
Przedmiot: Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością.

Prowadząca: K.Brzozowska

Zjazdy: 28.04.2020

Temat: Plan opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem płuc. - 2 godziny



„Projekt wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego”
24

Plan opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniom p uc.
Zapalenie p uc nale y do ostrych zaka e uk adu oddechowego. Wywo ywane jest przez

bakterie, wirusy, pierwotniaki lub inne czynniki etiologiczne. Im m odsze dziecko, tym
ci szy jest przebieg choroby i powa niejsze rokowanie.

Choroba ma najcz ciej przebieg ostry. Objawy kliniczne zapalenia p uc to: gor czka,
duszno , kaszel z odkrztuszaniem, bóle w klatce piersiowej, bóle g owy, czasem
zamroczenie.
Bardzo wa nym elementem dla uzyskania dobrego efektu terapeutycznego jest odpowiednia
piel gnacja chorego dziecka.

Plan opieki nad dzieckiem z zapaleniem p uc:
1. Utrudnione oddychanie.

 zapewnienie pozycji pó wysokiej lub wysokiej, wysokiej z pochyleniem do przodu
b d bocznej,

 zapewnienie mikroklimatu,
 zapewnienie lu nej bielizny,
 nauczenie gimnastyki oddechowej, wykonanie inhalacji, drena u u o enioego,

oklepywanie,
 oszcz dzanie dziecku wysi ku.

2. Gor czka powy ej 38 C:
 kontrola temperatury cia a,
 podawanie du ych ilo ci p ynów,
 ch odne ok ady na czo o,
 lekka bielizna,
 utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotno ci w pomieszczeniu.

3. Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem wydzieliny.
 u atwienie odkrztuszania: prowadzenie gimnastyki oddechowej, cz ste pojenie,

inhalacje, drena  u o eniowy,
 zapewnienie ligniny do odksztuszania, pouczenie aby dziecko zas ania o usta,

w czasie kaszlu i nie po yka o wydzieliny,
 je li dziecko potrafi – p ukanie jamy ustnej rodkami antyseptycznymi np. Tantum

Verde
 obserwacja charakteru odkrztuszanej wydzieliny.

4. Kaszel suchy.
 pouczenie o konieczno ci ograniczenia mówienia, miechu i wysi ku,
 zapewnienie prawid owego mikroklimatu,
 nawil anie b on luzowych jamy ustnej.

5. Dziecko poci si .
 cz sta zmiana bielizny( bawe niana),
 nie przegrzewanie,
 cz ste pojenie,
 mycie ca ego cia a.

6. Nudno ci, wymioty.
 eliminowanie czynników wywo uj cych wymioty (s odkie zapachy, t uste potrawy,

po ykanie wydzieliny),
 odwracanie uwagi od odczuwanych objawów, np.: zainteresowanie zabaw ,
 podawanie jednorazowo ma ej ilo ci pokarmów, o konsystencji p ynnej,

temperaturze pokojowej,
 zapewnienie bezpiecznej pozycji,
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 zach canie do wykonywania g bokich oddechów,
 opró nianie misek nerkowatych bezpo rednio po wymiotach,
 uk adanie w bezpiecznej pozycji (na boku szczególnie po posi kach).

7. Zapewnienie utrzymania higieny cia a, jamy ustnej.
 wykonanie toalety codziennej porannej i wieczornej,
 zmiana bielizny,
 mycie z bów,
 p dzlowanie jamy ustnej np. Boraxem z Gliceryn ,
 nat uszczanie ma ci witaminow ,
 zapewnienie mikroklimatu.

8. Obni ony apetyt.
 zach canie do picia ulubionych p ynów,
 podawanie diety lekkostrawnej,
 przestrzeganie ewentualnych nietolerancji.

9. Niebezpiecze stwo wyst pienia powik a .
 ca odobowe monitorowanie dziecka: t tno, oddech, temperatura, RR,
 natychmiastowe powiadomienie lekarza o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka,

10. Trudno ci w samodzielnym zaspokojeniu potrzeby od ywiania z powodu
unieruchomienia w ostrej fazie:
 karmienie lub pomaganie w przyjmowaniu pokarmów,
 pojenie dziecka(pojemniczek lub rurka).

11. Niemo no zaspokajania potrzeby ruchu w ostrej fazie.
 proponowanie wicze ruchowych w ó ku,
 cz sta zmiana pozycji,
 jak najszybsze, na ile pozwala stan zdrowia uruchamianie.

12. Konieczno hospitalizacji( niepokój , p acz):
 umo liwienie sta ych kontaktów z rodzicami,
 pe nienie roli zast pczej matki,
 organizowanie dziecku czasu wolnego (zabawy).

Plan opieki nad dzieckiem przewlekle chorym na przyk adzie atopowego zapalenia
skóry.

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest cz sto wyst puj c chorob , w wieku dzieci cym.
Atopowe zapalenie skory jest to przewlek e i nawrotowe schorzenie z wybitnie nasilonym
wi dem, typow lokalizacj i charakterystycznym obrazem zmian oraz wspó istnieniem

innych schorze atopowych u danego pacjenta lub w jego rodzinie.
Dziecko, które cierpi na AZS wymaga troskliwej i starannej piel gnacji. Najwa niejsze
elementy opieki to: piel gnacja skóry, walka ze wi dem oraz eliminacja alergenów.(aby
zrozumie problemy dziecka z azs oraz planowa piel gnacj nale y zapozna si dok adnie
jednostk chorobow korzystaj c z literatury rozdzia u 6).

Tabela 7. Plan opieki nad dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry.

Problem Cel dzia a Plan opieki

wi d skóry. Zmniejszenie
uczucia wi du.

agodzenie
objawów.

1. Nale y utrzymywa skór dziecka w czysto ci.
2. Stosowa  k piele lecznicze: z krochmalu i nawil aj ce
skór np. Oilatum, Balneum Hermal.
3. K piele nie zbyt gor ce i raczej krótkie. Na skór


