8

فصلنامه دانشجویی پیشگامان سالمت.بهار 8931

فصلنامه دانشجویی پیشگامان سالمت
صاحب امتیاز:محمدجواد حسین آبادی فراهانی
مدیر مسئول :محمد پورابراهیمی
سردبیر :محمدجواد حسین آبادی فراهانی

پیشگامان سالمت
فصلنامه بهار.8931.سال اول.شماره اول

با تشکر از زحمات همکاران گرانقدر سرکار خانم کرامت خواه،
محمدی ،عربی و یزدان پناه.
آدرس :تهران ،اوین ،بلوار دانشجو ،بن بست کودکیار ،دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ،دپارتمان پرستاری .تلفن008122:
پیشگامان سالمت از آثار علمی و مقاالت ارزشمند شما دانشجویان
گرامی استقبال می نماید.

آنچه در این شماره خواهید خواند:
ارتباط موثر ،اهداف ،موانع و راهکارها

برنامه مراقبت تخصصی از نوزادان نارس()NIDCAP

مروری بر تاریخچه ویروس انفلونزا و پیشگیری
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ارتباط موثرEffectiveness – Communication
ارتباط يك نياز روان شناختي بنيادين است .رابطه اي است كه در آن شخص
به گونه اي عمل مي كند كه در آن عالوه بر اين كه خودش به خواسته هايش
مي رسد فرد مقابل نيز احساس رضايت دارد .برقراري ارتباط موثر يكي از مهم
ترين مهارت هاي زندگي است ،كه هر فرد بايد براي بهبود آن تالش نمايد .در
فرايند ارتباط  ،تبادل اطالعات  ،افكار ،احساسات بين مردم از طريق صحبت
كردن ،نوشتن و يا زبان بدن صورت مي گيرد .ارتباط موثر زماني رخ مي دهد
كه  ،مطلب انتقال داده شده از طرف گيرنده ي پيام درك شده باشد.
اهداف ارتباط موثر:
-1ايجاد درك مشترك
 -2تغيير رفتار
 -3كسب اطالعات
توجه به اجزاءارتباط نيز اهميت دارد:
-1پيام
 -2فرستنده پيام
 -3گيرنده پيام
 -4بازخورد
هدف اصلي از برقراري ارتباط  ،انتقال پيام است .اين پيام مي تواند به صورت
كالمي يا غير كالمي باشدو هرگونه اشكالي در انتقال پيام مي تواندباعث
اختالل در ارتباط گردد .بيان احساسات مي تواند در ارتباط موثر تاثير گذاشته
يا اختالل ايجاد نمايد  .به عنوان مثال زماني كه فرستنده پيام  ،عصبي يا
عصباني است  ،در ارسال پيام او نيز تاثير منفي خواهد گذاشت .هم چنين در
يك ارتباط موثر راه براي سوء تفاهم احتمالي بسته است.
توجه به موانع ارتباط موثر
براي برقراري ارتباط موثر ،بايد به موانعي كه در درك و انتقال پيام نقش دارد
توجه كنيم به عنوان مثال پيام هاي طوالني  ،آشفته و يا ارائه اطالعات بيش
از حد در يك زمان را بايد مورد توجه قرار داد و از بين بردتوصيه مي شود در
برقراري ارتباط به زمان گيرنده توجه شود و تا حد امكان پيام مختصر  ،مفيد
و واضح باشد و به صورت مستقيم بيان شود.هم چنين در برقراري ارتباط موثر
در نظر گرفتن سطح فرهنگي گيرنده ي پيام و هم چنين توانايي ارائه پيام به
افراد مختلف بسيار كمك كننده است .پس ميتوان گفت كه در ارتباط موثر و
مثبت شخصي كه رفتار مثبت و تاثيرگذار دارد:


در درجه ي اول با خودش و درونش رابطه آگاهانه دارد.



خود و ديگران را آن طور كه هستند مي پذيرد.



به نيازها  ،خواسته ها  ،افكار و ارزش هاي خود واقف است.و از عزت
نفس بااليي برخوددار است و براي ديگران نيز ارزش و احترام
بسياري قائل است.
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)NIDCAP (New Born Individual Development Care Assessment Program
نوزاداني كه زير  73هفته متولد مي شوند نوزاد نارس گفته مي شوند كه اين زمان
 7تا  6هفته زودتر از اقامت  04هفتگي شان در رحم مادر است.در نتيجه تولد زود
هنگام  ،تكامل ضرورري بسياري از دستگاه ها متوقف مي شوند و بنابراين
سازگاري با فرآيندهاي عادي كه الزمه زندگي خارج از رحمي است به تاخير مي
افتد.
NFIيا فدراسيون جهاني  PROGRAM NIDCAPكه در بوستون
آمريكا اين نظريه را جهت مراقبت توسعه يافته تكاملي نوزاد نارس ارائه داده اند.
نيدكپ فراگيرترين مدل واقعي از نوزاد است كه شامل مراقبت در بيمارستان و
گذر به منزل است و اگر به شكل صحيح اجرا شود باعث اقامت كوتاهتر در
 NICUو باعث تسريع سير تكاملي نوزاد مي شود.
طبق نظريه سين اكتيو رفتارهاي نوزاد براساس عملكرد به  5سيستم دسته بندي
مي شود:
 -1سيستم حركتي
 -2سيستم اتونوم
 -7وضعيت خواب و بيداري
 -0سيستم توجه و تعامل
 -5سيستم خود تنظيمي
براساس اين نظريه نوزاد در  7محيط امن را براي تكامل خود تجربه مي كند.
 -1رحم مادر
 -2آغوش والدين
 -7محيط جامعه و اجتماع

پرستاران بايد عالئم انحصاري ابراز استرس هر نوزاد را شناسايي كنند كه از سيستم
خود تنظيمي جهت كنترل استرس خود استفاده مي كند .پرستاران بايد خالقيت داشته
باشند و در بخش  NICUمحدوديت ها را به حداقل برسانند و شرايط رحم مادر را
براي نوزاد بازسازي كنند .توجه به رفتارهاي هر نوزاد به شكل اختصاصي كليد نيدكپ
مي باشد.
پوزيشن هاي مناسب نوزاد نارس :پوزيشن  Cكه دست ها و پاها به داخل بدن خم
شده است كه مي تواند در  7حالت به پهلو و شكم و به پشت خوابيده در داخل نست(
آشيانه )( )NESTيا پيچيدن رل هاي حمايتي در اطراف نوزاد ايجاد گردد .پرستاران
بايد زبان نوزاد را يادبگيرند ،نوزاد وقتي دست و پاي خود را جمع مي كند و شصت
خود را مي مكد يعني آرامش مي خواهد .اگر خودش را عقب مي كشد يا چشمانش
را مي بندد اين رفتارها نشانه ي استرس است و پرستار بايد به نوزاد فرصت بدهد تا
بتواند خودش را جمع كند و آرام شود.
استفاده از عروسك كاموايي هشت پا ،با تداعي جفت و بند ناف و با قرار دادن آن
كنار نوزاد به طوري كه نوزاد بتواند يكي از پاهاي عروسك را در نقش بند ناف بگيردو
به او احساس امنيت مي دهد.
استفاده از آشيانه :به سبب اين كه دست و پاهاي نوزاد به ديواره هاي آن برخورد مي
كند احساس بودن در محيط امن رحم را به او مي دهد و به كاهش استرس نوزاد
كمك مي كند.
مديريت درد در نوزاد 1 :نفر متخصص آرام كردن نوزاد باشد يا از ساكارز  %20يا
پستانك آغشته به شير مادر كه باعث آزاد شدن آندروفين ها و كاهش درد در نوزاد
مي شود.
 :)Kangaroo Mother Care( KMCايجاد تماس پوست با پوست سبب
كاهش بيماري هاي تنفسي و عفوني و كاهش استرس نوزاد مي شود.
كاهش صدا و نور در بخش  :NICUبه بهبود و تكامل سيستم عصبي نوزاد كمك
مي كند وحتي نوزاد در هنگام تحويل شيفت دستكاري نشود و در  Stationتحويل
و تحول انجام شود.
مثلث خانواده  ،نوزاد و تيم درمان در نيدپك اهميت بااليي دارد و قبل ازاين كه نوزاد
ترخيص شود كامال به والدين آموزش داده شود.
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مراقبت و پیشگیری از آنفلوانزا
در سال  1111در شهر كوچكي در در اسپانيا آنفلوانزا شيوع پيدا كرد و گزارش ها نشان داده كه
 1ميليون نفر در اسپانيا در اثر ابتال به آنفلوانزا جان خود را از دست دادند اين پاندمي در زمان خود
بي سابقه بود و هنوز يكي از بزرگترين فجايع طبيعي محسوب مي شود.اين آنفلوانزا به دليل
انتقال قشون بزرگ در جنگ جهاني اول به سرعت منتشر شد و طي بازه زماني دو ساله به تنهايي
تعداد بيشتري نسبت به جنگ جهاني قرباني گرفت و چيزي حدود  24-74ميليون نفر جان خود
را از دست دادند.در واقع اولين پاندمي آنفلوانزا  144سال پيش اتفاق افتاد و محدوده سني قربانيان
آنفلوانزا در سال  1111بين  24-54سال بود.
آنفلوانزای پرندگان
يك بيماري ويروسي عفوني است كه منشاء پرنده دارد و به ندرت انسان را آلوده مي كند .هرچند
كه نوع  H1N1و  H7N9از موانع گونه اي عبور كرده و در بدن انسان گيرنده يافته و انسان
را آلوده مي نمايد و توانايي انتقال به انسان را داشته و منجر به عفونتهاي حاد مي شود .نرخ تلفات
مبتاليان به آنفلوانزاي پرندگان در مقايسه با آنفلوانزاي فصلي بيشتر است.در آنفلوانزاي گروه
Aناقل ويروس پرنده است  ،گاهي خود پرنده هيچ عالئمي ندارد.در سال1716آنفلوانزايH5N7
(پرندگان) در شهر هاي شمالي كشور شيوع پيدا كرد و انواع ديگري مانند  H5N8،H5N6ديده
شدند.امروزه گونه هاي جديد تر اين ويروس ظهور كرده است و هرسال ويروس آنفلوانزا در حال
تغيير مي باشد .به همين علت واكسن آنفلوانزا ساليانه و برحسب ويروس تغيير شكل داده شده
ساخته مي شود
گروههای پرخطر
 افراد باالي  65سالكودكان زير  12سالمادران باردار افراد زير  11سال كه تحت درمان طوالني با آسپرين هستند. افراد مبتال به اختالالت مزمن ريويافرادي كه در مراكز مراقبتي(خانه سالمندان) نگهداري مي شوندافرادي با بيماري زمينه اي(ديابت -سرطان -اتوايميون – HIVو ) ...عالیم
عاليم  2تا  1روز بعد از تماس با بيمار ظاهر مي شود:
باالرفتن تب به مدت بيش از  2روز باالي  73/1درجه سانتيگراد(مهمترين عالمت اوليه)
آبريزش و گرفتگي بيني
سرفه همراه با خلط و غليظ و بدبوي زرد و سبز رنگ
گلو درد بيش از  01ساعت
حساسيت پوستي غير قابل توجيه
سفتي گردن همراه سردرد مداوم
درد در ناحيه سينوزيت و تب و ترشحات زرد يا سبز رنگ بيني
درد هاي عضالني از جمله كمر درد
خستگي و كوفتگي
استفراغ
دوره نقاهت ممكن است تا چند هفته بطول انجامد.
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