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رشتِ،هقطعٍترمداًشجَیبى:کبرشٌبسیپرستبري 
تعذادداًشجَیبى :
درٍس پیشًیبزیبّوسهبىّ:وسهبى ببارائِدرٍستئَري 
هسئَلدرس:خبًندکترعلَي 
هحلٍآدرسکبرآهَزي:هْذکَدک ،هذارس،بخشّبيکَدکبىبیوبرستبىّبجر 
***************** **************************************************** 
هعرفیٍاّویتدرس 
ثب تَجِ ثِ اّويت سؿذ ٍتىبهل عجيؼي وَدوبى الصم اػت داًـجَيبى پشػتبسی ثب هؼبئل ثْذاؿتي ٍ ثيوبسی ّبی آًبى آؿٌب
ثبؿٌذ تب ثب ؿٌبخت هَاسد غيش عجيؼي دسجْت پيـگيشی ٍ دسهبى ثتَاًٌذ الذاهبت هؤحشی سا اسائِ دٌّذ.
اّذافکلی :
 آهبدُ ػبصی داًـجَ ثشای وؼت تجشثيبت ٍيظُ ثب وَدوبى ػبلن آهبدُ ػبصی داًـجَ ثشای وؼت تجشثيبت ٍيظُ ثب وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسی دس ثيوبسػتبى ؿٌبخت حبالت وَدن دس ٌّگبم ثيوبسی ٍ تـخيق ًيبصّب ٍ تلوين هٌبػت اص اًتخبة اٍلَيت ّب دس اجشای آًْب هْبست آهَصؽ ثِ هبدس ٍخبًَادُ دس هَسد تغزيِ ٍ ثيوبسی ّبی وَدن سػبيت اكَل هشالجتي ،ثْذاؿتي ٍ هَاسد پيـگيشی دس هَسد ػالهت وَدن ٍ آهَصؽ آى ثِ هبدس ٍ خبًَادُاّذافرفتبريدرهْذکَدک :
 ثب وَدن هتٌبػت ثب ػي ٍی ٍ ثب خبًَادُ ٍی استجبط كحيح ثشلشاس وٌذ. هشاحل هختلف سؿذ ٍ تىبهل ٍ ثبصی ّبی هشثَط ثِ ّش هشحلِ اص سؿذ ٍ تىبهل سا ثذاًذ ٍ ثشسػي وٌذ. ًيبصّبی وَدن سا ثش اػبع سؿذ ٍ تىبهل ثـٌبػذ ٍ دس هَسد سفغ آى ّب ثِ ٍالذيي ٍ وَدن ٍ هشثي آهَصؽ دّذ. لبدس ثِ ؿٌبػبيي وَدوبى  under weight ٍ over weightثَدُ آى ّب سا غشثبلگشی ًوَدُ ٍ ثتَاًذ ًيبصّبی تغزيِ ایآًبى سا ثِ وَدن ٍ هشثي ٍ ثِ عَس هؼتمين ثِ كَست وتجي سا ثشسػي وٌذ ٍ ثِ خبًَادُ آهَصؽ ثذّذ.
 ًيبصّبی ثْذاؿتي وَدن سا ثشسػي وٌذ ٍ ثِ ٍالذيي آهَصؽ دّذ. خغشات ثبلمَُ هَجَد دس هحيظ وَدن سا تـخيق دادُ ٍ الذاهبت الصم دس حذ اهىبى جْت پيـگيشی اص حَادث دس هْذوَدن سا اًجبم دّذ.
 گضاسؽ وبس ه ْذ وَدن سا دس حضَس داًـجَيبى ٍ هشثي هشثَعِ اسائِ دّذ.اّذافرفتبريدرپراتیکٍبخشاطفبل :
 ثب وَدن هتٌبػت ثب ػي ٍ ثب خبًَادُ ٍی استجبط كحيح ثشلشاس وٌذ. -هشاحل هختلف سؿذ ٍ تىبهل ٍ ثبصی ّبی هشثَط ثِ ّش هشحلِ اص سؿذ ٍ تىبهل سا ثذاًذ ٍ ثشسػي وٌذ.

 ًيبصّبی وَدن سا ثش اػبع سؿذ ٍ تىبهل ثـٌبػذ ،تأهيي وٌذ ٍ دس هَسد سفغ آًْب ثِ ٍالذيي ٍ وَدن آهَصؽ دّذ. ًيبص ّبی تغزيِ ای وَدن ٍ ؿيشخَاس سا هتٌبػت ثب ػي ٍ ًَع ثيوبسی ثشسػي ٍ فشاّن ًوبيذ. ًيبصّبی ثْذاؿتي وَدن سا ثشسػي وٌذ ٍ ثِ ٍالذيي آهَصؽ دّذ. حبالت سٍحي سٍاًي وَدن ٍ ٍالذيي سا دس ًتيجِ ثؼتشی ؿذى ثـٌبػذ ٍ ػؼي دس وبّؾ آى ًوبيذ. ًيبصّبی آهَصؿي وَدن ٍ خبًَادُ سا دس ه َسد ػيش ثيوبسی ٍ البهت دس ثيوبسػتبى ٍ سٍؽّبی دسهبًي ،هشالجتي وَدنثشسػي وٌذ ٍ ثِآًبى آهَصؽ دّذ.
 خغشات ثبلمَُ هَجَد دس هحيظ وَدن سا هتٌبػت ثب تىبهل ٍ َّؿيبسی اٍ تـخيق دادُ ٍ الذاهبت الصم سا جْتپيـگيشی اص آى اًجبم دّذ ٍ ًىبت ايوٌي سا سػبيت وٌذ.
 ػالين حيبت ي ؿيشخَاس ٍ وَدن سا اًذاصُ گيشی ٍ حجت وٌذ.-

الذاهبت الصم جْت سفغ تغييشات دس ػالين حيبتي سا اًجبم دّذ.
سٍؽ گزاؿتي لَلِ هؼذُ ٍ تغزيِ وَدن اص عشيك گبٍاط سا ثِ عَس ػولي ًـبى دّذ.

-

سٍؽ داسٍ دادى دس ؿيشخَاساى ٍ وَدوبى ثيوبس سا ثِ كَست خَساوي ،لغشُ ،ؿيـبف ،تضسيك ػضالًي ،صيشجلذی،

داخلجلذی ٍ داخل ٍسيذی سا ثِدلت ٍ ثِعَس كحيح اًجبم دّذ.
 اعالػبت الصم داسٍيي سا دس ثخؾّبی داخلي اعفبل ثذاًذ.-

دػتَسات داسٍيي سا ثب دلت ٍ ثِ عَس كحيح ثشعجك ػيؼتن  6 Rightاًجبم دّذ ٍ حجت وٌذ.
الذاهبت الصم سا جْت پيـگيشی اص ػَاسم داسٍّب اًجبم دّذ.

-

ًوًَِ گيشی ادساس ٍ هذفَع سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ.

-

ثشخي اص داسٍّب ٍ آصهبيـبت ثخؾ سا دس حضَس داًـجَيبى هؼشفي وٌذ.
جَاة آصهبيـبت ثخؾ سا پي گيشی وٌذ ٍ هَاسد غيش عجيؼي سا تـخيق ٍ گضاسؽ دّذ.

-

اوؼيظى دسهبًي اص عشيك ػٌذ ثيٌي ،هبػه ٍ ًجَاليضس سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ.
ػالين ديؼتشع تٌفؼي سا دس ؿيشخَاساى ٍ وَدوبى ثـٌبػذ ٍ هشالجت ّبی الصم سا اًجبم دّذ.

-

اًجبم كحيح دسًبط ٍضؼيتي ،فيضيَتشاپي لفؼِ ػيٌِ ٍ دس كَست لضٍم احيبی للجي سيَی سا ًـبى دّذ.
ػبوـي وَدوبى ٍ ؿيشخَاساى سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ.

-

اجضای اكلي هبيؼبت الصم ثشای هبيغ دسهبًي سا ثيبى وٌذ.

 عشص تْيِ ٍ هحبػجِ ػشم ّبی هَسد هلشف دس ثخؾ ،ػشم لٌذی  ٍ %10 ٍ %7/5تٌظين لغشات ثبوؼتش ،هيىشٍػت ٍاًفَصيَى پوپ سا ًـبى دّذ.
 هحلَل ّبيي وِ دس دسهبى ون آثي ثِ كَست خَساوي يب تضسيمي ثىبس هي سٍد ثب روش ًَع ٍ همذاس الىتشٍليت آى ّبتَضيح دّذ.
 همذاس هبيغ ججشاى وٌٌذًُ ،گْذاسًذُ ٍ ووجَد ػذين ٍ پتبػين سا ثب تَجِ ثِ ٍصى وَدن ٍ ؿذت ون آثي هحبػجِ ٍهمذاس ول هبيغ سا تؼييي وٌذ.
-

ثيوبس سا اص ًظش ثشٍص ػَاسم هبيغ دسهبًي (افضايؾ ٍ وبّؾ) ثشسػي وٌذ ٍ الذاهبت الصم سا جْت سفغ آى ثِ ػول آٍسد.

-

وَدن ٍ ؿيشخَاس سا دس كَست ًيبص ثِ عَس كحيح هحذٍد (ً )Restraintوبيذ.
اكَل ٍ ًىبت جذاػبصی ( )Isolationسا دس وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسی ّبی ػفًَي ٍ ضؼف ػيؼتن ايوٌي ٍ خَد

حفبظتي (ؿؼتـَی دػت) لجل ٍ ثؼذ اص توبع ثب وَدن ٍ پَؿيذى دػتىؾ ٍ هبػه ثِوبس ثشد.
 هشالجت ّبی هشثَط ثِ تشاًؼفَصيَى خَى سا ثِ دلت ٍ ثِعَس كحيح اًجبم دّذ. هشالجت ّبی لجل ٍ ثؼذ اص ػول جشاحي سا هتٌبػت ثب تىبهل وَدن ٍ ًَع ثيوبسی ٍ ػول جشاحي ثِعَس كحيح اًجبمدّذ.

-

پبًؼوبى ًبحيِ جشاحي ؿذُ سا ثِعَس كحيح اًجبم دّذ.
تٌميِ تخليِای لجل اص ػول جشاحي سا ثش عجك دػتَس پضؿه ثِعَس كحيح اًجبم دّذ.

 هشالجت ّبی هشثَط ثِ تغزيِ داخل ٍسيذی ،ؿىبف وبم ٍ لتّ ،يشؿپشًٍگ ،آتشصیّب ،آپبًذوتَهي ،الپبستَهي ،چؼتتيَة ،اختالالت هجبسی ادساسی ٍ وليَیّ ،يذسٍػفبلي ٍ اػپيٌبثيفيذا ٍ  ...ثِ دلت ٍ ثِعَس كحيح اًجبم دّذ.
-

هشالجتّب سا ثشاػبع گبمّبی فشآيٌذ ثشًبهِسيضی ،اجشا ٍ اسصيبثي وٌذ.

 هتٌبػت ثب ػي ٍ هيضاى آگبّي وَدن ٍ خبًَادُ آهَصؽ ّبی الصم دس عَل البهت دس ثخؾ ٍ صهبى تشخيق اصثيوبسػتبى سا ثذّذ.
-

عشح آهَصؽ ثِ ثيوبس (پوفلت ،ث َولت ،پَػتش ٍ  )...تذٍيي ٍ اسائِ ًوبيذ.
گضاسؽ هَسدی ( )Case Reportثب ثيبى سػب ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش اسائِ دّذ.

-

دس ثحج گشٍّي ؿشوت فؼبل ًوبيذ.
هـبّذات سا ثش اػبع فْشػت حجت اعفبل ٍ ؿيشخَاساى دس پشًٍذُ ثيوبس ثِعَس كحيح حجت وٌذ.

ٍظبیفداًشجٍَسیبستّبيدٍرُ:
-

حضَس ٍ تشن ثِ هَلغ هحل وبسآهَصی ،دسكَست تأخيش ٍسٍد ثِ ثخؾ ثؼذ اص ػبػت  8آىسٍص غيجت هحؼَة هيؿَد.

-

ؿشوت فؼبل دس ساًذّبی ثخؾ ٍ اًجبم اهَس هحَلِ اص عشف اػتبد
ًوشُ اسصؿيبثي اص  20هيثبؿذ.

 تؼيي تىبليف ثب ًظش اػتبد دسع هيثبؿذ ٍ وليِ تىبليف هحَلِ دس عَل وبسآهَصی حذاوخش دس آخشيي سٍص وبسآهَصی ثِاػتبد هشثَعِ تحَيل ؿَد.
 دسكَستيوِ غيجت داًـجَ دس عَل وبسآهَصی ثيؾ اص يه دّن ػبػبت وبسآهَصی ؿَد دسع هشثَعِ حزف ٍ غيجتهحؼَة خَاّذ ؿذ.
-

داًـجَيبى اص تجوغ دس ايؼتگبُ پشػتبسی ٍ اػتفبدُ ًوَدى هَثبيل دس ثخؾ خَدداسی ًوبيٌذ ٍ دس كَست تخلف

اًضجبعي دس ثخؾ ٍاحذ هشثَعِ حزف خَاّذ ؿذ.
 دسكَستيوِ غيجت داًـجَ دس عَل وبسآهَصی ووتش اص يه دّن ػبػبت وبسآهَصی ؿَد ،غيجت هجبص يه سٍص ٍ غيجتغيش هجبص دٍ سٍص وبسآهَصی ججشاًي خَاّذ داؿت ٍ دس كَست ػذم ججشاى آى ثِ اصای ّش سٍص يه ًوشُ اص ًوشُ ول وؼش
خَاّذ ؿذ.
 ارزشیببی :وؼت ًوشُ ثشاػبع فشم اسصؿيبثي پيَػت ثش اػبع هَاسد ػوَهي ٍ تخللي ثخؾ وَدوبى دس ثيوبسػتبىاػت.
-

سػبيت يًَيفشم وبهل عجك ضَاثظ داًـىذُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص آسايؾ ٍ صيٌت آالت جْت داًـجَيبى
هَاد آهَزشی :ثيوبس ،تخت ،لَاصم ٍ تجْيضات پضؿىي ٍ هشالجتي دس ثخؾ وَدوبى.

هٌببع :
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and children.
Mosby St. Louis, MO.
 پشػتبسی وَدوبى ًٍگ  ،2011تشجوِ هٌْبص ؿَلي ٍ هٌْبس ػٌجشی  ،تحت ًظبست ػًَيب آسصٍهبًيبًغً،ـش جبهؼِ ًگش،.1390
 دسػٌبهِ هشجغ پشػتبسی وَدوبى ًٍگ ،تش جوِ پَساى ػبهيً ،ـش ثـشی.1392 ، هَسگبى اػپيش .عشح هشالجت دس وَدوبى .هتشجوبى گلچيي ،ػجذيضداى ،عالوَة .داًـىذُ پشػتبسی ٍ هبهبيي داًـگبُ ػلَمپضؿىي اكفْبى.1380 .
http://www.uptodate.com/home/about/toc.do?tocKey=table_of_contents%2F3%2F111

http://webapps.acep.org/sa/Syllabi/MO-232.pdf  سٍيِّبی اٍسطاًغ وَدوبىhttp://online.statref.com/titleinfo/fxid-123.html  تـخيقّبی پشػتبسی دس اختالالت وَدوبىhttp://www.medscape.com/resource/pediatrics-neonatal-nursing  تبصُّبی پشػتبسی وَدوبى-
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تَضیح

حجبة ،ؿئًَبت اػالهي ٍ اخالق حشفِای سا سػبيت هيًوبيذ.
ثِ هَلغ ٍ ثب لجـبع هخلـَف ٍ هٌبػـت دس هحـل وـبسآهَصی حبضـش
هيگشدد.
ثب هذدجَيبى ٍ تين دسهبًي دس هحيظ وبس ثِ عشص هٌبػت استجبط ثشلشاس
هيوٌذ.
لذست اثتىبس ٍ خالليت دس ثشًبهِ سيضی ٍ هْبست ّب سا داؿـتِ ٍ وبسّـب
سا ثب ًظن ٍ تشتيت ٍ ثِ هَلغ ثِ اتوبم هي سػبًذ.
پيـٌْبدات ٍ اًتمبدات سا هـتبلبًِ هيپزيشد ٍ دس هـَاسد لـضٍم تمبضـبی
ساٌّوبيي هيوٌذ.
ثِ هَلغ ًيبصّبی اػبػي هذدجَ سا ثشعشف ًوَدُ ٍ دس هحذٍدُ فؼبليـت
خَد داٍعلجبًِ ٍظبيف ثيـتشی سا ثشػْذُ هيگيشد.
گضاسؽّب سا دس پشًٍذُ ثِؿىل كحيح حجت ًوَدُ ٍ گضاسؽ ؿـفبّي سا
هٌؼىغ هيًوبيذ.
دس ٌّگبم هشالجتّب اص دلت ٍ ػشػت ػول هٌبػت ثشخَسداس هي ثبؿـذ
ٍ اكَل ػلوي سا ثِ وبس هي گيشد.
عٌبٍیيتخصصی

1

سؿذ ٍ تىبهل وَدن سا ثشسػي هيوٌذ.

2

ثب وَدن (هتٌبػت ثب ػي) ٍ خبًَادُ استجبط كحيح ثشلشاس هيوٌذ.

3

ًيبصّبی تغزيِ ای وَدن سا (هتٌبػت ثب ػـي) ٍ ًـَع ثيوـبسی ثشسػـي
هيوٌذ.

4

هشالجتّبی الصم تغزيِای سا اًجبم هيدّذ.

5

ػالئن حيبتي وَدن سا ثب دلت ٍ كحيح وٌتشل ٍ حجت هيوٌذ.

6

الذاهبت الصم جْت سفغ تغييشات دس ػالئن حيبتي سا اًجبم هيدّذ.

7



تبریخاتوبم :

ثيوبس سا اص ًظش ثشٍص ػَاسم هبيغ دسهبًي (وبّؾ ٍ افضايؾ هبيؼـبت ٍ )...
ثشسػي هيوٌذ.



8

هبيؼبت خَساوي ٍ ٍسيذی هَسد ًيبص وَدن سا عجك دػتَس پضؿـه ،ثـِ
عَس كحيح آهبدُ ٍ تجَيض هيوٌذ.

9

هشالجتّبی هشثَط ثِ هبيغ دسهبًي سا ثغَس كحيح اًجبم هيدّذ.

10

اعالػبت داسٍيي ضشٍسی سا دس ثخؾّـبی اعفـبل ثـِ هـبدساى آهـَصؽ
هيدّذ.

11

دػتَسات داسٍيي سا ثب دلت ٍ ثغَس كحيح آهبدُ هيوٌذ.

12

دػتَسات داسٍيي سا ثب دلت ٍ ثغَس كحيح اجشا وشدُ حجت هيوٌذ.

13

الذاهبت الصم سا ثشای جلَگيشی اص ػَاسم داسٍّب سا اًجبم هيدّذ.

14

ثشخي اص داسٍّب يب آصهبيؾ ّبی ثخؾ سا دس حضَس داًــجَيبى هؼشفـي
هيوٌذ.

15

ًوًَِگيشی آصهبيؾ ّبی ثخؾ سا (ثخلَف ادساس ٍ هذفَع) ثب تَجِ ثِ
سؿذ ٍ تىبهل وَدن اًجبم هيدّذ

16

جَاة آصهبيؾ ّب سا پيگيشی وشدُ ٍ هَاسد غيش عجيؼـي سا تــخيق ٍ
گضاسؽ هيدّذ.

17

هشالجتّب سا ثش اػبع گبمّبی فشايٌذ ثشًبهِسيضی هيوٌذ.

18

هشالجتّب سا ثش اػبع گبمّبی فشايٌذ اجشا هيوٌذ.

19

احش هشالجتّبی دادُ ؿذُ سا اسصيبثي هيوٌذ.

20

هشالجت اص وَدوبى هجتال ثِ هــىالت تٌفؼـي (پَصيــي ،فيضيـَتشاپي
لفؼِ ػيٌِ ،اوؼيظى ٍ ثخَسدسهبًي ٍ  )...سا هتٌبػـت ثـب هـَاسد اًجـبم
هيدّذ.
ًىبت ايضٍالػيَى سا دس وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسیّبی ػفـًَي ٍ ضـؼف

21

22

ػيؼتن ايوٌيّ ،وچٌيي خَدحفبظتي (ؿؼتـَی دػت ّب لجل ٍ ثؼذ
اص توبع ثب وَدن ٍ پَؿيذى دػتىؾ ٍ )...سا ثِ وبس هي ثشد.
هشالجت ّبی هشثَط ثِ ًبٌّجبسی ّب ٍ ثيوبسی ّبی جشاحي ٍ ػفًَي سا
ثِ دلت ٍ كحيح اًجبم هي دّذ  ٍ .اعالػـبت الصم دس هـَسد ًبٌّجـبسی
ّب ٍ ثيوبسی ّبی هشثَعِ سا هي داًذ.

23

هشالجت ّبی لجل ٍ ثؼذ اص ػول جشاحي سا هتٌبػت ثب تىبهل وـَدن ٍ
ًَع ثيوبسی ٍ ػول جشاحي ثذسػتي اًجبم هي دّذ
خغــشات ثــبلمَُ هَجــَد دس هحــيظ وــَدن سا هتٌبػــت ثــب تىبهــل ٍ

24

25

َّؿـيبسی اٍ تــخيق دادُ ٍ الـذاهبت الصم سا جْـت پيــگيشی اص آى
اًجبم هي دّذ ٍ ًىبت ايوٌي سا سػبيت هيوٌذ.
ًيبصّبی ثْذاؿتي جؼوبًي سا ثش عشف وشدُ ٍ آهبدگي سٍاًي جْت ّـش
سٍيِ هشالجتي ٍ دسهبًي سا ايجبد هيوٌذ.

26

ًيبصّبی آهَصؿي وَدن ٍ خبًَادُ (دس هَسد فشايٌذ ثيوبسی ٍ البهت دس
ثيوبسػتبى ٍ سٍؽ ّبی دسهبًي ،هشالجتي ٍ تغزيـِ وـَدن) سا ثشسػـي
هيوٌذ.

27
28
29
30

هتٌبػت ثب ػي ٍ هيضاى آگبّي وَدن دس خبًَادُ آهـَصؽّـبی الصم سا
دس عَل هذت البهت دس ثخؾ ٍ صهبى تشخيق ثِ آى ّب هيدّذ.
عشح آهَصؽ ثـِ ثيوـبس (پوفلـت ،ثَولـت ،پَػـتش ٍ )...تـذٍيي ٍ اسئـِ
هيوٌذ.
گضاسؽ هَسدی ( )Case Reportثـب ثيـبى سػـب ثـب اػـتفبدُ اص هٌـبثغ
هؼتجش اسائِ هيوٌذ.
دس ثحج گشٍّي هـبسوت فؼبل داسد.

اهضبءاستبد 
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