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   GT-PA-144:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

  89بهار

 05256453-56تلفن تماس :          

 ب( در صورت تبدار بودن اقدامات زیر را انجام دهید:

کنترل درجه حرارت کودک بطور مرتب از نظر بروز  -1

 تب

 کم کردن لباس کودک -2

 کاهش درجه حرارت اتاق -3

 انجام صحیح تن شویه با آب ولرم -4

 در صورت اجازه مصرف مایعات فراوان      -5

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت تجویز پزشک معالج استفاده از  -6

 تب بر )شربت، شیاف، ...(

 پ( رعایت بهداشت فردی و شستشوی مرتب دستها 

ر( از استعمال سیگار در حضور کوودک ووودداری        

 فرمایید.

ز( محیط اتاق را مرطوب نگهدارید )هووای وشوک       

 موجب تحریک سرفه و آزردگی مخاط می شود(

ج( داروهای تجویز شده را طبق دسوتوور مصورف         

 نمایید.

 

 

 

 

منابع : بیماری های کودکان نلسون ،درسنامه کودکان  

 -ویلی ونگ 

 پنومونی 
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. ترشحات بینی و ته حلق را بعد از فیزیوتراپی              3

 سینه و قبل از تغذیه و قبل از وواب پاک کنید.

. طبق دستور بخور سرد را در ساعات معین انجام            4

 دهید.

 . اتاق کودک را گرم و مرطوب نگه دارید.5

 . کودک را لباس راحتی بپوسانید.6

 . وضعیت تنفسی کودک را مرتبا کنترل کنید.7

. تشدید یا بدتر شدن وضعیت تنفسی کودک را به           8

مراقب اطالع دهید. )افزایش تعداد تنفس، سرفه های        

مکرر، بروز حالت کبودی دور لب، صدای وشونت           

 ریوی(

. فیزیوتراپی سینه را قبل از وواب و قبل از تغذیه و            9

 بعد از دریافت بخور انجام دهید.

. در مرحله شدید بیماری اجازه بدهید کودک مدت         11

 زمان بیشتری را استراحت کند.

. از تغذیه طوالنی مدت نوزاد در مرحله شدید             11

بیماری وودداری کنید. زیرا موجب وستگی نوزاد و         

افزایش کار تنفسی او وواهد شد. در بین تغذیه چند          

لحظه به او استراحت داده و به میزان کم و فواصل              

 کوتاه تغذیه شود. 

. کودک در موقع وواب در وضعیت ووابیده به            12

 پشت قرار گیرد.

 . روش ضربه زدن: 13

والدین دست وود را مطابق شکل به صورت فنجان در 

آورده و به قسمت های مورد نظر ضربه می زنند. محل   

مورد نظر باید بدون لباس باشد و ضربه باید به گونه ای 

 زده شود که سطح پوست قرمز یا دردناک نشود.

در صورتی که کودک کم سن باشد، برای ضربوه زدن    

والدین مشابه گرفتن مداد در دست سوه انوگوشوت       

شست، اشاره و وسط را به هم چسبنده و بوه آراموی     

 ضربه می زنند. در صورتی که کودک نوزاد باشد.

والدین به آرامی با دو انگشت اشاره و وسط ضربه موی  

 زنند.

 

 

 پنومونی

به معنای التهاب بافت ریه می باشد. از علل ایوجواد      

کننده التهاب ویروس ها و باکتری می باشد. پنومونی  

ناشی از ویروس شایع تر از نوع باکتریایوی هسوت.     

شایع ترین ویروس مسئول بیماری ویوروس سون       

سشیال و شایع ترین پنومونی باکتریای نواشوی از       

 پنوموکوک می باشد.

عالیم زیر در نوزاد مبتال به پنومونی قابل مشواهوده     

 است:

تغذیه ضعیف، وواب آلودگی، بی حالی، توحوریوک      

پذیری، بی ثباتی درجه حرارت نوزاد، رنگ کوبوود،     

تنفس تند و سخت و صدادار، سرفه، بوی قوراری،       

 گرفتگی بینی، وشونت ریوی، پرش پره های بینی.

 نکات زیر را در مراقبت از نوزاد رعایت فرمایید:

الف( برای باز بودن راه هوایی اقدامات زیر را انوجوام    

 دهید:

درجوه     31. کودک در وضعیت نیم نشسته یا سور     1

 باالتر از تنه قرار گیرد.

 . قطره بینی را به شکل صحیح استفاده کنید. 2

 


