Çocuklarda İlaç Uygula aları

• Çocuklara ilaç veril esi, yetişki lerde birçok yönüyle farklıdır.
• Birinci olarak, boy ve kiloya ilişki fiziksel farklılıklar vardır.
• İki i olarak, ilaç uygulam eka ikleri, ço uğu değişe özellikleri e
düzenlenir.
• Üçüncü olarak, ço uğu işle e hazırla ası da ve eğiti i de ilişsel
düzeyi ve duygusal gereksi i leri dikkate alı ır

Çocularda famakokineti
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İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN
SORUMLULUKLARI
• İlaçları Uygula ası da güve lik ölçüleri içi de veril esi,
he şire i e ö e li soru lulukları da biridir.
• Çocuklara ilaç ver e ve hazırla adaki doğruluk ğereksi i ıi, yetişki
hastalardan daha önemlidir.
• İlaç uygula aları da hataları ö le ek içi aşağıda elirtile sekiz
doğru listesi hayati ö e taşır.
•

• Doğru ilaç
• Doğru doz
• Doğru yol
• Doğru çocuk
• Doğru za a
• Doğru yaklaşı
• Doğru ilgile dir e
• Doğru kayıt

• İlaç uygula aları da yasal olarak he şir sorumludur.
• İla ı dozu, veriliş yolu ve za a ı ilişki e dişeleri ola he şire i
ila ı ver ede ö e u ko uda heki le görüş esi gerekir.

Değerlendirme
Çocuğa herhangi bir ilaç vermeden önce ebeveynler ve çocuktan
aşağıdaki bilgiler alınmalıdır:
• Ço uğu herhangi bir ilaç alerjisi var
• Ço uk ilaç tedavisi e asıl tepki veriyor?

•

ı?

• Geç işte alı a ilaçları adı, dozu, ilaç progra ı ve alı ış ede i?
• Eğer e ek e ziriliyorsa a

e i ilaç alıp al adığı?

• Ço uk ya da aile ila ı veriliş a a ı ı, ekle e etkisi i ve olası ya etkileri i iliyor
• Ayrı a ço uğu gelişi düzeyi, ila ı yuta il e duru u, e jeksiyo içi uygu iğ e
u arası ve uzu luğu, işle e e za a ve asıl hazırla a ağı değerIe dirilir

u?

.

Çocuğu İşle e Hazırla

ası

• Hasta ede ço uğu e ö e li korkuları da iri parenteral ilaç
uygula alarıdır
• Ço uğu korkuları ı azalt ak içi işle e hazırla ası, ilaç
uygula ası a dahil edil esi ve ireysel gereksi i lerinin dikkate
alı ası gerekir
• Ço uğa ve ailesi e yapıla ak işle ve ilaç ko usu da ilgi verilir. İla ı
ede verildiği, işle sırası da ço ukta e ekle diği ve
e evey leri işle e asıl katıla ağı açıkla ır.

• He şire, işle sırası da ço uğa eler hissede eği i açıklarke dürüst
ol alıdır.
• Ör eği ; İlaç ağızda a ı ir tat ıraka ak ı? E jeksiyo sırası da ağrı
ola ak ı?
• Terapötik oyu , ço uğu korkuları ı azalt ada ya gı olarak
kulla ıla ir tekniktir.
• İşle de önce ya da sonra terapötik oyu u kulla ıl ası ile daha
etkili aşet e e erileri geliştire ilir.

İşle Sırası da Güve liği Sağla

ası

• He şire parenteral yolla ilaç verirke sıklıkla diğer kişileri yardı ı a
gereksinim duyar.
• İşle sırası da ço uğu hareketsiz kal ası ve enjeksiyon ala ı ı
immobilize edilmesi önemlidir
• Bazı e evey ler, ço uğa e jeksiyo ya da ağrılı ir tedavi yapılırke
odada kal ak ve olayı görmek istemezler.
• Bu duru da, o ları işle sırası da yardı et eleri i iste ek
gereksiz anksiyete ve suçluluk yaşa aları a ede olur.
• Eğer e evey ler, işle sırası da ço ukla irlikte kalmak isterlerse
buna izin verilmelidir

• Ço uğu yapıla ak işle i a la a ası, fiziksel olarak direnç
göstermesine neden olur.
• Terapötik oyu la işle e hazırla ası a karşı ço uk sıklıkla
tekmeleme ve vurma gibi dirençli davra ışlar göstere ilir.
• İşle sırası da ço uğu fiziksel trav ada ko ası ö e lidir. Trav ayı
önlemek için çocuk iyi tespit edilmelidir.

Güve Duygusu u Geliştiril esi
• İlaç uygula ası da so ra güve veri i ilişkiyi ye ide geliştir ek
içi , ço uğu rahatlatıl ası ve e lik saygısı ı destekle esi
önemlidir,.
• Ağrıya ede ola işle lerde so ra e ek ya da küçük ço uk ku ağa
alı arak rahatlatılır
• Adölesa ı da rahatla a gereksi i i vardır. Ör eği , işle de so ra
eli i tutul ası yararlı ola ilir

Güve li İlaç Dozu u Belirle

esi

• Çocuk küçük ir yetişki değildir. Bu ede le, ilaçlar yetişki dozları te el
ala for üllere göre hesapla az. Pediatrik ilaç dozları, ço uğu vü ut
yüzey ala ı a ya da ağırlığı a göre hesapla ır.
• Pediatrik ilaç dozları ge ellikle vü ut ağırlığı ı her kilogra ı içi gra ya
da miligram olarak ifade edilir.
• Güvenli ilaç dozları, ço uğu yaşı a ve ila ı metabolize et e yete eği e
göre değişir.
• Herha gi ir ilaç veril ede ö e ö erile ilaç dozu u ço uğu ağırlığı ya
da vü ut yüzeyi e göre doğru olup ol adığı ye ide ko trol edilir.
• Bu a açla, her pediatri ü itesi de ir ilaç reh eri ulu alıdır

• Kemoterapötik ilaçlardan mercaptapurine'in idame tedavi için
ö erile güve li doz sı ırları -75 mg/m2/24 st'dir.
• Doktor iste i de yaşı daki ço uğa gü de
g tek doz
mercaptapurine verilmesi isteniyor
• Vü ut ağırlığı: kg
• Vücut yüzeyi: 1.22 m2

• İlaç dozu u güve li sı ırlar içi de olup ol adığı ı elirle ek içi
yapıla hesapla alar aşağıda veril ektedir.
• Ço uğu vü ut yüzey ala ı a göre ö erile pediatrik dozu te el ala
formül:
• Ço uğu vü ut yüzey ala ı 2 )x önerilen doz/m2z çocuk dozu/24 St.
• 1.22m2 x75 mg (maksimum doz): 91.5 mg/ 24 St.
• 1.22 m2 x 70 mg (min-.imum doz) z 85.4 mg/24 st.
• Güve li doz sı ırları . - . g/ st dir.
• İste e
g güve li doz aralığı dadır.

İlaçları Oral Yolla Uygula

ası

• Oral ilaçlar; ta let, draje, kapsül, sıvı ya da toz şekli de ola ilir.
• İlaçlar çeşitli araçlar ölçülür ve ö erile
iktarda verilir
• Bu araçlar; ilaç kadehi, 5 ml'lik ölçek, plastik da lalık ve enjektördür.
• İlaç kadehi: ilaçları ölçü ü de kulla ıla ilaç kadhi ölçekli ol alıdır.
•
l'lik ölçek: Ölçekler çeşitli farklı kapasitelerde ola ilir. 5ml'lik ölçek,
ilaç ölçü ü içi kulla ıla sta dart ir araçtır.
• Da lalık: ilaç şişesi i içi e sokula da lalılklar sadece belirli ilaçlar
içi kulla ıla ilir.
• Çünkü bunların ölçüsü, sıvının yoğunluğuna uygundur Standart
damlalıklar, diğer ilaçlar için de kullanılır

• Plastik enjektör: Bebekler ve küçük çocuk. larda ilaçları sıvı şekilleri
daha çok tercih edilir.
• Doğruluğu sağla ak içi
l' i altı daki ilaç dozları enjektörle
ölçülür.
• Eğer ilaç iktarı
l'de azsa tü erküli e jektörü kulla ılır.
• Ayrı a iğ esiz e jektör, e eğe ilaç ver ek içi de kulla ıla ilir

• Sıvı ilaçları ölçü ü doğru ol alı ve sta dart ir ölçü yö te i
kulla ıl alıdır.
• İlaç kadehleri, ölçekler ve da lalıkları ha i leri farklı olduğu içi
e evey lere evde ha gi araçla ilaç vere ekleri öğretil elidir.
• Evde ilaç uygula ası içi sta dart ölçekleri kulla ıl ası uygu dur.
• Oral ilaç uygula aları da ço uğu e
e ve yut a yete eği dikkate
alı ır.
• Beş- altı yaşı da küçük ço uklar ta letleri yut akta güçlük çeker. Bu
ede le küçük ço uklar içi oral ilaçları çoğu sıvı hazırla ır.
• Tabletler ve drajeler daha çok okul çağı ço ukları a verile ilir

Bebeklik Dönemi (0- Yaş :
• Oral ilaçlar verilirken aspirasyonu ö le ek içi e eği aşı yükseltilir
ya da diğer ir he şire e eği ku ağı da tutula ilir.
• Oral ilaçları ver ek içi plastik da lalık ya da küçük ilaç kadehi
kulla ıla ilir.
• Ancak kadehle ağzı ö kıs ı a verile ilaç kolaylıkla dışarı atılır ve
sıklıkla tekrar veril esi gerekir
• Oral ilaçları veril esi de diğer ir yö te de ila ı e zik içi e
ko ul asıdır
• Emme sorunu olan bebeklerde ve tadı hoş olmayan ilaçlariçin
bu yöntem önerilmemektedir.

Oyun Dönemi: (1- Yaş :
• Bu ço uklar, oral ilaçları al a ak içi direnç gösterebilir.
• İlaçları ya lış davra ışları ede iyle o ları ezala dır ak a a ıyla
veril ediği a latılır ve tedavi ko usu da asit ve dürüst açıkla alar
yapılır
• Ço uğa ila ı ı al ak isteyip iste ediği sorula a alıdır.
• Bu soru ge ellikle "hayır" tepkisi i ortaya çıkarır.
• Kararlı ve tutarlı ir yaklaşı la ço uğa ila ı ı şi di al ası gerektiği
söylenir

Okul Öncesi Dönem (3-6 Yaş :
• Oral ilaçlara karşı dire çli davra ışlar okul ö esi yıllarda da deva
edebilir.
• Ancak ço uk işle e hazırla ı a 1- yaş ço uğu a göre dire çli
davra ışları kolaylıkla ö le e ilir.
• Eğer odada irde fazla ilaç ala ak ço uk varsa önce iyi rol modeli
ola ve iş irliği yapa ço uğa ilaç veril elidir
• Ge ellikle ço uklar, diğer ço ukları iş ırliği yaptığı ı görü e İlaçları
daha kolay alırlar.
• İşle de so ra ço uk iş irliği yaptığı için övülmeli ve olumlu
davra ışları desteklenmelidir.

Okul (6Dönem)

Yaş ve Adölesan (13- 8 Yaş

• Okul ço uğu genellikle tablet, draje ve kapsüll şekli deki ilaçları
yutabilir.
• İşle de ö e ila ı veriliş ede i ve uygula a yö te i açıkla ır.
Ço uğu ha gi ila ı ö e al ak istediği sorularak işle e aktif katılı ı
sağla ır.
• Adölesan döneminde tedavi ile ilgili kararlar genellikle hasta ile
tartışılarak verilir.
• Okul dö e ı de ilaçları alı ıp alı adığı ir yetişki tarafı da
denetlenir.
• Ancak adölesa ı ke di soru luluğu u daha fazla al ası ekle e ilir

Göze İlaç Uygula a
• Göze ilaç da lat a, ço uklar içi rahatsız edi i ve korkutu u ir
işle dir.
• Ço uğa e yapıla ağı, yaşı a uygu düzeyde açıkla dıkta so ra işle
kısa sürede ta a la alıdır.
• Bebekler ve okul ö esi ço uklar sırtüstü pozisyo da yatırılır.
• Eğer iş irliği sağla a azsa iki i ir kişi i ço uğu tespit et esi
gerekebilir.
• Ço uk sırtüstü pozisyo da yatarke o uzlar ve oyu yastıkla hafif
yükseltilir

.

• Baş par ak ve işaret par ağı ile göz kapakları açılır.
• Çocuk yukarı akarke alt göz kapağı aşağıya doğru çekilir ve
konjonktiva üzeri e doğru sayıda ilaç da latılır
• Uygula ada ö e ilaç oda ısısı da ol alıdır
• ila ı kor ea üzeri e da latıl ası ağrıya ede ola ilir.
• İşle de so ra ço uk irkaç dakika sırtüstü pozisyo da kalır
• Okul çocuğu ve adölesan, işlem sırasında baş arkada olacak
şekilde oturur ya da yatabilir
• Bu çocuklar işbirliği yaparak gözlerini açabilir

Buru a İlaç Uygula a
• Buru da lası azal tıka ıklık ola ilir. İlaç tıka ıklık hissi i ve aşırı azal akı tıyı
artırır.

• Ço uğa işle ko usu da ilgi verilir iyileş esi i sağlaya ağı a latılır.
• işle de önce ço uğa asıl pozisyo verile eği, kaç da a da latıla ağı ve ilaç
uygula dıkta so ra içi ila ı tadı ı hissede ile eği açıkla ır

Kulağa ilaç uygula a
• İlaç da latıl ada ö e dış kulak ka alı e li ir ezle te izle ir.
• Üç yaşı a kadar kulak ka alı ı üyük ir kıs ı kıkırdak dokuda
oluşur ve kulak yolu he e he e düzdür.
• yaşı altı da kulak kepçesi aşağıya ve geriye doğru çekilir.
• yaşı üstü de kulak kepçesi yukarı va geriye doğru çekilir.
•

Rektal Yolla İlaç Uygula a
• Oral ilaç uygula a ı ko tra endike olduğu duru larda kulla ıla ilir.
• İşle de önce eldiven giyilir. Supozituvarı kolay gir esi içi sı ak su
ile ıslatıl ası yeterlidir.
• Çocuk sol lateral pozisyo da yatırılır ve sağ a ak fleksiyona getirilir.
• Bebekler ve küçük ço uklar ise a akları fleksiyonda ola ak şekilde
sırtüstü pozisyo da yatırıla ilir.
• Anal sfinkterin gevşe esi içi ço uğu deri ir efes al ası istenir
• Supozİtuvar, eldive li par akla azik ve hızlı şekilde sfinkteri
geçinceye kadar itilir

Solunum yoluyla ilaç uygulama
• Bu ilaçlar, kusma ve aspirasyon olasılığı ede iyle ye ekte he e
sonra verilmelidir.
• Bu tedavide ilaçları uhar yoluyla da la ık şekli de solu u
siste i e ulaş ası sağla ır.

İ tra uskuler Kas İçi E jeksiyo
Bebeklik Dönemi (0-1 Yaş
• E evey lere işle açıkla ır ve e eği ya ı da kal ayı isleyip
istemedikleri sorulur.
• Eğer işle e katıl ak islerlerse asıl yardı ede ile ekleri açıkla ır.
• Intramuskuler enjeksiyon için bebeklerde sadece vastus lateralis kası
kulla ılır

Oyun (1- Yaş ve Okul Oncesi (3-6 Yaş
Dönem:
Ço ukta ö e e evey lere ila hakkı da ilgi verilir. A ak u hazırlığı ço uğu
ya ı da yapıl a ası a dikkat edilir
Oyu ve okul ö esi ço uğu a işle de 5-10dakika ö e e yapıla ağı ve eler
hissede basit keli elerle açıkla ır.
Ör eği -, İla ı a ağı da yapa ağı . Birkaç sa iye içi o ölgede arı sok ası gi i
ir ağrı ve kaşı tı hissedeceksin so ra işle
ite ek”.
İşle sırası da iki i ir he
- yaş ço uğu u tespit et esi gerekir.

.

Okul Dönemi (6-

Yaş)

• Okul ço uğu u da e jeksiyo a ilişki korkuları vardır.
• Bu korkuları ortaya çıkar ak içi terapötik oyu de eyi i yararlı olur.
• Okul ço uğu ile korkuları hakkı da ko uşul ası, anksiyete ile
aşet esi e yardı eder
• Ço uğu olu lu davra ışları ı ödülle diril esi, iş irliği i deva
et esi i sağlar.
• işle sırası da ço uğu e jeksiyo ölgesi i seç esi e ve işle e
katıl ası a izi verilir.

Adölesan Dönemi (13- 8 Yaş)
• Adölesana e jeksiyo u a a ı, işle sırası da e hissede eği
açıkla ır ve ila a ilişki soruları ya ıtla ır
• Genellikle dorsogluteal, deltoid ve ventrogluteal kaslar enjeksiyon için
uygu ala lardır.
• Adölesanla iş irliği yapılarak uygu ölge seçile ilir

Enjeksiyon Yöntemi
E jeksiyo sırası da ağrıyı azalt ak içi aşağıda elirtile yö te ler
kulla ıla ilir:
• iğ e ile dokuya gir ede ö e deriyi te izle ek içi kulla ıla
a tiseptik solüsyo kuru uş ol alıdır
• İğ e keskin ve çapı küçük ol alıdır.
• İlaç oda ısısı da ol alıdır.
• İlaç ha i, bebeklerde ve küçük çocuklarda (0:5-1 ml, daha büyuk
çocuklarda ise 1.5-2ml den faz a ol a alıdır.

• İğ e i dokuya gir esi sırası da e jektörü pisto u a ası ç
yapıl a alıdır
• Tekrarlayan enjeksiyonlarda bölgeler arası da rotasyon
uygula alıdır
• He şire intramuskuler e jeksiyo u ola ildiği e hızlı ve doğru
yaparak ço uğu psikolojik rahatsızlığı ı azaltabilir
• İşle de so ra küçük ço uklar ku ağa alı arak rahatlatılır ya da
e evey ler, ço uğu rahatlat aları içi destekle ir

Enjeksiyon bölge seçimi
Kas gruplar

0 – 1.5
yaş

1.5 – 3 yaş

3 – yaş

6 – 1 yaş

1 + yaş

Deltoid

–

– * (0.5)

0.5

0.5

1

Dorsogluteal

–

– * (1)

1.5

1.5 – 2

2 – 2.5

Ventrogluteal

–

– * (1)

1.5

1.5 – 2

2 – 2.5

Vastus lateralis

0.5 – 1 ml

1

1.5

1.5 – 2

2 – 2.5

Ventrogluteal Bölge
yaşı üzeri de ideal bölgedir.
 Spina iliyaka anterior, krista iliyaka ve femurun büyük torakanteri palpe edilir.
 El ayası ı alt kıs ı üyük torakantere, İşaret par ağı spina iliyaka anteriora,
Orta par ağı krista iliyaka ı posterior ucuna
 Arada kalan üçgen alana, 90 açıyla e jeksiyo yapılır.

Vastus lateralis
• yaşı altı daki ço uklarda tek ter ihtir
• Üst a ağı ö dış kıs ı da yer alır.
• Ortada kalan bölge iki parmakla kava ır. 90 – 45 açı ile kasa girilir.

Dorsogluteal Bölge
• Çocuklarda kula ıl ası uygu değildir.
Deltoid Bölge:
Aşıla a ve irritan ol aya ilaçlar içi kulla ıla ilir

İlaçların İntravenöz Yolla Verilmesi
• Bir ila ı he e etki et esi i iste diği a il duru larda ya da
ilaçları terapötik ka düzeyleri i sürdürül esi gerektiği de
intravenöz yol kulla ılır
• İlaçları intravenöz yolla veril esi, ço uğu tekrarlaya ağrılı
intramuskuler enjeksiyonlardan korur.
• Bu yolla verile ilaçlar he e etki elliği içi , yetişki tarafı da tolere
edilebilen hatalar, küçük bir çocukta fatal olabilir

Parenteral İlaçları Hazırla

ası

• Parenteral ilaçlar prospektüste önerilen miktarda steril su ya da serum
fizyolojikle sula dırılir.
• Ye idoğa pre atüre e eklere çok küçük dozlarda ilaç yapıldığı içi ,
ilaçlar daha fazla sıvı ile sula dırıla ilir
• ilaç uygula ada ö e ö erile ila ı güve li doz sı ırları içi de olup
ol adığı ko trol edilir
• Doğru dozda ilaç hazırlaya il ek içi flakon ya da ampül üzerindeki tüm
ilgiler ve ila ı prospektüsü okunur
• ilaç sula dırıldıkta so ra üzeri e sula dır a tarihi, kaç ililitre steril su ile
sula dırıldığı ve sula dıra kişi i adı yazılır
• İlaç uygula dıkta so ra ila ı dozu, veriliş yolu, veriliş saati, ha gi
ölgede yapıldığı ve ila ı yapa he şire i adı kaydedilir

İ trave öz yolla ilaç verilirke her ilaca ilişki
bilinmesi gereken özellikler şu lardır:
• İla ı ekle e etkisi,yan etkileri ve a tidotları,
• Ö erile ilaç iktarı,
• ila ı güve li doz sı ırları ve doz hesa ı,
• İla ı e iktarda ve ha gi solüsyo la sula dırıla ağı,
• İla ı ka daki terapötik düzeyini sürdürmek için gerekli infüzyon hızı,
• İla ı infüzyonu için gereken süre,
• Diğer intravenöz ilaçları infüzyon saatleri,
• ila ı diğer intravenöz sıvı ve ilaçlarla uyuş azlıkları

Toz Halindeki Parenteral ilaçları
Sula dırıl ası
• Pare teraı ilaçlar toz ya da sıvı şekli de ola ilir.
• Etken addeleri suda daya ıksız ola ilaçlar, flakon ya da ampül
içi de toz olarak hazırla ır,
• Bazı parenteral ilaçları toz ha i, flakona oklenen steril su iktarı ı
artıra ilir.
• Bu duru da, ö erile ilaç dozu u hesaplarke ila ı toz ha i i de
dikkate alı ası gerekir

)

• İlaç dozları ora tı kurularak ve aşağıdaki for ülde yararla ılarak
hesapla ır
Eldeki doz
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