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 مقدمه 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ه بیش از دو دهه دروس پرستاری از کودک سالم و پرستاری از کودک بیمار را تدریس به عنوان یک معلم پرستاری ک 
همواره با درخواست دانشجویانم برای در اختیار قرار دادن کتابی با قابلیت فهم ، متنی روان تر و کاربردی ، می نمایم

وده است  و این نیاز را به درستی تر مواجه بودم، خانم نگارین اکبری که زمانی خود یکی از دانشجویان پرستاری ب
درک  نمودند اکنون با توجه به کسب تجربیات متعدد علمی، حرفه ای و بالینی تصمیم درستی را مبنی بر تدوین 
کتابی که پاسخگوی نیازهای دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت از کودک سالم و بیمار باشد، اخذ نمودند و با 

ن، اکنون شاهد آنیم که ایشان محصول ارزشمندی به جامعه دانشگاهی پرستاری کشور همت واال و تالش مستمرشا
 تقدیم می نمایند.

امیدواریم تالش های محققان و نویسندگان جوان پرستاری کشور گامی باشد برای دستیابی به هدف واالی مرجعیت  
 علمی.

ز نویسندگان جوان پرستاری دعوت می نمایم و از به عنوان یک معلم پرستاری، جامعه دانشگاهی کشور را به حمایت ا
خوانندگان عزیز درخواست می شود که با نقد سازنده خود از کتاب حاضر ما را در ارتقای انتشارات آتی یاری نمایند. 

 سپاسگزارم.
 جویباری لیال دکتر

 پرستاری دانشیار

 خانواده و کودک پرستاری روهگ مدیر                                                       
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 تقدیم هب همسر زعزیم
 

 پناه خستگیم و امید بودنم
 

کالت مسیر را ربایم تسهیل می کند.  کسی هک ساهی مهربانیش ساهی سار زندگیم می باشد، او هک اسوه صبر و تحمل بوده و مش
 
 

گارین اکبری   ن
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 در دوره کودکیفصل اول: سالمتی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : 5فصل 
سالمتی در دوره کودکی و مراقبت های 

 پرستاری خانواده محور
 سالمتی در دوره کودکی 
 سالمت 
 مرگ ومیر 
 بیامری های دوران کودکی 
 صدمات 
 پرستاری از کودکان 
 فلسفه مراقبت 
 مفهوم مراقبت خانواده محور 
  وماتیکمراقبت غیر تر 
 مراقبت از نوزاد ناهنجار 
 مراقبت از نوزاد پرخطر 
 مراقبت از کودک بسرتی در بخش مراقبت های ویژه 
 نقش پرستار کودکان 
 تاثیر خانواده، اجتامع، فرهنگ بر سالمت کودک 
 فرهنگ 
 مذهب 
 نقش های اجتامعی 
 طبقه اجتامعی 
 مدارس 
 هم سن و ساالن 
 منشور ده گانه حقوق کودک 
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 پرستاری کودک سالم و بیمار 

 

 سالمتی در دوره کودکی
 *سالمت

تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت: شرایط مناسب فیزیکی، روحی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً نداشتن 
 بیماری. 

و علیرغم این تعریف جامع، سالمتی به طور سنتی بر اساس میزان مرگ و میر و ابتال به بیماری بررسی می شود 
زیرا این داده  ،داشتن این داده ها برای پرستاران بسیار با اهمیت است.این داده ها، برای پرستاران بسیار با اهمیت است

 ها، اطالعات مهمی برای پرستاران فراهم می کند که از جمله این اطالعات عبارتند از:
 .دالیل مرگ و میر و بیماری.1
 بیماری و صدمات..گروه های سنی پرخطر برای ابتال به 2
 .پیشرفت های موجود در زمینه درمان و پیشگیری.3
 .زمینه های اختصاصی در مشاوره سالمتی.4

( چهارچوبی را برای شناسایی اجزای اصلی برنامه 1-1)جدول  2020عمده شاخص های سالمتی در برنامه مردم سالم 
داشتی آینده برای کودکان طراحی شده اند، ایجاد های ارتقاء سالمتی کودکان که به منظور پیشگیری از مشکالت به

 می کند.

 2020. سالمت افراد در سال 1-1ول جد
 0202سالمت افراد در سال 

 اهداف: 

 افزايش کيفيت و طول مدت زندگي سالم.

 برطرف کردن مشکالت و عوامل مختل کننده سالمتي.

 شاخص هاي عمده سالمتي: 

 .توصيه براي فعاليت جسمي.1

 يري از افزايش وزن و چاقي..پيشگ2

 .پيشگيري از مصرف دخانيات.3

 .پيشگيري از سوء استفاده مواد.4

 .پيشگيري از خشونت و آسيب.5

 .رفتارهاي جنسي سالم با تقبل مسئوليت.6

 .توجه به کيفيت محيط.7

 .واکسيناسيون.8

 .دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي.9
 

 * مرگ و میر

 رمیزان مرگ و میر شیرخوا
روزگی( و  28موالید زنده که شامل مرگ و میر نوزادی )کمتر از  1000تعداد مرگ و میر در سال اول زندگی در هر 

 باشد.   روزگی( می 28مرگ و میر پس از نوزادی )بعد از 
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 در دوره کودکیفصل اول: سالمتی 

هش بهبود مراقبت های دوران پری ناتال و پس از بارداری، کا در کشور آمریکا میزان مرگ و میر شیرخواران به علت
قابل توجهی داشته است. مراقبت با کیفیت باال در دوران حاملگی، مهم ترین استراتژی کاهش شیوع زایمان زودرس و 

 تولد نوزاد کم وزن و در نتیجه کاهش مرگ و میر دوران شیرخوارگی می باشد. 
گرم، در  2500کمتر از  تولد و مرگ و میر شیرخواران یک ارتباط قطعی وجود دارد. وزن تولد پایین زمان بین وزن

 ایاالت متحده یک عامل اصلی مرگ و میر شیرخواران معرفی شده است. 
 

 عوامل دیگر مؤثر در افزایش مرگ و میر شیرخوار:

 .جنس مذکر.1
 .طوالنی یا کوتاه بودن مدت حاملگی.2
 .سن مادر.3
 .تحصیالت پایین مادر.4

 باشد.  خوارگی، مربوط به دوران پری ناتال میبسیاری از دالیل عمده مرگ و میر دوران شیر نکته:

 

 مورد تولد زنده(: 1000ده علت اصلی مرگ و میر شیرخوار )در هر 
 .عیوب مادرزادی.1
 .حاملگی های کوتاه مدت و وزن تولد پایین.2
 .سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار.3
 روقی..عوارض حاملگی )مربوط به مادر(: اکالمسی، پره اکالمسی، عوارض قلبی ع4
 . اختالالت جفت، بند ناف و غشاها.5
 . سندرم دیسترس تنفسی.6
 . عفونت های خاص مرحله پری ناتال.7
 . سپسیس باکتریال نوزادی.8
 . هیپوکسمی درون رحمی و آسفکسی.9

 .بیماری های سیستم گردش خون.10
 

 مرگ و میر دوره پری ناتال
 . روزگی 28هفته و تا قبل از  20مرگ جنین بعد از  

پیشرفت در مراقبت های ویژه نوزادان و درمان بهتر بیماری های دوران پری ناتال، سبب کاهش میزان این  نکته:

 شاخص شده است. 
 

 مرگ و میر دوران کودکی
 سال می باشد.  1منظور مرگ و میر کودکان بیشتر از 
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 پرستاری کودک سالم و بیمار 

سال،  5-14ی می باشد. کودکان بین سال همواره کمتر از دوران شیرخوارگ 1میزان مرگ و میر کودکان بیشتر از 
کمترین میزان مرگ و میر را دارند. در سال های آخر نوجوانی این میزان افزایش می یابد که علت آن صدمات، قتل 

 وخودکشی می باشد. 
میزان مرگ و میر کودکان در سال های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است که علت آن پیشرفت در امر درمان و 

از بیماری های گوارشی، عفونی ، مصرف داروهای ضد باکتریال، واکسیانسیون، مشکالت و ناراحتی های دوره مراقبت 
 پری ناتال، بدخیمی ها و صدمات می باشد. 

 

 بیماری های دوران کودکی: 
 است. 2در کودکان مشکل تر از مرگ و میر  1تعیین میزان ابتال به بیماری

به حدی است که سبب محدود شدن فعالیتش شده و نیازی به  عالئمجدی بودن  بیماری حاد در کودک نشان دهنده
% بیماری های حاد دوران کودکی را 50توجه درمانی و مراقبت طبی جدی را مطرح می کند. بیماری های تنفسی،

 شامل می شود.
ای تنفسی فوقانی و نوع بیماری که کودک مبتال می شود به سن کودک نیز بستگی دارد. با افزایش سن، عفونت ه

 یابد.  اسهال کاهش یافته و اختالالتی مثل سردرد و آکنه افزایش می
 گروه های خاصی از کودکان که بیشتر مبتال به بیماری می شوند، عبارتند از:  
 .کودکان بی خانمان1
 .کودکان با خانواده متغیر2
 .وزن پایین تولد.3
 .مبتالیان به بیماری های مزمن4
 که در مراکز مراقبتی نگهداری می شوند. .کودکانی 5

 

 * صدمات
عامل دیگر بیماری کودکان، صدمات است. صدمات علت اصلی مرگ در کودکان بیشتر از یک سال می باشد. 

 همزمان با رشد کودک، درصد مرگ و میر ناشی از صدمات افزایش می یابد.
یرا افراد، آن را یک حادثه اجتناب ناپذیر یا یک صدمات کاهش قابل توجهی نداشته اند ز ،در طی سال های اخیر

 مسئله رفتاری )نه بهداشتی( تلقی می کنند. 
اکثریت مرگ و میرهای ناشی از صدمات در جنس مذکر و در سنین نوجوانی روی می دهد.  مهمترین علت مرگ و 

آن غرق شدگی و سوختگی به  میر ناشی از صدمات در کودکان، صدمات ناشی از وسایل نقلیه موتوری است و بعد از
 سال است که در جنس مؤنث برعکس می باشد.  1-14ترتیب دومین و سومین عوامل مرگ در کودکان مذکر 

 مذکر بیشتر از مؤنث است.  سیکی از علل دیگر صدمات، آسپیراسیون یا خفگی است که در دوران شیرخوارگی در جن

                                           
Morbidity..1

 

Mortality..2
 


