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 آموزش به بيمار در گروه كودكان

 

 دانشگاه علو م پزشكي كرمانشاه

 

 بيمارستان محمد كرمانشاهي

 

یک فرایند سيتماتيک پيوسته و برنامه ریزی شده است که شامل ارتباط به بيمار فرایند آموزش  :مقدمه

بيمار است که بطور آگاهانه  ، دستياران تخصصي و سایر اعضای تيم مراقبت ، پرستارمعالج متقابل بين پزشک

همچنين آموزش به بيمار كمك به  .انجام مي گردد مشکالت بيماری وی  يمار در ارتباط باب و بر اساس نياز

باشند،  افرادي است كه هم اكنون درحال تجربه كردن يك بيماري هستند يا اينكه داراي تجربه قبلي از يك بيماري مي

ن فرآيند فرصت هاي در ايهمچنين  اي در رفتار خود تغيير دهند تا منجر  به بهبودي آنان گردد گونه  تا بتوانند به

يادگيري براي بيمار و خانواده ي او  در زمينه بيماري ، درمان ، مكانيسم هاي سازگاري و افزايش مهارت در خود 

 .  مراقبتي و نهايتا  ارتقا سالمت بيمار فراهم مي گردد.

حوری آموزش به بيمار از حقایق پذیرفته شده مهارت های ارتباطي است و یکي از اجزا کليدی و م

یا  ژگي یک ویتنها مهارت ارتباطي منتج به آموزش بيمار ی باليني در طبابت محسوب ميشود .صالحيتها

 به طور موثر و کارآمد آموخت و به کار برد . صفت شخصي و فردی نيست بلکه باید آنرا

ژنتيکي و ذاتي  که این مهارت  ميتواند نوعي ویژگي شخصيتي و یا ودیعه ایهر چند این اعتقاد وجود دارد  

باشد که در پزشکان خوب و مجرب و متبحر وجود دارد . حتي اگر این موضوع صحت داشته باشد باید 

بخاطر داشت که پژوهشهای اجتماعي نشان داده است که چگونگي تقویت و رشد این مهارت ها به ميزان 

 زیادی تحت تاثير محيط پيرامون تجربيات و آموزش قرار مي گيرد .

 ارتباطي مهارتهای کسب (پزشکانClinical Competencyز ارکان توانمند سازی باليني )یکي ا

( Communication Skill)  مدیریت روابط پزشک و بيمارشده ،است. مطالعات انجام 

 (Patient –doctor Relationship ) عملکرد پزشکان به شمار مي آورد. را به عنوان شالوده و سيمان 

با سود جستن از آموزش و توجه به تجربيات به تقویت توان ذهني و مهارتهای مورد نياز پس لذا مي توان 

 در طبابت پرداخت . 

بر این اساس این برنامه آموزشي به منظور پيشبرد اهداف آموزشي گروه کودکان جهت فراگيران هر سه رده 

کان(  طراحي گردیده و جزو انترن و دستياران تخصصي کود –آموزشي پزشکي شامل ) کارآموزان پزشکي 

 الزامات برنامه آموزشي دوره کودکان هر سه رده مي باشد . 
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  ایجاد توانمند سازی باليني در آنان 
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 نكته :    

 :شاملبه بيماران در مقدمه اشاره شد در اين برنامه آموزشي افراد مد نظر آموزش دهنده كه همانگونه 

 دستياران تخصصي كودكان ، 

 يكپزش انو كارآموز انشكي اعم از كارورزفراگيران پز 

مدير محترم گروه  محتواي آموزشي رييس بخش  و  طبق ضوابط  كه تحت نظارت پزشك معالج و مي باشند  

خود را تهيه و آنرا تحت قوانين و ضوابط آموزشي گروه همچنين ضمن لحاظ تكريم و رعايت شان و منزلت 

در ادامه متن به نحوه آموزش و ضوابط  بيمار و مد نظر قرار دادن  منشور حقوق بيمار به وي ارائه مي نمايند. 

 آموزش به بيمار در ذيل مورد اشاره قرار گرفته است . 

 

 ليت و اختيارات ئومسيك : بند 

ايه دهندگان خدمات پرستار/ساير اركارورز پزشكي / /دستياران تخصصي كودكان  / بيمار معالج پزشك .1

 باليني 

 معاون آموزشي گروه  .2

 ها بخش ينمسئول .3

 مسئولين هر سه رده فراگيران اعم از )دستيار انترن كارآموز پزشكي( .4

 كارشناسان دفتر آموزش گروه  .5

 مسئول آموزش گروه  .6

 بيمارستانسوپروايزر آموزش سالمت  .7

 مدير پرستاري .8

 مدير گروه  .9
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 اگيران پزشكيفرم مخصوص آموزش به بيمار مختص فر -دو بند 

 اعم از )دستيار، انترن ،كارآموز پزشكي(فراگيران پزشكي شامل هر سه رده  مختصفرم مخصوص آموزش به بيمار 

 الصاق ميگردد.  در مستندات پرونده بيمارتوسط پذيرش بطور روتين در ابتداي پذيرش بيمار 

اي مربوط به بيمار را تحت نظارت آموزشهفراگيران موظف هستند كه پس از مشخص شدن تشخيص  قطعي بيمار 

وي به بيمار ارائه دهند وآنرا در فرم مربوطه ثبت نموده و مجدد در پرونده بيمار پزشك معالج وي و با هماهنگي 

الصاق نمايند . همچنين الزم است موضوعات آموزش داده شده را با مهر و مشخصات فرد آموزش دهنده و درج 

 در پرونده بيمار ثبت نمايند. محتواي آموزش  و موضوع و زمان و ساعت آموزش

از فرم آموزش به بيمار توسط پرستار مجزا  آموزش به بيمار توسط فراگيران پزشكي گروه كودكان فرم :نكته 

 .ميباشد 

 : نظر قرار گيرد زير مد اصول كليو  مالحظاتدر فرايند آموزش بيمار بايد -سه بند 

 .کنید آماده را خود .1

 .بشناسید را یادگیرنده .2

 .باشید آگاه خود آموزش قوت و ضعف نقاط از .3

 .باشند سنجش قابل اهداف و روشن واضح، تعاریف .4

 .هستند مفید و موفق استراتژیهاي از تعامل، ایجاد و بیمار کمک با هدف تنظیم .5

 کنید تقسیم کنترل قابل جلسات به را جلسه هر .6

 مرتباً تنظیم را صدا تن شود؛ یادگیرنده رد عالقه و انگیزه ایجاد باعث که باشد اي گونه به باید آموزش .7

 کنید

 توجه به نیازهاي آموزشي بیمار از اصول آموزشي است .  .8

 هرچند مصاحبه بیمار محور باشد رضایت بیماران و تابعیت آنان از دستورات پزشک بیشتر است.  .9

 محیط مناسب  .11

 زمان مناسب جهت آموزشانتخاب  .11

 خصوصیات شخصي بیمار  .12

 و پرستار ددهنده از جمله پزشک ، دستیار و دانشجوخصوصیات شخصي یا .13

 در بیمار آمادگي یادگیرياطمینان از  .14

 توسط یاددهنده مطالب آموزشي  سازماندهي .15
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ترجیحات  ومورد نیاز بیمار  مهارت هاي عملينیازهاي یادگیري، ي او  خانوادهبیمار وبه یند آموزش فرآرد .16

 توجه یاد دهنده قرار گیرد.  مي بایستي همواره مورد ي یادگیريبرا بیمار

گمانه زني در مورد مسائل فرهنگي و اجتماعي بیمار و مبرهن دانستن قضاوتهاي ذهني از بیمار اثرات  .17

 منفي و مخربي  در فرآیند آموزش و  تعامل با بیمار ایجاد میكند.    

مد نظر آموزش دهنده و اجتماعي  بیمار همواره نژادي ، قومي ، جنسیتي ،فرهنگي و مذهبي اعتقادات . .18

  قرار گیرد و به آن احترام بگذارد. 

 اثرات اجتماعي و اقتصادي این آموزش مد نظر قرار گیرد.  .19

 ارتباط با بیمار را بررسي کنید. عاطفي. موانع  .21

 در جلسات آموزشي را  بشناسید و حل مسئله کنید. محدودیت هاي فیزیكي و شناختي   .21

 نبال راه حل آن  باشیدرا بشناسید و به د يانع زبانوم .22

 توسط فراگیران پزشكي اجرا شود.رعایت شان حرفه اي پزشک   .23

 را تقویت کنیدمیل و انگیزه براي یادگیري  .24

 را با آموزش کاسته خواهد شد.  هزینه مراقبت هاي بیمار .25

 بیمار را در آموزش لحاظ کنید طول مدت اقامت .26

 ارتباط با اطفال مد نظر قرار گیرد . محدودیت هاي سني از جمله حساسیت هاي خاص در نحوه .27

 .دهید ارائه منظم و هم سر پشت مراحل صورت به را آموزش .28

 به موقع مكث و سكوت کنید  .29

 خشک و غیر قابل انعطاف نباشید. .31

 .دهید انجام اولیه اطالعات براساس را آموزشها .31

 .کنید بیشتر را آموزش در بیمار شرکت و دخالت .32

 کنید ارزیابي را دفه به نزدیكي و پیشرفت میزان .33

 کنید ثبت را پیشرفت عدم یا پیشرفت .34

 از داوري بیمار پیشگیري کنید  .35

 گوش سپاري به بیمار در حین آموزش را فراموش نكنید  .36

 آرامش داشتن در خالل آموزش به تفهیم مطالب و ایجاد تعامل موثر با بیمار کمک میكند .37

 واضح و روان صحبت کنید  .38
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 اي آموزشي و توجه به بیمار در حین آموزش از الزامات است دقت و توجه در تهیه محتو  .39

 درست گویي مطالب را فراموش نكنید  .41

 مشكالت بهداشتي و جنسیتي بیمار را  را لحاظ کنید  .41

 از اشتباهات پرهیز کنید   .42

 ضروري است برقرار کردن تماس چشمي با بیمار .43

  در خالل آموزش بیمار را آزاد بگذارید  .44

 یگزین درست قرار دهید اشتباهات احتمالي بیمار را استخراج و به زودي اطالعات چاتجربیات قبلي و   .45

 از بیمار بخواهید براي بهبودي اش رفتار خود را تغییر دهد  .46

 میزان اطالعاتي را که باید در اختیار بیمار قرار دهید ارزیابي کنید  .47

 بررسي و مورد بازبیني قرار دهید.  نیازهاي اطالعاتي بیمار را مرور کرده و میزان آگاهي بیمار را .48

 

 در زمان بستري  به بيمار مقررات مقدماتي در فرآيند آموزش -چهاربند 

o  باشدبه صورت چهره به چهره  بايد ارائه آموزش ها 

o  دستيار ، انترن ، كارآموز پزشكي ( مي بايستي قبل از )فراگير آموزش دهنده و به هنگام آموزش پزشك

ا بيمار از مخاطب خود بر اساس دستبند شناسايي بيمار و مطابقت پرونده و ارائه توضيحات آموزشي خود ب

دقيقا مطابق با فرد خود اطمينان حاصل نمايد به نحوي كه توضيحات آموزشي  مخاطب بيمار ازتشخيص 

 بيمار باشد 

o اقبتي تعيين فراگير با پرسش از بيمار نيازهاي آموزشي بيمار را با توجه به دغدغه هاي بيمار و ترجيحات مر

 نمايد و براي آموزش برنامه ريزي نمايد. 

o  بيمار آماده كنند و تحت نظارت اتند خود به مقابله با چالشها و حل  خود را با چالشهاي آموزش بهفراگيران

 چالشهاي آموزشي بپردازند. 

o  د. را توجه نماييبيماران در حال مرگ 

o  هاي افراطي خود و بيمار را كنترل و مديريت نمايند  و خود را در مسير فرآيند فراگيران پزشكي واكنش

 بهبود مهارتهاي ارتباطي با بيمار قرار دهند .

o  ارائه شده از سوي  از اشتباهات پزشكي بپرهيزند و مسئوليت محتواي آموزشي اشتباهفراگيران مي بايستي

 . يرند بپذخود  را به عنوان خطاي پزشكي  آنان به بيمار

o  .محتواي آموزشي اشتباه به منزله خدشه دار كردن ايمني بيمار محسوب ميگردد 
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o  داليل مرتبط با عوامل ايجاد كننده بيماري به ارائه توضيحات علمي به زبان ساده  و  عام فهم در مورد

 زبان عام فهم 

o .بيماران دشوار را با اتند خود در ميان بگذارند 

o د.ي بيمار را بياموزيتضادها  راه حل مقابله با خشم و 

o   آموزش عوامل كاهنده از شدت بيماري را فراموش نكنيد 

 
o  هر گاه الزم است يك نفر  مطمئن و قابل اعتماد را به عنوان مفسر و واسطه بين خود و بيمار قرار دهيد 

 

o  فراگير ميتواند سطح آموزش بيمار را بر اساس دانسته هاي قبلي او ارتقا دهد 

o  توضيحات علمي به زبان ساده  و  عام فهم در مورد تشخيص بيماري و چرايي ايجاد آن به بيمار ارائه

 توسط پزشك معالج و فراگيران به اجرا درآيد.  

 

o به وي  موارد فوق را اگر اطالعات بيمار در زمينه بيماري و پروسيجر هاي احتمالي ضعيف باشد  فراگير

سيجر، دليل انجام، روش انجام ، عوارض احتمالي ، روش هاي . لذا توضيح در خصوص پروآموزش دهند

 جايگزين و اخذ رضايت آگاهانه از بيمار

o  را فراموش نكنيد. در خصوص  موارد مربوط به ايمني بيمارآموزش 

o  عوارض  -روش شناسايي تاثير داروها -ميزان، مدت و نحوه مصرف صحيح  داروهاي تجويز شده

 ز جمله موارد آموزشي است.ا وتداخالت احتمالي دارويي

o جزو موارد آموزشي است. رژيم درماني و توضيح در خصوص بيماري و برنامه درمان 

o ... روش هاي درمان جايگزين ، پيامدها و عوارض احتمالي و 

o رژيم غذايي ، تغذيه 
o فعاليت بدني حين بستري 
o  تعين زمان تقريبي ترخيص 

o بيماري از جمله موارد مورد نياز آموزشي است  آموزش به بيمار در خصوص عوامل تشديد كننده 

o استفراغ و...( -مديريت عاليم و مشكالت شايع )درد 
o  كمك به بيمار در خصوص حذف باورهاي غلط مداخله گر در روند  بهبود بيماري 

o  آموزش به رعايت نكات بهداشتي تاثير گذار در پيشگيري از تكرار مجدد بيماري 

o يري به بيمار را آموزش دهيد موارد مورد نياز به  پيگ. 
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منتج به   يادگيري و به بيمار  اثربخش آموزش به دستيابي براي مهمهاي   توصيه -پنج بند 

 :  بيماران رفتاردر  تغيير

o شود ارائه بيمار به تعجيل احساس بدون و کافي زمان اختصاص با و مناسب موقعيت در آموزشها. 

o ناتوانيها صدا، و سر ازدحام، ترس، درد، جمله از بيمار شخصي یا محيطي ارتباطي موانع هرگونه  /

 .شوند حذف و کنترل آموزش از قبل بيمار خاص ویژگيهای

o شود اجرا و طراحيوی (  همراهیا  بيمار) اعم از  مخاطب هر با متناسب آموزشي تدابير و ها شيوه. 

o شود استفاده مخاطب هر درخور و متناسب و فهم قابل شفاف، گویا، جمالت از. 

o نشود استفاده بيمار آموزش در تخصصي های واژه از هرگز. 

o با ارتباط تقویت در ميتواند محترمانه طنز چاشني با گاهي که کالم شيریني و بيان شيوایي ابزار از 

 .شود استفاده کند، کمک بيمار

o انبي)  شده تعيين پيش از و تکراری/ کليشهای جمالت از آموزش علميِ محتوای به پایبندی ضمن 

 .نشود استفاده( واری طوطي

o و بخشي اميد اندیشي، مثبت گرایي، مثبت همدلي، ایجاد مانند موثر ارتباط برقراری مهارتهای از 

 .شود استفاده آموزش محتوای ارائه حين در حمایت

o بيمار با ارتباط مبنای آموزش، حين در دلسوزی و مهرباني حوصله، صبر، چاشني با انساني ارتباط 

 .باشدمي 

o بيمار نگرشي و مهارتي دانشي، فراگيری امکان یادگيری  از بالين اقدام به آموزش بر  از قبل 

  شود حاصل اطمينان

o شود تکرار مجددا بيمار برای آموزش نهایي بندی جمع نياز صورت در. 

o یادگیرنده شده احساس نیازهاي به پاسخگویي براي تالش 
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o است ضروري یادگیرنده فعال مشارکت گیرد صورت یادگیري میخواهیم گرا. 

o یادگیري فراگرفته، تاکنون یادگیرنده که باشد مطالبي با ارتباط در آموزشي مواد که وقتي 

 .میگیرد صورت تر ساده

o شود مي تسهیل یادگیري باشد، دار معني یادگیرنده براي آموزشي مواد که وقتي. 

o مدت به یادگیري گیرد قرار فرد استفاده مورد بالفاصله شده یادگرفته موارد اگر 

 .نمیافتد اتفاقي چنین افتد تاخیر به اگر حالیكه در ماند مي باقي تري طوالني

o شود انجام متناوب صورت به یادگیري. 

o شود تقویت یادگیري. 

o میگیرد صورت آسانتر یادگیري باشد آگاه خودش پیشرفت از یادگیرنده که وقتي. 

 آموزش به بيمار حين ترخيص -شش بند 

ايد با پرسش از بيمار و شناسايي دغدغه ها و نيازهاي آموزشي وي به او آموزش دهد نكته : پزشك ب -

 .و از يادگيري نكات حياتي اطمينان حاصل كند 

 .ارائه آموزش ها بايد به صورت چهره به چهره  باشد -

 .باشدشامل نحوه  مراقبت در منزل مي تواند نكات ضروري حين ترخيص  -

مورد نياز به رجوع مجدد به پزشك و بيمارستان را در موضوعات  اي احتماليعاليم هشدار دهنده و فوريت ه -

 آموزشي خود قرار دهيد .

 و عاليم خطر و هشدار را فراموش نكنيد.فوريت ها  -

 .مراقبت هاي قبل و بعد از پروسيجر -

 .ميزان فعاليت و استراحت  -

 .تغذيه و رژيم درماني -

  ر به طور كامل آموزش دهيد. را به بيما پس از ترخيصپيگيري درمان نحوه  -

 پيشگيري از تكرار مشكالت طبي بيمار  -

فرایند ارزیابي درد و روش هاي  ،دردمدیریت موثر درد، اهمیت  عوامل ایجاد کنندهدرد، تشخیص  -

 دردمدیریت 

 رسیدن به حداکثر استقالل ممكن بیمار درجهت توانبخشي براي کمک به روش هاي بازتواني و -
  و واکسناسیون ازياطالعات ایمن س 

   حمایتي )موسسات و..(دسترسي و استفاده از منابع  -
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 ي آتي را یادآوري و تاکید نمایید. زمان و نحوه پیگیري مراقبت ها-

 نواده در مورد مراقبت هاي بیمارمسئولیت بیمار / خا-

 آموزش در خصوص پیشگیري از عود مجدد بیماري  از الزامات آموزشي است. -

 

 سن با متناسب يمارب آموزش -هفت بند 

 کودکان در آموزش نحوه. بگيرید نظر در را تکامل ميزان و بيمار سن باید شما بيمار، موثر آموزش ارائه برای

 زمان مدت ها بچه در يکل طور به اما دارد تفاوت یکدیگر با حدودی تا نيز مختلف سني گروههای و برخي

 . است کوتاهتر شان توجه و تمرکز

 کودك قرار دهيد. و اشنایي با اصطالحات کالمي ویژه کودکان الزم است خود را هم سطح 

 همدلي خود را با کودك نشان دهيد.   Body Languageبا استفاده از زبان اشاره 

 برای جلب اعتماد کودك تالش کنيد. 

 . در تعامل با کودکان خسته نشوید و با صبر و حوصله و صرف زمان با کودك ارتباط برقرار کنيد 

 پي بردن به شکایا ت و نگرانيهای کودکان از الزامات طبابت کودکان است  

 سوال مرتباً آموزشي جلسات که دارند دوست ویژه به برند، مي لذت گروهي فعاليتهای و بازی از ها بچه

  .کنند

 خيمه عروسکهای عروسک،: پيشنهادی وسایل.باشد مي کننده کمک بسيار بازی طریق از کودکان به آموزش

 وسایل بقيه و سرم های لوله و ها کيسه ،(سوزن بدون)سرنگ پزشکي، گوشي عروسکي، حيوانات بازی، شب

 کودك برای استفاده قابل پزشکي

 . هستند سني گروه دراین مهم عوامل از حمایت، و جایزه تشویق، 

 .باشند داشته شرکت فاهدا درتنظيم و رفتارشود آنها با مستقل شخص یک عنوان به دارند دوست نوجوانان
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 كودكان والدين آموزش -هشت بند 

از در درجه اول والدین کودك نياز به حمایت عملي و عاطفي از سوی تيم سالمت  دارند. و  بستگان کودکان 

نکته مهمي است که پزشک از همراه کودك به  ) طفل (  سوی دیگر وقت گذاشتن برای مراقبت از بيمار

 اید.نممطرح و درخواست  باید  عنوان یک مطالبه پزشکي

رویي با چالشهای يماری و شرایط موجود کودك و رویاایجاد اعتماد به نفس در همراهان کودك برای درك ب

بيماری کودك از اهميت باالیي برخوردار است و الزم است که پزشک در ایجاد این اعتماد به نفس به درك 

 مشترك با همراه بيمار برسد. 

و  ي يك الي هشت ام و اجراي تمامي مواردي است كه در بند هامراحل آموزش به والدين كودك شامل انج

 موضوعات قبلي مورد اشاره در باال به آن اشاره و تاكيد موكد شد. 

 ومادران پدر. است رشد از ای دوره کودکي دوران که شود داده آموزش مادر و پدر به که است مهم بسيار

 تاکيد است مهم.کنند برداشت جاریناهن به را کودك رشد طبيعي های جنبه از بسياری است ممکن جدید

 صاحب بار اولين برای والدین که مواردی در. دهد نمي رخ یکسان بطور کودکان ی همه برای رشد که کنيم

 است ممکن کنند مي مقایسه دارند سریعي رشد که دیگری نوزادان با را خود نوزاد موقعيکه اند شده فرزند

 از وسيعي طيف همچنين و کودك، طبيعي رشد مورد در والدین آموزش. شوند مضطرب چشمگيری بطور

 دهد کاهش را ضروری غير اضطراب های تواند مي فردی، های تفاوت

 و او، ی تغذیه کودك، حرکات سازی، ایمن به نياز شامل کودك رشد آموزش برای معمولي موضوعات سایر 

 .هستند آوردن در دندان و ایمني، به مربوط مسائل

 

 پا نو كودكان آموزش

 سالمت آموزش برای ریزی برنامه. باشد واقعي بطور و گرم، آرام، باید پا نو کودك با آموزش دهندگان  رفتار

 مادر و پدر از شدن جدا که اینکه دليل به. رود مي نشانه والدین سمت به اول درجه در پا نو کودك و نوزاد
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. نمایند مشارکت ممکن زمان هر در بيمار از تمراقب در است بهتر مادر و پدر شود، مي اضطراب باعث اغلب

 .ميکند بزرگي کمک خانواده و کودك با ارتباط برقراری در کار این

 دبستاني پيش كودكان آموزش

 مفيد خيلي جزئيات توضيح و است، محدود مدرسه از قبل کودك استدالل توانایي که باشيد داشته خاطر به

 22 تا 6 یعني مدرسه سنين در کودکان مدرسه سن کودکان وزشآم. این در حالي است که کودکان  نيست

 شوند، دخيل امکان صورت در بيمار آموزش روند در باید آنهاو  هستند منطقي استدالل به قادر سالگي

و به تعامل بهتر با بيمار کمک ميمند   دهد مي قرار تاثير تحت را آنها که روشهایي از قبل از  خصوص به 

 .نيد اطمينان حاصل ک

کمک  فراموش نکنيد که خود را  به کودکان در این سن معرفي کنيد و از وی برای ا ارائه توضيحات آموزشي

 اجازه بگيرید . همچنين با ارائه توضيحات به زبان ساده هدف از آموزشش را به او یاد دهيد.  کننده به او

 

 

  در امر آموزش به آرزوي توفيق براي كليه دستياران كودكان و فراگيران پزشكي

 بهبود بيمارانشان 

  و آرزوي موفقيت براي همكاران و اساتيد گروه كودكان خصوصا مدير محترم گروه

 كودكان  در دستيابي به اهداف آموزشي گروه محترم كودكان 

 
 

 طراحي و نويسنده : دكتر سهيال رشادت دانشيار اطفال 

  0011مرداد 

 ين شده است .تدو  اين متن به سفارش گروه كودكان

 


