
ه 108 ار ار  1400 / شم دوم /  به ی و ال  س س 62

   اهداف آموزشی 

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

دانش آموز نیازمندمراقبت ویژه را تعریف کنند.
ضرورت توجه به دانش آموزان نیازمندمراقبت ویژه را توضیح دهند.

اصول مراقبت های ویژه ازدانش آموزان مبتالبه آسم،دیابت،صرع وهموفییل راشرح دهند.

لیالحدادی
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشگـاه علـوم پزشکـی هرمزگان

سمیه شهربابیک
مربـی مرکز آمـوزش بهـورزی
دانشگاه علوم پزشیک هرمزگان

درس خواندن
پا به پای بیماری!

دانش آموزان 
نیازمند به 

مراقبت های ویژه 
را بشناسید
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مقدمه

بیماری های  مبتالبه  دانــش آمــوزان  که  ایــن  به  توجه  با 

مزمن، در زمینه مسایل جسمی و عاطفی، تفاوت هایی با 

دانش آموزان سالم دارند، لذا تالش برای تأمین و حفظ 

دانش آموزان می بایست  قبیل  این  بهداشت  و  سالمت 

که  چرا  باشد  مــدارس  بهداشت  مراقبان  کــاری  اولویت 

پیامدهای اضطراب و نگرانی در آنان به مراتب بیش از 

افراد سالم است.

دانش آموز نیازمند مراقبت ویژه

دانش آموزی است که پزشک یکی از اختالالت دیابت، 

صرع، آسم، آلرژی، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های 

ژنتیک و مادرزادی )هموفیلی، تاالسمی و ...( را برای وی 

تایید کرده باشد.

ضرورت توجه به دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه 

نگرانی از آینده و این که هر دم ممکن است در معرض 	 

مــخــاطــرات اضــافــی قـــرار گیرند یــا مــحــدودیــت هــا یا 

ضرورت های مختلف مثل بستری شدن در بیمارستان، 

مصرف داروها یا آنچه که در جریان حمالت بیماری 

بروز می کند آرامش خاطر  این دانش آموزان را متزلزل 

مــی دارد. نگاه  در اضطراب  را  آن هــا  پیوسته  و  کــرده 

برای  	  سخت  غذایی  رژیــم هــای  رعایت  به  مبرم  نیاز 

بــرخــی از ایــن دانـــش آمـــوزان یــا آنــچــه کــه در جریان 

حمالت بیماری به طور مثال برای دانش آموزان مبتال 

موجبات  می تواند  می کند،  بــروز  دیابت  یا  صــرع  به 

آزردگی و ناامنی روانی آن ها را فراهم کند.

از  در این مقاله قصد داریــم به اصول مراقبت های ویژه 

دانش آموزان مبتال به آسم، صرع، دیابت و هموفیلی بپردازیم.

مراقبت از دانش آموزان مبتال به آسم 

مراقبت از دانش آموزان مبتال به آسم در محدوده مدرسه 

و در ارتباط با کارشناس  بهداشت مدارس بیشتر باید به 

آموزش بهداشت در زمینه کاهش اضطراب و هیجانات 

ناشی از بیماری و حمالت عود کننده آن محدود شود. 

همچنین باید والدین آن ها را نسبت به رعایت آرامش 

درون خانه و برخورد مالطفت آمیز، شناخت محرکات 

بروز تحریکات مؤثر در  از  راه های پیشگیری  و  احتمالی 

ایجاد حمالت پی در پی آگاه کرد.

نکات مورد توجه در مدرسه

به آسم 	  آمــوزان مبتال  دانش  آغاز سال تحصیلی  در 

شناسایی و مورد مشاوره قرار گیرند.

دانش آموزان داروهای ضروری بویژه برای زمان حمله 	 

آسم را همیشه همراه خود داشته باشند.

زمان 	  در  بویژه  روحــی  اضــطــراب  و  استرس  ایجاد  از 

برگزاری آزمون ها، جدا  خودداری شود.

در بوفه مدارس، مواد خوراکی با بوی تند یا مزه تند 	 

عرضه نشود.

معلم ورزش از شرایط بیماری دانش آموزان مبتال به 	 

فعالیت های  در  تا  باشد  داشته  کافی  اطالعات  آسم 

ورزشی از آن ها مراقبت کند.

میز و نیمکت این دانش آموزان با فاصله مناسب از 	 

پنجره قرار گیرد.

چنانچه مدرسه از فضای سبز و درختکاری برخوردار 	 

است به دانش آموزان دارای آسم توصیه می شود از 

نزدیک شدن به آن ها در فصل گرده افشانی خودداری 

کنند و با بستن در و پنجره می توان از ورود گرده ها به 

کالس جلوگیری کرد.

دارای 	  کــه  کــالس هــایــی  دبــیــران محترم  و  آمـــوزگـــاران 

دانش آموز مبتال به آسم هستند از به کار بردن عطر 
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از  و  کنند  خـــودداری  محرک  و  تند  کننده  خوشبو  و 

ماژیک های وایت برد یا مواد شیمیایی با بوی تند در 

کالس استفاده نکنند.

مراقبت های پیوسته ودرازمدت برای دانش آموزان 

مبتالبه صرع 

حداقل  بــه  یــا  کــردن  متوقف  مراقبت ها،  ایــن  از  هــدف 

ــی و  بــروز حمالت و کاستن عــوارض طبی روان رســانــدن 

ناتوانی اجتماعی است. برای این منظور باید بیمار مبتال 

و خانواده وی را نسبت به طبیعت بیماری و روش های 

درمانی و طول مدت آن، علل احتمالی یا مساعد کننده 

بروز حمالت و مراقبت های الزم در طول زندگی وی آگاه 

کرد. همچنین باید آن ها را متوجه ساخت که استفاده 

این  در  دارد.  اهمیت  چقدر  درمــانــی  منظم  برنامه  از 

در کم  را  برنامه درمانی  اجرای جدی  اثرات  باید  زمینه 

و کیف زندگی فرد مبتال به حمالت صرعی توضیح داد. 

چون بیان این مطلب و جلب توجه بیمار و خانواده وی 

رعایت  به  نسبت  را  آن هــا  همکاری  مذکور  مسایل  به 

برنامه های درمان و مراقبتی کودک مبتال افزایش خواهد 

داد.

برنامه  رعایت  با  و  به مدت طوالنی  است  گاهی ممکن 

درمانی، حمالت ظاهراً متوقف شود که باید با توضیحات 

کافی والدین را از قطع درمان خودسرانه برحذر داشت و 

برعکس گاهی حمالت در جریان درمان نیز ممکن است 

همچنان تکرار شود و به نحو مطلوب کنترل نشده باشد 

که غالباً مربوط به استفاده نامرتب، ناصحیح یا ناکافی 

دارو خواهد بود.

والدین  و  آموز  دانش  باید  مدرسه  بهداشتی  کارشناس 

وی را نسبت به تنظیم برنامه استراحت و کار بیمار آگاه 

و  تغذیه مناسب  بموقع،  استراحت  به  را  آن هــا  و  کــرده 

پیشگیری از اضطراب توصیه کند.

مراقبت از دانش آموز مبتال به دیابت

برای مراقبت از دانش آموزان مبتال به دیابت، آگاه کردن 

در جهت  باید  روزانــه  آنچه  بیماریش،  ماهیت  از  بیمار 

درمان خود انجام دهد یعنی تزریق انسولین، اندازه گیری 

زمینه  در  و جدی  توجه صحیح  گلوکومتر،  با  قند خون 

مسایل بهداشتی و رعایت نظافت پوست بدن ضروری 

به نظر مــی رســد. الزم اســت دانــش آمــوز و والــدیــن وی 

نسبت به کنترل هر چه بیشتر قند خون و رعایت رژیم 

غذایی توصیه شده، مراقبت داشته باشند و از عوارضی 

نظیر عوارض چشمی، عصبی، کلیوی و قلبی که ممکن 

است در دراز مدت بیمار را در مخاطره قرار دهد آگاهی 

داشته باشند.
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منابع
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت برای ارایه خدمات رده سنی 5 تا 18 سال/ دفترسالمت 	 

جمعیت، خانواده و مدارس اداره سالمت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
دستـورالعـمل تکمیـل پرونـده سالمـت مـدرسـه	 
کتاب بهداشت مدارس تالیف اسماعیل دل پیشه	 

برخی نکات قابل آموزش برای والدین یا دانش آموز 

مبتال به دیابت

تأکید بر مراجعه به پزشک در فواصل منظم و مطابق 	 

با دستور پزشک

رعایت برنامه ای منظم و عادت دادن بیمار به استراحت 	 

و  مستمر  ورزش  و  فیزیکی  تمرینات  کافی،  خــواب  و 

منظم، پرهیز از صرف غذاهای چرب، رعایت بهداشت 

دهان و دنــدان و درمــان مشکالت دندان ها و لثه ها، 

دوری از استرس ها، توجه منظم به مصرف انسولین 

همراه داشتن کارت شناسایی و مشخصات بیماری و 	 

درمانی خود در همه اوقات

و 	  یا دیگر دوستان  کــالس  و مبصر  کــردن معلم  آگــاه 

همکالسان بیمار از بیماری دیابت 

ــعــدادی انــســولــیــن، در گــردش هــای 	  هــمــراه داشــتــن ت

دسته جمعی یا برنامه های تفریحی یا مسافرت ها

مراقبت های الزم از دانش آموزان مبتال به هموفیلی

عالمت  مهم ترین  و  ترین  برجسته  که  ایــن  به  توجه  با 

یا  ضربه  آمــدن  وارد  از  ناشی  خونریزی های  هموفیلی 

آسیب است، تمام مراقبت ها باید بر اساس جلوگیری از 

خونریزی باشد؛ لذا باید در این زمینه والدین و دانش آموز 

را آموزش داد. رعایت نکات ذیل ضروری است:

مالحظات تغذیه ای ندارد.	 

از مصرف آسپرین خودداری شود.	 

پیگیری و مراقبت از انجام دستورات ویژه بالینی در 	 

طول حضور بیمار در مدرسه:
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عدم شرکت در ورزش های همراه با ضربه مانند دو میدانی 	

توصیه به آموزگار مربوطه در خصوص همکاری با بیمار 	

و 	  خونریزی  بروز  در صورت  اولیه  مراقبت های  انجام 

تماس با والدین بیمار

توصیه و ترغیب والدین به انجام مشاوره ژنتیک در 	 

مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک شهرستان 

محل سکونت

نتیجه گیری

پیگیری دانش آموزانی که ابتالی آن ها به عوارض پنهان 

از جمله وظایف  تأیید شده است  بیماری های مزمن  یا 

بهورزان و مراقبان سالمت است. این مراقبت ها شامل 

شناخت نوع بیماری، نوع داروی تجویز شده، نحوه مصرف، 

عوارض آنی و احتمالی حاصل از این بیماری ها، آموزش 

بهداشت  مراقبان  نقش  است.  بهداشتی  توصیه های  و 

از  دانش آموزان  اولیه  مراقبت های  و گسترش  ایجاد  در 

طریق شناخت و اقدام به حل نسبی مشکالت بهداشتی 

آن ها با همکاری والدین، دانش آموزان و مربیان مدارس 

موجب بهبود وضع سالمت و افزایش راندمان تحصیلی 

و کاهش غیبت ناشی از بیماری خواهد شد.

تالش برای تأمین وحفظ سالمت وبهداشت این
دانش آموزان مبتالبه بیماری های مزمن، باید 
اولویت کاری مراقبان بهداشت مدارس باشد.


