محل تزریق را از نظر وجود خونریزی کنترل کنید.
 بعد از انجام کارها ئی مانند کشیدن دنددان ززمداید
خون واکسیناسیون خروج برانول از رگ کودک خونریزی

هشدار:
هرگونه سردردوتغییر در سطح هوشیاری کودک را به پدزشد
اطالع دهید.
قبل از انجام هر اقدام دندانپزشکی با پزش

را با فشار مالیم بند بیاورید و به خونریزیهای احتدادا دی

معا د

مشدور

کنید.

پیشگیری ازخونریزی در کودکان

توجه کنید.

GCC-PA-076/10

 هرگونه تغییر در رنگ و قوام مدفوع خلط و ادرار بیاار
را گزارش کنید.

 خونریزی از ثه افزای

کبودی و خوناردگی را گزارش

دهید.

واحدآموزش همگانی
منابع:


برونر.سودارث بیااری سرطان



مار و بیااریهای اطفال
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والدین گرامی:

 ایانی محیط اطراف کودک را افزای

دهید:

کودک شاا برای درمان بیااری فعلی نیاز به دارو دارد و هاانطور

.Iهایشه نرده های کنار تخت باال باشد.

که میدانید هر داروئی عوارضی به دنبال دارد.

.IIدر جابجائی ها به او کا

داروهای شیای درما نی ماکنست روی پالکتهای خون کده در

 .IIIهرگونه مانعی که موجب سقوط و زمین خوردن میشوند بدایدد

مغز استخوان ساخته میشوند و نق

مهای د ر انعدقداد خدون و

جلوگیری از خونریزی دارند اثر گذارند .با کاه

تعداد پالکتهدای

خون احتاال بروز خونریزی در کودکان بیشتر میشود.
دراینصورت رعا یت نکا ت زیربرای کاهش

برداشته شوند
 .IIشب خواب روشن باشد

کنید

 هوای اتاق کودک را مرطوب نگه دارید.
از او بخواهید انگشت به درون بینی نبرد.
 از گذاشتن درجه حرار

استعاال شیاف و تنقیده در مدقدعدد

خودداری کنید.

 برای کودک مسواک بسیار نرم تهیه کنید و ثه های
به زرامی تایز کنید.
درصورتیکه کودک دچارخون دماغ شد

 .Iاو را در حا ت نشسته قرار دهید.

خطرخونریزی الزمست:

 .IIسر او را به جلوخم کنید.

 برای نرم نگهداشتن پوست بدن از کرم و وسیونهای

. .IIIسوراخهای بینی او رافشار دهید.

بهداشتی استفاده کنید.
 کودک را در مقابل ضربه و جراحت محافظت کنید.
 به او یاد بدهید با در نظر گرفتن موارد ایانی فعا دیدت بددندی

را با پنبه

 .IIروی پل بینی اوکاپرس سرد قراردهید.
اگرطی  ٥دقیقه خونریزی او بند نیامد و مقدار زن زیداد بدود بده
پزش

معا اطالع دهید.

داشته باشد.
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