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 مقدمه

دهنده رشد كرده و بزرگ شوند، جایي كه به تمام كودكان نیازمند آن هستند كه در محیطي مراقبت كننده حمایت گر و پرورش 

 هر كودك فرصت دستیابي به توانایي هاي بالقوه او داده شود.

براي رسیدن به چنین منظوري مراكزي که با کودکان سروکاردارند اعم از مراکز درماني ، آموزشي، خدماتي، تفریحي،ورزشی 

 گونگی رفتار و تعامل با مراجعین خود باشندو... مي باید حاوي دستورالعمل ها و معیارهایی درمورد چ

 براي این منظور باید دستورالعمل هایي تدوین شوند كه نه

 تنها حفظ جان كودكان وپیشگیري از مرگ و میر را مد نظر

 داشته باشند بلكه بر:

 رهایي كودكان از رنج غیر ضروري

  نیز تاكید كنند.

  اجرای دستورالعمل:

درمانی با کودکان سروکار دارند) پزشک، پرستار، مددکار، کاردرمانگر،كاركنان -در مراکز بهداشتیمی باید کلیه کسانی که 

 آزمایشگاه و رادیولوژی، نگهبان، نظافتچی و.....( به آنها ملتزم باشند

 تدوین دستور العمل مراقبت و رفتار با كودك و نوجوان در مراکز

  درمانی -بهداشتی

 با همکاری:

 روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدفتر سالمت 

 صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل)یونیسف(

 دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ، بیمارستان امام حسین)ع(، بخش روانپزشکی اطفال

 مجری طرح:

 دكتر فریبا عربگل، دانشیار و فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان

  1386سال 

 ستور العمل مراقبت و رفتار با كودك و نوجواند

  درمانی -در مراکز بهداشتی

 بخش اول: ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

 بخش دوم : اطالع رساني صحیح و كامل به والدین وكودك. 

 بخش سوم: توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و والدین.

 شتي ، درماني و جسميبخش چهارم: توجه به نیازهاي بهدا

 كودك و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او                   

  بخش پنجم : توجه به نیازهاي رفاهي والد و كودك
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  بخش اول:

  ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

 ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي

  1كودك

 یدبا لبخند و رویی گشاده از كودك استقبال كن

 خود رامعرفی کنید) معرفی باید متناسب با سن کودک/ نوجوان و سطح درکی وشناختی او باشد(

 کودک/ نوجوان را به طرز مناسبی مورد خطاب قرار دهید. 

 در اتاقي خلوت وآرام به استقبال او و والدینش بروید

  2ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

 شروع خوب در ارتباط کمک بگیرید)خوراکی، كتاب ، مجله... ( چكي متناسب با سن كودك برای یکاز اسباب بازي یا هدیه كو 

 .با لحني آرام و مطمئن با كودك صحبت كنید  

  3ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

كودك صحبت نكنید، به او نزدیك براساس میزان ترس ، اضطراب و راحتي كودك فاصله خود را بااو تنظیم كنید. از راه دور با 

 شوید و تا حدچشمان كودك پایین بیایید

وقتي مي خواهید به وی نزدیک شوید ویا او را معاینه کنید حتمأ به او بگویید که مي خواهید چه بکنید )االن میخوام کمی 

 نزدیکتر بیام ، االن میخوام آستینت رو باال بزنم و فشارخونت رو اندازه بگیرم...(.

  4رتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودكا

در صورتیکه کودک از شما سؤالی دارد ویا در مورد اینکه چه خواهید کردتوضیحی می خواهد با آرامش و صداقت به او پاسخ 

 دهید.

 سعي كنید با كالم و صحبت خود به او آرامش دهید. به او بگویید كه مي خواهیدكمكش كنید. 

 ندن كودك خودداري كنید ) اگر بخواهي گریه كني، نمي گذارم مادرت اینجا بماند...(از تهدید و ترسا 

  5ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك 

حتي االمكان كودك را از والد جدا نكنید.)مگر در مواقعي كه مجبورید، مانندموقعیت هاي اورژانسي كه واكنش شدید عاطفي 

 ل صحیح و به موقع پزشكي مي شود(.والدین مانع از انجام اعما

 هنگام معاینه و انجام اعمال تشخیصي والدین را تشویق کنید تا در كنار كودك بمانند و او را حمایت كنند 

  6ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

اورژانسي كه واكنش شدید عاطفي حتي االمكان كودك را از والد جدا نكنید. ) مگر در مواقعي كه مجبورید، مانندموقعیت هاي 

والدین مانع از انجام اعمال صحیح و به موقع پزشكي مي شود(.هنگام معاینه و انجام اعمال تشخیصي والدین را تشویق کنید تا 

 در كنار كودك بمانند و او را حمایت كنند

  7ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

خصوصي خود اهمیت قائل شوید. اطالعات مربوط به کودک و خانواده او باید خصوصی تلقی به نیاز كودك براي حفظ حریم 

 شود و در مجامع عمومی وبا افراد غیر گروه درمانی مطرح نشود.
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 بغیر از گروه درماني کسی حق دسترسی به پرونده بیمار را ندارد. -

 د، این موضوع باید به اطالع کودک وخانواده او برسداگر از دوربین های مدار بسته برای کنترل بخش استفاده می شو -

  8ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك

اگر می خواهید کودک را از نظر دستگاه تناسلی معاینه کنید این کار باید بااجازه والدین ، در مکانی امن و با حفظ حریم 

 در مورد این معاینه به والد و کودک داده شودخصوصی کودک انجام گیرد وباید توضیحات الزم و قابل فهم 

 )شامل چگونگی معاینه، لزوم و هدف از آن و....(.   

  9ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك 

به كودك واقعیت را بگویید و با او صادق باشید. براي ممانعت از واكنش هاي هیجاني شدید كودك متوسل به دروغ و تحریف 

 د واقعیت نشوی

درد نداره ، گریه نكن ، زودتمام مي شه" بگویید:" آره یك ” )به جاي آنكه در زمان تزریق یا بخیه زدن به او بگویید: " اصال

فكر مي كنم یك مدت طول بكشه ، … كمي درد داره ولي من سعي مي كنم به آرامي این كار را انجام بدم كه كمتر دردت بیاد و 

قربه ساعت از اینجا بیاد اینجا. ولي در این مدت من و مامان كنارت هستیم و بهت كمك مي كنیم یك ساعت . وقتي كه ع” حدودا

 ، تومي تواني دستهاي مامان را بگیري و...

در صورتیکه اضطراب کودک/ نوجوان یا والد زیاد است و اطمینان بخشی شما آنها راآرام نمی کند، از روانشناس بخش یا  

 یریدمتخصصین مربوطه کمک بگ

  10ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك 

اگر قرار است به صورت داخل معقد از دارویي استفاده شود، باید از والد وكودك اجازه گرفته شود و كودك براي این كار آماده 

 شود

 تا حدامكان از تزریق عضالني استفاده نکنید

انی قابل فهم و متناسب باسطح رشدی و شناختي کودک و سطح درک هنگام انجام هر عمل تشخیصی و درمانی باید به زب 

 والدین توضیحات الزم به آنهاداده شود و باید اطمینان حاصل شود که مخاطبین آن را درک کرده اند

  11ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك 

داشته باشد،حتی االمکان از کارکنان مؤنث و در مورد كودكان اگر كودك نابالغ است و برای جابجایی ، تزریق،و... نیاز به كمك 

 بزرگتر و نوجوانان ،ازکارکنان همجنس کمک بگیرید

 در هر بخش مكاني شبیه اتاقهاي منزل تدارك ببینید : اتاقي داراي فرش،تلویزیون، اسباب بازي و...

 داشته باشد تا در اختیار كودكان قرار گیرددر هر بخش باید وسایل بازي، مجالت و كتب متناسب با سن كودك وجود  

  12ارتباط صحیح و توجه به نیازهاي عاطفي كودك 

از آنجائیکه آگاه کردن کودکان و والدین از اخبار ناگوار ( از قبیل نحوه اعالم ابتالء کودک/نوجوان به بدخیمی و....) باید 

نیاز آنان به اطالعات باشد، گروه درمانی باید باهمکاری و براساس وضعیت عاطفی، تواناییهای شناختی و ارزیابی میزان 

  دهد . مشورت با متخصصین روانپزشکی و روانشناسی این کار را انجام

  بخش دوم :

  اطالع رساني صحیح و كامل به والدین وكودك

  اطالع رساني صحیح و كامل به والدین وكودك
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 معرفي ساختمان بخش وامكانات و تجهیزات آن

 كاركنان بخش و وظایف و مسؤلیت هاي آنها معرفي

 اطالعات درمورد نحوه بستري و ترخیص بیمار و مراجعه به درمانگاه. 

 مشخص كردن وظایف ، مسؤلیت ها وچگونگي رفتار والدین و بستگان بیمار 

 اطالعات درمورد برنامه روزانه بیمار 

 اطالعات درمورد بیماري ، آزمایش ، اعمال جراحي و..... 

  نحوه تماس با كاركنان درمان

  بخش سوم:

  توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و والدین

 توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و

  1والدین 

 مراقبت و درمان كودك صرف نظر از سن، جنس، نژاد و مذهب.

 صداقت با كودك و خانواده او و اجتناب از پنهان كاري و توسل به دروغ. 

 شرایط شركت در تحقیق 

 گرفتن عکس یا فیلم از کودک بیمار یا خانواده

 استفاده از اطالعات مربوط به کودک و خانواده او در جایي بغیر از محل درمان )مجله، کتاب، سمینار و...( 

 توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و

  2والدین 

 تمام مراحل معاینه،تشخیص و درمان. برخورد مودبانه و احترام آمیز با والد و كودك در

بیمار و خانواده اش هر زمان كه بخواهند مي توانند درمان را قطع كنند ولي پزشك و سایر كاركنان مركز درماني ملزم هستند 

 كنند.اطالعات كامل و كافي راجع به مضرات این عمل را در اختیار خانواده و بیمارقرار دهند و پیامدهاي تصمیم آنان را روش 

 توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و

  3والدین 

 باید با همدلی و صداقت به زباني ساده و قابل فهم درمورد بیماري، پیش آگهی ودرمان به والدین و كودك توضیح داده شود .

كودكان نابینا، امكان استفاده براي كودكاني كه ناتوانند امكانات و تسهیالت الزم فراهم آید )مثل امكانات آموزش ویژه براي 

 ازویلچر و آسانسور براي كودكان مبتال به  مشكالت حركتي و...(

کودکانی که به هر دلیل متفاوت از جمعیت عمومی کودکان هستند، اعم از معلولیت های جسمی، عدم برخورداری از حمایت 

ورد تبعیض قرار گیرند. جدا کردن این کودکان از سایر خانوادگی و زندگی در مراکز پرورشگاه، و ...،نباید در هیچ موردی م

 کودکان مگر در مواردی که سیر درمان ایجاب کند، ممنوع است

 توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و

  4والدین 
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وشي تمام اعمال تشخیصي تهاجمي باید به گونه اي انجام شود كه كودك كمترین دردرا تحمل كند ) استفاده از مسكن , بیه

 و...(.

تمام كودكاني كه به صورت اورژانس مراجعه كرده اند باید مورد معاینه پزشكي قرار گیرند و اقدامات اولیه ضروري براي آنها 

 انجام شود و قبل ازانجام اقدامات اولیه و پایدار نمودن وضعیت نباید بیمار را به مركز یابیمارستان دیگري انتقال یا ارجاع داد .

 ترام به حقوق كودك/ نوجوان وتوجه و اح

  5والدین 

 كاركنان مراكز درماني نباید هیچ هدیه اي را از سوي والدین و خانواده كودك بپذیرند.

 امكان تغذیه با شیر مادر باید براي كودك بیمار یا خواهر و برادر شیرخوار اوفراهم باشد.

ني از كودكان بود. کارکنان باید درباره این گونه آزارها به قدر در مراكز بستري باید مراقب سو استفاده جسمي ، جنسي و روا

 كفایت آموزش ببینند

 توجه و احترام به حقوق كودك/ نوجوان و

  6والدین 

 باید امكانات الزم براي بازي كودكان در زمان بستري در بیمارستان وجودداشته باشد.

 ي شوند باید امكانات آموزشي مناسب فراهم باشد.براي كودكاني كه بیش از چند روز در بیمارستان بستري م

كودكاني كه در بیمارستان بزرگساالن بستري هستند، باید در اتاق و بخش جداگانه باشند و از كلیه امكانات مخصوص بخش 

 (برخوردار شوند.… هاي كودكان)مانندامكان آموزش ، بازي و 

  بخش چهارم:

 سميتوجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و ج

  كودك و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او

 توجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و جسمي

  1كودك و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

 باید امكانات درماني مناسب با شرایط كودك در اختیار او قرار گیرد.

حمایت و همراهی كند و باید تسهیالت الزم از این باید اجازه داده شود تا والد در مراحل مختلف درمان کنار کودک بماند و او را

 جهت فراهم شود.

هنگام خون گیري، تزریقات، تعبیه سوند و سایر اقدامات تشخیصي وآزمایشگاهي رعایت كامل نكات سترون سازی الزامی 

 است

 توجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و جسمي

  2كودك و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

ك باید تمیز، بهداشتي وعاري از آلودگي باشد و سیاست های الزم جهت کنترل عفونت وپیشگیری از ابتال به محیط كود

 بیماریهایي چون ایدز، هپاتیت،عفونت های واگیردار و ابتال به ارگانیسم های مقاوم به انتی بیوتیک اتخاذشود.

 وني ازغیرعفوني جدا شود.باید روشهای دفع فاضالب و زباله بهداشتي باشد و زباله هاي عف

 توجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و جسمي كودك

  3و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 
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محیط كودك باید امن و بي خطر باشد) برای نمونه: لزوم داشتن حفاظ براي پنجره هایي كه قد كودك به آنها مي رسد ، در 

 ه اتاق دارو(.دسترس نبودن كلید و پریز برق ویا عدم دسترسي ب

 قبل ازانجام عمل وتماس با بدن كودك ، شستن دستها الزامي است .

غذای کودک باید سالم ، بهداشتي ، با كیفیت باال و به میزان كافي باشد وحاوي كلیه مواد مفید و مورد احتیاج بدن و متناسب 

 با شرایط فرهنگي ونیازهاي غذایي خاص كودك باشد.

 تي ، درماني و جسمي كودكتوجه به نیازهاي بهداش

  4و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

پوشاک كودك باید تمیز، سالم و اتو كشیده باشد و از پوشاندن لباسهاي كهنه ،كثیف و پاره و لباس هایی با اندازه نامتناسب به 

 كودك خودداري شود.

 آزمایش هاي معمول پزشكي قرار گیرند.افرادي كه با كودك سر وكار دارند باید به تناوب مورد معاینات و 

 محیط كودك باید از عوارض نامطلوب همراه با داروها ، اشعه و سایرموادمخدر در امان باشد.

 استفاده از سیگار و سایر مواد مخدر در مراكز درماني كودكان، توسط کارکنان، والدین ، همراهان و كودكان ممنوع است

 درماني و جسمي كودكتوجه به نیازهاي بهداشتي ، 

  5و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

در هربخش باید یك روانشناس کودک مسلط به بازی درمانی و آموزش دیده در زمینه کار با کودکان باشد تا بتواند خدمات 

هنگام تزریق  كودك درمانی و مشاوره اي الزم راارایه دهد )مانند آماده کردن کودک قبل از عمل جراحی ، كاستن اضطراب

 ……(وریدي و یا انجام اقدامات تشخیصی چون سی تی اسکن ،برگزاري جلسات گروه درماني، مشاوره والدین و 

 توجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و جسمي كودك

  6و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

انی ساده و روشن تهیه شود و در اختیار کتابچه هاي آموزشي درمورد ارتقاي سالمت جسمي و رواني كودك ونوجوان به زب

 والدین ، نوجوانان ودرصورت لزوم كودكان قرار گیرد:

تغذیه با شیرمادر، تغذیه صحیح، واكیسناسیون، رشد و تكامل كودك، مدیریت مشكالت رفتاري شایع، بهداشت روان، بهداشت 

 ي مانند ایدز، مصرف سیگار، الكل وسایر موادجنسي، مسایل دوران بلوغ،بهداشت تولید مثل، بیماریهاي مقاربتي جنس

 توجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و جسمي كودك

  7و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

برای استفاده از خواب آورها و یا تسکین درد جهت انجام اقدامات خاص تشخیصی و درمانی باید دستورالعمل و راهنمای 

اگر قرار است کودکی سی تی اسکن شود و الزم است از خواب آور استفاده شود باید بالینی نوشته شود )برای نمونه 

 دستورالعمل و راهنمای آن نوشته شود(.

باید هر مرکز یا بخشی متناسب با حوزه تخصصی خود حاوی دستورالعمل ها و رهنمود هاي نوشتاری در مورد اقدامات خاص  

عمل مهار پرخاشگری و تحریک پذیری، دستورالعمل تزریق انسولین، درمانی وتشخیصی باشد )برای نمونه دستورال

 دستورالعمل گرفتن مایع نخاع و... (.

 توجه به نیازهاي بهداشتي ، درماني و جسمي كودك

  8و ارتقاي سالمت جسمي و رواني او 

مناسب بررسي ، مراقبت و محافظت کارکنان مراکز درماني باید به عالیم و نشانه هاي بدرفتاري با كودك آشنا باشندو روشهاي 

 از كودك را بدانند و مواردموجود را به مراكز ذیربط اطالع دهند.
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کارکنان مراکز درمانی باید هر چند وقت یکبار از نظر طبی و روانشناختی متناسب با مرکز تخصصی خود آموزش های ویژه 

 ای ببینند و اطالعات آنها به روز شود

  بخش پنجم :

  ازهاي رفاهي والد و كودكتوجه به نی

  1توجه به نیازهاي رفاهي والد و كودك 

اتاق بیمار باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد)فضای باز و کافي , نور وتهویه مناسب, درجه حرارت مناسب, دستشویي 

 تمیز و بهداشتي , صندلی مخصوص کودک ,صندلی مناسب برای والدین, نوشیدنی سرد و گرم و.....(.

بهتر است در داخل بخش امکاناتی نظیر تلویزیون, ویدیو , کتاب , مجله ونظایر اینها فراهم باشد تا موجبات سرگرمی والد و 

 کودک را در زمان بستری فراهم آورد.

 والدین باید در صورت نیاز به تلفن دسترسي داشته باشند.

  2توجه به نیازهاي رفاهي والد و كودك 

 وسایل خصوصي كودك و والدین كمدي در اختیارآنها قرار گیرد كه داراي قفل باشد. براي حفظ و نگهداري

دركنار تخت هر كودك مبل یا صندلي جهت نشستن والدین وجود داشته باشد وتختی که والد یا مراقب کودک هنگام شب بتواند  

 در آن استراحت کند .

 لدین یا مراقب کودک وجود داشته باشد.تسهیالت الزم از جهت غذا و نوشیدنی سرد و گرم برای وا

  3توجه به نیازهاي رفاهي والد و كودك 

 تسهیالت الزم براي گرم کردن یا نگهداري خوراكي ، غذا و نوشیدني كودك وهمراه او فراهم باشد.

 والد یا مراقب كودك به راحتي به فروشگاه یا محل تهیه غذا و مایحتاج خوددسترسي داشته باشند.

 


