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مفاهیم کلی مرتبط با روش های مراقبتی 

 اطفال

 آمادگی جهت تشخیص وروشهای درمانی 

ایمنی 

  کنترل عفونت 

روشهای مختلف تغذیه 

 روشهای مربوط به دفع روده ای 
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 اهداف آموزشی 

اقدامات پرستاری جهت آماده کردن کودک برای 1.
 .پروسیجرهای تشخیصی و درمانی را شرح دهد

شیوه های مورد استفاده برای پیشگیری از عفونت و حفظ 2.
 .ایمنی کودک را شرح دهد

 .شیوه ها ی تغذیه مناسب برای کودک را به کار ببرد3.

روشهای تغذیه از طریق گاواژ گاستروستومی ووریدی 4.
 .را شرح دهد

شیوه های انجام تنقیه و مراقبت از استومی را در کودکان 5.
 .شرح دهد
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 آمادگی جهت تشخیص وروشهای درمانی 

اکثر پروسیجرها تجربیات دردناک و تنش زا را برای 

در اکثر .کودکان و والدین آن ها به وجود می آورد

پروسیجر ها بعد اصلی مراقبت آمادگی روانی کودک 

 .و والدین است
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 اثرات آمادگی روانی

 کاهش اضطراب 

 کمک به همکاری کودک 

 ایجاد حس کنترل در مواجهه با رویداد تنش زا 
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برنامه آموزش مدون جهت آشنایی با وسایل پروسیجر 

 هاوبخش ها ی مختلف

 :شیوه های آمادگی  

 (آمادگی گروهی برای بستری شدن )رسمی •

فراهم کردن اطالعات حول و حوش تجربه و )غیر رسمی •

 ( در جهت پروسیجر های استرس زا و دردناک 
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 اصول کلی آمادگی
 ایجاد انحراف فکر •

اجازه دادن برای ابراز •

 احساسات

 حمایت پس از پروسیجر •

 تشویق به ابراز احساسات•

 تقویت مثبت •

استفاده از بازی در •

 پروسیجرها 

 

 

برقراری اعتماد و تامین •

 حمایت

 حضور والدین و حمایت•

 ارایه توضیح •

 آمادگی جسمی •

 اجرای پروسیجر •

 انتظار موفقیت •

 جلب همکاری کودک •
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 کنترل عفونت 

سالیانه دو میلیون بیمار دچار عفونت CDCبر طبق گزارش  

این عفونت ها به دلیل تماس بیمارا ن، . بیمارستانی میشوند

 .کادر مراقبتی ،وسایل و باکتریها می باشد

با رعایت دقیق بهداشت و پاکیزگی وتکنیک صحیح دور 

 .انداختن مواد زاید این عفونت ها قابل کنترل هستند
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در باز بینی اصول جدا سازی احتیاطات در دو 

.سطح تقسیم شده است   

  standard precautionsاحتیاطات استاندارد •

جهت کاهش خطر انتقال پاتوژنهای مربوط به مواد مرطوب 

شامل استفاده از عوامل محافظتی مثل .بدن است 

دستکش،گان عینک حفاظ دارجهت پیشگیری از آلودگی 

ناشی از خون ،مایعات بدن و فضوالت آن به جز عرق ، 

این نوع جداسازی .پوست ناسالم و مخاط پوششی است 

جهت کاهش خطر انتقال میکروارگانیسم های ناشی از 

 . منایع شناخته شده یا ناشناخته عفونت می باشد
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 احتیاطات بر مبنای انتقال 

transmition  
based precaution 

جهت بیماران با عفونت مشخص و یا مشکوک به عفونت قابل 
انتقال و یا مهم طراحی شده است ومعیارهای دیگری 
عالوه بر احتیاطات استاندارد جهت توقف انتقال در 

 .بیمارستان اجرا شود

 :انواع شیوه های انتقال

 هوازی 1.

 ترشحات ریز تنفسی 2.

 تماسی3.
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 airborn precautionاحتیاطات هوازی 

به )عوامل عفونی هوازی به وسیله انتشار ذرات هوازی 

تبخیر شده در هوا یا بخش (میکرومتر یا کم تر  5اندازه 

ممکن . هایی از گردوخاک حاوی عوامل عفونی می باشد

مثال .است به طور وسیع پراکنده شده و استنشاق شوند

 .سرخک ، آبله مرغان ، زونا ،سل :

 تهویه هوای اتاق : اقدامات 
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 Droplet precautionقطرات ریز ترشحی

احتیاطات مربوط به قطرات ترشحی جهت کاهش خطر انتقال 

 5بزرگتر از )عوامل عفونی به صورت قطره 

در اثر تماس با مخاط بینی .طراحی شده است(میکرومتر

قطرات .ودهان شخص مبتال ویا ناقل بیماری ایجاد می شود

از طریق سرفه ،عطسه ویا صحبت کردن یا با انجام 

پروسیجرهایی مثل ساکشن و برونکوسکوپی تولید می 

برای انتقال از طریق قطرات نیاز به تماس نزدیک .شود

وجود داردچون قطرات در هوا معلق نشده و فاصله کوتاهی 

 (کمتر از سه فوت .)را طی می کند
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 بیماریهای منتقله از طریق قطرات ریز ترشحی

 بیماریها•

،مننژیت ،پنومونی ،اپیگلوتیت،و bهموفیلوس آنفلوآنزاتیپ •

 سپسیس، نایسریا مننژیتیدیت

دیفتیری ،پنومونی مایکوپالسما ،سیاه سرفه ،فارنژیت •

 استرپتوکوکی ،تب مخملکی 

 عوامل ویروسی •

 آدنوویروس ، آنفلوآنزا ،اوریون ، پروویروس و سرخجه•
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 contact percautionاحتیاطات تماسی 

تماس مستقیم پوست به پوست از شخص عفونی و یا کلونیزه با •
 شخص سالم 

 تماس غیر مستقیم با یک شی آلوده در محیط بیمار •

عفونت های گوارشی ،تنفسی ، پوستی ،عفونت زخم ،عفونت : مثال•
 Aهای روده ای با کلستریدیوم دیفیکل ،اشرشیاکولی ،شیگال ،هپاتیت 

،روتاویروس،ویروس سن سیشیال تنفسی،پاراآنفلوآنزا ،عفونت های 
 ویروسی گوارشی

عفونتهای پوستی ،تب خال ساده،زرد زخم،آبسه های •
بزرگ،سلولیت،زخم بستر عفونی ،زونا ،عفونتهای ویروسی 

 خونریزی دهنده
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پرستاران غالبا درمراقبت از کودکان کوچک بامواد بدنی خصوصا •

 .با ادرار،مدفوع و استفراغ  تماس پیدا می کنند

 دستکش ،گان جهت تعویض دیاپر •

 نوع دیاپر •

عفونتهای بیمارستانی ،استافیلوکوک % 70پاتوژن مسئول  7•

طالیی، استافیلوکوک کواگوالز منفی ،آنتروکوک هاوارگانیسم های 

گرم منفی ،شامل اشرشیاکولی،پسودوموناس آئروژینوزاوآنترو باکتر 

 .و پنومونی کلبسیال
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شیوه اصلی انتقال توسط دست های کادر پرستاری می •

 .باشد

 .شستن دستها حیاتی ترین راه کنترل عفونت ست•

 .استفاده از دستکش و گان در موقع تغذیه •

بدون کالهک و بدون شکستن آنها در یک )ریختن سوزنها •

 .ظرف محکم ومقاوم در نزدیکی محل استفاده 
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 ایمنی و عوامل محیطي
 استفاده از برچسب هویت •

 ایمنی محیطی •

 نور کافی 

 تمیزبودن کف زمین از مایعات و اشیاء دیگر 

 سطوح غیر لغزنده در حمام و وان

 .وسایل برقی سالم ودر معرض رطوبت نباشد

 .ارتفاع تخت کم باشد

 .پنجره ها دارای حفاظ باشند آسانسورها و پله ها ایمن باشند

روروک .پریز برق پوشش داشته و آب حمام حرارت مناسب داشته باشد
 .ممنوع باشد

گل ها .نرده کنار تخت همیشه باال باشد مگراینکه فردبالغی کنار او باشد
 .و گیاهان حاوی باکتریها و قارچ هستند

اسباب بازیها از نوع غیر آلر  ژي زا ،قابل شستشوو غیر شكستني و فاقد 
 .قطعات كوچك باشد
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 انواع محدود کننده ها

 کالوهیچ 
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 انواع محدود کننده ها

 نوع قنداق 
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 انواع محدود کننده ها
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 انواع محدود کننده ها
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 روشهای انتقال
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Upright position 
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آب سادهاز محلول ایزوتونیك استفاده شده و از   
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