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 : کمیته آموزش پرستاری تهیه و تنظیم

 7931بهار 

 

به والدین مددجو و خود مددجو در صورتی که بزرگتر  -

مطلق داشته باشد و با استراحت باشد آموزش دهید که 

 محدودیت های آن سازش داشته باشید.

ز به والدین مددجو آموزش داده شود که در صورت برو -

 هر یک از عالیم بیماری حتماً به پزشک مراجعه شود.

 

 

 

 

 

 

 

ل  ا نظرات و پیشنهادات خود را به 

آدر  پ ت الکترونیکی ز ر ارسا  

 فرما ید:

Nursemanagement  @g
mail.com 

 

 جهت ک ب اطالعات بیشتر به سا ت ز ر مراجعه نما ید

www.heshmathospital.ir 

 

 منابع: پرستاری کودکان مارلو

 



 

 

 

 

 

 

  

 د.مراقب رشد کودک خود باشی -

روزانه کودک وزن شود و در صورت کاهش وزن مواد  -

 غذا ی غنی از پروتئین و کم نمک داده شود.

کبود با توجه به عال م ظاهری مددجو چثۀ کوچک و  -

چماغی شدن  ناخن و -حلق  -پوششی لب ها  شدن مخاط

انگشتان دست و پا ممکن است کودک در صورتی که بزرگتر 

باشد اح ا  ناراحتی و نها تاً اف ردگی کند که حتماً با د 

 روحی و روانی شود. حما ت

 .در کودک جلوگیری کنیداز سرماخوردگی و بروز تب  -

شو ه با آب  در صورت بروز تب از ق ره استامینوفن و پا -

 د.ولرم است اده شو

 

 تعریف:

 باشد چهارنقص قلبی می وتیکنایشایع ترین بیماری س 

 در بیماری وجود دارد که عبارتند از:

 نقص دیوارۀ بین بطنی -1

 تنگی شریان ریوی -2

 بطن سوار شدن آئورت روی جدار -3

بطن راست به علت تنگی شریان ریوی  بزرگ شدن -4

 ایجاد می شود.

  علت:

نارسایی  -ناکافی به قلب رسیدن اکسیژن –مادرزادی 

 احتقانی قلب

 عالئم:

 -بودن مخاط پوششی لب هاا   کبودشایع ترین عالمت  

نگشاتان اسات و پاا در    ناخن ها و چماقی شدن ا -حلق 

چثاککوچک    ،باشاد. رشاد ناکاافی    می یسالگ 1-2سن 

برعکس قفسه سینه نوک قلب باال است و به شکل کفش 

ست دیده می شود. بطن را بزرگی اکوچوبی می باشد در 

در صاورتی کاه الاوالنی باشاد      کاهش اکسایژن حمالت 

باعث تشنج و اختالل حاس در نیمای از بادن باا مارگ      

 شود. می

 

 درمان:

به والدین کودک توضیح داده شود که قلب از دو سالگی 

کودک خود را تحت عمل جراحی قرار دهند تا از عوارض 

 بیماری جلوگیری شود.

 :کآموزش به والدین کود

 -بی اشتهایی   -شدن کبود نسبت به عالیمی مثل  -

 کنید. توجهالغری 

در صورت تنگی نفس به کودک پوزیشن نیمه نشسته  -

 داده شود.

چند دقیق تا چند ساعت  زا تنگی نفساگر حمالت  -

ود که شباشد و الوالنی مدت باشد باعث تشنج می 

 مراقب آن باشند.

 د.جلوگیری شو کم آبی بدن کودکاز  -

 


