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تشخیصهای پرستاری 
ND1-تشنجیهایفعالیتباارتباطدردیدگیآسیببروزخطر

ND2-نمیزاکاهشدلیلبهترشحاتتجمعباارتباطدرهوائیراهغیرمؤثرپاکسازی

هوائیراهعفونتازناشیموکوسافزایشنتیجهدرسیلیاریبهفعالیت،صدمه

ND3-بلعرفلکسکاهشوبلعبهمربوطعضالتضعفباارتباطدربلعدراختالل



تشخیصهای پرستاری
ND4-هبمربوطدهانراهازدریافتکاهشباارتباطدرتغذیهدراختالل

،اسپاسمبیحرکتیبهمربوطآنابولیسموکاتابولیسممیزاندرتعادلعدم
عضالت

ND5-مایعاتمصرفکاهشباارتباطدرمایعاتحجمکمبود،
معدهسوندراهدرناژازدلیلبهمایعاتدفعافزایش

ND6-اریهوشی،کاهشبلعاختاللباارتباطدرخطرآسپیراسیون

معدهسوندداشتنو



تشخیصهای پرستاری

ND7-سطحکاهشعلتبهکالمیارتباطبرقراریدراختالل

کودکپائینهوشیضریبوتشنجبهمربوطهوشیاری

ND8-متالدککونقشدرتغییرباارتباطدرخانوادهفراینددرتغییر

خانوادهساختاردرتغییرومزمنبیماریبه

ND9-آنکنترلنحوهوصرعباارتباطدرآگاهیکمبود



ND1-تشنجیهایفعالیتباارتباطدردیدگیآسیببروزخطر

پرستاریاقدامات:

اگر. لیصندازراکودکآرامی،بهاستایستادهیانشستهکودک1
.دهیدرارقویسرزیردرکردهتاپتوییابالشبیاورید،بعدپایین

به. گهنمحکمتشنجیحرکاتازجلوگیریبرایراکودکوجههیچ2
.ندارید

چیزی. .ندهیدقرارکودکدهاندر3

در. عیگردید،ساسپاسمدچارتشنجحیندرکودکفکصورتیکه4
.کنیدباززوربهراآننکنید



ND1-خطر بروز آسیب دیدگی در ارتباط با فعالیت های تشنجی

برای. امکانصورتدر،تشنجحیندرآسپیراسیونازپیشگیری5

ارقرتنهازترپائینکمیراسرودهیدقرارپهلوبهراکودک
.دهید

لباس. .آوریددریاکردهشلراکودکتنگهای6

کودک. .کنیددوراشیاءخشنباتماسیاخطرگونههرازرا7

باید. .داشتبراوراهسرازراموانعکلیه8

نرده. .دهیدقرارهانردهکناردربالشوببریدباالراتختهای9



ND1-خطر بروز آسیب دیدگی در ارتباط با فعالیت های تشنجی

اجازه. .شودتمامخودیبهخودتشنجدهید01

.برگردانیدپهلویکبهراکودکدادرخاستفراغاگر11.

بعد. نگههلوپبهراوکودککنیدکنترلراکودکتنفس،تشنجاز21
.دارید

مایعاتیاغذابلعرفلکسبازگشتوکاملهوشیاریزمانتا31.
.ندهید

تمام. .کنیدبررسیآسیبنظرازراکودکبدن41



ND2-پاکسازی غیرمؤثر راه هوائی در ارتباط با تجمع ترشحات به
ش دلیل کاهش میزان فعالیت، صدمه به سیلیاری در نتیجه افزای

موکوس ناشی از عفونت راه هوائی

پرستاریاقدامات:

عالیم. بنامناسپاکسازیوریویعملکرددرتغییرهایونشانه1

مککعضالتازسطحی،استفادهتنفس:کنیدبررسیراهوائیراه

خلطرونکای،وجودورالمثلغیرطبیعیصداهایتنفسی،وجود
.کودکبیقراریوناآرامی،غلیظ

اقداماتی. درراکودک:دهیدانجامتنفسیوضعیتبهبودجهترا2

رامؤثروآرامتنفسدهید؛آموزشقرارنشستهنیمهحالت
.دهیدساعتدوهردهید؛تغییرپوزیشن



ND2-پاکسازی غیرمؤثر راه هوائی در ارتباط با تجمع ترشحات به
موکوس دلیل کاهش میزان فعالیت، صدمه به سیلیاری در نتیجه افزایش

ناشی از عفونت راه هوائی

جهت. .کنیدIPPBانجامبهتشویقراکودک،ترشحاتخروجتسهیل3

فیزیوتراپی. .دهیدانجامساعتهردردقیقه15راریه4

به. .دهدانجامدوساعتهرمؤثرسرفهکنیدکمککودک5

جهت. .دهیدویبهکافیترشحات،مایعاتشدنرقیق6

اکسیژن. .بدهیدکودکبهمرطوبرا7

داروهای. .نیدکاجراموقعبهدستورطبقرابیوتیکآنتیوفلوماسیل8



ND3-اهش اختالل در بلع در ارتباط با ضعف عضالت مربوط به بلع و ک
رفلکس بلع

پرستاریاقدامات:

عالیم. ردخفگیواحساسسرفه:مثلبلعوضعیتدراختاللو1
.کنیدبررسیراخوردنغذاهنگام

برای. مهنییانشستهوضعیتدرراکودکبلع،وضعیتبهبود2
.دهیدقرارنشسته

قبل. (لزومصورتدر)دهانساکشنودهانشویه،خوردنغذااز3
.دهیدانجامرا

از. .کنیدخودداری،دارندچسبندهحالتکهایغذائیمواددادن4



ND3-اهش اختالل در بلع در ارتباط با ضعف عضالت مربوط به بلع و ک
رفلکس بلع

غذا. لعبرفلکسوحسیهایگیرندهتادهیدگرمیاسردکمیرا5
.کندتحریکرا

بهتر. دهاستفارقیقمایعاتجایبهغلیظترموادغذائیازاست6
.کنید

در. یآرامبهکودکگلوییناحیهبهبلعهنگامضرورتصورت7
.بزنیدایضربه

غذا. .بدهیدبیشتردفعاتدرکمحجمبارا8



ND4-اختالل در تغذیه در ارتباط با کاهش دریافت از راه دهان مربوط
رکتی به عدم تعادل در میزان کاتابولیسم و آنابولیسم مربوط به بیح

،اسپاسم عضالت 

پرستاریاقدامات:

عالیم. قد،وسنباوزنتطابقعدممثلسؤتغذیههاینشانهو1
راBUN,Cr,Albuminبودن،غیرطبیعیاستئوماتیتخستگی،

.کنیدبررسی

قبل. .دهیدانجامرادهانبهداشتیمراقبت،تغذیهشروع2

مواد. .دهیدبیشتردفعاتدروکممقداربهراغذائی3

قبل. قرارتهنشسیانشستهنیمهوضعیتدررا،کودکتغذیهشروع4
.دهید



ND4-اختالل در تغذیه در ارتباط با کاهش دریافت از راه دهان

محیط. بینازرامحیطیمحرکات.کنیدتمییزراکودکاطراف5
.ببرید

با. غذاهایازاستفادهمورددرتغذیهمتخصصوپزشکنظر6
.کنیدمشورتپرکربوهیدراتوپرکالری

میزان. سطحاساسبروپزشکاجازهباراکودکفعالیتهای7
.دهیدافزایشویتحمل



ND4-اختالل در تغذیه در ارتباط با کاهش دریافت از راه دهان

.دهیدانجامکودکبلعقدرتافزایشجهتراقداماتیا9.

باز. .کنیدگاواژ،بررسیازقبلرامعدهمسیرسوندبودن01

بعد. .دهیدشستشوراسوندمسیر،گاواژغذااز11

دوره. سطحتابگیریدنظردرکودکاستراحتجهتراهائی21

.یابدافزایشویتحمل



ND5-ش کمبود حجم مایعات در ارتباط با کاهش مصرف مایعات ، افزای
دفع مایعات به دلیل درناژاز راه سوند معده

پرستاریاقدامات:

عالیم. تورگرکاهش:کنیدبررسیراهایپوولمیهاینشانهو1

.روزدرکیلوگرم0.5ازبیشتروزنمخاطها،کاهشپوست،خشکی

عالیم. فراغاستوتهوع:کنیدبررسیراهایپوناترمیهاینشانهو2

.عضالتناگهانی،کشششکمی،کرامپهای

اسمواللیته. .کنیدبررسیراBUN,Cr،الکتروالیتها،میزانسرم3



ND5-کمبود حجم مایعات در ارتباط با کاهش مصرف مایعات

جهت. .کنیداستفادهN/Sازترجیحا  معدهسوندشستشوی4

روزانه. با).دهیدکودکبهمایعسیسی1500-2000حداقل5

(پزشکاجازه

طبق. .کنیدانفوزیونراوریدیمایعاتپزشکدستور6

میزان. .کنیدثبترادفعوجذب7

در. .دهیداطالعپزشکبهکودکوضعیتدرتغییرعدمصورت8



ND6-و خطرآسپیراسیون در ارتباط با اختالل بلع ،کاهش هوشیاری
داشتن سوند معده

پرستاریاقدامات:

عالیم. :مثلترشحاتوغذائیموادآسپیراسیونهاینشانهو1

ی،تاککاردیتاکی،،سرفهدقدرریهبودن،ماترونکایصدای

.کنیدگزارشوبررسیرانفستنگی،پنه

برای. دهانراهازمایعاتوغذادادنازآسپیراسیونخطرکاهش2

.کنید،خودداریبلعقدرتکاهشعلتبهکودکدر



ناحیه. کردنخارجبرایکنیدسعیوکنیدساکشنراحلقودهان3
.کنیداستفادهدهانشستشویازباقیماندهترشحات

قبل. .کنیدچکرامعدهلولهمحل،شیفتطولدروتغذیه4

کودک. ستهنشنیمهوضعیتدرآن،بعدساعتنیمتاوتغذیهحینرا5
.دهیدقرارنشستهیا

اگر. رادهمعسوندراهازتغذیهبود،بیشترمعمولحدازغذاباقیمانده6
.دهیداطالعپزشکبهوقطع

اگر. ازد،کنینایساکشنبهاقدام:داشتوجودآسپیراسیونعالیم7
برایراکنید،کودکخودداریدهانراهازغذائیمواددادن

.کنیدآماده(پزشکدستورطبق)ریهرادیوگرافی

ND6-و خطرآسپیراسیون در ارتباط با اختالل بلع ،کاهش هوشیاری
داشتن سوند معده



ND7-ری اختالل در برقراری ارتباط کالمی به علت کاهش سطح هوشیا
مربوط به تشنج و ضریب هوشی پائین کودک

پرستاریاقدامات:

به. .دهیدپاسخفرددرفراخوانصوتیعالیم1

با. .ددهیگوشکودکبهدقترویازوکنیدعملحوصلهوصبر2

وقت. .دهیدارتباطبرقراریبرایکودکبهکافی3

در. اطارتببرقراریبهایعالقهواستخستهکودککهصورتی4

.بپرسیداوازداردکوتاهپاسخبهنیازکهراسؤاالتیندارد،



ND7-ری اختالل در برقراری ارتباط کالمی به علت کاهش سطح هوشیا
مربوط به تشنج و ضریب هوشی پائین کودک

دوره. حداکثرمنظوربهمالقاتساعاتازقبلرااستراحتهای5

.کنیدریزیبرنامهزمانهاآندرارتباطبرقراریدرتوانمندی

هنگام. وواضحجمالتازوبایستیدکودک،روبرویصحبت6

.کنیداستفادهکوتاه

با. .کنیدمشورتگفتاردرمانازاستفادهمورددرپزشک7



ND8-ک متال تغییر در فرایند خانواده در ارتباط با تغییر در نقش کود
به بیماری مزمن و تغییر در ساختار خانواده

پرستاریاقدامات:

عالیم. یبررسراخانوادهفراینددرتغییربهمربوطهاینشانهو1
ردهمکاریازامتناع،کودکنیازهایرفعدرتوانائیعدم:کنید

.کودکازمراقبت

خانواده. وکودکصرعدربارهراخوداحساساتتاکنیدتشویقرا2
.کنندبیانخانوادهساختاربرآناثرات

توضیحات. هشدریزیبرنامهدرمانهای،صرعپیرامونراپزشک3
.کنیدتقویتفیزیوتراپیو

به. تهداشکودکوضعیتازواقعیدورنمایتاکنیدکمکخانواده4
.باشند



ND8-ک متال تغییر در فرایند خانواده در ارتباط با تغییر در نقش کود
به بیماری مزمن و تغییر در ساختار خانواده

به. داشتهاووضعیتوکودکبهنسبتمثبتنگرشکهکنیدتوصیهوالدین5

ئولیتمسبتوانندتانمودهخودشانتوانبهنسبتکفایتاحساسوباشند

.دهندادامهکودکباارتباطدرراخود

روشهای. .کنیدبررسیراخانوادهتطابق6

روشهای. .دهیدآموزشخانوادهبهرامؤثرتطابق7

شرایطی. ینبازکودکمراقبتمسئولیتتاکنیدریزیبرنامهوفراهمرا8

.شودتقسیممادروپدر



ND8-ه بیماری تغییر در فرایند خانواده در ارتباط با تغییر در نقش کودک متال ب
مزمن و تغییر در ساختار خانواده

منابع. .کنیدمعرفیخانوادهبهراجامعهدرحمایتی9

محدثه. همساالنطرفازآنعوارضوصرعخاطربهاستممکن01

خوبیبهرامحدثهوضعیتتاکنیدکمکخانوادهشود،بهطردخود

.دهندتوضیحنیزاطرافیانبهبتوانندتاکننددرک



ND9- کمبود آگاهی در ارتباط با صرع و نحوه کنترل آن

پرستاریاقدامات:

در. ،ندهکنپیشگیریوکنندهمستعدعوامل،بیماریماهیتمورد1
ذیهتغوفعالیتمیزان،صرعیحمالتحینصدماتازجلوگیری

هموفدرکسطححددرتربیتیمسائلوطبیعیوتکاملرشدو
.دهیدآموزشآنهابهوالدین

شیوه. اعثبکهعواملییافتنمنظوربهراکودکزندگیمحیطو2
مورددقتبهمناسبسؤاالتطرحباشوندمیتشنجشروع
.دهیدقراربررسی

به. رنامهب،زندگیشیوهدراعتدالرعایتکهدهیدتوضیحوالدین3
.استمفیدصرعیحمالتکنترلدراستراحتوورزش،غذائی



ND9- کمبود آگاهی در ارتباط با صرع و نحوه کنترل آن

به. رلکنترازندگیدرموجوداسترسهایتاکنیدکمکوالدین4
.کنند

به. وشودتتربیسالمکودکمثلبایدکودککهکنیدتأکیدوالدین5
.نکنندحمایترااوحدازبیش

تأکید. الزمجتشنبروزازپیشگیریبرایداروهامصرفکهکنید6
.است

عوارض. .شوددادهآموزشوالدینبهرامصرفیموردداروهای7

به. میواستفراغ،اسهالتبمثلعواملیکهدهیدآموزشوالدین8
بهآنهابروزصورتدروکندایجادتداخلداروجذبدرتواند

.دهنداطالعپزشک




