
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 برونشیولیت

الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد برونشیولیت

 رژیم غذایی  ❖

 .دتا بهبود عالئم( ، قطع و جایگزین آن مایعات وریدي داده مي شو مشکل، تغذیه از راه دهان ) موقتا   در صورت تنفس ✓

 .پس از شروع رژیم توسط پزشک به کودک اجازه دهیدکه رژیم غذایي درحد تحمل و مورد عالقه خود را داشته باشد ✓

 بدهید. شده رقیقیا ژالتین میوه آب شده،رقیق گوشتسوپ لیموناد، ،چاي ،آب مثل صافهاي نوشیدني کودکمرتبا  به  ✓

 

 فعالیت  ❖

 . عادي خود را از سرگیرد هايتواند تدریجا  فعالیتمي کودک از آنپس . کنیداستراحتوادار به  عالیم از رفعپس ساعت  48 را تاکودک  ✓

 

 مراقبت  ❖

 مرحله حاد بیماري نیاز به اکسیژن تراپي یا مایعات داخل وریدي ضروري است.  در ✓

 .کنیدتوان از یک بالشتک ساده یا کمپرس گرم بر روي قفسه سینه استفاده ميدرد سینه جهت تخفیف  ✓

 . گلو و آزمایش خون گرفته خواهد شد کشت بیني، رادیوگرافي قفسه سینه، ✓

 شود. مياستفاده تنفس بخور جهت تسهیل در از دستگاه  ✓

 .یطي آرام براي کودک فراهم آوردیدمح ✓

 . کوتاه است، به پرستار اطالع دهید مدت زمان آن اگرکودک سرفه مداوم دارد، حتي اگر ✓

 

 داروها  ❖

فواصل و زمان معین توسط  طبق دستور پزشک در ،باشد گشاد کننده نایژه نیز ممکن است کمک کننده آنتي بیوتیک جهت جلوگیري از عفونت و  ✓

 شود.ميپرستار تجویز 

 .توانند مضر باشندتنفسي دارد، مي مشکلداروهاي ضد سرفه براي کودکي که . شودميبه کودکي که برونشیولیت دارد، داروي ضدسرفه داده ن ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 برونشیولیت

 رژیم غذایی ❖

تواند خطرناک کم آبي درکودکان مي. شودتنفس دفع مي چون بخارآب زیادي از راه. کودکي که تنفس سریع دارد، ممکن است آب بدنش کم شود ✓

 .به کودک از راه دهان ، مایعات اضافي بدهید. باشد

بیماري و بعد از آن با زیاد کردن تعداد وعده هاي غذایي ازعقب ماندن رشد کودک جلوگیري کنید. بهتراست از غداهایي مانند در طول مدت  ✓

 .ندارد استفاده کنید که احتیاج به جویدن…فرني و آش، سوپ،

آجیل و دانه هاي روغني که باعث تحریک سرفه و  درمان و تا حصول بهبودي کامل از دادن مواد غذایي همچون موز، شیریني و شکالت، در طول ✓

 شوند خودداري کنید.ميافزایش درد قفسه سینه 

 و محرک براي کودک خودداري کنید. پر ادویه از مصرف غذاهاي سرخ کرده ، ✓

 فعالیت  ❖

 کودک باشد. و انجام فعالیت هاي متناسب با سطح تحمل و سن ه با استراحت کودک تداخل ننمایداز طریق برنامه ریزي به طوري ک فعالیت ✓

 مراقبت  ❖

  استفاده کنید.کودک اتاقبخور جهت افزایش رطوبت  از دستگاه ✓

 . نماییداستفاده  از آن و پستنفسي  عفونت هنگامبه  بخور از دستگاه، هر شب برونشیولیتمستعد به در مورد کودک  ✓

 .تمیزکنید بخور را روزانه دستگاه ✓

در  رطوبت مورد نیاز فراهم شود و کودکاین ترتیب ها و درها را ببندید تا به بازکنید و پنجرهرا در حمام  سرد و گرم آب بخور ندارید،اگر دستگاه  ✓

 .داریدنگاه  ،از خواب قبلخصوص ، به اتاقاین 

شود، از آن ميکودک  حمله باعث هنگامشب خنک  در هواي مثال  اگر بازي. استمستعد بروز برونشیولیت شرایطي در چه  کودککنیدکه  دقت ✓

 . کنیداجتناب 

 .کمتر شودو بروز برونشیولیت  سرماخوردگي احتمالترتیب  اینهاي دیگر کمتر کنید ، تا به بچهجمع  خصوص را، به با جمع کودک مواجهه ✓

 کنید. رعایترا شوي مرتب دست و صورت  بهداشت فردي مانند شست و ✓

  .بهترین راه پیشگیري از ابتال به بیماري تنفسي است کنید کهجتناب ا از تماس با افراد مبتال به عفونت هاي تنفسي ✓

 . تشخیص و درمان باید توسط پزشک انجام گیرد. درمان کنید برونشیولیت راکه خودتان  سعي نکنید ✓

 دارو  ❖

شوند و داروهاي ضد ویروس ممکن است در موارد شدید کمک کننده باشند و ميآنتي بیوتیک ها براي مبارزه با عفونت باکتریایي ثانویه استفاده  ✓

 .باشدداروهاي گشاد کننده نایژه نیز ممکن است کمک کننده 

 .داروها طبق دستور پزشک در فواصل منظم و دوره کامل مصرف کنید ✓

 .توانند مضر باشندداروهاي ضدسرفه براي کودکي که اشکال تنفسي دارد، مي. داروي ضد سرفه ندهید به کودکي که برونشیولیت دارد، ✓

 زمان مراجعه بعدی  ❖

 . پزشک مراجعه کنیدبه  مدت زمان آن کوتاه است، اگرکودک سرفه مداوم دارد، حتي اگر ✓

 . به اورژانس مراجعه نماییدساعت رو به بهبودي نگذاشت سریعا 4اگر عالئم، علي رغم درمان در عرض  ✓

همراه خوني با خلطآغاز شود که اي تر شده و اگر سرفهمشکلیابد و تنفس  سانتیگراد یا باالتر افزایش درجه 3/38 تا( مقعدي) حرارتاگر درجه  ✓

نفس یا تنگي سینهخس با خس شود و در شب آلودهو خوابحال بيکودک و یا اگر  درآیند تیره آبي رنگها به ناخن، لبها، و اگر پوستباشد 

 خیزد، با اورژانس تماس گرفته یا به پزشک مراجعه نمایید. برمي
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