خانواده حفظ كن یش داورینگرش بدون پ

  
  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .ب الوقوع كودكیدر رابطھ با مرگ قر یغم خوار ینیش بیپ

    Expected Outcomes                                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  . مراقبت از كودك را نشان دھد ییخانواده توانا - ) ٢(

  .ل حفظ كندیت تماس خود را بر حسب تمایحما یخانواده با گروھھا -       

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

   .دیرا بھ كودك آموزش دھ ینحوه مراقبت جسم. ١
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  .)مثال با شماره تلفن( دیفراھم ساز یوم با افراد حرفھ انحوه تماس خانواده را در مواقع لز. ٢

  .)یت خانگیزی، ویتماس تلفن(د یتماس روزانھ با خانواده داشتھ باش. ٣

 .دیت مداوم، خانواده را بھ موسسات جامعھ ارجاع دھیحمابر حسب لزوم جھت . ٤

 . كنند یمارستان بستریتوانند كودك را مجددا در ب یدا كرد میكھ ضرورت پ ید كھ در ھر زمانینان دھیخانواده اطمھ ب. ٥

  .دیمك كنن انتظار داشتھ باشند كید پس از مرگ كودك انجام داده و ھم چنیخانواده را در طرح آنچھ كھ با. ٦    
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  ١ یاز بدرفتار یكودك مصدوم ناش

  Problem Definition                                                                                                            ان مشكل  یب

  .طین و محیا مراقبیخطر صدمھ مربوط بھ مشخصات كودك، مراقب 

    Expected Outcomes                                                                                            مورد انتظار یندھایبرآ

  . دا نكندیا اھمال مجدد را پیكودك تجربھ صدمھ 

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  :شود یریشگیپ ٢د تا از سوء رفتاریرا برقرار ساز ییارھایمع. ١

 دیكن یصالح معرفیافراد مشكوك را بھ مقامات ذ 

 دیط امن كمك كنیمح یامن وبرقرار ط نایكودك از مح یدر رھاساز . 

 یكودك بستر یبرا یمحافظت یارھایان، برحسب ضرورت معمارستیاز تداوم سوء رفتار در ب یریشگیجھت پ 

 . دیبرقرار ساز

    یبھ منابع اجتماع ی، پوشاك، مسكن و مراقبت بھداشتیافت كمك مالیدر ی، خانواده را برا٣از اھمال یریجلوگ یبرا. ٢

 . دیصالح ارجاع دھ یذ

 : شامل دیھ كنیتھ یقیحق ینیجھت داشتن اسناد معتبر گزارشات ع. ٣

 كودك یت جسمیضعو.  

 ط ین و محیرین، سایكودك نسبت بھ والد یرفتار یپاسخھا. 

 مصاحبھ با اعضاء خانواده.  

ن را یم متخصصیمشترك ت ینھ تالشھایا منزل خودش زمی یشرفت كودك در موسسھ نگھداریمداوم پ یابیجھت ارز. ٤

 .دیبوجود آور

 . دیشار بایا اھمال ھشیم سوء رفتار مداوم ینسبت بھ عال. ٥

از خشم بجز حملھ  ییرھا یمتناوب برا ین راھھایشده ھم چن یع بد رفتاریكھ سبب تسر یطیشرا یین در شناسایوالدھ ب. ٦

 . دیبھ كودك كمك كن

  . دیریكودك در نظر بگ ینگھدار یبرا یگریگاه دیا اھمال مجدد، جایاز صدمھ  یریشگیدر صورت ضرورت جھت پ. ٧

  

  

  

  
                                                   
1 -Maltreatment 
2 -Abuse 
3 -neglect 
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  Problem Definition                                                                                                          ان مشكل  یب

  .نیمكرر، عجز و از دست دادن بالقوه والد ی، بدرفتاریمنف ین شخصیاضطراب در رابطھ با تعامل ب/ ترس

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

   .را نشان ندھد یاز آشفتگ یحداقل مالكیا  چگونھ یكودك ھ -

 . ن داشتھ باشدیكودك ارتباط مثبت با مراقب -

  .ن باشدین غمگیا والدیل از دست دادن والد یكودك بدل -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

ط یثابت و مح تخانواده، مراقب یمارستان جھت رفع استرس كودك و بودن در نقش الگو برایدر ب یان بستریدر جر. ١

  .دییا نمایمھ یدرمان

 .دین بابت نداشتھ باشیكھ انتظار متقابل از ایدر حالنشان دھید  بھ نحوی آشکاررش كودك را یپذ. ٢

 . از را دارندین نیھمھ كودكان ا ھید زیرانشان بھ توجھ خود را بدون تقویت رفتار نامناسب در کودک، . ٣

 یابر یاز باز. دیینما یر كودكان طراحیكسب توجھ با پرستار، افراد  بالغ و سا یمناسب را برا یت ھایفعال. ٤

 . دیارتباطات استفاده كن یبرقرار

 . دییش نمایكودك را ستا یھا ییجھت ارتقاء عزت نفس كودك، توانا. ٥

شده است  یمارستان بستریدر ب) نھ بعنوان مصدوم سوء رفتار(خاص  یمسئلھ جسم یكھ برا یبا كودك بعنوان كس. ٦

 . دیرفتار كن

افراد  یھا ییكودك شده و در بازجو یتواند سبب ناراحت یكار م نیازیرا د یكن یار خودداریاز پرسش سواالت بس. ٧

 . دیگر مداخلھ نماید یا حرفھ

 كودك  است كھ توسط  یارتباطات  كار جھت كاوش نوع نید ایره استفاده كنیو غ یخصوصا خانھ عروسك یاز باز

 .استنباط شده است

صورت  نیكند در ا ارتباط برقرار با او وء رفتارس یدادھایكودك در مورد رودر نظر بگیرید تا را  یشخص ثابت. ٨

 . كودك طاقت فرسا نخواھد بود یبرا

نكھ یل ایبدل .دیكمك كن) چنانچھ حق آنان مختوم شده است(ن یاز دست دادن والد یبرا یبھ كودك از نظر غمخوار. ٩

 . وابستھ باشد یلیرغم سوء رفتار ممكن است خیكودك عل

  .      دیینما ین و محل سكونت آتیاز احساساتش در مورد والد ق بھ صحبتیكودك را تشو. ١٠
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  Problem Definition                                                                                                           ان مشكل  یب

  .كند یع میوء رفتار را تسركھ س یتیا موقعیمختل نسبت بھ كودك، مراقب  ینینقش والد

    Expected Outcomes                                                                                           مورد انتظار یندھایبرآ

  .از تعامل مثبت را نسبت بھ كودك نشان دھد یخانواده  مالك -

   .ان دھنداز نقش خود را نش یمناسب یت ھاین فعالیوالد -

  . باشند یو گروھ یت فردیحما ین در جستجویوالد -

 .افت كنندین در ارتباط با مسائل كمك الزم را دریوالد -

  .از كودك خود را نشان دھند یعین انتظارات طبیوالد -

   Nursing Recommendations                                                                                یپرستار  یھ ھایتوص

  : تعامل مثبت خانواده با کودک) الف

  . صورت مداخالت مناسب برقرار خواھد شد نید در ایكن ییپر خطر را از نظر سوء رفتار بالقوه شناسا یخانواده ھا. ١

 . دیرا نسبت بھ كودك ارتقاء دھ ینیوالد یاز ھمھ كودكان، وابستگیل نیبدل. ٢

در  ین ممكن است دانش كافینكھ والدیل اید بدلیید نمایرا تاك یموثر انضباط یخصوصا روشھاكودك  یتیعادات ترب. ٣

 .نداشتھ باشند یر تھاجمیغ یانضباط یاعمال روشھا

 . دیت كنین را تقویت و عزت نفس والدیاحساس كفا. ٤

ا ھر دو یك یبھ (از كودك را  مراقبت یت كلید كھ استرس را كم كرده و مسئولیت كنیرا حما ییھا ستمیدستھ از س آن. ٥

 . كنند  یق میتشو) نیوالد

 یھا د و پاسخیدھد آموزش دھ یقرار م یكھ كودكان را در خطر سوء رفتار جنس ییھا تیبھ كودك در مورد موقع. ٦

   .دیوس كردن سوء رفتار آموزش دھیما یاز ادعا را برا یحاك

  : حمایت والدین) ب

 یت مراقبت از كودك را دارد تا زمانیكھ مسئول یفرد یعطوف ساختن توجھ بھ سوبا م» ینقش مادر« یفراھم ساز. ١

  . شركت در مراقبت را داشتھ باشد یا والده مھاجم آمادگیكھ والد 

 . دیتفاوت نما یتواند خانواده را ب یكار صرفا م نینكھ ایل ایھ بدلیو نھ اتھام و تنب یقیحق یدلواپسابراز . ٢

 . دیمدت بھ مشاوره ارجاع دھ یت طوالنیا جھت حمایخاص و  یتیحما یھا ن را بھ گروهیوالد. ٣

ن افراد نقش ید اید و كمك كنیك باشیھ نزدیا ھمساین مثل خانواده گسترده یوالد یبرا یتیگروه حما ییشناسا یدر پ. ٤

 . درك كنند یمھم خود را در رابطھ با سوء رفتار بعد

، اسكان مناسب و استخدام كمك كنند یت مالیل حمایاز قب یتوانند در ابعاد یكھ م یبھ موسسات اجتماعوالدین را . ٥

  .دیارجاع دھ
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  : انتظارت والدین) ج

  . دیكودك را آموزش دھ یت ھایاز رفتار و قابل یقیانتظار حق. ١

 ین روشھاین والدیبنابرا .ائیدد نمیرا تاك ید شفاھییامدھا، عدم تایازات، پیمثل گرفتن امت یمتناوب انضباط یروشھا. ٢

  .اد خواھند گرفتیفاقد خشونت را  یانضباط

و استقالل را نشان  ،م استفاده از لگنی، تعلیینوپا یباف یمثل منف خاص ا اھدافی یكنار آمدن با مسائل تكامل یروشھا. ٣

 . تواند سبب سوء رفتار شود یتھا مین موقعینكھ ایل اید بدلیدھ

ن ینكھ ایل اید بدلیز كنیپرھ یاستفاده نموده و از امر و نھ ییش و الگویش نمااز رو یسخنران یدر آموزش بجا. ٤

  .ا تسلط و نداشتن عزت نفس حساس باشندیخانواده ھا ممكن است نسبت بھ انتقاد 
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 راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  نوزاد مبتال بھ عیوب مادرزادی

  
  شیر خوار مبتال بھ مننگومیلوسل 

  Problem Definition                                          بیان مشكل                                                                               

  .ھای عفونی، ساك مننژی فاقد اپی تلیال و فلجی ونت مربوط بھ وجود ارگانیسمخطر عف

    Expected Outcomes                                        برآیندھای مورد انتظار                                                                 

  .مالكی از عفونت را نشان ندھدساك تمیز و دست نخورده باشد و ھیچگونھ  -

  .شیرخوار ھیچ گونھ مالكی از عفونت سیستم ادراری را نشان ندھد -

   Nursing Recommendations                         توصیھ ھای  پرستاری                                                                   

ھای عفونی ، شیرخوار را در وضعیتی قرار دھید  كھ از آلودگی ناشی از ادرار و مدفوع  سمبرای پیشگیری از ورود ارگانی. ١

  . جلوگیری شود

 .چنانچھ ساك دچار آلودگی شده است بھ دقت با سالین نرمال تمیز نمایید . ٢

سالین نرمال و یا آنتی (ل برای پیشگیری از خشكی ساك، پانسمان استریل روی آن قرار داده و بر حسب دستور با محلول استری. ٣

 . مرطوب نمایید) بیوتیك

 . بر حسب دستور از آنتی بیوتیك استفاده كنید. ٤

كنترل نمایید تا تاخیری ) افزایش حرارت ، تحریك پذیری، لتارژی و سفتی گردن(بھ دقت شیرخوار  را از نظر عالیم عفونت . ٥

 .در درمان رخ ندھد

  . سب  را اعمال نماییددر ناحیھ عمل شده، مراقبت منا. ٦

 . جھت برطرف كردن ارگانیسم ھای عفونی بھ دقت بھداشت ناحیھ پرنیھ را رعایت نمایید. ٧

 . جھت بھ حداقل رسیدن خطر عفونت ناشی از ركود ادرار، بازده آنرا از نظر احتباس كنترل كنید. ٨

 . بر حسب دستور از آنتی سپتیك ھای سیستم ادراری استفاده كنید.  ٩

  .جھت افزودن ادرار و پیشگیری از رشد باكتری از مصرف مایعات كافی اطمینان حاصل كنید. ١٠

  
  Problem Definition                                        بیان مشكل                                                                                  

  .ضایعھ ظریف نخاعیخطر صدمھ مربوط بھ 

    Expected Outcomes                                   برآیندھای مورد انتظار                                                                      

 . ساك مننژی سالم باشد -

  .ناحیھ جراحی بدون صدمھ التیام یابد -

   Nursing Recommendations                                                                                توصیھ ھای  پرستاری              

 . جھت پیشگیری از صدمھ وارد بھ ساك مننژی یا ناحیھ جراحی، شیرخوار را بھ دقت مراقبت كنید. ١

) در صورت مجاز(وار را در وضعیت دمر یا بھ یك سمت جھت بھ حداقل رسیدن فشار بر ساك مننژی یا ناحیھ جراحی، شیرخ. ٢
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 .قرار دھید

پوشش پالستیكی جراحی را بھ اندازه مناسب انتخاب كرده روی ساك قرار (از وسایل محافظتی در اطراف ساك استفاده کنید . ٣

این كار یك ) قرار خواھد گرفتداده و دقیقا در زیر آن نزدیك بھ ساكروم با چسب ثابت نموده و در این صورت بطور شل روی آن 

 . كند سپر محافظتی ایجاد می

را تعدیل ) از قبیل تغذیھ، درست كردن تخت و فعالیتھای آرام بخش(جھت پیشگیری از صدمھ، فعالیت ھای متداول پرستاری . ٤

  .نمایید

  
  Problem Definition                                                                بیان مشكل                                                           

  .خطر اختالل سالمت پوستی مربوط بھ فلجی، ریزش مداوم ادرار و مدفوع

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                             

  .پوست تمیز و خشك بوده و فاقد ھر گونھ تحریك باشد

   Nursing Recommendations                                                    توصیھ ھای  پرستاری                                          

  . نا عاری از تحریك باشد بھ محض آلودگی دیاپر را تعویض نماییدجھت تمیز و خشك نگھداشتن پوست كھ ضم. ١

 .ناحیھ اطراف مقعد را خشك و تمیز نگھدارید. ٢

 . ھا از سطح كاھنده فشار استفاده كنید در وضعیت دمر برای كاستن فشار بر روی زانوھا و قوزك. ٣

  . یدن لوسیون بطور مالیم ماساژ دھیدجھت افزودن جریان خون، پوست سالم را در ھنگام تمیز كردن و مال. ٤

  
  Problem Definition                                                                  بیان مشكل                                                         

  .خطر صدمھ مربوط بھ اختالل گردش مایع مغزی نخاعی

 Expected Outcomes                                                               ظار                                             برآیندھای مورد انت

   

  . عالیم افزایش فشار درون جمجمھ و ھیدروسفالی زودتر شناسایی شده و مداخالت مناسب انجام شود

   Nursing Recommendations                                                                            توصیھ ھای  پرستاری                 

  . را اندازه گیری نمایید) پیشانی –استخوان سر (جھت تعیین افزایش فشار درون جمجمھ و بروز ھیدروسفالی، روزانھ دورسر . ١

را در نظر بگیرید چون ممكن است نشاندھنده بروز " لتارژی" و  " تحریك پذیری"عالیم افزایش فشار درون جمجمھ  شامل . ٢

 : ھیدروسفالی باشد

 :در شیرخوار

 شود شود آرام می در ھنگام بلند كردن یا دستكاری گریھ كرده و ھنگامی كھ در تخت قرار داده می .  

 افزایش دور سر . 

 جداشدگی سوچورھا . 

  تغییر سطح آگاھی. 
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 : در كودك

 خصوصًا صبح ھا(ردرد س. ( 

  بی تفاوتی نسبت بھ محیط اطراف. 

 تیرگی شعور . 

درد مھمترین عامل . شود را بھ حداقل برسانید زیرا كھ استرس سبب افزایش فشار خون می) مثال  درد(رویدادھای حاكی از استرس . ٣

  . است ICPدر برز 

  
  Problem Definition                                                                                                         بیان مشكل               

  . خطر صدمھ در رابطھ با قرار گرفتن مكرر در معرض فرآوردھای التكس و بروز حساسیت ناشی از آن

    Expected Outcomes                                                                                برآیندھای مورد انتظار                       

  .كودك واكنشھای حساسیت بھ التكس را نداشتھ باشد

   Nursing Recommendations                                                                توصیھ ھای  پرستاری                             

  . كودكان حساس بھ التكس را شناسایی كنید. ١

 . جھت كاستن تماس با التكس محیط عاری از التكس را فراھم سازید. ٢

 :موارد ذیل را آموزش دھید) پرسنل مراكز مراقبت روزانھ، معلمین(بھ اعضاء خانواده و سایر مراقبین . ٣

 ید خودداری نمودخطر حساسیت بھ التكس و اقالمی كھ از تماس با آنھا با . 

  جھت تعیین یك واكنش سریع است) كھیر، بثورات، خس خس تا آنافیالكسی(عالیم حساسیت . 

  درمان اضطراری شامل وسایل مورد نیاز در درمان آنافیالكسی و درخواست خدمات پزشكی اضطراری جھت پیشگیری از

  . تاخیر در درمان است

  
  Problem Definition                                                                                             بیان مشكل                           

  .عضالنی –خطر صدمھ مربوط بھ اختالل عصبی 

    Expected Outcomes                                                                       برآیندھای مورد انتظار                                

  . اندام ھای تحتانی از قابلیت انعطاف برخوردار باشد -

  .ران ھا و اندام ھای تحتانی از مفاصل و تقارن صحیح برخوردار باشد -

   Nursing Recommendations                                                توصیھ ھای  پرستاری                                             

جھت جلوگیری از صدمھ از . جھت پیشگیری از انقباضات غیر عادی عضالنی، ورزشھای غیر فعال دورانی را انجام دھید.  ١

  .خودداری كنید) ناحیھ مقاومت(آوردن فشار بیش از سطح 

  . الت نماییدجھت پیشگیری از انقباضات غیرعادی عضالنی، اقدام بھ كشش عض. ٢

 . قرار دھید) حداقل الی متوسط(جھت پیشگیری از در رفتگی، رانھا را دور از محور بدن . ٣

 . جھت پیشگیری از انقباضات ، پاھا را در وضعیت خنثی قرار دھید. ٤

  . ای، پدھا، حیوانات عروسكی توپر یا وسایل خاص، كودك را در وضعیت مناسب قرار دھید از حلقھ ھای پارچھ. ٥
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 كودك مبتال بھ ھیدروسفالی 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با جایگزینی شنت توسط جراحی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود یای طبیعی مشخص م كودك عاری از عفونت بوده كھ با حرارت طبیعی، بخیھ تمیز و خشك، تحمل تغذیھ و فشار درون جمجمھ -

  . والدین از روش ھای كنترل عفونت آگاھی داشتھ و بکاربندند -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ورم  . ساعت و بر حسب ضرورت كنترل نمایید ١-٢حرارت كودك را ھر  -١ از نظر كاھش سطح ھوشیاری، استفراغ ھمچنین ت

  .یا قرمزی مسیر شنت تحت نظر بگیرید

ال   این ترشح می. ، شكم و سینھ را از نظر ترشح كنترل كنیدپانسمانھای سر -٢ تواند مایع مغزی نخاعی بوده در این صورت احتم

ت    ود خواھد داش تیكس    . انتقال عفونت بھ مغز وج تفاده از دكستروس ا اس ذا ب ھ        ١ل ت ھال ر عالم ا از نظ وكز ی ر گل ود  (از نظ وج

 .در پانسمان كنترل كنید) گلوكز

 .ار دھید كھ ھیچگونھ فشاری بھ دریچھ شنت بھ مدت دو روز وارد نشودكودك را در وضعیتی قر -٣

تھ باشید استافیلوكوك                 -٤ د و بخاطر داش رل نمایی رمی دارو را كنت طح س د و س رف كنی ق دستور مص دی را طب ك وری ی بیوتی آنت

 .باشد اپیدرمیس از عوامل اصلی می

  .آموزش دھیدروش تعویض پانسمان و نحوه شناسایی عفونت شنت را بھ والدین  -٥

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با پروسیجر جراحی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود كودك تسكین درد را نشان داده كھ با ثبات عالیم حیاتی، خواب آرام، بازی و بیان كاھش درد مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د ) مثًال كدئین(سطح درد، فعالیت و تحریك پذیری كودك را تعیین كرده و داروی ضد درد  -١ اھش  . را بر حسب ضرورت بدھی ك

  .كند ای در سطح ھوشیاری نمی كدئین مداخلھ. و نیازھای متابولیك شود ICPتواند سبب كاھش گریھ،  درد می

  .ضاء خانواده آموزش دھیدبازی درمانی را بھ اع. کودک را بغل كرده و نوازش نمایید -٢

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھای اختالل كاری شنت یا عوارض آن عدم آشنایی والدین  بھ مراقبت از کودک  در مورد عالیم و نشانھ

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ودك، ت      - یاری ك طح ھوش ی س وان بررس ورد      والدین مراقبت از كودك را درك كرده كھ با ت ث در م ت و بح م عفون یف عالی وص

 .شود ھدف و عملکرد شنت مشخص می

  

                                                             
1 -Dextrostix 
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 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 . آموزش باید درسطح درك والدین باشد. اطالعات والدین را در مورد تغییر سطح ھوشیاری تعیین نمایید -١

  .شود)  ICP( یش فشار داخل جمجمھ تواند سبب افزا بھ والدین آموزش دھید کھ اختالل كاری شنت می -٢

ی           -٣ ایی  شنت م ھ جابج را ك د زی ر بگیرن ت نظ اراحتی را تح ا ن ا       بھ والدین توصیھ كنید كھ نفخ شكم ی ی ی وس فلج د سبب ایلئ توان

 .پریتونیت شود

ر    -٤ ا حساسیت آن را در نظ ھ   بھ والدین آموزش دھید كھ تغذیھ ضعیف، تھوع یا استفراغ، افزایش حرارت، قرمزی پوست ی گرفت

 .باشد و بھ پزشك گزارش دھند زیرا كھ ھمھ این عالیم، نشان دھنده عفونت می

 .و بازی و اتومبیل آموزش دھید منزلبھ والدین در مورد رعایت معیارھای ایمنی در مراقبت  -٥

  .داھمیت پیگیری مراقبت را تأكید نمایید زیرا شنت ھمزمان با رشد كودك ممكن است نیاز بھ بررسی داشتھ باش -٦
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  كودك مبتال بھ فتق دیافراگماتیك مادرزادی

 Problem Definition  بیان مشكل

  وضعیت تنفسی غیر موثر در رابطھ با كالپس یا ھیپوپالزی ریھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  . وضع تنفسی بیمار تثبیت یافتھ و رنگ صورتی داشتھ باشد -

  .ه،  اتساع مجدد پیدا كرده و تھویھ مناسب فراھم گرددریھ كالپس شد -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .جھت تعیین اختالل تنفسی، صداھا و تالش تنفسی را ھریک ساعت بررسی كنید -

  .بر حسب نیاز از ساكشن استفاده كنید -

 .ساعت كنترل كنید  ٢س ھر عالیم حیاتی و فشار خون را تا تثبیت وضعیت ھر ساعت و از آن پ -

 .حرارت متعادل محیط را جھت كاستن نیاز اكسیژنی حفظ كنید -

 .گازھای خونی را بر حسب دستور كنترل كنید -

 .ساعت كنترل كنید ٢اكسیژن كمكی و رطوبت را بر حسب دستور فراھم ساختھ و غلظت اكسیژن را ھر  -

 .از محتویات شكم، کودک را  در وضعیت نیمھ نشستھ قرار دھید جھت كاستن استرس بھ ریھ غیر مبتال و تسكین فشار ناشی -

 .را با ساكشن متناوب كم فشار حفظ كرده و باز بودن آنرا ھر ساعت كنترل كنید N/Gجھت كاستن فشار معده و روده،  سوند  -

 .بیمار را بھ پھلوی مبتال قرار داده تا بھ اتساع كامل ریھ غیر مبتال كمك شود -

بب       . شود) در نای(تھویھ كمكی باید لولھ گذاری  در صورت نیاز بھ - ھ س را ك وده زی ودداری نم گ خ از تھویھ با ماسك دارای ب

 .شود افزایش زیاد ھوای معده و اختالل تنفسی می

 .ساعت كنترل كرده و بر حسب لزوم تغییرات را در نظر بگیرید ٢غلظت اكسیژن و مشخصات دستگاه تھویھ را ھر  -

 .دقیقھ پس از ھر گونھ تغییر در اكسیژن یا تھویھ كنترل كنید ١٥سب ضرورت و گازھای خونی را بر ح -

د     ١سوند سینھ را بر حسب دستور بھ ساكش آبی - رل نمایی ودن كنت ت ب ح و    . متصل نموده و مكررًا از نظر ثاب دار ترش وام و مق ق

 .وجود نشت ھوا را یادداشت كنید

  . یا مدیاستن را ثبت كنید  ییر صداھای قلبیصداھای تنفسی را ھر ساعت كنترل كرده كاھش یا تغ -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر بالقوه عفونت در رابطھ با زخم جراحی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  . شود كودك ھیچگونھ عالمتی از عفونت نشان نداده كھ با فقدان تب و شكاف جراحی خشك و تمیز مشخص می -

 Nursing Recommendations  پرستاریھای  توصیھ

  .ساعت از نظر تورم، تغییر رنگ، خونریزی یا ترشح كنترل كنید ٢زخم را ھر  -

 .ساعت یكبار و بر حسب ضرورت تعویض نمایید ٢٤پانسمان را ھر  -

 .ساعت كنترل كرده و ناپایداری حرارت را بھ پزشك اطالع دھید ٢-٤عالیم حیاتی را  -

                                                             
1 - water seal suction 
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 .ای دقت بیشتر با پمپ تنظیم نماییدانفوزیون مایعات را بر -

 .ساعت تا تثبیت كنترل كنید ١-٢دقیقھ و سپس ھر  ١٥با شروع انفوزیون مایعات، عالیم حیاتی و فشار خون را ھر  -

 .از سوند وریدی مركزی استفاده كنید، حتی االمکان جھت بھ حداكثر رساندن اثر و پیشگیری از آسیب بافتی ناشی از نشت -

  .است بھ پزشك اطالع دھید cc/kg/hr١در صورتی كھ بازده ادراری كمتر از . ری را كنترل كنیدآنو/ الیگوری -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر كمبود حجم مایع و عدم تعادل مایعات در رابطھ با پروسیجر جراحی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .دوده طبیعی حفظ شودھا و گلوكز بیمار در مح الكترولیت -

  .بیمار تغذیھ را تحمل كرده و افزایش وزن پیدا كند -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ر   - وص ادرار را ھ ات و وزن مخص ع مایع ذب و دف ر    ٤ج ده را ھ ینھ و مع وند س ح س ر روز و ترش اعت  وزن را ھ  ٢-٤س

  .ساعت كنترل كنید

 .بر حسب نیاز گلوكز و الكترولیت ھا را كنترل كنید. نمایید مایعات را بر حسب دستور تنظیم -

 .مقادیر كم و مكرر از مایعات را شروع كنید) پریستالیتیک(متعاقب برگشت  حرکات دودی روده  -

  ساعت كنترل كنید ٤در صورت شروع تغذیھ دور شكم را ھر.  

 حیا كننده آزمایش كنیدمقدار، نوع و تناوب مدفوع را كنترل كرده و از نظر گایاك و مواد ا.  

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  .و پیگیری در منزلاضطراب والدین در رابطھ با جراحی، مراقبت حین بستری در بیمارستان، پروسیجرھا و مراقبت 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

تری در  والدین اضطراب كمتری نشان داده كھ با كسب اطالعات مناسب راجع  بھ جراحی، پروسیجرھاٰ، شركت در مراقبت از كودك بس

  .شود بیمارستان و پیگیری مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .با ارائھ توضیحات صحیح در مورد فرایند بیماری، پروسیجرھا و پیشرفت، ارتباط با والدین را حفظ كنید -

 .كرده و حمایت نمایید شركت  والدین در مراقبت را تشویق -

 .فرصت دھید والدین پرسشھا را مطرح كرده و ترسھا را بیان كنند -

 .در دسترسی بھ اھداف و انتظارات واقعی بھ والدین كمك كنید -

 .والدین را بھ منابع مناسب از نظر نیازھای مادی، عاطفی و معنوی ارجاع دھید -

 .مورد نیاز آگاه سازید شیرخوار و ھر نوع وسیلھ جھت كاستن اضطراب والدین، آنان را  در مورد ظاھر  -

 .ھای ھر یك از عوارض بالقوه را بھ والدین  آموزش دھید عالیم و نشانھ -

 .بر حسب ضرورت مراقبت از نوزاد را آموزش دھید -

  .ترتیبی برای مراقبت پس از ترخیص بدھید -
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 ١كودك  دچار مقعد بستھ

 Problem Definition  بیان مشكل

  )ترمیم ناحیھ(ر تمامیت پوستی  در رابطھ با پروسیجر جراحی اختالل د

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .پوست كودك بدون عارضھ التیام پیدا كند -

  .والدین شیوه مناسب  بازکردن مقعد را نشان دھند -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 . از بستن دیاپر خودداری كنید -

  .ت حفظ حرارت ، شیرخوار را در انكوباتور قرار دھیدجھ -

ت        - ف غلظ ا نص ھ را ب ط بخی تور خ ناحیھ مقعد را پس از ھر بار اجابت مزاج با سالن استریل گرم تمیز كرده و در صورت دس

 .پراكسید ھیدروژن تمیز كنید

ا    (و یا طاق باز  )در حالیكھ ھیپ ھا كمی در سطح باالست(شیر خوار را بھ صورت دمر یا بھ یك پھلو  - اق و رانھ ھ س در حالیك

 .باشد ھای پرینھ می این كار برای پیشگیری از فشار وارد بھ بخیھ. قرار دھید) اند درجھ تشكیل داده ٩٠با شكم زاویھ 

 .ھیچ چیزی وارد معقد نكنید تا زمانی كھ برای اولین بار بازنمودن  توسط پزشك انجام گیرد -

  .پزشك، ادامھ كار طبق دستور پزشك با دیالتور خاص یا انگشت خواھد بودپس از بازنمودن اولیھ توسط  -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  اختالل در دفع در رابطھ با كلستومی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك از طریق كلستومی مدفوع دارای شكل را دفع كند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .گیرد كلستومی طی چند روز اول زندگی انجام می -

ت     - ت اس وع موق تومی از ن ایی حدود    . این كلس رمیم نھ پرونگ         ٩-١٢ت ت در ھیرش ول مراقب ت، اص ماھگی انجام خواھد گرف

  .مادرزادی ذكر خواھد شد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  عدعیوب مادرزادی بالقوه دیگر در رابطھ با بستھ بودن مق

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .بررسی ھای مربوط بھ آنومالیھای توأم انجام شده باشند 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .نای و سایر آنومالیھا توأم است -تناسلی، آترزی مری، فیستول بین مری -مقعد بستھ غالبًا با فیستولھای ادراری -

                                                             
1 -Imperforate anus 



٩١ 
 

ر - ودك را از نظ انھ ك م و نش ا   عالی ایر آنومالیھ ای س ردن    (ھ ارج ك ھ خ ایی ب دم توان تم ادراری، ع زمن سیس ای م ثًال عفونتھ م

  .بررسی كنید) ترشحات یا تغذیھ، سرفھ و تغییر رنگ در حین تغذیھ و سوفل قلبی

 

 Problem Definition  بیان مشكل

 اضطراب والدین در رابطھ با آنومالیھای روده -

  تجربھ در مورد مراقبت از کودک در منزل كمبود اطالعات  و -

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .خانواده آگاھی كافی در مورد مراقبت در منزل  و  پیگیری مراقبت را نشان دھد -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .را فراھم سازیدھا را ابراز كنند و حمایت  بھ والدین اجازه دھید ترس ھا و دلواپسی -

 .پرسش ھا را پاسخ داده و آموزش مناسب  بدھید -

  .را رعایت كنند) ویزیت توسط جراح كودكان(تشویق كنید برنامھ پیگیری  -

 .بطور مناسب در مورد نیازھای طبیعی و اختصاصی كودك آموزش دھید -

  .در مورد وسایل مراقبتی راھنمایی الزم را انجام دھید -
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  ) مراقبت قبل از عمل( ك مبتال بھ شكاف لب و یا كام كود

  Problem Definition                                                                           بیان مشكل                                              

  .اختالل تغذیھ كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ عیب فیزیكی

    Expected Outcomes                                                                برآیندھای مورد انتظار                                        

  . شیر خوار تغذیھ كافی را دریافت كند -

  .شیرخوار اضافھ وزن مناسب را نشان دھد -

   Nursing Recommendations                                                                          توصیھ ھای  پرستاری                  

  . غذای مناسب سن کودک را فراھم سازید. ١

داشتھ  تواند تغذیھ از پستان را چنانچھ مادر تمایل دارد در تغذیھ از پستان بھ وی كمك نمایید زیرا  نوزاد حتی با ھر دو عیب می. ٢

 . باشد

در این صورت حركات زبان تسھیلی . كودك را در وضعیتی قرار دھید كھ نوك پستان در قسمت عقبی حفره دھان قرار گیرد. ٣

 . در بیرون ریزی شیر بوجود خواھد آورد

ریك شیر ممكن شیر را با دست یا پمپ تحریك نمایید بدلیل اینكھ مكش الزم برای تح ١پیش از شروع شیردادن، رفلكس جھش. ٤

 . است در ابتدا وجود نداشتھ باشد

 . شیوه تغذیھ را با عیب كودك ھماھنگ سازید زیرا  قدرت مكش کودک كاھش یافتھ است. ٥

 ).  جھت بھ حداقل رساندن آسپیراسیون( كودك را در وضعیت نشستھ كامل قرار دھید . ٦

 . شود ید كھ سبب تكامل عضالت از نظر تكلم نیز میسعی كنید از سرپستانك برای کمک بھ مکیدن استفاده نمای. ٧

 . سرپستانك را بین زبان و كام قرار دھید تا تسھیلی در فشردن آن ایجاد شود. ٨

فرموال را در قسمت خلفی زبان ھدایت نموده كھ  موجب ) مثل آسپتوسرنگ و غیره(در ھنگام استفاده از وسایل فاقد سرپستانك . ٩

 . ادن جریان شیر با بلعیدن از نظر پیشگیری از آسپیراسیون می شودتسھیل بلع و مطابقت د

 . بطور مكرر کودک  را وادار بھ آروغ زدن نمایید تا ھوای بلع شده اضافی خارج شود. ١٠

 .بھ محض امكان والدین را از نظر شروع تغذیھ شیرخوار تشویق نمایید تا پس از ترخیص شیوه تغذیھ را یاد بگیرند. ١١

  . ن روزانھ  کودک را جھت بررسی كفایت تغذیھ كنترل نماییدوز. ١٢

  
  Problem Definition                                                                                     بیان مشكل                                    

  .یزیكی خیلی واضحخطر تغییر نقش والدینی مربوط بھ شیر خوار با عیب ف

    Expected Outcomes                                                                         برآیندھای مورد انتظار                               

  . انداز آتی بیان نماید خانواده احساسات و نگرانیھای خود را در مورد عیب كودك ، ترمیم و چشم -

  .واده نگرشی از پذیرش كودك را نشان دھدخان -

   Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای  پرستاری                                       

  . فرصتی برای ابراز احساسات از نظر سازش بھتر خانواده فراھم سازید. ١

                                                             
1 -letdown Reflex 
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 . ی از پذیرش را بھ شیرخوار و خانواده ابالغ نمایید بدلیل اینكھ والدین بھ نگرشھای عاطفی دیگران حساس ھستندنگرش حاك. ٢

 . برای تشویق از نظر پذیرش شیرخوار شیوه ای از رفتار را كھ وی یك موجود انسانی با ارزش است نشان دھید. ٣

 . نتایج حاصل از جراحی عیب را توضیح دھید. ٤

 . جھت ایجاد امیدواری، عكس ھایی كھ نتایج رضایت بخش داشتھ اند را نشان دھید. ٥

  . امکان دیدار والدین را با والدین کودکان دیگر كھ وضعیت مشابھ  داشتھ و با موفقیت كنار آمده اند را فراھم نمائید. ٦
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  )ز عملمراقبت پس ا(كودك مبتال بھ شكاف لب و یا كام 
  Problem Definition                                                                                                  بیان  مشكل                      

  . خطر صدمھ ناحیھ جراحی مربوطھ بھ پروسیجر جراحی و بلع غیر موثر

    Expected Outcomes                                                                                          برآیندھای مورد انتظار              

 .ای بھ ناحیھ عمل وارد نشود صدمھ -

  .كودك بدون آسپیره كردن فرموال را صرف كند -

   Nursing Recommendations                                                               توصیھ ھای  پرستاری                              

  . شیر خوار را جھت پیشگیری از آسیب ناحیھ عمل، بھ پشت یا بھ پھلو و یا در صندلی مخصوص قرار دھید. ١

 . جھت بھ حداقل رساندن خطر آسیب  بھ بخیھ از وسیلھ محافظتی استفاده كنید. ٢

 . یر تروماتیك جھت بھ حداقل رسیدن خطر صدمھ استفاده كنیداز روش تغذیھ ای غ. ٣

 . حركات آرنج ھا را جھت ممانعت از دسترسی شیرخوار بھ ناحیھ عمل مھار كنید. ٤

 ١جھت جلوگیری از غلتیدن روی شكم و تماس صورت با مالفھ در شیرخوار بزرگتر، از مھار كننده ھای حركتی نظیر جلیقھ. ٥

 . استفاده كنید

سوند ، آبسالنگ، پستانك و قاشق (برای پیشگیری از ایجاد صدمھ بھ ناحیھ عمل، پس از ترمیم از قراردادن اشیاء در دھان . ٦

 . خودداری نمائید) كوچك

 . تواند سبب فشار بھ بخیھ شود، جلوگیری نمایید از گریھ شدید و مداوم كھ می. ٧

پاك كنید زیرا التھاب یا عفونت می ) شكاف لب(جراح دستور داده است  پس از تغذیھ، خط بخیھ را با مالیمت طبق روشی كھ. ٨

 . تواند اختالل در التیام و زیبایی ایجاد نماید

قبل از برداشتن بخیھ، روش پاك كردن و مھار كردن حركات را آموزش دھید بخصوص ھنگام ترخیص شیرخوار تا عوارض . ٩

 . پس از ترخیص بھ حداقل رسد

  .ا از نظر ارتقاء التیام، پیشگیری از آسپیراسیون احتمالی از نظر بلع زیاد و خونریزی تحت نظر بگیریدناحیھ عمل ر. ١٠

قرار دھید كھ ترشحات تخلیھ شده از آسپیراسیون فرموال ) بطور نسبی بھ پھلو، وضعیت نیمھ نشستھ (بیمار در وضعیتی . ١١

  .جلوگیری شود

  

  Problem Definition                                                                                                بیان مشكل                         

  .اختالل در تغذیھ، كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ مرحلھ پس از جراحی

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                               

  .شیرخوار مقادیر كافی مواد غذایی را دریافت نماید -

  . خانواده توانایی انجام مراقبت پس از عمل را نشان دھد -

  .شیرخوار افزایش مناسب وزن را نشان دھد -

   Nursing Recommendations                                                                 توصیھ ھای  پرستاری                          

  . مایعات وریدی را كنترل نمایید. ١

                                                             
1 -Jacket 
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 .بر حسب دستور، کودک  را تغذیھ نمائید. ٢

 . در خانھ بھ عھده خواھند داشتوالدین را از نظر تعیین بھترین روش تغذیھ مشارکت  دھید بدلیل اینكھ آنان مسئولیت تغذیھ را . ٣

 . روش تغذیھ را نسبت بھ عیب جراحی و ترمیم ناحیھ متعادل سازید. ٤

 . جھت بھ حداقل رساندن خطر آسپیراسیون، تغذیھ را در وضعیت نشستھ انجام دھید. ٥

 . نیداز وسایل مخصوص جھت رفع اشكاالت مربوط بھ تغذیھ بدون ایجاد صدمھ بھ ناحیھ عمل استفاده ك. ٦

 . بدلیل گرایش بھ  بلع مقادیر زیاد ھوا ، بطور مرتب کودک را وادار بھ آروغ زدن نمایید. ٧

 ). چنانچھ روش انتخابی است(در تغذیھ از پستان بھ مادر كمك نمایید . ٨

  . ، روش تغذیھ و ساكشن را بھ خانواده آموزش دھید در منزلجھت اطمینان از روش ایمن مراقبت . ٩

  
  Problem Definition                                                                             شكل                                             بیان م

  .درد مربوط بھ روش جراحی

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  .شیر خوار آرام بنظر برسد و از استراحت مناسبی برخوردار باشد

   Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای  پرستاری                                  

  .رفتار و عالیم حیاتی را از نظر مالكی از درد بررسی نمایید. ١

 .از ضد درد یا مسكن بر حسب دستور استفاده نمایید. ٢

 .بطور متناوب وسیلھ مھار كننده حركات را برداشتھ و بازوھا را حركت داده و پوست را از نظر عالیم تحت نظر بگیرید. ٣

 . ای و مداخالت غیر دارویی را بر حسب ضرورت فراھم سازید ه و تحریك المسھجھت تامین آسایش کودک را بغل كرد. ٤

  . جھت ایجاد آرامش و حس ایمنی، والدین را در مراقبت از شیرخوار شرکت دھید. ٥

   
  Problem Definition                                                                       بیان مشكل                                                  

  . گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودك دارای عیب فیزیكی و بستری كردن در بیمارستان

    Expected Outcomes                                                                     برآیندھای مورد انتظار                                    

  . خانواده حمایت كافی را دریافت نماید/ بیمار 

   Nursing Recommendations                                                            توصیھ ھای  پرستاری                                

  .خانواده را بھ موسسات و گروھھای حمایت ارجاع دھید. ١

 .طرح مراقبت پرستاری خانواده ای كھ كودكشان در بیمارستان بستری شده است، رجوع نمایید بھ. ٢

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك با بیماری مزمن یا ناتوان رجوع نمایید. ٣     
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  ١شیرخوار مبتال بھ آترزی مری و فیستول بین نای و مری 

  Problem Definition                                                                                      بیان مشكل                                  

  .پاكسازی غیر موثر راه ھوایی در رابطھ با وجود مجرای غیر طبیعی بین نای و مری یا عدم امكان بعلت انسداد

    Expected Outcomes                                                                              برآیندھای مورد انتظار                           

  . راه ھوایی باز باشد -

  . شیر خوار ترشحات را آسپیره نكند -

  .تعداد تنفس در محدوده طبیعی باشد -

   Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای  پرستاری                                  

  . جھت خارج كردن ترشحات حلق  را ساكشن نمایید. ١

این كار جھت كاستن فشار . باشد، قرار دھید درجھ باال می ٣٠شیرخوار را در وضعیت طاق باز  در حالی كھ سر بھ انداره . ٢

 .باشد بھ سوی نای و برونش می) از مری(ندن برگشت ترشحات معده علیھ قفسھ سینھ و بھ حداقل رسا

 .تامین نمایید) پالس اكسی متری و گازھای خونی(جھت کاھش اختالل تنفسی، اكسیژن را بر حسب نیاز . ٣

در قفسھ سینھ  تواند سبب ورود ھوا در معده و روده ھا شده و فشار اضافھ ماسك بپرھیزید زیرا می/ از بكار بردن كیسھ احیاء . ٤

 .بوجود آورد

 . جھت پیشگیری از آسپیراسیون، چیزی از راه دھان ندھید. ٥

 . در صورت دستور قبل از عمل جھت تخلیھ كیسھ كور مری ساكشن متناوب یا مداوم را برقرار سازید. ٦

برگشت محتویات معده بھ نای  در صورت وجود گاستروستومی آنرا باز نگھدارید تا ھوا با نیروی جاذبھ زمین تخلیھ شده و. ٧

  . بحداقل برسد

  
  Problem Definition                                                                      بیان مشكل                                                  

  اشكال در بلع در رابطھ با انسداد مكانیكی

    Expected Outcomes                                                                                                       برآیندھای مورد انتظار 

  . شیر خوار مواد غذایی كافی را دریافت كرده و اضافھ وزن رضایت بخش را نشان دھد

   Nursing Recommendations                                                         توصیھ ھای  پرستاری                                     

این كار جھت تامین نیازھای تغذیھ ای است تا زمانی كھ تغذیھ از . بر حسب دستور، تغذیھ از راه گاستروستومی را انجام دھید. ١

  . راه دھان امكان پذیر شود

 . قیت جراحی، شیرخوار را  بھ تغذیھ  دھانی سوق دھیدبر حسب وضعیت شیرخوار و موف. ٢

 . كند بدقت او را تحت نظر قرار دھید ، تغذیھ را تحمل می٢جھت اطمینان از اینكھ شیرخوار بدون چوكینگ. ٣

 . جھت بررسی كفایت تغذیھ، جذب و دفع مایعات و وزن را كنترل كنید. ٤

 . وار از پستانك استفاده كنیدجھت فراھم سازی مكیدن غیر مغذی، برای شیرخ. ٥

  . جھت آماده كردن خانواده برای ترخیص، روشھای مناسب تغذیھ را آموزش دھید. ٦

                                                             
1 -Tracheo-Esophageal fistula (TEF) 
2 -CHOKING 
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  Problem Definition                                                             بیان مشكل                                                          

  .ال در بلع در رابطھ با انسداد مكانیكیاشك

    Expected Outcomes                                                                           برآیندھای مورد انتظار                              

  . ی، سوء تغذیھ یا اشكال در بلع را نشان ندھدكودك مواد غذایی كافی را دریافت نموده و ھیچگونھ مالكی از مقاومت تغذیھ ا

   Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای  پرستاری                                 

  . جھت ارزیابی تحمل مواد غذایی، در ھر بار یك نوع ماده را مصرف كنید. ١

 . ت تحریك عالقھ بخوردن غذا، آنرا مطابق باسن ولی با قوام متفاوت فراھم سازیدجھ. ٢

 . برای شیرخوار از غذاھایی مانند پوره شروع كرده و ھمزمان با نشان دادن آمادگی بھ موادغذایی نسبتا جامد پیشرفت دھید. ٣

 . تقسیم كنید) اشدگرد نب(جھت جلوگیری از چوكینگ، مواد را بھ قطعات كوچك دارای گوشھ . ٤

 . از دادن موادغذایی مانند سوسیس ، سبزیجات خام یا تكھ ھای بزرگ گوشت خودداری كرده تا خطر چوكینگ بحداقل برسد. ٥

 . جھت كاستن خطر چوكینگ بھ كودك آموزش دھید كھ مواد را بجود. ٦

  . درمان ارجاع دھیددر صورت امكان جھت تسھیل یادگیری، خانواده را بھ متخصص گفتار و كار . ٧

  
  Problem Definition                                                                        بیان مشكل                                                  

  .خطر صدمھ مربوط بھ پروسیجر جراحی

    Expected Outcomes                                                                            برآیندھای مورد انتظار                            

  . شیر خوار استراحت كرده و در ھنگام بیدار شدن ھشیار بوده و بھ مكیدن غیر مغذی اشتغال داشتھ باشد. ١

 . دھان تمیز و مرطوب باشد. ٢

  . كودك فاقد درد یا حداقل درد باشد. ٣

   Nursing Recommendations                                                     توصیھ ھای  پرستاری                                       

وارد كنید كھ بھ ناحیھ جراحی نرسد این كار ) قبال باید طولش مشخص شده باشد(ای  جھت كشیدن ترشحات، سوند را بھ اندازه. ١

  . باشد ھت پیشگیری از صدمھ بھ مخاط میج

 .فراھم سازید) مثل بغل كردن و تكان دادن(ای   جھت سھولت برای دسترسی بھ تكامل مناسب و ارتقاء آرامش، تحریك المسھ. ٢

 . جھت تمیز نگھداشتن دھان و حفظ رطوبت مخاط پوششی، مراقبت دقیق بھ عمل آورید. ٣

 . ر از پستانك استفاده نماییدجھت مكیدن غیر مغذی بطور مكر. ٤

 . از ضد درد بر حسب دستور استفاده كنید ٥

  .جھت تامین آرامش و امنیت، والدین را تشویق كنید كھ در مراقبت از كودك سھیم شوند. ٦      
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  Problem Definition                                                                  بیان مشكل                                                       

  .گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با كودكی كھ دارای عیب فیزیكی است

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                               

  . خانواده توانایی مراقبت از شیر خوار را نشان داده و عالیم ناشی از عوارض و اقدامات مناسب را درك كند

   Nursing Recommendationsتوصیھ ھای  پرستاری                                                                               

  : زل، مھارتھا و مشاھدات مورد نیاز را بھ خانواده آموزش دھیدجھت مراقبت  در من. ١

  وضعیت قرار گیری جھت پیشگیری از آسپیراسیون 

  عالیم اختالل تنفسی جھت پیشگیری از تاخیر درمان 

 . عالیم ناشی از عوارض از قبیل امتناع از خوردن، درد در ھنگام خوردن و سرفھ زیاد و نیاز بھ گزارش بھ متخصص. ٢

 . ریوی شیر خوار –دستیابی بھ وسایل و خدمات احیاء قلبی . ٣

گیرد از قبیل  نحوه مراقبت از گاستروستومی و ازوفاگوستومی ھنگامی كھ شیرخوار طی چند مرحلھ تحت عمل جراحی قرار می. ٥

ینان از مراقبت مناسب پس از نحوه انجام ساكشن و تغذیھ، مراقبت از ناحیھ جراحی و یا استومی ھا، تعویض پانسمان جھت كسب اطم

  .ترخیص

  .ایكھ كودك بیمار و یا بستری در بیمارستان دارد رجوع نمایید ھمچنین بھ طرح مراقبت پرستاری خانواده*    

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  
  



٩٩ 
 

  

  كودك مبتال بھ دیسپالزی تكاملی ران

 Problem Definitions  بیان مشكل

  دیسپالزی تكاملی ھیپ و درمان آن كمبود اطالعات در رابطھ با تشخیص

 Expected Outcomes  برآیندھای مورد انتظار

  . و نحوه مراقبت از كودك را توصیف نموده و نشان دھند ١ھارنس  والدین استفاده ایمن از پاولیك -

  .والدین عوارض درمان را توضیح دھند -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ایش            توجھ مناسب و كا - وزش داده و نم دین آم ھ وال ینھ را ب ار س ردن افس راردادن و محكم ك وه ق الوه نح ربرد پاولیك ھارنس بع

  . ساق و پای كودك را در ركاب و نوار قرار داده و نوارھا را بھ افسار اتصال دھید. دھید

ایش  از آنجا کھ ممکن است نحوه استفاده از ھارنس در جریان درمان تغییر كند لذا آموزش و  - نمایش توسط پرستار و متعاقبًا نم

  . باشد  توسط مراقب امر اساسی درھر ویزیت می

  . ھای كودك را خمیده نگھدارد نوارھای ھارنس باید بھ اندازه كافی محكم بوده ولی تنگ نباشد تا ھیپ -

  . ید بھ دقت حمایت شودھا و باتكس با ھیپ. ساعت استفاده گردد و صرفًا با دستور پزشك باز شود ٢٣ھارنس باید روزی  -

  . تشویق كنید كھ والدین حتی االمكان كودك را بغل كرده و نوازش كنند -

ھ         شیرخواری كھ در پاولیك ھارنس قرار گرفتھ را می - دین در حین تغذی ھ وال رطی  ك ھ ش ود ب توان در وضعیت عادی تغذیھ نم

  .اندامھای تحتانی او را حمایت كنند

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  اختالل در تمامیت پوستی در رابطھ با اصطكاك پوستی ناشی از پاولیك ھارنس یا گچ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  . پوست كودك عاری از ھر گونھ ضایعات باشد -

  .در معاینات بعدی گچ تمیز و خشك بوده و پوست كودك فاقد ساییدگی یا زخم باشد -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ای   . در زیرافسار، پوست كودك را محافظت كنند Tبھ والدین آموزش دھید كھ با پوشاندن پیراھن بلند بشكل  - تفاده از جورابھ اس

 . بلند و ویبریل در اطراف نوارھای شانھ مفید است

رده    بھ والدین آموزش دھید كھ مكررًا پوست ر. دیاپر باید بخوبی زیر ھارنس قرار گیرد - ی ك ك بررس ا از نظر قرمزی و تحری

  .و كودك را بطور مكرر جابجا كنند

  . قرار گرفتھ است) با برخی تفاوت ھا(مراقبت از كودك در گچ اسپایكا ھمانند مراقبت از كودكی است كھ در ھر نوع گچی  -

ودك چا       - ع ك رل دف ت، كنت انیده اس ی  بدلیل اینكھ گچ، نیمھ تحتانی بدن كودك بجز پرینھ را پوش ز م ی . باشد  لش انگی د   ادرار م توان

  . زیر گچ رخنھ كرده، سبب تحریك پوست شده و بوی نامناسب ایجاد كند

چ آورده و          والدین می - ر را روی گ مت دیگ رده س چ ب ر گ مت زی ك س توانند در اطراف باز پرینھ، نوارھایی از پالستیك را در ی

                                                             
1 -Pavlic Harness 
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رف روی آن         بھتر است ابتداء یك كھنھ بھداشتی روی پرین . ثابت كنند ار مص اپر یكب پس دی رده و س ر پالستیك ب تھ و زی ھ گذاش

  . قرار دھند

  .تواند كمك كند كھ ادرار و مدفوع بھ سمت پایین و دور از گچ جریان یابد باال بردن سرتخت می -

   .عروقی كودك را بطور مكرر كنترل كرده و عالیم نشان دھنده اختالل را بھ خانواده آموزش دھید –وضعیت عصبی  -

  . تب، ترشح مربوط بھ زخم و ناراحتی ممكن است نشانھ عفونت باشد كھ باید بالفاصلھ بھ پزشك گزارش داد -

املی      - ك تك یط و تحری ردن  مح اده ک ای آم ورد راھھ ول روز،     (در م اق در ط ف اط واحی مختل ھ ن ودك ب ال دادن ك ثًال انتق م

  .را بھ خانواده آموزش دھید) ب بازی مناسب سن ھا و اسبا قراردادن سر تخت نزدیك پنجره، فراھم كردن فعالیت

  . اھمیت تغذیھ كودك را با غذای غنی از نظر كالری، فیبر، كلسیم ، پروتئین و مایعات فراوان توضیح دھید -

د         - وزش دھی ب  آم اھر مناس ل و ظ ابق فص ودك مط رای ك اس ب اب  لب ورد انتخ انواده در م ھ خ چ آورده  (ب د روی گ ا بای جورابھ

 ). شود

  .اسم و شماره تلفن را در اختیار والدین قرار داد تا بھ راحتی بتوانند پرسشھای خود را با فرد مسئول مطرح سازندباید  -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  اضطراب والدین در رابطھ با داشتن كودك مبتال بھ ناراحتی مادرزادی و نیاز بھ فراھم سازی مراقبت پیچیده طوالنی مدت

 Expected Outcome  ی مورد انتظاربرآیندھا

  .شود والدین اضطراب كمتر داشتھ كھ با توصیف عامیانھ دیسپالزی تكاملی ھیپ و انجام دستورات درمانی نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

بھم ی     - ام م ھ پیغ را ك د زی ال دھی دین انتق ھ وال م ب ل فھ ح و قاب ور واض یاطالعات را بط ده م ود ا پیچی طراب ش بب اض د س . توان

  .اطالعات را با نیاز والدین مطابقت داده و حمایت كنید

دلی   . در معاینات بعدی فرصت انتظار را كم كرده و عالقھ خود را بھ كودك و والدین نشان دھید - رام و ھم مراقبت حاكی از احت

  .تواند اعتماد را برقرار نموده و استرس را كمتر سازد می

  

 Problem Definition  ان مشكلبی

  .در رابطھ با اختالل جریان خون بطور ثانویھ نسبت بھ جراحی یا گچ )اندامھای تحتانی(پرفیوژن غیر مؤثر بافتی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .جریان خون پاھا و انگشتان بطور مناسب حفظ شود

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

محدود كردن كودك در پاولیك ھارنس یا گچ اسپایكا بمنظور درمان، ضرورت توجھ بھ جریان خون پاھا و انگشتان را مطرح  -

فیدی         می س و س تالل ح وزن شدن، اخ وزن س وزش، ورم، س ویرگی    (سازد بنابراین س ررس م دگی دی ی پرش د در  ) بمعن را بای

 .ن و قرار دادن در سطح باال تأثیری نداشتھ استخصوصًا اگر دادن مسك. اسرع وقت بھ پزشك گزارش داد

  .این گونھ اختالل ممكن است در مراحل ابتدایی گچ گیری رخ دھد -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  )نشیمنگاه شیرخوار، یا صندلی خاص اتومبیل(خطر آسیب در رابطھ با قرارگیری سخت كودك در حامل 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك در وضعیت ایمن بوده و در حین انتقال با اتومبیل حركات وی بطور مناسب محدود شده باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . نقش فعال را بھ خود گرفتھ و بھ والدین در مورد احتیاطھای ایمنی توصیھ كنید -

ن    ) گچ اسپایكادارای (اكثر وسایل انتقال دھنده شیرخواران  - ال ایم رای انتق مناسب و ایمن نیستند لذا در شناسایی استراتژیھایی ب

یب      و آرام شیرخوار بھ والدین كمك كنید مثًال نحوه قراردادن در صندلی اتومبیل بگونھ چ آس ھ گ ده و ب ای كھ فاصلھ پاھا حفظ ش

  . نرسد

وار        - ود، شیر خ ا رھا ش د تنھ ودك نبای د        بھ والدین توصیھ كنید كھ ك رك دارن ر تح ی از نظ ایی عجیب ان خردسال توان ان و كودك

  .علیرغم محدودیتی كھ توسط گچ ایجاد شده است

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  در منزلكمبود اطالعات در رابطھ با مراقبت 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

اد سھولت در         خانواده بطور موفقیت آمیز اقدامات درمانی را در منز - چ، ایج ا گ ارنس ی حیح از ھ ت ص ا مراقب ل انجام داده كھ ب

  . شود دسترسی بھ بردارھای تكاملی طبیعی و پیگیری صحیح مشخص می

 .والدین تعدیل مناسب سن را توصیف نمایند -

  

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .یت كودك و درمان در اولویت قرار داردتفسیر و تأكید مطالب بازگو شده توسط پزشك درباره وضع -

اد داده  / نحوه استفاده از ھر گونھ وسیلھ تصحیح كننده ھمچنین چگونگی بلند كردن - بغل كردن، تغذیھ و بازی با شیرخوار بھ والدین ی

 .شود می

 .دھد پرستار شناسایی یك گچ سفت را بھ والدین یاد می -

اس و مر  - انیدن لب وه پوش اره نح ی پیشنھاداتی درب ھ م م ارائ ت ھ ردد اقب ت   . گ ت جھ ن اس د ممك ھ یاب وزك ادام ا ق ھ ت ادی ك ھ گش پیژام

 .پوشانیدن گچ استفاده شود

ی  - ی        از آنجایی كھ حمل این كودك برای والدین سخت م ھ م ز ارائ اره نی ن ب ردد  باشد پیشنھاداتی در ای زرگ    . گ دار ب ندلی چرخ از ص

 .توان بھمین منظور استفاده كرد گاه است می باال برده و ھم سطح نشیمنای كھ قسمت پشت خوابانیده شده و قسمت پاھا  بگونھ

چ را از صدمھ            - ده و گ ظ ش ودك حف ت ك ا امنی رل شده ت د كنت ھر وسیلھ تھیھ شده بوسیلھ والدین و ھر روش مراقبتی باید توسط ارتوپ

 .محافظت نمود

د  باید تشویق نمود والدین نقطھ نظرات خود را درباره توانایی برآوردن - ك مجدد      . نیازھای درمانی بازگو كنن ھ كم از ب ورت نی در ص

 .توان از خدمات اجتماعی مناسب استفاده كنند می
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای عفونی

  
  كودك مبتال بھ بیماری عفونی 

  Problem Definition                                                                   بیان مشكل                                                      

  .بان حساس و عوامل عفونیخطر عفونت مربوط بھ میز

    Expected Outcomes                                                            برآیندھای مورد انتظار                                             

  . كودكان حساس دچار بیماری نشوند -

 .عفونت در منبع اصلی محدود شود -

  .عوارض مثل عفونت یا كم آبی را نشان ندھد كودك ھیچگونھ عالئمی از -

   Nursing Recommendations                                               توصیھ ھای  پرستاری                                               

  :حفاظت کودک ) الف

  . جود دارد، شدیدا مشكوك شویدنسبت بھ بیماریھای عفونی خصوصا ھنگامی كھ كودكان حساسی و. ١

توانند  را شناسایی كنید زیرا بیماریھای عفونی می) یعنی مبتالیان بھ نقص دفاعی یا بیماری ھمولیتیك(كودكان حساس . ٢

در صورت شیوع بھ والدین توصیھ كنید جھت جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیماری، كودك را در منزل . مھلك باشد 

 . نگھدارند

در آموزش عمومی و برنامھ ھای خدماتی مربوط بھ واكسیناسیون ھا، روش انتشار بیماریھای عفونی، آماده نمودن و  .٣

) در بیماریھای عفونی مثل ماالریا( مصرف مناسب مواد خوراكی و آب و كنترل حیوانات حامل در ارتباط با منابع بیماری 

  .استرپتوكوكی شركت نماییدھای غربالگری جھت شناسایی عفونتھای  یا برنامھ

  :کنترل منبع عفونت) ب

  . عادات مناسب كنترل عفونت را برقرار سازید. ١

 . در ھنگام ضرورت جھت اطمینان از مراقبت مناسب در منزل ، کودک را بھ پرستار بھداشت عمومی ارجاع دھید. ٢

 . در تماس باشید درمانی با آنان  جھت كسب اطمینان در مورد ھمكاری خانواده با رژیم. ٣

داشتھ باشد شناسایی ) یعنی ایمونوگلوبولین خاص یا آنتی بیوتیك(تماسھای نزدیك را كھ ممكن است نیاز بھ درمان پرو فیالكتیك . ٤

  .كنید

  .در صورت لزوم، بیماری را بھ بھداشت منطقھ گزارش كنید. ٥

  : عوارض عفونت) ج

  .اطمینان یابید) مطلق، آنتی بیوتیك، مایع رسانی كافی یعنی استراحت(در مورد رعایت رژیم درمانی . ١

 . از دادن آسپرین بھ كودكانی كھ بیماری ویروسی دارند خودداری كنید ١بدلیل احتمال خطر سندرم ری. ٢

 . چنانچھ تشنجات ناشی از تب جزء احتماالت است احتیاطھای اختصاصی در این مورد را برقرار سازید. ٣

 .كنید  زیرا باال رفتن غیر منتظره ممكن است نشانھ ای از عفونت باشد حرارت را كنترل. ٤

                                                             
1 -Reye syndrome 



١٠٤ 
 

 . جھت كاستن خطر عفونت ثانویھ ، بھداشت مناسب بدن را حفظ كنید. ٥

جھت اطمینان از مایع رسانی مناسب، مقادیر كم و مكرر آب یا نوشیدنیھای مطلوب داده، ھمچنین بدلیل بی اشتھایی بھ اكثر كودكان، . ٦

  .پشنھاد دھید) ژالتین، مربا، بستنی و سوپ(ی نرم غیر محرك غذاھا

  . پس از کنترل  استفراغ مجددًا تغذیھ نمایید. ٧

  .از نظر عالیم كم آبی کودک را تحت نظر بگیرید. ٨

  
  Problem Definition                                                                                                            بیان مشكل            

  .درد مربوط بھ ضایعات پوستی و ضعف شدید

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                         

  . ری از تحریكات باشدپوست و مخاط پوششی تمیز و عا -

  .كودك مالكی از حداقل ناراحتی را نشان دھد -

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                          

  . ھا استفاده كنیدجھت حفظ رطوبت مخاط پوششی از بخور سرد، غرغره و مكیدنی . ١

 .ھا را تعویض نمایید پوست را تمیز نگھدارید و مالفھ. ٢

 . جھت رفع ترشحات یا كدروت چشمھا، آنھا را با سرم فیزیولوژی بشویید. ٣

 . بھداشت دھان را بھ دقت رعایت كنید. ٤

 . پایین نگھداریدتواند خارش را شدت دھد كودك را در اتاقی با حرارت  دلیل اینكھ گرمای زیاد میھ ب. ٥

 . جھت كاستن خارش از حمام خنك استفاده كرده و از لوسیونی مثل كاالمین استفاده كنید. ٦

 . نیاز بیمار را از نظر ضد درد بررسی كنید. ٧

 . ھای غیر دارویی درد استفاده كنید جھت كاستن درد از شیوه. ٨

  .اده كنیداز ضد درد، ضد تب و ضد خارش بر حسب ضرورت استف. ٩      

  
  Problem Definition                                               بیان مشكل                                                                          

  .از ھمسن و ساالن ١اختالل در تعامل اجتماعی مربوط بھ جداسازی

    Expected Outcomes                                                                                            برآیندھای مورد انتظار            

 . كودك محدودیت را درك كند -

  . كودك بھ فعالیت ھا و تعامل مناسب اشتغال داشتھ باشد -

  .مورد پذیرش ھمسن و ساالن قرار گیرد -

   Nursing Recommendations                                                                                توصیھ ھای  پرستاری           

 . جھت افزودن درك كودك در مورد جدایی دلیل استفاده از ھر گونھ احتیاط خاص را توضیح دھید .١

  .بازی كند) در صورت نیاز(ھا، ماسك و گان  جھت سھولت در سازش مثبت اجازه دھید كودك با دستكش .٢

                                                             
1 -Isolatioin 
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  . را ببینید سپس ماسك جداسازی را ببندید) پرستار(ھمواره خود را بھ كودك معرفی نمایید، اجازه دھید صورت شما  .٣

 . برای کودک فعالیت سرگرم كننده فراھم سازید .٤

 . راه كودك بمانندجھت كاستن جدایی و مشاركت در مراقبت، تشویق كنید كھ والدین در حین بستری در بیمارستان ھم .٥

 . تشویق كنید با دوستان ارتباط تلفنی داشتھ باشد .٦

جھت زمینھ سازی برای پذیرش توسط ھمسن و ساالن، آنان را با تغییرات مربوط بھ ظاھر فیزیكی كودك مثل آبلھ مرغان آماده  .٧

  .سازید

  
  Problem Definition                                                          بیان مشكل                                                              

  .اختالل سالمت پوستی در رابطھ با خاراندن پوست

    Expected Outcomes                                      برآیندھای مورد انتظار                                                                 

  .پوست از حالت طبیعی برخوردار باشد

   Nursing Recommendations                                           توصیھ ھای  پرستاری                                                 

  . جھت كاستن آزردگی و عفونت ثانویھ، ناخن ھا را كوتاه و تمیز نگھدارید. ١

 . ای یا محدود كننده ھای آرنج جھت پیشگیری از خاراندن استفاده كنید از دستكشھای پارچھ. ٢

 . تواند سبب خارش شود از پوشاك سبك، گشاد و غیر تحریك كننده استفاده كنید زیرا  گرمای زیاد می. ٣

 . شگیری از خاراندن، نواحی دارای بثورات را با آستین ھای بلند، شلوار و لباس یك تكھ بپوشانیدپی. ٤

 . از آب خنك دارای آرد جو دوسر جھت استحمام استفاده كنید. ٥

 . شود از مصرف صابون خودداری كرده زیرا سبب خشكی پوست می. ٦

این كار جھت كاستن خارش ) شود زیرا سبب جذب دارو می(ی نمایید از مالیدن لوسیون نرم كننده در ضایعات باز خوددار. ٧

 . باشد می

  . شود می) مثل آبلھ مرغان(از قرار گرفتن در معرض گرما یا آفتاب خودداری نمایید زیرا سبب تشدید بثورات . ٨

  
  Problem Definition                                                                            بیان مشكل                                             

  .گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با كودك مبتال بھ بیماری حاد

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                             

  .خانواده انتظارات را برآورده سازد  -

  .خانواده در جستجوی حمایت مورد نیاز باشد -

   Nursing Recommendations                                                             توصیھ ھای  پرستاری                              

 . نتخاب درمان خصوصا عوامل ضد ویروسی برای آبلھ مرغان آماده سازیدوالدین را از نظر ا. ١

 . والدین را از نظر سھیم شدن در طرح مراقبت تقویت كنید. ٢

 .در صورت نیاز جھت مراقبت در منزل  كمك الزم را فراھم سازید مثل پرستار منزل. ٣

 . مطلع سازید جھت دستیابی بھ نگرش خوش بینانھ، خانواده را از نظر پیشرفت. ٤

  .جھت كاستن اضطراب، سرعت بھبودی اكثر بیماران را تاكید نمایید. ٥
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  كودك مبتال بھ ھپاتیت ویروسی

 Problem Definition    بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با بی اشتھایی : عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome    برآیندھای مورد انتظار

  .ذای مناسب سن بدون از دست دادن وزن، استفراغ یا دل درد را تحمل كرده و بھ سطح طبیعی و فعالیت برگرددكودك بتواند غ

 Nursing Recommendations     ھای پرستاری توصیھ

 .استگیرند بنابراین آموزش والدین امر حیاتی  جز در موارد فوق العاده حاد، كودكان معموًال در منزل تحت مراقبت قرار میھ ب -

ت           - ی اس ر مھم ومی ام ایتی عم تراحت و مراقبت حم م، اس ی ك ا چرب ھ    . آموزش والدین در مورد اھمیت غذای مقوی ب تال ب ودك مب ك

 .ھپاتیت معموًال بی اشتھاست، دادن غذا با حجم كم و بصورت لقمھ در طول روز بھتر از دادن غذا بصورت حجیم است

  .استراحت كافی و خواب امر مھم در بھبودی استخستگی و ضعف ممكن است چندین ھفتھ طول بكشد  -

 

 Problem Definition    بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با تماس اعضاء خانواده با عوامل عفونی

 Expected Outcome    برآیندھای مورد انتظار

  .عفونت باشد خانواده شستن مناسب دستھا و پروسیجرھای جداسازی ضروری دیگر را رعایت كرده و عاری از

 Nursing Recommendations    ھای پرستاری توصیھ

 .باشد می Aپیشگیری از انتشار عفونت امر اساسی در ویروس ھپاتیت  -

 .باشد پیشگیری شامل اعمال احتیاطھای تماسی حداقل یک ھفتھ پس از بروز زردی و شستن خیلی دقیق دستھا می -

ق  (Bو ) دھانی  -روش دفعی( Aتشار ویروس ھپاتیت بھ اعضاء خانواده باید در مورد راھھای ان - ق تزری توضیح داده  ) ازطری

 .شود

 .در صورت بستری در بیمارستان معموًال نیاز بھ اطاق جداگانھ نیست مگر کودک دچار بی اختیاری باشد -

 .تمام پرسنل باید در مراقبت مستقیم از كودك از گان و دستكش استفاده كنند -

 .شود معموًال با محلول ضد عفونی مناسب تمیز می )مثل گوشی(ابزار آلوده  -

  .ھای خونی و وسایل تھاجمی باید صورت گیرد دقت خاصی در دست زدن و دورانداختن فراورده -

 

 Problem Definition    بیان مشكل

  خطر آسیب در رابطھ با ھپاتیت فوق العاده حاد

 Expected Outcome    برآیند مورد انتظار

  .و سطح فعالیت قبل از بیماری برگرددكودك بھ وزن 

 Nursing Recommendations    ھای پرستاری توصیھ

ی  - ھ م ر ك م خط ورد عالی د در م دین بای ھ وال عیت    ب رات در وض ًا تغیی د خصوص ودك باش عیت ك دید وض ده تش ان دھن د نش توان

  .عصبی، خونریزی و احتباس مایع آموزش داده شود
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ودك دارو       - ھ ك ھ ب ود ك ھ ش د گفت ھ متابولیسم               بای ر ب ت منج ن اس د ممك ت كب ھ اختالل فعالی دلیل اینك ود ب خھ داده نش دون نس ھای ب

 .نامناسب و دفع دارو شود

لولر در سالیان     B(HBV)چنانچھ كودك دچار ھپاتیت  - رطان ھپاتوس باشد بھ والدین در مورد احتمال حامل مزمن بودن و یا س

 .بعد گفتھ شود

ر   IVای از مصرف داروھای  تاریخچھ HBV بھ چنانچھ یك كودك یا نوجوان مبتال - داشتھ باشد، پرستار مسئولیت دارد كھ خط

  .ھای دیگر را توضیح دھد چنین رفتارھایی از جملھ خطر انتقال ھپاتیت و عفونت

 
 Problem Definition    بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با مراقبت در منزل  و پیش آگھی طوالنی مدت

 Expected Outcome    ای مورد انتظاربرآیندھ

  .والدین مفھوم ھپاتیت و اھمیت درمان و پیشگیری را بیان كنند

 Nursing Recommendations    ھای پرستاری توصیھ

 .باشد شستن دقیق دستھا می ،باید تأكید نمود مھمترین معیار پیشگیری -

دیم    بھ اعضاء خانواده آموزش داده شود كھ اصول بھداشت را در  - ت س ا ھیپوكلری منزل رعایت كرده و سطوح مورد لزوم را ب

 .تمیز كنند

 .شود، تعویض شود باید توصیھ نمود كھ دیاپرھا نباید در مكان ھا یا نزدیك مكان ھایی كھ غذا آماده یا سرو می -

 :تمام كودكان در خانواده باید علیھ ھپاتیت واكسینھ شوند شامل -

  واكسن ھپاتیتA لھ    ٢در (نوبت تزریق  ٢كھ شامل  موثر است% ٨٠-٩٠ د   ٦-١٨ماھگی و بفاص اه بع رفًا  ). م ص

ی       وفیلی توصیھ م ا ھم د ی زمن كب ود  در كودكان با بیماری م ت       . ش وبین ھپاتی ق ایمونوگل اس شامل تزری ورد تم در م

0/2ml/kg (HAIG)A بصورت عضالنی است. 

  واكسن ھپاتیتB امل    % ٨٠-٩٠ ھ ش ت ك ق    ٣موثر اس ت تزری دو تو (نوب د،  ب اھگی و   ١ل اھگی  ٦م ت ) م ھ  . اس البت

  .شود تزریق این واكسن بھ تمام شیرخواران، كودكان و نوجوانان توصیھ می
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای پوستی

  
  كودك مبتال بھ اختالالت پوستی

  Problem Definition                                                                                                        بیان مشكل                 

  .رابطھ با عوامل محیطی و جسمی و نقص دفاعی اختالل سالمت پوستی در

    Expected Outcomes                                                                                         برآیندھای مورد انتظار               

  .نواحی مبتال عالیم التیام را نشان دھند

  Nursing Recommendations                                                                                      توصیھ ھای  پرستاری         

  . ھای درمانی را بر حسب دستور انجام داده یا بھ والدین در انجام طرح درمانی كمك نمایید جھت دسترسی بھ التیام پوست، رژیم. ١

 .را فراھم سازید) پانسمان یا پماد(محیط مرطوب برای التیام مناسب زخم، . ٢

 . درمانھای موضعی و مالیدنی ھا را طبق دستور انجام دھید. ٣

 . در صورت دستور از داروھای سیستمیك استفاده كنید. ٤

 . از عفونت ثانویھ و خود تلقیحی پیشگیری كنید این كار التیام را بھ تاخیر می اندازد. ٥

 . شود تـواند سبب تشدید شود كاھش دھید زیرا سبب تاخیر التیام می كھ میمحرکات خارجی را . ٦

 . جھت حمایت از دفاع طبیعی بدن، استراحت کردن  را تشویق كنید. ٧

 . جھت حمایت از دفاع طبیعی بدن، تشویق بھ مصرف غذای متعادل نمایید. ٨

  .داشتی عمومی را رعایت نماییدجھت بھسازی التیام پوست، مراقبت پوستی و معیارھای بھ. ٩      

  
  Problem Definition                                                                       بیان مشكل                                                   

  .بھ عفونت خطر اختالل سالمت پوستی مربوط بھ صدمھ مكانیكی، ترشحات بدنی و افزایش حساسیت

    Expected Outcomes                                                               برآیندھای مورد انتظار                                         

  .پوست تمیز و خشك بوده و عاری از تحریك باشد -

  . ضایعات پوستی در نواحی اولیھ محدود باشد -

  .یچگونھ عالیمی از عفونت ثانویھ نداشتھ باشدضایعات پوستی ھ -

   Nursing Recommendations                                                     توصیھ ھای  پرستاری                                         

  :تمیز نگھداشتن  پوست) الف

  . حداقل یكبار جھت بھ حداقل رساندن خطر عفونت تمیز كنیدپوست را روزانھ . پوست را تمیز و خشك نگھدارید. ١

 . توان درمان مناسب را شروع كرد این صورت میھ پوست را بطور مكرر از نظر مالكی از تحریك یا شكنندگی بررسی كنید ب. ٢

 . یت كنیدجھت پیشگیری از صدمھ مكانیكی بھ پوست، چین ھای پوستی و سطوحی كھ بھ یكدیگر اصطكاك دارند حما. ٣

 . جھت پیشگیری از زخم و عفونت پوستی، پوشاك و مالفھ ھا را تمیز و خشك نگھدارید. ٤

 .ھا، مچ و چانھ بزنید زیرا احتمال دارد این نواحی دچار زخم شود از لوسیون محافظتی در نواحی مقعد، پرینھ، زانوھا، آرنج. ٥



١٠٩ 
 

 . وگیری از مشكل پوستی، بھداشت پرینھ را رعایت نماییددر ھنگام استفاده از وسیلھ جمع آوری ادرار جھت جل. ٦

  . ھای فشارنده نمایید ھا و پانسمان جھت پیشگیری از صدمھ پوستی، اقدام بھ برداشتن چسب. ٧

  : محدود کردن ضایعات پوستی) ب

  . جھت پیشگیری از عفونت، پیش از مراقبت از كودك بھ دقت دستھای خود را بشویید. ١

با توجھ بھ ماھیت آنھا در ھنگام دست زدن یا پانسمان قسمتھای مبتال از دستكش ) ضایعات(ی از آلودگی ضایعھ جھت پیشگیر. ٢

 . جراحی استفاده كنید

 . جھت پیشگیری از عفونت ثانویھ بھ كودك و خانواده مراقبت بھداشتی را آموزش  دھید. ٣

 : جھت پیشگیری از عفونت ثانویھ ضایعات، روشھایی را ابداع كنید در كودكان كوچك و آندستھ از كودكانی كھ ھمكاری ندارند. ٤

 جھت بھ حداقل رسانیدن صدمھ و عفونت ثانویھ، ناخن ھا را كوتاه و تمیز نگھدارید . 

 ای یا محدود كننده ھای آرنج استفاده كنید جھت ممانعت از دسترسی كودك بھ ضایعات پوستی از دستكش ھای پارچھ . 

 با آستین ھا و ساقھای بلند جھت پوشاندن ضایعات استفاده كرده بھ این ترتیب از دسترسی كودك بھ ضایعات  از پوشاك یك تكھ

 . پوستی جلوگیری خواھد شد

تحت نظر بگیرید بھ این ) قرمزی زیاد، ادم، ترشحات چركی، درد، افزایش حرارت(ضایعات پوستی را از نظر عالیم عفونت . ٥

  .را شروع كرد توان درمان الزم ترتیب می

و عفونت ثانویھ اھمیت دور نگھداشتن دست ھا را از ضایعات آموزش داده و ) ضایعات(جھت پیشگیری از انتشار ضایعھ . ٦

  .تاكید نمایید

  
  Problem Definition                                                                                                     بیان مشكل                      

  .خطر عفونت در رابطھ با وجود ارگانیسمھای عفونی

    Expected Outcomes                                                                                     برآیندھای مورد انتظار                   

  . باشد  عفونت در ناحیھ اصلی محدود شده -

  . كودك و خانواده با  اصول و معیارھای پیشگیری ھمكاری كنند -

   Nursing Recommendations                                                                   توصیھ ھای  پرستاری                          

  . را اعمال نمایید جھت پیشگیری از انتشار عفونت، احتیاطھای استاندارد. ١

 . باشد در صورت ضرورت كودك مبتال را از افراد حساس جدا نگھدارید این كار جھت پیشگیری از عفونت می. ٢

 . جھت رفع ارگانیسمھای عفونی، پس از مراقبت از بیمار دستھای خود را بھ دقت بشویید. ٣

 . نزدیك بھ كودك مبتال در مرحلھ عفونی خودداری كنید جھت پیشگیری از انتشار عفونت بھ دیگران از تماس غیر ضروری. ٤

را بكار برید این كار جھت دفع ایمن ) ضایعات(روشی صحیح در دور انداختن پانسمان ھا، محلولھای آلوده با ضایعھ . ٥

 . ارگانیسمھای عفونی است

  .دجھت كاھش خطر عفونت، عادات مثبت بھداشتی را آموزش داده و تقویت نمایی. ٦     

  

  



١١٠ 
 

  Problem Definition                                                                                                    بیان مشكل                      

  . خطر اختالل سالمت پوست در رابطھ با عوامل آلرژنیك

    Expected Outcomes                                                                                        برآیندھای مورد انتظار                 

  .كودك از عوامل تسریع كننده دوری كند

   Nursing Recommendations                                                                       توصیھ ھای  پرستاری                       

یا عود آنان از تماس با عوامل یا موقعیتھای شناختھ شده در تسریع واكنش پوستی خود ) ضایعات(جھت پیشگیری از وقوع ضایعھ . ١

 . داری كرده یا كاھش دھید

شود بھ كودك آموزش  ییا عود آنان در شناسایی عوامل یا موقعیتھایی كھ سبب واكنش م) ضایعات(جھت پیشگیری از وقوع ضایعھ . ٢

  .دھید

  
  Problem Definition                                                                       بیان مشكل                                                  

  .درد در رابطھ با ضایعات پوستی و خارش

    Expected Outcomes                                                                                      برآیندھای مورد انتظار                  

  .از ناراحتی یا خارش را نشان ندھدعالئمی كودك از آرامش برخوردار باشد و ھیچگونھ 

   Nursing Recommendations                                                               توصیھ ھای  پرستاری                               

شود مثل پوشاك و مالفھ ھای تخت خودداری كرده یا  جھت ارتقاء آرامش از محركات خارجی كھ سبب تشدید وضعیت می. ١

  . كاھش دھید

 . روشھای غیر دارویی كاھش درد را اعمال كنید. ٢

 . ھای موضعی جھت كاستن درد یا خارش استفاده كنید الیدنیاز درمانھای تسكینی و م. ٣

 .از داروھایی جھت كاستن ناراحتی و یا بی قراری و تحریك پذیری استفاده كنید. ٤

  .در ھنگام زدن بخیھ در زخم یا تمیز كردن آن با استفاده از بی حسی موضعی یا ضد درد از كودك حمایت كنید. ٥      

  
  Problem Definition                                                                                                                 بیان مشكل         

  ).٣، ایكتیوز٢، پسوریازیس١اگزما(گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با داشتن كودكی با وضعیت جدی پوستی 

    Expected Outcomes                                                                                                      برآیندھای مورد انتظار  

  . كودك احساسات و دلواپسی ھا را اظھار نماید -

  . كودك عالیم ناشی از آرامش را نشان دھد -

 .كودك بطور مثبت بھ تحریك المسھ ای پاسخ دھد -

  . مراقبت و درمان خود شركت كندكودك در  -

  .كودك فعالیت ھا و ارتباطات عادی را حفظ كند -

                                                             
1 -Eczema 
2 -Psoriasis 
3 -Ichthyosis 
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   Nursing Recommendations                                      توصیھ ھای  پرستاری                                                       

ورد ظاھر شخصی و درك خود را از واكنش دیگران اظھار نماید اینكار جھت كودك را تشویق كنید كھ احساسات خود را در م. ١

  . باشد تسھیل سازش می

  .جھت القاء امید در مورد بھبود وضعیت پوستی با كودك بحث كنید. ٢

  . جھت تحریك المسھ ای كودك را بغل نمایید و بخاطر داشتھ باشید ھیچگونھ جانشینی برای تماس انسانی وجود ندارد. ٣

  .جھت فراھم ساختن تماس المسھ ای بدون خطر انتشار عفونت، نواحی غیر مبتال را لمس كرده و نوازش نمایید. ٤

  . در موقعیت ھای مناسب جھت تشویق حس كفایت، مراقبت از خود را آموزش دھید. ٥

 .در طرح برنامھ ھای درمانی جھت دادن قدری كنترل بھ كودك، وی را مشمول سازید. ٦

 . را در تالش برای سازش با مسائل مختلف كھ ممكن است توام با طرد و یاس باشد حمایت و تشویق كنید كودك. ٧

 . كند  تشویق كنید كھ كودك فعالیت ھای عادی را حفظ كند با اینكار حس ھنجار بودن را تجربھ می. ٨

  .ار جھت ارتقاء خود پنداری مثبت استتالش كند اینك) یعنی پوشاك جالب(كمك كنید كھ كودك برای بھبود ظاھر خود . ٩

  
  Problem Definition                                                                                     بیان مشكل                                    

  .تصویر ذھنی مختل در رابطھ با درك از ظاھر

    Expected Outcomes                                                                                                   برآیندھای مورد انتظار     

  . خانواده مھارتھای ضروری را نشان دھد

   Nursing Recommendations                                                               توصیھ ھای  پرستاری                               

  .جھت انجام برنامھ درمانی، مھارتھای الزم را آموزش دھید. ١

 . جھت وادار بھ ھمكاری بیشتر، آموزش كتبی فراھم سازید. ٢

ماید آنان را مطلع گیری ن جھت جلوگیری از عدم ھمكاری خانواده، نتایج منتظره و غیره منتظره درمان و سیر اقداماتی كھ باید پی. ٣

 . سازید

 . ھای خاصی را ابداع كند جھت وادار بھ ھمكاری بیشتر  در درمان كمك كنید كھ شیوه. ٤

 . تواند از رشد عاطفی كودك جلوگیری كند آگاه باشید از حمایت و محدودیت بیش از حد كودك كھ می. ٥

دھد فرصت دھید كھ احساسات منفی  راقبت كودك را انجام میجھت تسھیل سازش با اعضاء خانواده خصوصا فردی كھ بیشترین م. ٦

 . س یا شاید گناه خود را ابراز نمایدیأاز قبیل خشم، 

ھرحال اعضاء خانواده را تشویق كنید كھ جھت حفظ ھ ب. تاكید نمایید كھ احساسات منفی، امری طبیعی، پذیرفتھ و قابل انتظار است. ٧

 . سات منفی پیدا كننداحساابراز ھایی برای  سالمت روزنھ

 . دھد تشویق كنید جھت فراھم سازی حمایت، خانواده را برای تالشھایی كھ در طرح مراقبت انجام می. ٨

  . كنند كمك می درمانیارجاع دھید كھ در مسائل اجتماعی، مالی و  یجھت فراھم سازی حمایت مداوم بھ موسسات. ٩
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  كودك دچار سوختگی 

  Problem Definition                                                                                                                  بیان مشكل        

  .اختالل سالمت پوستی مربوط بھ آسیب حرارتی

    Expected Outcomes                                                                                                برآیندھای مورد انتظار         

  .التیام یابد ،از صدمھ یا التھابعالمتی زخم بدون  -

  .گرافت پوست بدون آسیب حفظ شود -

   Nursing Recommendations                                                                                     توصیھ ھای  پرستاری         

  : التیام زخم) الف

  . تواند منبع عفونت را برطرف سازد زیرا می. اینچی زخم سوختگی بتراشید ٢موھا را تا . ١

زخم و پوست اطراف را با سرم فیزیولوژی تمیز نمایید اینكار جھت كاستن خطر عفونت است ضمن اینكھ دبرید بافت مرده، التیام . ٢

 .نماید تسریع میبافت را 

 .از خارش و دستكاری زخم كودك ممانعت نمایید. ٣

 ناخنھا را كوتاه كرده و تمیز نگھدارید. 

 از داروھای ضد خارش استفاده كنید. 

 سرگرمی مناسب سن برای وی فراھم سازید. 

 بھ كودك بزرگتر دالیل ھمكاری را توضیح دھید . 

 .جلوگیری از صدمھ بھ اپی تلیال و بافتھای گرانولھ است در دست زدن بھ زخم دقت نمایید اینكار برای. ٤

 .ھای پر كالری و پر پروتئین پیشنھاد دھید بمنظور برآوردن نیازھای مازاد ناشی از افزایش متابولیسم و كاتابولیسم، غذاھا و لقمھ. ٥

 ١را از ضخامت  لتیام را بتاخیر انداختھ و زخمتواند ا با حفظ تكنیك استریل در تعویض پانسمان از عفونت پیشگیری نمایید زیرا می. ٦

 .كامل تبدیل كند ٢نسبی بھ ضخامت

 .و آھن و زینك استفاده نمایید C , B , Aجھت تسھیل التیام زخم و از ویتامینھا و مواد معدنی مكمل مثل ویتامینھای . ٧

 .پد در سوختگی گوش ھا استفاده نمایید برای پیشگیری از نكروز بافتی ناشی از جریان حداقل خون بھ عضروف گوش از. ٨

 .ھای عفونت زخم را كنترل نمایید برای شناسایی سریع و درمان، عالیم و نشانھ. ٩

  .برای جلوگیری از چسبیدن بافت ناشی از تماس طوالنی، انگشتان دست و پا را بطور جداگانھ باند پیچی نمایید. ١٠

  : حفظ گرافت پوست) ب

  . ید كھ حداقل اختالل مكانیكی در ناحیھ گرافت ایجاد شوددر وضعیتی قرار دھ. ١

 . ساعت برگردانید ٢بیمار را در تخت قرار داده و ھر . ٢

 .در صورت لزوم جھت پیشگیری از جابجایی گرافت، حركات را مھار كنید. ٣

 .ھا یا پانسمان در صورت لزوم استفاده كنید جھت حفظ گرافت از آتل. ٤

  .مدنظر قرار دھید) آسپیراسیون(تجمع مایع یا كشیدن آن / كامل گرافت با قاعده زخم از نظر مالكی از ھماتوم جھت تضمین تماس . ٥

   
                                                             
1  Partial thickness  
2  Full thickness  
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  Problem Definition                                                                                         بیان مشكل                                 

  .ھای محیطی خطر پرفیوژن مختل بافتی مربوطھ بھ سوختگی

    Expected Outcomes                                                                                  برآیندھای مورد انتظار                      

  .شود پرفیوژن مناسب در اندام مبتال حفظ 

   Nursing Recommendations                                                                     ی                         توصیھ ھای  پرستار

ساعت  ١-٢را ھر ) بی حسی، سوزن سوزن شدن یا تغییرات حرارتی(ھای اختالل جریان خون ناشی از ادم  عالیم و نشانھ. ١

  . ماییدساعت بھ دقت كنترل ن ٧٢بمدت 

ساعت بمدت  ١-٢با داپلر ھر ( ، طوالنی شدن زمان پرشدگی مویرگی كھ نشاندھنده كاھش پرفیوژن ) توسط داپلر(كاھش نبض . ٢

 . است بررسی كنید) ساعت ٧٢

 .جھت جلوگیری از كاھش جریان خون، اندام را در سطحی باالتر از قلب قرار  دھید. ٣

  .خون، از قرار دادن پانسمان ھای محدوده كننده روی اندام آزرده خودداری نمایید جھت جلوگیری از كاھش جریان. ٤      

  
  Problem Definition                                                                                    بیان مشكل                                      

  .درمانھادرد مربوط بھ صدمھ پوستی و 

    Expected Outcomes                                                                             برآیندھای مورد انتظار                            

  .دھد كودك كاھش درد را در سطح قابل قبول نشان 

   Nursing Recommendations                                                            توصیھ ھای  پرستاری                                  

 .خاطر داشتھ باشید كھ درد سوختگی غالبا طاقت فرسا، فراگیر و غیر قابل فروكش استھ ب. ١

 .دجھت كاستن درد ناشی از ورزش بمنظور دستیابی مجدد بھ كشش، اندام را بصورت كشیده قرار دھی. ٢

 . جھت بحداقل رسیدن انقباض غیر عادی عضالت، ورزش فعال و غیر فعال را برقرار سازید. ٣

 .جھت پیشگیری از افزایش درد، تحریك را كاھش دھید. ٤

 .جھت كاھش خارش پس از درمان، دارویی را در نظر بگیرید. ٥

 .الم استفاده كنیدضربھ مالیم در نواحی س/ برای برقراری تماس فیزیكی و آرامش از لمس . ٦

 .از روشھای غیر دارویی مناسب درد استفاده نمایید. ٧

نیاز را از نظر دادن داروی ضد درد پیش بینی كرده و پیش از شروع درد شدید و در فواصل منظم جھت پیشگیری از عود . ٨

  .مصرف نمایید
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  Problem Definition                                                                                            بیان مشكل                             

  .خطر عفونت مربوط بھ پوست عریان و وجود ارگانیسمھای پاتوژن و اختالل  پاسخ ایمنی

    Expected Outcomes                                                                                      برآیندھای مورد انتظار                  

  .شود منابع احتمالی عفونت برطرف  -

  .زخم حداقل یا ھیچگونھ مالكی از عفونت را نشان ندھد -

   Nursing Recommendations                                                                            توصیھ ھای  پرستاری                  

  .معیارھای كنترل عفونت را برقرار نموده و حفظ كنید. ١

 .جھت بھ حداقل رسانیدن تماس با عوامل عفونی، پرسنل و مالقات كنندگان باید دستھا را بدقت بشویند. ٢

ر ھنگام مراقبت از نواحی زخم باز جھت بحداقل رسانیدن تماس با عوامل عفونی از  ماسك، كاله، دستكشھای استریل یا تمیز د. ٣

 .استفاده كنید

 .اسكار، كروت و طاولھا را جھت برطرف كردن مخزن ارگانیسمھا بررسی نمایید. ٤

 .از تماس بیمار با افرادیكھ دچار عفونت تنفسی فوقانی یا پوست ھستند جلوگیری نمایید. ٥

 .مار را طبق پروتوكل واحد بستری بپوشانیدجھت فراھم كردن مانعی برای ورود ارگانیسمھا، زخم یا بی. ٦

 .بھداشت دھان را مراعات نمایید. ٧

 .از فراورده ھای موضعی ضد میكروبی و پانسمانھا جھت كنترل تكثیر باكتریھا استفاده كنید. ٨

 .یدجھت اطمینان از ھرگونھ افزایش یا تغییر در فلور زخم یك كشت اولیھ و از آن پس بطور پیاپی كشت بردار. ٩

، ھیپوترمی، نفخ شكم یا ایلئوس oC٥/٣٩از قبیل عدم ھشیاری، تا كی پنھ، افزایش حرارت بیش از (عالیم سپسیس و عفونت . ١٠

  . را بدقت كنترل كنید) و تغییر ظاھر زخم

  
  Problem Definition                                                               بیان مشكل                                                          

  .خطر تنظیم غیر موثر حرارت مربوط بھ دفع  گرما و گسستگی مكانیسم دفاعی پوست از نظر حفظ حرارت بدن

    Expected Outcomes                                                      برآیندھای مورد انتظار                                                  

  .شود نسبت بھ سن حفظ ) ٦/٩٨-١٠٠ oF( ٣٧-١/٣٨ oCحرارت كودك در محدوده طبیعی 

   Nursing Recommendations                                        توصیھ ھای  پرستاری                                                     

 ١سیانوزانتھای(تعیین تطابق عروق بھ دفع حرارت، پوست را از نظر سردی، تغییر رنگ و پرشدگی مجدد مویرگی جھت . ١

  .بررسی كنید) ھا و لك دار شدن ھا، رنگ بستر ناخن اندام

 .عالیم حیاتی خصوصا حرارت را از نظر تعیین روند قابل توجھ كنترل كنید. ٢

 ). باشد ای از تب می انھاز نظرلرز تحت نظر بگیرید زیرا نش. ٣

محدود كردن زمان قرار گرفتن در وان (جھت حفظ حرارت بدن از قرار گرفتن در معرض پروسیجرھای مولد استرس سرما . ٤

  .خودداری كنید) ماه و استفاده از حرارت مصنوعی ٦دقیقھ، قنداق كردن كودك، پوشانیدن سركودك كمتر از  ٢٠بھ مدت 

   
                                                             
1 . Acrocyanosis  
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  Problem Definition                                                                                                                 بیان مشكل         

  .ھا بعلت سوختگی خطر كمبود حجم مایعات مربوط بھ دفع طبیعی مایعات از بافت

    Expected Outcomes                                                                             برآیندھای مورد انتظار                             

  .شود ھا و بازده ادرار حفظ  احیا سازی كافی مایعات با مالكی از پرفیوژن مناسب بافت

   Nursing Recommendations                                            توصیھ ھای  پرستاری                                                  

  .جھت جایگزینی دفع مایعات مربوط بھ سوختگی، مایعات كریستالوئید یا كلوئید را بر اساس پروتكل تجویز نمایید. ١

ختالل جریان خون یا تورگر پوستی، افزایش نبض، كاھش بارده ادرار، ا(كمبود : وضع جایگزینی مایعات را بررسی كنید. ٢

جھت شناسایی توازن مناسب مایعات ) احتقان ریھ یا ادم ریھ(یا زیادی آن ) قراری و عدم ھشیاری بی(تغییر در وضعیت ذھنی 

 .باشد می

 .جھت ارزیابی وضعیت احتباس مایع یا دیورز، وزن را روزانھ كنترل كنید. ٣

بوط بھ ھیپوولمی یا ازدیاد بار كنترل نمایید بدلیل اینكھ تغییر در فشار خون پارامترھای ھمودینامیك را از نظر تغییر ثبات مر. ٤

 .یك عالمت دیررس است

ھموگلوبین، ھماتوكریت، گلوكز، پتاسیم سرم و سدیم ، (جھت شناسایی عدم توازن مایعات و الكترولیت، نتایج آزمایشات . ٥

 .را كنترل نمایید) پروتئین سرم، فسفرو منیزیم

  .حاوی پتاسیم یا محدود از نظر پتاسیم را بر حسب وجود ھیپوكالمی یا ھیپركالمی تجویز نمایید مایعات. ٦

  
  Problem Definition                                                                   بیان مشكل                                                       

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ افزایش كاتابولیسم و متابولیسم و از دست دادن اشتھا:  ھعدم تعادل تغذی

    Expected Outcomes                                                           برآیندھای مورد انتظار                                              

  .كند مصرف كرده و وزن قبل از سوختگی را حفظ كودك مواد غذایی كافی را 

   Nursing Recommendations                                              توصیھ ھای  پرستاری                                               

  .خوردن مایعات از راه دھان را تشویق نمایید. ١

ھای غنی از نظر كالری و پروتئین را فراھم  تئین و برآوردن نیازھای كالری، غذاھا و لقمھجھت جلوگیری از شكنندگی پرو. ٢

 .سازد

 .غذاھایی را فراھم سازید كھ اشتھای كودك را تحریك نماید. ٣

 .غذاھای مكمل روده ای را بر حسب نیاز تجویز نمایید. ٤

 .جھت كنترل وضع تغذیھ و مایعات وزن را بطور ھفتگی بسنجید . ٥

 .جھت ارزیابی كفایت مصرف ، جذب و دفع مایعات را ثبت كنید. ٦

  .یبوست كنترل نموده و درمان سریع را جھت جلوگیری از بی اشتھایی برقرار سازید/ از نظر اسھال . ٧
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  Problem Definition                                                                         بیان مشكل                                                 

  .خطر یبوست و اسھال مربوط بھ تجویز مخدر، عدم مصرف كافی تغذیھ و نیاز بھ تغذیھ از طریق سوند

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                        

  .نشان داده شود) روز ١-٢ھر (مشخصھ دفع طبیعی روده بصورت مدفوع نرم و دارای شكل 

   Nursing Recommendations                                                     توصیھ ھای  پرستاری                                         

  .یبوست را كنترل كرده و درمان سریع را برقرار نمایید/ ال اسھ. ١

 .حجم و قوام مدفوع را روزانھ ثبت كنید. ٢

 .داروھای ضد اسھال را تجویز نمایید. ٣

 .از مسھل، لینت مدفوع جھت جلوگیری از بی اشتھایی استفاده كنید. ٤

 .ا بررسی كنیدجھت ارتباط دادن كم آبی با بروز یبوست وضعیت مایعات ر. ٥

 .ھا را كنترل كرده و بر حسب نیاز از طریق ورید با سوند تغذیھ جایگزین نمایید وضعیت الكترولیت. ٦

  .جھت افزودن پریستالسیس و حركات روده، فعالیت و تحرك بیمار را افزایش دھید. ٧

  
  Problem Definition                                                                 بیان مشكل                                                        

  .بی حركتی مربوط بھ درد، اختالل تحرك مفاصل و تشكیل اسكار

    Expected Outcomes                                                               برآیندھای مورد انتظار                                          

  .كودك در سطح توانایی فعالیت نماید -

  . یابد زخم با حداقل اسكار التیام  -

  .مفاصل قابلیت انعطاف و فعالیت خود را حفظ نمایند -

   Nursing Recommendations                                       توصیھ ھای  پرستاری                                                      

  :فعالیت کودک) الف

  .جھت حفظ كاركرد مناسب مفاصل و عضالت، ورزش ھایی با حركات دورانی انجام دھید. ١

 .چنانچھ كودك قادر بھ حركت دادن اندامھاست تشویق بھ تحرك نمایید. ٢

حت مفاصل مبتال را در آتل قرار دھید كھ جھت بھ در طول شب و در اوقات استرا. بھ محض امكان او را وادار بھ حركت نمایید. ٣

 .حداقل رسانیدن انقباضات غیر عادی عضالت است

 .را تشویق و ترویج نمایید ١جھت افزودن تحرك، فعالیت ھای خود مراقبتی. ٤

 .شودو تحرك او زیاد  احتمال ھمكاریتا  استفاده كنید ) مثال فعالیت فیزیكی(دقیقھ قبل از فعالیت دردناك  ٣٠-٤٥   از ضد درد .٥

  .فعالیتھای روزمره و بازی را در رویدادھای جالب تلفیق نمایید. ٦

  :حفظ فعالیت مفاصل و اندام ھا) ب

 جھت ایجاد حداقل عیب و كار كرد مناسب، اندامھا را در وضعیت فعالیت قرار دھید . ١

  .استفاده نماییدجھت بروز حداقل انقباضات غیر عادی عضالنی از آتل بر حسب دستور . ٢

بافشردن كالژن و (طبق دستور پیچیده كھ جھت جلوگیری از ھیپرتروفی اسكار ) زیرپوش یا(بافت در حال التیام را در باند كشدار . ٣

                                                             
1 . self help  
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 .است) كاستن عروق

 .التیام زخم بشكل مرطوب را فراھم سازید. ٤

 . زیكی استفاده كنیداز درمان فی) انقباضات عضالنی(جھت بحداقل رسانیدن تشكیل اسكار . ٥

  .جھت بحداقل رسانیدن خارش و تحریك بافت التیام یافتھ، تدبیری اتخاذ نمایید. ٦

  
  Problem Definition                                                                            بیان مشكل                                              

  .ھنی مختل در ارتباط با ظاھر و تحركتصویر ذ

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                  

  .ھای خانواده و مراقبین را بپذیرد كودك تالش -

  .ابلیت اشتغال داشتھ باشدكودك در فعالیت ھا، مطابق سن و ق -

  . كند كودك احساسات و نگرانیھای خود را در مورد ظاھر و واكنشھای دیگران بحث  -

  .كند ھمساالن، كودك پیشنھادات مثبت را ابراز / جھت سازش با ظاھر و پاسخ جامعھ  -

   Nursing Recommendations                                                                 توصیھ ھای  پرستاری                            

  : پذیرش کودک) الف

 .را ابالغ نمایید در اینصورت كودك انتظار بھبودی را خواھد داشت  بھ منظور نشان دادن پذیرش، نگرش مثبت. ١

 .جھت پیشگیری از استرس جدایی، تشریك مساعی والدین را در مراقبت تشویق نمایید. ٢

 .جھت ایجاد حس كنترل، در حد توانایی استقالل را تشویق نمایید .٣

 .جھت تشویق از نظر دسترسی بھ تكامل مناسب و حس طبیعی بودن ترتیبی از نظر حضور وی در مدرسھ فراھم سازید. ٤

 .افتصورت ایزوالسیون وی كاھش خواھد ی اینھ امكان تماس با ھمساالن را در موقعیت مناسب فراھم سازید ب. ٥

 .جھت ایجاد ارتباط حاكی از اعتماد، صداقت را با كودك و خانواده بكار گیرید. ٦

 .و افزودن عزت نفس است» طبیعی بودن«داشتن فعالیت ھایی مناسب سن و توانایی برای دسترسی بھ حس . ٧

 .ھمساالن را از نظر ظاھر كودك آماده نمایید كھ جھت تشویق پذیرش و حمایت است. ٨

در مورد اثر ناشی از تغییر در ظاھر و سبك زندگی  كودك و خانوادهصحبت با  فرصتھایی برایافزایش سازگاری، جھت . ٩

  .داختصاص دھی

  : سازگاری کودک) ب

  . جھت سھولت سازش با تغییر مربوط بھ تصویر ذھنی، احساسات او را در مورد ظاھر فیزیكی دریابید. ١

 .احساسات برگشت بخانھ، خانواده، مدرسھ و دوستان را بحث نمایید ھای سازشی ، جھت برقراری مكانیسم. ٢

 . ھا را از نظر شناسایی و پایھ ریزی صورت تقویت نمایید ابعاد فیزیكی ظاھر و قابلیت. ٣

 .شواھدی از التیام را جھت ایجاد حس امید خاطرنشان سازید. ٤

 . )آرایش، پوشاك ،كاله گیس( در مورد شیوه پوشاندن بدشكلی ھا بحث نمایید. ٥

 . فراھم سازید» طبیعی بودن«ھای تفریحی و سرگرم كننده جھت ترویج حس  فعالیت. ٦

 .جھت تشویق بھ سازش مثبت تفكر سازنده را در كودك ترویج نمایید. ٧

  .جھت افزودن حس كنترل و سازش با واكنشھای دیگران بھ كودك كمك كنید. ٨      
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  Problem Definition                                                                                                                       بیان مشكل    

  .تصویر ذھنی مختل در ارتباط با ظاھر و تحرك

    Expected Outcomes                                                                                  برآیندھای مورد انتظار                      

  .كودك عالقھ خود را از نظر رفتن بھ منزل نشان دھد

  .كودك بھ فعالیت ھای خود مراقبتی اشتغال یابد

   Nursing Recommendations                                                                        توصیھ ھای  پرستاری                     

  .ھای خود مراقبتی در حد لزوم كمك كنید در فعالیت. ١

 .صورت كودك انتظار بھبودی را خواھد داشت اینھ در بدو بستری شدن در بیمارستان در مورد ترخیص بحث نمایید ب. ٢

  .از خود بھ كودك كمك كنید منظور افزودن عزت نفس از نظر توسعھ استقالل و قابلیت ھای مراقبتھ ب. ٣

  

  Problem Definition                                                                                                                 بیان مشكل         

  ).كودك با وضعیت جدی(گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بحران موقعیتی 

    Expected Outcomes                                                                                                       ی مورد انتظار  برآیندھا

  . دھد خانواده درك خود را در مورد نیازھای كودك و تاثیر آن را برخود نشان  -

  .گیرد ر نظر خانواده اھداف واقعی برای خود، كودك و دیگران د -

  .كند خانواده تماس خود را با مراقبین بھداشتی حفظ  -

  .كودك بطور منظم بھ مدرسھ مراجعھ كرده و با ھمسن و ساالن تعامل داشتھ باشد -

   Nursing Recommendations                                                                                   توصیھ ھای  پرستاری          

  :درک خانواده از نیاز کودک) الف

  .مراقبت از زخم را بھ عضو مسئول خانواده آموزش دھید كھ جھت دسترسی بھ مھارت و افزایش اعتماد است. ١

 .در مورد رژیم غذایی، استراحت و فعالیت بحث كنید در منزلدر طرح مراقبت . ٢

 .بھ مداخلھ، نگرانی ھا را از نظر ورود مجدد كودك بھ خانواده جویا شوید جھت تسھیل سازش و شناسایی نیاز احتمالی. ٣

توان  نقطھ نظر خانواده را در مورد قابلیت ھای كودك، اعمال محدودیت ھا و آزادی ھای احتمالی جویا شوید كھ بھ این ترتیب می. ٤

 .بطور واقعی در طرح مراقبت در نظر گرفت

  .كمك نمایید در منزلخود، كودك و سایر اعضاء خانواده بھ طرح مراقبت  در برقراری اھداف واقعی برای. ٥

  :ارتباط خانواده با مراقبین ) ب

  . تیم مراقبت كودك و خانواده را از نظر تداوم مراقبت ھماھنگ سازید. ١

 .جلسھ بعدی مالقات را مشخص سازید. ٢

 .نیازھای خانواده را از نظر طرح مراقبت بررسی نمایید. ٣

 .از نظر پیوستن مجدد كودك بھ مدرسھ و دنیای ھمسن و ساالن با پرستار مدرسھ مشاركت نمایید. ٤

  .از نظر آماده كردن معلم و ھمسن و ساالن برای الحاق مجدد كودك از مدرسھ بازدید بھ عمل آورید. ٥
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  كودك مبتال بھ عفونت ھرپس سیمپلكس

 Problem Definition    بیان مشكل

  ھ با التھاب و عفونتدرد در رابط

 Expected Outcome    برآیند مورد انتظار

  .شود كودك درد خفیف داشتھ كھ با مصرف مناسب مایعات، ابراز كمتر درد و بی قراری و تحریك پذیری نشان داده می

 Nursing Recommendations   ھای پرستاری توصیھ

ر      جریان بلع می. حت باشندكودكان با عفونت ویروسی دھان ممكن است شدیدًا نارا - ك خط ی ی م آب تواند سبب درد شدید شده و ك

  . واقعی است

د        ھ ب - اس بگیرن ك تم ا پزش ی ب م آب م ك روز عالی ویق       . والدین توصیھ كنید كھ در صورت ب د تش ت و بای م اس رف مایعات مھ مص

رم باشد پیشنھاد      مقاھ تغذیھ ب. پذیرند اكثر كودكان شیر و مایعات فاقد مركبات و كربنات را می. نمود رك و ن ر مح دیر كم كھ غی

  .شود می

  . برای پیشگیری از عفونت ثانویھ، دھان كودك خصوصًا پس از خوردن باید با سالن نرمال شستھ شود -

  .ستامینوفن با تركیبی از كودئین را میتوان از راه دھان یا ركتوم جھت درد و تب دادا -

اط   - ا احتی ود    بی حسی موضعی مثل لیدوكائین باید ب رده ش ار ب ال        . بك ی موضعی در كودكان خردس ی حس رف ب راط در مص اف

  .تواند سبب سركوب رفلكس اوغ زدن شده و خطر آسپیراسیون را مطرح سازد می

 
 Problem Definition    بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با تغییرات در تمامیت پوستی

 Expected Outcome    برآیند مورد انتظار

  .شود ی از عالیم عفونت باكتریال ثانویھ بوده كھ با التیام ضایعات و حرارت طبیعی بدن مشخص میكودك عار

 Nursing Recommendations    ھای پرستاری توصیھ

  . ھای تماسی اعمال گردد در مورد كودكان بستری مبتال بھ عفونت ھرپس سیمپلكس باید احتیاط -

ی  - ھ دلم    كودك تا زمانی مسری تلقی م ود ك وند       ھش دا ش ت ج ل روی ای قاب ا از وزیكولھ ی      ھ ب . ھ اط پوشش ھ در مخ ھ دلم ل اینك دلی

  .شود تا زمانی كھ بطور كامل التیام یابد شود لذا این ضایعات مسری تلقی می تشكیل نمی

ا ساك        - ت از دھان ی ام مراقب رده و در ھنگ ار ب تاندارد را بك ت    تمام پرسنلی كھ با كودك تماس دارند باید احتیاطھای اس ا دس ن ی ش

  . ھا یا اشیائی كھ ممكن است با بزاق یا ترشحات آلوده شود احتیاط نمایند زدن بھ مالفھ

  .شستن دقیق دستھا امر اساسی است -

د      - ت كنن وق را رعای وارد ف ت م دین   . والدین نیز باید در ھنگام مراقبت از كودك در منزل برای پیشگیری از انتشار عفون ھ وال ب

ھ   ، سر پستانكھا توصیھ كنید كھ شیشھ روف و حول ا          ھا، اسباب بازیھا، ظ ان ب ورت امك ا در ص تھ ی ا آب داغ و صابون شس ا ب ھ

  . ماشین ظرفشویی اینكار صورت گیرد

 .اعضاء خانواده نباید از ابزار كودك مبتال بھ عفونت استفاده نمایند -
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رد        تواند بھ قسمتھای دیگر بدن انتشار یابد كودك نباید بدلیل اینكھ عفونت می - ت بب ھ عفون ا ناحی ك دھان ی تھا را نزدی د از  . دس بای

  .محدود كننده ھای آرنج استفاده شود

  .معموًال در اوج یأس بوده  لذا نیاز بھ بغل كردن و نوازش دارد  HSV-1كودك با عفونت  -

 
 Problem Definition    بیان مشكل

  .خطر كمبود حجم مایعات در رابطھ با ضایعات دردناك بدن

 Expected Outcome    ندھای مورد انتظاربرآی

  .كودك بازده ادراری مناسب را حفظ كرده و مخاط پوششی مرطوب و تورگر پوستی مناسب را نشان دھد

 Nursing Recommendations    ھای پرستاری توصیھ

ادر     - ودك ق انی، ك ات از راه    وجود عفونت توام با بی قراری و تحریك پذیری ھمچنین بدلیل وجود ضایعات دھ رف مایع ھ مص ب

 . ضمن اینكھ نیاز خواھد بود داروھایی از طریق ورید داده شود. دھان نبوده لذا در مرحلھ حاد باید مایعات وریدی داده شود

  .باید مخاط پوششی و تورگور پوستی را بررسی كرده و جذب و دفع مایعات محاسبھ گردد -
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  ١قارچی ك مبتال بھ عفونتدكو

 Problem Definition   بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با علت عفونت و تجویز دارو

 Expected Outcome   برآیندھای مورد انتظار

  .خانواده روشھای پیشگیری از انتشار عفونت را نشان داده و داروھا را طبق دستور مصرف نماید

 Nursing Recommendations   ھای پرستاری توصیھ

ب    ٣-٤ساعت بمدت  ٦بھ والدین آموزش دھید كھ یک میلی لیتر از سوسپانسیون نیستانین را ھر  - ھ ل م ب ا و   روز تا ناپدید شدن عالی ھ

  . بار در روز دریافت كنند ٤میلی لیتر  ٤توانند  كودكان بزرگتر می. زبان بمالند

ی     - اتور سبب جذب دارو م ود ب   بدلیل اینكھ مالیدن دارو با اپلیك ی    ش یھ م تر توص أثیر بیش تكش      رای ت ا دس یون دارو را ب ود سوسپانس ش

  . بمالند

  . برای افزودن مدت زمان تماس دارو با مخاط پوششی بھتر است نیستاتین را پس از تغذیھ مالید -

  .شود بطور متناوب از فلوكونازول خوراكی در درمان برفك شیرخوار استفاده می -

ود   ھا و شیشھ ا، سرپستانكجھت كاستن شانس عفونت مجدد پستانكھ - ت    ھ ب . ھا باید بطور كامل شستھ ش ورد روش و اھمی دین درم وال

  . شستن دستھا آموزش دھید

  . پیشنھاد دھید كھ والدین از نیستاتین یا كرم كلوتریمازول استفاده كنند) قارچی(در شیرخوار مبتال بھ درماتیت دیاپر  -

  .ستھ كھ زمینھ مساعدی از نظر رشد قارچ استتواند رطوبت را كا خودداری از بستن دیاپر می -

 
 Problem Definition   بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با تحریك دھان و تغییر ذائقھ:  خطر عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome   برآیندھای مورد انتظار

  .شیرخوار مقدار كافی مواد غذایی را صرف نماید

 Nursing Recommendations   یھای پرستار توصیھ

تاتین     . كند چنانچھ شیرخوار از شیر مادر استفاده می - ا نیس ان ب ت درم وك      (پستانھای مادر باید تح ھ ن تاتین را ب یر، نیس ل از دادن ش قب

  . قرار گیرد) ھا بمالد پستان

ت         - ب اس تال مناس یرخوار مب رای ش رر شیر ب م و مك ادیر ك ودك بز     . مق رای ك ك ب رف مایعات خن ی  مص ر م ش را در   رگت د آرام توان

  .برداشتھ باشد

  .بھ والدین توصیھ كنید عدم تمایل شیرخوار بھ تغذیھ، وقوع تب و یا مقاومت عفونت قارچی بھ درمان را اطالع دھند -

  

  

  

  
                                                             
1 -candidiasis 
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  كودك مبتال بھ درماتیت تماسی

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد و خطر عفونت در رابطھ با ضایعات پوستی

 Expected Outcome  رآیندھای مورد انتظارب

ا      . شود كودك تحریك كمتر پوستی داشتھ كھ با كاھش سوزش و افزایش التیام مشخص می ھ ب وده ك راز نم كودك حداقل درد و خارش را اب

  .شود كاھش تحریك پذیری، عدم خاراندن و اوقات بدون وقفھ خواب نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

مراقبت پرستاری از كودك مبتال بھ درماتیت تماسی در جھت تسكین خارش، پیشگیری از عفونت، شناسایی و برطرف كردن  -

  .شود مواد مھاجم سوق داده می

  . ایجاد نماید) خارش(تواند قدری تسكین  می ١ھای ولرم آوینو و حمام) كاالمین(كمپرسھای سرد، لوسیون ھای ضد خارش  -

اب  (ھای  ھای استروئید موضعی باید پس از گذاشتن كمپرسكرم - ك       ) با ھدف كاھش التھ ھ باری ك الی ورت ی رد بص وب س مرط

  . مالیده شود

ودك      می) آتاراكس(یا ھیدروكسی زین ) بنادریل(ھا مثل دیفن ھیدرامین  دادن آنتی ھیستامین - رای ك ب را ب تراحت مناس تواند اس

  . فراھم سازد

ت         زیاد میبھ دلیل اینكھ گرمای  - دین فعالی ھ وال د ك زایش دھد توصیھ كنی ارش را اف رارت      تواند خ ھ و ح ر گرفت ای آرام در نظ ھ

  .اطاق را در سطح مناسب نگھدارند

  . یابد بھ والدین اطمینان دھید كھ ضایعات مسری نبوده و بدیگران یا سایر قسمتھای بدن با خارانیدن انتقال نمی -

ی روغنھای مربوط بھ گیاھانی مثل س - د     م پیچك، بلوط و سماق با چسبیدن بھ پوست، زیر ناخنھا و پوشاك م د ضایعات جدی توانن

ود   ی  . بوجود آورند چنانچھ اگر با آب و صابون شستھ نش ز           ضایعات م د تمی ت را بای ذا پوس وند ل ھ ش ت ثانوی ار عفون د دچ توانن

  . نگھداشتھ و ھر گونھ كوششی برای جلوگیری از خارانیدن صورت گیرد

  .الدین توصیھ كنید كھ چنانچھ كودك دچار تب و یا اگر ضایعات چركی شود با پزشك تماس بگیرندوھ ب -

 
 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات از نظر كنترل و پیشگیری از التھاب پوستی مجدد در رابطھ با درك ناكامل اصول درمانی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ك و خانواده مواد تحریك كننده را شناسایی و دوری كرده و درمان منتخب را بطور صحیح انجام دھندكود

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . شود درماتیت تماسی با اجتناب از مواد مھاجم پیشگیری می -

ت     چنانچ. بھ كودكان باید در مورد شناسایی این گروه از گیاھان آموزش داد - رار گرف ان ق روه از گیاھ ھ كودك در تماس با این گ

  . و پوشاك را با آب گرم و صابون بشویند) دقیقھ ١٥طی (باید بالفاصلھ پوست را با آب سرد 

ی           ١الئورزینھای - ات اھل ا حیوان اس ب ا تم ا ی وختن برگھ ی از س ا دود ناش موجود در گیاھان نھ تنھا در تماس مستقیم با گیاه بلكھ ب

                                                             
1 -Aveeno 
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  . یابند نیز انتشار می) اند اس با گیاه بودهكھ در تم(

ر       - واع دیگ روز ان د از ب ت میتوان ی برزن ھای ورزش واھرات، كفش ی، ج ایل آرایش ل وس ده مث ناختھ ش ركین ش اب از مح اجتن

  . درماتیت جلوگیری كند

د     ١٤توانند طالی  كودكان حساس بھ نیكل می - ل كنن ار را تحم ام عی واره . عیار یا نقره تم د   گوش ا بای والد      ھ ا ف وده ی وآلرژن ب ھیپ

  .ضد زنگ باشد

ت         . پیشگیری از درماتیت دیاپر آسانتر از درمان آنست - ھ رعای تگی ب ت بس رغم عل گیری از آن علی ز و پیش ت آمی درمان موفقی

اپر دارد ھ دی ت ناحی م   . بھداش ابون مالی ا آب و ص دفوع ب ا م ع ادرار ی ار دف ر ب س از ھ م آن پ ریع و مالی ردن س ز ك ، ٢داو(تمی

  .كند آمونیاك پوست و سایر محركین را از بین برده و شانس شكنندگی پوستی و عفونت را كم می) ٣ابون نوتراژناص

د (والدین باید با حولھ نرم بمالیمت پوست را خشك . توجھ والدین را باید بھ چینھای پوستی جلب كرد - ) رطوبت پوست را بگیرن

  . كنند

ی     - ور م وا و ن رض ھ د      قرار دادن پوست در مع ك كن ام آن كم ھ التی د ب ین        . توان اپر در ح د از بستن دی اب بای ان تشدید التھ در زم

  .ھای كوتاه مدت خودداری كرد خواب

ك و      می) ، دسیتین و اكسیدزینك Dو  A(برای پیشگیری از دیاپرراش از پماد محافظ غیر محرك  - ز و خش ت تمی وان در پوس ت

  . تواند رطوبت را حفظ كند احی ملتھب باید خودداری كرد زیرا میاز مالیدن پماد بھ نو. بدون آسیب استفاده كرد

ی  - د       بستن دیاپر م زایش دھ تروئید را اف ومی اس ذب عم د ج تروئید ب    . توان ابراین كرمھای اس اپر استفاده     ھ بن ت دی درت در دماتی ن

  .كند شود زیرا دیاپر مانند پانسمان محدود كننده عمل می می

وزاد       . یك ناشی از ادرار و مدفوع را كاھش دھدتواند تحر تعویض مكرر دیاپر می - اپر ن ار دی اعتی یكب دین س ھ وال تشویق كنید ك

  .ساعت دیاپر شیرخوار را كنترل كنند ٢وھر 

ت        . كند استفاده از دیاپر یكبار مصرف نیاز بھ تعویض مكرر را نفی نمی - رف رطوب ار مص د دیاپرھای یكب ھ مانن ر فتیل اگرچھ اث

  . شوند كشد ولی آمونیاك و مواد زائد در پوست باقیمانده و سبب تحریك می می سمت آسترھ را از پوست ب

  .ندرت استفاده شودھ زیر شلواری الستیكی یا پالستیكی با حفظ رطوبت سبب شكنندگی پوستی شده لذا باید ب -

ابون م  بھ والدینشود  ای در منزل شستھ می چنانچھ دیاپرھای پارچھ - ی     توصیھ كنید كھ با آب داغ و ص ار آبكش تھ و دوب م شس الی

  . تواند آمونیاك را كم كند می ٤)دیاپرن(خیساندن دیاپر قبل از شستن در تركیب آمونیوم . نمایند

  .استفاده از سركھ بھ اندازه  یک چھارم فنجان در آبكشی مفید است -

دا ك       ٣بھ والدین توصیھ كنید چنانچھ طی  - ن پی ز روش گ قرم ت و رن ا    روز درمان راش بھبود نیاف ونریزی و ی ا خ ا رد ی ول و ت

  .جوش ایجاد شد و یا شیرخوار دچار تب شد با پزشك تماس بگیرند

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    
1 -Oleoresins 
2-Dove  
3 -Neutrogena 
4 -Diaperene 
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  كودك مبتال بھ درماتیت آتوپیك

 Problem Definition   بیان مشكل

  تمامیت پوستی مختل در رابطھ با عوامل محیطی و ایمنی

 Expected Outcome   برآیند مورد انتظار

  یك پوستی نشان داده شودبا كاھش مالك تحر

 Nursing Recommendations   ھای پرستاری توصیھ

  .كودك مبتال غالبًا تحریك پذیر بوده و والدین نیاز بھ حمایت و اطمینان در انجام مراقبت دارند -

ی   - ر مایعات م ت از نظ ت پوس د  كفای كین دھ ارش را تس د خ ده  ھ ب. توان وب كنن ای مرط ھ از كرمھ د ك وزش دھی دین آم ل  وال مث

  . اوسرین، نیوا یا وازلین روزی چند بار ھم چنین بالفاصلھ پس از حمام استفاده نمایند

ی          والدین اطمینان دھید كھ كرمھ ب - ت م ض احساس خشكی پوس وده و بمح ده حاوی داروی صدمھ زا نب وان   ھای مرطوب كنن ت

  . مالید

اب و     تواند تسكین ایجاد كمپرسھای مرطوب خنك و غوطھ ور كردن در آب می - روت، كاھش التھ كرده و جھت خارج كردن ك

ود       ھ ب. شود نواحی خشك دارای ترشح استفاده می عی داده ش ای موض اندن و داروھ ورد خیس ق در م وزش دقی ا  . والدین باید آم ب

رد     در آب ولرم یا سرد می) كھنھ(ای  ھای پنبھ خیساندن مالفھ تفاده ك وب اس ھای خیس  . توان بعنوان كمپرسھای مرط را  كمپرس

  .روز استفاده كرد ٣نباید بیش از 

 
 Problem Definition   بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با تحریك و خشكی پوست

 Expected Outcome   برآیند مورد انتظار

  .شود كودك فاقد عالیم عفونت باكتریال ثانویھ بوده كھ با حرارت طبیعی پوست و فقدان ترشح چركی مشخص می

 Nursing Recommendations   پرستاریھای  توصیھ

  . تواند اگزما را تشدید نماید خصوصًا اگر پشمی یا مواد دیگری باشد كھ سبب تعریق شود پوشاك زبر می -

داق       ھ تواند خارش را بیشتر سازد بنابراین ب گرما و عرق می - خیم قن اك ض ا پوش و ی د در پت والدین آموزش دھید كھ كودك را نبای

  . كرد

ار         ھا می كھ دترژانھا و نرم كنندهبدلیل این - تھ و دوب م شس رژان مالی ا دت د ب توانند سبب تشدید درماتیت آتوپیك شوند، پوشاك را بای

  .آبكشی كرد

د ھ ب - تكش . والدین توصیھ كنید كھ ناخنھای كودك را تمیز و كوتاه نگھدارن ھ   دس ی  ھای پنب دن      ای م ل از خاران م حاص د از زخ توان

ی  پیشگیری كند ولی باید  رجیح داده م د در          در استفاده از آن دقت كرد و ت ی میتوان رف افراط ون مص ده چ تفاده ش ود شبھا اس ش

  . تكامل حركتی ظریف تداخل ایجاد نماید

  .تواند مانع خاراندن شود پیراھن آستین بلند، سبك و لباس یك تكھ می -

  . حداقل برسدھ پوست كودك باید تمیز نگھداری شده تا عفونت ثانویھ ب -

رد   مصرف صابون باید خودداری نمود از حمام روغنی یا پماد می از - توان بعنوان جانشین صابون استفاده كرد ولی باید دقت ك

  . شود كھ كودك و وان لغزنده شوند بدلیل اینكھ سبب می



١٢٥ 
 

  .تواند از ایجاد گرما و خارش جلوگیری نماید آب ولرم حمام می -

ح، پوستول   (عالیم عفونت پوستی   محض بروز اولینھ والدین آموزش دھید بھ ب - ت دارای ترش زارش داده و    ) پوس ك گ ھ پزش ب

  .آنتی بیوتیك موضعی و خوراكی شروع شود

  . كودكان با درماتیت آتوپیك پیش از شنا باید از كرم مرطوب كننده استفاده كنند و پس از خروج از آب نیز بالفاصلھ بمالند -

  . تواند اثر خشك كننده داشتھ باشد می) دقیقھ ٢٠بیش از (باقی ماندن طوالنی مدت در آب  -

  . تواند خشكی پوست را كاھش دھد وجود یك وسیلھ رطوبت دھنده در فصل زمستان می -

  .كودك باید از قرارگرفتن درمعرض اشعھ خورشید دوری كند -

 
 Problem Definition   بیان مشكل

  مربوطھ گسستگی فرایندھای خانوادگی در رابطھ با خارش كودك و درمان

 Expected Outcome   برآیندھای مورد انتظار

  .ھای خود را مطرح سازند كودك و خانواده احساسات و دلواپسی

 1Nursing Recommendations   ھای پرستاری توصیھ

ی                كودكان مبتال و خانواده - ود نم ریع بھب ور س ان بط عیت آن ی كھ وض أس شدید شده وقت ار ی وًال دچ ا معم ای آنھ د  ھ ن   ب. یاب د ای ای

د ب      ھ فرصت را بھ آنان داد كھ یأس خود را ابراز كرده و ب اد بگیرن رل را ی یوه كنت ھ ش ھ ھ آنان كمك كرد ك ھ     گون ھ نظم خان ای ك

  .بھم نریزد

وزش        - اید آم ت ش رده اس ت نك ك حمای ت آتوپی تقیم درماتی ت مس وان عل اطفی را بعن اراحتی ع ت ن ور ثاب ات بط ھ مطالع اگرچ

  .كودك بزرگتر كمك كند تا با یأس و ناراحتی حاصل از این وضعیت كنار آیند ھای كاھش استرس بھ شیوه
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  گوارشیبیماریھای 

  
  كودك مبتال بھ اسھال حاد 

  Problem Definition                                                                             بیان مشكل                                            

  .با دفع زیاد از طریق مدفوع یا استفراغ كمبود حجم مایع در ارتباط

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                 

  .كودك عالیم مایع رسانی كافی را نشان دھد

   Nursing Recommendations                                                                                   توصیھ ھای  پرستاری          

  .شود راه دھان جھت مایع رسانی و جایگزینی حجمی است كھ از طریق مدفوع دفع می ١دادن محلول خوراكی از  -١

استفراغ  زیرا كند  داده خصوصا اگر استفراغ می) دقیقھ ٥-١٠ق چایخوری ھر قاش ١-٢(مقادیر كم و مكرر ھ محلول خوراكی را ب -٢

  .موارد منع در مصرف محلول خوراكی نیست) مگر اینكھ شدید باشد(

  شود نمایید زیرا سبب رفع كم آبی شدید و استفراغ میانفوزیون مایعات  وریدی را بر حسب دستور.  

 كھ از طریق مدفوع دفع شود می شود ی خاصی استفاده از داروھای ضد میكروبی در درمان پاتوژنھا. 

٣- ORS  را بطور متناوب با مایعات دارای سدیم كم مثل آب، شیر مادر یا فرموال بدھید اكثر تحقیقات نشان داده است فرموالی

 .فاقد الكتوز زمانی باید برای شیرخوار استفاده شود كھ فرموال را تحمل نكند

مطالعات نشان داده است كھ دادن بموقع غذای زیرا ھ كودك پیشنھاد غذای معمولی بر حسب تحمل بدھید پس از مایع رسانی ب. ٤

  .تواند تعداد دفعات مدفوع و اتالف وزن را كاستھ و طول مدت بیماری را كوتاه سازد طبیعی می

 .یق گزارش كنیدرا بطور دق) ادرار، مدفوع و استفراغ(جھت ارزیابی اثر مداخالت جذب و دفع مایعات . ٥

 .ساعت كنترل كنید ٨جھت بررسی وضع مایع رسانی، وزن مخصوص ادرار را ھر . ٦

 .روزانھ شیرخوار را توزین نمایید. ٧

 .ساعت كنترل كنید ٤ر پوست ، مخاط پوششی و وضعیت ذھنی را ھر وجھت بررسی مایع رسانی، عالیم حیاتی ، تورگ. ٨

این مایعات معموال دارای زیرا  یوه، نوشابھ حاوی كربنات و ژالتین جلوگیری كنیداز مصرف مایعات صاف شده مثل آب م. ٩

 .كربوھیدرات بیشتر و الكترولیت كمتر و دارای اسمواللیتھ بیشتر ھستند

از نظر فراھم سازی درمان مناسب، كنترل جذب و دفع و عالیم كم آبی جھت تضمین نتایج مناسب و ھمكاری با رژیم . ١٠      

  .نی، خانوده را آموزش دھیددرما

  

  

  

  

                                                             
1 . Oral Rehydration solution (ORS) 
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  Problem Definition                                                            بیان مشكل                                                             

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ دفع اسھالی و مصرف ناكافی: عدم تعادل تغذیھ

    Expected Outcomes                                                           رآیندھای مورد انتظار                                             ب

  . دھد كودك تغذیھ مطلوب را دریافت كرده و اضافھ وزن رضایت بخش را نشان 

   Nursing Recommendations                                                                     توصیھ ھای  پرستاری                       

  ).تواند از شدت و طول مدت بیماری بكاھد میشیر مادر  (پس از مایع رسانی ، مادر را در تغذیھ از پستان آموزش دھید . ١

خودداری نمایید بدلیل اینكھ از نظر انرژی و پروتیئن ) ا چایبری موز، برنج، عصاره سیب، سوخا( ١ برت از مصرف رژیم. ٢

  .حداقل و كربوھیدرات غنی و الكترولیت كم دارد

 .جھت بررسی تحمل تغذیھ پاسخ مربوط بھ تغذیھ را ثبت نمایید. ٣

  .مورد توجھ قرار دھیدھای اعضاء خانواده را از نظر ھمكاری با درمان  ھا و اولویت نگرانی. ٤      

  
  Problem Definition                                                        بیان مشكل                                                                  

  .ھای مھاجم بھ سیستم گوارش خطر عفونت در رابطھ با انتقال میكرو ارگانیسم

    Expected Outcomes                                                                                               برآیندھای مورد انتظار         

  .عفونت بھ دیگران انتقال نیابد

   Nursing Recommendations                                                                     توصیھ ھای  پرستاری                         

  .ای ھم چنین دفع مدفوع و برداشتن نمونھ را بطور صحیح انجام دھید جھت كاستن خطر پخش عفونت، ایزوالسیون روده. ١

 .ھا را بطور دقیق شستشو نمایید جھت كاستن خطر انتشار عفونت، دست. ٢

 .دجھت كاستن احتمال پخش مدفوع، دیاپر را بطور محكم ببندی. ٣

 .جھت حفظ مناسب مدفوع و كاستن خطر درماتیت دیاپر، از دیاپرھای یكبار مصرف جاذب استفاده كنید. ٤

 .از تماس دستھای شیر خواران و كودكان كوچك بھ نواحی آلوده و قرار دادن اشیاء در آن نواحی جلوگیری نمایید. ٥

  .ن بھ توالت بھ كودكان آموزش دھیدھا را پس از رفت برای جلوگیری از انتشار عفونت، شستن دست. ٦

ھا آموزش  جھت كاستن خطر انتشار عفونت بھ اعضاء خانواده و مالقات كنندگان در مورد اقدامات جداسازی خصوصًا شستن دست. ٧

  .دھید

  
  Problem Definition                                           بیان مشكل                                                                                

  لست مربوط بھ دفع مكرر و مدفوع شاختالل سالمت پو

    Expected Outcomes                                       برآیندھای مورد انتظار                                                                  

  .از شكنندگی پوستی نداشتھ باشدعالئمی  ونھ كودك ھیچگ

   Nursing Recommendations                            توصیھ ھای  پرستاری                                                                  

  .جھت تمیز و خشك نگھداشتن پوست، دیاپر را بطور مكرر تعویض نمایید. ١

                                                             
1 BRAT 
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 .موقع درمان وجود داشتھ باشدھ را از نظر عفونت مثل كاندیدا تحت نظر بگیرید كھ امكان شروع ب پرینھ. ٢

و آب شستھ و یا در لگن قرار دھید بدلیل اینكھ مدفوع اسھالی سبب تحریك ) فاقد ماده قلیایی(باسن بیمار را با صابون مالیم . ٣

 . شود شدید پوست می

 . بمالید) نوع پماد در ھر كودكی می تواند متفاوت باشد(پوست پماد اكسید زینك جھت محافظت . ٤

پماد محافظ در پوست تحریك شده یا زخمی بمالید اینكار جھت تسریع . التیام در معرض ھوا قرار دھیدجھت پوست قرمز را . ٥

 .التیام است

 .شود بدلیل اینكھ سبب سوزش می پرھیز نمایید) مختص كودك(لكل اپوست دارای زخم با سوآبھای حاوی از پاك كردن . ٦

  . استفاده نمایید) با دستور پزشک(از داروھای ضد قارچ جھت درمان عفونت قارچی پوست . ٧

  
  Problem Definition                                                       بیان مشكل                                                                   

  .آشنا و پروسیجرھای مختل كننده ترس مربوط بھ جدایی از والدین، محیط نا/ اضطراب 

    Expected Outcomes                                                    برآیندھای مورد انتظار                                                     

  .دھد ل فیزیكی یا عاطفی را نشان كودك حداقل عالیم اختال -

  .نماید خانواده در مراقبت از كودك شركت  -

   Nursing Recommendations                                                توصیھ ھای  پرستاری                                            

  .فراھم سازیدرای شیرخوار ب پستانك را  یا ومکیدن  فرصت جھت حفظ آرامش،. ١

 .جھت پیشگیری از استرس ناشی از جدایی، خانواده را تشویق بھ مالقات و شركت در مراقبت نمایید. ٢

 .در حد امكان جھت تامین آسایش و رفع استرس، كودك را نوازش و بغل كرده و با وی صحبت نمایید. ٣

  .حتی او جھت ارتقاء رشد و تكامل مناسب فراھم سازیدتحریك حسی و سرگرمی مناسب سطح تكاملی كودك و نارا. ٤

  
  Problem Definition                                                             بیان مشكل                                                              

  آگاھی گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بحران وضعیتی و كمبود

    Expected Outcomes                                                         برآیندھای مورد انتظار                                              

  .دھد خانواده توانایی مراقبت از كودك را خصوصًا در منزل نشان  -

  .اده كمك شودخانوھ در فراھم سازی آرامش و حمایت از كودك ب -

  .خانواده آموزش داده شودھ ھا ب  جھت پیشگیری از انتشار عفونت در مورد احتیاط -

   Nursing Recommendations                                              توصیھ ھای  پرستاری                                               

  .برای خانواده در مورد بیماری كودك و معیارھای درمانی خصوصا در منزل فراھم سازیدتی اجھت تشویق ھمكاری، اطالع. ١

 .فرصت دھید اعضاء خانواده جھت برآوردن نیازھای كودك در حد امكان مراقبت نمایند. ٢

  .بھداشتی ارجاع دھیدمراکز پس از ترخیص، خانواده را بھ  در منزلجھت بھره گیری از مراقبت . ٣
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  تال بھ گاستروآنتریت عفونیكودك مب

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود حجم مایع در رابطھ با اسھال شدید

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

وب، تورگ   ی مرط اط پوشش ا مخ ھ ب د ك ت نمای افی را دریاف ات ك ی ، مایع تالل الكترولیت دون اخ ودك ب ازده ادراری وك وب، ب تی خ رپوس

مشخص  ھم چنین مدفوع نرم دارای شكل و فاقد خون یا مخاط  ،برگشت بھ وزن طبیعی، سطح سرمی طبیعی سدیم و پتاسیم مناسب سن،

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

وط    - م مرب ی      مداخالت پرستاری مھ ود حجم مایعات م ھ كمب ود  ب حیح        . ش ا تص وأم ب ی ت ا تزریق وراكی ی ادل   دمع  دادن مایعات خ   تع

  .اساسی جھت برقراری ھموستاز است یباز امر -اسید

  .گیری جذب و دفع مایعات و وزن امر مھمی است اندازه -

  .تواند معیار ارزیابی را در این زمینھ فراھم سازد ر پوستی، بازده ادراری، سطح الكترولیت ھای سرم میوكنترل تورگ -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ر رابطھ با تماس اعضاء خانواده و دیگران با عوامل عفونی خطر عفونت د

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك سبب انتقال پاتوژنھا بھ دیگران نشود

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . شدبا ھا در عفونت شیگال می اولویتاز تأمین ایمنی، بررسی عالیم عصبی و كنترل تشنجات  -

  .پیشگیری از انتشار عفونت یك مداخلھ حیاتی پرستاری است -

اط . ھا ضرورت دارد شستن كامل دست - ر    رعایت احتی ی ام ای تماس ت ب         یھ ام پرسنل و اعضاء خانواده جھ رای تم م ب حداقل  ھ مھ

  .دن خطر عفونت استرسان

  . ھ باید در منزل رعایت گرددھفت ٢ حداقل مدتھ شود معیارھای بھداشتی فوق ب چنانچھ آنتی بیوتیك داده می -

  .می باشد مراقبت عالمتی در كودك تب دار شامل تن شویھ و استفاده از پوشاك سبك -

  . شیا كلی ممكن است در مواد خوراكی یافت شده و موجب نگرانی عمومی شودیھایی مثل سالمونال و اشر ارگانیسم -

  .ت علت و بھ حداقل رساندن خطر انتقال بھ مردم مھم استاطالع رسانی عمومی در زمینھ مواد خوراكی آلوده،  در اثبا -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  زیاد رودهبسیاردرد در رابطھ با تحرك 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود  كودك فاقد درد شكم باشد كھ با برگشت فعالیت طبیعی و فقدان درد مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

تر     ھای ضد اسھال توصیھ نمیوستامینوفن برطرف كرد ولی درمان عالمتی با داراتوان با  درد را می م را بیش شود زیرا طول مدت عالی

  .كند می

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با سوء جذب:  عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  انتظار برآیندھای مورد

م    یک  ش وزن مربوط بھ مرحلھ حاد را طی نموده و كاھدریافت  كودك رژیم غذایی عادی را مجددًا  روكش عالی س از ف ران  ھفتھ پ ، جب

  .نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . ن در بیمارستان و تزریق وریدی مایعات استمھمترین مداخلھ در منزل مایع رسانی مناسب جھت پیشگیری از بستری شد -

  .توان تغذیھ را مجددًا برقرار كرد پس از مایع رسانی موفقیت آمیز و فروكش عالیم می -

  . )چنانچھ دچار كم آبی نباشد( تغییرات غذایی برای استفراغ و اسھال ممكن است ضرورتی نداشتھ باشد -

  . و فرموال باید با غلظت كامل داده شودشیر مادر ممكن است بر حسب ضرورت پیشنھاد شود  -

 ml/kg 2جھت جایگزینی پس از ھر بار دفع مدفوع و   ml/kg 10با محلول خاص در حجم  (ORT) ١مایع درمانی خوراكی -

  . نباید تشویق بھ افزودن قند نمود اماشود  خوبی تحمل نمیھ توسط كودكان خردسال بگرچھ . با ھر بار استفراغ ضرورت دارد

ا     اغ مانع از مایع درمانی نمیاستفر - ز ب ت آمی ھ        ٥-١٠شود زیرا كھ كودك بطور موفقی ر دو دقیق اص در ھ ول خ ر محل ی لیت میل

  . شود بخوبی احیاء می

ی و   مصرف كربوھیدرات مركب، نشاستھ. داز چربی و غلظت زیاد قند باید خودداری شورژیم غذایی در  - دون چرب ، گوشت ب

  .سبزی باید تشویق شود

ان  - رعت   كودك وراكی در س انی خ ایع درم ھ م از ب ط نی ا متوس ف ی ی خفی م آب ا ك ی  ٥٠-١٠٠ ml/kgب الوه  ٤-٦ط اعت بع س

  . توان رژیم غذایی عادی را شروع كرد محض رفع كمبود میھ ب. در ھر بار دفع مدفوع دارند 10ml/kgجایگزینی 

  .ن داشتھ باشدكم آبی شدید ممكن است نیاز بھ مایع درمانی وریدی و بستری در بیمارستا -

ھای آلوده،  شستن كامل دستھا، ضدعفونی كردن مالفھ. است در منزلپیشگیری از انتشار عفونت امر اساسی در مراقبت  -

  .پیشگیری است مھم ھای ضدعفونی از معیارھای پوشاك و دیاپرھا و استفاده از اسپری

  

  

 

                                                             
1 -Oral Rehydration Therapy (ORT) 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  ا تماس پوست با مدفوع و ضرورت نظافت مكّررتمامیت مختل پوستی در رابطھ ب

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود كودك سالمت پوستی را حفظ نموده كھ با پوست خشك تمیز، بدون آسیب و فاقد قرمزی، ترشح یا شكنندگی مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . شود در این مورد بھ بحث اسھال رجوع

 Patient / Parents Education  والدین/ آموزش بھ بیمار 

د           - ام دھ ز انج ودك نی ھ ك د ك ین وادار كنی وئید ھم چن رر بش تھا را      . دستھا را بطور كامل و مك اپر دس ویض دی س از تع واره پ ھم

  .بشوئید

 .در صورت امكان از توالت جدا برای كودك استفاده كنید -

د ھفت     - دت چن ھ               این معیارھا را بم دین ھفت ت چن ن اس م ممك دن عالی د ش س از ناپدی ی پ ال حت ھ اسھال باكتری را ك ھ داده زی ھ ادام

 .مسری باشد

ی    . استفاده كنید) دقیقھ ٣٠ھر(بمقادیر كم و مكرر ) ١رھیدرالیت(ھای خوراكی مناسب  از محلول - تفراغ م ودك اس د   چنانچھ ك كن

ر   ١ ول را ھ ایخوری از محل ق چ د ٥-١٠قاش ھ بدھی ر. دقیق ک دوم  فمص یھ   ی ی توص دفوع آبك ع م ار دف ر ب رای ھ ان ب فنج

 .شود می

 .خودداری كنید ٢ی یا كول ایداز دادن آب میوه، كوال، چا -

د    - ودداری كنی د خ ا قن ی ی ر چرب ی از نظ وراكی غن واد خ ی از دادن م ھ داده ول ودك ادام ھ ك ھ تغذی وال  . ب ادر و فرم یر م   را ش

 .توان ادامھ داد می

 .جازه پزشك خودداری كنیداز دادن دارو بدون ا -

 :در صورت بروز ھر یك از موارد ذیل بھ پزشك معالج اطالع دھید -

  ماه ، تب، اسھال دارای خون، تشدید اسھال، تشدید استفراغ، دل درد و عالیم كم آبی ٦سن كمتر از  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
1 Rehydrtalyte 
2 -Kool - aid 
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  كودك مبتال بھ استفراغ

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھ با از دست دادن زیاد محتویات سیستم گوارشی كمبود حجم مایع در رابط

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ن، تورگ            ھ س بت ب ی نس ازده ادراری طبیع رده و از ب ظ ك ن حف ھ س ی نسبت ب اط   وكودك تعادل مایعات را در محدوده طبیع رپوستی و مخ

  .نیھ داشتھ باشدثا ٢پوششی مرطوب برخوردار بوده و پرشدگی مجدد مویرگی كمتر از 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی       (كودكی كھ دچار استفراغ است نوع استفراغ، زور و فشار توأم با آن  - ا جھش ردن و ی خوار ك ردن، نش ف ك ل ت ین   ) مث ھم چن

  .را تعیین كنید) حجم، رنگ، قوام و زمان(مشخصھ 

م        - تفراغ، كاھش وزن و حج ول مدت اس ودك ط ی ك ودك را     وادرار، تورگ  در بررس خگویی ك ی و پاس ر پوستی، مخاط پوشش

  .ارزیابی كنید

  .یك سمت قرار گرفتھ تا از آسپیراسیون پیشگیری شودھ باید در وضعیت نشستھ یا ب -

یوه      . مداخالت پرستاری باید با علت استفراغ مطابقت داده شود لذا باید خیلی اختصاصی باشد - دلیل ش ر استفراغ ب ال اگ برای مث

ھ      صحیح تغذیھ می غیر حیح تغذی یوه ص ورد ش و و       (باشد وظیفھ پرستار آموزش خانواده در م اد گل رر ب ردن مك ارج ك ی خ یعن

  .باشد و آماده نمودن فرموال می) ھمچنین قرار دادن در وضعیت صحیح پس از تغذیھ

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ا عدم حفظ محتویات معده كمتر از نیازھای بدن در رابطھ ب:  عدم تعادل تعذیھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

خص                 ت و ھشیاری مش یم، فعالی دیم و پتاس ی س رمی طبیع طح س ا س ھ ب وده ك وردار ب ی برخ دوده طبیع ی در مح كودك از تعادل الكترولیت

  .شود كودك رژیم غذایی را تحمل كرده كھ با فقدان استفراغ مجدد مشخص می. شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری یھتوص

  .ھنگامی كھ علت استفراغ مشخص شود مداخالت پرستار باید در جھت كاستن استفراغ سوق داده شود -

  . در دادن مایعات بھ كودك مبتال باید ابتدا از محلولھای حاوی الكترولیت استفاده كرد -

 .ه تا از نفخ شكم جلوگیری شودمحلول را باید با مقادیر كم و مكرر از راه دھان داد -

  .چنانچھ كودك مجددًا استفراغ نماید یا با حجم زیاد استفراغ نماید باید بھ پزشك گزارش شده و مایعات وریدی شروع شود -

  . در صورتی كھ مایعات خوراكی را بتواند تحمل كند باید حجم آن بتدریج اضافھ شده و سپس مواد غذایی جامد اضافھ شود -

یھ كنی  - اص   توص ذایی خ واد غ وردن م ھ از خ لی   (د ك یدی و فص ی ، اس ذایی دارای چرب واد غ ل م ین  ) مث رده ھمچن اع ك امتن

 . محركاتی مثل استرس، اضطراب یا مواد غذایی حاوی بوی نامطبوع را بھ حداقل برساند

ر مستقیم  (معده ھای تحریك كننده  ، كاستن محركات و دوری از مواد غذایی یا فعالیت داروھای ضد استفراغ  دادن - ) مستقیم یا غی

  .تواند در كاھش تھوع و استفراغ موثر باشد می

  
  



١٣٣ 
 

  ١شیرخوار مبتال بھ ریفالكس معده

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر آسپیراسیون در رابطھ با ریفالكس معده -

  اختالل بلع در رابطھ با التھاب مری -

  درد حاد در رابطھ با التھاب مری -

 Expected Outcome  انتظاربرآیندھای مورد 

  .شیر خوار راه ھوایی باز بدون عالیم آسپیراسیون یا اختالل تنفسی داشتھ باشد -

 .نمایش بگذارندھ ریوی را ب –والدین احیاء قلبی  -

 .شیرخوار بلع موثر بدون چوكینگ، سرفھ یا سیانوز داشتھ باشد -

ایی     - اھر آرام، توان ا ظ ھ ب وده ك ری ب ك م اری از تحری یرخوار ع ت  ش ركت در فعالی افی و ش واب ك ان داده   خ ازی نش ای ب  ھ

  .شود می

 Nursing Recommendations    ھای پرستاری توصیھ

  .مانیتورینگ مداوم قلبی و یا آپنھ را فراھم سازید -

 .و حمایت عاطفی در اینگونھ مانیتورینگ ضرورت دارد منزل آموزش مكرر، دادن كتابچھ، بازدیدھای  -

 .ریوی شیرخوار را بھ تمام مراقبین آموزش دھید -نحوه احیاء قلبی -

 .وادار كنید كھ والدین روزانھ رویدادھای آپنھ، برادیكاردی یا تغییر رنگ را ثبت نمایند -

ھ ب           با استفاده از حولھ - س از تغذی تكاری شیرخوار را پ د و دس رار دھی اال ق طح ب ر را در س ھ ھا شیرخوار را بسمت راست و س

 .حداقل برسانید

رین    کند تا بت ن را تشویق كنید كھ برای شیرخوار از پستانك استفاده كوالدی - دن را تم س مكی د واند رفلك ود پستانك    . کن ضمنًا وج

  .تواند گریھ و رویدادھای ریفالكس را كاستھ و پاكسازی محتویات ریفالكس شده معده را زیاد نماید می

 

 Problem Definition   بیان مشكل

  بطھ با ریفالكس محتویات معده كمبود حجم مایع در را -

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با بی اشتھایی، ریفالكس و سختی بلع :  عدم تعادل تغذیھ -

 Expected Outcome   برآیندھای مورد انتظار

  .میلی لیتر برگرداند ١٠شیرخوار تغذیھ را تحمل كرده و كمتر از  -

  .اشدشیرخوار بر حسب منحنی رشد افزایش وزن داشتھ ب -

 Nursing Recommendations   ھای پرستاری توصیھ

ھ            - داول تغذی وانین مت وال و ق ف فرم واع مختل ت ان ب موفقی یش از كس د پ از باش ار   بھ والدین توضیح دھید كھ ممكن است نی ای بك

  .برده شود

 .ماییدغلیظ ن سی میلی لیترقاشق چایخوری غالت برنج در ھر  ٣الی  ١قوام فرموال یا شیر را بھ نسبت  -

د       نحوه ایجاد سوراخ متقاطع در پستانك - ان دھی یظ نش والی غل ور بھسازی در دادن فرم ار     . ھا را بمنظ دین ب شاید الزم باشد چن

                                                             
1 Gastroesophageal Reflux (GER) 
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 .اینكار تكرار شود تا بھترین وضعیت برای شیرخوار پیدا كرد

د است    تغذیھ - ی با مواد غذایی غلیظ در شیرخوارانی باید استفاده شود كھ ازمواد خوراكی جام د  فاده نم داء    . كنن ا ابت ان نوپ در كودك

 .غذای جامد و سپس مایعات بدھید

ود     - ودداری ش ر خ ان بزرگت ذایی كودك م غ زء رژی افئین ج كالت و ك ری   (از دادن ش انی م فنگتر تحت تی اس بب سس افئین س ك

 )شود می

د        - رار دھن اال ق طح ب ھ در س س از تغذی یرخوار را پ تن ب  . بھ والدین توصیھ كنید كھ سر ش ی   گذاش رجیح داده م و ت ی    ھ پھل ود ول ش

د     وضعیت مناسب سبب می(وضعیت دمر پذیرفتھ است  گیری كن س پیش ین از ریفالك ر   ). شود نیروی جاذبھ زم ان بزرگت كودك

 .را حفظ كنند) ایستاده یا نشستھ(در زمان بیداری باید وضعیت قائم 

 . ثبت كنندبھ والدین توصیھ كنید كھ ھر گونھ موفقیت در تغذیھ یا ریفالكس را  -

 ھا، كاھش تعداد دیاپرھای خیس، عدم وجود اشك در حین گریھ  فرورفتگی فونتانل: بھ والدین عالیم كم آبی را آموزش دھید -

  .توصیھ كنید كھ بھ محض وقوع كم آبی در شیرخوار فورًا بھ پزشك اطالع دھند -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  و داروھا  در  منزلی بھ فرایند بیماری، مراقبت كمبود آگاھی در رابطھ با عدم آشنای -

  اضطراب والدین در رابطھ با نیازھای خاص شیرخوار و نیاز احتمالی بھ جراحی  -

  مختل در رابطھ با مراقبت طوالنی و پیچیده در  منزلمراقبت  -

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .روھا و تغییرات غذایی و جراحی را توضیح دھندوالدین ریفالكس و دالیل آزمایشات تشخیصی، دا -

  .ھای سازشی موثر را برای عھده دار شدن پیامدھای طوالنی مدت ریفالكس معده را نشان دھند والدین مكانیسم -

  .والدین اعتماد بھ نفس الزم برای سازش با نیازھای خاص نوزاد را ابراز نمایند -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ا          - وارض جانبی آنھ ھ و ع ا تغذی اط آن ب رف، ارتب دار مص ر، مق م اث ودك، مكانیس رفی ك ای مص ك از داروھ ر ی ورد ھ ھ در م ب

  .آموزش دھید والدین

 .والدین كمك كنید كھ زمان صرف غذا را در صورت لزوم تغییر دھند تا اینكھ دارو را در زمان صحیح مصرف نمایندھ ب -

ھ         والدین را تشویق كنید كھ م - ر وقف ور خودس ودك بط ال ك ودی ح ھ داده و بمحض بھب ل ادام ای ایجاد   صرف دارو را بطور كام

 .بھبودی ممكن است چندین ماه طول بكشد و حتی پس از رفع ریفالكس ، التھاب مری تظاھر نماید(نكنند 

 .دك در نظر بگیرندوالدین كمك كنید كھ با وسایل ساده بتوانند در منزل وضعیت صحیح قرار گیری را برای كوھ ب -

ان       - ھ اطمین انی ك ا زم د ت ارت انجام دھن ت نظ ھ را تح یوه تغذی رفتن و ش ویز دارو، وضعیت قرارگ دین تج ھ وال د ك ویق كنی تش

 .توانند مراقبت كامل شیرخوار را عھده دار شوند حاصل كنند كھ می

 .ح سازندھای خود را مطر والدین اجازه داده و تشویق كنید كھ دلواپسی ھا و نگرانیھ ب -

  .بر حسب نیاز بھ منابع جامعھ معرفی نمایید -
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  ١ودك مبتال بھ یبوست یا بی اختیاری در دفع مدفوعک

 Problem Definition   بیان مشكل

  متناقض دفع، اضطراب یا درد در ھنگام دفعات ی اختیاری روده در رابطھ بھ مشخصیبوست یا ب

 Expected Outcome   برآیند مورد انتظار

ی       ك ا ب دون درد ی رم ب ع مدفوع ن ا دف ر و         ودك از فعالیت طبیعی روده برخوردار بوده كھ ب ر فیب ی از نظ ادل غن ظ غذای متع اری، حف اختی

  .شود مصرف مایعات كافی و كاھش مصرف مسھل مشخص می

 Nursing Recommendations   ھای پرستاری توصیھ

 

ی    . را تخلیھ نمود پیش از تعلیم مجدد روده باید آن - ر م ن ھدف را بھت ت      ای وع فلی ھ ن ا تنقی وان ب ن  ( ٢ت ب س ول    ) مناس ھ محل ا تنقی ی

  .تحقق نمود) ساعت ٤٨ساعت تا رفع انسداد معموًال طی  ١٢ھر (ایزوتونیك 

د ھ ب - فاتمی          . والدین آموزش دھید كھ تنفیھ را در منزل انجام دھن ا ھیپرفس اترمی ی ر ھیپرن ودك را از نظ د ك دت بای ن م ی ای در ط

  .مود كھ ممكن است در نتیجھ مصرف مكرر تنقیھ فلیت بوجود آیدكنترل ن

  .استفاده شود) ماه ١٢ماه سن ولی كمتر از  ٦با حداقل (از الكتولوز یا شیر منیزی باید در شیرخواران  -

ود   روغن معدنی زمانی بھتر تحمل می - رف ش ردن   . شود كھ بصورت سرد یا مخلوط با محلولھای نوشیدنی خنك مص وط ك مخل

  .كند كھ طعم نامطبوع برطرف شود ھای یخ و آب میوه كمك می ن با بستنی، شیر شكالت یا مخلوط كردن با حبھروغ

ت           - ھ نش اه باشند ك د آگ ان بای دین و كودك اد باشد و وال غیر عادی نیست كھ كودك روغن را بتدریج دفع كند وقتی كھ حجم آن زی

 .ك باید مدفوع نرم بدون درد دفع كنددر انتھای این مداخالت كود. بمعنی بی اختیاری نیست

ر           - ت ت را راح ور آن ده و عب دفوع ش زودن حجم م افزودن آب و فیبر از قبیل خشكبار، غالت تمام دانھ و سبزیجات تازه سبب اف

  . تواند مدفوع را نرم نماید كاستن مصرف قند و شیر می. كند می

ھ   در چربی استفاده نماید بدلیل اینكھ روغن میتوصیھ كنید در حین مصرف روغن معدنی از ویتامینھای محلول  - د مداخل ای  توان

  .در جذب ویتامین در روده كوچك نماید

د     - ودك بای ی روده، ك ن بنشیند         ٥-١٠جھت كمك بھ برقراری عادت طبیع ام روی لگ ا ش بحانھ ی رف ص س از ص ھ پ انجام  . دقیق

  .ای بدفع كمك كند هرود ٣تواند اجازه دھد كھ رفلكس طبیعی معده اینكار بطور منظم می

ز            ٣-٦اینگونھ مداخالت باید حداقل  - ودك نی ردد و ك ود برگ ی خ دازه طبیع د بان وم بتوان ن مدت ركت ماه ادامھ داده كھ در طول ای

  . رفلكس دفع را مجددًا یاد بگیرد

  .تنظیم شودتوان از تنفیھ استفاده كرده و مقدار مصرف روغن معدنی باید  چنانچھ انسداد دفعی مجددًا رخ دھد می -

  

  

  

 

                                                             
1 -Encopresis 
2 -Fleet 
3 -Gastrocolic 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  ایزوالسیون اجتماعی در رابطھ با مزاحمت دفع، اذیت ھمسن و ساالن و بوی ناشی از بی اختیاری روده

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .را بیان نماید كودك احساسات مثبت واقعی در مورد خویش و راھھای دستیابی بھ كنترل بی اختیاری روده

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .بھ والدین كودك اجازه دھید كھ احساسات خودشان را از نظر موفقیت یا نارسایی بازگو كنند -

  .برای بھ حداقل رسانیدن صدمھ بھ عزت نفس كودك ، تشویق كنید تا حد امكان مراقبت از خود را انجام دھد -

  .توانند در این زمینھ موثر واقع شوند اسب سن میگروھھای حمایت من -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تمامیت پوستی مختل در رابطھ با بھداشت ضعیف ناحیھ مقعد، بی اختیاری روده و كمبود اطالعات 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود آسیب مشخص میكودك تمامیت پوستی را حفظ كرده كھ با پوست تمیز و بدون 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .را رعایت نماید) حمام روزانھ و تعویض لباس(تشویق كنید كھ بھداشت فردی  -

  .توصیھ نمایید در صورت تحریك ناحیھ مقعد از مواد محافظ پوستی استفاده نماید -

 Patient / Parents Education  والدین/ آموزش بھ بیمار 

د     اد بگیرن ھ را ی حیح دادن تنقی ت       . والدین باید نحوه ص ت ھا و شكس د موفقی از دارن ین نی د    ھم چن ت نماین ھ     . ھا را ثب از ب دین نی ودك و وال ك

  .باشد و این مسئلھ نیاز بھ زمان، صبر و بردباری و پشتكار دارد تشویق جھت تداوم دارند حتی وقتی كھ موفقیت كم می
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  بتال بھ بیماری التھابی رودهكودك م

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با سوء جذب مزمن: عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ت   ٤كودك مشخصات پذیرفتھ روده را داشتھ باشد كھ با حداكثر  وبین     نوبت دفع در روز بدون اسھال شبانھ و دریاف ب، ھموگل ھ مناس تغذی

  .شود طبیعی و رشد طبیعی بر حسب منحنی رشد مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

م     . باشد ای نسبت بھ بیماری و تحمل كودك از نظر تغییرات متفاوت می حمایت تغذیھ - ر ك ی، فیب ا چرب عمومًا حفظ رژیم غذایی ب

م را            ی از نظر كالری و پروتئین میو كم باقیمانده و فاقد شیر غن ر چھ محدودیت شدید عالی د اگ اد نمای دری تسكین ایج د ق توان

  .دھد تسكین نمی

  .شود باشد توصیھ می یك غذای متعادل مقوی كھ دارای ویتامین ، آھن و مكمل فوالت  -

تال  (TPN) ١در مرحلھ حاد یا جراحی تغذیھ كامل تزریقی - وء  و لیپیدھا ممكن است جھت كودك مب ھ س روری       ب دی ض ھ ج تغذی

  .سازد ای را فراھم می دھد ولی حمایت اساسی تغذیھ اینگونھ مداخالت سیر التھاب را در روده تغییر نمی. باشد

ھ       كھ بدون ھضم قابل توجھ جذب می ٢ھای اساسی رژیم - تراحت ب ت دادن اس رون جھ اری ك شود ممكن است در مراحل حاد بیم

  . روده استفاده شود

رورت             N/Gا تغذیھ ب - دد رشد ض گیری از اختالل مج ت پیش وغ جھ ھ بل ت در مرحل ن اس ب ممك یا گاستروستومی در طول ش

  . داشتھ باشد

  . بررسیھای مداوم وضع تغذیھ، مشخصات رشد و تكامل از عوامل مھم در مراقبت از كودكان مبتال بھ مسئلھ مزمن است -

  .كند دارھای تكاملی و درد در ارزیابی پاسخ كودك بدرمان كمك میبررسی تعداد دفع روزانھ مدفوع، وضع تغذیھ، وزن، بر -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با كرامپ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك عاری از دل درد بوده كھ با شروع فعالیت طبیعی نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

بھ كودك و والدین اھمیت استفاده از داروھا علیرغم خاموشی عالیم باید تأكید شود زیرا كھ عدم رعایت منجر بھ تشدید عالیم  -

  .شود می

شود غذا بمقادیر كم و مكرر حتی بصورت لقمھ  تواند سبب كرامپ شود كھ توصیھ می غالبًا صرف سھ وعده غذای حجیم می -

  .غذایی داده شودضمن رعایت رژیم 

 

                                                             
1 -Total parenteral Nutrition (TPN) 
2 -Elemental 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  تاخیر رشد و تكامل در رابطھ با سوء تغذیھ، بیماری مزمن و مصرف استروئید

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود كودك از بردارھای طبیعی تكاملی برخوردار بوده كھ بر اساس غربالگری تكاملی مناسب سن نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری صیھتو

ی   استفاده می) مثل استروئید(ھای سیستم دفاعی  غالبًا بدیل ماھیت مزمن بیماری از سركوب كننده م م د   شود كھ علیرغم خاموشی عالی توان

  .ایی الزم انجام گیردشود در ھر ویزیت قد و وزن توسط پزشك كنترل شوده و راھنم رشد را سركوب نماید كھ معموًال توصیھ می

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  )كلستومی یا ایلئوستومی(تصویر بدنی مختل و اضطراب در رابطھ با اسھال مزمن و خطر جراحی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .داشتھ باشدكودك دلواپسی ھای مربوط بھ آینده را ابراز كرده و بر حسب لزوم با خدمات حمایتی تماس 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

دودیتھای غذایی و                  - ی، مح ررس جنس ل دی د،  تكام أخیر رش ا ت ودك در رابطھ ب داری ك ود پن اری خ ت بیم ودن ماھی زمن ب بھ دلیل م

ی       رار م أثیر ق ت ت والنی از مدرسھ تح د      متفاوت بودن از دیگران، عدم توانایی رقابت با دیگران و غیبت ط ورد بای ھ در اینم رد ك گی

  .ھای الزم توسط پرستار انجام گرفتھ و در صورت لزوم بھ افراد ذیصالح معرفی شود راھنمایی

ھ                - ود ك ی داده ش د ترتیب ھ بای وده ك زمن ب ھال م ا اس اط ب ایین در ارتب س پ زت نف اعی و ع افسردگی و ترس در ارتباط با تبادالت اجتم

  .دسترسی فوری بھ توالت داشتھ باشد

  .شود تواند شتابی در رشد جسمی و جنسی داشتھ باشد گام مثبت تلقی می تأكید جوانب مثبت انجام جراحی خصوصًا از اینكھ می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با درمان بیماری مزمن

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ی را توضیح داده و توانایی مراقبت از خود را مناسب سن نشان دھدكودك كنترل روز بھ روز بیمار

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ئلھ            / بدلیل اینكھ ابعاد روانی - ن مس د ای ذا تأكی ت ل روری اس زمن ض رل بیماری م ت كنت ذا جھ دین  دارویی و غ ھ وال رورت   ب ض

  .دارد

ی مراقبت پرستاری طوالنی مدت با فراھم ساز - د    ی مراقبین ثابت و تشویق كودك از نظر برقراری ارتباطات م ود یاب د بھب . توان

ر                 زمن دیگ ای م ل بیمارھ ابی روده مث اری التھ ھ بیم تال ب ان مب ا كودك اركردن ب م در ك ان از اھداف مھ ود و درم مراقبت از خ

  .باشد می

 .را بھ عھده گیرند در  منزلوالدین و كودك باید مسئولیت مراقبت  -
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الی   بدل - ابع م یل اینكھ بیماری كرون یك مسئلھ طوالنی مدت با مداخالت متعدد دارویی، طبی و جراحی است سیستم حمایت و من

ت . خانواده ممكن است در محدودیت باشد   ھ    حمای ی و منطق ای مل ب          ھ ن جوان انواده در ای رای خ ی ب ك اساس ت كم ن اس ای ممك

  .ت داردبعالوه حمایت عاطفی از مراقبین خیلی اھمی. باشد

 Patient / Parents Education  والدین/ آموزش بھ بیمار 

  . یك عامل عمده از نظر درمان است در  منزلمراقبت 

رف           انی در مص ھ ناگھ دم وقف ت ع رات جانبی و اھمی ورد اث ات در م آموزش والدین از نظر دادن استروئیدھا بعالوه فراھم سازی اطالع

  . آنھا باید در اولویت قرار گیرد

  .ھم چنین آموزش نحوه دادن تنفیھ و مراقبت پوستی از ضایعات اطراف مقعد اھمیت دارد

 TPN ممكن است در منزل انجام شود و والدین نیاز بھ آموزش كامل دارند.  

  . بعالوه كمك بھ كودكان و والدین از اینكھ چھ زمانی جویای مراقبت شدید باشند خیلی مھم است

  . ای گزارش شود دست دادن وزن، خونریزی و دل درد شدید باید بھ افراد حرفھ تشدید ناگھانی عالیم، از

  .تواند كیفیت زندگی را افزوده و ممكن است در تعدیل بیماری كمك كند كنترل استرس مثل ورزش می
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  ) از عملپیش   مراقبت(كودك مبتال بھ آپاندیسیت 

  Problem Definition                                                                                                 بیان مشكل                       

  .درد حاد مربوط بھ زائده ملتھب

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                       

  .بیمار آرام باشد و مالكی از ناراحتی را نشان ندھد) ١(

   Nursing Recommendations                                             توصیھ ھای  پرستاری                                                

  .را كنترل نماییددرد را بررسی كرده و آن. ١

 . تواند متفاوت باشد قرار گیرد كھ احساس آرامش كند زیرا در برخی می) معموال پاھا خمیده(اجازه دھید بیمار در وضعیتی . ٢

 .از بالش كوچك بعنوان حائل در شكم استفاده كنید. ٣

  . از ضد درد برای كنترل درد استفاده كنید* 

   

  Problem Definition                                                                                                     بیان مشكل                     

  .خطر كمبود حجم مایع مربوط بھ كاھش مصرف و از دست دادن اشتھا و استفراغ

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                           

  .كند كودك مایع كافی جھت جایگزینی حجم دفعی دریافت ) ٢(

   Nursing Recommendations                                         توصیھ ھای  پرستاری                                                    

  .حداقل رسانیدن دفع از طریق استفراغ و كاستن نفخ شكم چیزی از راه دھان ندھیدھ جھت ب. ١

  .ناحیھ انفوزیون را از نظر جریان مایعات و الكترولیت ھا تحت نظر بگیرید -٢

  .ھا را بر حسب دستور تزریق نمایید مایعات وریدی و الكترولیت* 

  .دریافتی ، جذب و دفع مایعات را كنترل كنیدجھت بررسی مایعات  -٣

  
  Problem Definition                                                                                                                    بیان مشكل      

  .خطر عفونت مربوط بھ احتمال پارگی

    Expected Outcomes                                                                                                  برآیندھای مورد انتظار     

  .كودك فاقد عالیم پریتونیت باشد

  .بموقع شناسایی شود عالیم پریتونیت

   Nursing Recommendations                                                                       توصیھ ھای  پرستاری                     

عالیم حیاتی خصوصا افزایش ضربان قلب و حرارت و تنفس سطحی سریع را كنترل نمایید كھ جھت تعیین پارگی زائده . ١

  . است

بعلت (فتی شكم، نفخ شكم، آروغ زدن تسكین ناگھانی درد در زمان پارگی و متعاقب انتشار درد و س[سایر عالیم پریتونیت، . ٢

 . را در نظر بگیرید كھ جھت شروع بموقع درمان است ]، رنگ پریدگی ، لرز و تحریك پذیری)تجمع ھوا

 . تواند حركت روده را تحریك كرده و خطر سوراخ شدگی را افزایش دھد از دادن ملین یا تنقیھ پرھیز نمایید زیرا می. ٣

  .سفید را بعنوان شاخصی از عفونت در نظر بگیریدكنترل شمارش گلبولھای . ٤
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  )مراقبت پس از عمل ( كودك مبتال بھ آپاندیسیت 

  Problem Definition                                                                              بیان مشكل                                          

  ). اطاق ریكاوری( ١بھ پروسیجر جراحی، بیھوشی و ھیپوترمی در واحد پس از بیھوشی خطر آسیب مربوط

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                  

  .شود بدون آسیب یا عوارض ترخیص كودك از واحد مراقبت پس از بیھوشی 

   Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای  پرستاری                                     

  . انتقال دھید دجھت پیشگیری از صدمھ، بطور مناسب بھ برانكار. ١        

  .ای قرار دھید كھ راه ھوایی باز باشد گونھھ بیمار را ب. ٢

 . اطالعاتی از تیم بیھوشی اطاق عمل دریافت نمایید. ٣

 .فعالیتھای فیزیولوژی حیاتی و اشباع اكسیژن را تا زمان كاستھ شدن اثرات داروھای بیھوشی كنترل نمایید  دقیقًا. ٤

 .زدن برگشت نمایددر كنار بیمار حضور داشتھ باشید تا زمانی كھ رفلكس اوغ . ٥

 . اشباع اكسیژن و تجویز اكسیژن را طبق دستور كنترل نمایید. ٦

 . ساكشن را در دسترس قرار دھید. ٧

 . از نظر ھیپوترمی كنترل كرده و در صورت نیاز از پتوی گرم استفاده نمایید. ٨

 . سوندھای درناژ را كنترل نمایید. ٩

  .، آرامش او را حفظ كنید)طبق دستور پزشک( اغبا تجویز داروھای ضد درد و ضد استفر. ١٠

  
  Problem Definition                                                                                                            بیان مشكل             

  ). اطاق ریكاوری( ٢ز بیھوشیخطر آسیب مربوط بھ پروسیجر جراحی، بیھوشی و ھیپوترمی واحد پس ا

    Expected Outcomes                                                                                                    برآیندھای مورد انتظار   

  .از عفونت زخم را نشان ندھدعالئمی كودك ھیچگونھ 

   Nursing Recommendations                                                                           توصیھ ھای  پرستاری                 

  .شیوه مناسب شستن دستھا و احتیاطھای استاندارد دیگر را در صورت وجود ترشح اعمال نمایید. ١

 . باشد طر عفونت میمراقبت دقیق از شكاف جراحی بھ عمل آورده كھ جھت بھ حداقل رسانیدن خ. ٢

 شكاف جراحی را از نظر خونریزی بررسی نمایید. 

 ھر گونھ ظاھر غیر عادی یا ترشح را برای بررسی زودتر گزارش نمایید. 

 جھت پیشگیری از عفونت از پماد یا محلولھای ضد عفونی استفاده نمایید. 

 . مالفھ ھا را خشك و تمیز نگھدارید حفظ كرده و) ساعت ٢ھر (سالمتی پوست را با تغییر دادن وضعیت بدن . ٣

 . عالیم حیاتی را از نظر بروز ھر گونھ مالكی از عفونت كنترل كنید. ٤

  .كند غذای مقوی جھت التیام زخم فراھم سازید  ھنگامی كھ كودك تغذیھ از دھان را شروع . ٥

                                                             
1 -POSTANESTHESIA CARE UNIT (PACU) 
2 -POSTANESTHESIA CARE UNIT (PACU) 
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  Problem Definition                                                                                                بیان مشكل                         

  ). اطاق ریكاوری(خطر آسیب مربوط بھ پروسیجر جراحی، بیھوشی و ھیپوترمی واحد پس از بیھوشی 

    Expected Outcomes                                                                                       برآیندھای مورد انتظار                 

  .كودك با عارضھ مواجھ نشود

   Nursing Recommendations                                                                        توصیھ ھای  پرستاری                     

  . كتی، وی را حركت دھیدجھت كاستن عوارض توام با بی حر. ١

 .برای پیشگیری از آسپیراسیون تا زمانی كھ كامال بیدار شود چیزی از راه دھان ندھید. ٢

 .در ھنگام بیداری از نظر ادرار كردن تشویق نمایید. ٣

 .چنانچھ قادر بھ ادرار كردن نباشد بھ پزشك گزارش نمایید تا اقدام مقتضی بھ عمل آورده شود. ٤

 . مربوط بھ كاھش فشار شكمی، سوندھای سینھ یا سایر وسایل را بخوبی حفظ كنیدسوندھای . ٥

  .بر حسب دستور رژیم غذایی را مشخص سازید و ھمزمان با بھبود پیشرفت دھید. ٦          
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  )آپاندیس(پارگی زائده 

  Problem Definition                                                                                    بیان مشكل                                      

  .خطر انتشار عفونت مربوط بھ وجود ارگانیسمھای عفونی در شكم

    Expected Outcomes                                                                            برآیندھای مورد انتظار                             

  .شود باشد كھ با شواھدی از فقدان تب ، تمیز بودن زخم، و شمارش طبیعی گلبولھای سفید خون نشان داده می كودك فاقد پریتونیت 

   Nursing Recommendations                                                                 توصیھ ھای  پرستاری                             

  . جھت پیشگیری از عفونت، مراقبت از زخم و تعویض پانسمان را بر حسب دستور انجام دھید. ١

 .عالیم حیاتی و شمارش گلبولھای سفید را جھت بررسی از نظر عفونت كنترل نمایید. ٢

  .آنتی بیوتیك را بر حسب دستور تجویز نمایید* 

  
  Problem Definition                                                                                                                          بیان مشكل

  .خطر صدمھ مربوط بھ فقدان حركات روده ای

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                 

  .كودك ھیچگونھ عالیمی از ناراحتی را نشان ندھد، شكم نرم و بدون نفخ بوده و كودك فاقد استفراغ باشد

   Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای  پرستاری                                   

  . متعاقب عمل برای پیشگیری از نفخ شكم و استفراغ چیزی ار راه دھان ندھید. ١

 .را از نظر تخلیھ ترشحات بازنگھدارید N/Gتا زمان برگشت حركات روده ای سوند . ٢

 .شكم را از نظر نفخ، حساسیت و صداھای روده بررسی كنید. ٣

  .دفع گاز و مدفوع را بعنوان شاخصی از حركات روده ای كنترل كنید. ٤          

  
  Problem Definition                                                                                                   بیان مشكل                      

  .بھ بیماری و بستری شدن كودك در بیمارستانگسستگی فرایند خانوادگی مربوط 

    Expected Outcomes                                                                                   برآیندھای مورد انتظار                     

  .كنند كودك و خانواده، احساسات و نگرانیھا را ابزار 

  . دھد ك خود را از بستری در بیمارستان و درمان ھا نشان كودك و خانواده در

   Nursing Recommendations                                                                      توصیھ ھای  پرستاری                        

  .جھت سازش بھتر تشویق بھ ابزار احساسات نمایید. ١

 .تفاھم كودك را تشویق بھ بحث در مورد پذیرش بھ بیمارستان و درمان ھا نمایید جھت رفع سوء. ٢

  .ھم چنین بھ طرح مراقبت پرستاری كودك بستری در بیمارستان رجوع شود. ٣
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  كودك مبتال بھ استنوز ھیپرتروفیك پیلور

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود حجم مایع در رابطھ با استفراغ

 Expected Outcome  مورد انتظار برآیند

  .داشتھ باشد ٢-٣ ml/kg/hrشیرخوار جذب و دفع متعادل داشتھ و فاقد عالیم كم آبی و بازده ادراری بیش از 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . كنند وضعیت ثبات ایجاد می  شده و با دادن مایعات وریدی و الكترولیت  NPOقبل از عمل شیرخوار  -

داخالت       - ی در م ر اساس ات ام ع مایع ذب و دف گاھی و ج ھای آزمایش یرخوار و ارزش ھ ش وزین روزان اتی و ت م حی رل عالی كنت

  . پرستاری است

وط        جذب و دفع مایعات شامل مایعات وریدی و خوراكی، فراورده - حات مرب ازده ادرار، مدفوع و ترش تفراغ، ب ونی، اس ھای خ

  . است N/Gبھ سوند 

  . كھ دچار كم آبی است باید گرم و آرام نگھداری شود شیرخواری -

  .پرستار باید مراقبت از دھان را انجام داده بھ دلیل اینكھ مخاط پوششی نسبت بھ شكنندگی خیلی حساس است -

رد      - رار گی اال ق طح ب د در س ت بای ر تخ یون س وگیری از آسپیراس دلیل جل ھ . ب ا حول ا ی عیت   از پتوھ رار دادن در وض رای ق ا ب ھ

  . لوب استفاده شودمط

  .از نظر اختالل تنفسی باید بررسی شود. باید باز بوده و در وضعیت مناسب قرار داد N/Gسوند  -

  .تشریك مساعی آنھا را از نظر بغل كردن و مراقبت باید تشویق نمود. پروسیجرھا و طرح ھا را برای والدین توضیح دھید -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با استفراغ ثابت: ذیھعدم تعادل تغ

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شیرخوار تغذیھ عادی را تحمل كرده و شروع بھ رشد طبق منحنی رشد نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  مراقبت پس از عمل -

-٦را درآورده و تغذیھ را طی  N/Gاكثر جراحان بالفاصلھ سوند . باشد وت میمراقبت پس از عمل نسبت بھ سلیقھ جراح متفا -

  . باشد كنند چنانچھ صدا ھای روده طبیعی  ساعت پس از جراحی شروع می ٤

دت     - ی بم ور طبیع ده بط یس مع ھ پریستالس دلیل اینك ی   ١٢-١٨ب ومی كاھش م س از پیلورمیوت اعت پ دت   س ایرین بم د س  ٢٤یاب

  . را نیز ممكن است حفظ نمایند N/Gخودداری كرده و سوند ساعت از دادن تغذیھ 

وال   . دھند از راه دھان شروع شده و بتدریج حجم آنرا افزایش می ١تغذیبھ بمقادیر كم با محلول الكترولیت مثل پدیالیت - سپس فرم

  شود،  ساعت پس از جراحی بھ غلظت كامل رسانیده می ٤٨فرموال با نصف غلظت شروع شده و طی 

ت   شیر مادر دریافت می چنانچھ كودك - ردن آن نیس ی    . كند نیازی بھ رقیق ك ذایی داده نم م غ ی در رژی ھ      افزایش انی ك ا زم ود ت ش

                                                             
1 -pedialyte 
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 .حجم قبلی بدون استفراغ تحمل كند

  . شود كھ شیر خوار بتواند مقدار كافی فرموال یا شیر مادر را تحمل كند مایعات وریدی تا زمانی ادامھ داده می  -

  .حل ابتدایی پس از عمل قدری استفراغ دارند ولی معموًال موقت بوده و بدون عوارض استاكثر شیرخواران در مرا -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تمامیت پوستی مختل و خطر عفونت در رابطھ با شكاف جراحی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .رمزی یا ترشح برخوردار باشدشیرخوار از پوست تمیز و خشك و شكاف جراحی بدون آسیب و ق

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی            - ی م ل ط ل از عم ان مشابھ قب ول یكس ز اص ل نی س از عم ت پ اتی ، ارزشھای         در مراقب م حی ق عالی رل دقی ل كنت ود از قبی ش

  . آزمایشگاھی، مسائل تنفسی و مایع رسانی

  .دھد ترشح تحت نظر قرار می پرستار شكاف جراحی را از نظر قرمزی، تورم یا -

ود     پانسمان باید تمیز و خشك نگھداشتھ شود و دیاپر پایین - تھ ش ی بس كاف جراح ت        . تر از ش ا عفون وا ی ع ھ ی از بل خ شكم ناش نف

  .صفاق باید گزارش شود

ت ن      - ن اس ان ممك ی آن د ول ت    والدین را باید تشویق كرد در حد امكان در مراقبت از شیر خوار تشریك مساعی نماین ھ حمای از ب ی

  .عاطفی در محیط ناشناس بیمارستان داشتھ باشند

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  اضطراب والدین در رابطھ با نیاز بستری در بیمارستان و جراحی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .رستان را ذكر كنندوالدین احساس خود را در مورد جراحی ابراز نموده و دالیل بستری در بیما

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی             - ھ نم د از اینك رزنش كنن ود را س ت خ ن اس ند و ممك واپس باش یرخوار دل اری ش ورد بیم ئلھ    والدین ممكن است در م د مس توانن

 .تغذیھ یا آرامش كودك را حذف كنند

 

 .انیك است و لذا نیاز است كھ در بیمارستان بستری شده و جراحی شودباید بھ آنان اطمینان داد كھ این ناراحتی یك مسئلھ ارگ -

  .بدیھی است كھ در مورد این مسئلھ باید قبًال پزشك والدین را راھنمایی كرده باشد -
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  ١كودك مبتال بھ درھم رفتگی روده 

 Problem Definition  بیان مشكل

  وده پرفیوژن بافتی غیر موثر گوارش در رابطھ با فشار ر

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .مجرای روده از خونرسانی برخوردار بوده و كودك عاری از اختالل مایع و الكترولیت باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 . شود رار انجام میبرقرار و شمارش كامل خونی و تجزیھ اد N/Gاز دادن مایعات از راه دھان خودداری شده، سوند  -

در صورت وقوع عدم تعادل الكترولیت، شوك یا مشكوك بوجود پریتونیت مایعات تزریقی و الكترولیت برقرار شده و در  -

  .صورت نیاز ممكن است خون نیز تزریق شود

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با احتمال جراحی و نیاز بھ مداخلھ فوری 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .را ابراز نمایند) توسط باریم یا ھوا(ھای در ھم رفتگی روده و كاھش فشار  والدین نیاز بھ مداخلھ فوری را درك كرده و مكانیسم

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . گردد بھ منظور كاستن فشار ارائھ می بمحض تأیید تشخیص طرح فوری جھت پذیرش كودك بھ بیمارستان -

ی             - ر اساس ازده ادراری ام ویرگی و ب وژن م ی، پرفی عیت ذھن ت وض الوه ثب یس بع وك، سپس بررسی فوری از نظر كم آبی ، ش

  . است

  . شود داروھای ضد درد یا مسكن جھت كاستن اسپاسم داده می) توسط ھوا یا باریم(در جریان كاھش فشار،  -

  .شود مایعات صاف شروع شده سپس بتدریج رژیم غذایی بر حسب تحمل شروع می ٢متعاقب كاھش فشار -

  . ھم چنین باید عود عالیم قبلی انسداد روده ثبت شود. دفع باریم باید تحت نظر گرفتھ و مشخصات مدفوع ثبت گردد -

ذایی ع  . باشد می% ١٠خطر عود متعاقب كاھش فشار بدون انجام جراحی حدود  - ی   برقراری مجدد رژیم غ ت طبیع ادی و فعالی

  . و دفع مدفوع بدون وجود خون یك برآیند موفقیت آمیز است

ھ    ) بدون انجام جراحی(در صورتی كھ كاھش فشار  - ود، ضمن اینك موفقیت آمیز نباشد كودك را باید برای جراحی شكم آماده نم

ان   ودی امك ھ       در این شرایط باید برگشت طبیعی روده كنترل گردد زیرا حل و فصل خودبخ از ب ورت نی ت و در اینص ذیر اس پ

  .جراحی نخواھد بود

و رسانیدن مایعات وریدی، دادن داروھای ضد درد ،   N/Gساكشن . شود می Npoپس از عمل تا برگشت فعالیت روده كودك  -

  .ھای پرستار است حفظ فعالیت تنفس، بررسی مكرر شكاف جراحی و دفع مدفوع و برآوردن نیازھای تكاملی از مسئولیت

ی  - وند    چنانچھ نفخ شكم و استفراغ برطرف شود م وان س رد       N/Gت روع ك دریج ش اف شده را بت از آن . را درآورده مایعات ص

  .توان شیر مادر یا فرموال داد پس می

 
                                                             
1 -Intussusception 
2 -Hydrostatic reduction 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  اضطراب والدین در رابطھ با بستری شدن در بیمارستان یا جراحی احتمالی 

 Expected Outcome  تظاربرآیندھای مورد ان

  ھا و ترسھا را ابراز كرده و حمایت مناسب را بر حسب ضرورت جویا شوند والدین دلواپسی

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .در حال کسب تاریخچھ از بیماری شیرخوار و انجام معاینھ فیزیکی ، پرستار باید وضعیت عاطفی والدین را ارزیابی کند -

ی   ا - الم رخ م یرخوار س ک ش انی در ی ور ناگھ ی روده بط م رفتگ ھ در ھ ھ     ز آنجاییک ذیرش ب ت پ ت جھ ن اس دین ممک د وال دھ

د      اه کنن اس گن ت احس بیمارستان و احتمال جراحی آمادگی نداشتھ باشند چنانچھ کودک را دیرتر بھ پزشک برده باشند ممکن اس

ن        ولی چنانچھ قبًال بھ پزشک برده باشند و تشخیص ندا د ممک رده باش رح نک تان را مط تری در بیمارس رورت بس ده باشد و ض

 .است خشمگین باشند

ود         - كین نم ان را تس طراب آن دین اض ھ وال ات ب ا دادن اطالع د ب خت بای ت س ن موقعی یف    . در ای امل توص د ش الش بای ن ت ای

دی،    مراقبت مورد ) بدون جراحی(پاتوفیزیولوژی درھم رفتگی روده، فایده كاستن فشار روده  ھ مایعات وری نیاز بعالوه نیاز ب

  . و كنترل مكرر عالیم حیاتی و بررسی باشد N/Gساكشن 

ھ      حمایت عاطفی با تشویق آنان از نظر شركت در مراقبت از كودك، داشتن گوش شنوا نسبت بھ دلواپسی - ویق ب ان و تش ای آن ھ

  .گردد ابراز احساسات در جریان استرس فراھم می
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  كودك مبتال بھ ھیرشپرونگ

 Problem Definition  بیان مشكل

  یبوست در رابطھ با روده بدون گانگلیون و عدم كفایت پریستالسیس 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك مدفوع نرم دارای شكل و بدون احتباس را دفع كند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

اط       می كھ بیماری در مرحلھ نوزادی تشخیص داده میھنگا - ھ و ارتب ودش سازش یافت وزاد خ شود باید بھ والدین كمك كرد تا با ن

ودك و مشخصھ     بھ والدینھم چنین . عاطفی را حفظ كند ع ك باید كمك كرد كھ مفھوم تشخیص را درك كرده و اھمیت كنترل دف

 .را یاد بگیرند مدفوع و نحوه دادن تنقیھ با محلول ایزوتونیك

د      - تفاده كنن ھ اس ا آب ساده در تنقی ی داده شده و       . باید تأكید شود ھرگز نباید از محلول صابون ی د کتابچھ آموزش ورد بای ن م در ای

 .نحوه دادن تنقیھ نیز نمایش داده شود

  .ھم چنین باید تأكید نمود كھ تاریخ معاینھ توسط پزشك فراموش نشود -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود حجم مایع یا زیادی مایع در رابطھ با آمادگی جراحی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك عاری از اختالل الكترولیت یا مایعات در رابطھ با پاكسازی روده باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ر      - رل ك ودك را كنت ع ك ی  پرستار بدقت مشخصھ دف ت م د  ده و ثب ھ           . كن انی ك ا زم ده ت ل داده ش یش از عم ول سالن پ ا محل ھ ب تنقی

  .برگشت محلول صاف باشد

ول    - وی گلیك ول شستش ت   -روش متناوب دیگر در تمیز كردن روده استفاده از محل ولیتلی (الكترولی وند     ١)گ ا س  N/Gاز دھان ی

  . است ٢٥-٦٠ ml/kg/hrو مقدار مصرف  سال استفاده شده ٥این رژیم صرفًا در كودكان بیش از . باشد می

ی   Npoمتعاقب تمیز كردن روده تا زمان جراحی كودك بصورت  - ود  نگھداری م رورت داده      . ش ب ض ر حس دی ب ات وری مایع

  .گردد شده و جذب و دفع مایعات ثبت می

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  بطھ با شكاف جراحی تمامیت پوستی مختل در رابطھ با كلستومی و خطر عفونت در را

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ناحیھ كلستومی فاقد خونریزی یا تحریك پوستی باشد. ناحیھ جراحی تمیز وعاری از ترشح و قرمزی باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

استریل كردن ھمچنین . شود دن روده برای جراحی داده میقبل از عمل محلول نئومایسین از ركتوم یا استوما جھت استریل كر -

                                                             
1 - Golytely 



١٤٩ 
 

  . تواند از عفونت شكاف جراحی جلوگیری كند گیرد كھ می با دادن آنتی بیوتیك از طریق ورید انجام می

 . شود عالیم حیاتی بدقت كنترل شده و دور شكم نیز در ھر نوبت كنترل عالیم حیاتی اندازه گیری می -

  . یا تمپان كنترل شده كھ جھت جلوگیری از آسیب رسانیدن بھ مخاط ركتوم استحرارت ازطریق زیر بغل  -

  .برای پیشگیری از عفونت زخم جراحی دیاپر را پایین تر از پانسمان بستھ تا اینكھ ادرار زخم را آلوده نكند -

 .ترشح چركی كنترل نمودباید شكاف جراحی را با رعایت تكنیك آسپنیك پانسمان كرده و ناحیھ را از نظر قرمزی، تورم و  -

  . باشد ناحیھ استوما باید از نظر خونریزی و تحریك پوستی كنترل شود چنانچھ كودك دارای كلستومی می -

د  ( ١پس از جراحی پولتر و - وراخ مقع رل         ) كشیدن روده سالم بسمت س ود مدفوع كنت ح و وج زی، ترش ر قرم د از نظ ھ مقع ناحی

 . شود می

  .باید مراقبت دقیق از پوست ناحیھ شكم ، پرینھ و ناحیھ استوما انجام گیرد جھت پیشگیری از شكنندگی پوستی -

  .ھر چھ زودتر باید والدین و كودك را تشویق نمود در مراقبت از استوما شركت نمایند -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با جراحی سیستم گوارش : عدم تعادل تغذیھ 

 Expected Outcome  دھای مورد انتظاربرآین

  .كودك از صداھای طبیعی روده و دفع روده برخوردار بوده و رژیم غذایی عادی را تحمل نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ورت         - ودك بص ع گاز، ك ا دف ت صداھای روده ی وند     NPOپس از عمل تا برگش ده و س داری ش ن متن    N/Gنگھ ھ ساكش اوب ب

  . گردد تا  زمانی كھ پریستالسیس برگشت نماید متصل می

  . باز كنترل شود-كودك باید از نظر عالیم كم آبی واختالل اسید -

  .بر حسب دستور رژیم كودك را از مایعات صاف شده بھ غذای عادی تغییر دھید -

  .ھ بتواند از راه دھان مایعات را تحمل كندبرای پیشگیری از كم آبی باید تزریق مایعات را از ورید ادامھ داده تا زمانی ك -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با شكاف جراحی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك عاری از درد بوده و در فعالیتھای عادی روزمره زندگی شركت نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د دارو - ی     . ھای ضد درد را بصورت منظم استفاده كنی ھ م ن مدرس ر كودكان س د درد       اكث رف داروھای ض ده دار مص د عھ توانن

  . شوند

ردن،     - ل ك ك، بغ پرستار باید والدین را تشویق نماید كھ از معیارھای غیر دارویی كنترل درد مثل جابجایی ، ماساژ پشت، موزی

  .تكان دادن و صحبت آرام استفاده كنند

  .انچھ درد كودك بطرق عادی كنترل نشود كودك ممكن است دچار انسداد روده و یا عفونت باشدچن -

                                                             
1 -Pullthrough 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با ضرورت جراحی، شستشو یا مراقبت از استومی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  گیرند راحی را تأكید كرده و مسئولیت مراقبت از استومی را بعھده والدین ضرورت شستشوی ركتوم یا مداخلھ ج

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د     - ام دھن زل انج وم را در من ت   . پیش از مشخص شدن تاریخ جراحی ممكن است نیاز باشد والدین شستشوی ركت ر ضروریس ام

ھ از         د بلك اد بگیرن ا پروسیجر را ی ھ تنھ دین ن د      كھ وال رل نماین م انسداد كنت خ و عالی ر نف ھ       . نظ ر گون دین ھ ھ وال د ك ویق كنی تش

  .دلواپسی در مورد شستشو یا توانایی آنھا از نظر انجام ابراز كنند

ود    - وزش داده ش ودی آم تھ باشد توصیھ        . بھ كودك و والدین باید در مورد جراحی و فرایند بھب د كلستومی داش ودك بای ھ ك چنانچ

  .والدین با وسایل آشنا شده و دست بزنندشود كھ كودك و  می

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تصویر بدنی مختل در رابطھ با كلستومی و شستشوھا

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .ابراز نمایندكودك و خانواده احساسات خود را در مورد شستشوھا، مراقبت از استومی و تأثیر ناراحتی بر تصویر ذھنی كودك را 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی   - ویق م ك     پس از عمل كودكان خردسال و سن مدرسھ تش ی، عروس ھ از نقاش وند ك ی ھا در        ش راز دلواپس ت اب ازی جھ ھا و ب

  .مورد ظاھر بدن، شستشوھا و كلستومی استفاده كنند

ت از          مراقبت از كلستومی را بالفاصلھ پس از عمل آموزش داد - ارت مراقب ت نظ ر تح ھ زودت ر چ د ھ ویق کنی دین را تش ه و وال

  .كودك را انجام دھند

ود   - روع ش ر ش ودك بزرگت ط ك د توس ر بای ھ زودت ر چ ود ھ ت از خ ی. مراقب تار م ت   پرس ای حمای ھ گروھھ انواده را ب د خ توان

  .ارجاع دھد) كودكان با استوما(

  .داشتن گوش شنوا یك مداخلھ مھم پرستاری است. ھا را مطرح سازند ھا و پرسش بھ والدین فرصت دھید كھ ترسھا، دلواپسی -
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  كودك مبتال بھ عدم تحمل الكتوز

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با نفخ و گاز

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

د درد در حین لمس    (ن تكاملی و صداھای طبیعی روده كودك عاری از دل درد بوده كھ با فعالیت و بازی مناسب س رم و فاق نشان داده  ) ن

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د           - دروژن و تولی دن ھی بب آزادش ا س ط باكتریھ ب آن توس ًا تخری وز در روده و نھایت فقدان یا كمبود الكتاز و در نتیجھ تجمع الكت

 .شود میگاز و دل درد و نفخ شكم 

ش        - ی از آرام می و روان ر جس ورت از نظ ردد، در اینص أمین گ ز ت اطفی نی ت ع ردد و حمای ت گ ذایی رعای م غ ھ رژی چنانچ

  .برخوردار بوده كھ این مسئلھ موجبات رشد او را فراھم ساختھ و نسبت بھ سن تكاملی فعالیتھای خود را خواھد داشت

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ت در رابطھ با تغییرات رژیم غذاییكمبود اطالعا

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

د         ٨٠٠كودك روزانھ حداقل  رف نمای ذایی مص زارش تاریخچھ غ ب گ ر حس یم ب واد غذایی      . میلی گرم كلس رف م ز از مص خانواده پرھی

  .ھای الكتاز مناسب را انتخاب نماید گرفتھ و فراوردهخاص را تأكید كرده یا در مقادیر كم بدھد و كلسیم كافی در رژیم غذایی در نظر 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .مداخلھ عمده پرستاری آموزش است -

ی           - ھ م اھی ادام ھ و مدت كوت وز تسكین یافت د الكت م غذایی فاق م        عالیم غالبًا پس از شروع رژی ادیر ك ھ مق وراكی ك واد خ د، م یاب

  . دریج در این موقعیت افزایش داد كھ جھت بررسی واكنش كودك استالكتوز دارد باید بت

ود  چنانچھ مقادیر كمی شیر تحمل شود بھتر است غذا یا فرآورده - ی    . ھای الكتاز ھمزمان با آن داده ش رات ساده م ن تغیی د   ای توان

  .تسكین فوری ایجاد كند

انواده       ح. رسد یك مزاحمت اندك باشد پس ازتشخیص و كنترل اولیھ بنظر می - اع خ ت و ارج دین ضروریس اطفی از وال ت ع مای

ت       ھیم شدن در موفقی ر س ی   برای كسب اطالعات از گروھھا و تشویق اعضاء خانواده از نظ م     ھا و دلواپس ا از مداخالت مھ ھ

 . پرستاری است
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                                                                              Patient / Parents Educationوالدین/ آموزش بھ بیمار 

وز      - ر الكت ی از نظ ذایی غن ل شیر و بستنی   (امرمھمی است كھ كودك از خوردن مواد غ د  ) مث ودداری كن ھ    . خ ھ نسبت ب چنانچ

  .ھای شیری بررسی كنید محتوای الكتوز مواد خوراكی تردید دارید بر چسب ھا را از نظر شیر یا فرآورده

یرخوار    توانید از  می - رای ش وز ب ل (فرموالھایی با ماده سازنده سویا و فاقد الكت وی ١ایزومی وترامیژن، ٢، نورس وبی ٣، ن ) ٤پروس

راورده    چنانچھ از شیر مادر تغذیھ می. استفاده كنید) ٤پروسوبی٣نوترامیژن، د ف د بای ادر استفاده        كن ط م دود توس اتی مح ھای لبنی

  .شود

بز،    . و نمایدكودك بزرگتر باید كلسیم را در مواد غذایی دیگر بجز شیر جستج - دار س اینھا شامل زرده تخم مرغ، سبزیجات برگ

ت      ل كلسیم اس الس و مكم م، م ی     . لوبیای خشك، گل كل م م د شدن عالی فت و       بمحض ناپدی ر س ورت و پنی دریج از یوغ د بت توانی

 .مقادیر كمتر از شیر استفاده كرده و تحمل را بررسی نمایید

كل دار  - وز مش د الكت واد فاق ین م ذایی   چنانچھ در تعی اوره غ د مش ك داری ھ كم از ب وز نی د الكت ذایی فاق واد غ اب م ا در انتخ د ی ی

 .تواند مفید واقع گردد می

  .برخی از داروھا مثل پنی سیلین و ویتامینھا دارای الكتوز بوده كھ باید پرھیز شود -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             
1 -Isomil 
2 -Nursoy 
3 -Nutramigen 
4 -Prosobee 
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  كودك مبتال بھ بیماری سلیاك

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با سوء جذب: عادل تغذیھعدم ت

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شیر خوار یا كودك مدفوع نرم دارای شكل و بدون اسھال داشتھ باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .شود شروع می) معموًال غالت(جامد ماه پس از دادن مواد غذایی  ٣-٦شروع بیماری موذیانھ و معموًال  -

ذب    - معموًال با اسھال و متعاقبًا استاتوره شروع می شود بدلیل اینكھ جذب چربی تحت تأثیر قرار گرفتھ و سپس بمرور زمان ج

  .شود پروتئین و كربوھیدرات است و سایر مواد نیز دچار اشكال شده و شكم نفاخ می

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ر رشد و تكامل در رابطھ با سوء تغذیھتاخی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  شیرخوار یا كودك مشخصھ طبیعی رشد را طبق منحنی رشد طی نماید 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د   - دینبای ھ وال ر     ب ودك بھت تھای ك ار و اش ق، رفت ذایی خل م غ ت رژی ا رعای ھ ب ود ك د نم اد تأكی د ایج ی در رش ی تغییرات ده ول ش

 .شود و احتماًال چندین ھفتھ شاید ضروری برای ایجاد تغییر در رشد باشد نمی

رده    دوری از عفونت - ك ك ھا خصوصًا عفونتھای تنفسی و گوارشی اھمیت دارد زیرا كھ بروز آنان بھ تشدید عالیم و بحران كم

 .سازد و نیاز بھ بستری در بیمارستان را ضروری می

  .تواند تأثیر مثبت در رشد و تكامل داشتھ باشد پیگیری دقیق و ثابت دستورات پزشك می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با تغییرات غذایی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ھ      نھاد داده ك ودك پیش ا ك ادام           خانواده مواد غذایی مناسب را بھ شیرخوار ی ذایی م رات غ ر تغیی از از نظ د نی ذا، تأكی ھ غ ت روزان ا یادداش ب

  .شود العمر و جستجوی حمایت عاطفی و آموزشی مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .رژیم غذایی باید از نظر پروتئین و كالری غنی و چربی و كربوھیدرات كم و ضمنًا فاقد گلوتن باشد -

 .باشد الزامی است رعایت رژیم غذایی حتی در زمانی كھ كودك فاقد عالیم نامناسب میزیرا  بھ حمایت دارند والدین نیاز -

ھ و           - ن مدرس ان س ی در كودك وده ول ان ب ال آس ان خردس یرخواران و كودك م غذایی در ش ت رژی ھ رعای ت ك ر داش د در نظ بای

 .وجوانان مایل نیستند متفاوت بنظر برسندعلت این مسئلھ آنست كھ كودكان بزرگتر و ن. نوجوانان سخت است

رف       - ھ مص را ك رار داد زی اری ق ان بیم د در جری ك بای ھ دندانپزش ر از جمل ك دیگ داوای پزش ھ م از ب ورت نی ین در ص ھمچن
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  .تواند بھ بحران بیماری كمك كند داروھای آنتی كلی نرژیك می

 Problem Definition  بیان مشكل

  حران سلیاككمبود حجم مایع در رابطھ با ب

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود شیرخوار یا كودك مایعات كافی را دریافت كرده كھ با مخاط پوششی مرطوب و تورگر پوستی مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د    - ھ بای ات    NPOدر مرحلھ حاد نیاز بھ بستری در بیمارستان دارد ك ده و مایع اب      ش تن التھ ت كاس حاوی كورتیكوستروئید جھ

  .داده شود

  .ھا جبران شده و با تغذیھ تزریقی حاوی گلوكز، اسید آمینھ و اسیدھای چرب ادامھ داده شود نیاز است كھ كمبود الكترولیت -

 Patient / Parents Educationوالدین                                                                  / آموزش بھ بیمار 

ود           - ودك حذف ش ذایی ك م غ د از رژی درولیز بای اھی ھی روتئین گی ر و پ . موادی از قبیل گندم ، گندم سیاه، ماء الشعیر وجو دو س

  .ھا و بسیاری از غالت صبحانھ است ، نان)جھت تھیھ شیرینی و غیره(اینھا شامل اكثر خمیرھا 

 .توانید بصورت آرد دریافت كنید اینھا را می. ردتوان ذرت، برنج یا ارزن را جایگزین ك می -

ا   كودك باید مكمل - ھای ویتامینی خصوصًا فوالت و ویتامینھای حالل در چربی دریافت كند بدلیل اینكھ فراھم كردن این ویتامینھ

 .در رژیم غذایی كودك سخت است

 .ز ھر گونھ افزودنیھای ناشناختھ خودداری شودھای مربوط بھ مواد خوراكی و داروھا را كنترل كرده و ا باید تمام برچسب -

ود        - ك نم ودك كم ھ ك ب ب وراكی مناس واد خ اب م د در انتخ ر شد  بای ودك بزرگت ھ ك ا   . ھنگامی ك ر ی ودك بزرگت رای ك ار ب اینك

 . كند نوجوان سخت است بدلیل اینكھ مواد خوراكی عامھ پسند غالبًا دارای موادی است كھ وضع كودك را تشدید می

ن    تشویق ك - روه ھمس ذایی گ نید كھ كودك با یك متخصص تغذیھ طرحی را ارائھ دھد كھ مناسب بوده و خیلی متفاوت از منابع غ

  .و سال نباشد

  .توانند اطالعات و منابع را فراھم نمایند میکننده  گروھھای حمایت -
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  یبیماریھای کلیھ و مجاری ادرار

  
  ١كودك مبتال بھ عفونت سیستم ادراری

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھا در رابطھ با عوارض ناشی از فرایند عفونی  خطر آسیب بھ كلیھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ی ادرار   كودك عاری از عفونتھای  ت منف مكرر سیستم ادراری بوده كھ با فقدان تكّرر ادرار و فوریت و سختی در دفع ادرار و وجود كش

  .شود نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

پ    شیرخوارانی كھ با تب ناشناختھ در بیمارستان بستری می - ا س ورد   شوند غالبًا از نظر رد احتمال عفونت موضعی ی تی سمی م

  . باشد گیرند گرچھ عفونت سیستم ادراری از دالیل رایج تب در شیرخواران می ارزیابی قرار می

ت   - ونی و كش ات خ امل مطالع ت ادرار      ارزشیابی ش ر كش وپراپوبیك ازنظ یون س ا آسپیراس وند ی ومبر، زدن س یون ل ا، پونكس ھ

  .باشد می

  . شود باید در جریان گذاشت سیجری كھ انجام میوالدین بعلت مسئلھ كودك اضطراب داشتھ لذا ھر پرو -

انی      رگ باز در زمانی كھ شكی از نظر سپتیك وجود دارد توصیھ می - ا زم ود ت روع ش شود زیرا كھ آنتی بیوتیك تزریقی باید ش

  .كھ نتایج آزمایشات مشخص شود و بمدت چند روز پس از آن چنانچھ اگر كودك دچار عفونت سیستم ادراری باشد

 

 Problem Definition  مشكل بیان

  كمبود حجم مایع در رابطھ با كاھش مصرف و افزایش دفع مایع ناشی از تب 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ت   ات و الكترولی افی مایع رف ك د مص ودك بتوان ان داده       ك ن نش ھ س بت ب ی نس ازده ادراری طبیع ا ب ھ ب تھ ك ود داش ن خ ھ س بت ب ھا را نس

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ھ   مادر می. ھا را ابراز كرده و در آنان اطمینان خاطرایجاد كنید بھ والدین اجازه دھید دلواپسی -  دھد    تواند بھ تغذیھ از پستان ادام

  .كھ جریان سرم مختل نشود شرطیھ ب

ادر ب     - ھ م ورتی ك ی  ھ در ص ی نم و     دالیل ار شیرخوار حض د در كن ی   توان تھ باشد م ار       ر داش ود را بدوشد و در اختی یر خ د ش توان

  .پرستار مسئول قرار دھد

 . ھا باشد تواند معیار كنترل در این موقعیت كھ در مراقبت از شیر خوار شركت كنند می بھ والدیناجازه دادن  -

  . ضعیف برخوردار استمایع رسانی اھمیت اساسی دارد خصوصًا اگر كودك دچار تب، تھوع، استفراغ و یا از تغذیھ  -

  . در شیرخواران تزریق مایعات وریدی امر مھمی است. در صورت امكان خوردن مایعات از راه دھان را تشویق كنید -

                                                             
1 -Urinary Tract infection (UTI) 
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ی  - ل،    كودك را از نظر عالیم كم آبی تحت نظر بگیرید كھ شامل تور گرپوستی ضعیف، خشكی مخاط پوشش ی فونتان ، فرورفتگ

  . است كاھش حجم ادرار و پرفیوژن محیطی

 . ھایی از مایع رسانی مناسب است گیری جذب و دفع و وزن مخصوص ادرار شاخص توزین روزانھ و اندازه -

وص ادرار   عفونت حاد كلیھ می - تواند توانایی كلیھ را از نظر غلیظ كردن ادرار مختل كرده و منجر بھ سقوط كاذب وزن مخص

  .شود

 

 Problem Definition  بیان مشكل

ر              كمبود اطالعا گیری از نظ ك و معیارھای پیش ی بیوتی رف آنت ی، مص تھای تشخیص د بیماری، تس ل فراین دم درك كام ا ع ت در رابطھ ب

  عفونت سیستم ادراری

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

تم ادراری را توضیح دھ     ت سیس گیری از عفون د والدین یا كودك فرایند بیماری، تستھای تشخیصی و معیارھای پیش ر    . ن الوه ب انواده ع خ

  .پیگیری مناسب و مصرف آنتی بیوتیك در صورت دستور مطالعات تصویری را انجام دھد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د   . بھ كودك و خانواده باید اطالعاتی در مورد پیشگیری از عفونت سیستم ادراری داده شود - ان بای ھم چنین توصیھ شود كھ درم

  .بوده و پیگیری نیز اھمیت دارد كامل

ی      تواند موجب آسیب كلیھ باید تأكید شود كھ عفونت مكرر سیستم ادراری می - ت خاص روز آن از اھمی گیری از ب ھا شود لذا پیش

  .برخوردار است

واب باشد    - ل از خ ن    در كودكان بزرگتر چنانچھ مقرر شده یكبار در روز آنتی بیوتیك را مصرف نمایند بھتر است شب قب ھ ای ك

  . مسئلھ بھ دلیل ركود ادرار در طول شب است

  . مثالنھ، طرح درمان و بعالوه درمان طبی یا جراحی را بھ زبان ساده و مناسب سن توضیح دھید١در مورد ریفالكس -

ذا                 - ول بكشد ل الھا ط ت س ن اس ان ممك ھ درم د ك د درك كنن ر دو  بای دین ھ ودك و وال ود، ك د ب در صورتی كھ درمان طبی خواھ

ھ   پیگیری شامل مصرف آنتی بیوتیك، كشت. پیگیری امر اساسی است ون،   (ھای ادراری، تستھای فعالیت كلی روژن اوره خ نیت

  .، كنترل فشار خون و مطالعات تصویری است)كراتینین سرم

س        - ل و پ ت قب ین مراقب ل  در صورتی كھ انجام جراحی ضرورت دارد باید بھ كودك و والدین در مورد نحوه كار ھم چن از عم

  .در جریان گذاشت

رورت دارد    - ھ ض م مثان رل درد و اسپاس رای كنت ایی ب رف داروھ ی مص س از جراح ك  . پ ی بیوتی رف آنت امل مص ری ش پیگی

گیری    . (بصورت پروفیالكسی تا زمانی كھ سیستوگرام پس از جراحی نشاندھنده تصحیح ریفالكس مثانھ باشد ك پیش ی بیوتی آنت

الگری   ده و غرب ر   UTIكنن ی     ٢-٤ھ یھ م ب دارد توص ودك ت ھ ك امی ك ین ھنگ اه و ھمچن ر   م توگرام ھ ود سیس اه  ١٢-١٨ش م

  ).تواند پیشرفت را كنترل كند می

 Patient / Parents Education                           والدین                                                / آموزش بھ بیمار 

خص شده  (شك باید بطور كامل داروھای تجویز شده توسط پز - ردد  ) بھ تعداد روزھا و مقدار مش رف گ ان   . مص ی از كودك برخ

  .نیاز دارند كھ پس از اتمام درمان اولیھ آنتی بیوتیك را با دوز كمتر ادامھ دھند

                                                             
1 -Vesicoureteral reflux (VUR) 
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ردد             - ع آوری گ ت جم ھ شده اس گاه تھی ط آزمایش ھ توس تریل ك تیكی اس رف پالس د در ظ در . در مورد ضرورت كشت ادرار بای

رد  توان از ظرف شیشھ صورتی كھ چنین ظرفی در دسترس نیست می ی   . ای سربستھ كھ استریل شده است استفاده ك ا دسترس ت

 .بھ آزمایشگاه ادرار باید در یخچال و یا در جای خنك نگھداری كرد

ئلھ س    این مطالعات می. چنانچھ پزشك مطالعات دیگری نیز دستور داده است باید جدی بگیرید - د مس تم ادراری  توان اختاری سیس

 .ای كنترل كند را مشخص كرده یا كلیھ را برای ھر نوع مسئلھ

 .كنید عود عفونت است پزشك را در جریان بگذارید در صورتی كھ كودك دچار تب یا عالیمی است كھ تصور می -

ی   - ھ م ود  پیشگیری از عفونت سیستم ادراری اھمیت دارد زیرا كھ عفونت مكرر سبب آسیب كلی ی  پیش . ش ل م د از   نھادات ذی توان

 .عفونت سیستم ادراری پیشگیری كند

  ث (رعایت بھداشت در شیرخواران و كودكان خردسال ت        ) مون یر حرك ع ادرار مس س از دف ھ پ ت ك ورت اس باینص

رای ادراری   كار از ورود ارگانیسم این. حولھ كاغذی باید از قسمت قدامی بسمت عقب انجام گیرد ھا از سوراخ مج

ان          . كند سمت باال جلوگیری میھ بو پیشروی  ی االمك د حت فھ بای ت حش ھ نشده است پوس ھ ختن در كودك خردسالی ك

 .تمیز نگھداری شود

      ودداری ھ خ داری ادرار در مثان ود از نگھ در صورتی كھ كودك برای استفاده از لگن تعلیم یافتھ است باید توصیھ ش

 .تخلیھ گردد بار در روز باید مثانھ بھ طور كامل ٤كرده و حداقل 

 مایعات كافی در طول روز باید بھ كودك داده شود تا مثانھ شستشو گردد. 

        ھ لوار پنب ر ش د از زی ودداری كنی اپر خ م دی واد مصنوعی   (ای  از پوشانیدن البسھ تنگ یا بستن محك استفاده  ) بجای م

 .كنید

       ی را م ردد زی ودداری گ ردن خ ام ك د  از مصرف وان و نشستن در آن بمنظور حم تم ادراری     توان ك سیس بب تحری س

 . شود

 بھ زنان جوان باید توصیھ نمود كھ رعایت بھداشت را جدی گرفتھ و بالفاصلھ پس از مقاربت ادرار نمایند.  
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  كودك مبتال بھ ھیپوسپادیاس

 Problem Definition  بیان مشكل

  س از عمل كمبود اطالعات والدین در رابطھ با تشخیص، عمل جراحی و مراقبت پ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  والدین ھیپوسپادیاس و دلیل جراحی را توضیح دھند ھمچنین بطور فعال در مراقبت پس از عمل شركت جویند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .كھ در مراقبت پس از عمل شركت جویند پرستار باید قبل از عمل بطور مبسوط بھ والدین آموزش دھد و تشویق نماید -

ان آزاد        . شود كھ مایعات فراوان بھ كودك داده شود بھ والدین توصیھ می - دلیل جری ات ب أمین مایع ر ت الوه ب ایع ع مصرف زیاد م

 .ادرار است

د  بھ والدین آموزش دھید كھ حرارت كودك را كنترل كرده و ادرار را از نظر تیرگی و بوی نامطبوع مورد بررسی - . قرار دھن

 .ھر گونھ عالمتی از عفونت سیستم ادراری باید بالفاصلھ گزارش شود

  .والدین قبل از ترخیص باید در جریان مراقبت از سوند یا استنت قرار گیرند -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با سوند مثانھ 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .گردد عاری از عفونت سیستم ادراری باشد كھ با نتیجھ طبیعی تجزیھ ادرار و كشت منفی و عدم وجود تب مشخص میكودك 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .شود روز برداشتھ می ٤جھت كاھش ادم از پانسمان فشاری استفاده شده كھ تقریبًا پس از  -

د  - ھ بستھ              برخی از شیرخواران استنت خواھن تم تخلی ت سیس ن اس ایرین ممك رد س د ك اپر ادرار خواھن تقیمًا در دی ھ مس ت ك داش

  .داشتھ باشند

  .شود پس از عمل از آنتی بیوتیك پیشگیری كننده تجویز می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با جراحی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .یھ كرده واز مشخصات طبیعی خواب برخوردار باشدكودك بندرت گر

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .تواند اسپاسم مثانھ را كاھش دھد كودك باید داروی ضد درد را طبق دستور دریافت نماید حتی زمانی كھ درد ندارد زیرا مسكن می
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 Problem Definition  بیان مشكل

  فیزیكی در رابطھ با عمل جراحی روی آلت تحرك اختالل در 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك محدودیت فعالیت را تحمل كرده كھ با شركت در بازیھای مناسب سطح تكاملی در تخت مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .ا برای كودك فراھم سازندھای سرگم كننده ر والدین باید انواع فعالیت -

  .والدین را تشویق كنید كھ اسباب بازی مورد عالقھ كودك را برای كاھش اضطراب فراھم سازند -
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  )عدم نزول بیضھ( ١كودك مبتال بھ كریپتوركیدیسم

 Problem Definition  بیان مشكل

  یدیسمكمبود اطالعات والدین در مورد علت و درمان كریپتورك

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .والدین قادر بھ توضیح كریپتوركید یسم، درمان آن و عوارض احتمالی باشند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .والدین و كودك نیاز بھ حمایت از طرف پرستار و توضیح در مورد نحوه عملكرد دارند -

كل     والدین ممكن است در  - دازه و ش ھ ان را ك مورد احتمال عقیمی و كودك ممكن است در مورد اسكروتوم خالی دلواپس باشد زی

 .باشد آن متفاوت می

ان   - كودك و والدین باید تشویق شوند احساسات و پرسشھای خود را مطرح كرده و راھنمایی بگیرند در اینصورت اضطراب آن

 .ممكن است كاھش یابد

ز باشد     چنانچھ بیضھ خفتھ پائین - ت آمی تر از حلقھ خارجی اینگوینال است شاید دادن ھورمون گونادوتروپین جفتی انسانی موفقی

 .شود چون احتمال نزول خودبخودی در طی سال اول وجود دارد لذا این درمان پس از یكسالگی استفاده می

ل اركی    - ا عم ی  در صورت قرارگرفتن بیضھ خفتھ در حلقھ اینگوینال یا در وضعیت نابج ین  (وپكس ال  ٢-٣ب ی  ) س ام م رد   انج گی

 .شود زیرا كھ تغییرات دژنراتیو در اپی تلیوم بیضھ ھا شروع می

 .پذیر است در صورت فقدان بیضھ استفاده از پروتز بجای بیضھ خالی با موافقت خانواده امكان -

 .توان با رعایت دقیق بھداشت پیشگیری كرد آلودگی محل عمل را می -

  .در تعویض پانسمان استفاده شودباید تكنیك آسپتیك  -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  درمان اختصاصی قابل اجرا در رابطھ با احتمال كاھش باروری و افزایش خطر بدخیمی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .حسب دستور باشندوالدین انجام معاینھ منظم توسط نوجوان را جدی گرفتھ و جویای آزمایشات باروری بر 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ایی         د راھنم ورت بای ھ در اینص وده ك اھری ب ھ ظ درمان طبی و یا جراحی جھت حفظ كاركرد بیضھ و جلوگیری از بدخیمی ھم چنین جنب

  .انجام گیرد) توسط خود كودك(برای معاینھ 

 Patient / Parents Education                                                          والدین                  / آموزش بھ بیمار 

ی         ٢رفلكس كرماستر ك سمت درون ھ تحری بت ب خی نس ال پاس ی     –یا كشیده شدن بیضھ بھ سمت كانال اینگوین ھ م وده ك دامی ران ب د   ق توان

  .تشخیص كاذب كریپتوركیدیسم را مطرح سازد

 حیط گرم معاینھ كنید و اطمینان حاصل كنید كھ قبل از معاینھ آرام استشیرخوار را در م. 

                                                             
1 -Cryptorchidism 
2 -Cremasteric Reflex 
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 دستھای خود را قبل از تماس با شیر خوار گرم كنید. 

 ھا را از كشالھ ران بسمت پایین دوشیده و نوك دورتر را ثبت كنید بیضھ. 

 كودك بزرگتر را در دو وضعیت بصورت نشستھ و قورباغھ امتحان كنید. 

 كنند سالگی نزول پیدا می ١در حدود  ھا اكثر بیضھ.  
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  حاد پس از عفونت استرپتوكوكی  لونفریتكودك مبتال بھ گلومرو

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عدم تعادل حجم مایعات در رابطھ با احتباس سدیم و مایعات و محدودیت مصرف مایع 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

كودك از حجم طبیعی مایعات بدن برخوردار باشد كھ با بازده ادراری مناسب سن، مخاط پوششی مرطوب، تورگر پوستی مناسب، فشار 

  .شود خون طبیعی، عدم افزایش وزن و فقدان عالیم اختالل تنفسی مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ت           بررسی صحیح و  - ایع رسانی اس عیت م ابی وض م در ارزی ر مھ ع مایعات ام رر جذب و دف دید     . مك تالل ش ا اخ ان ب در كودك

  . گیری شود ساعت جذب و دفع مایعات اندازه ٢-٤كلیوی ممكن است نیاز باشد ھر 

ر از    - ازده ادراری كمت ب الوق        ml/kg/hr١ب وری نشاندھنده نارسایی قری را الیگ د زی زارش كنی ن را گ ھ س بت ب وی نس وع كلی

  .است

  . باشد توزین روزانھ امر مھم در تعیین نوسانات مربوط بھ وضعیت مایعات می -

وده و     . توزین روزانھ باید با شرایط یكسان و در ساعت مقرر صورت گیرد - اپر ب دون دی د ب شیرخواران و كودكان خردسال بای

  .كودكان بزرگتر فقط گان داشتھ باشند

ار        بدلیل اینكھ افزایش فشار خون ن - ت پرستار فش اراحتی اس ن ن د جدی در ای اشی از ازدیاد بار مایع و آسیب گلومرولی یك پیام

زارش    افزایش آن. در ھر شیفت كنترل كرده و نتیجھ را ثبت كند )با بازوبند مناسب از نظر اندازه(خون را باید  لھ گ را بالفاص

زایش قا    . دھید ودك از اف ھ ك ود چنانچ ت         كنترل بیشتر ضروری خواھد ب ون دریاف ا داروی فشار خ وده ی وردار ب ل توجھ برخ ب

  .نماید

د   - ت كنی رش جدارھای      . صداھای تنفسی را در ھر شیفت سمع نموده و افزایش تالش تنفسی را ثب ریع، رتراكسیونھا، پ نفس س ت

  .تواند ناشی از ازدیاد بار مایع باشد ھا عالیم ناشی از توسعھ ادم ریوی است كھ می بینی یا كراكل

ازید  در ص - ی       . ورت دستور مصرف مایعات را محدود س خت م ر س ان بزرگت ایع در كودك رف م ھ     محدودیت مص را ك د زی باش

  . پرستار باید این موضوع را با والدین و مالقات كنندگان مطرح سازد. توانند بطور پنھانی آنرا مصرف نمایند می

رف     . بت شده استاطمینان حاصل كنید كھ مایعات مورد عالقھ كودك در طرح مراقبت ث - دریج ص ھ مایعات را بت تشویق كنید ك

  .نموده بجای اینكھ حجم زیاد در یك نوبت صرف نمایند

ًا                  سدیم زیاد می - م كم سدیم قطع ورت دستور رژی ھ در ص د ك ل كن ان حاص د اطمین تار بای ود پرس اس مایعات ش بب احتب تواند س

  .ان در جریان گذاشتاین موضوع را باید با والدین و مالقات كنندگ. رعایت گردد
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 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عدم تحمل فعالیت در رابطھ با خستگی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود ھای بازی مشخص می كودك باندازه كافی استراحت نماید كھ با توان انجام مراقبت روزانھ و فعالیت

  

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . در صورتی كھ خستگی جزء مسئلھ است امر مھمی است كھ كودك باندازه كافی استراحت نماید -

ب           - ر حس ان ب ر كودك ادگی خستھ شده گرچھ اكث ت بس كودكان مبتال بھ گلومرولونفریت در بدو بستری در بیمارستان ممكن اس

  . كنند ھایی شركت می سطح خستگی در فعالیت

واب       . راقبت روزانھ را طوری تنظیم نماید كھ كودك بتواند باندازه كافی بخوابدپرستار باید م - ریفات زمان خ ود تش عی ش د س بای

  . رعایت گردد

ی     - تار م ت پرس ت نیس دودیت فعالی ت مح ھ رعای ادر ب ودك ق ودی    چنانچھ ك ب بھب ر حس رده و ب ازی را محدود ك ان ب د زم توان

  .وضعیت، آنرا توسعھ دھد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تمامیت پوستی در رابطھ با ادم و كاھش فعالیت اختالل در خطر

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ژاد (كودك ھیچگونھ عالیم شكنندگی پوستی را نشان ندھد كھ با پوست بدون آسیب و رنگ طبیعی  ھ     ) نسبت بھ ن یت نسبت ب و عدم حساس

  .شود لمس مشخص می

 Nursing Recommendations  رستاریھای پ توصیھ

ود   تغییر مكرر وضعیت می - تھ ش ھ    . تواند فشار را بر زوائد استخوانی كاستھ و كمك بھ كاھش ادم در نواحی وابس د ك ویق كنی تش

  . ساعت تغییر وضعیت دھد ٢كودك در طول روز ھر 

ی    - انی است م ال     در صورتی كھ دچار ادم در اندامھای تحت ا استفاده از ب وان ب اال       ت طح ب ده در س ا خوابی عیت نشستھ ی ش در وض

  . قرار داد

تواند جریان خون را افزوده و جذب مجدد    بھبودی وضعیت توسعھ دھید زیرا كھ افزایش فعالیت می بھ محضفعالیت كودك را  -

  .مایعات را از نواحی دارای ادم ترویج دھد

ا د      - ت را ب د بھداش تار بای ت         برای پیشگیری از شكنندگی پوستی، پرس س از اجاب د پ ھ مقع ردن ناحی ز ك ت در تمی ام و دق ادن حم

  . مزاج و تعویض دیاپر رعایت نماید

  .دھد استفاده از مقادیر كم لوسیون جھت ماساژ پوست از خشكی پوست پیشگیری كرده و جریان خون را افزایش می -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  در رابطھ با محدودیت ھای غذاكمتر از نیازھای بدن : عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك از تغذیھ مناسب برخوردار باشد كھ با حفظ وزن در سطح قبل از بیماری مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د  مواد خوراكی كم سدیم متفاوت بوده و كودكان ممكن است از خور - ز كنن ورد غذاھا و نوشابھ   . دن آن پرھی دیم     در م ھای كم س

  .مطبوع با متخصص تغذیھ مشاوره نمایید

س  . تواند نشاندھنده دفع مایع یا افزایش مصرف یا از دست دادن وزن ناشی از كاھش مصرف غذا باشد  نوسان كمتر وزن می - پ

  . اند ھر نوع تغییر مایع یا از دست دادن وزن را كنترل كندتو از دسترسی بھ وزن قبل از بیماری پرستار با توزین روزانھ می

ی      - م آب م ك ر عالی اكی كاردی         (بعالوه پرستار باید كودك را از نظ عیف و ت ورگر پوستی ض تی، ت ی، سس كی مخاط پوشش ) خش

  .تواند در اوقات محدودیت مصرف مایع، دیورز یا تجویز مدر رخ دھد كنترل نماید كھ می

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  اضطراب در رابطھ با كمبود اطالعات در مورد فرایند بیماری یا بستری دربیمارستان

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ی        ان داده م املی نش طح تك ب س ازی مناس ھ ب ود  كودك و والدین اضطراب كمتر نشان داده كھ با ھمكاری در مراقبت روزانھ و عالقھ ب . ش

  .لدین بتوانند فرایند بیماری و درمان آنرا توصیف كنندھمچنین وا

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د بیماری و      ھا می دادن فرصت بھ والدین از نظر ابراز دلواپسی - ا از فراین ابی درك آنھ تواند حمایت را فراھم ساختھ و پایھ ارزی

  .پیش آگھی باشد

وده و در       . یابند كثر كودكان با كمترین عارضھ بھبود میبھ خانواده اطمینان دھید كھ ا - ویق نم ودك تش ت ك ر مراقب ان را از نظ آن

  .فراھم كردن بازی مناسب و حفظ آرامش بھ وی كمك نمایند

  . سازد كھ كودك و والدین سیر بیماری را درك كرده و پروسیجرھا و رویدادھا را پیش بینی كنند آگاھی قادر می -

د  ھ انتظاری باید داشتھ باشند میآگاھی از اینكھ چ - وه        . تواند اضطراب را كاھش دھ ورد نح ھ آگاھی در م ت ك م اس خصوصًا مھ

  .مراقبت در منزل داده شود زیرا كھ بدون توجھ از اینكھ نارسایی كلیوی یك خطر است ممكن است كودك ترخیص شود

ون    رخیص میچنانچھ كودك دچار افزایش فشار خونست یا با داروھای ضد فشار خون ت - ار خ شود پرستار باید نحوه كنترل فش

  . آموزش دھد و تأكید نماید كھ قبل از دادن دارو حتمًا باید فشار خون كنترل شود بھ والدینرا 

  . پرستار باید پارامترھای مربوط بھ دادن یا ندادن دارو و گزارش بھ پزشك را آموزش دھد -
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  كودك مبتال بھ سندرم نفروتیك

 Problem Definition  شكلبیان م

  تمامیت پوستی در رابطھ با ادم و كاھش جریان خوناختالل در خطر 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .گردد كودك عاری از شكنندگی پوستی بوده كھ با فقدان قرمزی و خاصیت نسبت بھ لمس و نداشتن زخم مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .دھد ساعت وضعیت خود را تغییر می ٢اطمینان حاصل كنید كھ كودك ھر  .١

ھ      .٢ ھ مالف ویض روزان ھ و تع ام روزان ی           بھداشت خوب را با دادن حم ات آلكل د تركیب یون فاق ا لوس د، ب ظ كنی كی   (ھا حف بب خش س

 .شود پوست را ماساژ دھید چون سبب افزایش جریان خون می) شود پوست می

رده     ھ كودك در تخت است و یا وضعیت نشستھ دارد بخشھایی از بدن را كھ دارای ادم میدر صورتی ك .٣ ت ك الش حمای باشد با ب

 .شود مایعات از قسمتھای وابستھ متفرق شود اینكار سبب می. یا در سطح باال قرار دھید

  .یدتحمل، فعالیت فیزیكی را با فراھم كردن بازیھای مناسب سطح تكاملی فراھم ساز بھ محض .٤

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با از دست دادن گاماگلوبولینھا از طریق ادرار و درمان سركوب كننده سیستم دفاعی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .گردد سرفھ مشخص می ، حرارت طبیعی بدن، فقدان دل درد وWBCكودك عاری از عالیم عفونت بوده كھ با شمارش طبیعی 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ونی               .١ ای عف رض بیماریھ رفتن در مع ا قرارگ ودرد ی انی، گل ی فوق ت تنفس ل عفون ت مث م عفون ر عالی دگان را از نظ ات كنن مالق

  .غربالگری كنید) خصوصًا واریسال(

 .گردد استفاده می) پریتونیت(ه در مرحلھ ادم بطور پیشگیری كنند. آنتی بیوتیك را طبق دستور مصرف نمایید .٢

 .از شیوه مناسب در شستن دستھا استفاده كنید و انجام اینكار را بھ اعضاء خانواده توصیھ نمایید .٣

ا دل درد    .٤ ودرد ی ت  (در ھر شیفت كودك را از نظر تب، سرفھ، گل ال پریتونی د  ) احتم رل كنی گاھی را در   . كنت ھای آزمایش ارزش

  .نظر بگیرید

  

 Problem Definition  یان مشكلب

  در رابطھ با پروتئینوری، ادم و اثرات مدرھا) درون عروقی(خطر كمبود حجم مایع 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

خص   كودك حجم مناسب مایعات را حفظ كرده كھ با فشار خون طبیعی، بازده ادراری مناسب سن و ھموگلوبین و ھماتوكریت طبیعی مش

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د      .١ رل كنی بض را كنت ون و ن ار خ ھ         . در ھر شیفت عالیم حیاتی بعالوه فش را ك د زی زارش كنی ھ را گ طح پای ود اختالف از س وج
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  .باشد كاھش فشار خون و افزایش ضربان قلب نشاندھنده ھیپوولمی بوده و افزایش فشار خون بدلیل آزاد شدن رنین می

 .باشد گزارش كنید ١-٢ ml/kg/hrدر صورتی كھ بازده ادرار كمتر از . در ھر شیفت جذب و دفع مایعات را كنترل كنید .٢

ت      .٣ ت و پالك وبین، ھماتوكری زایش ھموگل ارزشھای آزمایشگاھی خصوصًا ھموگلوبین و ھماتوكریت را كنترل كنید زیرا كھ اف

 .كمتر درون عروقی باشد تواند نشاندھنده غلیظ شدن خون یا حجم می

ر   (از نظر عالیم كم آبی مثل ظاھر مخاط پوششی، پرشدگی مجدد مویرگی  .٤ ت تغیی پرشدگی مجدد مویرگی بھ دلیل ادم ممكن اس

د   ) یابد در اینمورد ناحیھ بدون ادم باید كنترل شود رل كنی ت كنت ود حجم        . و سطح فعالی ا كمب ھ ب ودك را مواج ك ك سندرم نفروتی

  .كند و با مصرف مدرممكن است این مسئلھ بغرنج شود درون عروقی می

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  زیادی حجم مایعات در رابطھ با كاھش دفع سدیم و احتباس مایع 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .گردد مشخص میكودك ازدیاد بار مایع را نشان نداده كھ با تثبیت وزن روزانھ و مشخصھ طبیعی تنفس 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .جذب و دفع مایعات را در ھر شیفت كنترل كنید .١

 .وزن را روزانھ كنترل نموده كھ باید با شرایط یكسان و در زمان مقرر صورت گیرد .٢

 .استفاده كنید) بدون افزودن نمك(از رژیم غذایی مشخص شده  .٣

 .گیری را مشخص كرده و ھر روز تكرار كنید مكان اندازه. گیری و ثبت نماییدھر روز دور شكم را اندازه  .٤

ی    . فشار خون را حداقل در ھر شیفت كنترل كنید .٥ ا استروئید م ان ب زایش     افزایش حجم كلی مایعات بدن و ھمزمان درم د سبب اف توان

 .فشار خون گردد

 . تاسیم، از مصرف مناسب پتاسیم اطمینان حاصل كنیدبدلیل احتمال افزایش دفع پ. مدرھا را طبق دستور مصرف نمایید .٦

د         .٧ رل كنی رفھ كنت ود س ی و وج الی تنفس زایش تق م اف ایع    . وضعیت ریھ را با سمع صداھای تنفسی از قبیل كراكل و عالی ار م اد ب ازدی

  .تواند سبب ادم ریھ شود می

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  كودك در بیمارستان و مراقبت از كودك با بیماری مزمن اضطراب والدین در رابطھ با بستری شدن 

  عدم كفایت مراقبت خانگی در رابطھ با اضطراب یا درك ناكامل

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .گردد والدین اضطراب كمتر نشان داده كھ با شركت در مراقبت از كودك خود و توضیح سیر طبیعی فرایند بیماری مشخص می

  .والدین قادر باشند اصول مراقبت خانگی را توضیح دھند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د  ھا و ترس بھ والدین اجازه دھید یأس .١ ورد          . ھا را ابراز كنن اتی در م رده و اطالع رح ك ھ پرسشھا را مط د ك ویق كنی ان را تش آن
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  .سندرم نفروتیك و درمان آن فراھم سازند

د     تشویق كنید .٢ ك نماین ودك كم ھ ك ھ استفاده از آلبوستیكس    . كھ والدین در مراقبت روزانھ ب د ك ون و     ١وادار كنی ار خ رل فش ، كنت

 .بررسی ادم را تمرین كنند

دازه      درمان با استروئید اشتھا را تحریك می. ای بدھید ترتیبی برای مشاوره تغذیھ .٣ الری و در ان م ك ای ك كند لذا بھتر است لقمھ ھ

ك داده  ودك دور         كوچ ترس ك دان را از دس منًا نمك رده وض ھ ك ك تھی دون نم ذا را ب دین غ ھ وال د ك ویق كنی منًا تش ود و ض ش

 .نگھدارند

ا و          .٤ رف داروھ ھ وزن، مص رل روزان روتئین ادرار، كنت ع پ ل دف د از قبی در مورد ثبت روزانھ اطالعات بھ والدین آموزش دھی

د   ضمنًا تشویق كنید كھ ھر. نحوه پیشگیری از عفونت زارش دھن روتئین ادرار    . گونھ تماس با بیماری عفونی را گ ایج پ ھ نت البت

ا        ضمنًا كودكی كھ استروئید دریافت می. گردد از نظر عالیم عود كنترل می ی ی ای ویروس ھ عفونتھ ب ب خ مناس كنند قادر بھ پاس

  .باكتریال نیست و ممكن است نیاز بھ درمان اضافھ داشتھ باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
1 -Albustix 
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  ١كودك مبتال بھ نارسایی مزمن كلیھ

  Problem Definition                                                                                       بیان مشكل                                

  .ھا و تولید مواد زائد خطر صدمھ مربوط بھ تجمع الكترولیت

    Expected Outcomes                                                                         ظار                                برآیندھای مورد انت

  .از تجمع مواد را نشان ندھدعالئمی  چگونھ كودك ھی

   Nursing Recommendations                                 توصیھ ھای  پرستاری                                                            

  .در انجام دیالیز برای حفظ فعالیت دفعی كمك كنید. ١

  .باشد كار جھت كاستن سطح سرمی پتاسیم می بر حسب ضرورت از رزینھای تبادل كاتیون استفاده این. ٢

 .باشد كار جھت كاستن نیاز دفعی كلیھ ھا میین ده كنید اغذایی با محتوی كمتر پروتئین، پتاسیم، سدیم و فسفر آما. ٣

  .را جھت تضمین فوری درمان تحت نظر بگیرید) ھیپركالمی، ھیپر فسفاتمی، اورمی(ھرگونھ مالكی از تجمع مواد زاید . ٤

  
  Problem Definition                                  بیان مشكل                                                                                     

  .ھای تنظیم كننده كلسیم زیادی تجمع مایع مربوط بھ نارسایی مكانیسم

    Expected Outcomes                      برآیندھای مورد انتظار                                                                                 

  .از تجمع مایع بین جلسات دیالیز را نشان ندھدارضھ ای یا ععالمت كودك ھیچ گونھ ) ١(

   Nursing Recommendations                                   توصیھ ھای  پرستاری                                                          

  . جام دیالیز كمك كنیدجھت حفظ فعالیت دفعی در ان. ١

  .جھت بررسی كفایت درمان و تعیین عوارض احتمالی، پیشرفت را كنترل كنید. ٢

  
  Problem Definition                                                بیان مشكل                                                                        

               .ھای تنظیم كننده كلسیم ایع مربوط بھ نارسایی مكانیسمزیادی تجمع م

    Expected Outcomes                                                    برآیندھای مورد انتظار                                                    

  .شان ندھداز افزایش مایع را ن عالمتی كودك ھیچگونھ ) ٢(

   Nursing Recommendationsتوصیھ ھای  پرستاری                                                                               

  .بر حسب دستور مایعات خوراكی را تجویز كنید -١

  .استراتژیھایی برای پیشگیری از مصرف نامطلوب بكار ببرید -٢

 دودیتھای مصرف روزانھ مایع را با والدین و كودك بازنگری كنیدجھت تشویق ھمكاری مح.  

 ھایی برای تقسیم حجم كلی مایع بھ مقادیر كوچكتر جھت مصرف در سرتاسر روز پیشنھاد دھید شیوه. 

 ھای یخ، اسپری ذراتی از  حبھ ،جھت پیشگیری از حس خشكی، دھان را با طرق دیگر مرطوب نگھدارید مثل آب نبات سفت

  . كآب خن

  

                                                             
1  Chronic Renal Failure (CRF) 
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  Problem Definition                                    بیان مشكل                                                                                      

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ رژیم غذایی محدود:  عدم تعادل تغذیھ

    Expected Outcomes                                                                                            برآیندھای مورد انتظار           

  . كند كودك مقدار كافی از مواد مناسب را مصرف 

  .از كمبودھا یا اتالف وزن را نشان ندھدعالمتی  كودك ھیچگونھ 

   Nursing Recommendations                                                                        توصیھ ھای  پرستاری                   

  .ھا را كاستھ و كالری و پروتئین كافی برای رشد فراھم سازد آموزشھای غذایی در مورد موادی فراھم سازید كھ نیازھای دفعی كلیھ -١

  .محدود سازیدفسفر، نمك و پتاسیم را بر حسب دستور * 

مصرف كربوھیدراتھا را برای تأمین كالری از نظر رشد و مواد خوراكی غنی از نظر كلسیم را برای پیشگیری از تخلیھ مواد  -٢

  .معدنی استخوان تشویق كنید

یی نمایید در ترتیب مالقات با متخصص تغذیھ داده و خانواده را تشویق بھ بازنگری مواد خوراكی مجاز و كمك در طرح رژیم غذا -٣

  .اینصورت خانواده نیازھای غذایی كودك را درك خواھد نمود

  .بھ بیماران ھمود یالیزی جھت انتخاب غذا از فھرست غذایی كمك كنید -٤

  .ویتامیھای حالل در آب را بر حسب دستور تجویز كنید -٥

  
  Problem Definition                                                                         بیان مشكل                                                  

  .»متفاوت بودن«ربوط بھ بیماری مزمن، رشد مختل و استنباط از نظر متصویر بدنی اختالل در 

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                

 .كند  را نشان داده و بھ درمان كمك  CRFكودك درك و فھم از  -

  .كودك عالیم عزت نفس مثبت را نشان  دھد -

   Nursing Recommendations                                                                توصیھ ھای  پرستاری                             

  .آموزشی در مورد نارسایی مزمن كلیھ بعالوه كنترل، درمان و نتایج طوالنی مدت فراھم سازید. ١

  .تشویق كنید بدلیل اینكھ استقالل بھ توسعھ عزت نفس مثبت كمك می كند CRFاستقالل كودك را در مراقبت و كنترل . ٢

 سیجرھای دیالیز شركت كندبھ كودك اجازه دھید در پرو. 

 بھ كودك اجازه دھید در موقعیت مناسب تصمیماتی را اتخاذ كند . 

 : ترفیع نمایید CRFعزت نفس را در كودك مبتال بھ . ٣

 . گروه حمایت بیمار را ساماندھی  نموده یا پیشنھاد مشاوره بر حسب ضرورت بدھید* 

  .ات ھای پی گیر فراھم سازیدتقویت مثبت در حین پروسیجرھای دیالیز و مالق. ٤
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  Problem Definition                         بیان مشكل                                                                                                

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودكی با بیماری مزمن

    Expected Outcomes                           ظار                                                                            برآیندھای مورد انت

  . دھند كودك و خانواده توانایی سازش با استرسھای بیماری را نشان 

   Nursing Recommendations                                             توصیھ ھای  پرستاری                                               

بھ والدین در طرح رژیم غذایی كمك كرده و تالشھای آنھا را از نظر متعادل ساختن رژیم غذایی برای كل اعضاء خانواده . ١

 .حمایت كنید

 .، رژیم غذایی و اثرات داروھا فراھم سازیدراھنمایی پیش بینی كننده درمورد رویدادھای احتمالی مثل عالیم. ٢

تسكینی موثر نباشد  ١در تصمیمات مربوط بھ دیالیز و پیوند بھ والدین كمك كنید زیرا متغیرھایی ھستند كھ وقتی مراقبت. ٣

 .شود استفاده می

 . خانگی آماده كنید ٢كودك و خانواده را برای دیالیز خانگی یا دیالیز صفاقی مداوم. ٤

 .س متناوب با خانواده را از نظر حمایت مداوم حفظ كنیدتما. ٥

 .خانواده را بھ موسسات خاص و گروھھای حمایت از نظر حمایت طوالنی مدت ارجاع دھید. ٦

كودكی كھ در مرحلھ نھایی بیماری یا در حال احتضار است و ھمچنین بیماری مزمن یا ناتوان دارد رجوع شود بھ طرح . ٧         

  .رستاریمراقبت پ
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1 . Palliative care  
2   . Continuous Home Peritoneal dialysis 
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای تنفسی

  
  كودك مبتال بھ عفونت حاد تنفسی

  Problem Definition                                                                                                بیان مشكل                         

  .در ارتباط با جریان التھاب نفسی غیر مؤثروضعیت ت

    Expected Outcomes                                                                                          برآیندھای مورد انتظار               

  . تنفس در محدوده طبیعی باشد -

  . براحتی تنفس كندکودک  -

 .ھ باشدكودك استراحت و خواب كافی داشت -

  .یا بیشتر باشد% ٦٥اشباع اكسیژنی  -

  .تعداد تنفس در محدوده طبیعی باشد -

   Nursing Recommendations                                                                           توصیھ ھای  پرستاری                   

  .را داشتھ باشد  )باز بودن راه ھوایی و اتساع حداكثر ریھ ھا(تھویھ بیمار را در وضعیتی قرار دھید كھ حداكثر  -١

 ٣٠در كودك مبتال بھ اپی گلوتیت یا باال بودن سر حداقل  ١مثالً  وضعیت  تریپود(در وضعیتی قرار دھید كھ احساس آرامش كند  -٢

 ).درجھ 

 .ایین نلغزدوضعیت كودك را بطور مكرر كنترل نمایید جھت اطمینان از اینكھ بھ پ -٣

  .ازپوشاندن لباس تنگ خودداری كنید -٤

  .استفاده كنید) مثال در شیرخوار یا كودك مبتال بھ ھیپوتون (ھا و پد جھت بازنگھداشتن راه ھوایی  از بالش -٥

د بینی یا ماسك فراھم ساختھ یا اكسیژن را با سون) شیرخوار(رطوبت زیاد و اكسیژن كمكی را با قرار دادن كودك در چادر یا ھود  -٦

  .تأمین نمایید) روشی مطلوب در كودكان بجز شیرخواران است(

  .را آموزش دھید)مثال باقرار دادن در وضعیت مناسب (بھ كودك و خانواده معیارھای ایجاد سھولت در تنفس  -٧

  .استراحت و خواب مناسب را فراھم سازید -٨

  . سرد در اطاق كودك استفاده كنید در اكثر بیماریھای تنفسی از وسیلھ تولید رطوبت -٩

  . در كروپ اسپاسمودیك رطوبت گرم مفید است زیرا اثر آرام بخش دارد* 

 . از پالس اكسی متری جھت كنترل اشباع اكسیژن استفاده كنید. ١٠

  .حاكی از رطوبت سرد، اكسیژن را با وسیلھ مناسب فراھم سازید  در محیط. ١١

  

  

  

                                                             
1 -Tripod 
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  Problem Definition                                                                                                        بیان مشكل               

  ).بیمارستان(اضطراب مربوط بھ سختی تنفس و پروسیجرھا و محیط ناآشنا / ترس 

    Expected Outcomes                                                                برآیندھای مورد انتظار                                      

  .كودك عالیم اختالل تنفسی یا ناراحتی را نشان ندھد -

  .كنند والدین در كنار كودك حضور یافتھ و آرامش كودك را حفظ  -

  .یابد اشتغال ھای آرام مناسب سن ، عالقھ ، ناراحتی و سطح شناختی  كودك بھ فعالیت -

   Nursing Recommendations                 توصیھ ھای  پرستاری                                                                            

  . پروسیجرھای جدید و وسایل را با استفاده از اصطالحات مناسب سطح تكاملی كودك توضیح دھید. ١

 .ن كودك و والدین اھمیت قائل شویدبھ ارتباط بی. ٢

 .در جریان انجام پروسیجرھا ھمراه كودك و والدین باشید. ٣

 .در مرحلھ حاد بیماری عمدتًا در كنار كودك حضور پیدا كنید. ٤

 . برای كودك فراھم سازید) مثال تكان دادن، ایجاد ضربات آھستھ و موزیك (معیارھای آرام بخش . ٥

 .حور را با حضور والدین و مداخلھ آنان فراھم سازیدمراقبت خانواده م. ٦

 .شود خودداری نمایید از انجام كارھایی كھ سبب اضطراب یا ترس كودك می. ٧

 .از انجام پروسیجرھای سرزده و دردناك پرھیز كنید. ٨

 . خواب كودك را در نظر بگیرید/ در طرح مراقبت پرستاری سیكل استراحت . ٩

 . ترل درد را بررسی و تحقق بخشیدروشھای مناسب كن. ١٠

 . از فعالیتھای سرگرم كننده مناسب توان شناختی كودك و وضعیت او استفاده كنید. ١١

  ) ھا و خلط آورھا مثال گشاینده برونش(بر حسب دستور داروھایی را مصرف كنید كھ تھویھ را بھتر سازد * 

  
  Problem Definition                                                                                                           بیان مشكل               

  .پاكسازی غیر موثر راه ھوایی مربوط بھ انسداد مكانیكی ، التھاب ، افزایش  ترشحات و درد

    Expected Outcomes                                                                                           برآیندھای مورد انتظار              

  . راه ھوایی كامال تمیز باشد  - )    ١(

  .تعداد تنفس در محدوده طبیعی باشد -         

   Nursing Recommendations                                                                     توصیھ ھای  پرستاری                        

كودك را در وضعیتی قرار دھید كھ سبب اتساع بھتر دیدھا و بھسازی تبادل گاز شده و ھم چنین از آسپیراسیون ترشحات . ١

  .گیری شودجلو) نیمھ دمر یا بپھلو در شیرخواری كھ در خطر آسپیراسیون نیست و روش طاق باز یا بھ پھلو در زمان خوابیدن(

 .ترشحات راه ھوایی را در حد مورد نیاز ساكشن نمایید. ٢

  ثانیھ باشد و در فواصل آن فرصتی برای تنفس بدھید ٥طول مدت جریان ساكشن در ھر بار نباید بیش از. 

بصورتی كھ گردن قدری حالت كشش و بینی روبروی سقف است قرار )  ١وضعیت اسنیف(كودك را در وضعیت طاق باز . ٣

 . دھید

                                                             
1 . sniff 
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 از كشش بیش از حد گردن پرھیز كنید. 

  در تخلیھ خلط بھ كودك كمك كنید. 

 .از خلط آورھا در صورت لزوم استفاده كنید. ٤

 . فیزیوتراپی سینھ را انجام دھید. ٥

 .چیزی ار راه دھان ندھید) مثال در كودك مبتال بھ تاكی پنھ شدید(برای پیشگیری از آسپیراسیون مایعات . ٦

 . وھای كنترل درد را بطور متناسب استفاده كنیددار. ٧

 . وسایل اورژانس را جھت جلوگیری از تاخیر در درمان در دسترس قرار دھید. ٨

 .گلوتیت است خودداری نمایید زیرا سبب انسداد راه ھوایی می شود از معاینھ گلو و برداشتن كشت چنانچھ مشكوك بھ اپی. ٩

  .ن سرفھ و فیزیوتراپی بھ كودك كمك كنید كھ ھر گونھ برش جراحی را حائل نمایدجھت بحداكثر رسانید. ١٠       

  
  Problem Definition                                                             بیان مشكل                                                           

  .ط بھ انسداد مكانیكی ، التھاب ، افزایش  ترشحات و دردپاكسازی غیر موثر راه ھوایی مربو

    Expected Outcomes                                                     برآیندھای مورد انتظار                                                    

  .زدسا كودك بزرگتر ترشحات را بدون تقال و خستگی خارج   -) ٢(

  .كودك كوچكتر بتواند  سرفھ حاوی ترشح داشتھ باشد  -    

   Nursing Recommendations                                        توصیھ ھای  پرستاری                                                       

  . نان حاصل كنیداز مصرف كافی مایعات جھت رقیق كردن ترشحات اطمی. ١         

  .جھت پیشگیری از ترشحات بینی و خشك شدن مخاط پوششی محیط مرطوب فراھم سازید. ٢

 . اھمیت تخلیھ خلط، را برای كودك و خانواده توضیح دھید. ٣

 . در سرفھ كردن موثر بھ كودك كمك كنید. ٤

 .مخاط ترشحی را خارج ساختھ و در صورت لزوم از ساكشن استفاده كنید. ٥

 . پیش از اقدام برای پاك سازی راه ھوایی از داروی ضد درد استفاده كنید. ٦

  .جھت سھولت در خارج كردن ترشحات از دق ، ارتعاش و تخلیھ وضعیتی استفاده نمایید. ٧

  
  Problem Definition                                                 بیان مشكل                                                                         

  .ھای عفونی خطر عفونت مربوط بھ وجود ارگانیسم

    Expected Outcomes                                               برآیندھای مورد انتظار                                                          

 .دھد عالیم عفونت را نشان كودك مالكی از كاھش  -

  .از انتشار عفونت بدیگران جلوگیری شود -

   Nursing Recommendations                       توصیھ ھای  پرستاری                                                                       

  کاھش عالئم عفونت) الف

  .در حین ساكشن و ھمچنین شستن مناسب دست محیط آسپتیك را حفظ كنید با استفاده از سوندھای استریل. ١

 .جھت پیشگیری از انتشار عفونت بیمارستانی، كودك را ایزولھ نمایید. ٢
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 . جھت پیشگیری یا درمان عفونت از آنتی بیوتیك بر حسب نیاز استفاده كنید. ٣

 .دفاعی بدن فراھم سازید  جھت حمایت از سیستمغذای مقوی طبق تمایالت كودك و توانایی او از نظر مصرف . ٤

  .فیزیوتراپی مناسب سینھ را تشویق نمایید. ٥

  کاھش انتشار عفونت) ب

  .احتیاطھای استاندارد را بكار برید. ١

 .احتیاطھای استاندارد را بھ والدین و پرسنل آموزش دھید. ٢

روشھای محافظتی را بھ كودكان ) ھای كاغذی آلوده حولھ شستن دست ھا و دور انداختن(جھت پیشگیری از انتشار عفونت . ٣

 .مبتال آموزش دھید

 .ھر گونھ بیماری اخیر، آنان را غربالگری نماییدنظر اوقات مالقات اعضاء خانواده را محدود كرده و از . ٤

 . لوگیری نماییداز تماس دستھای شیرخواران و كودكان بھ نواحی آلوده و قرار دادن اشیاء آنان در آن نواحی ج. ٥

 .وضعیت خانھ را بررسی نموده و معیارھای محافظتی را برحسب موقعیت اختصاصی بیمار تحقق بخشید. ٦

  .داروھای ضد میكروبی را در صورت تجویز استفاده كنید* 

  
  Problem Definition                                                   بیان مشكل                                                                       

  .عدم تحمل فعالیت مربوط بھ جریان التھاب، عدم توازن بین ذخیره و نیاز اكسیژنی

    Expected Outcomes                                                برآیندھای مورد انتظار                                                         

 .كودك از بازی و استراحت مناسب برخوردار باشد و بھ فعالیت ھای مناسب سن و قابلیت ھا اشتغال یابد  -) ١( 

 .كودك ھیچگونھ مالكی از افزایش اختالل تنفسی را نشان ندھد -      

  .كند كودك فعالیت بیشتری را تحمل  -      

   Nursing Recommendations                                                                                    توصیھ ھای  پرستاری          

  .سطح تحمل جسمی كودك را بررسی كنید. ١

 . در نوعی از فعالیتھای روزمره بھ كودك كمك كنید كھ بیش از تحمل وی باشد. ٢

 . وضعیت، قابلیت ھا و عالقھ او فراھم سازید ھای تفریحی مناسب سن كودك، فعالیت. ٣

نوعی بازی سرگرم كننده فراھم سازید كھ بتواند استراحت و آرامش او را تامین نماید و ضمنا از خستگی و انزواطلبی . ٤         

  .جلوگیری نماید

  
  Problem Definition                                                     بیان مشكل                                                                     

  .عدم تحمل فعالیت مربوط بھ جریان التھاب، عدم توازن بین ذخیره و نیاز اكسیژنی

    Expected Outcomes                                 برآیندھای مورد انتظار                                                                        

  .كند  اندازه كافی استراحت ھ كودك آرام بنظر برسد و ب  )٢(

   Nursing Recommendations                   توصیھ ھای  پرستاری                                                                         

  . ازیدمحیط آرام فراھم س. ١

 .فعالیت ھا را طوری ساماندھی نمایید كھ حداكثر خواب را داشتھ باشد. ٢
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 .از انجام درمانھا و فعالیتھای غیر ضروری جھت بحداكثر رسانیدن استراحت خودداری كنید. ٣

 .والدین را تشویق كنید كھ در كنار كودك حضور یابند. ٤

 .زھای كودك برنامھ ریزی كنید تا خستگی بھ حداقل برسددرمان ھا یا فعالیتھای دیگر را ھماھنگ با نیا. ٥

 .برسد بھ حداقلاز مسكن ھا و ضد دردھا استفاده كرده تا بی قراری و درد آنان . ٦

 .اوقات استراحت مكرر و خواب منظم را تشویق نمایید. ٧

  .معیارھایی برای تضمین خواب مثل اطاق تاریك و آرام در نظر بگیرید. ٨          
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  كودك مبتال بھ اوتیت میانی

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با التھاب و افزایش فشار مربوط بھ گوش میانی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ر   ھ كمت ی   كودك عاری از درد بوده كھ با خواب كافی در طول شب، عدم دستكاری گوش و گری خص م ود  مش ان شفاف و از    . ش رده تمپ پ

د  ھای طبیعی برخوردار می خاكستری و نشان -رنگ بنفش  انوگرافی داشتھ          . باش ی در تمپ رك طبیع وده و تح ت ب ل روی ور قاب اس ن انعك

  .باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 .آرامش كودك حفظ شودكند كھ فشار درون گوش كاھش یافتھ و لذا  وضعیت نشستھ كمك می -

ند  - . شیر خواران و كودكان ممكن است تحریك پذیر بوده و عالیم عمومی از قبیل تب، بی اشتھایی، استفراغ و اسھال داشتھ باش

ده            ضمن اینكھ مكیدن و جویدن ناراحتی آنان را افزایش می ات داده ش رر مایع م و مك ادیر ك د مق ان بای ی االمك ذا حت  و از  دھد ل

 .سفت خودداری شود دادن مواد

  .شودباید سعی نمود آرامش جسمی و روانی كودك تأمین  -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر حرارت بدنی غیر متعادل در رابطھ با التھاب

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك از حرارت طبیعی بدن برخوردار باشد 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ك از    . باشد لذا در اسرع وقت باید با پزشك در میان گذاشتھ شود ٤٠ oCحرارت ممكن است بیش از  - ری دستورات پزش پی گی

  .اولویت برخوردار است

  .تواند كم آبی ناشی از حرارت را كاھش دھد مقادیر كم و مكرر میھ دادن مایعات ب -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ت در رابطھ با درك ناكامل فرآیند بیماری و شیوه درمانكمبود اطالعا

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  :والدین موارد ذیل را نشان دھند

  نحوه تغذیھ شیرخوار كھ خطر اوتیت میانی را كاھش دھد  -١

 ھای تمپانوستومی است نحوه خشك نگھداشتن گوشھا چنانچھ كودك دارای لولھ -٢

  ھا رمان بعالوه مصرف دوره كامل آنتی بیوتیكنحوه پی گیری د -٣

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د ) تعداد روزھا و مقدار مشخص شده(بھ والدین در مورد اھمیت مصرف دوره كامل آنتی بیوتیكھا  - ھ   . را آموزش دھی دلیل اینك ب
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ا     كند والدین كودك چند روز پس از مصرف دارو احساس بھتری پیدا می رف آنھ رورتی در مص ممكن است تصور كنند كھ ض

  . نیست، در این مورد عالوه بر تأكید شفاھی باید كتابچھ نیز در اختیار آنھا گذاشتھ شود

  .شود از وسیلھ مدرج استفاده شود در مصرف دارو بشكل مایع توصیھ می -

  . توان از آستامینوفن جھت تسكین ناراحتی استفاده كرد می -

ود  - ورت وج د در ص زایش یاب د اف ایع بای رف م ب، مص دین. ت ھ وال ودك   ب عیت ك ھ وض د چنانچ یھ كنی س از  ٤٨توص اعت پ س

در صورتی كھ توصیھ شده   . مصرف آنتی بیوتیك بھبود نیابد و یا اگر ترشحی از گوش مبتال نمایان شود بھ پزشك اطالع دھند

  .است كھ كودك ویزیت شود باید اھمیت آن تأكید شود

تومی  با لولھ(دك تحت میرینگوتومی در صورتی كھ كو - دین را در        ) ھای تمپانوس ودك و وال د ك ت، پرستار بای د گرف رار خواھ ق

خ داده      باید با اصطالحات ساده و قابل درك توضیح داده و پرسش. مورد جراحی سرپایی آماده سازد ادقانھ پاس ور ص ز بط ھا نی

  .شود

د     - رل كنی وش كنت ح گ ی          . پس از عمل كودك را از نظر ترش ی طبیع د روز اول پس از جراح ی چن ز ط ح قرم ی ترش دار كم مق

دین . روز را گزارش دھند ٣باشد ولی والدین باید ھر گونھ خونریزی زیاد یا خونریزی پس از  می ھ      بھ وال ود ك یھ نم د توص بای

  . ھر گونھ تب یا افزایش درد را گزارش دھند

  .روز از فین بینی خودداری كند ٧-١٠مدت ھ كودك باید ب -

بطور خشك نگھداری شود ولی برخی دیگر معتقدند وجود مقدار ) ھا در حین وجود لولھ(ھا  دھند گوش اكثر پزشكان ترجیح می -

  . تواند صدمھ زا باشد  كمی آب در گوشھا نمی

رد     آب حمام و دریاچھ منابع بالقوه آلوده باكتریال بوده با این وجود آب استخر حاوی كلر می - ده پ ك كنن د تحری ان دارای  توان ه تمپ

ی    در واقع توصیھ اینست كھ بھ شرط وجود توپی گوش یا گلولھ. لولھ باشد ك م وز پزش وان   ھای پنبھ حاوی ژلھ پترولئوم و مج ت

  . حمام كرد و از شامپو استفاه نمود

  . شود شیرجھ رفتن و شنا در عمق زیاد منع می -

د    در مورد اندازه و ظاھر لولھ - ھ وال د ب ھ      ھای تمپانوستومی بای ھ لول ورتی ك ود در ص ود     ین توضیح داده و توصیھ نم ود بخ ھا خ

  .خارج شود مسئلھ اضطراری نبوده ولی باید بھ پزشك گزارش داد

 Patient / Parents Education                                      والدین                                      /  آموزش بھ بیمار 

د   . شود ك مسئلھ مزمن است كھ با عود مكرر عفونت و ترشح مشخص میاوتیت میانی ی - تار بای دین  پرس ھ وال م    ب ورد عالئ در م

  . عفونت گوش و اھمیت پیگیری زودتر در صورت وقوع عالیم آموزش دھد

تال     بدلیل اینكھ تعیین اختالل شنوایی ناشی از ترشح گوش میانی می - ودك مب ذا ك انی    تواند برای والدین سخت باشد ل ت می ھ اوتی ب

  .مزمن باید بطور متناوب از نظر شنوایی مورد ارزیابی قرار گیرد

د   - تار بای دین پرس ھ وال تان در دوره          ب ھ از پس امل تغذی ا ش د اینھ وزش دھ ده را آم ود كنن انی ع ت می ر اوتی اھش خط روش ك

داد   ائم و ن عیت ق یرخوار در وض ھ ش ھ، تغذی ا شیش ھ ب ر تغذی ھ زودت ر چ ھ ھ یرخوارگی، وقف یرخوار در ش ھ ش یر ب ھ ش ن شیش

  . وضعیت خوابیده است

ی         بھ والدین - ال م ر فع ھ كشیدن غی را ك رده زی ودداری ك وع    باید توصیھ شود كھ در حضور كودك از كشیدن سیگار خ د وق توان

  .اوتیت میانی را افزایش دھد
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  )مرحلھ پیش از عمل(كودك بستری جھت لوزه برداری

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با جراحی و پروسیجرھا

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك و والدین آموزش قبل از عمل را تكرار نمایند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .دھد كھ صحبت كردن پس از جراحی جزء مسئلھ نیست پرستار بھ كودك اطمینان می -

  .أكید نمایید كھ مصرف مایعات پس از جراحی اھمیت دارد حتی اگر زخم و گلودرد وجود داردبھ كودك ت -

ر      - ان داروی كمت یاری از آن ھ بس باید در مورد بررسی درد پس از عمل و مصرف ضد درد مناسب بھ والدین تأكید شود زیرا ك

  .مطلوب پس از عمل بوجود آوردتواند تداخلی در بھبودی  انجام اینكار می. دھند از حد لزوم بھ كودك می
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 )مرحلھ پس از عمل(كودك بستری جھت لوزه برداری

 Problem Definition  بیان مشكل

  پاكسازی غیر موثر راه ھوایی در رابطھ با ناراحتی گلو

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .محل عمل حفظ نماید كودك راه ھوایی تمیز را بدون ایجاد صدمھ بھ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .شود جھت تسھیل خروج ترشحات كودك بصورت دمریابیك پھلو قرار داده می -

ی   - د م ی          اگر چھ ھمھ پزشكان اتفاق نظر ندارند ولی بسیاری تأكی را م رده زی تفاده ك ال اس ی و چنگ د از ن ھ نبای د ك ل    كنن د مح توان

  . بزند جراحی را صدمھ

  .در صورت وقوع خونریزی باید كودك را بھ پھلو برگردانیده و بھ پزشگ گزارش داد -

  .باشد دادن ضد استفراغ جھت كاستن درد گلو ناشی از اوغ زدن می. امری عادی است )ای رنگ قھوه(استفراغ خون كھنھ  -

  .ت صاف شروع كنیدكرده و سپس با مایعا NPOدقیقھ  ٣٠در صورت وقوع استفراغ، كودك را بھ مدت  -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھا درد در رابطھ با درآوردن لوزه

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك تسكین درد را توصیف نموده و قادر بھ استراحت باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

پرین   - ز آس تامینوفن(ضد درد بج ل آس یط) مث تور داده م ق دس ود  ب ی. ش افی م د درد ك تفاده از ض ات را  اس رف مایع د مص توان

د  زایش دھ ر  . اف د درد ھ ز از ض ی از مراك دت   ٤در برخ ھ م ی  ٢٤ساعت ب تفاده م ی  ساعت اول اس ار م را انتظ ود زی رود  ش

  . ناراحتی گلو وجود داشتھ باشد

  .ردتوان برای آرامش بیشتر استفاده ك از كیسھ یخ بشكل حلقھ می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  (NPO)خطر كمبود حجم مایعات در رابطھ با سختی بلع و موقعیت قبل از عمل 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  كودك مایعات كافی نسبت بھ سن دریافت نموده و حداقل دفع مایع را تجربھ كند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی   ھ ب - ك داده م اف خن ود  محض بیداری كامل بھ كودك مایعات ص ین       . ش ات دار ھم چن ات و نوشابھ ھای كربن از دادن آب مركب

ی  د     مایعات داغ یا سرد باید خودداری كرد زیرا كھ م ك نمای و را تحری د گل راورده  . توان یر و ف یری    ش ای ش ) پودینگ، بستنی  (ھ

 .یاز بھ صاف كردن گلو ولذا خونریزی را مطرح سازدتواند پوششی در حلق ایجاد كرده و ن می
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ی   - افی مایعات م رف ك د  مص ریع نمای ام را تس د التی انگی را   . توان ت خ ول مراقب تار اص دین پرس ھ وال ان  ب وزش داده و اطمین آم

  . دھد كھ قبل از ترخیص كودك از واحد جراحی وی قادر بھ حفظ مایعات خواھد بود می

                                                                  Patient / Parents Education والدین/ آموزش بھ بیمار 

  . ھفتھ پس از جراحی بھ فعالیت آرام بپردازد ١توصیھ كنید كھ كودك تا  -

 .گلو را تحریك نمایدتواند  روز خودداری كرده زیرا می ١٠از دادن آب مركبات بمدت . توصیھ كنید مایعات زیاد استفاده نماید -

 .از دادن مایعات برنگ قرمز خودداری نمایید زیرا چنانچھ كودك استفراغ نماید ممكن است با خون اشتباه شود -

رم   ) ھا سوپ خامھ دار، ژالتین، پودینگ و انواع سوپ(از روز دوم مایعات كامل  - ذایی ن الت     (و مواد غ ی، غ یب زمین وره س پ

دت    )مثل چیپس و ذرت(د، از دادن مواد غذایی زبر و خشن در حد تحمل بدھی) نرم، تخم مرغ د بم ا تن ھ   ٣، غذاھای ترش ی ھفت

 .خودداری كنید

توصیھ كنید كھ كودك در ھنگام خوردن چیزی بخوبی بجود و سپس ببلعد بدلیل اینكھ اینكار سبب ورزش عضالت حلق شده و   -

 .بخشد التیام را تسریع می

ود     ا لبھاز دادن چنگال، اسباب بازیھایی ب - ردن در دھان وج ھای تیز و گوشھ دار بھ كودك خودداری نمایید زیرا احتمال وارد ك

 .دارد

ی از         می. جھت تسكین درد از آستامینوفن استفاده كنید - د ول و درد استفاده كنی رای گل ودئین ب ی از ك توانید از آستامینوفن با تركیب

 .دداری شود چون ممكن است در زمان انعقاد خون تأثیر بگذارددادن اسپرین یا ھر گونھ داروی حاوی آسپرین باید خو

 .در صورت تداوم باید بھ پزشك اطالع دھید. درد نباید بیش از ھفتھ اول ادامھ یابد -

 .بھ كودك توصیھ كنید كھ از سرفھ كردن، صاف كردن گلو یا غرغره خودداری كند -

 .شود ف تر میبوی بد دھان امری عادی است و با مصرف بیشتر مایعات خفی -

 .گوش درد و تب خفیف امری عادیست -

 .بھ پزشك اطالع دھید) oC٣/٣٨(١٠١ oFدر صورت ھر گونھ خونریزی، گوش درد ثابت یا تب بیش از  -

ی رخ دھد    ٧-١٠تواند ناشی از پوست اندازی بافت در مرحلھ التیام  خونریزی می - س از جراح ھ     . روز پ از ب ونریزی نی ن خ ای

 .توجھ پزشكی دارد

 .ھفتھ دور از ازدحام نگھدارید ٢دك را از سرماخوردگی محافظت كرده و بمدت كو -

 .روز بمدرسھ برگردد ١٠تواند با مجوز پزشك طی  كودك می -

  .ھفتھ توسط پزشك معاینھ شود ١-٢كودك باید طی  -
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  كودك مبتال بھ كروپ

 Problem Definition  بیان مشكل

  رابطھ با تورم مخاط و انسداد سیستم تنفسی فوقانی پاكسازی غیر مؤثر راه ھوایی در 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك بدون اشكال تنفس نموده و از ضربان قلب و تنفس در محدوده طبیعی نسبت بھ سن برخوردار باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

رش   (ھای افزایش اختالل تنفسی  ر عالیم و نشانھتنفس كودك را بطور مداوم از نظ -١ ازدیاد تعداد تنفس، استریدور در حین استراحت، پ

اردی      اكی ك ی و ت اھش صداھای تنفس ت  ) جدارھای بینی، رتراكسیونھا، سیانوز، تغییر در سطح ھشیاری یا افزایش تحریك پذیری، ك تح

ی باشد    ش تعداد تنفس و ضربان قلب مینظر گرفتھ زیرا كھ بی قراری زیاد، سستی، سیانوز و افزای ی از ھیپوكس استریدور  . تواند عالمت

  :بعالوه باید بھ موارد ذیل توجھ داشت. تواند عالمتی از انسداد شدید باشد زیاد عالمتی از افزایش التھاب ھمچنین كاھش استریدور می

 كودكی كھ دچار اختالل تنفسی است تنھا رھا نكنید.  

 اعت ھم چنین بر حسب ضرورت كنترل كنیدعالیم حیاتی را ھر س.  

 از پالس اكسی متری استفاده كنید.  

 در صورت افزایش اختالل تنفسی بھ پزشك گزارش دھید.  

 در صورت وجود شك و شبھھ از نظر وجود اپی گلوتیت از معاینھ حلق خودداری كنید.   

ط   . اكسیژن مرطوب با درصد موردنظر تجویز نمایید -٢ تور فق د   در صورت دس زایش دھی ت را اف ری استفاده     . رطوب ی مت الس اكس از پ

  .كنید

ذاری   -٣ ھ گ ایل لول تور وس ورت دس ھ (در ص گ و دریچ اء دارای ب ك احی ن، ماس یژن، ساكش ذاری ، اكس ھ گ ینی لول ی س اده ) یعن را آم

  .سازید

د   ١از اپی نفرین -٤ تفاده كنی ھ    . راسمیك بصورت آئروسل و دگزامتازون اس ودك را نسبت ب خ ك د   پاس ر بگیری اكی   . دارو در نظ ر ت از نظ

ت  . تواند ادم حنجره را كاھش دھد اپی نفرین را سمیك می. كاردی كنترل كنید ك اس ن   . تاكی كاردی عارضھ جانبی داروھای آدرنژی ر ای اث

  .ساعت است ٢دارو كمتر از 

د   -٥ ان آرام نگھداری ی       (كودك را حتی االمك ی م زایش ھیپوكس ره و اف م جنج بب اسپاس ھ س ود  گری ار      ). ش ھ در كن د ك ویق كنی دین را تش وال

ی       در صورتی كھ چادر با رطوبت زیاد استفاده می. كودك حضور داشتھ باشند ی م ت حت ت زده اس امًال وحش ودك ك د درون   شود و ك توانن

ورت   شود درمان موثر خواھد بود چنانچھ رطوبت سر چنانچھ استفاده از چادر یا ھود سبب پریشانی می. چادر قرار گیرند ت ص د در جھ

  .كنید كودك را بطور دقیق تحت نظر گرفتھ ولی كمتر او را دستكاری . آرامش محیط را حفظ كنید. كودك ھدایت شود

ھ      (اید  كودك را در وضعیت نشستھ كامل قرار داده در حالیكھ سر تخت را باال برده -٦ كم علی ات ش ار محتوی تن فش وضعیت نشستھ با كاس

  ) سازد یل میدیافراگم، تنفس را تسھ

  

  

  

                                                             
1 -rASEMIC 



١٨٢ 
 

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر كمبود حجم مایع در رابطھ با مصرف ناكافی و تاكی پنھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  كودك مایعات كافی نسبت بھ سن و وزن دریافت كند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ت        ودك با اندازهبررسی وضعیت مایع رسانی ك -١ ذیر اس ان پ وص ادرار امك ع و وزن مخص ری جذب و دف ی،   . گی افظ پوشش مح

  .توزین روزانھ كودك را با شرایط یكسان و در ساعت مقرر انجام دھید. تورگر پوستی و وجود اشك را كنترل كنید

ت     -٢ ی اس تالل تنفس د اخ ات  . مایعات صاف شده را بر حسب تحمل بدھید ھنگامی كھ فاق رف مایع ی  ص اھش ادم و     م بب ك د س توان

 .شود چنانچھ استریدور خفیف بوده و كودك تاكی پنھ نباشد مایعات از راه خوراكی داده می. ویسكوزیتھ ترشحات شود

 .مایعات را در حد حرارت اطاق بدھید -٣

 .توانایی كودك را از نظر بلع در نظر گرفتھ و ھر گونھ اختالل تنفسی را ثبت كنید -٤

 .ا سرعت مشخص تزریق نماییدمایعات وریدی را ب -٥

  .ساعت كنترل كنید ٤حرارت را ھر . بر حسب دستور از آستامینوفن برای تب استفاده كنید -٦

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ترس در رابطھ با تنگی نفس و بستری شدن در بیمارستان

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود استراحت آرام، گریھ كمتر و ھمكاری با مراقبت بر حسب سن مشخص می كودك كمتر واھمھ داشتھ كھ با

تان و بیماری                ورھای بستری در بیمارس ا استرس ودك جھت سازش ب ھ ك ك ب ر كم ا از نظ ایی آنھ ا توان والدین ترس كمتر نشان داده كھ ب

  .شود مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ود     . نمایید آرامش محیط را حفظ -١ ودك ش فتگی ك ر سبب آش را  . مراقبت پرستاری را طوری تنظیم نمایید كھ حتی االمكان كمت زی

ھ     . كند كھ ترس و گریھ مصرف اكسیژن و اختالل تنفسی را زیاد می د ك ی نمایی ھ وقت پروسیجرھای غیر ضروری را موكول ب

  .سازید اوقات استراحت بدون وقفھ برای كودك فراھم. كودك كمتر آشفتھ شود

ل      . والدین را تشویق كنید كھ او را نوازش نموده و در آغوش بگیرند -٢ د در ھنگام بیماری بغ ت دارن شیرخواران و كودكان دوس

ھ   . شوند رار نگرفت ی   كودكانی كھ در چادر ق د م ان ھدایت            ان ورت آن ت بص ھ رطوب ھ در حالیك رار گرفت دین ق ل وال د در بغ توانن

 .شود می

د توضیح داده     راھھایی كھ می. كھ در مراقبت شركت نمایندوالدین را تشویق كنید  -٣ د بای توانند آرامش بیشتر در كودك ایجاد نماین

 .ضمنًا گفتھ شود كھ حضور آنان خیلی مھم است

ورت            -٤ ھ در ص ان داد ك ان اطمین ھ آن ار داده شده و ب ب ك د ترتی د بای در صورتی كھ والدین مایل ھستند موقتًا كودك را ترك نماین

 .ضور آنان مراقبت از كودك انجام خواھد شدعدم ح

 .اجازه دھید كھ كودك اسباب بازی مورد عالقھ خود را داشتھ باشد -٥
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 .درمان، وسایل و پروسیجرھا را بھ كودك و والدین توضیح دھید -٦

 .و كودك اجازه دھید پرسشھا را مطرح كرده و ترسھا و دلواپسیھای خود را مطرح سازند بھ والدین -٧

  .استفاده كنید) مثل بازی، عروسك(اطی مناسب سطح تكاملی از روش ارتب -٨

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با سیركروپ و مراقبت خانگی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

روپ م          انگی ك ت خ ھ در مراقب د ك د كنن ت آورده و تأكی روپ بدس م ك ب      سئلھ والدین آگاھی صحیح از عالی ك مناس ای كم د و جوی ای ندارن

  .باشند چنانچھ عالیم شدت یابد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .سطح درك والدین از كروپ و تجربیات قبلی در سازش با بیماری را تعیین كنید -١

ود          - ال ع ود احتم ھ ش ك حمل ودك دچار ی ھ ك روپ (والدین را آگاه سازید ھنگامی ك و ) ك دین  . د داردوج ھ وال ات در      ب ھ ثب د ك وزش دھی آم

د            الت را كاھش دھ دت حم ت ش ن اس ب ممك ایع رسانی مناس یط و م ت مح ت       . حرارت و رطوب ك عفون روپ ی ھ ك د ك ان بگذاری در جری

  .تواند از عفونت پیشگیری كرده و خطر عود را كاھش دھد ویروسی است كھ رعایت بھداشت می

د    ھای   عالیم و نشانھ  بھ والدین -٢ وزش دھی ی را آم نفس    . اختالل تنفس مارش ت وه ش ین نح یانوز را      ھمچن یونھا و س ی رتراكس ا و بررس ھ

  .آموزش دھید

  .تواند ناگھانی رخ دھد كودك باید از نظر تشدید وضعیت تمام مدت تحت نظر باشد كھ البتھ می) ١(

  :دھد والدین باید پزشك را در جریان بگذارند چنانچھ ھر یك از شرایط ذیل رخ) ٢(

 افزایش اختالل تنفسی 

  ای ھمراه با دم ای، باال یا پایین دنده فرورفتگی عضالت بین دنده(رتراكسیونھا( 

 ھا رنگ آبی یا كدورت لب 

  دقیقھ تحت تأثیر رطوبت گرم یا سرد٢٠عدم بھبودی عالیم طی 

  ساعت گذشتھ ٢٤عدم توانایی بھ خوردن مایعات طی 

 آبریزش یا اشكال در بلع 

 ز تب بیش اoC٤/٣٩ )oC١٠٣( 

 خستگی، بی حالی یا پیدایش اضطراب 

  .راھھای تأمین رطوبت شامل موارد ذیل است. در مورد فوائد محیط دارای رطوبت در درمان عالیم كروپ توضیح دھید -٣

د        شیر آب گرم را بطور كامل باز كرده در حالیكھ در حمام را بستھ) ١( ھ م ھ و حداقل ب ل گرفت ودك را در بغ د، ك ام    ١٠ت ای ھ در حم دقیق

  .بایستید

  .یك وسیلھ رطوبت دھنده سرد در كنار تخت كودك بگذارید) ٢(

  .باشد انتقال دھید می) شب(كودك را بھ بیرون از منزل كھ دارای ھوای سرد مرطوب ) ٣(

د      -٤ یح دھی ھ را توض افی و تغذی ی  . اھمیت مایع رسانی ك ایی     توصیھ م ورت توان ود در ص وان   ٢-٤ش ر  ٥٠٠-١٠٠٠(لی ی لیت ایع  ) میل م

  .شود تواند سبب سستی طنابھای صوتی و رقیق شدن مخاط ترشحی  ھایی از مایعات گرم در حین حملھ كروپ می جرعھ. استفاده كند
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  .از دادن شربت سرفھ یا داروھای سرماخوردگی خودداری كنید. از آستامینوفن برای تب استفاده كنید -٥

د  الدین میدر صورتیكھ رویداد برطرف شود و -٦ ھ  . توانند كودك را بھ تخت خود برگردانیده و در طول شب بطور متناوب كنترل نماین ب

  .ساعت بالفاصلھ بھ پزشك گزارش دھند ٤٨آموزش دھید كھ در صورت تشدید وضعیت كودك یا عدم بھبودی حال وی طی  والدین
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  كودك مبتال بھ برونشیولیت

 Problem Definition  بیان مشكل

  تبادل مختل گازھا و پاكسازی غیر مؤثر راه ھوایی در رابطھ با ادم راه ھوایی و افزایش مخاط ترشحی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود اطاق مشخص می% ٩٥شیرخواران از تبادل گازی زیاد برخوردار بوده كھ با اشباع اكسیژنی بیش از  -

  .صداھای تنفسی واضح ھمچنین تعداد، عمق و ریتم تنفسی طبیعی برخوردار باشدشیرخوار از  -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ین       ١-٢عالیم حیاتی و وضعیت تنفسی را ھر  - ق تنفسھا ھم چن ت و عم ساعت و یا در صورت لزوم كنترل كرده و تعداد، كیفی

  . رتراكسیونھا را یادداشت كنید ھر گونھ صداھای تنفسی غیر عادی و وجود

ا  (سازد  تنفسی یا پالس اكسی متری را كنترل كرده چون از اختالل قریب الوقوع تنفسی آگاه می -مانیتور قلبی - در شیرخواران ب

  ).ساعت اول كامًال از وضعیت حاد برخوردار است ٤٨-٧٢بیماری حاد ضروریست، طی 

یژن مر    - رده و اكس رل ك یژن را كنت باع اكس ت  اش ا غلظ وب ب ھ   % ٣٥-٤٠ط ی ك ھ روش وند   (ب ا س ك ی ود، ماس ادر، ھ چ

د  )بینی ی      . شیرخوار احساس آرامش كند بدھی رونش م ی و ادم ب تن ھیپوكس ت كاس ار جھ یژن  . باشد  اینك اعت در   ١٨-٢٠اكس س

  .شود روز داده می ٣-٧طول روز حداقل 

تواند راه ھوایی را باز نگھداشتھ و تنفسھا   است می درجھ در حالیكھ گردن قدری كشیده ٣٠-٤٠قراردادن سر كودك در زاویھ  -

  .را با كاستن فشار روی دیافراگم تسھیل نماید

  . ھا و لباسھای شیرخوار را برای خشك نگھداشتن تعویض كنید شود مكررًا مالفھ در صورتی كھ از چادر اكسیژن استفاده می -

د خ   اسباب بازیھایی كھ می - ت          تواند الكتریسیتھ ساكن ایجاد كن د دق ازی بای اب اسباب ب ذا در انتخ رده ل داری ك ادر نگھ ارج از چ

  .نمایید

  . تواند نیازھای اكسیژنی را كاھش دھد ھای پرستاری می استراحت بدون وقفھ در فواصل انجام فعالیت -

رد       - ام گی ذا انج رف غ س از ص اعت پ وتراپی  استفاده ا . در صورت انجام فیزیوتراپی سینھ باید قبل از غذا یا حداقل یك س ز فیزی

  . سینھ در شیرخواران نیاز بھ بحث دارد زیرا ممكن است سبب افزایش استرس و نیاز اكسیژنی شود

  . شود مگر عفونت ثانویھ مطرح باشد برای بھبود تنفس آنتی بیوتیك داده نمی -

  . ار تأثیر ندارددھند ولی در افزایش اكسیژناسیون یا سرعت بھبودی شیرخو برخی آلبوترول استنشاقی را دستور می -

  .شود ولی بطور ثابت مفید نیست از استروئید نیز بعضی از اوقات استفاده می -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود حجم مایع در رابطھ با مصرف كمتر و دفع غیر محسوس

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ا     ھ ب وده ك رف نم افی مص ات ك یرخوار مایع ت      ش ن و وزن ثاب ھ س بت ب ی ادرار نس ع طبیع وار، دف ل ھم وب، فونتان ی مرط مخاط پوشش

  .شود مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی     . توانند مایعات را بطور معمول صرف كنند اكثر شیرخواران مبتال بھ برونشیولیت می - ق م انی تزری دی زم ود   مایعات وری ش

 .ان شدید باشد كھ خطر آسپیراسیون را مطرح سازدكھ اختالل تنفسی آنچن

ا   ١(توان از قطره بینی سالن  چنانچھ مجاری بینی توسط مخاط مسدود شده است می  - ده       ٢ی اری چكانی ك از مج ر ی ره در ھ قط

  . قبل از صرف غذا استفاده كرد) شود كھ متعاقبًا با پوار بطور مالیم كشیده می

ت     در شیرخوار بزرگتر می. بھ شیرخوار بدھید) ٢یا رایسلیت ١آب میوه، پدیالیت(ت صاف شده مكررًا مایعا - ایع الكترولی وان م ت

  .را بصورت بستنی یخی آماده كرد

ی    (وضعیت مایع رسانی شیرخوار  - اط پوشش ل و مخ تی، فونتان ھ      ) تورگرپوس رده و روزان رل ک ت را كنت ھای الكترولی و ارزش

  .گیری کنید را اندازه وزن و جذب و دفع مایعات

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تنظیم غیر موثر حرارت بدن در رابطھ با بیماری

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  شیرخوار از حرارت بدنی در محدوده طبیعی برخوردار باشد 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی   ٢-٤را ھر  پرستار حرارت شیرخوار - رل م د  ساعت كنت رارت محیط    . كن رل ح ھ     ) ٧٢-oF٧٥(كنت بك ب اس س و پوشانیدن لب

  . شیرخوار امكان پذیر است

  .شود یا ایبوپروفن جھت كاستن تب داده می) بشكل مایع(مصرف مایعات تشویق شده و آستامینوفن  -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  یمارستان و تنگی نفس كودك اضطراب در رابطھ با بستری شدن در ب

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ی       ان داده م ت نش اتی ثاب م حی افی و عالی ود  شیرخوار از اضطراب كمتر برخوردار باشد كھ با خواب ك ورد    . ش ود را در م دین درك خ وال

  .وضعیت كودك ابراز كرده و بطور مناسب در مراقبت از وی شركت كنند

 Nursing Recommendations  پرستاریھای  توصیھ

  .تشویق كنید والدین در حد امكان مراقبت را انجام دھند -

                                                             
1 -pedialyte 
2 -Ricelyte 
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  . قوانین متداول بیمارستان و تمام پروسیجرھا باید جھت كاستن ترس توضیح داده شود -

ا وال    بدلیل اینكھ اضطراب والدین می - دلی ب ی تواند سریعًا بھ شیرخوار انتقال یابد حفظ آرامش محیط و ھم طراب    دین م د اض توان

  .آنھا را كاھش دھد لذا در اینصورت شیرخوار نیز تحت تأثیر قرار خواھد گرفت

توانند شیرخوار را بغل كرده و اكسیژن   چنانچھ شیرخوار بخاطر قرارگرفتن در چادر اكسیژن مضطرب شده است والدین می -

  . مرطوب را بسمت صورت ھدایت نمایند

د        چنانچھ شیرخوار چادر اكسیژ - ازی كنن ا او ب دین ب ھ وال د ك ویق كنی د تش ی  . ن را تحمل كن دین م ی      وال ت تماس فیزیك د جھ توانن

  .نزدیكتر درون چادر قرار گیرند
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  كودك مبتال بھ پنومونی

 Problem Definition  بیان مشكل

  داد برونشتبادل گازی مختل و پاك سازی غیرموثر راه ھوایی در رابطھ با انس

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

اخن             تر ن ی و بس اط پوشش ودی رنگ مخ ب و بھب یژنی مناس باع اكس راری، اش ی ق كودك تبادل گازی مناسب را حفظ كرده كھ با كاھش ب

  .شود مشخص می

  .شود كودك راه ھوایی بازداشتھ كھ با فقدان صداھای تنفسی غیر عادی و تنگی نفس مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری وصیھت

  .برای كودك بستری در بیمارستان فیزیوتراپی سینھ باید قبل از صرف غذا و خواب برنامھ ریزی شود -

  . كند  ساعت بھ خروج ترشحات ریوی كمك می ٢باال بردن سر تخت و تغییر وضعیت كودك ھر  -

ر     كودكان بزرگتر ممكن است در وضعیتی كھ راحت ھستن - د ھ ان بای ی كماك ر      ٢د قرار گیرند ول ود را تغیی عیت خ اعت وض س

  . دھند

ی  استفاده از صندلی مخصوص در شیرخواران منع می - اع         شود بدلیل اینكھ م ی اتس ور واقع ار آورده و بط افراگم فش ھ دی د ب توان

  .ریھ را كمتر سازد

ود را در  - وان        بھ كودك بزرگتر در انجام سرفھ و تنفس عمیق كمك كرده دست خ اراحتی بعن رای كاستن ن رورت ب ورت ض ص

  . حائل قرار دھید

  . تواند اشباع اكسیژن و كفایت تبادل گازھا را كنترل كند پالس اكسی متری می. اكسیژن مرطوب باید داده شده و كنترل شود -

  .شود تنفسی در صورت دسترسی استفاده می -یك مانیتور قلبی -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ش حجم مایع در رابطھ با تب، كاھش مصرف و تاكی پنھکاھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ن                ب س ن و وزن مناس ب س ازده ادراری مناس وب و ب ورگر پوستی خ وب، ت ی مرط اط پوشش ا مخ ھ ب وده ك كودك تعادل مایع را حفظ نم

  .شود مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی ما - ود  یعات وریدی یا خوراكی طبق دستور داده م ی     . ش روع م دی ھنگامی ش ات وری ات       مایع وراكی مایع رف خ ود كھ مص ش

  . سبب استرس فیزیكی در كودك شود

ی،    (پرستار جذب و دفع مایعات را كنترل كرده و عالیم كم آبی  - كاھش دفع ادرار، تورگر پوستی ضعیف، خشكی مخاط پوشش

  . گیرد را تحت نظر می) ف وزنفرورفتگی فونتانل و اتال

  .شود وزن مخصوص ادرار جھت بررسی وضع مایع رسانی كنترل می. وزن باید روزانھ كنترل شود -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با فرایند بیماری و مراقبت خانگی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ماری و مراقبت از كودك را توضیح دھندوالدین فرایند بی

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی     - ك م یون كم ھ اكسیژناس یرخوار             بدلیل اینكھ حفظ انرژی ب رای استراحت ش اتی ب ھ اوق ود ك وری تنظیم ش د ط ت بای د مراقب كن

  .وجود داشتھ باشد

  . شود تھ و كتاب مصور پیشنھاد میفعالیتھای سرگرم كننده دیگر مثل جداول، بازیھای روی تخ -

  . دھد كھ كودك حداكثر استراحت را داشتھ باشد پرستار محیط آرام و خنك مھیا كرده و فرصت می -

  . شود مالقات ھر فردی كھ دچار عفونت باشد منع می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  یمارستان اضطراب والدین در رابطھ با تنگی نفس شیرخوار و بستری شدن در ب

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ود  والدین اضطراب كمتر را نشان داده كھ با كاھش تحریك پذیری و افزایش اوقات استراحت مشخص می ش و آسایش را    . ش دین آرام وال

  .در ھنگام مراقبت از كودك ابراز كرده و نشان دھند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . باید اطالعاتی در مورد بیماری و درمان داده شود) در صورت مناسبت نسبی(بھ خانواده و كودك  -

ی      - ویق م دین را تش یح داده و وال ت از         پرستار درمانھا و پروسیجرھا را توض ھ و در مراقب ور یافت ودك حض ار ك ھ در كن د ك كن

  .دھد موزش میكودك شركت جویند، پرستار ھمچنین مراقبت خانگی را بھ والدین آ

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با سرفھ و اشكال تنفسی بطور ثانویھ نسبت بھ فرایند بیماری

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك درد كمتری داشتھ كھ با تحریك پذیری كمتر و بیان آرامش بیشتر و پوستچر بدنی سست نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . شود ، ضد درد و آنتی بیوتیك استفاده می)آستامینوفن(از داروھای ضد تب  -

  .تواند ناراحتی را كاھش دھد حائل كردن ناحیھ مبتال با قرارگرفتن بھ ھمان پھلو می. تواند سبب ناراحتی شود تنفس طبیعی می -

 Patient / Parents Education                                                                 والدین  / آموزش بھ بیمار 

  .استراحت كافی را فراھم سازید -

ن را دارد       . مصرف مایعات را بیافزایید - ب س ر ادرار مناس د چنانچھ اگ نھاد دھی ول پیش . مایعات مورد عالقھ را بیش از حد معم

ود  سبب رقیق كردن ترشحات می) مو، آب سیب، پدیالیت، رایسلیتشربت آبلی(  مایعات گرم ی     . ش اط پوشش ھ مخ ورتی ك در ص

 .رسد یا ادرار كاھش یافتھ است بھ پزشك اطالع دھید بنظر خشك می
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 .برای تب و ناراحتی از آستامینوفن استفاده كنید -

 .د تمیز كردن وسایل رعایت كنیداز وسیلھ رطوبت دھنده سرد استفاده كرده و دستورالعمل كارخانھ را در مور -

 .آنتی بیوتیك را بر حسب دستور داده یعنی باید دوز مصرفی صحیح و دوره كامل آن را رعایت كنید -

 .از قرارگرفتن كودك در معرض دود سیگار خودداری كنید -
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  كودك مبتال بھ فیبروز كیستیك

 Problem Definition  بیان مشكل

  تبادل گازی مختل و پاكسازی غیر موثر راه ھوایی در رابطھ با انسداد راه ھوایی بوسیلھ مخاط غلیظ و افزایش ترشحات ریوی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك قادر باشد ترشحات را از راه ھوایی خارج سازد

  .٪ را حفظ نماید٩٥کودک اشباع اکسیژنی بیش از 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ا      ١انجام آن حداقل   . بار در طول روز مناسب است ٣-٤فیزیوتراپی سینھ  - ذا ی ل از غ اعت قب ی    ٢س س از آن م د   ساعت پ توان

  .وضعیت تنفسی قبل و پس از فیزیوتراپی باید تعیین شود. ناراحتی گوارشی را كاھش دھد

د         . را آموزش دھید ١)ینگھوف(جھت تحرك ترشحات بازدم اجباری  - ازدم نمای رعت ب ق كشیده و سپس بس س عمی د نف كودك بای

  .آورد را بھ زبان می» ھوف«در حالیكھ واژه 

  .از گشاد كننده برونشھا یا لیزكننده مخاط ھمراه با فیزیوتراپی سینھ یا بر حسب دستور استفاده کنید -

م   - ر   ٢ lit/m(جھت تسھیل تبادل گاز اكسیژن مرطوب با جریان ك ا كمت د  ) ی ویز نمایی ك      . تج تور پزش اس دس ر اس اكسیژن را ب

  . تواند تنفس را سركوب نماید بكار ببرید زیرا كھ اكسیژن زیاد در كودكی كھ بطور طوالنی مدت دچار ھیپوكسی است می

  . تخت را باال ببرید یا كودك را در وضعیت نشستھ قرار دھید چنانچھ كودك دچار تنگی نفس است -

  .ویدادھای سرفھ كودك را تنھا رھا نسازیددر حین ر -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با ترشحات چسبنده و دفاع بدنی مختل

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .کودک عاری از عفونت باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ذا          كودكان مبتال بھ فیبروز كی - وزا ھستند، ل ودوموناس آئرژین ا پس وایی ب ی شدن راه ھ ًا كلن ستیك مستعد عفونت تنفسی خصوص

  . درمان با آنتی بیوتیك خوراكی یا استنشاقی ممكن است بطور متداول استفاده شود

  .ھای وریدی ممكن است در مرحلھ حاد بیماری استفاده شود آنتی بیوتیك -

  . ستھا باید توجھ نموده و این مورد را بھ كودك و خانواده آموزش دھیدبھ معیارھای بھداشتی خصوصًا شستن د -

ی      - ت تنفس م عفون ر عالی نفس     (كودك را از نظ داد ت زایش تع رز، اف ب، ل زایش         ت ی و اف حات چرك رفھ، ترش ی نفس ، س ا ، تنگ ھ

  . كنترل كنید) WBCشمارش 

  . بھ خانواده توصیھ كنید كھ از تماس كودك با افراد بیمار منع نماید -

ت             - ت دریاف ور اس ت کش ھ توصیھ وزارت بھداش ودكی را ك داول دوره ك یون مت د واكسیناس تیك بای كودكان مبتال بھ فیبروز كیس

  .شود واكسن ساالنھ انفلوآنزا نیز توصیھ می. كنند

                                                             
1 -Huffing 



١٩٢ 
 

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با جذب ضعیف مواد غذایی: عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ای مناسب و رشد طبیعی و قوام، تناوب و رنگ طبیعی مدفوع برخوردار باشد از وضعیت تغذیھ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . ھم سازیدباشد فرا غذای متعادل كھ دارای كالری، پروتئین و كربوھیدرات بوده ضمنًا مورد عالقھ كودك می -

  .تواند برداشت كالری كودك را زیاد كند می) ای خوراكی یا روده(ھای غنی از نظر كالری  مكمل -

لی        ٣٠دارد كھ طی ) كپسولھای حاوی پوشش دارای گرانول(كودك نیاز بھ آنزیمھای پانكراسی  - ذاھای اص ام غ ا تم د ب ھ بای دقیق

  . ھا داده شود و لقمھ

 . شوند ی گرم یا دارای نشاستھ مخلوط كند زیرا آنزیمھا در گرما غیرفعال میكودك نباید آنزیم را با غذاھا -

ی   . ای را بطور عادی مصرف كنند توانند كپسولھای دارای پوشش روده اكثر كودكان بزرگتر می - ھ نم انی ك ول    كودك د كپس توانن

 . روتئین مصرف نمودتوان كپسولھا را باز كرده و گرانولھا را با مقدار كمی غذای فاقد پ را ببلعند می

  . ھا را تمیز كرد تواند سبب تحریك و زخم مخاط دھان شود باید بدقت لب بدلیل اینكھ تماس طوالنی مدت با گرانولھای آنزیم می -

ع روده           بھ خانواده - ا مشخصھ دف د ب زیم بای ایگزینی آن را ج د زی ت نماین ای  توصیھ نمایید كھ رنگ، قوام، تناوب دفع مدفوع را ثب

  ). بار دفع در كودكان بزرگتر و بیش از آن در شیرخواران است ٢یا  ١مشخصھ پذیرفتھ (شتھ باشد نسبت دا

  . دوز آنزیم در ھنگام مصرف غذای غنی از نظر چربی باید زیاد شود -

  . بر حسب دستور از مولتی ویتامینھا و ویتامینھای حالل در آب و چربی و مكملھای آھن استفاده كنید -

  .نمك و مایع اضافی در فصل گرما باید در نظر گرفتھ شود. ا را كنترل نماییداشتھا و مصرف غذ -

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  عدم تحمل فعالیت در رابطھ با احتقان ریوی و جذب ضعیف مواد غذایی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .اشتغال یابدھای مناسب سن  كودك استراحت مناسب داشتھ و بھ فعالیت

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . در مرحلھ حاد اوقات استراحت بین درمانھا در نظر گرفتھ و مراقبت را طوری تنظیم نمایید كھ استراحت بدون وقفھ داشتھ باشد -

  . ی بیمار باید تنظیم شودفعالیت ھای مناسب سن بر حسب سطح انرژ. شود سطح فعالیت كودك بر حسب تحمل افزایش داده می -

  .ھایی مثل شنا و ژیمناستیك كرد كند باید تشویق  بھ بازی فعال و فعالیت ھنگامی كھ كودك احساس تندرستی می -

  

  

  

  

  

 



١٩٣ 
 

 Problem Definition  بیان مشكل

  عزت نفس پایین موقعیتی در رابطھ با تغییرات فیزیكی ناشی از بیماری مزمن 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك خودپنداری مثبت و احساس استقالل را نشان داده كھ با شركت در مراقبت از خود و فعالیتھای مناسب سن مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . كندكودك را تشویق كنید كھ احساسات خود را در مورد بیماری مزمن و تأثیر آن بر خویشتن بازگو  -

  . باشند شناسایی یك سیستم حمایت خصوصًا برای نوجوانان اھمیت دارد زیرا زمان گرفتن مسئولیت در مورد سالمتی خود می -

  . تواند عزت نفس كودك را افزایش دھد كمك بھ كودك كھ توانایی خویشتن را شناسایی كند می -

  . بھ والدین اھمیت دادن استقالل بھ كودك خود را آموزش دھید -

  .ھا مثل تمایالت جنسی و پذیرش توسط ھمسن و ساالن نمایید محض رشد كودك تشویق بھ بحث در مورد دلواپسیھ ب -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  و پیش بینی غم خواری در رابطھ با بیماری مزمن و احتماًال مھلك ) فردی(سازش غیر موثر خانوادگی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

رده و از سیستم      راز ك ان اب دگی خودش ای   كودك و خانواده شیوه درمان را قبول كرده و احساسات خود را در مورد تأثیر بیماری در زن ھ

  . حمایت در دسترس و منابع جامعھ استفاده كنند

  .ودك داشتھ باشدكودك و خانواده طرحھای واقعی برای آینده ارائھ داده و توان بحث احساسات در مورد پیش آگھی ك

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . افزاید ھای دیگری كھ دارای كودك مبتال بھ فیبروزكستیك ھستند استراتژیھای حل مسئلھ را می معرفی خانواده بھ خانواده -

  . اطالعات مربوط بھ منابع جامعھ را باید در اختیار خانواده قرار داد -

  .ك در مورد ھماھنگی مراقبت بین منزل و مدرسھ ارتباط برقرار نماییدبا پرسنل مدرسھ كود -

  . شود ھای زیادی كھ در درمان فیبروزكیستیك حاصل شده است كماكان یك بیماری مزمن ناعالج تلقی می علیرغم پیشرفت -

  .داده شود بھ خانوادهباید بطور صادقانھ اطالعاتی در مورد بیماری و پیش آگھی آن  -

  . باید بھ مشاوره ارجاع دھید خانواده را -

  .در صورت بحث در مورد بیماری، آینده و مرگ احتمالی گوش شنوا داشتھ باشید -

  Patient / Parents Education                                                                                 والدین/ آموزش بھ بیمار 

  :مراقبت در منزل

ی و دادن        آمادگی  - ینھ، درمانھای تنفس وتراپی س وه انجام فیزی ورد نح برای مراقبت خانگی شامل آموزش اعضای خانواده در م

  . باشد داروھا در منزل می

  . تواند تمام جوانب مراقبت از كودك را روشن سازد كتابچھ آموزشی می -

  .باشد خانواده ممكن است در دسترسی بھ وسایل مراقبت خانگی نیاز بھ كمك داشتھ -

  

  



١٩٤ 
 

  

  كودك مبتال بھ آسم 

  Problem Definition                        بیان مشكل                                                                                                  

  ).عواطف، تغییرات دما، ورزش آلرژنھا، عفونت تنفسی،(خطر خفگی مربوط بھ تقابل بین شخص و عوامل تحریك كننده 

    Expected Outcomes                                                                               برآیندھای مورد انتظار                         

 .دھد ریع كننده را انجام خانواده ھر گونھ كوشش جھت برطرف كردن یا دوری از آلرژنھای احتمالی یا رویدادھای تس -

 .باشند كودك و خانواده قادر بھ تعیین بموقع رویداد قریب الوقوع و انجام اقدامات مناسب  -      

  .باشند كودك و خانواده قادر بھ تجویز داروھا و استفاده از وسایل استنشاقی و غیره  -      

   Nursing Recommendations                                                             توصیھ ھای  پرستاری                                 

  . شود آموزش دھید بھ كودك و خانواده در مورد چگونگی پرھیز از شرایطی كھ سبب رویداد آسم می. ١

 :د از قبیلشوند بھ بیماران كمك كنی در دفع آلرژنھا یا محركات دیگر كھ سبب تشدید حمالت می. ٢

 از غذاھای آلرژی زا دوری كنند* 

 . از حیوانات خانگی دوری نمایند* 

 .آلرژن خصوصًا دوری از دود سیگار را فراھم سازید ١محیط ضد. ٣

 .از تغییر دمای  محیط جلوگیری كنید. ٤

اسك استفاده كرده و یا نفس بكشد و از م) نھ دھان(ھنگامی كھ كودك در معرض ھوای سرد است توصیھ نمایید از بینی . ٥

 .جلوی بینی و دھان خود را بگیرد تا اینكھ بتواند ھوای گرم را استنشاق نماید

 .در فراھم كردن وسیلھ كنترل محیط مثل ضد رطوبت، تھویھ مطبوع و فیلتر الكترونیكی ھوا بھ والدین كمك كنید. ٦

توان  الوقوع را می آموزش دھید باینصورت یك رویداد قریب ھای اولیھ بھ كودك و خانواده در مورد تشخیص عالیم و نشانھ. ٧

 .كنترل نمود پیش از اینكھ موجب آشفتگی بیشتر شود

مثل كورتیكو استروئیدھا، كرمولین (بھ كودك و خانواده در مورد مصرف صحیح گشایند برونشھا و داروھای ضد التھاب . ٨

 .ا كم داروھا را آموزش دھید، اثرات جانبی و خطرات ناشی از مصرف زیاد و ی)سدیم

 .دمی آموزش دھید ٢بھ كودك در مورد مصرف صحیح وسایل استنشاقی، نبوالیزرھا و وسیلھ سنجش اوج جریان باز. ٩

مثال پیشگیری از بروز برونكواسپاسم ناشی از (در صورت لزوم بھ كودك و خانواده در مورد درمان پیشگیری كننده . ١٠

 .آموزش دھید) ورزش بوسیلھ مصرف دارو

مشخص شده اند ) مثل گرده گل و جلبك(بھ كودك و خانواده در مورد فوائد احتمالی كاستن حساسیت ھنگامی كھ آلرژنھا . ١١          

  .ولی امكان دوری نیست آموزش دھید

  

  

  

  

                                                             
1 -Allergy prooof 
2 -Peak Expiratery Flow Meters (PEFM) 



١٩٥ 
 

  
  Problem Definition                                                   بیان مشكل                                                                      

  ).آلرژنھا، عفونت تنفسی، عواطف، تغییرات دما، ورزش(خطر خفگی مربوط بھ تقابل بین شخص و عوامل تحریك كننده 

    Expected Outcomes                                                برآیندھای مورد انتظار                                                         

  .كنند كودك و والدین معیارھای بھداشتی را رعایت   -) ٢(

  .از عفونت را نشان ندھدعالمتی كودك ھیچگونھ  -      

   Nursing Recommendations                                    توصیھ ھای  پرستاری                                                         

  :اقدامات بھداشتی را جھت حمایت از دفاع طبیعی بدن تشویق نمایید. ١

 پی گیری مراقبت )٥(ورزش مناسب ، )٤(بھداشت خوب ، ) ٣(استراحت كافی، ) ٢(غذای متعادل، ) ١(

 .حملھ یا تشدید وضعیت آسمی شود تواند سبب وقوع از عفونت تنفسی پیشگیری كنید بدلیل اینكھ می. ٢

 جلوگیری از قرار گرفتن در معرض عفونت . 

 توجھ دقیق از وسایل جھت پیشگیری از رشد باكتری یا قارچ .  

  
  Problem Definition                                                                                                بیان مشكل                         

  .پاكسازی غیر موثر راه ھوایی در رابطھ با پاسخ آلرژیك و التھاب درخت برونشی

    Expected Outcomes                                                                                      برآیندھای مورد انتظار                   

  .د تنگی نفس باشدكودك فاق -) ١(

  . دھد كودك افزایش ظرفیت تھویھ را نشان   -       

  .ھا و عالقھ خود اشتغال بھ فعالیت داشتھ باشد كودك نسبت بھ توانایی -       

   Nursing Recommendations                                                                       توصیھ ھای  پرستاری                      

  .ورزشھای تنفسی و تنفس كنترل شده را جھت ارتقاء تنفس دیافراگمی و حركت بھتر دیواره سینھ آموزش دھید. ١

مثال دمیدن گلولھ پنبھ از روی (جھت طوالنی كردن زمان بازدم و افزایش فشار بازدمی، از بازیھای تنفسی در كودكان كوچكتر . ٢

 .استفاده كنید) میز

 .استفاده صحیح از داروھای مصرفی را آموزش دھید. ٣

 .را آموزش دھید) ١(استفاده صحیح از وسیلھ سنجش اوج جریان بازدمی، نبوالیزر، میزان سنجش استنشاقی . ٤

 .تمرینات بدنی را تشویق نمایید. ٥

 .آموزش دھید بھ خانوادهدر مورد انجام دق، تخلیھ وضعیتی و سرفھ . ٦

 .دارد بدلیل تحمل بھتر توصیھ نمایید) مثل بیس بال، دوی و اسكی(كھ نیاز بھ دوره كوتاھی از انرژی  فعالیتھایی. ٧

  تشویق بھ شنا نمایید بدلیل اینكھ كودك وادار بھ تنفس ھوای اشباع شده با رطوبت كرده و بازدم طوالنی انجام داده و سبب

 .شود افزایش فشار انتھایی بازدم می

 فقط زمانی محدود نمایید كھ الزامی برای شرایط كودك باشد فعالیت فیزیكی را. 

 . باشد تشویق بھ قرار گرفتن در وضعیت مناسب نمایید كھ بخاطر اتساع حداكثر ریھ می. ٨

  .بھ كودك و خانواده در انتخاب فعالیت ھای مناسب توانایی كمك نمایید. ٩



١٩٦ 
 

  
  Problem Definition                                                                                              بیان مشكل                            

  .عدم تحمل فعالیت مربوط بھ عدم توانایی بین ذخیره اكسیژن و نیاز

    Expected Outcomes                                                                                    برآیندھای مورد انتظار                    

  . ھای مناسب اشتغال یابد كودك بھ فعالیت -) ٢(

  .از استراحت كافی برخوردار باشد -      

   Nursing Recommendations                                                                          توصیھ ھای  پرستاری                     

  .تشویق بھ انجام فعالیت ھای مناسب وضعیت و قابلیت كودك نمایید. ١

  .فرصت كافی برای خواب، استراحت و فعالیتھای آرام جھت مصرف كمتر اكسیژن فراھم سازید. ٢

  
  Problem Definition                                                                                      بیان مشكل                                     

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ داشتن كودك مبتال بھ بیماری مزمن

    Expected Outcomes                                                                                  برآیندھای مورد انتظار                       

  .سازد خانواده با عالیم و اثرات بیماری سازش یافتھ و محیط طبیعی برای كودك فراھم 

   Nursing Recommendations                                                                   توصیھ ھای  پرستاری                           

  .اطات مثبت خانوادگی ترغیب نماییدبھ ارتب. ١

 .مكانیسمھای سازشی مثبت كودك و خانواده را تقویت نمایید. ٢

تواند بھ خانواده در  از ھر فرصتی برای دادن آگاھی در مورد بیماری و درمان بھ والدین و كودك استفاده كنید زیرا درك كافی می. ٣

 .تصمیم گیری صحیح كمك كند

الوقوع آسم را تقویت كرده و از داروھا بر حسب نیاز جھت كاستن احتمال شدت عالیم استفاده  یھ رویداد قریبپاسخ بھ عالیم اول. ٤

 .نمایید

 .نسبت بھ عالیم طرد یا حمایت بیش از حد والدین ھشیار باشید. ٥

دكان افسرده خصوصا نوجوانان نسبت بھ عالیم افسردگی در كودك و ارجاع مناسب جھت حمایت روانی ھشیار باشید بدلیل اینكھ كو. ٦

 .شود با درمان ھا ھمكاری نكرده كھ بعنوان خودكشی غیر فعال محسوب می

/ بھ كودك و خانواده در مورد نحوه انجام درمان ھای تنفسی از نظر برطرف كردن ھرگونھ ابھام در مورد داروھا یا استنثاق ھا. ٧

  . نبوالیزرھا آموزش دھید

 

تشویق نمایید كھ توسعھ یك طرح مراقبت ثابت برای ) مثال پرستار مدرسھ و معلمین(ماس با پرسنل مدرسھ خانواده را از نظر ت. ٨

 . عرصھ مدرسھ است

  .ھای حامی مناسب و موسسات مربوطھ ارجاع دھید خانواده را بھ گروه. ٩

  

  



١٩٧ 
 

  
  آسم مداوم 

  Problem Definition                                                                                       بیان مشكل                                   

  .خطر خفگی مربوط بھ برونكواسپاسم، ترشحات مخاطی و ادم

    Expected Outcomes                                                                               برآیندھای مورد انتظار                         

  .كند راحتی تنفس ھ كودك ب  -)١(

  .كودك دچار خفگی نشود -      

   Nursing Recommendations                                                                               توصیھ ھای  پرستاری             

  . یز داروھا و مایعات فراھم سازیدانفوزیون و ریدی را جھت تجو. ١

بر حسب دستور از گشاینده برونشھا بصورت آئروسل و كورتیكو ستروئید ھا بصورت خوراكی یا وریدی جھت تسكین . ٢

 .برونكواسپاسم استفاده نمایید

جویز داروھا كنترل رسانیدن عوارض جانبی، عالیم حیاتی را قبل، حین و پس از ت بھ حداقلجھت بحداكثر رساندن تاثیر و . ٣

 .كنید

جھت مشخص كردن داروھایی كھ قبل از پذیرش داده شده است با والدین بحث كنید كھ جھت جلوگیری از زیادی احتمالی . ٤

 . دوزاست 

  .وسایل اورژانس و داروھا را جھت جلوگیری از تاخیر در درمان در دسترس قرار دھید. ٥          

  
  Problem Definition                                                                                                          بیان مشكل                

  .خطر خفگی مربوط بھ برونكواسپاسم، ترشحات مخاطی و ادم

    Expected Outcomes                                                                       برآیندھای مورد انتظار                                   

  : برآیندھای موردانتظار) ٢(

  .تنفسھای بیمار براحتی انجام شود و در محدوده طبیعی باشد

  .بیمار از استراحت و خواب مناسب برخوردار باشد -

  .كند كودك اشباع اكسیژنی حداقل را تجربھ  -

   Nursing Recommendations                                                           ری                                  توصیھ ھای  پرستا

  . اكسیژن مرطوب را بوسیلھ چادر، ماسك صورت یا سند بینی فراھم سازید. ١

 . نید جھت تعیین ھیپوكسی ، اشباع اكسیژن و گازھای خونی را دقیقا كنترل ك. ٢

 .تواند تنفسھا را تضعیف نماید رسد كنترل كنید زیرا كھ سطح زیاد می دقیقا در صد اكسیژنی كھ بھ بیمار می. ٣

 .ھا قرار دھید بیمار را در وضعیت مناسب برای اتساع ریھ. ٤

 در وضعیت نشستھ كامل قرار دھید. 

 . و مصرف اكسیژن بر قرار سازیداضطراب در جھت كاھش تالش تنفسی / معیارھایی برای كاستن ترس . ٥

 .ھا تشویق نمایید شیوه ھای آرام سازی را جھت كاستن اضطراب و افزودن اتساع ریھ. ٦

  .طرحی برای استراحت، خواب و مصرف حداقل انرژی ارائھ دھید. ٧          
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  Problem Definition                                                                      بیان مشكل                                                    

  .خطر خفگی مربوط بھ برونكواسپاسم، ترشحات مخاطی و ادم

    Expected Outcomes                                                                  برآیندھای مورد انتظار                                        

  . ترشحات بطور مناسب  تخلیھ شود -

  .كودك بطور موثر سرفھ كند -

  .كودك ترشحات غذا یا مایعات را آسپیره نكند -

   Nursing Recommendations                          توصیھ ھای  پرستاری                                                                   

  . جھت رقیق كردن ترشحات مایعات كافی از طریق خوراكی یا وریدی فراھم سازید. ١

 . برای پیشگیری از آسپیراسیون مایعات و غذا، چیزی از راه دھان ندھید. ٢

 .محیط مرطوب برای پیشگیری از خشك شدن مخاط پوششی فراھم سازید. ٣

 .كودك را از نظر سرفھ موثر تشویق نمایید. ٤

 .صحیح در زمان ضروری ساكشن نمایید با روش. ٥

تواند سبب آشفتگی و تنگی نفس بیمار مضطرب شده و رویداد او را  از فیزیوتراپی در جریان رویداد حاد استفاده نكرده زیرا می. ٦

 . تشدید نماید

  . قرار دھید)  نیمھ دمر  یا بھ پھلو(جھت پیشگیری از آسپیراسیون ترشحات در وضعیت مناسبی . ٧

  
  Problem Definition                                                                    بیان مشكل                                                    

  .ادخطر كمبود حجم مایعات مربوط بھ اشكال در مصرف مایعات، دفع مایعات غیر محسوس ناشی از ھیپرونیتالسیون و تعریق زی

    Expected Outcomes                                                                    برآیندھای مورد انتظار                                    

  .كودك دریافت كافی مایعات را نشان دھد

   Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای  پرستاری                                      

مایعات (تواند ترشحات را رقیق نماید  انفوزیون وریدی  را در سرعت مناسب حفظ كرده بدلیل اینكھ رسانیدن مایعات می. ١

4
3

3
2
رساندن ادم پولمونر  بھ حداقلوجود داشتھ باشد كھ جھت كند مگر اینكھ كم آبی  وریدی حجم نگھدارنده را تامین می

  ).بدلیل  فشارھای باالی دمی است

از دادن . مایعات را زمانی پیشنھاد دھید كھ اختالل حاد تنفسی كاستھ شده باشد كھ جھت كاھش خطر آسپیراسیون است. ٢

مایعات را بمقادیر كم و مكرر بدھید كھ . را تحریك كند تواند برونكواسپاسم رفلكسی  مایعات سرد خودداری نمایید بدلیل اینكھ می

 .ای در حركت دیافراگم ایجاد كند  تواند مداخلھ از نفخ شكم جلوگیری كرده چون می

 .ھای بازی مناسب سن كودك استفاده كرده و خوردن مایعات را تشویق كنید  از شیوه. ٣

 . جذب و دفع مایعات را اندازه گیری نمایید. ٤

تواند سبب افزایش مایع بین بافتی ریھ ھا شده و سبب افزایش انسداد  آبی را بھ تدریج تصحیح كنید بدلیل اینكھ پرآبی میكم . ٥

  .راه ھوایی شود
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  Problem Definition                                                                           بیان مشكل                                               

  .مربوط بھ ھیپوونتیالسیون و كم آبی) آسیدوز تنفسی و عدم تعادل الكترولیتی (خطر صدمھ 

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                 

 .از اسید وز تنفسی را نشان ندھد  عالمتی دك ھیچگونھ كو -

  .دھد ھای طبیعی سرم را نشان  كودك الكترولیت -

   Nursing Recommendations                                                              توصیھ ھای  پرستاری                                

  :جلوگیری از اسیدوز) الف

 PH. كند جریان خون سیستمیك و ریوی و كورونر را مختل می ٢٥/٧كمتر از  PHخون را كنترل كرده زیرا  PHدقت ھ ب. ١

  . كند طبیعی اثر گشاینده برونشھا را تسریع می

 . جھت پیشگیری از بروز آسیدوز یا تصحیح آن از بیكربنات سدیم استفاده كنید* 

 . م چنین مایعات، انفوزیون وریدی را حفظ كنیدجھت تزریق داروھای اورژانس و ھ. ٢

شود ولی چنانچھ استفراغ شدت یابد یا غیر قابل  در ابتدا كودك دچار آلكالوز می. از استفراغ و كم آبی مجدد پیشگیری نمایید. ٣

 .تواند منجر بھ آسیدوز شود  كنترل شود می

تواند سبب تجمع دی اكسید كربن شده كھ آن نیز سبب  نتیالسیون میمعیارھایی برای بھبود تھویھ در نظر بگیرید زیرا ھیپوو. ٤

  . خواھد شد PHكاھش 

  الکترولیت ھای سرم) ب

  . ھای طبیعی سرم را مختل سازند توانند الكترولیت ھای سرم را بھ دقت كنترل نمایید بدلیل اینكھ كم آبی ھم چنین داروھا می الكترولیت. ١

 . را حفظ كنید سرعت مناسب انفوزیون وریدی. ٢

  .توانند سبب عدم تعادل الكترولیتی شوند از كم آبی و استفراغ پیشگیری كنید زیرا می. ٣           

  

  
  Problem Definition                                                                            بیان مشكل                                              

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بستری كردن اضطراری كودك در بیمارستان

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                

  . كند و وقت خود را با كودك سپری خانواده نگرانیھا را ابزار نموده  -

  . خانواده ھیچگونھ عالیم آشفتگی را نشان ندھد -

   Nursing Recommendations                                                                              توصیھ ھای  پرستاری               

  .والدین را از وضعیت بیمار آگاه سازید. ١

 .بھ ابزار احساسات خصوصا در مورد شدت وضعیت و پیش آگھی تشویق نمایید. ٢

 . ھر گونھ مالكی از بھبودی را تاكید نمایید زیرا سبب تشویق رفتارھای سازشی مثبت خواھد شد. ٣

 . ھای متداول كودك ھماھنگ سازید در صورت امكان درمان و مراقبت را با برنامھ. ٤

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك بستری در بیمارستان رجوع شود : نکتھ .برسانید بھ حداقلامین محیط آرام تحریكات حسی را با ت. ٥
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  عروقی -بیماریھای قلبی

  
  كودك مبتال بھ نارسایی احتقانی قلب 

  Problem Definition                                                                                                   بیان مشكل                       

  .ده قلبی مربوط بھ عیب ساختاری و اختالل كاری میوكاردكاھش باز

    Expected Outcomes                                                                                    برآیندھای مورد انتظار                    

  . ضربان قلب قوی، منظم و در محدوده طبیعی نسبت بھ سن باشد -

  .رفیوژن محیطی مناسب باشدپ -

   Nursing Recommendations                                                                توصیھ ھای  پرستاری                            

  .را طبق دستور با توجھ بھ معیارھای كنترل برای جلوگیری از سمیت بدھید) النوكسین(دیگوكسین . ١

كنند دوز زیاد ھشداری از نظر اشتباه  در یك روز دریافت می) µg٠٥/٠یا  µg٥٠(میلی لیتر  ١شیرخواران بندرت بیش از . ٢

 . باشد می

 . جھت كسب اطمینان در مورد ایمنی با پرستار دیگر دوز مصرفی را كنترل كنید. ٣

 .دقیقھ كامل كنترل كنید ١قبل از دادن دارو، نبض نوك قلبی را برای . ٤

باشد از دادن دارو خودداری  در كودكان بزرگتر  ٧٠- ٨٥ضربھ در دقیقھ در شیرخوار یا  ٩٠-١١٠چنانچھ تعداد نبض كمتر از . ٥

 . كرده و بھ پزشك گزارش دھید

 .توجھ نمایید) تھوع، استفراغ، بی اشتھایی، برادیكاردی و دیس ریتمی(بھ عالیم سمیت دیگوكسین. ٦

 .را كنترل نمایید ECGارو جھت بررسی وضع قلب غالبا قبل از تجویز د. ٧

 .از مصرف كافی پتاسیم اطمینان حاصل كنید. ٨

یا ) ضعف عضالنی، ھیپوتانسیون، دیس ریتمی، تاكی كاردی یا برادیكاردی، تحریك پذیری و خواب آلودگی(عالیم ھیپوكالمی . ٩

 .را تحت نظر بگیرید) ون بطنی و كاھش ادرار و آپنھضعف عضالنی، انقباض عضالنی، برادیكاردی، فیبریالسی(ھیپركالمی 

 . تواند سمیت دیگو كسین را بیشتر نماید سطح پتاسیم سرم را كنترل نمایید بدلیل اینكھ كاھش آن می. ١٠

 .داروھایی برای كاستن پس بار مصرف نمایید. ١١

 .فشار خون را كنترل نماید. ١٢

 ید عالیم كاھش فشار خون را تحت نظر بگیر. ١٣

 .سطح الكترولیت ھا را كنترل نمایید. ١٤

  . در صورت دستور از مانیتور قلبی استفاده نمایید. ١٥      
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  Problem Definition                                                                              بیان مشكل                                           

  .تنفسی غیر موثر مربوط بھ احتقان ریھ ھاضعیت و

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                  

 .تنفس در محدوده طبیعی بوده و رنگ و اشباع اكسیژنی مناسب باشد -

  .آرام بوده و از تنفس مناسب برخوردار باشدكودك  -

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                         

در شیرخواران بزرگتر از . باشد میھا  درجھ در سطح باالتر قرار دھید كھ جھت كمك بھ حداكثر اتساع ریھ ٣٠-٤٥سر را . ١

  .صندلی مخصوص استفاده كنید

 .از ھر گونھ پوشاك تنگ یا وسیلھ محدود كننده حركات در شكم یا سینھ خودداری كنید. ٢

  . اكسیژن مرطوب را بر حسب دستور تجویز نمایید. ٣          

  .سط پالس اكسی متری كنترل نماییدتعداد تنفس، سھولت تنفس، رنگ و اشباع اكسیژن را تو. ٤          

  . ای قابل انعطاف كھ بتواند كج خلقی مربوط بھ گرسنگی را كاھش دھد برقرار سازید برنامھ تغذیھ. ٥

 .مالیمت مراقبت نماییدا كودك را ب. ٦

 .معیارھای ایمنی مختص كودك را دریابید. ٧

  .كودك توضیح دھیدجھت كاستن اضطراب ، وسایل و پروسیجرھا را بھ . ٨          

  
  Problem Definition                                                                 بیان مشكل                                                       

  ).  ادم(ازدیاد حجم مایع مربوط بھ تجمع مایع 

    Expected Outcomes                                                                                  برآیندھای مورد انتظار                     

  .دھد را نشان ) تخلیھ مكرر را ادرار و كاھش وزن(دفع مایع  عالئم  شیرخوار

   Nursing Recommendations                                                   توصیھ ھای  پرستاری                                           

  . بر حسب دستور داروی مدر را تجویز نمایید. ١          

  . جذب و دفع مایعات را بدقت اندازه گیری كنید. ٢

  . روزانھ در زمان مقرر و با شرایط یكسان وزن كنید كھ جھت بررسی افزایش مایع یا كاھش آدم است. ٣

 . كی از افزایش یا كاھش ِادم را بررسی نماییدمال. ٤

 .در صورت دستور محدودیت مایع را رعایت نمایید. ٥

 . در كودكان دجار ادم، مراقبت پوستی را جزء اولویت قرار دھید. ٦

 .وضعیت كودك را بطور مكرر تغییر داده تا شكنندگی پوستی توام با ادم پیشگیری شود. ٧

  . ب استفاده كنیدازتشك با فشار متناو. ٨
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  Problem Definition                                                                                                         بیان مشكل                 

  .عدم تحمل فعالیت مربوط بھ عدم توازن بین ذخیره اكسیژن و نیاز

    Expected Outcomes                                                                                                         برآیندھای مورد انتظار

  . كودك استراحت مناسبی داشتھ باشد

   Nursing Recommendations                                                                            توصیھ ھای  پرستاری                 

  .افزاید حرارت خنثی محیط را حفظ كنید زیرا كھ ھیپوترمی نیاز اكسیژنی را می. ١

 نوزاد را در انكوباتور یا تحت وسیلھ گرما دھنده قرار دھید . 

 نوزاد را گرم نگھدارید.. 

 تب را فورا درمان كنید. 

با استفاده از سرپستانك نرم با سوراخ نسبتا بزرگ بدھید زیرا شیرخوار مبتال بھ ) ساعت٢-٣ ھر(تغذیھ با حجم كم و بطور مكرر . ٢

 . شود نارسایی احتقانی بسادگی خستھ می

 .شود تغذیھ با گاواژ را شروع نمایید چنانچھ شیرخوار پیش از مصرف مقدار كافی شیر خستھ . ٣

 .د تا كودك حتی االمكان كمتر آشفتھ شودفعالیت ھای پرستاری را در زمان محدود انجام دھی. ٤

  . پاسخ سریعتر نسبت بھ گریھ یا سایر ناراحتی ھا بدھید.  ٥

  
  Problem Definition                                                                       بیان مشكل                                                  

  .مربوط بھ ضعف دفاع بدن و احتقان ریوی خطر عفونت

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                   

  .كودك مالكی از عفونت را نشان ندھد

   Nursing Recommendations                                                                            توصیھ ھای  پرستاری                 

  . احتیاطات استاندارد تماسی و ھوازی را بر حسب نیاز اعمال نمایید

  
  Problem Definition                                                                 بیان مشكل                                                         

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودك مبتال بھ بیماری تھدید كننده زندگی

    Expected Outcomes                                                            برآیندھای مورد انتظار                                            

  . خانواده درك خود را از ناراحتی و مراقبت خانگی الزم نشان دھد -

  . كند خانواده از موسسات مربوطھ بطور مناسب استفاده  -

   Nursing Recommendations                                              توصیھ ھای  پرستاری                                               

  : آموزش دھید بھ خانوادهموارد ذیل را . ١

  سمی/ تجویز داروھا و اثرات جانبی.  

 عالیم و نشانھ ھای نارسایی احتقانی قلب و گزارش آنھا بھ پزشك مربوطھ . 
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 ای شیوه ھا و نیازھای تغذیھ . 

 وضعیت قرار گرفتن . 

 نیاز برای استراحت . 

 . در نظر گرفتن رشد و تكامل -

  . مھارتھای حركتی عمده در مقایسھ با مھارتھا حركتی ظریف ممكن است با تاخیر انجام گیرد. ٢

  . بر حسب لزوم جھت تداوم حمایت بھ عرصھ سرپایی و موسسات مربوطھ ارجاع دھید. ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٥ 
 

  كودك مبتال بھ سیانوز

 Problem Definition  بیان مشكل

  ابطھ با نداشتن تجربھ در كنترل كودك با بیماری مھلككمبود اطالعات از ر

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .والدین فرایند بیماری، درمان و مداخالت را توضیح داده و توانایی انجام درمانھای خانگی بعالوه تجویز دارو را داشتھ باشند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .شود ری سیانوتیك قلبی معموًال در دوره نوزادی تشخیص داده میبیما -

ی    - ا جراح مداخالت اولیھ پرستار در جھت تثبیت وضعیت كودك از نظر ھمودینامیك و آماده كردن وی برای مداخالت داخلی ی

  .شود سوق داده می

  . آموزش والدین و حمایت در زمان تشخیص امر مھمی است -

ی   والدین اطالعات پیچیده د - رده و درخواست م ودك اخذ             ریافت ك ی ك ا درمان جاری و آت ھ ب م در رابط ھ تصمیمات مھ ود ك ش

  . نمایند

دین      . والدین نیاز بھ توضیحات ساده و در عین حال كامل دارند كھ بتوانند انتخاب آگاھانھ داشتھ باشند  - تار چن ھ پرس ت ك از اس نی

  .مرتبھ اطالعات را تكرار نماید

  .منابع حمایت كمك كرده و ارتباط را بین اعضاء خانواده تشویق نمایید در شناسایی بھ والدین -

ی  - ی       -والدین كودكان با بیماری قلب خ م یاری پاس ھای بس ا واكنش ی ب د  عروق ورد      . دھن ئولیت دارد در م ن، پرستار مس رغم ای علی

  . نمایدآموزش داده و اھمیت تقابل ھر چھ طبیعی كودك با محیط را تأكید  بھ والدینبیماری كودك 

  .جھت طراحی موثر و فراھم سازی مراقبت، بیماری باید در بافت زندگی خانوادگی قرار گیرد -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تأخیر رشد و تكامل در رابطھ با تغییر اكسیژناسیون یا بازده ناكافی قلب جھت برآوردن نیازھای متابولیك 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ت        ھ قابلی ھ ب ا توج نی ب روه س تص گ ای   كودك رشد مناسب سن طبق منحنی رشد نشان داده و مھارتھای حركتی، اجتماعی، توصیفی مخ ھ

  . بالفعل انجام دھد

  .ھایی برای مداخلھ داشتھ باشند والدین ھر گونھ تأخیر تكاملی یا انحراف را توضیح داده و طرح

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ر از       ) بدلیل بی اشتھایی(كودك معموًال بدلیل ھیپوكسمی، مصرف كمتر غذا  - د و وزن كمت ی ق رر تنفس ای مك خستگی و عفونتھ

  .سن خود را دارد

  .در كودك مبتال بھ سیانوز كنترل دقیق وضع مایعات جھت پیشگیری از غلیظ شدن خون ضرورت دارد -

  .ن بستری در بیمارستان باید كنترل شودجذب و دفع مایعات و وزن روزانھ در حی -

  .تواند خطر كم آبی را در كودك بوجود آورد آموزش دھید در مورد بیماریھایی كھ می بھ والدین -

  .توصیھ كنید كھ فعالیتھای آرام برای كودك در نظر بگیرند تا انرژی كودك حفظ شود بھ والدین -

  .م و مكرر بھ كودك دھند زیرا تحمل طوالنی فعالیت را نداردبمقادیر ك) با غلظت شیر(توصیھ نمایید غذا یا شیر  -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  پرفیوژن غیر موثر بافتی در رابطھ با رویدادھای ھیپرسیانوتیك

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

طح فعالی        ق، س یانوز عمی دان س ا فق ھ ب افتی نشده ك وژن ب ان پرفی ار نقص ودك دچ ال  ك یون نرم ی و اكسیژناس ع تنفس ف ووض ت و عواط

  . شود مشخص می

  .ھایی كھ مالكی برای شروع رویدادھای ھیپرسیانوتیك است نام ببرند والدین عالیم و نشانھ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ریانی د     - ال ش ود كان ھ وج د  جریان خون ریھ دربیماری سیانوتیك قلبی ممكن است بستگی ب ك    E1پروستاگالندین  . اشتھ باش ھ ی ك

ی          می (PGE1)گشاینده رگ  ویز م ال تج ودن كان از ب ت ب دی جھ ورت وری ًا بص ود  باشد غالب ون     . ش ان انفوزی د جری تار بای پرس

PGE1 ت را  . را كنترل كرده و پرفیوژن محیطی و وضع تنفسی را ارزیابی نماید پرستار باز بودن رگ را بررسی كرده و س

 . وجود یك فیلتر ھوا ضرورت دارد. دھد تحت كنترل قرار میاز نظر ھوا 

  . ھایی در مورد تشدید سیانوز و ترس از رویدادھای ھیپرسیانوتیك خواھند داشت والدین دلواپسی -

ورد آرام      بھ والدین - ھ برخ د ك در مورد شناسایی عوامل محركی كھ میتواند سبب رویداد سیانوز شود آموزش داده و توصیھ كنی

  . قرار دھند ١و كودك را در وضعیت سجده داشتھ

ار                بھ والدین - دام باینك ود اق ان خ ھ كودك دلیل اینك رد ب دود ك ودك را مح ی ك ت فیزیك دت فعالی ھ بش ت ك یادآوری كنید كھ نیاز نیس

  .كنند می

  . توصیھ نمایید اكسیژن كودك را تأمین كرده و بر اساس دستور پزشك سولفات مرفین را تزریق نمایند -

ی            از گر - ر دو م ھ ھ را ك ود زی وگیری ش د جل ت بای ین از یبوس م چن ا و ھ رای نیازھ داد       یھ زیاد ب رای روی رك ب ل مح د عام توانن

  .ھیپرسیانوتیك محسوب شوند

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با وجود شرایط مستعدكننده عفونت بعلت وجود عیب اساسی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

د      رف نماین حیح مص ور ص رده و بط ان   . كودك عاری از عفونت آندوكارد بوده، والدین تأثیر مصرف آنتی بیوتیك را درك ك دین زم و وال

  .جستجوی درمان برای تب را بدانند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .گیرد انھ آنتی بیوتیك انجام میپیشگیری از آندوكاردیت باكتریال از طریق مصرف پیشگیر -

  .ای در مورد پروفیالكسی آندوكاردیت باكتریال تھیھ كرده و در اختیار آنان قرار داد توان كتابچھ می -

ھ      عفونت ھای تنفسی می. كودكان مبتال بھ سیانوز در معرض عفونتھای مكرر تنفسی ھستند - ر ب زوده و منج ب را اف تواند بار قل

  . سیانوز و عدم اشباع شود

  . ھا جھت كاستن خطر عفونت ضرورت دارد شستن دقیق دست -

  .دوری جویند آموزش دھید كھ از مكان ازدحام و افراد مبتال بھ عفونتھای تنفسی بھ والدین -

                                                             
1 -Knee chest position 



٢٠٧ 
 

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با عوارض ناشی از خطر زیاد انعقاد

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ب         والدین عالیم و نشانھ ھ سیانوز، استفراغ، اسھال و ت د از جمل یح دھن ھ   (ھایی كھ نیاز سریع بھ گزارش دارد توض وط ب ھ مرب نت   لخت ش

  )لختھ سیستم عصبی مركزی(، ضعف اخیر صورت یا اندام، اختالل تكلم، عدم مھارت یا اشكال تنفسی )ریوی

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی   - ع م ا دف ھ ی ھ، تغذی د گری ایی مانن دادھا   فعالیتھ ن روی ودن ای والنی ب ا ط رار ی ود و تك یانوتیك ش دادھای ھیپرس بب روی د س توان

ودك تنظیم شده     می تواند سبب كمبود اكسیژناسیون مغزی و آسیب ایسكمیك مغزی شود لذا چنانچھ اوقات فعالیت و استراحت ك

  .تواند كمكی در این زمینھ باشد و بموقع نیازھای كودك پیش بینی و رفع شود می

  .ستورات پزشك را اجرا نمایندباید بھ زبان ساده وقایع فوق را بھ والدین توضیح داد و از وی درخواست نمود كھ د -
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  كودك مبتال بھ آندوكاردیت باكتریال

 Problem Definition  بیان مشكل

ھ  ) محیطی و مغز(پرفیوژن بافتی غیر موثر  ل دریچ ی از       در رابطھ با ناپایداری ھمودینامیك پی آمد فعالیت مخت رات ناش ا میوكارد و اث ی

  انفاركتوس مغزی 

 Expected Outcome  ند مورد انتظاربرآی

ر از      كودك از پرفیوژن بافتی مناسب محیطی برخوردار بوده كھ با مخاط پوششی و بستر صورتی ناخن ویرگی كمت دگی مجدد م ھا، پرش

ی عدم وجود مالكی از عیوب عصبی كانونی و سطح ھشیاری طب(ثانیھ، عالیم حیاتی در محدوده نرمال و پرفیوژن مغزی مناسب  ٢ ) یع

  .شود مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ود     - رل ش امیكی كنت ات ھمودین اتی،      . كودك نیاز دارد كھ بدقت عالیم حیاتی ، پرفیوژن محیطی وثب م حی ر در عالی ھ تغیی ر گون ھ

  . وضع عصبی، سوفل قلبی یا پرفیوژن بافتی باید در اسرع وقت گزارش نمود

تھ باشد        مكن است كاستھ شده و در فعالیتسطح فعالیت كودك م - ك داش ھ كم از ب ھ نی ای     . ھای روزان رای فعالیتھ ت ب اد فرص ایج

  .آرام مثل خواندن كتاب، تماشای تلویزیون، نقاشی و جداول مناسب است

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھیپرترمی در رابطھ با عفونت باكتریال

 Expected Outcomes  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك از حرارت طبیعی بدن برخوردار باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . ساعت كنترل شده و منحنی آن ترسیم شود ٢-٤حرارت كودك باید ھر  -

ر           چنانچھ كودك آنتی بیوتیك از نوع آمینوگلیكوزید دریافت می - ا كنت ین آنھ ل ب رمی و حد فاص طح حداكثر س د س د بای ود كن . ل ش

س از        طح حداكثر را یكساعت پ ل از دادن دارو و س ل را قب پرستار باید آنتی بیوتیك را رأس ساعت داده سطح سرمی حدفاص

  . دادن دارو اندازه گیری نماید

  . ستامینوفن بر حسب نیاز برای تب داده شده بشرطیكھ نمونھ خون برای كشت ارسال یافتھ باشدا -
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 Problem Definition  بیان مشكل

  در رابطھ با پاسخ دفاعی بدن ) سردرد، درد مفاصل و عضالت(درد حاد یا مزمن 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  درد مربوط بھ مفاصل و عضلھ و سردرد كاھش پیدا كرده یا ناپدید شود

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .ردردھای ثابت، درد مفاصل و عضالت داده شودآستامینوفن ممكن است برای س -

  .بھ كودك و والدین اطمینان دھید كھ درد و كسالت برطرف خواھد شد -

ی  . فعالیت كودك را طوری تنظیم نمایید كھ از خستگی وی جلوگیری شود - ز م ش     ھم چنین رفع نیازھای روانی نی ھ آرام د ب توان

  .كودك كمك نماید

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با مراقبت خانگی كودك مبتال بھ آندوكاردیت عفونی

 Expected Outcomes  برآیندھای مورد انتظار

  . ھمچنین ضرورت پیشگیرانھ آنتی یبوتیك و زمان مصرف را توضیح دھند. والدین قادر بھ تجویز داروھا و كنترل وضع كودك باشند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ود    - رخیص ش ی ت ند           . كودك ممكن است با آنتی بیوتیك تزریق ی داشتھ باش ھ دسترس ابع جامع ھ من دین ب ھ وال ت ك ی اس ر اساس . ام

  . اند پرستار باید اطمینان حاصل كند كھ والدین تحت آموزش رسمی در مورد نحوه تزریق آنتی بیوتیك قرار گرفتھ

 .و خانواده در مورد درمان طوالنی و وسیع ضرورت دارد ایجاد اطمینان و حمایت از كودك -

دین - ھ وال ر    ب گیرانھ از نظ ای پیش ت معیارھ ین رعای ود ھمچن ھ ش دانھا گفت ویژه دن ان ب ت دھ ت بھداش ورد رعای ودك در م و ك

  .ادراری و گوارشی الزامی است –عفونت در ارتباط با انجام پروسیجرھای تھاجمی خاص از جملھ تنفسی ، تناسلی 
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  كودك مبتال بھ تب رماتیسمی

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با داروھا و محدودیت فعالیت

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك رژیم دارویی و محدودیت فعالیت را بپذیرد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ت       (پرستار كمك بھ كودك و والدین از نظر استراحت در تخت نقش مھم  - ود، مراقب ھ بخ رای تغذی ازه ب تن اج بطور مطلق یا داش

 .و سازش با محدودیتھای ناشی از آنست) از خود، توالت، قدم زدن در اطراف تخت

روكش ال            - وص ف دن و بخص تمھای ب ام سیس تراحت در تم أثیر اس ورد ت دین در م ودك و وال ردن ك ر    تفھیم ك ب از نظ تھاب در قل

 .ھمكاری اھمیت دارد

ظ     اگر چھ مالقات كنندگان محدودی خواھد داشت ولی كودك می - ھ حف ن و نام تواند تماس خود را با دوستان و خویشاوندان با تلف

  .كند

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھا سازش غیر موثر در رابطھ با محدودیت

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك بھ فعالیتھای آرام اشتغال یابد ھمچنین تماس اجتماعی را حفظ نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . فراھم كردن فعالیتھای لذت بخش از جملھ بازی روی تختھ و كامپیوتر، جداول و كارھای دستی مناسب است -

  . لبی را بھ حداقل برساندتواند فعالیت و نیاز ق اینگونھ اشتغال می -

ین ورزش محدود     - ده و ھمچن برنامھ روزانھ باید طوری برنامھ ریزی شود كھ بطور متناوب استراحت و فعالیتھای سرگرم كنن

  .داشتھ باشد) یعنی ورزشھای غیر فعال دورانی(
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 Problem Definition  بیان مشكل

  تریتردرد حاد در رابطھ با پلی آ

 Expected Outcome  ی مورد انتظاربرآیندھا

  .اظھار نماید) مناسب سن(كودك آرامش بیشتر را بیان كند و درد كمتر در ھنگام استفاده از ابزار بررسی درد 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ر  معیارھای آرامش بخش پرستاری شامل استفاده متناوب از گرما و سرما در مفاصل مبتال، جا - بجا كردن ، ماساژ، انحراف فك

  .با استفاده از تصورات گام بھ گام و آرام سازی است

ی   ) منظور كالری(دادن غذای زیاد  - تروئید م الوه اس ار       و محدودیت فعالیت بع ل فش رده و روی مفاص تر ك د وزن او را بیش توان

 .آورد لذا باید كودك و والدین را در جریان قرار داد

ی          برای بیماری جریان خ - ر دو م ھ ھ ود ك وگیری ش ودك جل ی ك م آب ی و ك د از پرآب ودك صدمھ زا      ون مفاصل بای رای ك د ب توان

  .باشد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر آسیب در رابطھ با عفونت بعدی استرپتوكوك

 Expected Outcomes  برآیندھای مورد انتظار

  .ھای پیشگیری كننده را بپذیرد و خانواده آنتی بیوتیك اطالع داده بھ والدینكودك اولین عالمت گلو درد را 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی بمدت     . باید اھمیت مصرف آنتی بیوتیك پیشگیری كننده گفتھ شود بھ والدین - وارض قلب دون ع ا     ٥ب ا ت ا    ٢١سال ی سالگی و ب

  . خواھد بودسالگی  ٤٠سال حداقل تا  ١٠بیماری قلبی رماتیسمی بمدت 

رجیح     . ترجیح دھد) خوراكی(شاید صالح باشد تزریق ماھانھ را بھ مصرف روزانھ  - وراكی را ت وع خ ودك ن در صورتی كھ ك

ورت عدم       انبی در ص القوه ج وارض ب دھد باید در مورد دوز مصرفی، تناوب مصرف، طول مدت و اثرات جانبی ھم چنین ع

  .رعایت گفتھ شود
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  بھ بیماری كاوازاكی كودك مبتال

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر كمبود حجم مایعات در رابطھ با تب

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود كودك تعادل مایع و الكترولیت را حفظ كرده كھ با ارزشھای طبیعی آزمایشگاھی و جذب و دفع مناسب نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . را طبق دستور تزریق نماید IVIGپرستار باید آسپرین را با شیر یا غذا داده و  -

ار          - ره، احساس فش ونی چھ ل گلگ امطلوب از قبی نش ن ھ واك در حین انفوزیون امر مھمی است كھ عالیم حیاتی كودك و ھر گون

  .ر كنترل شوددر سینھ، لرز، سرگیجھ ، تھوع، استفراغ، عرق زیاد و كاھش فشا

ر   ١٥فشار خون ھر  - ی       ٣٠دقیقھ در ساعت اول و متعاقبًا ھ رل م ون كنت ام انفوزی ا اتم ھ ت ود  دقیق ار     . ش د در فش یار تن قوط بس س

  . دقیقھ پس از انفوزیون شروع شود غالبًا ارتباط بھ سرعت جریان دارد ٣٠-٦٠خون كھ 

د     - ن ھی رده و دستور دیف ل (رامین پزشك معموًال سرعت انفوزیون را كم ك وارض جانبی      ) بنادری رل ع ت كنت تامینوفن جھ و آس

  .از اپی نفرین ممكن است در واكنشھای آنافیالكتیك استفاده شود. دھد می

- IVIG   ن ل از واكس ن             ممكن است در ایمنی حاص ی از واكس ذا برخ د ل داخل ایجاد كن ده ت روس زن ا وی ده ب ھ ش ای تھی ل    ھ ا مث ھ

  .استفاده نمود IVIGه پس از درمان با ما ٥ریون و سرخجھ را باید وسرخك، ا

ی  . كند مراقبت پرستاری بر معیارھای ایمنی و مایع رسانی مناسب تمركز می - پرستار و والدین باید تشویق بھ استفاده بستنی یخ

  . یا یخ جھت بی حس كردن مخاط پوششی نمایند

ر    - ید كمت الری دارای اس ات پرك وداھا(دادن مایع ات و س وددداری از مركب ورد    )خ وراكی م واد خ ین م ی ھمچن تفاده از ن ا اس ب

  . شود عالقھ كھ نرم و غیر محرك باشد ترجیح داده می

  .تواند از كرم مرطوب كننده جھت لبھای خشك ترك خورده استفاده كند پرستار می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با تب، تظاھرات پوستی و التھاب مفاصل

 Expected Outcomes  ای مورد انتظاربرآیندھ

ی درد               زار بررس تفاده از اب ام اس ھ و كاھش درد در ھنگ دون وقف واب ب ا خ ھ ب تھ ک ب داش ن  (كودك استراحت مناس ب س نشان داده  ) مناس

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .دھد صل از تظاھرات پوستی را كاھش میتن شویھ با آب ولرم غالبًا تب را پایین آورده و ناراحتی حا -

 . كودك باید بمالیمت دست زده شود و فقط زمانی كھ ضرورت دارد -

 . در صورت خارش زیاد باید بھ پزشك اطالع داده شود -

تایش         - ودك س ش ك ظ آرام ان را در حف الش آن د و ت بھ خانواده اطمینان دھید كھ تب، درد و تحریك پذیری ثانیًا برطرف خوھد ش

  .كنید
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 Problem Definition  بیان مشكل

  ترس در رابطھ با تغییر رفتار كودك و سردرگمی در مورد پیش آگھی طوالنی مدت 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ھای خود را در رابطھ با یك بیماری جدی طوالنی بھبود شونده بحث كنند والدین و كودك ترس

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

واب            - ی و اختالل خ ار قھقرای ا رفت ًا ب دنی را غالب رات ب تری در بیمارستان و تغیی نوپایان و كودكان خردسال ترس ناشی از بس

  . دھند نشان می

ور  . كودكان مبتال در مرحلھ حاد تحریك پذیر ھستند - در صورت امكان آرامش محیط را با تون آرام، موزیك مالیم، پرھیز از ن

  . درخشان در باالی سر حفظ كنید

  . آموزش ترخیص باید شامل پی گیری معاینات قلبی باشد -

  .تواند كاھش یابد ترس والدین با كسب اطالعات در مورد بیماری و درمان می -

 Patient / Parents Education                                                                 والدین/ آموزش بھ بیمار 

  :پوست

  .فقط از آب استفاده كنید -

 .از مصرف صابون و لوسیون خودداری كنید -

 .ھا استفاده كنید از كرم مرطوب كننده در لب -

 .در صورت خارش شدید پزشك را در جریان بگذارید -

  :حرارت

  .حرارت كودك صبح و عصر قبل از دادن آسپرین ثبت كنید -

 .زشك در دسترس داشتھ باشیدھا را در ھنگام ویزیت پ تمام یادداشت -

  :آرتریت

  .مفاصل داغ و قرمز را تحت نظر بگیرید -

 .بھ بروز درد در حین لمس یا حركت توجھ كنید -

 .مفاصل مبتال را در سطح باال قرار دھید -

 .در صورت عدم تمایل بھ راه رفتن بھ پزشك اطالع دھید -

  :قلب

  .رژیم غذایی حاوی كلسترول كم پیشنھاد دھید -

 .طبق دستور بدھیدآسپرین را  -

 .پزشك را از نظر خونریزی، كوفتگی، تغییر رنگ، كوتاھی تنفس، درد سینھ یا كاھش سطح فعالیت آگاه سازید -

  :شخصیت

  .تغییر حاصل در شخصیت را با اعضاء خانواده در میان بگذارید -

 .حمایت و اطمینان خاطر فراھم سازید -
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 .ق كنیدداشتن فعالیت ھای آرام و اوقات استراحت را تشوی -

 .ھر گونھ تحریك در ھنگام خواب را برطرف سازید -

 .از موزیك مالیم و نور تیره استفاه كنید -

  بی اشتھایی

  .از مایعات حاوی كالری زیاد دارای اسید كمتر استفاده كنید -

 .از دادن مركبات و سودا خودداری كنید -

 ابتداء از غذاھای غیر محرك شروع كنید  -

  .از ظروف جالب استفاده كنید -
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای خون 

  
  كودك مبتال بھ كم خونی فقر آھن

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با عدم آگاھی از نیازھای غذایی مناسب سن : عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود ایی كودك را درك نموده كھ با بیان طرح غذایی كودك بعالوه مواد غذایی حاوی آھن مشخص میوالدین نیازھای غذ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

 . را كسب كنید) حال و گذشتھ(تاریخچھ غذایی  -

ا   توصیھ نمایید كھ برای كودك از فرموالھای تقویت شده با آھن یا شیر مادر ھمرا بھ والدین - ن ت ه با مواد غذایی غنی از نظر آھ

 . انس یا كمتر در روز اكتفا شود ٢٤ماه مصرف شیر بھ  ١٣در كودك بیش از . ماھگی استفاده نمایند ١٢

ك، زرده تخم       - وی خش و، آل ن، زرد آل نسبت بھ سن كودك پیشنھاد كنید كھ مصرف جگر ، لوبیای خشك، غالت غنی از نظر آھ

 . را افزایش دھند مرغ و سبزیجات برگ دار سبز

  .تشویق كنید كھ والدین مصرف روزانھ غذا را یادداشت كنند -

ود    - ھ و كمب نیاز آھن در ساخت گلوبولھای قرمز و تأثیر استفاده از آن در نتایج تستھای آزمایشگاھی، پی آمد احتمالی عدم مداخل

 .آھن در شیر گاو و اثر آن را در بدن توضیح دھید

د  كملآموزش دھید م بھ والدین - وًال  . ھای آھن خوراكی را بر حسب دستور پزشك استفاده كرده و فرصتی برای تمرین بدھی معم

ی      ین غذاھا داده م ل ب ود  در سھ دوز منقسم در فواص رده و از            .* ش تفاده ك وه اس ا آب می راه ب ده خالی ھم ا مع ھ ب د ك ویق كنی تش

 . شود سھیل جذب میمحیط اسیدی معده سبب ت. مصرف شیر، فرموال و غالت خودداری كند

ان بریز  دارو  توصیھ كنید در ھنگام *  ی دھ واك زدن     . دن دادن از نی یا قطره چكان استفاده كرده و در قسمت خلف ا مس ردن ی ز ك تمی

  .شود دندانھا توصیھ می

تفاد  Cبر حسب دستور پزشك و ھمچنین از مواد غذایی غنی از نظر ویتامین )  C (ث  توصیھ كنید از ویتامین*  ھ    اس را ك د زی ه كنن

 .كند جذب آھن را بیشتر می Cویتامین 

 .را دور از دسترس كودكان نگھدارند) ھم چنین تمام داروھا(توصیھ كنید مكمل آھن  بھ والدین -

گاھی     بھ والدین - ھ بررسیھای آزمایش وبین    (آموزش دھید ك یت و ھموگل ل شمارش رتیكولوس د  ) از قبی دی بگیرن شمارش  . را ج

 .یابد روز افزایش می ٤-٣٠رسد و سطح ھموگلوبین طی  روز بحداكثر خود می ٥-٧رتیكولوسیت طی 

ود   . آموزش دھید كھ مدفوع باید رنگ قیری پیدا كند بھ والدین - ا وج رنگ طبیعی مدفوع بمعنی عدم ھمكاری در مصرف دارو ی

 .مسائل دیگر در جذب آھن است

  .استفاده كنند) كمك مالی و غیره( در صورت نیاز بھ والدین توصیھ كنید كھ از خدمات اجتماعی -
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  كودك مبتال بھ آنمی آپالستیك

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با دفاع نامناسب ثانویھ و یا سركوب سیستم ایمنی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ی          ی قلب ی و بررس رارت طبیع ا ح ھ ب وده ك ت ب ی و سیستم ادراری      ت -كودك عاری از عفون عیت گوارش ی و عصبی، وض لی   –نفس تناس

  .شود مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

وف               - ق دستھا معط ھ شستن دقی ا ب ده و توجھ آنھ ل ش ی منتق اق خصوص ھ اط تال ب بدلیل خطر زیاد عفونت باكتریال، كودكان مب

  . گردد می

وم  معیارھای احتیاطی مشابھ ھر فردی با  - شامل  (كاھش شمارش پالكت بوده بعالوه عدم انجام تزریق و كنترل حرارت از ركت

اد از اھم      ، استفاده از مسواك نرم و پرھیز از انجام ورزشھای تماسی و بررسی دوره)معاینھ و دارو ونریزی زی ر خ ای از نظ

  . مسائل است

  . شود ا آنتی بیوتیك ادامھ داده میدستورات پزشك با تزریق خون، دستیابی بھ كشتھای خونی و درمان ب -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  حفاظت غیر موثر در رابطھ با ترومبوسیتوپنی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك عاری از رویدادھای خونریزی بوده و احتیاطھای مناسب را از نظر پیشگیری یا كاھش خونریزی نشان دھد

 Nursing Recommendations  رستاریھای پ توصیھ

ا       ٢٠٠٠٠/mm3معموًال شمارش پالكت در سطح بیش از  - ھ ی ونریزی درون جمجم گیری از خ ت آن پیش نگھداری شده كھ عل

  . عالیم خونریزی فعال است

 . شود نگھداری می gm/dl٧ھموگلوبین در سطح بیش از  -

ال    در صورت مناسبت سنی بھ کودک فرصت دھید تا در برقراری م - ش فع ی نق ارج از آن    (عیارھای ایمن ا خ زل ی واه در من ) خ

  .داشتھ باشد

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  پرفیوژن غیر موثر بافتی در رابطھ با كم خونی

 Expected Outcomes  برآیند مورد انتظار

بض   ا ن ویرگی، ب         خونرسانی بافتھا برقرار شده كھ ب ی، پرشدگی مجدد م ل لمس محیط دان      ھای قاب ن و فق ھ س افی ادرار نسبت ب ازدھی ك

  .شود اختالل تنفسی مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . ودبالفاصلھ آنتی بیوتیك تزریق شبدلیل خطر عفونت، باید  نیز دارددر كودك مبتال بھ نوتروپنی كھ  تب  -
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د    كودكان بستری در بیمارستان، دچار تب و نوتروپنی باید بط - رار گیرن ی ق ورد بررس . ور مكرر از نظر عالیم شوك عفونی م

طح       ھای مركزی، حرارت اندام، بررسی شامل كفایت نبض ھای محیطی در مقایسھ با نبض ویرگی، س دد م زمان پرشدگی مج

  .ھشیاری، عالیم حیاتی ھمچنین نواحی دارای سوند یا شكنندگی پوست است

  .نجام گرفتھ و جذب و دفع مایعات بدقت محاسبھ گرددتزریق مایعات باید با پمپ انفوزیون ا -

  .بدلیل خطر ابتالء بھ عفونت شدید باید ایزوالسیون معكوس رعایت گردد -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با فرایند بیماری

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .ارض بالقوه آنرا توضیح دھندكودك و خانواده فرایند بیماری و عو

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . آموزش كودك و خانواده باید شامل فرایند بیماری و عوارضی باشد كھ باید بطور سریع بھ فرد مسئول اطالع داده شود -

ورت  . شود در صورت كاندید سلول پایھ غالبًا بھ یك مركز پیوند انتقال داده می - ل       در ص دی قب وزش ج وقعیتی آم ین م ود چن وج

  . شود از پیوند شروع می

  .شامل كنترل مكرر شمارش خونی و معاینات فیزیكی است یپیگیر -
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  كودك مبتال بھ بتا تاالسمی

 Problem Definition  بیان مشكل

  پرفیوژن بافتی غیر موثر در رابطھ با كم خونی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ود اختالل        كودك پرفیوژن بافتی كافی را نشان داده كھ با نبض افی و عدم وج ازده ادراری ك رم، ب ھای محیطی قابل لمس، پوست خشك گ

  .شود مشخص می%) ٩٥اشباع اكسیژنی بیش از (تنفسی  -قلبی

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .بشرطیكھ جذب دفع مایعات كنترل گردد. بھ بیمار مایعات رسانیده شود شود در مراحل پیشرفتھ توصیھ می -

ت  - ود از نئوسیت         علیرغم كم خونی دائم ، تزریق خون باید با ارزشیابی تس عی ش ھ و س ام گرفت ونی انج یتھای  (ھای خ اریتروس

  .كند استفاده شود چون طول عمر بیشتری داشتھ و فواصل تزریق را طوالنی می) جوان

  .ر حسب نیاز با سنجش اشباع اكسیژنی باید داده شوداكسیژن ب -

ھ  می) در نیمھ شكم(ھمچنین باید سعی شود بیمار در حالت نشستھ قرار گیرد زیرا كھ بزرگی طحال  - ت    تواند اتساع ری ھا را تح

  .تأثیر قرار دھد

  .از مانیتور استفاده شود باید ) ناشی از ھموكروماتوز(در مراحل پیشرفتھ بیماری بعلت تغییرات فیبروزی در قلب  -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تصویر بدنی مختل در رابطھ با دگرگونی ظاھر و درك اینكھ یك بیماری مزمن است

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .رایند بیماری را بیان كنندھای تحمیلی ناشی از ف كودك و خانواده احساسات خود را در مورد تغییرات مربوط بھ ظاھر و محدودیت

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ت     - ر فعالی ل كمت ران          كاھش رشد، تحم ودن از دیگ اوت ب س متف ررس و ح ی دی ل جنس ایص     (و تكام ره و خص ت چھ ت حال بعل

  .تواند در خودپنداری كودك تأثیر داشتھ باشد می) دیگر

وش شنوا داشتھ    شود فرصت ابراز افكار و احسا توصیھ می - سات در مورد موضوعات مختلف داده شده و بھتر است پرستار گ

  .و پرسشھا را صادقانھ پاسخ دھد

  .تواند در خودپنداری آنان تأثیر مثبت داشتھ باشد می) خصوصًا در جنس مونث(پوشاك جالب و آرایش مالیم  -

ائل      دد معرفی خانواده بھ خانوادهشود علیرغم تحمل كمتر فعالیت، بھداشت شخصی نیز رعایت گر توصیھ می - ا مس ر ب ای دیگ ھ

  .تواند سبب تقویت روحیھ آنان گردد مشابھ می

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  بیماری اضطراب در رابطھ با تشخیص

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .د درمان و انتقال احتمالی ژن بیماری را ابراز نمایندماكودك و خانواده احساسات را در مورد اختالل، گسستگی سبك زندگی پی
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 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .تواند ترس را كاھش دھد آماده كردن كودك و خانواده از نظر پروسیجرھای تشخیصی می -

  . را درك كنند والدین باید اھمیت پیگیری مناسب و مداوم. شود بمحض اینكھ تشخیص قطعی شد آموزش شروع می -

الت  - ھ ایجاد              ١والدین نیاز بھ حمایت در شروع درمان ش داول خان وانین مت داخلی در ق وده و ت ر ب ت گی ی وق ھ خیل را ك د زی دارن

ی      ) دیسفرال(با شالت بادفروكسامین  درمان [. كند می ق پمپ ط دی از طری ر جل اعت  ٨-١٢بصورت انفوزیون زی ھ  . ] س البت

  . درمان در نظر گرفتباید ھمكاری خانواده را با 

یم   . چنانچھ پیوند سلولھای پایھ یك انتخاب باشد - رف ت در این صورت والدین بھ مركز خاص ارجاع شده كھ نیاز بھ حمایت از ط

  . بھداشت خواھند داشت

تند      . در صورت اندیشھ داشتن كودك دیگر باید مشاوره ژنتیك داشتھ باشند - وب ھس ل ژن معی ر دو حام دین ھ ھ وال در  ھنگامی ك

 . وجود دارد كھ كودك دیگری مبتال بھ بیماری داشتھ باشند%) ٢٥(ابتالء یک چھارم   ھر حاملگی شانس

ردی ازدواج           - ا ف ر ب رد و اگ ام گی ك انج اوره ژنتی د مش د بای چنانچھ كودك مبتال بھ عنوان شخص بالغ تمایل بھ ازدواج داشتھ باش

 . وجود دارد كھ كودك مبتال بھ تاالسمی بدنیا بیاید%) ٥٠(یک دوم   كند كھ حامل ژن تاالسمی باشد در ھر حاملگی شانس

  .تواند موثر باشد انجام آزمایشات تشخیصی در زمان حاملگی می -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با اختالل

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .مورد اختالل و شیوه درمان بعالوه داروھا و تأثیر آنھا و عوارض جانبی احتمالی بیان كنندكودك و خانواده آگاھی خود را در 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .شود كھ مرتبًا تحت نظر پزشك بوده و دستورات وی را از نظر تزریق خون و آزمایشات خونی اجرا نمایند توصیھ می -

  .ر و رعایت دستورالعمل ضرورت داردمصرف داروھا رأس ساعت مقر -

  .بدلیل حساسیت خاص بھ عفونتھا سعی شود دور از ازدحام ھمچنین افراد بیمار نگھداری شود -

  .شود ضرورت دارد رعایت رژیم غذایی ھنگامی كھ از شالت درمانی استفاده می -

  .شودبدلیل شكننده بودن استخوانھا باید سعی شود از ورزشھای تماسی سنگین خودداری  -

 Patient / Parents Education                                   والدین                                           / آموزش بھ بیمار 

  :مشکالت درمانی در منزل

  روش زیر جلدی با پمپ انفوزیون -١

  كار با پمپ انفوزیون آگاھی از شیوه وارد كردن سوزن در زیر جلد، آماده كردن دارو و نحوه -

  كنترل سوزن از نظر جایگاه -

  كنترل پمپ از نظر سرعت جریان -

  .اطالع بھ پزشك در صورتی كھ ناحیھ ملتھب، قرمز و یا دردناك باشد -

انبی  - وارض ج رف دارو و ع وارد مص ایی،  : آگاھی از م تالالت بین ھال، اخ ب و اس ب، ت ھا، ت گ زدن گوش نوایی، زن ت دادن ش از دس

                                                             
1 -chelation therapy 
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  شھای حساسیتی و اختالالت تنفسیواكن

ر از             -٢ ر كمت ًا اگ ن كودكان خصوص ود ای تھ ش ال برداش ی طح ر دلیل ھ ھ ت       ٥چنانچھ ب ی از عفون ھ برخ ال باشند نسبت ب ل    س ا از قبی ھ

ی   اس م دیس حس ریا مننژتی وآنزا، نایس وس انفل ھ، ھموفیل ترپتوكوك پنومونی ود اس ی  . ش یونھا، پن امل واكسیناس تاندارد ش ان اس یلین درم س

  .پیشگیری كننده و استفاده از آنتی بیوتیك تھاجمی در بیماری تب دارو سالیانھ واكسن انفلوآنزا
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  كودك مبتال بھ كم خونی داسی شكل 

  Problem Definition                                          بیان مشكل                                                                                

  .خطر صدمھ بھ ھموگلوبین غیر عادی، كاھش اكسیژن محیطی و كم آبی

    Expected Outcomes                                        برآیندھای مورد انتظار                                                                 

  .كند  شود خودداری  كودك از موقعیتھایی كھ سبب كاھش اكسیژناسیون بافت می )١(

   Nursing Recommendations                              توصیھ ھای  پرستاری                                                               

جسمی و استرس عاطفی جھت جلوگیری از نیازھای اكسیژنی مازاد   بھ فعالیتحداقل رسانیدن عوارض مربوط ھ معیارھایی برای ب .١

  . بافت توضیح دھید

 . از عفونت پیشگیری كنید. ٢

  .حاوی اكسیژن كم دوری كنید  از محیط. ٣

  
  Problem Definition                                                                                                                   بیان مشكل         

  .خطر صدمھ بھ ھموگلوبین غیر عادی، كاھش اكسیژن محیطی و كم آبی

    Expected Outcomes                                                                                                       برآیندھای مورد انتظار    

  .كودك مقدار كافی مایعات را مصرف نموده و ھیچگونھ عالیم كم آبی را نشان ندھد) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                                 توصیھ ھای  پرستاری            

نیازھای كودك را بر اساس این مقدار حداقل . میلی لیتر بر حسب متر مربع بدن است  ١٦٠٠مصرف مایعات توصیھ شده روزانھ . ١

  . باشد پایھ ریزی نموده ومحاسبھ كنید، اینكار جھت تضمین مایع رسانی كافی می) مشخص سازید(

قدار حداقل توصیھ شده استرس عاطفی و در جریان بحران جھت جبران نیازھای مازاد مایع، مصرف آنرا از م/ در ھنگام ورزش . ٢

  .افزایش دھید

 . آموزش كتبی در مورد الزامی بودن موارد مشخص مایع جھت تشویق بھ اجابت بدھید بھ والدین. ٣

 . كودك را از نظر مصرف مایعات تشویق كنید. ٤

 .عالیم كم آبی را از نظر جلوگیری از تاخیر مایع درمانی آموزش دھید بھ خانواده. ٥

  .ری از گرمای زیاد را بعنوان منبعی از نظر دفع مایعات تاكید نماییداھمیت جلوگی. ٦

  
  Problem Definition                                                                                             بیان مشكل                             

  .اكسیژن محیطی و كم آبیخطر صدمھ بھ ھموگلوبین غیر عادی، كاھش 

    Expected Outcomes                                                                                    برآیندھای مورد انتظار                   

  .كودك فاقد عفونت باشد) ٣(

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                          

، حفاظت از منابع شناختھ شده عفونت و نظارت مكرر )پنوموكوكی و مننگوكوكی(اھمیت تغذیھ كافی، واكسیناسیون متداول  .١

  . سالمتی را تاكید نمایید
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  . درمان بھ متخصص گزارش كنید ھر گونھ عالمت عفونت را جھت جلوگیری از تاخیر. ٢

  .مصرف آنتی بیوتیك را بعنوان پیشگیری و درمان عفونت تشویق نمایید. ٣

  
  Problem Definition                                                                                                  بیان مشكل                        

  .ھ بھ ھموگلوبین غیر عادی، كاھش اكسیژن محیطی و كم آبیخطر صدم

    Expected Outcomes                                                                              برآیندھای مورد انتظار                            

  :برآیند موردانتظار) ٤(

  . گیرد جراحی قرار  كودك بدون بحران تحت یك پروسیجر 

   Nursing Recommendations                                                         توصیھ ھای  پرستاری                                    

  توضیح دھید ) Hg bAبشرط افزایش غلظت (دلیل تزریق خون را قبل از جراحی . ١

  .بیماری مایعات كافی را تامین نمایید ١برای پیشگیری از بحران. ٢

داروی ضد درد جھت .٤. شود ترس را از نظر آمادگی مناسب كاھش داده بدلیل اینكھ اضطراب سبب افزایش نیازھای اكسیژنی می. ٣

 . حفظ آرامش و كاستن پاسخ استرس تجویز نمایید

 .گیری كنیداز فعالیت غیر ضروری جھت جلوگیری از نیازھای اكسیژنی مازاد جلو. ٥

 . باشد متعاقب جراحی، بھداشت ریھ را حفظ كرده اینكار بدلیل پیشگیری از عفونت می. ٦

 . از ورزشھای دورانی غیر فعال جھت افزودن جریان خون استفاده كنید. ٧

  . ونت را جھت جلوگیری از تاخیر درمان كنترل كنیدمالكی از عف.در صورت نیاز جھت اشباع ھموگلوبین از اكسیژن استفاده كنید. ٨

  
  Problem Definition                                                       بیان مشكل                                                                  

  ).بحران انسداد عروقی(درد حاد مربوط بھ انوكسی بافت 

    Expected Outcomes                                                         ندھای مورد انتظار                                                 برآی

  .كودك فاقد درد یا درد حداقل داشتھ باشد

   Nursing Recommendations                                               توصیھ ھای  پرستاری                                                

  . جھت جلوگیری از درد راس ساعت مقرر دارو را استفاده كنید. ١

در نظر داشتھ باشید كھ ممكن است نیاز باشد از داروھای مختلف ضد درد از جملھ مخدرھا و سایر داروھا استفاده گردد تا . ٢

 . یت بخش تسكین درد دسترسی شوداینكھ بھ سطح رضا

 . خودداری كنید اینكار بدلیل خطر زیاد وقوع حمالت ناشی از نور مپریدین است) دمرول(از تزریق مپریدین . ٣

بھ كودك و خانواده اطمینان دھید كھ داروھای ضد درد بعالوه مخدرھا حتی در دوز زیاد نیاز است و كودكان ندرتًا اعتیاد . ٤

 .بدلیل اینكھ ناراحتی بیمورد ممكن است بعلت ترسھای ناشناختھ پیدا كنند كنند پیدا می

 .از گرما در ناحیھ مبتال استفاده كنید بدلیل اینكھ ممكن است آرام بخش باشد. ٥

  .بخشد از گذاشتن كمپرسھای سرد جلوگیری كنید بدلیل اینكھ بحران بیماری و انقباض عروق را تسریع می.  ٦        

  
                                                             
1 -sickling 
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  Problem Definition                                                               مشكل                                                            بیان 

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودكی كھ بیماری تھدید كننده زندگی دارد

    Expected Outcomes                                                                                           برآیندھای مورد انتظار              

  .كودك ، خانواده و معلم درك خود را از بیماری، اتیولوژی آن و درمانھا بنمایش بگذارند)  ١(

   Nursing Recommendations                                                       توصیھ ھای  پرستاری                                      

بھ خانواده و كودكان بزرگتر مشخصات عیب اساسی و معیارھایی برای بحداقل رسانیدن عوارض بحران بیماری آموزش . ١

  . دھید

مثال از نظر (من درمان فوری و مناسب تاكید نمایید اھمیت مطلع ساختن مسئولین تیم بھداشت از بیماری كودك از نظر تض. ٢

  ). درد

عالیم بحران در حال وقوع خصوصا تب، رنگ پریدگی، اختالل تنفسی و درد را توضیح داده كھ اینكار جھت جلوگیری از . ٣

 . تاخیر درمان است

جاع دھید تا اینكھ تصمیم اگاھانھ در مورد ھای انتقال خصیصھ بیماری را تعریف كرده و خانواده را بھ مشاور ژنتیك ار پایھ. ٤

 . زاد و ولد بگیرند

 . آموزش دھید كھ وكیل مدافع كودك خود باشند تا  اینكھ بھترین مراقبت را تضمین نمایند بھ والدین. ٥

رف از قبیل مص(دانشجویان در مورد اتیولوری بیماری داسی شكل و معیارھایی برای پرھیز از عوارض آن / بھ معلم . ٦

 . را آموزش دھید) مایعات در روزھای حضور در مدرسھ، مجاز بودن از نظر رفتن بھ توالت 

بھ معلم در مورد عوارض بیماری داسی شكل از قبیل تب، سردرد شدید، ضعف، رویدادھای شدید انسداد عروفی و اھمیت . ٧

 . گزارش فوری آن را بھ پزشك آموزش دھید

ھای مدرسھ در زمان  نیاز برای آماده كردن معلمین خانگی و دادن فرصت برای تداوم فعالیتبھ دانش آموختگان در مورد . ٨

  . غیبت طوالنی كودك ناشی از بیماری را تاكید نمایید

  
  Problem Definition                                                                                      بیان مشكل                                   

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودكی كھ بیماری تھدید كننده زندگی دارد

    Expected Outcomes                                                                                  برآیندھای مورد انتظار                      

  . كند كودك مراقبت مداوم را در عرصھ مناسب دریافت . گیرد اده از خدمات جامعھ بھره خانو) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                       توصیھ ھای  پرستاری                       

  .و موسسات ارجاع دھید برای تداوم حمایت بھ سازمانھای خاص. ١

  .كودك را بھ كلینیك جامع بیماری داسی شكل از نظر تداوم مراقبت ارجاع دھید. ٢

 . نفر از اعضاء مبتال ھستند ھشیار باشید ٣یا  ١نسبت بھ نیازھای خانواده ھنگامی كھ . ٣

  .بستری در بیمارستان رجوع شودبھ طرح مراقبت پرستاری بیمار مزمن یا ناتوان، و نیز طرح مراقبت پرستاری كودك . ٤
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  كودك مبتال بھ ھموفیلی

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر آسیب در رابطھ با خونریزی طوالنی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .خونریزی ناشی از صدمھ، شناسایی و فوراكنترل شده تا از آسیب دائمی بافتی پیشگیری شود

 Nursing Recommendations  ستاریھای پر توصیھ

  .ساعت اول از نظر خونریزی كنترل كنید ٢٤ناحیھ آسیب دیده را مكررًا طی  -١

 )تواند معیار عینی فراھم سازد اینكار می(گیری كنید  مفصل آسیب دیده را اندازه -٢

 .در صورت صدمھ، ھشیاری كودك را بررسی كرده و تغییرات رفتاری را ثبت كنید -٣

 .ھای كوچك سطحی وارد سازید و ناحیھ را از نظر خونریزی زیر جلدی كنترل كنید ھ زخمفشار مالیم ب -٤

رد     . فاكتور كمبود را جایگزین نمایید -٥ اده ك د آم ون بای ل از انفوزی ده       . فاكتور را دقیقًا قب گیری كنن ار پیش وان معی ت بعن ن اس ممك

 .حتی اگر خونریزی واضح وجود ندارد تزریق نمود

ان  . حسب دستور اندازه گیری نماییدسطح فاكتور را بر  -٦ ھ          ١-٢در كودك اس برنام ر اس الینی ب م ب روز عالی ورت ب ال در ص س

 .شود منظم فاكتور كمبود جایگزین می

ھ مربوطھ     -٧ ی در ناحی در صورت صدمھ بھ عضلھ یا مفصل، آن قسمت را بی حركت كرده و در سطح باال قرار دھید و تكھ یخ

 .بگذارید

 .اری محیط ایمن در منزل ارائھ دھیدپیشنھاداتی برای برقر -٨

 .از كنترل حرارت از مقعد خودداری كنید -٩

  .را انتظار داشتھ و زمینھ بروز آنرا فراھم سازید) رشد و تكامل(رفتارھای مناسب سن -١٠

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با تشخیص و درمان

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك و خانواده تشخیص را توضیح داده و مراقبت خانگی را نشان دھند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ود  . كودك و خانواده را از نظر یادگیری بررسی كیند -١ ادگیری ش یش از  [. محیطی فراھم سازید كھ موجب ی د     ١٠ب ون بای اكتور در خ ف

دھموفیلی  ( VIIIه كھ انعقاد خون بوجود آید فاكتور بطور متوالی تاثیر كرد اكتور ض تین   ( IXو ) ١ف ده ترومبوپالس ب كنن ما  ٢تركی  ٢ ]پالس

  .شود می) ٤بیماری كریسمس( Bو ھموفیلی ) ٣نوع كالسیك( Aعامل معیوب در خون بوده كھ بترتیب سبب ھموفیلی 

ت -٢ ر       در بدو تشخیص و در ویزی دین ص ا وال انی را ب ای بعدی، زم د       ھ حبت كنی وارض و درمان ص خیص، ع ورد تش رده و در م . ف ك

                                                             
1 -Antihemophilic factor  
2 - plasma thromboplastin component(PTC) 
3 - classic  
4 -christmas 
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  .توانید كتابچھ و نوارھای آموزشی پیشنھاد دھید می

  .والدین را از نظر شناسایی زودتر عالیم و پاسخ بھ خونریزی تشویق و ستایش كنید -٣

د  -٤ ی  . شیوه مخلوط كردن و انفوزیون فاكتور را در منزل آموزش دھی ق م د از وری   تزری ھ        توان تگی ب ھ بس د ك زی باش ا مرك ی ی د محیط

  موقعیت كودك دارد 

د     -٥ ی موضعی مانن ی              EMLAاستفاده از بی حس واحی محیط ا ن ورت ی ق پ تید از طری ل ھس ھ مای تھ باشید، ھنگامی ك ر داش را در نظ

  .دسترسی پیدا كنید

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  اس گناهسازش غیر موثر در رابطھ با بیماری مزمن و احس

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك و خانواده طرح درمان را رعایت كرده كھ با تغییرات ایمنی حاصل در منزل و جامعھ مشخص می

  .ھا را در مورد اثر بیماری در خانواده ابراز كنند اعضای خانواده دلواپسی -

  .اده كنندھای حمایت جامعھ استف كودك و خانواده از سیستم -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  آموزش دھید  بھ خانوادهھای ایمن و واكنش ھشیارانھ نسبت بھ صدمھ و استفاده از داروھا را  نیاز بھ احتیاط -١

ی  -٢ ات و دلواپس راز احساس ھ اب بت ب نوا نس وش ش ید   گ تھ باش وفیلی داش ورد ھم انواده در م ودك و خ ای ك و. ھ ھا را بط ر پرسش

 .نسبت بھ ابراز گناه توسط مادر ھشیار باشید. صادقانھ و آشكار پاسخ دھید

 .ھای دیگری كھ كودكان مبتال بھ ھموفیلی دارند معرفی كنید خانواده را بھ خانواده -٣

 .در صورت نیاز از نظر دریافت كمك بھ منابع جامعھ معرفی كنید -٤

  .ھای ناشی از ھموفیلی جویا شوید و محدودیت احساسات كودك را در رابطھ با شركت در برخی از ورزشھا -٥

 Patient / Parents Education                                                                                   والدین/ آموزش بھ بیمار 

  .ھای سطحی وارد سازید تا زمانی كھ خونریزی قطع گردد فشار مالیم و طوالنی بھ زخم -

 .شود بھ پزشك اطالع دھید ر مورد صدمات وارد توسط ابزار كند خصوصًا اگر صدمھ مربوط بھ مفصل مید -

 .محیط ایمن مناسب سن برای كودك فراھم سازید -

  چسبانیدن الیھ برای گوشھ ھای میز  

 ھای تخت گذاشتن تشكچھ در كنار نرده 

  در ناحیھ مفاصل(قرار دادن الیی اضافھ در پوشاك( 

 ایلی كھ امكان واژگون شدن یا كشیدن توسط كودك وجود داردبرداشتن وس. 

 نظارت كودكی كھ در حال خزیدن است. 

ت          - ل را رعای وارد ذی ین در سایر ورزشھا م رده و ھمچن ودداری ك بھ كودكان بزرگ آموزش دھید كھ از ورزشھای تماسی خ

  :كنند

   ھا استفاده كنید در كالس تربیت بدنی بالشتك در زانوھا و آرنج.  

  كھ امكان وارد شدن صدمھ بھ سر وجود دارد استفاده كنید) دوچرخھ سواری و اسكیت(از كاله ایمنی در ھر نوع ورزشی.  
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 درصورت بروز ھر گونھ صدمھ سر بھ پزشك اطالع دھید. 

 فاكتور كمبود را مخلوط كرده و تزریق كنید. 

 توانید از ورید محیطی یا مركزی تزریق كنید می. 

 شده است مراقبین باید موارد ذیل را رعایت كنند» كاشت«یلھ انفوزیون در صورتی كھ وس. 

وزن     ) ٢(آمادگی ناحیھ ) ١( ردن س رای وارد ك تریل ب یوه  ) ٣(استفاده از تكنیك اس تفاده از ش وزن     اس اه س د جایگ رای تأیی ق  ) ٤(ای ب تزری

  اختن مناسب سوزندرآوردن و دوراند) ٦(شستشو با سالن و ھپارین ) ٥(فاكتور با فشار از ورید 

  .برنامھ واكسیناسیون، بھداشت دندان و كلینیك پایش رشد را در نظر داشتھ باشید -

  ھای ایمنی را برقرار نماید اجازه دھید كھ كودك محدودیت -

راری محدودیت، استقال           فعالیت(فرصتی برای رشد و تكامل طبیعی  - ر، برق ان دیگ ا كودك ودن ب رای ب ان ب اص زم ) لھای ایمن، اختص

  .فراھم سازید

دین - ھ وال یلیك   ب الی س تیل س رف اسیدآس ھ از مص د ك ادآوری كنی د ی راورده(بای پرین، ف ل آس پرین مث اوی آس ای ح ار ) ھ ان دچ در كودك

  .تواند فعالیت پالكت را مھار كند ھموفیلی خودداری شود زیرا كھ می

ی    ف م وفیلی خفی ا ھم ان ب ی    كودك پری درون بین د از اس ینآس ( DDAVPتوانن د   ) ١تات دسموپرس تفاده كنن ونریزی اس ھ خ ت وقف در . جھ

ك    می Bو  Aكودكان ھموفیلی  وان از اسید آمینوكاپروئی ار ( ٢ت ا اسیدترانکسا  ) ٣آمیک ك  ی یکلوکاپرون ( ٤می وراکی استفاده    ) ٥س ورت خ بص

  .کرد می تواند لختھ ھای دھان را تثبیت کرده و گاھی نیز در خونریزی بینی استفاده می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
1 -Desmopressin Acetate 
2 -Aminocaproicacid 
3 -Amicar 
4 -Tranexamic acid 
5 -Cyclokapron 
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  ١کودک مبتال بھ پورپورای ترومبوسیتوپنی

 Problem Definition  بیان مشكل

  حفاظت غیر موثر در رابطھ با شمارش پایین پالکت

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

یاری    کودک ھیچگونھ عالمتی از خونریزی فعال یا خونریزی درون جمجمھ نشان ندھد کھ با معیارھای طبیعی نبض و  ون، ھش ار خ فش

  .و پاسخگویی مشخص می شود

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . محدود کردن فعالیت نوپایان و کودکان خردسال می تواند چالش انگیز باشد -

ر از         - ان کمت ت آن مارش پالک ھ ش انی ک ام کودک دان در تم ت از دن ت مراقب رم جھ امًال ن واک ک د   ٢٠٠٠٠/mm3مس ی باش م

  . ریستضرو

د بحداقل       - کیت را بای ی و اس ھای تماس تا زمان برگشت پالکت ھا بحد طبیعی انجام فعالیت ھایی مثل دوچرخھ سواری و ورزش

 . رسانید

  .ھای تخت از تشكچھ استفاده شود حتی در برخی مواقع باید در تخت محدود شده و در كنار نرده -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  طھ با مصرف طوالنی مدت استروئید یا برداشتن طحالخطر عفونت در راب

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .خانواده عالیم عفونت را شناسایی و بھ تیم بھداشت گزارش دھد و کودک بسرعت بھ درمان عفونت پاسخ دھد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ن         باید در مورد عالیم  بھ والدین - تروئیدھا ممک دلیل اینکھ اس ود ب ھ ش ب گفت م ت و نشانھ ھای عفونت و اقدامات در صورت عالی

  . است عفونت را پنھان نمایند

ردی          IVIGچنانچھ پزشک دستور  - ر ف ت ھ وده اس ا توصیھ نم کان آمریک ن پزش داده است باید بھ والدین اطالع داد چون انجم

د         ١٠ند باید واكسن سرخك کھ فراورده ھای ایمونوگلوبولین دریافت می ک د تولی ی توانن ا م ھ آنھ را ک ود زی ماه بتأخیر انداختھ ش

  .ویروس زنده را مسدود سازند

  . در صورتی کھ طحال کودک برداشتھ شده است واکسن پنموکوک و یا پنی سیلین روزانھ باید داده شود -

الع داده            - ک اط ھ پزش د بالفاصلھ ب ت بای انھ ھای عفون م و نش ھ عالی یش از اینکھ         ھر گون ردد پ حیح اتخاذ گ ان ص ا درم ده ت ش

  .عفونت بتواند زندگی را تھدید نماید

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  کمبود اطالعات در رابطھ با اختالل و شیوه درمان

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .کودک و خانواده پورپورا و طرح درمان را توضیح دھند

                                                             
1 -Immune Thromboc ytopenic purpura(ITP) 
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 Nursing Recommendations  ستاریھای پر توصیھ

در صورت شدت وخامت، بیمار باید در بیمارستان بستری شده  . بیماری خوش خیم بوده و اكثر اوقات خود كنترل شونده است -

را   ITPو استروئیدھای وریدی قرار گیرد اینكار در كودكان مبتال بھ  IVIGو تحت درمان با  ممكن است چالش انگیز باشد زی

ون و  . تواند منجر بھ ھماتوم شده كھ ممكن است با پارگی ورید اشتباه شود كردن پوست می كھ سوراخ ارزیابی دقیق برگشت خ

  .كند شستشوی آنژیوكت با سالن نرمال جایگاه صحیح آنرا تأیید می

  .ر رعایت گرددشود رژیم غذایی بیما شود لذا توصیھ می بدلیل اینكھ عمدتًا از استروئید در درمان كودكان استفاده می -

  .ھم چنین دریافت استروئید ممكن است رفتار و روحیھ بیمار را تحت تأثیر قرار دھد كھ باید خانواده در جریان باشد -

  .در مرحلھ حاد بیماری، فعالیت كودك باید محدود شده تا ھیچگونھ آسیبی او را تھدید نكند -

 Patient / Parents Education                                                                            والدین/ آموزش بھ بیمار 

  .از شرکت در فعالیتھای پرخطر مثل ورزشھای تماسی، اسکیت، و شیرجھ خودداری نمایید چنانچھ شمارش پالکت پایین است -

پرین   (از دادن داروھایی  - وپروفن، آس ل ایب أثیر      ) مث ت ت ت پالک د در فعالی ی توان ھ م د    ک ودداری نمایی ای    . بگذارد خ ی داروھ در برخ

د       تھ باش ود داش ا وج ن داروھ ی از ای ت ترکیب ن اس را ممک رد زی اط ک د احتی خھ بای دون نس وآنزا و ( ب رماخوردگی، انفل ای س داروھ

  )ناراحتی معده

 .است ٢٠٠٠٠ mm3از مسواک کامًال نرم استفاده كنید اگر کھ شمارش پالکت کمتر از  -

 .را بر حسب سن برقرار سازید ایمنی محیط خانھ -

 .در گوشھ ھای میز ازالیی استفاده کنید -

 .در کنار نرده ھای تخت از تشکچھ استفاده کنید -

 .در قسمت مفاصل باید الیھ اضافی در پوشاک در نظر بگیرید -

  .جھت دسترسی بھ منابع و اطالعات بھ سازمانھای مربوطھ مراجعھ كنید -
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای بدخیم

  
  كودك مبتال بھ سرطان 

  Problem Definition                                                                                     بیان مشكل                                   

  .ی و درمانخطر صدمھ مربوط بھ فرایند بدخیم

    Expected Outcomes                                                                               برآیندھای مورد انتظار                        

  .یابد دسترسی بدخیمی كودك بھ خاموشی نسبی یا كامل  -

  .كودك با تجربھ عوارض شیمی درمانی مواجھ نشود -

  .رمان مناسب از نظر عوارض را دریافت نمایدكودك د -

   Nursing Recommendations                                                              توصیھ ھای  پرستاری                               

  . داروھای شیمیایی را بر حسب دستور استفاده نمایید .١

  . كمك نمایید بر حسب دستور بھ پرتو درمانی .٢

 . كمك نمایید) مثال پونكسیون لومبراز نظر تزریق دارو(در پروسیجرھای مربوط بھ تزریق داروھای شیمیایی  .٣

  . ر صورت ضرورت كودك و خانواده را برای جراحی آماده نماییدد .٤

  .اصول مربوط بھ تزریق داروھای شیمیایی را رعایت نمایید .٥

  . درد،  سوزش، تورم و قرمزی: نظر بگیریدعالیم نشت را در تزریقات وریدی تحت  .۶

 .در صورت وجود ھر گونھ عالمتی از نشت، جھت پیشگیری از آسیب شدید بافتی، جریان را متوقف سازید .٧

  .خط مشی موسسھ را در رابطھ با درمان نشت مراعات كنید .٨

  .جھت پیشگیری از آنا فیالكسی، تاریخچھ دقیق را از نظر حساسیت ھا اخذ نمایید .٩

تحت نظر ) سیانوز ھیپوتاسیون، خس خس و كھیر شدید(دقیقھ پس از انفوژیون از نظر عالیم آنافیالكسی  ٢٠ك را بمدت كود .١٠

 .بگیرید

 . در صورتی كھ واكنش مشكوكی وجود دارد در جریان دارو وقفھ ایجاد كرده و مسیر ورید را با سرم فیزیولوژی شستشو دھید .١١

خصوصا اكسیژن؛ اپی نفرین ، آنتی (و داروھای اضطراری ) سك و كیسھ احیاء دستیخصوصا فشار سنج، ما(وسایل اورژانس  .١٢

  .را جھت درمان بموقع در دسترس قرار دھید) ھیستامین، كورتیكوستروئیدھا و باال برنده فشار خون

  
  Problem Definition                                                       بیان مشكل                                                                 

  .خطر عفونت مربوط بھ ضعف دفاع بدن

    Expected Outcomes                                                 برآیندھای مورد انتظار                                                       

  .اشخاص مبتال بھ عفونت جلوگیری شوداز تماس كودك با   -

  .كند كودك رژیم غذایی مناسب سن را دریافت  -

  .كودك عالیم عفونت را نشان ندھد -



٢٣٠ 
 

   Nursing Recommendations                                     توصیھ ھای  پرستاری                                                       

  . ھای عفونی، كودك را در اطاق خصوصی قرار دھید ھ حداقل رسیدن تماس باارگانیسمجھت ب. ١

 .ھای عفونی بھ تمام مالقات كنندگان و پرسنل از نظر شستن دقیق دست ھا توصیھ نمایید جھت بھ حداقل رسیدن ارگانیسم. ٢

رسیدن ارگانیسم ھای عفونی  بھ حداقلھت تمام مالقات كنندگان و پرسنل را از نظر عالیم عفونت غربالگری كرده كھ ج. ٣

 . است

 .از تكنیك آسپتیك در تمام پروسیجرھای تھاجمی استفاده كنید. ٤

 .حرارت را از نظر تعیین عفونت احتمالی كنترل كنید. ٥

ا كودك ر) مثال ناحیھ ورود سوزنھا، زخم مخاط، ساییدگیھای كوچك و مسائل دندانی(از نظر نواحی احتمالی عفونت . ٦

 .ارزیابی نمایید

 .برای تامین دفاع طبیعی بدن رژیم غذایی مناسب سن را فراھم سازید. ٧

در كودكی كھ از ) مثال سرخك، اریون، سرخجھ و ویروس خوراكی پولیو(از تجویز واكسنھای تھیھ شده با ویروس زنده . ٨

 .توانند عفونت طاقت فرسا ایجاد كنند می سیستم دفاعی ضعیف برخوردار است خودداری كنید بدلیل اینكھ این واكسن ھا

  و انفلوآنزا ) سالك(در پیشگیری از عفونتھای اختصاصی از واكسنھای تھیھ شده با ویروس غیر فعال مثل واریسال و پولیو

 .استفاده نمایید

 آنتی بیوتیك را بر حسب دستور مصرف نمایید. 

  .جویز نماییدرا بر حسب دستور ت ١فاكتور تحریك كننده گرانولوسیت. ٩

  
  Problem Definition                                                                     بیان مشكل                                                     

  .مربوط بھ مداخلھ با تكثیر سلول) خونریزی و التھاب خونریزی دھنده مثانھ (خطر صدمھ 

    Expected Outcomes                                                              ی مورد انتظار                                          برآیندھا

  . از خونریزی را نشان ندھدعالمتی كودك ھیچگونھ )   ١(

   Nursing Recommendations                                              توصیھ ھای  پرستاری                                               

ازتمام معیارھا برای پیشگیری از عفونت خصوصا در نواحی اكیموز استفاده كنید بدلیل اینكھ عفونت گرایش خونریزی را بیشتر . ١

  .كند می

 .استفاده كنید جھت وقفھ خونریزی) مثل ایجاد فشار و یخ(از معیارھای موضعی . ٢

 .تواند صدمھ اتفاقی ایجاد كند فعالیت شدید را محدود كرده زیرا می. ٣

 . در ھنگام كاھش شمارش پالكت برای تشویق ھمكاری كودك در محدود كردن فعالیت بھ وی مسئولیت دھید. ٤

 .دباش در صورت امكان از سوراخ كردن پوست خودداری كنید كھ جھت پیشگیری از خونریزی می. ٥

 .پس از انجام پروسیجرھایی مثل تزریق داروی وریدی و آسپیراسیون مغز استخوان از نظر خونریزی تحت نظر بگیرید. ٦

 .ھای فشاری استفاده كنید بطور مكرر تغییر وضعیت داده و از تشك كاھنده فشار جھت پیشگیری از زخم. ٧

 .كودكان بزرگتر آموزش دھید و بھ والدیندر مورد معیارھای كنترل خونریزی از بینی، . ٨

 .از زخمی شدن دھان و راست روده پیشگیری كنید زیرا كھ پوست دارای زخم در معرض خونریزی است. ٩

                                                             
1 -Granulocyte Colony Stimulating Factor (GCSF) 
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 .كند از مصرف داروھای حاوی آسپیرین خودداری كنید بدلیل اینكھ آسپرین در فعالیت پالكت مداخلھ می. ١٠

  .تفاده كنیددر صورت لزوم از پالكت جھت افزایش تعداد آن اس .١١

  
  Problem Definitionبیان مشكل                                                                                                            

  .مربوط بھ مداخلھ با تكثیر سلول) خونریزی و التھاب خونریزی دھنده مثانھ (خطر صدمھ 

    Expected Outcomes                                                                                         برآیندھای مورد انتظار  

  . كند كودك بدون ناراحتی ادرار  -)  ٢(

  .كودك فاقد ھماتوری باشد -        

   Nursing Recommendations                        توصیھ ھای  پرستاری                                                       

  .تحت نظر بگیرید) مثل سوزش و درد در حین ادرار كردن(از نظر عالیم التھاب مثانھ . ١

 . عالیم التھاب مثانھ را بھ پزشك گزارش دھید زیرا ارزیابی طبی سریع نیاز دارد. ٢

 .را توصیھ نمایید) بع بدنسی سی بر حسب متر مر ٣٠٠٠(مصرف روزانھ مایعات . ٣

 . ادرار كردن مكرر در طول روز و شب را تشویق كنید كھ جھت كاھش تماس متابولیت ھا با مخاط مثانھ است. ٤

  . باشد داروھای محرك مثانھ را پیش از ظھر بدھید كھ جھت ایجاد فرصت كافی از نظر مصرف مایعات و تخلیھ مثانھ می. ٥

  
  Problem Definition                                                                                                          بیان مشكل              

  .مربوط بھ مداخلھ با تكثیر سلول) خونریزی و التھاب خونریزی دھنده مثانھ (خطر صدمھ 

    Expected Outcomes                                                                            برآیندھای مورد انتظار                           

  .كم خونی را تجربھ كنداثر در کودک حداقل عوارض را   -) ٣(

   Nursing Recommendations                             توصیھ ھای  پرستاری                                                                 

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك مبتال بھ كم خونی رجوع شود

  
  Problem Definition                                           بیان مشكل                                                                               

  .جم مایع مربوط بھ تھوع و استفراغخطر كمبود ح

    Expected Outcomes                                          برآیندھای مورد انتظار                                                              

  .كند  كودك غذا و مایعات را حفظ 

  .كودك دچار تھوع یا استفراغ نباشد

   Nursing Recommendations                                      پرستاری                                                        توصیھ ھای 

  . باشد اولین دوز ضد  استفراغ را قبل از شروع شیمی درمانی بدھید اینكار برای جلوگیری از تھوع و استفراغ می -١

مقرر بدھید تا زمانی كھ تھوع و استفراغ ادامھ دارد اینكار برای پیشگیری از بروز ھر گونھ رویداد  استفراغ را راس ساعت -٢

 . باشد می

  . پاسخ كودك را نسبت بھ ضد استفراغ در نظر بگیرید بدلیل اینكھ داروی ضد استفراغ با توزیع یكنواخت موثر است. ٣
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 . تواند سبب تھوع و استفراغ شود می از مصرف غذاھایی با بوی تند خودداری كنید زیرا. ٤

 . كند مصرف مكرر مایع را در مقادیر كم تشویق نمایید زیرا حجم كمتر را تحمل می. ٥

  . جھت حفظ مایعات بدن، بر حسب دستور بطور وریدی تزریق نمایید. ٦

  
  Problem Definition                                                                       بیان مشكل                                                  

  .اختالل مخاط پوششی مربوط بھ تجویز داروھای شیمایی

    Expected Outcomes                                                               برآیندھای مورد انتظار                                        

  .سالمتی مخاط پوششی حفظ شود -) ١(

  . دھند زخم ھا مالكی از التیام را نشان  -      

  . كودك ھیچگونھ مالكی از ناراحتی را نشان ندھد -      

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                          

  . دھان را روزانھ از نظر زخم بررسی كرده و ھر گونھ مالكی از زخم را جھت درمان بموقع بھ پزشك مربوطھ گزارش كنید. ١

 . از كنترل حرارت از راه دھان خودداری كنید اینكار جھت جلوگیری از صدمھ است. ٢

 .ھداشت را بخوبی مراعات نمایید شود ب بھ محض مصرف دارویی كھ سبب زخم دھان می. ٣

 باشد از مسواك اسفنجی یا گاز پیچیده دور انگشت استفاده نمایید كھ جھت جلوگیری از زخم می 

سرم فیزیولوژی با یا بدون بیكربنات (ساعت و ھم چنین پس از مصرف غذا از محلول دھان شویھ  ٤جھت تسریع التیام، حداقل ھر . ٤

 . استفاده كنید) سدیم

 .جھت كاستن درد قبل از صرف غذا و ھم چنین در مواقع لزوم از بی حسی موضعی در نواحی زخم دھان استفاده كنید. ٥

  از مصرف لیدوكائین در كودكان خرد سال خودداری كنید كھ بدلیل تاثیر آن در حلق است چون رفلكس اوغ زدن را از بین

 . ازدس برده و خطر آسیپراسیون و نھایتا تشنج را بیشتر می

 . جھت مرطوب نگھداشتن و پیشگیری از ترك یا شقاق لب از پماد استفاده كنید. ٦

 .جھت تحمل بھتر از غذاھای نرم غیر محرك برای كودك استفاده كنید. ٧

 . مصرف مایعات را با نی تشویق نمایید تا با نواحی دردناك تماسی ایجاد نشود. ٨

 . غذا اصرار نورزند بدلیل اینكھ التھاب مخاط دھان یك وضعیت موقت است توصیھ كنید كھ از نظر مصرف بھ والدین. ٩

 .شود جات حاوی آسید آسكوربیك و یا غداھای گرم یا سرد خودداری كنید چنانچھ سبب ناراحتی او می از دادن میوه. ١٠

با تخریب پروتئین (راكسید ھیدروژن ، پ)شود سبب تحریك بافت آزرده و پوسیدگی دندان می(از مصرف سوآبھای گلسیرین و لیمو . ١١

 . خودداری نمایید) شود سبب خشكی مخاط می(و شیر منیزی ) شود سبب تاخیر التیام می

) معموال مرفین بصورت وریدی(بھ والدین توضیح دھید كھ كودك ممكن است از نظر دریافت مایعات و مواد غذایی و كنترل درد . ١٢

 . ھ باشد چنانچھ التھاب مخاط دھان مانع از خوردن غذا و مصرف مایع گرددنیاز بھ بستری در بیمارستان داشت

 برای پیشگیری یا درمان التھاب مخاط از داروھای ضد باكتریال بر حسب دستور استفاده نمایید . 

 از داروھای ضد درد بعالوه مخدر جھت كنترل درد استفاده كنید .  
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  Problem Definition                                                                                              بیان مشكل                             

  . ایییاختالل مخاط پوششی مربوط بھ تجویز داروھای شیم

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                

  .باشد مخاط راست روده تمیز و سالم   -) ٢(

  .یابد نواحی زخم بدون بروز عوارض التیام  -      

   Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای  پرستاری                                 

  . جھت كاستن تحریك، نواحی اطراف مقعد را پس از ھر بار دفع شستشو دھید. ١

 . ارلگن محتوی آب گرم جھت التیام استفاده كنید

  .نواحی قرمز را در معرض ھوا قرار دھید تا پوست خشك شود -٢

رینھ استفاده كنید كھ از تماس مستقیم پوست با ادرار و مدفوع در اطراف پ) ھای شفاف، پماد پانسمان(از مواد محافظ پوستی -٣

  .جلوگیری شده و بھ التیام كمك كند

  .تواند ناشی از امتناع ارادی كودك از نظر دفع یا شیمی درمانی و یا مخدر باشد از نظر یبوست تحت نظر بگیرید زیرا می -٤

  .استفاده كنید ھا جھت رفع یبوست دفع مدفوع را گزارش دھید، از ملین -٥

  .برای پیشگیری از آسیب راست روده از كنترل حرارت از مقعد و مصرف شیاف خودداری نمایید -٦

  
  Problem Definition                                                                   بیان مشكل                                                      

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ از دست دادن اشتھا:  تعادل تغذیھ عدم

    Expected Outcomes                                                                         برآیندھای مورد انتظار                               

  .بیمار تغذیھ كافی را دریافت كند

   Nursing Recommendations                                                   ستاری                                          توصیھ ھای  پر

مورد برای مصرف غذا خودداری كنند و توضیح دھید كھ از دست دادن اشتھا پیامد مستقیم  بھ والدین توصیھ نمایید كھ از اصرار بی -١

  .راغ و شیمی درمانی استتھوع و استف

  .در مورد افزایش اشتھا ناشی از استروئید بھ كودك و والدین توضیح دھید -٢

  .كند ھای كوچك در اختیار كودك قرار دھید زیرا معموال بھتر تحمل می در اوقات گرسنگی لقمھ -٣

ھای طبیعی كودكان كھ  عادت. باشد فایت تغذیھ میھایی مثل پودر شیر تقویت كنید كھ جھت بھ حداكثر رسانیدن ك غذاھا را با مكمل -٤

  .باشد بخاطر داشتھ باشید مثال ھوسھای غذایی و بی اشتھایی فیزیولوژی مربوط بھ نوپایی مختص سن می

بررسی كنید چنانچھ علیرغم بھبود ) یعنی استفاده از غذا بوسیلھ كودك بعنوان مكانیسم كنترل(خانواده را از نظر مسایل اضافھ  -٥

  .وضعیت جسمی اشتھا بھتر نشود
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  Problem Definition                                                                               بیان مشكل                                          

  .تیحرك اختالل سالمت پوستی در رابطھ با تزریق داروھای شیمیایی، پرتودرمانی و بی

    Expected Outcomes                                                                            برآیندھای مورد انتظار                            

  .پوستی تمیز بوده و از سالمت برخوردار باشد) ١(

   Nursing Recommendations                                                              توصیھ ھای  پرستاری                             

  .باشد مراقبت پوستی دقیق خصوصا دھان و اطراف مقعد مھم است كھ بھ علت مستعد بودن از نظر زخم می -١

  .پروتئین نمایید/ صرف كافی كالری مجھت پیشگیری از تعادل منفی نیتروژن، تشویق بھ  -٢

  
  Problem Definition                                                                            یان مشكل                                            ب

  .حركتی اختالل سالمت پوستی در رابطھ با تزریق داروھای شیمیایی، پرتودرمانی و بی

    Expected Outcomes                                                                                               برآیندھای مورد انتظار        

  .كودك و خانواده پیشنھادات را بپذیرند) ٢(

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                          

  .جھت جلوگیری از تحریك مجدد از پوشاك گشاد در نواحی پرتو درمانی استفاده كنید -١

در جریان پرتو درمانی یا ) گذاشتن كیسھ یخ، كیسھ آب گرم(از تابش اشعھ خورشید بھ نواحی مربوطھ  و تغییرات ناگھانی حرارت  -٢

  .عت بھ عمل آوریدتجویز متوتروكسات ممان

  
  Problem Definition                                                                                               بیان مشكل                           

  ).نوروپاتی(عضالنی -فیزیكی مربوط بھ اختالل عصبی  تحركاختالل 

    Expected Outcomes                                                                                                     برآیندھای مورد انتظار   

  .كودك بدون وقوع مشكل تحرك داشتھ باشد

   Nursing Recommendations                                  توصیھ ھای  پرستاری                                                           

  .تشویق بھ تحرك نمایید ھنگامی كھ كودك قادر باشد -١

  .تغییر دھید) ناشی از ضعف(فعالیت از جملھ رفتن بھ مدرسھ را برای پیشگیری از صدمات -٢

  .ای برای جلوگیری از افتادگی پا استفاده كنید از وسیلھ -٣

  .م جھت كاستن حركات جویدن توام با درد فك فراھم سازیدمایعات و مواد خوراكی نر -٤

  
  Problem Definition                                                            بیان مشكل                                                              

  .وھا، گردی صورت و ضعفاختالل تصویر ذھنی از بدن در رابطھ با از دست دادن م

    Expected Outcomes                                                         برآیندھای مورد انتظار                                               

  .كند ھای خود را در مورد ریزش موھا ابراز  كودك نگرانی -) ١(

  .راستھ و جذاب برخوردار باشدكودك از ظاھری مناسب آ -      



٢٣٥ 
 

   Nursing Recommendations                                                 توصیھ ھای  پرستاری                                           

  .ایده كاله گیس را پیش از ریزش مو پیشنھاد دھید -١

  . ویق بھ انتخاب كاله گیس مشابھ مدل و رنگ موھای كودك نماییدبرای سازندگی بھتر پیش از ریزش موھا ، تش* 

  .باشد كاله گیس مناسب در تماس با آفتاب، باد یا سرما فراھم سازید كھ بھ دلیل حفاظت طبیعی می -٢

  .جھت پوشیدن نسبی طاسی، پیشنھاد دھید كھ موھا را تمیز، كوتاه و كركی نگھدارند -٣

ماه مجددا رشد خواھد كرد ولی ممكن است مختصری رنگ یا ماھیت متفاوت داشتھ باشد تا كودك و  ٣-٦توضیح دھید كھ موھا طی  -٤

  .خانواده جھت تغییرات حاصل در ظاھر آماده شوند

  .توضیح دھید كھ ریزش موھا طی دومین مرحلھ درمان با برخی از داروھا ممكن است شدت كمتری داشتھ باشد -٥

نمایید تا ظاھر خوشایند ) مثال كاله گیس، روسری، كاله، آرایش و پوشاك(بت بھ ظاھر و جنسیت تشویق بھ رعایت بھداشت نس -٦

  .داشتھ باشد

  
  Problem Definition                                                             بیان مشكل                                                           

  .تصویر ذھنی از بدن در رابطھ با از دست دادن موھا، گردی صورت و ضعف اختالل

    Expected Outcomes                                                         برآیندھای مورد انتظار                                             

  .دھد ن نشان خانواده درك خودرا در مورد پیامدھای درما -) ٢(

  .كند ھایش شروع  ھای سابق و ارتباطات را در محدوده توانایی كودك فعالیت  -    

   Nursing Recommendations                                               توصیھ ھای  پرستاری                                             

  .ظاھر صورت تشویق كنید ارتباط سریع با ھمساالن برقرار نمایدجھت كاستن تغییرات حاصل در  -١

  .باشد تاكید نمایید این واكنش موقت بوده كھ جھت تضمین برگشت مجدد ظاھر می -٢

  .را بھ دقت ارزیابی نمایید) ھا الغر است در اضافھ وزن مربوط بھ استروئید اندام(اضافھ وزن -٣

  .ھا دوستان را تشویق بھ مالقات نمایید ھا و پرسش از نظر واكنش پیش از ترخیص جھت آماده كردن كودك -٤

  
  Problem Definition                                                                   یان مشكل                                                      ب

  .ت دادن موھا، گردی صورت و ضعفاختالل تصویر ذھنی از بدن در رابطھ با از دس

    Expected Outcomes                                                            برآیندھای مورد انتظار                                          

  .كودك احساسات مربوط بھ تغییر بدن را در كلمات و بازی و ھنر ابراز دارد) ٣(

   Nursing Recommendations                                                ای  پرستاری                                             توصیھ ھ

  .ھا فراھم سازید ھایی برای كودك از نظر بحث در مورد احساسات و نگرانی فرصت -١

  .یا سازیدمھ) مثال بازی و ھنر(وسایلی برای ابراز غیر كالمی -٢

  

  

  



٢٣٦ 
 

  Problem Definition                                                      بیان مشكل                                                                     

  .درد حاد مربوط بھ تشخیص، درمان و اثرات فیزیولوژی بدخیمی

    Expected Outcomes                                                                                             برآیندھای مورد انتظار           

  .از ناراحتی را نشان ندھد عالمتیكودك ھیچگونھ 

   Nursing Recommendations                                    توصیھ ھای  پرستاری                                                         

استفاده كنید كھ ناراحتی كودك بھ ) مثل كنترل غیر تھاجمی حرارت، وسیلھ دسترسی بھ ورید(در صورت امكان از پروسچرھایی  -١

  .حداقل برسد

  .نیاز كودك را از نظر كنترل درد بررسی كنید -٢

  .نیاز برای تغییر دوز، زمان تجویز یا دارو ارزیابی كنید تاثیر تسكین درد را با درجھ ھشیاری از نظر -٣

  .ھای غیر دارویی كاھش درد بھ عنوان كمك بھ داروھای ضد درد استفاده كنید از روش -٤

  .ضد درد را بر حسب دستور تجویز نمایید* 

خودداری نمایید بھ دلیل اینكھ آسپرین  )مثال داروھای ضدالتھابی غیر استروئیدی دیگر(از دادن آسپرین یا ھرگونھ تركیبات دیگر -٥

  .كند ھای خونریزی را بیشتر می گرایش

  .جھت جلوگیری از عود درد، دارو را راس ساعت مقرر بدھید* 

  
  Problem Definition                                                                          بیان مشكل                                               

  .ھا و درمان ترس مربوط بھ آزمایشات تشخصی، پروسیجر

    Expected Outcomes                                                                    برآیندھای مورد انتظار                                    

  .دھد پاسخ ھای كالمی  كودك بھ سادگی بھ راھنمایی

  .كند كودك اطالعات را بھ طور صحیح تكرار 

   Nursing Recommendations                                                                توصیھ ھای  پرستاری                              

  .ھا را در سطح درك كودك توضیح دھید جھت كاستن ترس، پروسیجر -١

اینكار جھت افزودن حس . ضیح دھید چھ چیزی انجام خواھد شد و كودك چھ چیزی را حس خواھد كرد، خواھد دید و  خواھد شنیدتو -٢

  .كنترل است

برای تشویق بھ ھمكاری ) مثال باقی ماندن بی حركت در جریان تست یا پرتودرمانی(ھای اختصاصی از كودك  در مورد درخواست -٣

  .توضیح دھید

مثل گرفتن باند یا (ھا ھای سازشی، كودك را بھ طریقی با پروسیجر قاء حس كنترل، تشویق ھمكاری و حمایت از مھارتجھت ارت -٤

  .درگیر نمایید) چسب، شمارش ارقام و پاسخ بھ سواالت

  .ھای سرگرم كننده جھت كاستن درد بر حسب ضرورت استفاده كنید از روش -٥

  

  

  



٢٣٧ 
 

  Problem Definition                                                                                                  بیان مشكل                       

  ).اق خصوصیتا(ھای سرگرم كننده مربوط بھ محیط محدود كمبود فعالیت

    Expected Outcomes                                                                   برآیندھای مورد انتظار                                    

  .یابد ھای مناسب سن و عالقھ اشتغال  كودك بھ فعالیت

  .ھای مناسب سن فراھم شود بازی اسباب

   Nursing Recommendations                                              توصیھ ھای  پرستاری                                               

  .بھ عنوان سرگرمی بدون خطر عفونت فراھم سازید) وشو قابل شست(ھای مناسب سن اسباب بازی -١

  .ھای سرگرم كننده از متخصص مربوطھ استفاده كنید در طرح فعالیت -٢

  
  Problem Definition                                                                بیان مشكل                                                          

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ وجود كودكی كھ بیماری تھدید كننده زندگی دارد

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                 

  .دھند ھا نشان  كودك و خانواده درك خود را در مورد پروسیجر)  ١(

   Nursing Recommendations                                         توصیھ ھای  پرستاری                                                    

  .ھا و پروسیجر ھا را توضیح دھید دلیل انجام ھر یك از تست -١

  .دلیل انجام پرتودرمانی و شیمی درمانی را توضیح دھید -٢

  .توضیح دھید) در صورت مناسبت(دلیل انجام عمل جراحی را بطور صادقانھ -٣

نباشد خودداری كرده كھ ) كند ای مغزی پیدا میارتباط بھ تومورھ(از تاكید بیشتر روی فوائدی كھ ممكن است در كوتاه مدت مشھود  -٤

  .جھت جلوگیری از انتظارات غیر واقعی است

  
  Problem Definition                                                           بیان مشكل                                                                

  .دگی مربوط بھ وجود كودكی كھ بیماری تھدید كننده زندگی داردگسستگی فرایند خانوا

    Expected Outcomes                                                    برآیندھای مورد انتظار                                                    

  .دھد ھا نشان  انخانواده دانش خود را در مورد بیماری كودك و درم -) ٢(

  .خانواده احساسات و نگرانیھا را ابراز نموده و با كودك زمان خود را سپری كند -      

   Nursing Recommendations                                                               توصیھ ھای  پرستاری                              

  .ری بھ والدین آموزش دھیددرمورد سیر بیما -١

  .ھایی كھ در كودك انجام خواھد شد توضیح دھید در مورد پروسیجر -٢

جھت تشویق برای ارتباط و ابراز احساسات زمانی برای اعضاء خانواده كھ با یكدیگر بوده بدون اینكھ مزاحمتی از طرف پرسنل  -٣

  .ایجاد شود در نظر بگیرید

  .واند بھ تكامل مناسب دسترسی یابد بھ خانواده كمك نماییداز نظر طرح آتی كھ كودك بت -٤

  .خانواده را از نظر بحث احساسات مربوط بھ سیر بیماری كودك قبل از تشخیص و پیش آگھی تشویق نمایید -٥

  .نمایید بحثاز بھ درمان اضافھ در مورد نحوه مطرح ساختن نتیجھ درمان و نی ،جھت حفظ ارتباط باز و صادقانھ با خانواده -٦



٢٣٨ 
 

  
  Problem Definition                                                                                     بیان مشكل                                      

  .گسستگی فرآیند خانوادگی مربوط بھ كودك تحت درمان

    Expected Outcomes                                                                                    برآیندھای مورد انتظار                      

  .دھد ھا را نشان  خانواده آگاھی مربوط بھ آموزش -) ١(

  .ھا درك خود را در مورد تغییرات رفتاری نشان دھد خانواده -      

   Nursing Recommendations                                                                            توصیھ ھای  پرستاری                  

ھا بھ خانواده توصیھ نموده و تفھیم نمایید كھ چھ مسائلی  جھت پیشگیری از تاخیر درمان، در مورد عوارض جانبی در برابر سمیت -١

  .نیاز بھ ارزیابی طبی دارد) انھ، نوروپاتی، مالكی از عفونت یا كم آبیزخم مخاط، التھاب خونریزی دھنده مث(

  .شود ھای سرطانی ایجاد نمی ھایی بھ وسیلھ برگشت سلول جھت بھ حداقل رساندن نگرانی بی مورد، اطمینان دھید كھ چنین واكنش -٢

  .فسیر نماییدگو كننده را بھ دقت ت جھت ارائھ آینده واقعی ولی حاكی از امید، آمار پیش -٣

  .خانواده را از نظر تغییرات خلقی مورد انتظار ناشی از مصرف استروئید آماده سازید -٤

ھا را نسبت بھ  ، تغییرات خلقی مربوط بھ داروھا یا واكنش) یعنی تنبیھ(جھت پیشگیری از ھر گونھ واكنش منفی نسبت بھ كودك  -٥

  .درمان تفسیر نمایید/ بیماری

  
  Problem Definition                                                                                                                   بیان مشكل      

  .گسستگی فرآیند خانوادگی مربوط بھ كودك تحت درمان

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  .دھد ھا نشان  كودك درك خود را در مورد پروسیجرھا و تست) ٢(

   Nursing Recommendations                                                             توصیھ ھای  پرستاری                                

ھا یا تزریق خون خصوصا دلیل تزریق پالكت در رویدادھای خونریزی دھنده غیر قابل كنترل  بیوتیك در مورد دلیل مصرف آنتی -١

  .حاد توضیح دھید

  .ھای تزریق خون را در نظر بگیرید عالئم ناشی از واكنش -٢

  .یید این كار جھت تعیین كاستھ شدن اثر تزریق خون استزمان مناسب برای ھموستاز را پس از تزریق پالكت ثبت نما -٣

  

  

  

  

  

  

  



٢٣٩ 
 

  Problem Definition                                                                           بیان مشكل                                               

  نگسستگی فرآیند خانوادگی مربوط بھ كودك تحت درما

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                  

  .دھد خانواده توانایی انجام مراقبت خانگی از كودك را نشان ) ٣(

   Nursing Recommendations                                                                   توصیھ ھای  پرستاری                           

را جھت پیشگیری از عفونت آموزش ) ھا و دور بودن از ازدحام مثال شستن دست(معیارھای پیشگیری مربوط بھ زمان ترخیص  -١

  .دھید

ھای دوران كودكی تاكید كرده و با پرستار مدرسھ و  ثل آبلھ مرغان یا سایر بیماریاھمیت جداسازی كودك را از موارد شناختھ شده م -٢

  .ھای غیرضروری یا خطر عفونت تعیین نمایید پزشك زمان مناسب برای برگشت مجدد بھ مدرسھ را جھت پیشگیری از غیبت

  
  Problem Definition                                                              بیان مشكل                                                             

  .خواری مربوط بھ احتمال از دست دادن كودك پیش بینی غم

    Expected Outcomes                                                                                                  برآیندھای مورد انتظار     

  .خانواده از نظر مشاوره و تماس با پرسنل آمادگی داشتھ باشد -

  .شود كنند و با نماینده مذھبی مناسب تماس گرفتھ  ھا و نیازھا و تمایالت را در مرحلھ نھایی بحث  ھا و نگرانی خانواده و كودك ترس -

   Nursing Recommendations                                                                                     توصیھ ھای  پرستاری         

  .برحسب ضرورت اطالعات را تكمیل و توضیحات الزم را بدھید -١

  .تماس ثابت با خانواده را جھت برقراری ارتباط حاكی از اعتماد تشویق نمایید -٢

جھت تحقق ) مثال وسعت معیارھای غیرعادی نجات دھنده زندگی(خصوصا در مرحلھ نھایی  بھ خانواده در طرح مراقبت از كودك -٣

  .تمایالتشان كمك نمایید

  .ترتیبی از نظر حمایت معنوی بر حسب اعتقادات خانواده بھ عمل آورید -٤

  
  Problem Definition                                                                                                بیان مشكل                          

  احساس تنھائی

    Expected Outcomes                                                                                             برآیندھای مورد انتظار            

  .كودك احساس تنھایی نكند

   Nursing Recommendations                                                                        ھای  پرستاری                       توصیھ

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك در مرحلھ نھایی یا در حال فوت رجوع نمایید

                              

  

  

  



٢٤٠ 
 

  
 کودک مبتال بھ لوسمی

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با وضعیت سرکوب سیستم دفاعی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

د            - وند وری ھ س ورم در ناحی ا ت زی ی ود قرم ین عدم وج م چن کودک عاری از عالیم عفونت بوده کھ با فقدان تب و قرمزی در پوست و ھ

  .مشخص می شود مرکزی و پاسخ منفی کشتھا

  .والدین کودک عالیم عفونت را شناسایی و ابراز نمایند -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

آموزش دھید کھ بر  بھ والدین. ساعت یا بر حسب ضرورت در صورت بستری شدن در بیمارستان کنترل کنید ٤عالیم حیاتی را ھر  -١

تواند سبب شکنندگی  کنترل حرارت از راه مقعد می). ازطریق دھان، زیر بغل یا تمپان(ل کنندحسب ضرورت حرارت را در منزل کنتر

ت    oC٣٨یا بیش از آن و یا تداوم حرارت  ٥/٣٨ oCپیدایش یک نوبت حرارت . بافت و ایجاد آبسھ شود رع وق بمدت یکساعت باید در اس

  .گزارش شود

  . نوتروپنی متوسط الی شدید را گزارش کنید. ب دستور کنترل کنیدشمارش کامل گلبولھای خون و انواع آنرا بر حس -٢

  خطر                   شمارش مطلق نوتروفیل در ھر میلی متر مکعب

  اھمیت ندارد                                                      ١٥٠٠-٢٠٠٠

  حداقل                                                         ١٠٠٠-١٥٠٠

  متوسط                                                         ٥٠٠-١٠٠٠

  شدید                                                          ٥٠٠کمتر از 

  .آموزش دھید بھ خانوادهشستن مناسب دستھا را تمرین کرده و  -٣

نش          پوست کودک را روزانھ از نظر شکنندگی و -٤ ی واک ح چرک ا ترش تم ی ا اری وتروپنی ب اران ن قرمزی کنترل کنید زیرا برخی از بیم

  . تشکیل می یابد WBCزیرا کھ چرک از . نشان نمی دھند

د     -٥ رار دھی ی ق ورد بررس ان بزر  . روزانھ دھان کودک را از نظر زخم و پرینھ را از نظر شقاق م ھ کودک ر ب ود      گت ھ خ د ک وزش دھی آم

ود    . ا بھ عھده بگیرندمسئولیت اینکار ر ودداری ش د خ ادگی         . از مصرف شیاف بای ت و بس کننده اس امًال ش د ک ان و مقع ی دھ مخاط پوشش

  .تحت تأثیر شیمی درمانی و پرتودرمانی قرار می گیرد و نواحی احتمالی از نظر ورود باکتری می باشد

  .داشتن عادات طبیعی روده را تشویق کرده و کنترل کنید -٦

  .و کودک مراقبت دقیق دھان را آموزش دھید نبھ والدی -٧

  .از مسواک نرم استفاده کنید* 

  .استفاده کنیدبجای مسواک چنانچھ شمارش پالکت کمتر است از اپلیکاتور یا حولھ پیچیده دور انگشت *  

د    بار بدقت آنرا تمیز کرده بعالوه از داروھای ضد قارچ ٣-٤در اولین عالمت بروز زخم  دھان روزانھ *  تفاده کنی . بر حسب دستور اس

  .از محلولھای دھان شویھ حاوی الکل خودداری کنید زیرا کھ مخاط دھان را خشک می کند

تان اجازه دھد               -٩ وانین بیمارس ھ ق د ک اه در اطاق استفاده نمایی ل و گی د از گ ی توانی انی م ط زم از . در کودک بستری دچار نوتروپنی فق

  .ا آب راکد و خاک مرطوب حاوی آسپرژیلوس و پسودوموناس بوده کھ کودکان خیلی حساس می باشندرطوبت دھنده استفاده نکنید زیر
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  .از تکنیک آسپتیک در تعویض ھر گونھ پانسمان استفاده کنید -١٠

ی  برادران کودک مبتال باید واکسن پولیودریافت ک  -کودک مبتال نباید واکسن حاوی ویروس زنده دریافت نماید ولی خواھران -١١ رده ول

  .یا واریسال استفاده کنند) دارای ویروس زنده( MMRمی توانند از واکسن 

رار             -١٢ رطان ق ھ س تال ب ودک مب د دور از ک ت بای ھ اس رار گرفت روس ق رض وی ھر کودک مبتال بھ آبلھ مرغان یا ھر کودکی کھ در مع

داد           . گیرد ین روی ود چن ورت وج دین را در ص ھ وال وری ب زارش ف ت گ م اھمی ھ معل ود    ب ھ ش د گفت واھر   . ی در مدرسھ بای د خ یھ کنی  -توص

  .برادراینکھ دچار آبلھ مرغان نشده اند واکسن را تزریق نمایند

اس    . کودکی کھ سیستم دفاعی ضعیفی دارد ابتال بھ آبلھ مرغان می تواند کشنده باشد ت در تم چنانچھ کودکی کھ دچار آبلھ مرغان نشده اس

  .دریافت نماید ١ساعت ایمونوگلوبولین واریسالزوستر ٩٦مرغان شده است باید طی با فردی قرار گیرد کھ دچار آبلھ 

ود        -١٣ رل ش ایج کنت ھ شده و نت ت تھی د کش ق دستور          . طبق دستور از نمونھ ھا بای ک طب ی بیوتی ت از آنت ایج کش ھ نت ی ب یش از دسترس پ

  .استفاده شود

  )آسپرین یا ایبوپروفن خودداری نمایید از مصرف(ستامینوفن برای کنترل تب استفاده نمایید ااز  -١٤

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر آسیب در رابطھ با ترومبوسیتوپنی

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  کودک دچار خونریزی زیاد غیر قابل کنترل نشود -

ی در        - ای ایمن ت معیارھ ا رعای ھ ب وده ک ونریزی را درک نم ھ         کودک و والدین خطر خ ب ب خ مناس ر پاس ا از نظ ایی آنھ زل و توان من

  .شود خونریزی نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

رده     -١ رو ب وزن را ف ھ س د وارد سازید   فشار مالیم ثابت بھر ناحیھ ای ک ھ   . ای اری در ناحی ز     از پانسمان فش ھ آسپیراسیون مغ ای ك

  .یداستخوان انجام شده است استفاده كن

بًال  ) ٢٠٠٠٠/mmكاھش پالكت بھ كمتر از (در صورتی كھ شدیدًا دچار ترومبوسیتوپنی  -٢ است مواردی باید رعایت گردد كھ ق

 .ذكر شده است

 .بھ كودك نحوه كنترل خونریزی از بینی را آموزش داده و توصیھ كنید كھ بمالیمت فین كند -٣

  .ی از اوقات ممكن است ھورمونھایی در اینمورد استفاده شودگاھ. در نوجوان مونث باید خونریزی ماھیانھ كنترل شود -٤

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ، استفراغ ، التھاب مخاط دھان یا تغییر ذائقھ كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با تھوع: عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ز دست ندھداز وزن خود را ا% ٥كودك بیش از 

  .كودك از مواد غذایی مطبوع استفاده كند كھ رشد مناسب را فراھم سازد -

  

                                                             
1 -varicella-zoster immune globulin (VZIG) 
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  .از ضد استفراغھا بطور پیشگیری كننده یا بر حسب ضرورت استفاده كنید -١

ھ   مواد . ھنگامی كودك دچار تھوع است از مایعات صاف شده خنك استفاده كنید -٢ اق و ب غذایی نرم غیرمحرك را در حرارت اط

 .غذاھا و مایعاتی پیشنھاد دھید كھ جالب توجھ باشد. مقادیر كمتر سرو كنید

 .ھا تقویت نمایید مواد خوراكی را با مكمل. غذاھای غنی از نظر پروتئین و كالری بمقادیر كم و مكرر پیشنھاد دھید -٣

 .دچار تھوع است پیشنھاد ندھیدمواد غذایی مورد عالقھ او را در زمانی كھ  -٤

 .ھای مخاط استفاده نمایید پیش از مصرف غذا از بی حس كننده -٥

 .بدقت جذب و دفع مایعات را ثبت كنید. روزانھ وزن را كنترل كنید -٦

 .در انتخاب غذا كودك را مشمول نمایید -٧

  .از متخصص تغذیھ جھت بررسی و ارزیابی مواد غذایی استفاده كنید -٨

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با عدم آشنایی با فرایند بیماری و طرح درمان

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك و والدین تشخیص را توضیح داده و ھمكاری با درمان را نشان دھند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .محیطی از نظر یادگیری فراھم سازید. را از نظر یادگیری بررسی كنیدآمادگی كودك و والدین  -١

ھ و درمان توضیح داده و        در بدو تشخیص و در مالقات -٢ خیص، عارض ورد تش رده و در م ھای بعدی با خانواده وقت صرف ك

 .توانید كتابچھ یا نوار آموزشی پیشنھاد دھید در این رابطھ می. تكرار كنید

 .رك خانواده ارائھ دھیدتوضیحات را در سطح د -٣

  .والدین را از نظر شناسایی عالیم خطر و استفاده مناسب از مراقبت طبی تشویق كنید -٤

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تصویر ذھنی مختل در رابطھ با ریزش مو

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود ن داده میكودك با ریزش مو وفق یافتھ كھ با اجتماعی شدن نشا

  .ھای خو درا نسبت بھ ریزش مو بیان كند كودك دلواپسی -

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د  -١ د   . پیشرفت ریزش مو و تغییرات احتمالی در رنگ و ماھیت آن و رویش مجدد را بھ كودك و والدین آموزش دھی ھاد دھی پینش

  .ش مو تھیھ كنندپیش از ریز) روسری(كاله گیس و یا كاله 

 .تشویق كنید كھ احساسات خود را در مورد ریزش مو بیان نماید -٢

 .رسیدن واكنش بھ ریزش مو را با راه حلھای خالق مثل كاله گیس، كاله یا روسری فراھم سازید بھ حداقلراھھای  -٣

  .تشویق كنید ھر چھ زودتر بمدرسھ برگردد -٤
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 Problem Definition  بیان مشكل

  ر فردی یا خانوادگی در رابطھ با بیماری مزمنسازش غیر موث

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .كودك طرح درمان را بپذیرد -

  .ھا را در مورد تأثیر بیماری در خانواده ابراز كنند والدین دلواپسی -

  .ھای حمایتی در دسترس و منابع جامعھ استفاده كنند كودك و والدین از سیستم -

 Nursing Recommendations  پرستاری ھای توصیھ

انی را     -١ ل درم ت پروتك رورت رعای انواده ض ھ خ د  ب وزش دھی ت       . آم ھ مراقب ی ب ونگی دسترس ده و چگ دار دھن م ھش عالی

  .اضطراری را آموزش دھید

 .ھای كودك و خانواده را گوش داده و تشویق كنید ابراز احساسات و دلواپسی -٢

 .باشد معرفی كنید دارای كودك با تشخیص یكسان می ھای دیگری كھ خانواده را بھ خانواده -٣

  .بھ گروھھای حمایتی مناسب سن كودك و نیازھای اختصاصی خانواده ارجاع نمایید -٤

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد و مزمن در رابطھ با فرایند بیماری و پروسیجرھا

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ركت در           كودك ناراحتی ك ن و ش ب س زار مناس ا اب ی درد ب تر در بررس ش بیش ان آرام ھ، بی متری را تجربھ كند كھ با استراحت بدون وقف

  .شود فعالیتھای بازی نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .پیش از انجام پروسیجر توضیحات الزم مناسب سن كودك فراھم سازید -١

ذیری و  از نظر عالیم درد  -٢ مثل نداشتن فعالیت مناسب سن، افزایش ضربان قلب یا فشار خون، شكلك، بیان ناراحتی و تحریك پ

 .وسیلھ بررسی مناسب سن تكاملی و ایماء و اشاره غیر كالمی جھت ارزیابی درد فراھم سازید. گریھ را كنترل كنید

رفتن در          -٣ ل قرارگ ازید مث راھم س رورت ف ب ض ر حس ش را ب ای آرام نھاد      معیارھ رارت اطاق، پیش یم ح اص، تنظ وضعیت خ

 انحراف فكر مناسب سن

د     -٤ تفاده كنی د درد اس تور از ض ض دس ھ مح د      . ب تفاده كنی یجرھا اس ام پروس رای انج عی ب ی موض ی حس د درد و . از ب از ض

 .استراتژیھای غیر دارویی پیش از پروسیجرھای دردناك استفاده كنید

 .كنترل درد وجود ندارد بالفاصلھ بھ پزشك گزارش دھید امكان ،در صورتی كھ با دوز مشخص ضد درد -٥

  .بر حسب دستور از داروھای ضد اضطراب برای كودك استفاده كنید -٦
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 Problem Definition  بیان مشكل

  تمامیت پوستی مختل در رابطھ با پرتودرمانی، شیمی درمانی و بی حركتی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .خانواده تدبیر مناسب برای ھر گونھ مسائل پوستی بیاندیشندكودك و 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .پوست كودك را در ھر شیفت بررسی كنید -١

 .نیز توصیھ نمایید بھ والدینصرفًا از لوسیونھا و كرمھای استاندارد استفاده كرده و  -٢

 .و مصرف صابونھای ساینده خودداری كنیداز مالش افراطی پوست، گذاشتن كیسھ آب گرم  -٣

 .از پوشاك گشاد ضمنًا جنس نرم استفاده كنید -٤

 .در صورت شكنندگی پوست بھ پزشك اطالع دھید -٥

  .نیز آموزش دھید بھ والدینساعت بمالیمت تغییر وضعیت داده و  ٢در صورتی كھ كودك بی حركت است ھر  -٦

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  پوششی در رابطھ با شیمی درمانی و پرتودرمانیاختالل مخاط 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود كودك فاقد عوارض جانبی بوده كھ با مخاط پوششی بدون آسیب دھان و ركتوم نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ر زخم     -١ یفت از نظ ر ش تم   دھان و مقعد را در ھ د      ھا، اری رل كنی ت كنت ا شكنندگی پوس ورت      . ی دین و در ص ھ وال ورد را ب ن م ای

  .ھر گونھ زخم را بھ پزشك گزارش دھید. مناسبت سنی بھ كودك  آموزش دھید

ز     . گیرد از كنترل حرارت از مقعد خودداری كنید كودكی كھ تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی قرار می -٢ ر دھان نی ین اگ ھمچن

 .در مورد نحوه صحیح كنترل از زیر بغل یا تمپان بھ والدین آموزش دھید. رفنظر كنیددچار زخم است باید ص

 ).از مصرف دھانشویھ حاوی الكل خودداری كنید(بھداشت دھان را دقیقًا رعایت كنید  -٣

زاج استفا             -٤ ت م د از اجاب ین بع ھ ھمچن دین مرتب ھ چن ت روزان رم اس ھ دارای آب ول ام وان ك ده در صورت تحریك ركتوم از حم

 .كنید

اك باشد    ھای مركبات برای مخاط زخمی می فراورده(از مواد غذایی نرم غیر تحریك كننده و مایعات خنك  -٥ د دردن استفاده  ) توان

  .كرده و از دادن غذاھای تند پرھیز كنید
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  )نفروبالستوما(كودك مبتال بھ تومور ویلمز 

 Problem Definition  بیان مشكل

  )برداشتن كلیھ(با جراحی اضطراب در رابطھ 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك و والدین اضطراب كمتر در رابطھ با پی آمد جراحی ابراز كنند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

س از   غالبًا بر حسب اتفاق مادر متوجھ توده سفت در پھلوی چپ شده و یا اینكھ بھ دلیل خاصی بھ پزشك - مراجعھ كرده و پزشك پ

ن     معاینھ دستور اكید بستری در بیمارستان را می دھد ولی چون كودك كسالت شدید ندارد برای والدین غیر قابل انتظار است و ای

اده     شود خصوصًا وقتی تأكید می حالت سبب شوك در والدین می ی آم رای جراح شود باید آزمایشات متعدد انجام شده و بالفاصلھ ب

  .دشو

ل باشد   - . بھ دلیل كوتاه بودن زمان قبل از عمل و ضرورت انجام آزمایشات متعدد آموزش خانواده عمدتًا باید مربوط بھ قبل از عم

  .باید از اصطالحات ساده در سطح درك والدین و كودك استفاده شده و تكرار شود

د   «چسبانیدن اتیكتی با مضمون  - ت نزنی ر   » بھ شكم بیمار دس ت ض االی تخ ی  در ب وده و م دین       وری ب رای وال ده ب ھ آموزن د نكت توان

  .فراھم نماید

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با مداخالت جراحی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

دون آ        كودك و والدین عالیم و نشانھ ی ب دن، شكاف جراح ی ب رارت طبیع ا ح ی     ھای عفونت را نشان نداده كھ ب ح چرك دان ترش یب و فق س

  .شود مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د در                   - پتیك را بای ك آس ذا تكنی وده ول اد ب ت زی ره احتمال عفون تن درن و غی ی و شكاف وسیع شكم و داش ل وسعت جراح ھ دلی ب

 .تعویض پانسمان رعایت نمود

ھ   (درمانی  پس از عمل بدلیل شروع زودتر شیمی درمانی و پرتو - ز مرحل ب      Iبج ا ھیستولوژی مناس م ب ی  ) بیماری و آنھ و حت

ی شیمی              ای مراقبت ام معیارھ وده و از تم ت ب ار مستعد عفون ل بیم ل از عم ھ قب انی در مرحل گاھی از اوقات شروع شیمی درم

  .درمانی باید رعایت گردد
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 Problem Definition  بیان مشكل

  م آشنایی با فرایند بیماری و طرح درمانكمبود اطالعات در رابطھ با عد

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك و والدین فرایند بیماری و طرح درمان را توضیح دھند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ت سیستم ادراری ز           ال عفون ی، احتم ودن جراح ز ب ت آمی ا موفقی ی ب ھ حت امًال        بھ والدین توصیھ كنید ك ردی ك ت ف د بھداش ذا بای اد است ل ی

  .رعایت گردد و در صورت بروز ھر گونھ عالیم عفونت توسط پزشك معاینھ گردد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  )پس از عمل جراحی(خطر كمبود حجم مایع در رابطھ با داشتن یك كلیھ 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ھ    كودك تعادل مایعات  ب ادراری نسبت ب را نشان داده كھ با مخاط پوششی مرطوب، ارزش ھای طبیعی الكترولیت و ادرار و بازده مناس

  .شود سن مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ونریزی و تغی   متعاقب عمل فعالیت گوارش، صداھای روده، دفع مدفوع، نفخ شكم و عالیم و نشانھ - ت، خ ار را   ھای عفون ر فش ی

  . كنترل كنید

  . ساعت كنترل شود ٤جذب و دفع مایعات باید بدقت ھر . بررسی دقیق بازده ادراری كلیھ باقیمانده امر مھمی است -

ود  N/Gاین كودكان معموًال در برگشت از اطاق عمل دارای سوند  - . بوده كھ باید ترشح حاصل از آن با دادن مایعات جبران ش

د         ٤ساعت كنترل شده و بھ  ٤ھر  باید N/Gترشحات سوند  ھ بای رده ك ود اضافھ ك رم موج ھ س تقسیم شود و مقدار حاصل را ب

أثیری    باندازه N/Gشود كھ ترشح سوند  این جریان تا زمانی تكرار می. ساعت بھ بیمار تزریق شود ٤طی  ھ ت ای كمتر گردد ك

  . در كل مایعات و تعادل الكترولیت نداشتھ باشد

ت     شود معموًال حاوی پتاسیم بوده ن میمایعی كھ جایگزی - ی اس یم غن رم    . زیرا كھ محتوی معده از نظر پتاس ت س طح الكترولی س

  .ساعت باید كنترل شود ٨-١٢ھر 
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  كودك مبتال بھ تومور مغزی

 Problem Definition  بیان مشكل

  در رابطھ با جراحی و تشخیص) كودك و والدین(اضطراب 

 Expected Outcome  تظاربرآیند مورد ان

ئلھ نشان داده    كودك و والدین كاھش اضطراب را در ارتباط با پیامدھای جراحی و درمان نشان داده كھ با استرس كمتر و توانایی حل مس

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی    - زی م ور مغ ودك       تشخیص مشكوك توم رای ك ادی ب طراب زی رس و اض د ت د     توان اد كن انواده ایج دلیل   . و اعضاء خ خانواده ب

 .كند وجود وقفھ بین شروع عالیم و ضرورت بستری در بیمارستان احساس گناه می

اوت      - ی تف د شد ب كودك نیز در مورد رویدادھا دچار دلواپسی است و پرستار نباید نسبت بھ رویدادھایی كھ خانواده مواجھ خواھ

 .بدھد بھ خانوادهفرصت ابراز احساسات و پرسشھا باشد لذا باید گوش شنوا داشتھ و 

دا    ترس و اضطراب والدین در مورد تشخیص مشكوك با انجام آزمایشات تشخیصی كھ غالبًا بغرنج و طوالنی می - دت پی باشد ش

د        می ھ نبای ود آورد و البت انواده بوج اء خ ودك و اعض ود، ك انتظار داشتھ    كند لذا پرستار باید سعی كند ارتباط قابل اعتماد بین خ

 .باشد كھ در اسرع وقت بھ این موفقیت برسد

 .استرس آنھا را كمتر سازد) در صورت مناسبت سنی(ضمنًا با توضیحات مختصر و ساده در حد درك خانواده و كودك  -

د  ن گرچھ وظیفھ پزشك است كھ در مورد بیماری و درمان صحبت كند باید پرستار در جریان توضیحات پزشك بوده و سعی - كن

 .آن و یا كامًال امیدوار كننده صحبت كند مخالف

  . كند مراقبت پرستاری بر كنترل عالیم حاد، آمادگی برای جراحی و تدابیر پس از عمل تمركز می -

خانواده ھم چنین نیاز بھ آموزش و حمایت از نظر سازش با اضطراب قابل توجھ حاصل از عیوب عصبی ناشی از جراحی و  -

  . رمان و مرگ داردترس از نارسایی د

ی و    . كند آموزش قبل از عمل كودك و خانواده را برای پی آمدھای بالقوه جراحی آماده می - ورد بیھوش ودك در م بھتر است بھ ك

  .ھمچنین احتمال بستری در بخش ویژه گفتھ شود

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  و یا عیوب عصبی تصویر ذھنی مختل در رابطھ با تراشیدن موھای سر، ریزش مو

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ات اجتماعی و                  كودك شیوه ظ ارتباط ا حف ھ ب ان داده ك ر نش ا تواناییھای دیگ ادل ی ر تع و، تغیی زش م ورد ری ب را در م ی مناس ھای سازش

  .شود اظھارات حاكی ازسازش با ظاھر تغییر یافتھ مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ھ      موھای سر كودك قبل از جراحی تراشیده می - ن حادث ان ای رد كماك شود كھ باید سعی شود در حدی كھ ضرورت دارد انجام گی

 .پرستار باید از این مسئلھ آگاه بوده و بھ كودك كمك نماید كھ ترسھا را بیان كند. تواند سبب آسیب كودك شود می

ن  در حین انجام شیو باید آینھ در دست - دین           كودك گذاشتھ شده و ای رای وال ًا موھا را ب ردد و قطع وت انجام گ یط خل ار در مح ك
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 .حفظ كرد

گ     ) در شیمی درمانی(در مان برخی از اوقات موقت  یامدباید توضیح داد كھ ریزش مو پ - ی رن ت منتھ بوده و قابل برگشت اس

 .كرد از كاله و یا كاله گیس استفاده شودتوان راھنمایی  البتھ می. و ماھیت موھا ممكن است تغییر پیدا كند

 .در مورد عیوب عصبی موجود باید با كودك ھمراھی كرد -

چنانچھ مسئلھ تعادل یا مشكل بینایی مطرح است حتمًا باید سعی شود در ھنگام حركت و قدم زدن ھمراھی شود و یا اگر در   -

  .گردد بلع بیماری اشكالی وجود دارد باید تسھیل الزم در اینكار صورت

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با فرایند بیماری

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .والدین فرایند بیماری و درمان آنرا توضیح دھند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ود    - ًا ك ھ قطع ان          در مورد بیھوشی و پانسمان وسیع سرو اینك دین را در جری د وال تری خواھد شد بای ژه بس ش وی ك مدتی در بخ

رد       د ك دین بازدی ا وال راه ب ت ھم ت در    . قرار داد و سعی شود در موقعیتی كھ بخش ویژه از آرامش برخوردار اس ر اس ھ بھت البت

 .ھنگام برگشت از اطاق عمل گفتھ شودھ مورد ظاھر كودك ب

زایش فشار درون    خونریزی و عفونت پس از، عمل پرستار باید عالیم و نشانھھای مربوطھ بھ درد،  عالوه بر دلواپسی - ھای اف

ت    ICPافزایش . جمجمھ را كنترل كند ونریزی اس ا خ . یك خطر در مرحلھ پس از عمل در رابطھ با ادم مغزی، ھیدروسفالی ی

ی         ھ م ور رخ دھد ك ود توم ا ع خیص ی دلیل فشار حا    ھم چنین ممكن است در زمان تش د ب ا      توان وام ی ور، ادم ت وده توم ل از ت ص

  . انسداد مایع مغزی نخاعی باشد

  . شود ICPتواند منجر بھ ھیدروسفالی و افزایش  صفاقی می -اختالل كاركرد شنت در ھر كودكی با شنت بطنی -

  . شود عالیم حیاتی، وضعیت ذھنی و عصبی ھنگام برگشت از جراحی بطور مكرر كنترل شده و ثبت می -

ودك را   - ت           ھرگز ك ونریزی اس ر خ ھ و خط زایش فشار درون جمجم ت آن اف ھ عل د ك دلنبرگ نگذاری ر  . در وضعیت ترن در ھ

زایش       ھ نشاندھنده اف ی ك ت عالیم ر ارزشیابی             ICPموقعی ك را از نظ د توجھ پزش ت بای زی اس ور مغ ھ توم تال ب ودك مب در ك

)MRI  یاCT جلب نمود) اسكن.  

نت خار    - ل ش ایع          اكثر كودكان در برگشت از اطاق عم ردن م ارج ك ت خ ور موقت جھ ھ بط د ك ی دارن ھ شده    CSFج بطن تعبی

وجھی دارد   . بطور صحیح اندازه گیری شود CSFدرن خارجی باید در سطح مناسب حفظ شده و . است ل ت مایعی كھ خون قاب

ود         زارش ش د بالفاصلھ گ ھ بای وده ك ی ب ونریزی بطن اندھنده خ ن است نش ز   % ٣٠-٤٠. ممك ور مغ ا توم ان ب ار از كودك ی دچ

  .ھیدروسفالی شده كھ نیاز بھ گذاشتن شنت دائمی دارند

یلھ                 - زی بوس ی مغ ت طبیع ھ باف ا آسیب وارد ب ی ی ی از جراح ردی ناش وب عملك ر عی ودك را از نظ ت وضعیت، ك متعاقب تثبی

رد آن شن      این عیوب تا اندازه. تومور بررسی نمایید ز و عملك تالی مغ ھ مب ھ ناحی ایی شده باشد    ای قابل پیش بینی است اگر ك اس

م    ( ھ ، تكل ر و تن رل س ت ھدف          . از قبیل عدم تعادل بعالوه كنت دامھا در دو سمت و حرك درت ان ایی، ق نوایی، بین ع، ش ایی بل توان

 ). دار
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روری           - رد ض ھ عملك تیابی مجدد ب ر دس ودك از نظ ھ ك ك ب در صورتی كھ عیوب قابل توجھ باشد نوتوانی ممكن است جھت كم

  . باشد

ی مطالعات نشان  - نین           داده است كھ پرتودرمانی مغز م ر كودكان در س وص اگ تھ بخص أثیر گذاش د در تواناییھای شناختی ت توان

  .كمتر تحت درمان قرار گیرند

انواده  . عوارض جانبی ناشی از پرتو درمانی نیاز بھ توجھ خاص دارد - ھ خ اه       امر مھمی است ك القوه آگ انبی ب وارض ج ا از ع ھ

  . جانبی حاد، برطرف خواھد شدبوده و درك كنند كھ عوارض 

ابھ          - ت پرستاری مش دت آن دارد و مراقب ھ ش تگی ب ھ بس ود ك شیمی درمانی ممكن است در یبماران سرپایی یا بستری استفاده ش

  .ھر نوع شیمی درمانی است
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای غدد درون ریز

  
  )مراقبت در بیمارستان( كودك مبتال بھ دیابت قندی 

  Problem Definition                                                                   بیان مشكل                                                      

  .خطر آسیب مربوط بھ كمبود انسولین

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                           

  .دھد سطح طبیعی گلوكز خون را نشان 

   Nursing Recommendations                                                                            توصیھ ھای  پرستاری                 

  .جھت تعیین دوز مناسب انسولین، سطح گلوكز خون را كنترل نمایید -١

  .جھت حفظ سطح طبیعی گلوكز، انسولین را بر حسب دستور استفاده نمایید  -٢

  .ھای مختلف جھت تضمین صحت تجویز ضروریست ر تركیب، زمان شروع، طول مدت اثر فراوردهھا از نظ درك تفاوت -٣

  .از تكنیك آسپتیك در ھنگام آماده كردن و تجویز انسولین استفاده نمایید -٤

  
  Problem Definition                                                          بیان مشكل                                                               

  .خطر آسیب مربوط بھ ھپیوگلیسمی

    Expected Outcomes                                                                                    برآیندھای مورد انتظار                    

  .كند كودك كربوھیدرات مناسب را دریافت 

  .از ھیپوگلیسمی را نشان ندھد عالمتی كودك 

   Nursing Recommendations                                                            توصیھ ھای  پرستاری                                

شب، پس از فعالیت فیزیكی بدون مصرف غذای نیمھ  ٢- ٤ھا، ساعت  قبل از صرف غذا و لقمھ(نسبت بھ كاھش سطح گلوكز خون  -١

  .ھشیار باشید) اضافھ، تاخیر یا حذف غذا، مصرف نا كامل غذا یا لقمھ

گرم كربوھیدرات قابل جذب مثل آب پرتقال، آب نبات سفت یا شیر  ١٠-١٥جھت افزودن سطح قند و تسكین عالیم ھیپوكلسیمی  -٢

  .صرف نمایید

ادامھ ) ھمراه با كره بادام زمینی یا پنیر(دادن كربوھیدرات مركب و پروتئین مثل نان یا كراكرجھت حفظ سطح طبیعی گلوكز بھ  -٣

  .دھید

  .جھت افزودن سطح گلوكز خون، از گلوكاگون در كودك فاقد ھشیاری استفاده نمایید -٤

  .تكودك را در وضعیتی قرار دھید كھ آسپیراسیون بھ حداقل برسد كھ بھ دلیل وقوع استفراغ اس -٥
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  ) آمادگی برای مراقبت در منزل( كودك مبتال بھ دیابت قندی

  Problem Definition                                                                                                  بیان مشكل                      

  .ز كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده استمربوط بھ مراقبت ا) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                                           برآیندھای مورد انتظار            

  .دھد دار برای یادگیری را نشان   كودك یا خانواده نگرش ھدف) ١(

   Nursing Recommendations                                                                           صیھ ھای  پرستاری                 تو

  .جھت بھ حداكثر رسانیدن یادگیری، روش، اصطالحات و محتوی مناسب سطح فراگیر را انتخاب نمایید -١

  .فراھم سازید) بیماری(برای شروع سازش با نخستین اثر تشخیص) روز ٣-٤(برای خانواده و كودك فرصتی  -٢

 .محیط مناسب از نظر یادگیری انتخاب نمایید -٣

  .جھت پیشگیری از ایجاد خستگی طاقت فرسا در فراگیر زمان كافی برای جریان آموزش در نظر بگیرید -٤

  .زیدبرای دسترسی بھ بھترین نتیجھ جلسات آموزشی را محدود سا -٥

  .دقیقھ ١٥-٢٠كودك  -

  .دقیقھ ٤٥-٦٠والدین  -

ھای مختلف آموزشی خصوصا تشریك مساعی استفاده كنید بھ دلیل اینكھ موثرترین روش یادگیری  ھا و استراتژی از تمامی حس -٦

  .است

  .از پمفلت و سایر مواد كمكی در جلسات بعدی استفاده كنید -٧

  
  Problem Definition                                                                                               بیان مشكل                            

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  .كودك یا خانواده درك خود را از بیماری و درمان نشان دھد) ٢(

   Nursing Recommendations                                              توصیھ ھای  پرستاری                                                

ھا فراھم  اطالعاتی درباره پاتوفیزیولوژی دیابت و عملكرد و اثرات انسولین و گلوكاگون در ارتباط با مصرف كالری و ورزش -١

  .سازید

  .جھت تضمین یادگیری مناسب بھ سواالت پاسخ داده و سوءتفاھمات را بر طرف سازید -٢

  .ھا را توضیح دھید بدلیل اینكھ بخش ضروری در كنترل دیابت است ابل انتظار پروسیجرھا و تستعملكرد و اثرات ق -٣
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  Problem Definition                                                               بیان مشكل                                                            

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                           

  . دھد در طرح غذا و انتخاب آن نشان  كودك یا خانواده درك خود را)  ٣(

  

   Nursing Recommendations                                                 توصیھ ھای  پرستاری                                           

  .یك متخصص تغذیھ از نظر آموزش طرح غذا در نظر بگیرید -١

  .دن ارتباط بین نیازھای طبیعی تغذیھ و بیماری را تاكید نماییدجھت تشویق بھ حس ھنجار بو. ٢

 . با فرھنگ خانواده و سلیقھ آنھا از نظر غذا آشنا شوید بدلیل اینكھ در طرح غذا اھمیت دارد. ٣

 . در مورد گروھھای غذایی اساسی و طرح غذایی مورد نیاز بھ فراگیر آموزش دھید. ٤

 . مواد خوراكی بصورت حجم كمك نمایید بدلیل اینكھ موثرتر از توزین آنان استبھ كودك و خانواده در تخمین . ٥

 . لقمھ ھایی با محتوی كم از نظر كربوھیدرات پیشنھاد دھید. ٦

خانواده را از نظر بررسی برچسبھای كربوھیدراتی مواد خوراكی راھنمایی كنید بدلیل اینكھ قوام در مواد كربوھیدراتی امر . ٧

 . مھمی است

را  تاكید نمایید زیرا كھ نھ تنھا نیازھای روزانھ را مشخص می سازد بلكھ ) كربوھیدراتی(درك مفھوم مبادالت مواد خوراكی . ٨

 .دھد فرصت انتخاب مواد خوراكی را می

ده بھ مشخصات فرھنگی و سیلقھ خانواده را در حد امكان در نظر بگیرید كھ بھ  اینصورت احتمال پای بندی كودك و خانوا. ٩

  . رژیم غذایی بیشتر است

  
  Problem Definition                                                                    بیان مشكل                                                      

  .اسایی شده استمربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شن) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                        

  .دھند كودك و خانواده درك خود را در مورد انسولین، انواع و اثرات آنھا نشان )  ٤(

   Nursing Recommendations                                                 ستاری                                            توصیھ ھای  پر

  . ھای مختلفی از انسولین وجود دارد بھ كودك و خانواده مشخصات انسولین  مصرفی را آموزش دھید بدلیل اینكھ فراورده. ١

 ھا آموزش دھید ولین ھا را بدلیل پیشگیری از آلودگی و یالنحوه صحیح اختالط انس . 

 . روش تزریق را آموزش دھید. ٢

 . جھت كاستن اضطراب و افزایش ھمكاری بھ فراگیران تاكید نمایید كھ این پروسیجر بخش متداولی از زندگی كودك خواھد بود. ٣

اجازه مداخلھ را بدھید در اینصورت بیش از یك نفر پروسیجر ) در صورتی كھ باندازه كافی بزرگ باشد(بھ مراقبین و كودك . ٤

 . را یاد خواھد گرفت

 .پیدا كند» نحوه تزریق را با استفاده از یك پرتقال یا وسیلھ مشابھ آموزش دھید كھ فراگیر بتواند اعتماد كافی را پیش از آ. ٥

ر حالیكھ بر روی دیگران تمرین می كند بررسی كنید بدلیل برای آموزش از روش نمایش استفاده كنید و نحوه نمایش او را د. ٦

 . كند كار استرس كمتری ایجاد می اینكھ این
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 . بدلیل حداكثر جذب انسولین و پیشگیری از ھیپرتروفی محل تزریق روش نوبتی استفاده از نواحی تزریق را یاد دھید. ٧

 .نحوه صحیح نگھداری از انسولین ووسایل را آموزش دھید. ٨

 .در صورت استفاده از پمپ انفوزیون دائم آنرا آموزش دھید. ٩

  .كودك و خانواده روش تزریق را بطور صحیح نشان دھند. ١٠

 .كودك و خانواده طرح نوبتی را ارائھ دھند. ١١

  .كودك و خانواده استفاده صحیح از ناحیھ تزریق را نشان دھند. ١٢

  
  Problem Definition                                                                                             بیان مشكل                              

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                         برآیندھای مورد انتظار                                

  .كودك و خانواده نحوه صحیح استفاده از وسیلھ كنترل را نشان دھند)  ٥(

   Nursing Recommendations                                توصیھ ھای  پرستاری                                                             

  : موارد ذیل را آموزش دھید) د رصورتی كھ باندازه كافی بزرگ است(بھ خانواده و كودك  -١

 وسیلھ كنترل گلوكز خون .  

 صورت آنھا نحوه تنظیم انسولین را با سطح گلوكز خون یاد خواھند گرفت اینھ تفسیر نتایج كھ ب . 

  .ی از وسایلتوجھ و نگھدار. ٢

  
  Problem Definition                                            بیان مشكل                                                                             

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                         آیندھای مورد انتظار                                                                بر

  .كودك و خانواده آزمایش ادرار و تفسیر آنرا نشان  دھند)  ٦(

   Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای  پرستاری                                  

  : موارد ذیل را آموزش دھید) درصورتی كھ باندازه كافی بزرگ است(بھ خانواده و كودك  -١

 آزمایش ادرار از نظر كتون و تفسیر نتایج .  

 نحوه نگھداری نوارھای آزمایش .  

  
  Problem Definition                                                                                                                   بیان مشكل      

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                    برآیندھای مورد انتظار                                                                     

  . دھند كودك و خانواده اھمیت مراعات بھداشت را نشان )  ٧(

   Nursing Recommendations                                                                      توصیھ ھای  پرستاری                       

  . اھمیت بھداشت شخصی را تاكید نمایید زیرا عادات بھداشتی را باید در تمام عمر حفظ نماید. ١
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 . ی كودك اھمیت داردتشویق بھ توجھ منظم از دندانھا و معاینھ چشمی سالیانھ نمایید بدلیل اینكھ در سالمت. ٢

 . جھت كاستن خطر عفونت، نحوه صحیح مراقبت از بریدگیھا و خراش ھا را آموزش دھید. ٣

  . مراقبت صحیح از پاھا را آموزش دھید بدلیل اینكھ اولویت خاصی در دوران بزرگسالی خواھد داشت. ٤

  
  Problem Definition                                                                              بیان مشكل                                             

  .تازگی دیابت او شناسایی شده استھ مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ ب) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  . دھند كودك و خانواده برنامھ منظم ورزشی را شرح داده و انجام )  ٨(

   Nursing Recommendations                                                توصیھ ھای  پرستاری                                              

  . نوعی كار درمانی ترتیب دھید كھ شامل فعالیت فیزیكی باشد زیرا كھ این بخش مھم در كنترل دیابت است. ١

 .برنامھ ورزشی خانگی را تدوین نمایید) مربی ورزش(با كودك، خانواده و دیگران . ٢

ا تقویت نمایید كھ در اینصورت كودك و خانواده بطور مناسب غذا یا انسولین را با مشخصھ فعالیت كودك تطبیق دھید، با مثالھ. ٣

  . آمادگی پیدا خواھند كرد

  
  Problem Definition                                                          بیان مشكل                                                                  

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) ابتكنترل دی(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                برآیندھای مورد انتظار                                                         

  .دھند و كنترل واكنش ھیپوگلیسمی نشان كودك و خانواده درك خود را از عالیم )  ٩(

   Nursing Recommendations                                    توصیھ ھای  پرستاری                                                         

 .را آموزش دھید) سمیخصوصا ھیپوگلی(جھت پیشگیری از تاخیر در درمان، عالیم ھیپر گلیسمی و ھیپو گلیسمی . ١

 . را توضیح دھید) مثبت یا منفی(ارتباط بین نیازھای انسولینی با بیماری،فعالیت و عواطف . ٢

 . چگونگی ساماندھی غذا، فعالیت و انسولین را در اوقات بیماری و اختالل سطح گلوكز آموزش دھید. ٣

ود حمل نمایید در اینصورت درمان ھیپوگلیسمی در دسترس منبعی از كربوھیدرات مثل حبھ ھای قند یا آب نبات را با خ. ٤

 . خواھد بود

  . بھ كودك و خانواده نحوه درمان ھیپوگلیسمی را با مواد خوراكی، قندھای ساده یا گلوكاگون آموزش دھید. ٥
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  Problem Definition                                                   بیان مشكل                                                                        

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                برآیندھای مورد انتظار                                                        

  .خانواده ھویت پزشكی را تھیھ كرده و كودك آنرا مورد استفاده قرار دھد) ١٠(

   Nursing Recommendations                                    توصیھ ھای  پرستاری                                                          

  .داشتن نوعی ھویت مثل دستبند را تشویق نمایید كھ وضعیت كودك را در موارد اورژانس نشان دھد -١

  .بھ كودك در مورد اھمیت داشتن دستبند ھویت توضیح دھید كھ در این صورت ھمكاری بیشتر خواھد بود -٢

  
  Problem Definition                                                                                                  بیان مشكل                        

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                                          برآیندھای مورد انتظار               

  .خانواده و كودك قادر بھ یادداشت صحیح تجویز انسولین و آزمایش گلوكز باشند)   ١١(

   Nursing Recommendations                                                                          توصیھ ھای  پرستاری                    

بھ كودك و خانواده در مورد نحوه یادداشت موارد ذیل كمك نمایید زیرا این اطالعات برای متخصص و خانواده در كنترل  -١

  .دیابت اھمیت دارد

 تجویز انسولین     .  

 مصرف غذا.  

 آزمایش ادرار و خون         .  

 تغییرات قابل توجھ در ورزش.  

 بیماری.  

  
  Problem Definition                                                                                                                كل          بیان مش

  .مربوط بھ مراقبت از كودكی كھ بھ تازگی دیابت او شناسایی شده است) كنترل دیابت(كمبود آگاھی

    Expected Outcomes                                                                                                       برآیندھای مورد انتظار 

  .كودك مسئولیت كنترل بیماری را نسبت بھ سن و توانایی خود داشتھ باشد)  ١٢(

   Nursing Recommendations                                                                              توصیھ ھای  پرستاری                

داشتن صداقت را در گزارش تشویق نمایید در این صورت یادداشت وی صحیح و قابل استفاده خواھد بود مثل خوردن یك  -١

  .شیرینی كھ منع شده است

  .العمر است را تشویق نمایید بھ دلیل اینكھ دیابت یك بیماری مادامبكارگیری مستقل مفاھیم مربوط بھ جلسات آموزشی  -٢

  .در مورد درخواست كمك از كادر پزشكی برای پیشگیری از تاخیر در درمان را آموزش دھید -٣
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  Problem Definition                                                                 بیان مشكل                                                         

  ).كودك مبتال بھ اختالل مزمن(گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ بحران موقعیتی 

    Expected Outcomes                                                               برآیندھای مورد انتظار                                         

  

   Nursing Recommendations                                                 توصیھ ھای  پرستاری                                             

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك مبتال بھ بیماری مزمن ارجاع شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٧ 
 

  

  ادیھیپوتیروئید یسم مادرز

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با اختالل مادرزادی 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

د و         والدین توانایی كنترل شیرخوار از نظر عالیم و نشانھ  ای رش ود را از بردارھ ده و درك خ ھای ھیپوتیروئیدیسم و ھیپرتیروئیدیسم ش

  .العمر وی را بحث نمایند نمایند، داروی تیروئید را بطور مناسب بھ كودك داده و نیاز مادام تكامل طبیعی ابراز

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ریع    . در مورد اھمیت مصرف دارو بھ والدین آموزش دھید - ل س رای تكام تأكید نمایید كھ دارو برای رشد شیرخوار خصوصًا ب

 . مورد نحوه و زمان دادن دارو بھ خانواده آموزش دھید در. مغز ضرورت دارد

رنگ         دارو را می. لوو تیروكسین بصورت یك دوز واحد از راه دھان داده می شود - ا س وده و ب ل نم ی آب ح دار كم وان در مق ت

ھ . داد یا توسط سر پستانك در مقدار كمی فرموال داد ل      باید توصیھ شود مقدار فرموال زیاد نباشد بدلیل اینك رف كام ا عدم مص ب

  . توان در قاشق حاوی غالت داد در صورتی كھ كمی بزرگتر شد می. آید فرموال در مقدار مصرف دارو نیز اشكال پیش می

  . توان دوز مصرفی را تكرار نمود ساعت پس از دادن دارو استفراغ كرد می ١چنانچھ شیرخوار یا كودك طی  -

  .بھ تأخیر تكامل و رشد ضعیف خواھد شدچنانچھ دارو بطور مرتب مصرف نشود منجر  -

م و نشانھ     - ورد عالی دین در م د          ھمچنین بھ وال وزش دھی ك آم ھ پزش زارش ب ان گ م و ھیپرتیروئیدیسم و زم ای ھیپوتیروئیدیس . ھ

  . نماید تواند در شیرخواری بروز كند كھ داروی زیاد دریافت می ھیپرتیروئیدیسم می

ارامتر از حد        لزوم كنترل نبض را قبل از  بھ والدین - ودن پ اال ب ورت ب ت در ص دادن دارو و ھمچنین گزارش بھ مسئول بھداش

  .نصاب را بگویید

رف             - ت مص ورد اھمی د در م ان بای ھ و نوجوان ن مدرس ان  س ھ كودك ت ب ر اس بدلیل اینكھ ھیپوتیروئیدیسم یك ناراحتی مادام العم

  .ھا گفتھ شود دارو و پیگیری ویزیت

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  عدم تناسب رشد و تكامل در رابطھ با فرایند بیماری

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .پیامد كنترل مناسب بیماری، شیرخوار بردارھای رشد و تكامل مناسب سن را نشان دھد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

د   چنانچھ از انجام درمان طی چند ھفتھ اول تولد ی كن . خودداری شود شیرخوار قادر نخواھد بود كھ بردارھای رشد و تكامل طبیعی را ط

  .شود ماه قد، وزن و دور سر توسط پزشك اندازه گیری می ٣-٦و از آن پس ھر ) طی سال اول(ماه  ١-٢لذا در اوان كودكی ھر 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  كاھش سرعت متابولیسم پایھ تنظیم غیر موثر حرارت در رابطھ با

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كنترل بیماری حرارت شیرخوار در محدوده طبیعی حفظ شود امدپی

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

رعت متابولیسم  باشد كھ علت آن كاھش س  می) oF٩٥( oC٣٥در بدو تولد و پیش از شروع درمان حرارت شیرخوار كمتر از  -

 . پایھ است

 .گردد با برقراری درمان، حرارت كودك بتدریج بحالت عادی بر می. توان از پوشش مناسب استفاده كرد می -

تفراغ،  - د از             چنانچھ دوز دارو زیاد باشد عالیمی از جملھ عرق، اس ھ بای رد ك دا خواھد ك ب را پی وابی و ت ی خ بض، ب زایش ن اف

روری انجام شده و          دادن دارو در ھمان وعده خود ات ض د آزمایش د بای دا كن ھ پی عیت ادام داری كرد و در صورتی كھ این وض

  .دوز دارو تنظیم شود
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  عضالنی - بیماریھای اسکلتی 

  
  كودك مبتال بھ اسكولیوز

  Problem Definition                                                                             بیان مشكل                                              

  .بھ پوشیدن كرست طبی غیرمعمولخطر صدمھ مربوط 

    Expected Outcomes                                                                  برآیندھای مورد انتظار                                       

  .ای پیدا نكند كودك در ارتباط با پوشیدن كرست طبی، صدمھ )١(

   Nursing Recommendations                                                                                       توصیھ ھای  پرستاری      

  .محیط را از نظر صدمات بررسی كنید -١

رای پیشگیری ھا و خودداری از راه رفتن در سطوح لغزنده را ب ھا در راھرو و پلھ ھای ایمنی مثل استفاده از دستگیره  احتیاط -٢

  .از افتادن آموزش دھید

  .در توسعھ روش ھای ایمنی تحرك كمك كنید -٣

  
  Problem Definition                                                           بیان مشكل                                                              

  .ت طبی غیرمعمولخطر صدمھ مربوط بھ پوشیدن كرس

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                

  .دھد كودك سازگاری مناسب نسبت بھ وسیلھ تصحیحی را نشان  )٢(

   Nursing Recommendations                                                                          توصیھ ھای  پرستاری                    

  .ھای متناوب برای انجام وظایف مثل رفتن بھ تخت و خارج شدن از آن را نشان دھید روش -١

  .كنیدھای محدود شده و سازش با برخی از بی كفایتی ابداع  متغیرھایی برای فعالیت -٢

  
  Problem Definition                                                                        بیان مشكل                                               

  .خطر اختالل تمامیت پوستی مربوط بھ وسیلھ تصحیحی

    Expected Outcomes                                                                                                   برآیندھای مورد انتظار     

  .از تحریك نداشتھ باشد عالئمی  پوست تمیز بوده و

   Nursing Recommendations                                                                         توصیھ ھای  پرستاری                   

  .در این صورت درمان مناسب برقرار خواھد شد. سطوح پوستی در تماس با كرست طبی را از نظر عالیم تحریك معاینھ كنید -١

  .اقدام صحیح برای درمان یا پیشگیری از شكنندگی پوستی را انجام دھید -٢

یر كرست طبی را پیشنھاد دھید این كار خطر تحریك پوستی را بھ ای در ز پوشیدن مواد غیر تحریك كننده مثل پیراھن پنبھ -٣

  .رساند حداقل می

  .رسانیدن خطر تحریك توصیھ نمایید بھ حداقلحمام یا دوش روزانھ و خشك كردن كامل پس از آن را جھت حفظ نظافت و  -٤
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  Problem Definition                                                                                      بیان مشكل                                   

  .تصویر بدنی در رابطھ با درك عیب در ساختار بدنیاختالل در 

    Expected Outcomes                                                                           برآیندھای مورد انتظار                            

  .كرست كامال مطابقت داشتھ و ھیچگونھ ناراحتی ایجاد نكند -) ١(

  .كند كودك دستورات مربوط بھ پوشیدن و مراقبت از كرست طبی را رعایت  -

  .كند كودك آراستگی خوبی داشتھ و لباس جالب و كفش مناسب استفاده  -

   Nursing Recommendations                                                                         توصیھ ھای  پرستاری                     

  .طرحی جھت تشویق ھمكاری و سازش با كودك ارائھ دھید -١

  .كوشش كنید كھ منبع ھرگونھ ناراحتی را تعیین كنید در این صورت مراقبت مناسب برقرار خواھد شد -٢

  .ارجاع دھید ١اری و خدمات مورد لزوم بھ ارتوتیستبرای سازگ -٣

  .در طرح بھداشت شخصی كمك كنید -٤

  .در انتخاب لباس جالب و مناسب برای پوشیدن در روی كرست طبی كمك كنید -٥

  .در مورد انتخاب كفش مناسب جھت حفظ تعادل توصیھ نمایید -٦

  .وری را از وسیلھ دریافت خواھد كرد رت كودك حداكثر بھرهدرآوردن و پوشیدن كرست طبی را تقویت كنید در این صو -٧

  
  Problem Definition                                                                                 بیان مشكل                                        

  .ر بدنیتصویر بدنی در رابطھ با درك عیب در ساختااختالل در 

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  .كند ھا را ابراز  كودك احساسات و دلواپسی -) ٢(

  .كند كودك فایده درمان را شناسایی  -

  .اقبت پرستاری كودك مبتال بھ بیماری مزمن یا ناتوان رجوع شودھمچنین بھ طرح مر -

   Nursing Recommendations                                                              توصیھ ھای  پرستاری                               

  .كند حث كند اینكار سازش را تشویق میكودك را تشویق كنید كھ احساسات خود را در مورد كرست طبی ب. ١

  .ابعاد مثبت و نتیجھ نھایی را برای تشویق بھ پذیرش درمان تاكید نمایید -٢

  :مراقبت پیش از عمل* 

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك قبل از جراحی رجوع شود

  :مراقبت پس از عمل* 

  .بھ طرح مراقبت پرستاری كودك پس از جراحی رجوع شود

  

  

                                                             
1 . Orthotist 
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  Problem Definition                                                                                                 شكل                        بیان م

  .خطر صدمھ مربوط بھ جراحی

    Expected Outcomes                                                                                        برآیندھای مورد انتظار                

  .كودك بدون صدمھ بھ سیستم عصبی بھ تحرك دست یابد )١(

   Nursing Recommendations                                                                         توصیھ ھای  پرستاری                    

قرار دھید اینكار سبب سھولت و كاھش خطر صدمھ بھ ناحیھ جراحی  ١)ھارینگتون(ت دستور روی تخت خاصدر صور. ١

  .شود می

  . ھا می شود از حركات پیچشی خودداری كنید چون سبب آسیب مھره. بدنی را حفظ كنید  تقارن مناسب. ٢

  . استفاده شود) خوردگی در بدن بدون ایجاد پیچ( ٢در ھنگام برگردانیدن كودك با دقت از روش یك قطعھ. ٣

 . ساعت بصورت طاق باز باشد ١٢باید مدت ) ٣پروسیجر الك(پیش از حركت دادن بصورت یك قطعھ . ٤

 در شروع فعالیت وادار كنید كھ كودك از یك پھلو بھ وضعیت نشستھ در آید . 

ھای  اینكار برای حركت مناسب اندام. زش كندتشویق كنید كھ كودك بطور متناوب با انقباض سست كردن عضلھ ساق و ران ور. ٥

 .تحتانی بالفاصلھ پس از عمل ضروریست

 . آزمایشات منظم سیستم عصبی را انجام دھید. ٦

 . شود بھ درمان فیزیكی و ورزشھای دورانی كمك كنید اینكار سبب حفظ تو نیستیھ عضالت و انعطاف مفاصل می. ٧

  .شود معموال تحرك بدون كمك قبل از ترخیص اجازه داده می. طور آرام قدم بزنیدبا كمك كمربند ایمنی و واكر ب. ٨     

  
  Problem Definition                                                                                      بیان مشكل                                   

  .خطر صدمھ مربوط بھ جراحی

    Expected Outcomes                                                                             ندھای مورد انتظار                          برآی

  .از نفخ شكم را نشان ندھدعالمتی   كودك ھیچ ) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                        توصیھ ھای  پرستاری                     

  .برای پیشگیری از نفخ شكم، سوند معده را وارد كرده و حفظ كنید. ١

بررسی كنید اینكار بمنظور تعیین برداشتن سوند و شروع رژیم غذایی ) یعنی صدای روده(از نظر برگشت فعالیت روده ای . ٢

 . باشد می

 . ھر چھ زودتر تحرك را برای افزودن پریستالسیس تشویق كنید .٣

 . ھر چھ زودتر مصرف مایع را از راه دھان تشویق كنید. ٤

 . دھد فرصتی برای انتخاب مواد غذایی عادی از جملھ فیبر بدھید اینكار برای پیشگیری از یبوست در نتیجھ بی حركتی رخ می. ٥

  . اده كنیداز لینت دھنده ھای مدفوع استف. ٦

  

                                                             
1 Harrington 
2 -logrolling 
3 -luque 
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  Problem Definition                                                      بیان مشكل                                                                    

  .درد حاد در رابطھ با پروسیجر جراحی

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                  

  . كودك استراحت مطلوبی داشتھ و ھیچگونھ مالكی از ناراحتی را گزارش ندھد

   Nursing Recommendations                                             توصیھ ھای  پرستاری                                               

  . بدلیل ماھیت درد نیاز برای كنترل درد را پیش بینی كنید. ١

تا زمان كنترل درد داده و داروی غیر مخدر را برای پیشگیری از ) رای ساعت مقرر(داروی مخدر را با برنامھ پیشگیرانھ . ٢

 . وقوع درد بدھید

  . برای كودكی كھ قادر بھ پیروی از آموزشھا باشد انجام دھیدكنترل درد توسط بیمار را . ٣

  
  Problem Definition                                                         بیان مشكل                                                               

  .دست دادن خون و كاھش پرفیوژن كلیھ اختالل دفع ادراری در رابطھ با پروسیجر جراحی، از

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                

  . كودك بازده ادراری كافی داشتھ باشد

   Nursing Recommendations                                                                           توصیھ ھای  پرستاری                   

  . دلیل اینكھ احتباس ادراری با این جراحی و بیھوشی امری عادی است لذا باید از سوند استفاده شودھ ب. ١

 . متعاقب در آوردن سوند، مكررا دفع ادرار را تشویق كنید. ٢

 .جھت كاستن ركود ادرار، تحرك زودتر را تشویق كنید. ٣

 . جھت تشویق بھ دفع ادرار محیط خلوت فراھم سازید. ٤

 . جھت بررسی كفایت فعالیت كلیھ، جذب ودفع مایعات را كنترل كنید. ٥

 . برای كفایت مایع رسانی و بازده ادرار، انفوزیون مایعات را حفظ كنید. ٦

  . مایعات از راه دھان را تشویق كنیددر صورت مجاز صرف . ٧

  
  Problem Definition                                                        بیان مشكل                                                                  

  .تحرك  فیزیكی در رابطھ با جراحی نخاع و استفاده از ابزاراختالل در 

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                

  . اعضاء خانواده حمایت مورد نیاز را داشتھ باشند

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                            

  .بھ طرح مراقبت پرستاری از كودك بی حركت رجوع شود
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  Problem Definition                                                                            بیان مشكل                                             

  .خطر گسستگی فرآیند خانوادگی در رابطھ با كودك مبتال بھ ناتوانی جسمی

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                 

  

   Nursing Recommendations                                                            اری                                    توصیھ ھای  پرست

  . ای كھ كودك بیمار یا بستری در بیمارستان دارد رجوع شود بھ طرح مراقبت پرستاری خانواده
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  جوانان ١رماتوئیدكودك مبتال بھ آرتریت 

  Problem Definition                                                                      بیان مشكل                                                    

  .درد مزمن مربوط بھ التھاب مفاصل

    Expected Outcomes                                                                      برآیندھای مورد انتظار                                 

  .از ناراحتی را نشان ندھد عالمتی  كودك ھیچ  -) ١(

  .د ناز التھاب را نداشتھ باش عالئمی  مفاصل  -      

   Nursing Recommendations                                                               توصیھ ھای  پرستاری                             

  . بر حسب دستور از داروھای ضد التھابی جھت سركوب جریان التھاب استفاده كنید 

  
  Problem Definition                                                                                                                      بیان مشكل    

  .درد مزمن مربوط بھ التھاب مفاصل

    Expected Outcomes                                                                                                         برآیندھای مورد انتظار

  .بوده و یا حداقل ناراحتی را داشتھ باشدكودك قادر بھ حركت بدون درد ) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                 توصیھ ھای  پرستاری                            

  . در مفاصل دردناك جھت كاستن درد و سفتی از گرما استفاده نمایید. ١

 وه حمام گردابیحمام وان بعال . 

 حمام پارافین . 

 تشكچھ ھای گرم مرطوب . 

 غوطھ ور كردن در آب . 

 . از برنامھ پیشگیرانھ در تجویز دارو برای كاستن احتمال وقوع درد استفاده كنید. ٢

 . تواند درد را تشدید نماید از بكارگیری زیاد مفاصل متورم دردناك خودداری كنید بدلیل اینكھ ورزش می. ٣

 . از روشھای غیر دارویی كاھش درد جھت متعادل كردن درك درد استفاده كنید. ٤

  .كند از رژیم غذایی متعادل برای جلوگیری از افزایش وزن استفاده كنید زیرا كھ فشار اضافھ بھ مفاصل ملتھب وارد می. ٥

  
  Problem Definition                                                              بیان مشكل                                                           

  .تحرك فیزیكی مربوط بھ ناراحتی و سفتی مفصلاختالل در 

    Expected Outcomes                                                           برآیندھای مورد انتظار                                             

  . انعطاف پذیری مفاصل در مقایسھ با یافتھ ھای پیشین بھبود یابد -

  . كودك فاقد انقباضات غیر عادی عضالت باشد -

  .كودك بھ فعالیتھایی مطابق عالیق، قابلیت ھا و سطح تكامل اشتغال یابد -

                                                             
1 -Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) 
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   Nursing Recommendations                                               توصیھ ھای  پرستاری                                                

  . درمان فیزیكی را انجام داده و یا نظارت نمایید. ١

 ورزشھای تقویت كننده عضالت . 

  ورزشھای تحرك مفصل. 

در ھنگام ) خمیدگی(شدگی ھای شن جھت نگھداری در وضعیت مورد نیاز و كاستن عیب جمع  در صورت نیاز از آتل و كیسھ. ٢

 . استراحت استفاده كنید

 . باشد می) خمیدگی(بطور طاق باز روی تشك سفت دراز بكشید در حالیكھ مفاصل كشش دارد اینكار جھت كاستن عیب جمع شدگی . ٣

ه ھا، رانھا و زانوھا استفاده كنید اینكار جھت حفظ امتداد مھر) بدون بالش یا یك عدد بالش باریك(بطور مكرر از وضعیت دمر . ٤

 . باشد می

 . ورزشھای درمانی را در فعالیتھای بازی تلفیق نمایید. ٥

 شنا كردن . 

 پرت كردن یك توپ . 

 آویزان شدن از میلھ باالی تخت. 

 سوار شدن بر سھ چرخھ یا دوچرخھ . 

 ). مثال شناكردن(مبتال نیاورد  تشویق نمایید كھ كودك بطور فیزیكی فعال باشد ولی بطریقی كھ فشار زیادی روی مفاصل. ٦

 . سازد فعالیتھای روزمره زندگی را تشویق و نظارت كنید زیرا كھ اینھا تجربیاتی را فراھم می. ٧

 . تمایل طبیعی كودك را از نظر فعال بودن تشویق كنید. ٨

  . رمیتی برقرار خواھد شدبطور مكرر عملكرد مفاصل را بررسی كنید در اینصورت درمان مناسب برای پیشگیری از دفو. ٩

  
  Problem Definition                                                                                                           بیان مشكل               

  .ا ناراحتی و تحرك مختل مفاصلدر رابطھ ب) بھداشت، پوشاك، آراستگی و تغذیھ یا دفع/ استحمام (نقص مراقبت از خود 

    Expected Outcomes                                                                                    برآیندھای مورد انتظار                     

  .ھای مناسب بدون احساس خستگی اشتغال یابد كودك بھ فعالیت) ١(

   Nursing Recommendations                                                                                            توصیھ ھای  پرستاری 

  . حداكثر استقالل را تشویق كنید، در حد توان كودك، مسئولیتی بھ وی محول سازید. ١

 .بھ ابداع روشھایی نماییدجھت سھولت در فعالیت مستقل روشھایی را فراھم سازید یا كمك . ٢

 . پوشاكی را انتخاب كنید كھ از نظر پوشیدن و بستن دكمھ راحت باشد. ٣

 .را جھت گرفتن راحت تر در دست متعادل سازید) قاشق، مسواك و شانھ و غیره(وسایل مصرفی . ٤

 .شود دفع می در صورت نیاز نشمینگاه توالت را با ارتفاع زیاد انتخاب كنید اینكار سبب سھولت در. ٥

 .نصب كنید) در راھروھا و توالت(دستگیره ھایی از نظر آسودگی و ایمنی . ٦

  . در صورت مناسبت استفاده از آتل ھا را آموزش دھید و گرفتن مسئولیت در اینمو رد را تشویق كنید. ٧
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  Problem Definition                                                                    بیان مشكل                                                       

  .در رابطھ با ناراحتی و تحرك مختل مفاصل) بھداشت، پوشاك، آراستگی و تغذیھ یا دفع/ استحمام (نقص مراقبت از خود 

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                        

  .كودك در فعالیتھای مناسب بدون خستگی بی مورد اشتغال یابد -) ٢(

  .خواب كافی داشتھ باشد/ كودك استراحت  -      

   Nursing Recommendations                                                   توصیھ ھای  پرستاری                                         

  . شود اوقات منظم از نظر خواب و استراحت را فراھم سازید اینكار سبب حفظ انرژی می ،حاد  در مرحلھ. ١

 .در طراحی استراحت مورد نیاز كودك در ھنگام حضور در مدرسھ، پرسنل مدرسھ و معلمین را مشمول سازید. ٢

  . كودك را تشویق كنید كھ در حد تحمل در تمام فعالیت ھا شركت نماید. ٣

  
  Problem Definition                                                                                                       بیان مشكل                   

  .ی جدید و روشھای درمانیكمبود آگاھی در رابطھ با شروع داروھا

    Expected Outcomes                                                                                              برآیندھای مورد انتظار           

  .خانواده آگاھی كافی در مورد داروھا و روشھای درمانی كسب نمایند/ بیمار -

 .اثرات جانبی را تشخیص دھند/ اكنش نامناسب داروھا بیمار خانواده و -

  

   Nursing Recommendations                                                                                 توصیھ ھای  پرستاری             

 . توانند یاد بگیرند در اینصورت بھتر می ھا و ترسھا را بدھید بھ بیمار و والدین اجازه بحث در مورد دلواپسی. ١

 . ، نحوه تجویز، عوارض جانبی و واكنشھای نامطلوب را آموزش داده و بر حسب ضرورت تكراركنیدداروھا ھدف از مصرف. ٢

 . مكتوب در مورد و تمام داروھا و درمانھای مشخص شده فراھم نمایید) اصول(اطالعات . ٣

 . ز داروھا و درمانھا مشمول سازیدخانواده را در تجوی/ بیمار. ٤

  . خانواده را ثبت نمایید/ آموزش بیمار. ٥

  
  Problem Definition                                                                                          بیان مشكل                               

  .بطھ با فرایند بیماریتصویر بدنی در رااختالل در خطر 

    Expected Outcomes                                                                                         برآیندھای مورد انتظار                

  . ھا را در مورد خود پنداری و بیماری ابراز نماید كودك احساسات و دلواپسی

   Nursing Recommendations                                                                          تاری                    توصیھ ھای  پرس

  . ھا وجود خواھد داشت ھایی برای ابراز احساسات و دلواپسی در دسترس كودك باشید در اینصورت فرصت. ١

 . ھا استفاده كنید جھت تشویق بھ ابراز احساسات و دلواپسی) اس، گوش شنوا و سكوتمثال انعك(از روشھای ارتباط درمانی . ٢

 .ھایی را كشف و توسعھ دھید كھ كودك بتواند موفق شود اینكار جھت ترویج خود پنداری مثبت است فعالیت. ٣

 . ول سازیدكودك را در درمان و تصمیمات درمانی جھت ترویج خودپنداری مثبت و كاھش حس ناتوانی مشم. ٤

  .كودك را بھ گروه حمایت از كودكان مبتال بھ آرتریت رماتوئید جوانان ارجاع دھید. ٥     
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  Problem Definition                                                                                بیان مشكل                                           

  ).كودك مبتال بھ بیماری مزمن(ستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با بحران موقعیتی خطر گس

    Expected Outcomes                                                                             برآیندھای مورد انتظار                           

  . ر منزل  نشان دھدخانواده مھارت الزم را در مراقبت د

   Nursing Recommendations                                                                   توصیھ ھای  پرستاری                           

  . خانواده را بھ گروه حمایت و موسسات ارجاع دھید. ١

  . بیماری مزمن یا ناتوان رجوع شودھم چنین بھ طرح مراقبت پرستاری كودك مبتال بھ . ٢
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  كودك مبتال بھ استئومیلت

 Problem Definition  بیان مشكل

  درد حاد در رابطھ با فرایند عفونی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود نشان داده می كودك با كاھش درد مواجھ شود كھ با نمره پایین در بررسی درد توسط ابزار مناسب سن

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . ساعت و در صورت ضرورت بیشتر كنترل كنید ٨عروقی و درد را حداقل  -وضعیت عصبی -

  . تواند سبب ناراحتی شود لذا باید بی حركت كرده و با بالش حمایت كرد بدلیل اینكھ ھر گونھ حركت اندام مبتال می -

  . ت دادن یا برگرداندن باید از كودك در مورد نحوه تغییر وضعیت كھ با آرامش بیشتر توام باشد پرسیده شوددر ھنگام حرك -

  .در طی مرحلھ حاد درد ممكن است نسبتًا شدید باشد و پرستار باید قبل از جابجایی از ضد درد استفاده كند -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ھا و عفونت زخم طھ با درمان با آنتی بیوتیكخطر بروز عوارض جانبی در راب

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .زخم عاری از عفونت و در حال التیام باشد. رگ مورد نظر باید باز و عاری از عفونت باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

م        بھ دلیل اینكھ حفظ طوالنی مدت رگ برای تزریق آنت - ر عالی ھ را از نظ رر ناحی دقت و مك رورت دارد پرستار ب ی بیوتیك ض

  . گیرد تحت نظر می

وارض    - دن، ع پرستار باید اطالعات كامل درمورد آنتی بیوتیك تزریقی داشتھ باشد شامل محاسبھ دوز بر اساس وزن یا سطح ب

زارش   باید ا ،در صورت باالرفتن بیش از سطح درمانی . جانبی و سطح درمانی درخون ك گ ز تزریق آن خودداری و بھ پزش

  .دھد

ت  بھ دلیل اینكھ كودك احتماًال آنتی بیوتیك ھای مختلف دریافت می - یت . كند سازگاری امر مھمی اس ھ      حساس ر گون روز ھ ھا و ب

  . شود گزارشمسائل كھ سابقًا در حین استفاده از آنتی بیوتیك رخ داده است باید 

د   ھ بطور متناوب پرستار باید داده - رل نمای ھ كنت ای    . ای آزمایشگاھی را جھت اطمینان از فعالیت كبد و كلی ل گلبولھ شمارش كام

  .خون و سرعت سدیمان باید بطور منظم جھت پاسخ كودك بدرمان كنترل شود

  . تكنیك استریل باید بطور مناسب استفاده شود. احتیاطھای استاندارد در تمام اوقات باید حفظ شود -

دازه  ھای كودكان با زخم - ود     جراحی یا درن باید بدقت كنترل شوند، ترشح آنھا باید بھ دقت در ھر شیفت ان ت ش ری شده و ثب . گی

ود     تاری نوشتھ ش زارش پرس رورت      . رنگ، قوام ترشح و ھر گونھ بوی غیر عادی باید در گ ز ض م نی ورد زخ یف در م توص

  .دارد
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 Problem Definition  بیان مشكل

  رابطھ با فرایند عفونی و محدودیت فعالیت اختالل تحرك فیزیكی در

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .شود كودك حركات دورانی كامل اندامھای غیر مبتال را نشان داده كھ با شركت آنھا در مراقبت از خود نشان داده می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ت دارد    استراحت در تخت یا عدم تحم - ت اھمی ار عفون گیری از انتش ل     . یل وزن بھ اندام مبتال برای پیش ھ تحم ار ب ی بیم دسترس

  .شود كامل وزن و مراقبت از خود با پاسخ كودك نسبت بھ درمان و با بررسی فرایند التیام توسط پزشك تعیین می

ك      ای كودك ام برآوردن نیازھای تغذیھ. تواند باعث كاھش اشتھا شود بی حركتی می - ل و كم ھیل رشد و تكام ت تس ر اساسی جھ

  .كودك باید رژیم پركالری و پروتئین دریافت نماید. بھ فرایند التیام است

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تأخیر رشد و تكامل در رابطھ با بی حركتی و محدودیت فعالیت

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .ھای مناسب سطح تكاملی را برای كودك در نظر بگیرند والدین فعالیت. تكامل را نشان دھد كودك رفتار مناسب رشد و

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ود  - ور            . موضوعات تكاملی باید توسط پرستار تعیین ش د بط د خانواده بای زل داشتھ باش دود در من ت مح د فعالی ار بای ھ بیم چنانچ

  . تواند بھ فرایند التیام كمك نماید نھ محدودیت تكاملی میواضح درك نماید چگو

د      در مورد فعالیت - ث كنی د بح ظ نمای ود را حف ھ       . ھای مناسب سن كھ بتواند سطح تكاملی موج د ك از دارن ھ نی ن مدرس كودكان س

  .تكالیف خود را انجام داده و تماس خود را با دوستانشان حفظ كنند

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با نحوه درمان طوالنی مدت با آنتی بیوتیك در منزل 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

ی    ھ دلواپس ر گون وعات     والدین نحوه صحیح مصرف آنتی بیوتیك را نشان داده، عوارض جانبی قابل گزارش را بیان كنند و ھ ا موض ا ی ھ

  .شناسایی كنندمربوط بھ مراقبت خانگی را 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . آماده كردن دارو و تزریق ایمن را آموزش دھد نحوهپرستار باید  ،آنتی بیوتیك وریدی در منزلدریافت در صورتی  -

اس چشمی ض   . نمائیدنیاز والدین در این مورد و  توجھ خاص بھ عالیم یأس یا اضطراب  - عیف و شكلك  پرسشھای تكراری، تم

  .ھایی از اضطراب بوده كھ ممكن است در توانایی والدین از نظر بخاطر سپاری اطالعات مداخلھ نماید عصبی شاخص

دین - ھ وال د     ب یجرھا بدھی ادگیری پروس ورد ی ت در م ازخورد مثب رده و ب ازگو ك ات را ب د احساس ازه دھی ھ  . اج ھ ك ایش آنچ نم

 . أثیر آموزش استیادگرفتھ است بھترین طریق برای ارزیابی ت

  .توصیھ بھ والدین از نظر رعایت اصول درمان مسئلھ مھمی است و پیگیری نیز باید تأكید شود -
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  بیماریھای سیستم ایمنی

  
  HIVكودك و نوجوان مبتال بھ 

  Problem Definition                                                                               بیان مشكل                                           

  .ھای بدن و وجود ارگانیسم ھای عفونی بھ اختالل سیستمخطر عفونت مربوط 

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  .كودك تماس با افراد مبتال بھ عفونت نداشتھ باشد -) ١(

  .كودك و خانواده عادات خوب سالمتی را بكار گیرند -      

  .كودك ھیچگونھ مالكی از عفونت را نشان ندھد -      

   Nursing Recommendations                                                            توصیھ ھای  پرستاری                                  

  .ھا را بطور كامل بشوئید ھای عفونی دست انیدن ارگانیسمجھت بھ حداقل رس -١

  .ھای عفونی است ھا را بھ مالقات كنندگان توصیھ نمایید كھ جھت بھ حداقل رسانیدن تماس با ارگانیسم شیوه مناسب شستن دست -٢

  .كودك را در اطاقی كھ كودكان بستری فاقد عفونت ھستند و یا اطاق خصوصی قرار دھید -٣

كودك را با افرادی كھ دچار عفونت ھستند از جملھ خانواده، كودكان دیگر، دوستان و پرسنل محدود نموده و توضیح دھید كھ  تماس -٤

  .كودك نسبت بھ عفونت خیلی حساس است این كار جھت تشویق ھمكاری و درك است

  .جھت كاستن خطر عفونت، آسپسی طبی را رعایت نمایید -٥

  .افی را جھت ارتقاء دفاع طبیعی بدن تشویق نماییدتغذیھ خوب و استراحت ك -٦

  ھای دوره كودكی ای را توضیح دھید چنانچھ اگر تماسی با بیماری بھ خانواده و كودك بزرگتر در مورد اھمیت تماس با افراد حرفھ -٧

  .  استفاده شود اند كھ در این صورت ضرورت خواھد داشت ایمونوگلوبولین مربوطھ داشتھ) مثال آبلھ مرغان، سرخك( 

  .ھای خاص، واكسیناسیون مناسب را بر حسب دستور فراھم سازید جھت پیشگیری از عفونت*

  .آنتی بیوتیك را بر حسب دستور تجویز نمایید* 

  
  Problem Definition                                                                              بیان مشكل                                              

  .ھای بدن و وجود ارگانیسم ھای عفونی خطر عفونت مربوط بھ اختالل سیستم

    Expected Outcomes                                                             برآیندھای مورد انتظار                                             

  .از سرایت بیماری بھ دیگران جلوگیری بھ عمل آید)  ٢(

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                            

  .ھای استاندارد اعمال شود  جھت پیشگیری از انتشار ویروس احتیاط -١

ھرگونھ سوء تفاھم در مورد سرایت ویروس را روشن نمایید زیرا . آموزش دھید) یعنی خانواده و پرسنل(احتیاط ھا را بھ دیگران  -٢

  .ھای مناسب مداخلھ نماید  كھ این یك مسالھ عادی بوده و ممكن است در استفاده از احتیاط

ھا، دست زدن بھ ناحیھ  شستن دست(شگیری از انتشار عفونتھای محافظتی را بھ كودكان مبتال آموزش دھید كھ جھت پی روش -٣
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  .است) تناسلی، توجھ الزم پس از استفاده از لگن یا توالت

  .ھای شیرخواران و كودكان بھ نواحی آلوده و قراردادن اشیاء آنان در آن نواحی ممانعت بھ عمل آورید از تماس دست -٤

بتال كھ عادت بھ گاز گرفتن دارند یا كنترلی روی ترشحات بدنی خود ندارند بر قرار ھایی برای رفتار و تماس كودكان م محدودیت -٥

  .سازید

  .ھای اختصاصی برقرار سازید وضعیت خانھ را بررسی كرده و معیارھای محافظتی حقیقی را در موقعیت -٦

  
  Problem Definition                                                    بیان مشكل                                                                     

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ عود بیماری، دفع از طریق اسھال، از دست دادن اشتھا و كاندیدیاز دھانی:  عدم تعادل تغدیھ

    Expected Outcomes                                                            برآیندھای مورد انتظار                                              

  .بیمار با سوء تغذیھ مواجھ نشود

   Nursing Recommendations                                      توصیھ ھای  پرستاری                                                        

  .ھای غنی از نظر كالری و پروتئین فراھم سازید ھت برآوردن نیازھای بدنی از نظر متابولیسم و رشد، غذا و لقمھج -١

  .تقویت نمایید) ھای تجاری پودر شیر و مكمل(جھت بھ حداكثر رسانیدن كیفیت مصرف، غذاھا را با مكمل  -٢

  .داخالت غذایی در ھنگام بطئی شدن رشد یا كاھش وزن انجام شودوزن و رشد كودك را كنترل نمایید كھ در صورت لزوم امكان م -٣

  .جھت درمان كاندیدیازدھانی از داروھای ضد قارچ بر طبق دستور استفاده نمایید* 

  
  Problem Definition                                                     بیان مشكل                                                                     

  .HIVھای فیزیكی، بستری در بیمارستان و ننگ اجتماعی نسبت بھ عفونت  تقابل اجتماعی مختل مربوط بھ محدودیت

    Expected Outcomes                                                  برآیندھای مورد انتظار                                                       

  .كند كودك در فعالیتھای مربوط بھ ھمساالن و خانواده شركت 

   Nursing Recommendations                                      توصیھ ھای  پرستاری                                                        

  .باشد مایید اینكار جھت سھولت سازش میبھ كودك در شناسایی توان شخصی كمك ن. ١

 . آموزش دھید در این صورت كودك بطور غیر ضروری ایزولھ نخواھد شد HIVبھ پرسنل مدرسھ و ھمكالسان در مورد عفونت . ٢

 . كودك را از نظر شركت در فعالیتھای مختلف  با كودكان دیگر و خانواده تشویق نمایید. ٣

  . كودك را تشویق كنید كھ در زمان بستری در بیمارستان با دوستان تماس تلفنی داشتھ باشد بھ منظور کاھش حس ایزولھ،. ٤

 

  Problem Definition                                                    بیان مشكل                                                                       

  .ی مربوط بھ خطر انتقال بیماریمشخصات اختالل جنس

    Expected Outcomes                                                 برآیندھای مورد انتظار                                                        

  .دھند نوجوانان، ھویت جنسی مثبت را نشان  -

  .نوجوانان باعث آلودگی افراد دیگر نشوند -

   Nursing Recommendations                                                                 توصیھ ھای  پرستاری                           

  .نوجوانان را از نظر موارد ذیل آموزش دھید تا اطالعات كافی جھت ابراز تمایالت جنسی ایمن داشتھ باشند. ١
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 سیانتقال از طریق جن . 

 خطرات بی بند و باری جنسی . 

 خطر عفونت در حین زایمان . 

 دوری از رفتارھای پرخطر . 

 پرھیز كاری، استفاده از كاندوم . 

  .ھای جنسی تشویق نمایید برای سھولت سازش، نوجوانان را از نظر صحبت در مورد احساسات و دلواپسی. ٢

  
  Problem Definition                                                                                      بیان مشكل                                     

  ).مثل آنسفالوپاتی، درمانھا(درد مزمن مربوط بھ جریان بیماری 

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                        

  . دھد كودك فاقد درد یا حداقل درد یا تحریك پذیری را نشان 

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                             

  .درد را بررسی نمایید. ١

 .از استراتژیھای غیر دارویی درد جھت كمك بھ كودك از نظر كنترل درد استفاده نمایید. ٢

مثل تكان دادن، بغل كردن ، قنداق كردن، كاستن تحریكات [در شیر خواران ممكن است از معیارھای آرام بخش عمومی . ٣

 .استفاده شود ])یا نباشدبدلیل آنسفالوپاتی ممكن است موثر باشد (محیطی 

 .ھای دارویی نیز استفاده نمایید از استراتژی. ٤

 .در صورتی كھ ضد درد در كاستن درد مداوم موثر باشد برنامھ پیشگیرانھ را در اینمورد طراحی نمایید. ٥

 .استفاده كنید) EMLAمثل استفاده از ( ١دن درد ناشی از پروسیجرھای دردناك از پیش داروھانحداقل رساجھت بھ . ٦

 . استفاده شود) مثل ضد افسردگی(در درد حاصل از نوروپاتی ممكن است از داروھای ضد درد كمكی . ٧

  .تاثیر مداخالت دارویی و غیر دارویی را با بررسی گزارش درد ارزیابی نمایید. ٨      

  
  Problem Definition                                                                بیان مشكل                                                          

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ داشتن كودكی با یك بیماری مھلك

    Expected Outcomes                      برآیندھای مورد انتظار                                                                                   

  .كودك حمایت كافی را دریافت نماید

   Nursing Recommendations                  توصیھ ھای  پرستاری                                                                            

  .بستری در بیمارستان دارد رجوع شودای كھ كودك بیمار یا  بھ طرح مراقبت از خانواده

  

  

                                                             
1 . premedication  
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  Problem Definition                                              بیان مشكل                                                                              

  .پیش بینی غم خواری مربوط بھ كودكی با بیماری بالقوه مھلك

    Expected Outcomes                                             ی مورد انتظار                                                            برآیندھا

  .خانواده و كودك حمایت كافی را دریافت نماید

   Nursing Recommendations                                       توصیھ ھای  پرستاری                                                       

  .بھ طرح مراقبت از كودك در مرحلھ نھایی بیماری یا در حال فوت رجوع شود
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 كودك تحت درمان با كورتیكوستروئیدھا

 Problem Definition  بیان مشكل

  توجھ بھ عوارضعدم : كنترل غیر موثر رژیم درمانی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك تمام داروھا را طبق دستور مصرف نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ًا  . گیری در صورت حذف یك دوز و زمان كاستن دوز مصرفی تأكید نماید پرستار بطور یقین باید در مورد نحوه تصمیم - عموم

ی را    دوز از دارو حذف شود باید بمحض یادآوری مصرف نماید ولی چنانچھ نزدیك بھ دوز بعدی چنانچھ یك  د دوز قبل باشد بای

  .حذف نماید

  .ای در درمان كورتیكوستروئید پیش نیاورد پرستار باید تأكید نماید كھ بطور ناگھانی وقفھ -

  . یا شیر مصرف نماید جھت بھ حداقل رسانیدن خونریزی گوارشی كودك باید دارو را با غذا -

رف    - رای مص ب      غذاھای  بدلیل اینكھ اشتھای كودك ممكن است افزایش پیدا كند تشویق ب ول روز مناس م در ط الری ك دارای ك

  ). تواند احتباس مایع را بیشتر نماید یادآوری نماید كھ نمك می بھ خانوادهپرستار باید (است 

ت  شكل مایع كورتیكوستروئید سیستمیك برای كودكا - امطبوع اس ی     . ن ن رجیح داده م تر ت ت بیش ن موقعی رص را     در ای ھ ق ود ك ش

  . مخلوط كرده و داد) یك قاشق چایخوری غذا یا مایع(خرد كرده و با مقدار خیلی كم ماده خوراكی شیرین 

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  تصویر بدنی مختل در رابطھ با تغییرات ناشی از درمان

 Expected Outcome  ورد انتظاربرآیند م

  كودك احساسات خود را در مورد تغییر ظاھر مطرح سازد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

رده و          پرستار می. تغییرات ظاھری موقت و قابل برگشت است ت مقایسھ ك ر ویزی زایش وزن را در ھ ھ ظاھر و اف وط ب تواند تغییر مرب

  .احساسات خود را بازگو كند تشویق نماید كھ كودك

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  خطر عفونت در رابطھ با سركوب سیستم ایمنی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .كودك فاقد تب و عاری از عفونت ثانویھ باشد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

زش         بھ خانواده. مخفی سازد كورتیكوستروئید میتواند عفونتھا را - رفھ، آبری رارت، س زایش ح ورت اف ھ در ص ود ك باید تأكید نم

  . از بینی، حساسیت گوش، كاھش اشتھا، تھوع، استفراغ، اسھال، تغییر رفتار یا حتی بیحالی را بھ پزشك اطالع دھد

رل شده و ضایع          - م كنت ت زخ م عفون وفتگی و عالی ر ك داول از نظ ی    پوست كودك باید بطور مت رف نم ع برط ھ بموق ود   اتی ك ش
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  . گزارش داد

  . باید تأكید نمود كھ نباید از داروھای بدون نسخھ برای كودك استفاده نمود بھ خانواده -

ك بیماری          . كودكی كھ تحت درمان طوالنی مدت است باید از افراد بیمار دوری كند - ا ی ودك را ب ھ تماس ك ر گون د ھ دین بای وال

  .غان سریعًا بھ مسئول بھداشت گزارش دھندعفونی مثل سرخك یا آبلھ مر

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  در رابطھ با اطالعات ناكافی ) ھا نارسایی غده فوق كلیھ و التیام دیررس زخم(خطر آسیب 

 Expected Outcome  برآیندھای مورد انتظار

  .والدین بتوانند دلیل عدم وقفھ ناگھانی دارو را توضیح دھند. م نشودكودك مواجھ با آسیب در نتیجھ وقفھ زودتر دارو یا تأخیر التیام زخ

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . ھای بالقوه محیطی و استراتژیھای پیشگیری از حادثھ بر حسب سن تكاملی باید تأكید شود آسیب -

دت      باید تأكید نمود كھ جھت بھ والدینچنانچھ كودك دچار بریدگی شود  - م بم ار مالی اتوم فش كنترل خونریزی و پیشگیری از ھم

  . ناحیھ مذكور وارد سازندھ دقیقھ ب ٣-٥

  .كودك باید دستبند ھویت با تأكید بر تظاھرات بالینی ناشی از زیاده روی یا نارسایی غده فوق كلیھ داشتھ باشد -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  ا سركوب رشد و تحلیل عضلھ خطر تأخیر رشد و تكامل در رابطھ ب

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك بھ رشد خود طبق منحنی قد و وزن ادامھ دھد

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  كنترل قد و وزن در ھر كودكی كھ بطور طوالنی مدت تحت درمان با كورتیكوستروئید است امر مھمی است  -

ی سازد      می اقتباس مایع - ركوب رشد را مخف لھ و س دی         . تواند تحلیل عض ك را ج ا پزش ت ب ھ ویزی ھ برنام رورت دارد ك ذا ض ل

 .بگیرد

  .ھای خود را در اینمورد بازگو كند تشویق كنید احساسات و دلواپسی -
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  ١كودك مبتال بھ لوپوس اریتماتوی سیستمیك

 Problem Definition  بیان مشكل

  در رابطھ با تغییرات ثانوی ناشی از فرایند بیماری و درمانھا  تصویر بدنی مختل

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك احساسات خود را در مورد تغییر ظاھر بازگو كند

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .تخشم و افسردگی نسبت بھ تشخیص و بیزاری از ھمسن و ساالن امری عادی اس -

و   . در مورد تغییرات بدنی با كودك مبتال و ھمسن و ساالن صحبت نمایید - زش م این تغییرات شامل ضایعات پوستی بدشكل، ری

 .است) گردی صورت و افزایش وزن(و تغییرات جسمی ناشی از استروئید 

 .ث پیشنھاد كاله گیس را بدھیدتوانید بھ بیماران مون می. پوشاك مناسب نسبت بھ سن كھ چاقی را پنھان نماید تھیھ نمایید -

ان            - ھ جدایی از آن ورتی ك اس اجتماعی و در ص ن و تم ب س ای مناس ت ھ ارتباط با ھم سن و ساالن را حفظ نمایید از قبیل فعالی

 .اجباری است تشویق كنید ارتباط را با تلفن یا نامھ حفظ كند

  .ان قدری كنترل بدست آورنددھد افراد جو ھا اجازه می ثبت رویدادھای خستگی در راستای فعالیت -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  عدم تحمل فعالیت در رابطھ با اثرات فرایند بیماری

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك در حد امكان در فعالیت شركت نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  .ھای كوتاه مدت داشتھ باشد ساعت بخوابد و در طول روز نیز خواب ١٠-١٢بتال شبھا امكاناتی فراھم سازید كھ كودك م -

ازی     - ای ب ھ، ورزش و فعالیتھ ركت در مدرس ر ش ودك را از نظ ایی ك اختھ و توان دود س خت را مح می س ای جس ام فعالیتھ انج

  .كنترل كنید

  

 Problem Definition  بیان مشكل

  سی دستھا و پاھادرد مزمن در رابطھ با آرتریت و بی ح

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود و شركت در فعالیتھای مناسب سن نشان داده می) با وسیلھ بررسی درد(كودك فاقد درد بوده كھ سطح قابل پذیرش 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . كش و جوراب استفاده كندتوصیھ كنید در ھوای سرد از پوشاك گرم بعالوه كاله ، دست -

  .استفاده كند (NSAID)توصیھ كنید جھت كاستن درد و تب از داروھای ضد التھابی غیر استروئیدی  -

 

                                                             
1 - systemic Lupus erythematosus (SLE) 
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 Problem Definition  بیان مشكل

  در رابطھ با عوارض توأم وسطح تكاملی : كنترل غیر موثر شیوه درمان

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .اروھا را طبق دستور مصرف نموده، طرح دارو و ھر گونھ عوارض جانبی داروھا را توضیح دھدكودك تمام د

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ا    ) استروئید(پرستار باید بھ كودك و والدین كمك كند كھ اھمیت درمان دارویی را در ك كنند و توصیھ كند كھ دارو  - یر ی ا ش را ب

  .دغذا مصرف نمای

 .پرھیز كند) ١٥بیش از  SPFبا استفاده از كرم ضد آفتاب با (توصیھ كنید از قرار گرفتن در معرض اشعھ ماوراء بنفش  -

اعات          - ین س زل ب ارج از من ای خ رده و از انجام فعالیتھ تفاده ك ودداری   9AM-4PMتوصیھ كنید كھ از پوشاك محافظتی اس خ

 .نماید

 .سان از حفاظ استفاده كندتوصیھ كنید در منزل برای المپ فلوئور -

 .توصیھ كنید كھ از واكسنھای تھیھ شده با ویروس كشتھ شده استفاده كنند بھ والدین -

 .معیارھایی برای جلوگیری از عفونت و حفظ تمامیت پوستی را آموزش دھید -

  .توصیھ كنید از رژیم كم سدیم و پتاسیم زیاد استفاده نماید -
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  بھ آنافیالكسی كودك مبتال

 Problem Definition  بیان مشكل

  مشخصھ تنفسی غیر مؤثر و كاھش بازده قلبی در رابطھ با واكنش حساسیتی بیش از حد بھ یك آلرژن

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  كودك راه ھوایی باز و بازده قلبی مناسب را حفظ نماید

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

زاری       - ھ گ رورت لول ورت ض ل و در ص ای آئروس ھ درمانھ ك ب یژن و كم ویز اكس ا تج از را ب وایی ب تار راه ھ دا پرس در ابت

  .در دسترس بودن یك الرنگوسكوپ، سینی لولھ گذاری و شاید تراكئوستومی ضرورت داشتھ باشد. كند حفظ می) درنای(

دگی           در صورتی كھ مسئلھ مربوط بھ گزیدگی حشره یا تز - ل گزی ھ مح ك ب ھ نزدی دام مربوط د در ان ك گارو بای ریق دارو باشد ی

  .باشد بستھ شود كھ اینكار جھت محدود كردن آلرژن می

  .رگ باز جھت تجویز دارو وجود داشتھ باشد ٢امر مھمی است كھ یك رگ باز یا ترجیحًا  -

رفت    پرستار باید مایعات، اپی نفرین ، كورتیكوستروئید و آنتی ھیستامینھا ر - ك را از پیش رده و پزش ا بر حسب دستور استفاده ك

  .یا پس رفت وضع بیمار آگاه سازد

روق را           و حجیم كننده) كریستالوئیدھا، كلوئیدھا(مایعات زیاد  - س ع م كالپ ودك عالی ر ك ود چنانچھ اگ ویز ش د تج ھای پالسما بای

  .دھد نشان می

ی   زده قلب میبھ دلیل اینكھ اپی نفرین سبب انقباض عروق و ازدیاد با - ت م ار      شود كودكی كھ دارو را دریاف ت دچ ن اس د ممك كن

ود   این حالت می. شود طپش قلب و تاكی كاردی  د در   . تواند ترسناك باشد و با ماھیت اضطراری موقعیت شدیدتر ش تار بای پرس

  .كودك اطمینان خاطر ایجاد كرده و مكررًا خانواده را از وضعیت كودك آگاه سازد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در مورد آلرژنھا و پیشگیری از طریق كاھش خطر بعلت بی تجربگی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  )طوالنی مدت(كودك و خانواده واكنش ھای حساسیتی كودك را توضیح داده و ازآلرژنھای شناختھ شده دوری جویند 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ورد    - وده و در م پس از اولین رویداد آنافیالكسی، پرستار باید بھ كودك و خانواده اطمینان دھد كھ این واكنش تقصیر خودشان نب

  .چگونگی پیشگیری از تكرار حادثھ بحث نماید

تھ و    - ترس داش ش را در دس د     ھر كودكی كھ با تجربھ گزیدگی حشره مواجھ شود باید وسیلھ نجات بخ حیح استفاده كن ور ص . بط

  . است تزریق نمود mg١٥/٠توان با سرنگ خاص كھ حاوی اپی نفرین  در اینمورد می

رده و    –شود كھ در قسمت خارجی  بھ والدین یا كودك آموزش داده می - ق ك ھ      ١٠باالیی ران تزری رنگ را در ناحی ز س ھ نی ثانی

  . و بطور كامل تخلیھ شده استتواند اطمینان دھد كھ دار مربوطھ نگھدارد، اینكار می

  .تواند افراد دیگر را از وضعیت كودك آگاه سازد یك دست بند ھویت می -

ی     - رح م ری را مط الش دیگ ازد  مراقبت از كودك در مدرسھ چ ین مسئلھ      . س ود چن د از وج تار مدرسھ بای ك از    پرس ر ی ای در ھ
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  .كودكان آگاه بوده و بر حسب ضرورت سایرین را نیز آگاه سازد

ن   . داشتھ باشد ١یك از مدارس ممكن است خط مشی خاصی از نظر نگھداری و  دسترسی بھ اپی پنھر  - برخی از مدارس ممك

  .ای آموزش دھد تا در صورت ضرورت در اردوھا استفاده نمایند است نحوه تزریق اپی نفرین را بھ افراد غیر حرفھ

ایر        ، معلمین و پرسنل مدرسھ را در  امر مھمی كھ پرستار مدرسھ - ا س ی ی ادام زمین ھ ب ان نسبت ب نظر وجود حساسیت در كودك

ی        در برخی از موقعیت. موادغذایی آگاه سازد ودك وادار م ھ ك ت ك ان شدید اس ر      ھا این حساسیت چن ود را در دفت ود نھار خ ش

  .بھداشت و سالمتی مدرسھ صرف كند كھ حتی دور از بوی كره بادام زمینی باشد

ادام    تجاری از عالیم خاصی استفاده می اكثر مسئولین مواد خوراكی - ر دارای ب كنند چنانچھ نانھای روغنی یا مواد خوراكی دیگ

  .زمینی یا مواد حساسیت زای دیگر ھستند

 Patient / Parents Education                                                                            والدین/ آموزش بھ بیمار 

  : حوه پیشگیری از گزیدگین

  . داشتھ باشد) فاقد رنگ تیره یا براق(پوشاك باید رنگ سفید یا خاكی  -

 .پوشاك باید اندازه مناسب و آستینھای بلند داشتھ ضمنًا استفاده از زیرشلواری و كفش نیز ضرورت دارد -

 .از صابونھا، لوسیونھا و دئودورانت بدون عطر و بو استفاده كنید -

 .ظت كننده پوستی علیھ حشرات استفاده كنیداز ماده حفا -

 .ھا دوری كنید ھا و درختان شكوفھ دار یا بوتھ از باغھای میوه، گل -

 .از مكانھای پیك نیك دوری كنید -

 ھای اتومبیل در حین رانندگی باال باشد كنید شیشھ   توصیھ -

  .ھا استفاده كنید از پرده برای تمام پنجره -
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1 -Epi-pen 
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  راھنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواھد

  روان وبیماری ھای مغز و اعصاب 

  
  ١كودك مبتال بھ فقدان ھشیاری 

  Problem Definition                                                                                                                   بیان مشكل        

  .پاكسازی غیر موثر راه ھوایی مربوط بھ ضعف حسی و فعالیت مختل حركتی): آسپیراسیون(فگی خطر خ

    Expected Outcomes                                                                                              برآیندھای مورد انتظار           

  . راه ھوایی باز باشد

   Nursing Recommendations                                            یھ ھای  پرستاری                                                  توص

  در وضعیتی قرار دھید كھ تھویھ مطلوب را داشتھ باشد. ١

  :در صورت لزوم از راه ھوایی دھانی استفاده كنید -٢

 تواند نای را كامال باز نگھدارد كھ گردن قدری كشیده و بینی در برابر سقف باشد اینكار میای قرار دھید  بگونھ.  

 تواند راه ھوایی را مسدود سازد از كشش بیش از حد گردن جلوگیری كرده زیرا می .  

 در وضعیت نیمھ دمر یا بھ پھلو قرار دھید تا از آسپیراسیون پیشگیری شود.  

  . فتھ را برای پیشگیری از آسپیراسیون بكشیدبالفاصلھ ترشحات تجمع یا. ٣

وسایل پیشگیری از تاخیر درمان در احتالل تنفسی را در . مراقبت متداول را در ارتباط با لولھ درون نای یا تراكئوستومی انجام دھید. ٤

 . دسترس قرار دھید

  .تھویھ مصنوعی را كنترل كنید. ٥

  
  Problem Definition                                                                                             بیان مشكل                             

  .خطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھ

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                 

  .فشار درون جمجمھ در محدوده طبیعی باشد -) ١(

  .كودك ھیچگونھ مالكی از افزایش فشار درون جمجمھ را نشان ندھد -      

   Nursing Recommendations                                                 توصیھ ھای  پرستاری                                              

كار جھت تسھیل درناژ وریدی و جلوگیری از بھم فشردگی  درجھ در خط میانی باال ببرید این ١٥-٣٠سر تخت را باندازه . ١

  . باشد ژیگولر می

 . ود خودداری كنیدش می ICPاز قرار دادن در وضعیت یا فعالیتھایی كھ سبب افزایش . ٢

 آوردن فشار روی وریدھای گردن .  

  ٢). خطر بھم فشردگی ژیگولر(برگردانیدن از یك پھلو بھ پھلو ) ١(

                                                             
1   . unconscious  
2 -Intracranial pressure (ICP) 
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 خم كردن یا كشش بیش از حد گردن .  

 چرخانیدن سر .  

 مانور والسالوا .  

  تحریكات دردناك.  

  خصوصا كشیدن ترشحات و دق(پروسیجرھای تنفسی. (  

  ). شود می ICPمانوروالسالوا سبب افزایش (ید از یبوست پیشگیری كن -٣

  . بر حسب دستور از لینت مدفوع استفاده كنید -٤

 اثر یبوست آور(كند  دقت دفع روده ای را كنترل كنید ھنگامی كھ كودك كودئین دریافت میھ ب .(  

  ). شود می ICPسبب افزایش (برسانید  بھ حداقلاسترس عاطفی و گریھ را  -٥

  نور كم فراھم سازیدمحیط آرام با .  

 از لمس شفا بخش استفاده كنید .  

  خودداری كنید) مثال در مورد درد،  ناراحتیھا و پیش آگھی(از مكالمھ تنش زای عاطفی .  

  . در صورت لزوم از داروی تسكین دھنده برای بی قراری یا آشفتگی استفاده كنید -٦

  ). شود می ICPفزایش موجب ا(از درد پیشگیری كرده یا آنرا كاھش دھید  -٧

 افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس و فشار خون )یعنی آشفتگی(كودك را بدقت از نظر عالیم درد خصوصا تغییر رفتار ،

  .و كاھش اشباع اكسیژن تحت نظر بگیرید) یابد معموال ھمراه با درد افزایش می(

 پاسخ كودك را در اوقات وقوع درد یا درد مشكوك تحت نظر بگیرید.  

 پاسخ كودك را متعاقب پروسیجر دردناك یا تجویز ضد درد در نظر بگیرید. 

 از برگ بررسی درد استفاده كنید.  

  .یا ضد درد مصرف كنید ١در صورت دستور، عوامل فلج كننده -٨

وی تسكین دھنده یعنی دادن  حمام بھ كودك پس از دار( ICPھای كاھش دھنده  گیری از درمان ھای دردناك را پس از بھره پروسیجر -٩

  .ریزی كنید برنامھ) Osmotherapyیا 

  .را كنترل كنید ICPوسیلھ سنجش  -١٠

  
  Problem Definition                                            بیان مشكل                                                                              

  .ی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھخطر صدمھ مربوط بھ ب

    Expected Outcomes                                        برآیندھای مورد انتظار                                                                

  .باشد ھا در محدوده طبیعی  تنفس. كند كودك براحتی تنفس )  ٢(

   Nursing Recommendations                              توصیھ ھای  پرستاری                                                                

  ) شود انسداد تنفسی منجر بھ ایست قلبی می(راه ھوایی را باز نگھدارید . ١

  .را فراھم سازید بر حسب ضرورت یا با توجھ بھ عالیم عینی اكسیژن. ٢

                                                             
1 -Paralyzing 
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 . در صورت دستور در فواصل منظم تھویھ را بیشتر سازید* 

 .را كنترل كنید  PHگازھای خونی و . ٣

 : در صورتی كھ كودك تحت تھویھ مكانیكی است موارد ذیل را رعایت نمایید. ٤

 . از نظر تنظیم صحیح و عملكرد مناسب كنترل كنید* 

 .تھویھ از تھویھ مصنوعی استفاده كنید و كیسھ احیاء دستی را در دسترس داشتھ باشیدآماده شوید تا در صورت نارسایی * 

  . بر حسب دستور داروھایی برای پیشگیری از ادم مغزی و افزایش جریان خون مغزی استفاده كنید . ٥

  
  Problem Definition                                              بیان مشكل                                                                            

  .خطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھ

    Expected Outcomes                                                 برآیندھای مورد انتظار                                                        

  .را نشان ندھد ICPكودك ھیچگونھ عالیمی از تداوم افزایش )  ٣(

   Nursing Recommendations                                     توصیھ ھای  پرستاری                                                        

  . باشد برید اینكار جھت سھولت در ناژ وریدی میدرجھ باال ب ١٥ – ٣٠سر تخت را . ١

  .بر حسب دستور مایعات وریدی را حفظ كنید. ٢

  . برای پیشگیری از ادم مغزی از مایع رسانی زیاد خودداری كنید* 

  .جذب و دفع مایعات را كنترل كنید -٣

و  ١دیابت بی مزه. و وزن مخصوص را كنترل کنیدبرای پی بردن بھ عالیم ھیپرناترمی و ھیپراسمواللیتی، تعادل الكترولیت ھا  -٤

  . شود معموال با بیماریھای سیستم عصبی مركزی و صدمھ ایجاد می ٢سندرم ترشح نامناسب ھورمون ضد ادراری

  . بر حسب دستور از مایعات ھیپراسموالر استفاده كنید* 

  .بر حسب دستور از كورتیكو استروئیدھا استفاده كنید* 

  
  Problem Definition                                                                                                                      بیان مشكل   

  .خطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھ

    Expected Outcomes                                                                             برآیندھای مورد انتظار                           

  . مورد را نشان ندھد كودك ھیچگونھ فعالیت صرعی یا بی قراری و آشفتگی بی)  ٤(

   Nursing Recommendations                                          توصیھ ھای  پرستاری                                                   

  .كند خودداری كنید از ایجاد تحریكاتی كھ پاسخھای نامناسب را تسریع می -١

  . رسانیدن آشفتگی ، فعالیتھای پرستاری را بصورت خوشھ ای انجام دھید بھ حداقلجھت  -٢

  .بر حسب دستو راز داروھای ضد صرعی استفاده كنید

شود كھ بعلت عوارض احتمالی توام با مصرف فنی توئین  غالبا در درمان حمالت صرعی استفاده می) سربیكس(فنی توئین   ز فسا -٣

  .باشد وریدی می

                                                             
1 - Diabetes Insipidus 
2-Syndrome of inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH)  
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  : در صورت دستور از فنی توئن وریدی با دقت استفاده كرده و بھ موارد ذیل توجھ نمائید  -٤

  50نباید بیش از (بطور آرامmg تواند سبب دیس ریتمی قلبی شود تزریق سریع می(زریق كنید ت) در دقیقھ باشد .(  

  دارو گرایش بھ رسوب دارد(ساعت تزریق نمایید  ١طی .( 

  كند دارو رسوب می(مخلوط نكنید % ٥ھرگز فنی توئین را با دكستروز .( 

  . شود میكار سبب كاھش تحریك وریدی و درد  چنانچھ فنی توئین را با سالن نرمال رقیق كنید این  -٥

  
  Problem Definition                                                                بیان مشكل                                                          

  .خطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھ

    Expected Outcomes                                                                                                      برآیندھای مورد انتظار   

  .حرارت بدنی در محدوده طبیعی باقی بماند) ٥(

   Nursing Recommendations                                             توصیھ ھای  پرستاری                                                 

  ).شود ھیپو ترمی و ھیپرترمی غالبًا با اختالل سیستم عصبی مركزی توأم می( دقت كنترل نمایید ھ حرارت بدن را ب. ١      

 . در صورت دستور از ضد تب  برای تب استفاده كنید*  . پوشش ھای اضافھ را بردارید. ٢

 . ورت  از حمام اسفنجی و لرم در ھیپرترمی استفاده كنیددر صورت ضر. ٣

  .در صورت ضرورت و دستور از پتوی ھیپوترمی استفاده كرده و كنترل كنید. ٤

  
  Problem Definition                     بیان مشكل                                                                                                    

  .خطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھ

    Expected Outcomes                       برآیندھای مورد انتظار                                                                                  

  .كی از اختالل فعالیت ریوی را نشان ندھدكودك ھیچگونھ مال)  ٦(

   Nursing Recommendations                     توصیھ ھای  پرستاری                                                                        

  . منع شده باشد ICPنكھ بعلت افزایش ساعت انجام دھید و مگر ای ٢بر حسب تحمل حداقل ھر . بطور مكرر تغییر وضعیت دھید. ١

  .افراد مبتال بھ عفونت سیستم تنفسی را از كودك دور نگھدارید. ٢

 . با شیوه مناسب دستھای خود را بشوئید. ٣

 . كند تمیز یا استریل نگھدارید ھر وسیلھ ای كھ با كودك تماس پیدا می. ٤

 .جھت كاستن خطر عفونت، بھداشت دھان را حفظ كنید. ٥

  . از انجام دق خودداری كنید. در صورت دستور و بر حسب تحمل از فیزیوتراپی سینھ استفاده كنید .٦
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  Problem Definition                                                                                  بیان مشكل                                        

  .ربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھخطر صدمھ م

    Expected Outcomes                                                                              برآیندھای مورد انتظار                           

  .باشند ھا شفاف و مرطوب  قرنیھ) ٧(

   Nursing Recommendations                                                              اری                                 توصیھ ھای  پرست

  . در صورت لزوم از روكش چشمی استفاده كنید  -١

  .باشد میھای قرنیھ  كار جھت حفاظت قرنیھ در صورت فقدان رفلكس ھا را بھ طور كامل ببندید این پلك -٢

  .ھا استفاده كنید ھای مصنوعی جھت مرطوب نگھداشتن چشم از اشك -٣

  .ھا را از نظر عالیم اولیھ تحریك یا التھاب بررسی كنید چشم -٤

  
  Problem Definition                                                                           بیان مشكل                                               

  .خطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھ

    Expected Outcomes                                                                   برآیندھای مورد انتظار                                      

  .ششی مرطوب بوده و فاقد تحریك باشدمخاط پو)  ٨(

   Nursing Recommendations                                                          توصیھ ھای  پرستاری                                   

  .با مخاط ترشحی وجود دارد مراقبت دھانی دقیق را فراھم سازید بھ دلیل اینكھ احتمال خشكی دھان یا پوشیده شدن آن. ١

  .خودداری كنید) مثل گلیسیرین لیمو و الكل(از مصرف مواد خشك كننده  -٢

  
  Problem Definition                                                                 بیان مشكل                                                        

  .ربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حسی و آسیب شناسی درون جمجمھخطر صدمھ م

    Expected Outcomes                                                      برآیندھای مورد انتظار                                                   

  .كودك عاری از صدمھ جسمی باقی بماند) ٩(

   Nursing Recommendations                                            پرستاری                                                   توصیھ ھای 

  .ھای كنار تخت را در سطح باال نگھدارید برای جلوگیری از افتادن، نرده. ١

  .رد سبب آسیب اندامھا در حین حركات غیر ارادی یا خود بخودی شوددر سطوح سفت از تشكچھ استفاده كنید برای اینكھ احتمال دا -٢

  
  Problem Definition                                                           بیان مشكل                                                               

  .ی و آسیب شناسی درون جمجمھخطر صدمھ مربوط بھ بی حركتی فیزیكی، ضعف حس

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                 

  .مفاصل از انعطاف و حركات دورانی كامل برخوردار باشد

   Nursing Recommendations                                                                                   توصیھ ھای  پرستاری           

  .ھای دورانی غیر فعال را انجام دھید برای پیشگیری از انقباضات غیر عادی عضالنی، ورزش -١
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كار برای حفظ  ھا قرار دھید این ای كوچك در كف دست پارچھدر وضعیتی قرار دھید كھ انقباضات غیر عادی كاھش یابد و حلقھ  -٢

  .باشد وضعیت مناسب انگشتان می

  .ھایی تا قوزك پا برای پیشگیری از افتادگی پا استفاده كنید از تختھ پایی یا كفش -٣

  .باشد ھا می نوھا و قوزكھا، زا كار برای پیشگیری از انقباضات شدید مچ در صورت لزوم برای مفاصل از آتل استفاده كنید این* 

  
  Problem Definition                                                   بیان مشكل                                                                        

  .ھای تھاجمی حركتی، ترشحات بدنی و پروسیجر خطر اختالل سالمتی پوست مربوط بھ بی

    Expected Outcomes                                                   برآیندھای مورد انتظار                                                     

  .باشد پوست تمیز و عاری از تحریك 

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                             

  .برای پیشگیری از شكنندگی بافت ونكروز فشاری كودك را در سطح كاھنده فشار قرار دھید -١

  .منع شده باشد ICPبطور مكرر تغییر وضعیت دھید بجز زمانی كھ بھ دلیل افزایش  -٢

  .را محافظت كنید) ھا و پس سر روم، قوزك، شانھ، پاشنھاز جملھ تروكنژ، ساك(نقات فشاری -٣

  .سطوح پوستی را بطور منظم از نظر عالیم تحریك، قرمزی و زخم بررسی كنید -٤

  .سطوح پوستی را حداقل یكبار در روز تمیز كنید  -٥

  .ھای پوستی و سطوحی كھ بھ یكدیگر اصطكاك دارند محافظت كنید برای پیشگیری از زخم، چین -٦

  .ھا را خشك و تمیز و عاری از چروك نگھدارید پوشاك و ملحفھ -٧

  .مراقبت خوب از پرینھ بھ عمل آورید -٨

اینكار برای ) باشد مگر نقات تحت فشار كھ قرمز می(بطور مالیم پوست را با لوسیون یا مواد مرطوب كننده دیگر ماساژ دھید  -٩

  .باشد تحریك جریان خون و پیشگیری از خشكی می

  .ھا را با كرم یا پماد حفاظت كنید جھت پیشگیری ازخشكی و ترك خوردگی لب -١٠

  
  Problem Definition                                                      بیان مشكل                                                                   

  .حركتی فیزیكی و اختالل شناختی و دركی  در رابطھ با بی) بھداشت و دفع/ مامتغذیھ، استح(نقص در مراقبت از خود 

    Expected Outcomes                                                 برآیندھای مورد انتظار                                                        

  .كودك بھ تغذیھ كافی دستیابی نماید) ١(

   Nursing Recommendations                          توصیھ ھای  پرستاری                                                                    

  .تغذیھ مناسب وضعیت كودك فراھم سازید -١

  .در صورت دستور تغذیھ وریدی را كنترل كنید -٢

  .جذب و دفع مایعات را ثبت كنید -٣

  .روزانھ یا بر حسب دستور وزن را كنترل كنید -٤
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  Problem Definition                                       بیان مشكل                                                                                   

  .حركتی فیزیكی و اختالل شناختی و دركی  رابطھ با بیدر ) بھداشت و دفع/ تغذیھ، استحمام(نقص در مراقبت از خود 

    Expected Outcomes                                      برآیندھای مورد انتظار                                                                   

  .كودك نظیف و آراستھ باشد) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                                    توصیھ ھای  پرستاری          

  .روزانھ یا در صورت لزوم حتی بیشتر حمام دھید -١

  .از پوشاك مناسب استفاده كنید -٢

  .موھا را تمیز نگھدارید -٣

  
  Problem Definition                                                                                             بیان مشكل                             

  .حركتی فیزیكی و اختالل شناختی و دركی  در رابطھ با بی) بھداشت و دفع/ تغذیھ، استحمام(نقص در مراقبت از خود 

    Expected Outcomes                                                                                          برآیندھای مورد انتظار               

  ).مطابق با مصرف مایعات(كند كودك بھ اندازه كافی ادرار  -) ٣(

  .ھا تخلیھ شود روزانھ روده -      

  .ناحیھ دیاپر تمیز بوده و عاری از تحریك باشد -      

   Nursing Recommendations                                                                              توصیھ ھای  پرستاری                

  .یك تھدید بھ حساب آید ١دم مغزی داشتھ باشد یا پرآبیامایعات كافی را فراھم سازید مگر  -١

  ).در صورتی كھ دستور داده شود( تفاده كرده یا سوندی در مثانھ قراردھیدكننده ادراری اس از وسیلھ جمع -٢

  .توجھ مناسب از سوند بھ عمل آورید -٣

  .پس از اجابت مزاج بھ دلیل پیشگیری از تحریك پوستی آن را تمیز نگھدارید -٤

  .گیری كنید زهمحیط شكم را برای تعیین بزرگی اندا*     .شكم را از نظر مالكی از نفخ كنترل كنید -٥

  .از لینت مدفوع برای پیشگیری از یبوست استفاده كنید -٦

  
  Problem Definition                                                                  بیان مشكل                                                        

  .مربوط بھ اختالل سیستم عصبی مركزی و استراحت در تخت) چشایی، المسھ و بویایی بینایی، شنوایی، حركتی،(درك مختل حسی

    Expected Outcomes                                                        برآیندھای مورد انتظار                                                  

  .كند وضعیت خود دریافت کودك تحریك حسی مناسب سن و  -) ١(

  .كودك استراحت مناسب داشتھ باشد  -      

  .نشود ICPتحریك سبب حمالت صرعی یا افزایش  -      

   Nursing Recommendations                                                                                       توصیھ ھای  پرستاری       

  .ای را در حد تحمل فراھم سازید یك المسھتحر -١

                                                             
1 . Overhydration 
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  .تحریك بینایی مناسب سن را فراھم سازید -٢

  .را فراھم سازید) مثًال بوسیلھ صوت،رادیو و جعبھ موزیك(تحریك شنوایی  -٣

  .مناسب وضعیت كودك فراھم سازید) مثل تكان دادن و بغل كردن(تحریك حسی  -٤

  .تحریك تشویق نماییدخانواده را از نظر شركت در برنامھ  -٥

  
  Problem Definition                                                                                                   بیان مشكل                        

  .عصبی مركزی و استراحت در تختمربوط بھ اختالل سیستم ) و بویایی المسھبینایی، شنوایی، حركتی، چشایی، (درك مختل حسی

    Expected Outcomes                                                                     برآیندھای مورد انتظار                                    

  .از درد را نشان ندھدعالمتی كودك ھیچ ) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                                   توصیھ ھای  پرستاری           

  .درد را بررسی كنیدعالئم   . ١

  .از برگھ بررسی درد جھت ثبت تأثیر مداخالت استفاده كنید. ٢

  .بر حسب نیاز از داروی ضد درد استفاده كنید. ٣

  
  Problem Definition                                                                                                               بیان مشكل           

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودك بستری در بیمارستان با وضعیت بالقوه مھلك یا ناتوانی دایمی

    Expected Outcomes                                                                                                 برآیندھای مورد انتظار       

  .كند ھا را ابراز  خانواده، احساسات و دلواپسی

   Nursing Recommendations                                                  توصیھ ھای  پرستاری                                           

  .اطالعات مورد لزوم را فراھم سازید. ١

  .ھای خانواده جواب داده و ابراز احساسات را تشویق نمایید بھ پرسش. ٢

  .جھت كسب اطالعات بیشتر بھ افراد یا موسسات ارجاع دھید. ٣

  .از تصمیات والدین حمایت كنید. ٤
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  ١ بھ صرعكودك مبتال

  Problem Definition                                           بیان مشكل                                                                               

  صرع  خطر صدمھ مربوط بھ نوع حملھ

    Expected Outcomes                                                                                برآیندھای مورد انتظار                         

  .باشد صرعی حمالت كودك فاقد )  ١(

   Nursing Recommendations                                                                   توصیھ ھای  پرستاری                           

  .داروی ضد صرعی را تجویز نمایید  -١

  .در موقعیت مناسب بھ خانواده و كودك نحوه تجویز داروھا را آموزش دھید -٢

  .اھمیت ھمكاری را تاكید نمایید -٣

  .دور كنید)  مثال نور چشمك زن و خستگی(می شود ھایی كھ سبب تسریع حملھ از موقعیتکودک را   -٤

  
  Problem Definition                                                                                                          بیان مشكل               

  خطر صدمھ مربوط بھ نوع حملھ

    Expected Outcomes                          برآیندھای مورد انتظار                                                                               

  .ھای نامناسب احتمالی نسبت بھ داروھا و مداخلھ مناسب بھ نشان دھند كودك و خانواده درك خود را از پاسخ) ٢(

   Nursing Recommendations                                                   توصیھ ھای  پرستاری                                           

  .ھای نا مطلوب داروھا آگاه بوده و بھ خانواده آموزش دھید از واكنش -١

  .كند ھای طبیعی را تعیین می بررسی متناوب فیزیكی و البراتوری را تشویق كنید این كار انحراف احتمالی از یافتھ -٢

  .ھا، رعایت بھداشت دندان را تشویق كنید ی لثھدر ھنگام درمان با فنی توئین جھت كاستن ھیپرپالز -٣

  .و اسیدفولیك كافی را در ھنگام درمان با فنی توئین و فنوباربیتال جھت پیشگیری از كمبود تشویق كنید Dمصرف ویتامین  -٤

  
  Problem Definition                                                                           بیان مشكل                                              

  خطر صدمھ مربوط بھ نوع حملھ

    Expected Outcomes                                                                     برآیندھای مورد انتظار                                    

  .ھا موافق باشند ھای مناسب كودك یا ایجاد تغییر در فعالیت لیتكودك و خانواده با فعا -) ٣(

  .افراد در تماس با كودك در حین و پس از حملھ بطور صحیح مداخلھ كنند -      

   Nursing Recommendations                                                        توصیھ ھای  پرستاری                                      

  .آموزش دھید) نسبت بھ نوع، تناوب و شدت حمالت(ھای مناسب  بھ والدین و كودك در مورد فعالیت -١

ایجاد كند كاوش ) باال رفتن از درخت و شناكردن(تواند خطری در حین حملھ  ھایی كھ می تغییرات مناسب یا انطباق بھ موقعیت -٢

  .نمایید

                                                             
1 . Epilepsy 
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  .ھمراه مناسب در نظر بگیرید) مثل شنا كردن و دوچرخھ سواری(مجاز ھای در حین انجام فعالیت -٣

  .گرفتن دوش یا نظارت دقیق در ھنگام استحمام را توصیھ نمایید -٤

  .رسانی صحیح و در حین و پس از حملھ دارند آموزش دھید بھ معلمین و افراد دیگری كھ مسولیتی در كمك -٥

  
  Problem Definition                                                                                                بیان مشكل                          

  ).كلونیك -تشنج تونیك(خطر صدمھ، ھیپوكسی و آسپیراسیون در رابطھ با فعالیت حركتی و از دست دادن ھشیاری 

    Expected Outcomes                                                                                       برآیندھای مورد انتظار                  

  .كودك ھیچگونھ عالمتی از صدمھ جسمی یا ذھنی و یا آسپیراسون را نشان ندھد

   Nursing Recommendations                                   توصیھ ھای  پرستاری                                                           

  .شروع حملھ را از نظر ھیپوكسی احتمالی و نیاز برای مراقبت اضطراری تعیین نمایید -١

  :كودك را در حین حملھ حفاظت كنید -٢

 وارد سازید سعی نكنید حركات كودك را محدود كرده یا فشاری برای پیشگیری از صدمھ بھ كودك یا خود.  

 چنانچھ كودك در شروع رویداد ایستاده یا در صندلی چرخدار نشستھ است برای پیشگیری از افتادن در كف اتاق دراز كنید.  

 یك پتوی كوچك زیر سر كودك برای پیشگیری از صدمھ قرار دھید.  

 انسداد تنفس یا آسپیره شودنكنید ممكن است باعث صدمھ، ) مثل آبسالنگ، غذایا مایعات(ھیچ چیزی وارد دھان كودك.  

 ھا از صدمھ، عینك را بردارید برای حفاظت چشم.  

 پوشاكی كھ احتمال محدود كردن حركات یا تنفس را دارد آزاد كنید.  

 از برخورد سر كودك بھ اشیاء كھ ممكن است دچار آسیب شود پیشگیری نمایید.  

 ارج سازیداز محیط خ) مثل مبلمان(اشیایی كھ احتمال ایجاد صدمھ دارند.  

 دھد اینكار صدمات را كاھش می. ھای تخت یا صندلی چرخدار استفاده كنید از تشكچھ در كنار، نرده.  

  ھای كنار تخت را باال ببرید یا بروز حملھ برای پیشگیری از افتادن ، نرده) استراحت(در ھنگام خواب.  

 بدون مداخلھ اجازه دھید حملھ خاتمھ پیدا كند.  

 كند ی قرار دھید كھ سر در خط میانی قرار گرفتھ و كشش زیاد پیدا نكند اینكار بھ بھبود تھویھ كمك میكودك را در وضعیت.  

 در صورتی كھ كودك شروع بھ استفراغ نماید برای پیشگیری از آسپیراسون آنرا بھ پھلو برگردانید.  

  حفاظت كنید ١)مرحلھ پس از حملھ(كودك را پس از حملھ:  

  .ا در نظر بگیریدطول مدت پس از حملھ ر -

  . كودك را در وضعیت پھلو حفظ كنید -

  .پزشكی اطالع دھید ٢بھ خدمات اورژانس* 

  

  

                                                             
1 . Postictal    
2 . Emergency Medical Service (EMS) 
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  Problem Definition                                                                                بیان مشكل                                           

  ).صرع نسبی پیچیده( ١ھا رابطھ باھشیاری مختل و اتوماتیسمخطر صدمھ در 

    Expected Outcomes                                                                                           برآیندھای مورد انتظار              

  .كودك فاقد عالمتی از صدمھ جسمی بوده و آرام باشد

   Nursing Recommendations                                                               ھ ھای  پرستاری                              توصی

  .شروع حملھ را برای تعیین طول مدت و نیاز بھ مراقبت اضطراری را در نظر بگیرید -١

  :در حین حملھ كودك را حفاظت كنید -٢

 باشد ك را محدود نسازید مگر در خطر باشد این كار برای پیشگیری از صدمھ بھ كودك یا خود میحركات كود.  

 صدمات حاصل از محیط حول وحوش را برطرف سازید.  

 ھا، عوامل گرما دھنده و منابع آب باشد این كار برای  ھا، پلھ كودك را در محل امن قرار دھید خصوصا باید دور از پنجره

  .ادن، سوختگی و غرق شدگی استپیشگیری از افت

 وی را تھییج نكنید بلكھ با صدای آرام و روش اطمینان بخش صحبت كنید.  

 انتظار نداشتھ باشید كھ كودك از دستورات اطاعت كند زیرا كھ ھشیاری وی مختل شده است.  

  .كلونیك تحت نظر بگیرید -از نظر ژنرالیزه شدن حملھ بصورت تونیك -٣

  ):مرحلھ پس از حملھ(ملھ حفاظت كنیدكودك را پس از ح -٤

 طول مدت این مرحلھ را در نظر بگیرید. 

  در كنار او حضور یابید و اطمینان دھید تا زمانی كھ كامال ھشیار شود زیرا كھ كودك ممكن است تیرگی شعور داشتھ و

 .بیمناك باشد

 بھ خدمات اورژانس پزشكی اطالع دھید.  

  
  Problem Definition                                                                                                      بیان مشكل                     

  .گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودك مبتال بھ بیماری مزمن

    Expected Outcomes                                                                         برآیندھای مورد انتظار                                

  .نمایدمشارکت  خانواده در گروه حمایت 

   Nursing Recommendations                                                      توصیھ ھای  پرستاری                                        

  .طرح مراقبت پرستاری كودك مبتال بھ بیماری مزمن یا ناتوان رجوع شود بھ -١

  .ارجاع نمایید) بنیاد صرع(ھایی خاص حمایت و موسسات  بھ گروه -٢

  .ھمچنین بھ طرح مراقبت كودك فاقد ھشیاری رجوع شود -٣

  

  

  
                                                             
1 . Automatisms     
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  )پلی نوریت پس از عفونت(كودك مبتال بھ سندرم گیلن باره 

 Problem Definition  بیان مشكل

  عضالنی -مشخصھ تنفسی غیر موثر در رابطھ اختالل عصبی

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

خص       -كودك عاری از اختالل عصبی ی مش اری طبیع عضالنی بوده كھ با صداھای تنفسی واضح دوطرفھ، اتساع خوب سینھ و حجم ج

  .شود می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . پرستار باید حمایت تنفسی فراھم ساختھ چنانچھ سیستم تنفسی مختل و عضالت ضعیف و فلج شل عارض شده است -

  . ای ممكن است ضروری باشد احیاء و حمایت تھویھ -

ن،        . اضمحالل وضعیت تنفسی را در نظر داشتھ باشید - یژن و ساكش ك دارای دریچھ و بگ، اكس ل ماس س از قبی وسایل اورژان

  .درون نایی و الرنگوسكوپ باید در كنار تخت گذاشتھ شود ھای لولھ

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كاھش بازده قلبی در رابطھ با ناپایداری اتونوم

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود دیس ریتمی مشخص میھا و فقدان  ھای خوب اندام كودك بازده قلبی را حفظ كرده كھ با پرشدگی سریع مجدد مویرگی، نبض

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ی  - وم م بی اتون تم عص ھای سیس ھ در رفلكس یون ،     وقف ی، ھیپوتانس س ریتم ھ دی ر ب ده و منج ون ش ردش خ ر گ بب تغیی د س توان

  . سرگیجھ و عرقھای شبانھ شود

د اق   - ھ بای وده ك والی ب یھای مت ا بررس بی ب رات عص ر تغیی خیص زودت گیری از  تش ائل و پیش حیح مس ت تص وری در جھ دام ف

  .عوارض انجام گیرد

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  رابطھ با بی حركتی مربوط بھ پارالیز در تمامیت پوستاختالل در  خطر

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .شود ھای فشاری مشخص می كودك سالمتی پوستی را حفظ كرده كھ با فقدان شكنندگی پوستی یا زخم

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . كودك مبتال بھ این سندرم در خطر زیاد از نظر بروز عوارض توام با بی حركتی است -

ت      - ت اس ك اولوی ت ی المتی پوس ظ س ك      . حف تفاده از تش اط فشاری و اس ھ نق ایی، توجھ ب رر و جابج دن مك اص   برگردانی ای خ ھ

  . ام مھم برای پیشگیری از شكنندگی پوستی باشدتواند گ می

  . تواند از شكنندگی پوستی جلوگیری نماید كنترل بی اختیاری ھمچنین می -

د            - ودك بای ھ ك داول روزان ار مت ی از ك وان بخش انی بعن وتراپی و كاردرم النی، فیزی برای پیشگیری از انقباض غیر عادی عض
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ل   حركات دورانی، ورزشھای خودیار، . شروع شود دن و استفاده از آت ت   حفظ صحیح تقارن ب ت     ھا و كرس ی از مراقب ھا بخش

  .شود روزانھ كودك محسوب می

دن و          - ال، برگردانی ر فع ی غی ات دوران ل حرك گیری مث ای پیش رده و معیارھ ی ك یش بین ی را پ ت حركت ت دادن فعالی از دس

  .ساعت شروع كنید ٢جابجایی را حداقل ھر 

  .ساعت انجام گیرد ٢-٤ فیزیوتراپی سینھ باید ھر -

ھ خاص   . شود خطر آمبولی ریھ پی آمد ترومبوزورید عمقی ھمواره یك تھدید محسوب می - برگردانیدن مكرر و جابجایی و توج

  . ھا جھت كاستن فشار وارد بھ بخش خلفی زانوھا امری اساسی است بھ وضعیت قرارگرفتن ساق

م     . باشددرمان با آنتی كوآگوالنھا ممكن است ضرورت داشتھ  - ھ عالی رده و ب رل ك در اینصورت پرستار باید زمان انعقاد را كنت

  .خونریزی توجھ نماید

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمتر از نیازھای بدن در رابطھ با ضعف رفلكسھای سرفھ، بلع و اوغ زدن :  عدم تعادل تغذیھ

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

  .ھ كافی را دریافت كندبتواند تغذیکودک 

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . شود بھ محض اختالل فعالیت اعصاب جمجمھ و لذا رفلكسھای اوغ زدن و بلع، تغذیھ مسئلھ مھم تلقی می -

د در  . مصرف كافی كالری برای پیشگیری از كاتابولیسم امری اساسی است - ھ   روشھای متناوب دیگر برای تغذیھ بای ر گرفت نظ

  . پزشك ممكن است جھت تغذیھ از گاواژ، ژژو نوستومی یا گاستروستومی استفاده كند. شود

زایش      - خ شكم، مدفوع، اف پرستار، نوع و مقدار تغذیھ، جایگاه سوند و بازبودن آن و تحمل تغذیھ را با توجھ بھ حجم باقیمانده، نف

  . كند وزن كنترل می

ھ        . انتخاب باشدتواند یك  تغذیھ كامل تزریقی می - ر تغذی اوب دیگ ھ روشھای متن انی ك ا زم اد ی ای را  غالبًا از این روش در فاز ح

  .شود كند استفاده می تحمل نمی

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  كمبود اطالعات در رابطھ با اضطراب مربوط بھ پیشرفت بیماری و مراقبت خانگی 

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

ورد بیماری و             ث در م رخیص و بح ورد ت ی در م ایی طراح ا توان ھ ب د ك ب كنن كودك و والدین دانش كافی در مورد بیماری و درمان كس

  .شود عوارض احتمالی مشخص می

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

ا       ھا پدیده ھولناك و زم  پیشرفت بیماری غیر قابل پیش بینی، از دست دادن فعالیت - ت ماھھ ن اس وده و ممك اوت ب ودی متف ان بھب

  . الی سالھا طول بكشد

  . دلیل مراقبت طوالنی مدت كودك و خانواده نیاز بھ حمایت عاطفی دارندھ ب -

ت   - ذیر اس ان پ اری امك ن بیم ل از ای ودی كام ی . بھب اری م رفت بیم ورد پیش د در م انواده   تردی ودك و خ طراب ك ھ اض د ب توان
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خ        . فی بھ آنان داده شده و پرسشھا پاسخ داده شودباید آگاھی كا. بیانجامد ھ پاس ادر ب ھ پرستار ق ود دارد ك چنانچھ پرسشھایی وج

  . صالح در تیم بھداشت ارجاع داد نیست باید بھ افراد ذی

  .تشویق كنید كھ احساسات خود را در مورد بیماری، بستری شدن در بیمارستان مطرح كرده و حمایت الزم را بھ عمل آورید -

 

 Problem Definition  بیان مشكل

  گی در رابطھ با داشتن كودكی با بیماری طوالنی مدت گسستگی فرایند خانواد

 Expected Outcome  برآیند مورد انتظار

خص   والدین استراتژیھای سازشی را در مورد بیماری كودك بكار برده كھ با بحث در مورد سیستم ھای حمایت و تغییرات در خانواده مش

  .شود یم

 Nursing Recommendations  ھای پرستاری توصیھ

  . تكامل مثبت كودك را در طول دوره بیماری با فراھم سازی محیط حتی االمكان طبیعی ارتقاء دھید -

رای اخذ تصمیم، اراده       محض تشدید وضعیت بالینی كودك و افزایش وابستگی بھ والدین با پیشنھاد فرصتھ ب - ویق ب ھایی و تش

  . ر كنیدرا بیدا

  .با معلم كودك درمورد تداوم مطالعات و برقراری ارتباط با دوستان تماس بگیرید -

  . توصیھ كنید كھ از كودك حمایت نمایند بھ والدین. نقش والدین را بعنوان مراقب اولیھ حمایت نمایید -

د            - اده نمایی دین را آم ژه، وال ش وی ھ بخ ال ب رورت انتق الینی و ض عیت ب ا واحد     . در صورت اضمحالل وض دین ب ازی وال آشناس

  . تواند در سازش بھتر آنھا با استرس انتقال كمك نماید مراقبت ویژه توسط پرستار می

  .تواند بھبودی كودك را امكانپذیر سازد تیم بھداشتی كارآمد و دلسوز می -
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   ١كودك مبتال بھ فلج مغزی

  Problem Definition                                                                                        بیان مشكل                                   

  .عضالنی –تحرك فیزیكی در رابطھ با اختالل عصبی اختالل در 

    Expected Outcomes                                     برآیندھای مورد انتظار                                                                     

  . كودك در محدوده قابلیتھا بھ تحرك دست یابد) ١(

   Nursing Recommendations                                 توصیھ ھای  پرستاری                                                             

  . زیدن و راه رفتن را بر حسب دستور تشویق نماییدنشستن، خ. ١

 . درمانھایی را شروع كنید كھ سبب تقویت و بھبود كنترل از نظر ارتقاء تكامل شود. ٢

در استفاده از حركت متقابل ساق در زمان یادگیری نحوه راه رفتن كمك كنید چنانچھ اگر در طرح مراقبت در نظر گرفتھ شده . ٣

 . است

 .در نظر بگیرید) مثال قرار دادن اسباب بازی دور از دسترس(ای برای حركت انگیزه . ٤

 .پیش از شروع فعالیت حركتی جھت دسترسی بھ موفقیت، استراحت كافی را در نظر بگیرید. ٥

 . جھت وادار بھ ھمكاری نوعی بازی كھ سبب تشویق رفتار مطلوب شود تلفیق كنید. ٦

 .جعت سھولت تحرك بكار گیرید) پارالل و چوب ریز بغل مثل میلھ ھای( از وسایل كمكی . ٧

  . كودك و خانواده را برای پروسیجرھای جراحی آماده نمایید. ٨

  
  Problem Definition                                                                      بیان مشكل                                                   

  .عضالنی –تحرك فیزیكی در رابطھ با اختالل عصبی اختالل در 

    Expected Outcomes                                                                    برآیندھای مورد انتظار                                    

  .ری در بعد جسمی حفظ شودھای كودك تقارن و انعطاف پذی در حیطھ محدودیت)  ٢(

   Nursing Recommendations                          توصیھ ھای  پرستاری                                                                    

  .را در نظر گرفتھ و بطور صحیح بكار بگیرید ٢برای حداكثر بھره مندی ارتوزھا -١

  . نیز آموزش دھید بھ خانوادهز دفورمیتی، ورزشھای كششی انجام داده و برای پیشگیری ا -٢

  . باشد بر حسب دستور از ورزشھای دورانی مناسب استفاده كنید اینكار جھت سھولت تكامل عضالت و انعطاف پذیری مفاصل می -٣

  . در كودكی كھ نیاز بھ جراحی تصحیحی دارد مراقبت قبل و پس از عمل را انجام دھید -٤

  

  

  

  

                                                             
1 -Cerebral Palsy (CP) 
2 -Orthoses 
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  Problem Definition                                                                    بیان مشكل                                                      

  .در رابطھ با ناتوانی فیزیكی) بھداشت، پوشاك، آراستگی، تغذیھ و مدفوع/ استحمام(نقص مراقبت از خود 

    Expected Outcomes                                                                 برآیندھای مورد انتظار                                        

  .ھای خود اشتغال یابد كودك بھ فعالیتھای خود مراقبتی متناسب با قابلیت

   Nursing Recommendations                                                                                     توصیھ ھای  پرستاری        

  .ھا در مراقبت، كمك نماید كودك را تشویق كنید جھت دسترسی بھ تكامل مناسب بر حسب سن و قابلیت. ١

تشریك مساعی را داشتھ و ضمنا فعالیت حركتی و حسی را  ھایی را انتخاب كنید كھ كودك بتواند حداكثر اسباب بازیھا و فعالیت. ٢

 . در مراقبت از خود بھبود بخشد

از فشار بی مورد خودداری شود زیرا كودك ممكن است قادر بھ انجام آن نباشد یا آمادگی برای بانجام رسانیدن یك ھدف نداشتھ . ٣

 . باشد

 .مناسب اقدامات دستی و غیر دستی را تشویق نماید ھایی را تشویق كنید كھ جھت دسترسی بھ تكامل فعالیت. ٤

از وسایل تعدیل یافتھ، مواد خوراكی و غذاھا و . باشد كار جھت سھولت در تغذیھ می بھ كنترل فك در حین تغذیھ كمك كنید این. ٥

شق چسبیده و نلغزد، پوشاك مثال قاشقی با گودی بزرگ و دستھ پددار، مواد غذایی قابل خوردن با دستھا ضمن اینكھ بھ قا(پوشاكی 

 . استفاده كنید كھ سھولتی در مراقبت از خود ایجاد نماید) جلو باز فاقد دگمھ و قابل چسبیدن بھم

  .در تعلیم كودك برای استفاده از لگن بھ والدین كمك كنید بدلیل اینكھ ممكن است نیاز باشد از شیوه ھای خاصی بكار گرفتھ شود. ٦

  
  Problem Definition                                                                                                                بیان مشكل         

  .عضالنی، دركی و شناختی –خطر صدمھ مربوط بھ ناتوانی فیزیكی، اختالل عصبی 

    Expected Outcomes                                                                          برآیندھای مورد انتظار                              

  . خانواده محیط ایمن برای كودك فراھم سازد -

  . كودك فاقد صدمھ باشد -

   Nursing Recommendations                                                    توصیھ ھای  پرستاری                                          

 . بھ خانواده آموزش دھید كھ محیط فیزیكی ایمن فراھم سازد. ١

 مبلمان پددار برای حفاظت . 

 استفاده از نرده ھای كنار تخت برای پیشگیری از افتادن . 

 استفاده از مبلمان محكم كھ استحكام كافی داشتھ باشد . 

 برای پیشگیری از افتادن) واكس زده(لی و كف اطاق ھای صیقل خودداری در استفاده از قا . 

 .ھای فیزیكی برای پیشگیری از صدمات انتخاب كنند بھ خانواده آموزش دھید كھ اسباب بازیھایی مطابق سن و محدودیت. ٢

 . جھت كاستن خستگی و خطر صدمات، استراحت مناسب را تشویق نمایید. ٣

 . ھنگامی كھ كودك در صندلی یا وسیلھ نقلیھ است استفاده كنید ھای حركتی از محدودكننده. ٤

 . كودكی كھ در خطر افتادن است كاله ایمنی تھیھ كنید و در استفاده از آن برای پیشگیری از صدمھ سر پافشاری كنید. ٥

 . احتیاطھای مربوط بھ حمالت صرعی را در كودك حساس برقرار سازید. ٦

  . ی پیشگیری از تشنج استفاده كنیداز داروھای ضدتشنج برا. ٧
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  Problem Definition                                                                                           بیان مشكل                               

  .اختالل در ارتباط كالمی مربوط بھ ناشنوایی، اختالل عصبی عضالنی و شناختی

    Expected Outcomes                                                                                  برآیندھای مورد انتظار                      

  .كودك قادر باشد نیاز خود را بھ مراقبین اطالع دھد -

   Nursing Recommendations                                                                  توصیھ ھای  پرستاری                           

 .خدمات گفتار درمانی اولیھ را برای برقراری عادات خوب ارتباط در نظر بگیرید. ١

 . از مقاالت و تصاویر برای تقویت گفتار و تشویق فھم و درك استفاده كنید. ٢

 . ھا، دندانھا و حركات مختلف زبان ولت در گفتار بکار گیرید مثل بكار بردن لبشیوه ھای تغذیھ ای جھت سھ. ٣

 . در كودك مبتال بھ اختالل شدید تكلم استفاده كنید) ١مثل زبان عالیم(از روشھای غیر كالمی ارتباط . ٤

  . كمك كنید) مپیوترمثال كا(در دسترسی خانواده بھ وسایل الكترونیكی جھت ایجاد سھولت در ارتباط غیر كالمی . ٥

  
  Problem Definition                                                                                    بیان مشكل                                      

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ مسائل تغذیھ ای و حركتی:  عدم تعادل تغذیھ

    Expected Outcomes                                                                                   ورد انتظار                      برآیندھای م

 .كودك از غذای متعادل استفاده كند -

  .وزن در محدوده طبیعی باقی بماند -

   Nursing Recommendations                                                                      توصیھ ھای  پرستاری                      

 .از كالری اضافھ در رژیم غذایی برای بر آوردن نیازھای انرژی ناشی از فعالیت زیاد عضلھ استفاده كنید .١

 . ن نیازھای كالری با منابع عادی غذایی نیستاز مكمل ویتامین، مواد معدنی و پروتئین استفاده نمایید چنانچھ قادر بھ برآورد. ٢

  . با متخصص تغذیھ در مورد طرح مصرف كافی كالری بر اساس نیازھای اختصاصی كودك مشاوره كنید. ٣

 

  Problem Definition                                                                                  بیان مشكل                                        

  .علت مصرف زیاد انرژیھ خستگی ب

    Expected Outcomes                                                                        برآیندھای مورد انتظار                                

  . كودك باندازه كافی استراحت نماید) ١(

   Nursing Recommendations                                                                     پرستاری                         توصیھ ھای 

  . برنامھ منظمی را در نظر بگیرید كھ اوقات استراحت و خواب كافی برای پیشگیری از خستگی فراھم نماید. ١

  .شود باشید زیرا سبب تشدید عالیم میخستگی ھشیار نشانھ ھای  جھت . ٢

  

  

                                                             
1 -Sign language 



٢٩٨  
 

  Problem Definition                                                                                                                  بیان مشكل         

  .خستگی بعلت مصرف زیاد انرژی

    Expected Outcomes                                                                                              برآیندھای مورد انتظار           

  . ھای منظم سالمتی باشد كودك تحت ارزیابی - )١(

  .كودك واكسیناسیون و مراقبت دندانی مناسب را دریافت كند -

   Nursing Recommendations                                                                                توصیھ ھای  پرستاری            

  :با برنامھ متداول و منظم ، سالمتی عمومی را ارتقاء دھید. ١

 بررسی فیزیكی . 

 مراقبت دندانی . 

  .واكسیناسیون. ٢

  
  Problem Definition                                                                          بیان مشكل                                                

  .تصویر بدنی در رابطھ با درك ناتوانیاختالل در 

    Expected Outcomes                            برآیندھای مورد انتظار                                                                             

  .باشد نشان دھد كودك رفتارھایی را كھ نشاندھنده تصویر بدنی مثبت می )٢(

   Nursing Recommendations                             توصیھ ھای  پرستاری                                                                 

 . باشند ای حساس می كودكان نسبت بھ نگرش عاطفی افراد حرفھ نشان دھید زیرا رفتار خود ا بپذیرش كودك را . ١

 . برسانید بھ حداقلھا را  ھای كودك را اغراق نموده و ضعف توانمندی. ٢

 . ھای كودك را ستایش كنید مثل تكمیل نسبی یك وظیفھ موفقیت. ٣

كار تشویق بھ ھمكاری و خود  اینزیرا با  ھایی برای موفقیت ایجاد كند  رصتھا و اھدافی را با كودك طرح كنید كھ ف فعالیت. ٤

 . شود پنداری مثبت می

 . شود آراستگی و پوشاك مناسب را تشویق كنید اینكار سبب پذیرش توسط دیگران و خوپنداری مثبت می. ٥

  .شودبھ طرح مراقبت پرستاری كودك مبتال بھ بیماری مزمن یا ناتوان رجوع . ٦      

  
  Problem Definition                                                                                          بیان مشكل                                

  .خطر گسستگی فرایند خانوادگی مربوط بھ كودكی با ناتوانی مادام العمر

    Expected Outcomes                                                                                               برآیندھای مورد انتظار         

  .خانواده با شرایط تطابق یابد

   Nursing Recommendations                                                                           توصیھ ھای  پرستاری                  

  . بھ طرح مراقبت پرستاری كودك مبتال بھ بیماری مزمن یا ناتوان رجوع شود. ١

  . توانند حمایت اجتماعی فراھم سازند ارجاع نمایید بھ گروه حمایتی خاص و موسساتی كھ می. ٢

  .ھمچنین بھ طرح مراقبت پرستاری كودك با عقب ماندگی ذھنی رجوع شود. ٣

  



٢٩٩  
 

  
  ودك مبتال بھ عقب ماندگی ذھنیک

  Problem Definition                                                                                                 بیان مشكل                          

  . تاخیر رشد و تكامل در رابطھ با عملكرد مختل شناختی

    Expected Outcomes                                                                                                        برآیندھای مورد انتظار 

 .دخالت كنند ١كودك و خانواده بطور فعال در برنامھ تحریك -)١(

  . امھ دھدخانواده مفاھیم تكاملی را بكار گرفتھ و مراقبت خانگی از كودك را اد  -      

 . كودك فعالیت ھای روزمره زندگی را با ظرفیت مناسب انجام دھد -          

 . خانواده در جستجوی برنامھ ھای آموزشی خاص باشد -          

 . فرصت ھایی برای برقراری محدودیت، تفریح و اجتماعی شدن فراھم شده باشد -          

  .ورت كاوش شودمشكالت نوجوان بر حسب ضر -          

   Nursing Recommendations                                            توصیھ ھای  پرستاری                                                 

تكامل حداكثر  كودك و خانواده را در برنامھ تحریك اولیھ شیرخوار جھت كمك بھ حداكثر رسانیدن تكامل دخالت دھید اینكار بھ. ١

  . كند كمك می

گزارشات مبسوط جھت تشخیص تغییرات جزئی در عملكرد است . پیشرفت تكاملی كودك را در فواصل منظم بررسی كنید. ٢

 . توان تجدید نظر كرد بنابراین طرح مراقبت را بر حسب ضرورت می

سادگی ھ توان ب عیین كند زیرا كھ آمادگی را نمیبھ خانواده كمك كنید كھ آمادگی كودك را از نظر یادگیری وظایف خاص ت. ٣

 .تشخیص داد

 . بھ خانواده كمك كنید كھ اھداف واقعی برای كودك از نظر دستیابی موفقیت آمیز بھ اھداف و عزت نفس در نظر گیرد. ٤

 .شود در انجام وظایف خاص یا رفتارھا تقویت مثبت كنید اینكار سبب بھبود انگیزش و یادگیری می. ٥

 . محض آمادگی كودك تشویق كنیدھ مراقبتی را ب –یادگیری مھارتھای خود . ٦

 .خانواده را از نظر جستجوی سریعتر برنامھ ھای خاص مراقبتی روزانھ و كالسھای آموزشی تشویق كنید. ٧

 . تاكید كنید كودك دارای نیازھایی از قبیل انضباط، تعامل اجتماعی و بازی مثل سایر كودكان است. ٨

 . پیش از نوجوانی، كودك و والدین را از نظر بلوغ جسمی، رفتار جنسی، ازدواج و تربیت فرزند مشاوره كنید. ٩

  . تشویق بھ آموختن شغل مناسب نمایید. ١٠

  

  

  

  

  

  
                                                             
1 -Stimulation program 
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  Problem Definition                                                                        بیان مشكل                                                   

  .تاخیر رشد و تكامل در رابطھ با عملكرد مختل شناختی

    Expected Outcomes                                                              برآیندھای مورد انتظار                                           

  . ك از نظر اجتماعی پذیرفتھ باشدرفتار كود -) ٢(

  . كودك با ھمسن و ساالن ارتباط داشتھ باشد -

  .كودك ایزوالسیون اجتماعی را تجربھ نكند -      

   Nursing Recommendations                                            توصیھ ھای  پرستاری                                                 

 . تاكید نمایید كھ كودك از نظر اجتماعی شدن مثل سایر كودكان است. ١

  .را بھ كودك آموزش دھد) مثل گفتن سالم و تشكر و عادات و لمس مناسب(خانواده را تشویق كنید كھ رفتار پذیرفتھ اجتماعی . ٢

 .داشتن آراستگی و پوشاك مناسب را تشویق كنید. ٣

را ) ھای خاص، پیشاھنگی و غیره مثل المپیك(دھید كھ زمینھ ارتباط با ھمسن و ساالن و كسب تجربھ  برنامھ ھایی را پیشنھاد. ٤

 .اینكار برای اجتماعی شدن مناسب است. فراھم سازد

بھ نوجوان اطالعات جنسی عملی و رمز رفتاری ملموس بدھید اینكار برای متقاعد سازی آسان كودك و نداشتن قضاوت است . ٥

  .ست او را در معرض خطر قرار دھدكھ ممكن ا

  
  Problem Definition                                                                 بیان مشكل                                                          

  .خطر گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با داشتن كودكی با عقب ماندگی ذھنی

    Expected Outcomes                                                 برآیندھای مورد انتظار                                                        

  . نیازھای اعضا خانواده از نظر اطالعات و حمایت برآورده شود -   )١(

  .ودك مبتال بھ عقب ماندگی ذھنی و داللتھا ابراز كند ھا را در مورد تولد ك خانواده احساسات و دلواپسی -

  .ھا بگیرند اعضاء خانواده تصمیمات واقعی بر اساس نیازھا و قابلیت -

  . اعضاء خانواده پذیرش كودك را نشان دھد -

   Nursing Recommendations                                    توصیھ ھای  پرستاری                                                         

ھرچھ زودتر در زمان تولد یا بالفاصلھ پس از تولد اطالع دھید اینكار بدلیل اینست كھ خانواده ممكن است مشكوك بھ وجود . ١

 . مسئلھ شده و نیاز بھ حمایت فوری داشتھ باشد

ند اینكار از رلھ كردن اطالعات بغرنج بھ دیگری و سازش وادار كنید والدین ھر دو در جلسھ دادن اطالعات حضور داشتھ باش. ٢

 . كند با واكنش اولیھ عاطفی فرد دیگر جلوگیری می

بدھید در صورت امكان سندرم خاص یا بیماری را موكول بھ وقت دیگر  بھ خانوادهاطالع كتبی در مورد وضعیت كودك . ٣

 .نمایید

و انتخاب ھای دیگر از نظر جایگاه سكونت بحث كنید، بھ آنان در منزل اقبت با اعضاء خانواده در مورد مضرات و فوائد مر. ٤

 . بدھیدرا  پیش از اتخاذ تصمیم » نگھداری اتموسس«فرصتی  از نظر جویا شدن تمام متغیرھای 

توانند  آنھا می صورت خانواده را تشویق كنید كھ با خانواده ھای دیگر كھ كودكی با تشخیص یكسان  دارند مالقات كنند در این. ٥

 . حمایت اضافی دریافت كنند
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 ھای بالقوه یادگیری ھر یك از كودكان را خصوصًا توانایی. از دادن جواب قطعی در مورد درجھ عقب ماندگی خودداری كنید. ٦

 . با مداخلھ اولیھ جھت القاء امید تاكید نمایید

 . والدین نسبت بھ نگرش عاطفی پرسنل حساس ھستند پذیرش كودك را از طریق رفتار خود نشان دھید بدلیل اینكھ. ٧

 . مشخصات طبیعی كودك را بدلیل كمك بھ والدین برای دیدن كودك بعنوان فردی با تواناییھا ھمچنین ضعف ھا تاكید كنید. ٨

سازگاری و تشریك  اعضاء خانواده را از نظر ابراز احساسات و دلواپسی ھا تشویق كنید بدلیل اینكھ این حالت بخشی از پروسھ. ٩

  . مساعی است

  
  Problem Definition                                                                بیان مشكل                                                          

  .خطر گسستگی فرایند خانوادگی در رابطھ با داشتن كودكی با عقب ماندگی ذھنی

    Expected Outcomes                                                            رآیندھای مورد انتظار                                            ب

  . خانواده اھداف واقعی برای مراقبت آتی از كودك را تعیین كنند -) ٢(

  .در دسترس ببینند اعضاء خانواده، خود را در ارائھ خدمات حمایتی -

  .ھم چنین بھ طرح مراقبت پرستاری از كودك مبتال بھ بیماری مزمن رجوع شود -

   Nursing Recommendations                                             توصیھ ھای  پرستاری                                                

ن در مورد متغیرھا از نظر مراقبت خانگی ھنگامی كھ والدین بھ بازنشستگی یا بھ سن باالتر با گذشت سن كودك، با والدی. ١

  . میرسند بحث كنید

را برحسب لزوم در نظر بگیرند اینكار توانایی كودك را از نظر ) در ھنگام مرخصی(والدین را تشویق كنید كھ مراقبت موقت . ٢

 . كند سازش با مراقبت طوالنی مدت تسھیل می

را جستجو كنند بدلیل اینكھ ممكن است برای مراقبت مناسب از كودك » ھای نگھداری از كودك عرصھ«بھ خانواده كمك كنید . ٣

 . ضروری باشد

 . ارائھ دھد» مكان نگھداری«تشویق كنید خانواده، عضو مبتال را در طراحی مشمول كرده و ارتباط معنی دار را از نظر . ٤

  . توانند حمایت و كمك فراھم سازند ارجاع دھید بھ موسساتی كھ می. ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



٣٠٢  
 

  

  عصبی  ١نوجوان مبتال بھ بی اشتھایی

  Problem Definition                                                                                                    بیان مشكل                       

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ حفظ گرسنگی:  ذیھعدم تعادل تغ

    Expected Outcomes                                                                                            برآیندھای مورد انتظار            

  . نوجوان مالكی از افزایش تدریجی وزن را نشان دھد) ١(

   Nursing Recommendations                                                                                پرستاری               توصیھ ھای

  . بر حسب دستور از رژیم پركالری جھت تضمین تغذیھ كافی برای افزایش تدریجی وزن استفاده كنید. ١

از افزایش سریع وزن خودداری . ل بصورت افزایش تدریجی كالری را انتخاب كنیدبا متخصص تغذیھ و بیمار غذای متعاد. ٢

 . دھد شود بدلیل اینكھ سبب ازدیاد بار قلب و عروق شده و بھ كودك حس طاقت فرسا از نظر نداشتن كنترل را می می

  . بھ بیمار كمك كنید كھ یك دفتر یادداشت جھت بررسی كفایت تغذیھ آماده كند. ٣

  
  Problem Definition                                                                                          مشكل                                بیان 

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ حفظ گرسنگی: عدم تعادل تغذیھ

    Expected Outcomes                                                                                   برآیندھای مورد انتظار                      

  . انتظارات بطور ثابت برآورده شود) ٢(

   Nursing Recommendations                                                                      توصیھ ھای  پرستاری                        

  . كنند اطمینان حاصل كنید كھ تمام اعضاء تیم بھداشت یك رویكرد را تعیین كرده، و بطور ثابت اعمال می. ١

 . تمام اعضاء تیم بعالوه بیمار را مشمول سازید. ٢

 ). اعضاء تیم(تداوم حضور مراقبین را تضمین كنید . ٣

 . م سازید در اینصورت بیمار بطور دقیق انتظارات را درك خواھد نمودارتباط صریح بین اعضاء تیم و بیمار فراھ. ٤

 . با بیمار در مورد پیشرفت مشورت كنید. ٥

 .از روشھای ایجاد اجبار خودداری كنید زیرا كھ اجبار معموال برای موفقت طوالنی مدت كارسازنیست. ٦

  . ت كنیدحمای) یعنی باز خورد مثبت برای اجرا(بیمار را در تالشھایش . ٧

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 -Anorexia Nervosa 
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  Problem Definition                                                                                     بیان مشكل                                     

  .كمتر از نیازھای بدن مربوط بھ حفظ گرسنگی:  عدم تعادل تغذیھ

    Expected Outcomes                                                                                                 برآیندھای مورد انتظار       

  .نوجوان بھ فعالیت ھای آرام و مشخص اشتغال یابد) ٣(

   Nursing Recommendations                                                           توصیھ ھای  پرستاری                                  

  . فعالیت فیزیكی را برای ارزیابی مناسبت آن با وضعیت كودك كنترل كنید. ١

 . انتخاب و اجرای فعالیت را نظارت كنید. ٢

  . كار كاھش وزن بكار بردنسبت بھ مالكی از ورزشھای پنھانی ھشیار باشید بدلیل اینكھ كودك ممكن است تمرینات را بعنوان راھ. ٣

  
  Problem Definition                                                                                                             بیان مشكل             

  .تصویر بدنی مربوط بھ تغییر درك خویشتناختالل در 

    Expected Outcomes                                                                                                برآیندھای مورد انتظار        

 .نوجوان خود را بطریق پذیرفتھ بیان كند -

  .ھا را ابراز كند نوجوان احساسات و دلواپسی -

  .كندمشارکت نوجوان بطور فعال در مراقبت و كنترل  -

 .ت روانپزشكی مناسب را دریافت كندنوجوان مراقب -

  .نوجوان مالكی از توسعھ خود پنداری مثبت را نشان دھد -

   Nursing Recommendations                                                                           توصیھ ھای  پرستاری                   

  :پذیرش خود) الف

 ).بجای كنترل وزن(رل و احساس مثبت بودن را در مسیر مناسب سوق دھید نیاز برای كنت. ١

 . بر حسب ضرورت بھ روانپزشك ارجاع دھید زیرا كھ امر اساسی در درمان است. ٢

  . كند بیمار را تشویق كنید كھ بر حسب توان مراقبت از خود را بھ عھده گیرد زیرا سبب ایجاد اختیار می. ٣

   :مشارکت در مراقبت) ب

 . ارتباط صحیح با نوجوان را حفظ كنید بھ این صورت نوجوان قادر بھ ابراز احساسات و دلواپسی ھای خود خواھد بود .١

 . نگرشی از مراقبت و حفاظت را بھ نوجوان ابالغ كنید .٢

 .از اعمال زور و اجبار خودداری كنید .٣

  : خودپنداری مثبت) ج

یل اینكھ امر اساسی در كمك بھ نوجوان برای تغییر خود پنداری تحریف طرح دریافت كمك از روانپزشك را حمایت كنید بدل -

  .باشد شده می
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  Problem Definition                                                    بیان مشكل                                                                       

  .ھ درك غیر واقعسازش غیر موثر مربوط ب

    Expected Outcomes                                                 برآیندھای مورد انتظار                                                        

    . نوجوان و خانواده از برنامھ درمان پیروی كنند

   Nursing Recommendations                                                                     توصیھ ھای  پرستاری                          

 . ثبات را در رویكرد درمانی منتخب حفظ كنید. ١

ھشیاری خود را جھت تعیین عدم ھمكاری با طرح درمان مثل استفراغ خود انگیختھ، استفاده از مسھل یا تنقیھ، احتكار مواد، . ٢

دور ریختن غذا، قرار دادن كاالیی با وزن بیشتر در پوشاك برای نشان دادن وزن اضافھ حفظ كنید زیرا كھ نوجوان ممكن است 

 . این روشھا را برای پیشگیری از افزایش وزن بكار برد

 . تقویت مثبت برای پیشرفت فراھم سازید. ٣

 نسبت بھ عالیم افسردگی ھشیار باشید . ٤

 . مربوط بھ روان درمانی حمایت كنیداز معیارھای . ٥

  . گیر بدھید زیرا كھ درمان نیاز بھ مراقبت طوالنی دارد ترتیبی برای مراقبت پی. ٦

  
  Problem Definition                                                 بیان مشكل                                                                         

  .آمادگی برای افزودن سازش خانواده مربوط بھ دوگانگی در ارتباطات خانواده

    Expected Outcomes                                           برآیندھای مورد انتظار                                                              

  . سایی و ارزیابی شودمشخصات تعامل خانواده شنا) ١(

   Nursing Recommendations                             توصیھ ھای  پرستاری                                                                

 . تعامل خانواده را برای بررسی مشخصات سازشی تحت نظر بگیرید. ١

 . را جویا شویداحساسات و نگرشھای اعضاء خانواده . ٢

 . از معیارھای روان درمانی برای ھدایت مجدد جریانات خانواده حمایت كنید. ٣

  .ترتیبی برای ارجاع بھ اشخاص و گروھھایی برای دسترسی بھ اھداف درمانی مجدد بدھید. ٤

  

  

  

  

  

  

  



٣٠٥  
 

  Problem Definition                                                   بیان مشكل                                                                       

  .آمادگی برای افزودن سازش خانواده مربوط بھ دوگانگی در ارتباطات خانواده

    Expected Outcomes                                                  برآیندھای مورد انتظار                                                      

 . خانواده دركی از اتیولوژی اختالل را نشان داده و از برنامھ درمانی متابعت كند -) ٢(

  . خانواده از منابع در دسترس استفاده كند -      

   Nursing Recommendations                                                                توصیھ ھای  پرستاری                             

 .كنند اطمینان داشتھ باشید كھ بیمار و خانواده طرح درمانی را درك می. ١

 . ترتیبی برای مراقبت پیگیر بدھید زیرا كھ درمان طوالنی مدت نیاز دارد. ٢

  .جھت اطالعات اضافی و حمایت بھ موسسات خاص ارجاع دھید. ٣
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