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 به نبم خدا

  کودکان پزستاری گزوه آموسضی:                                      خزم آباد    پزستاری و مامایی ده:دانطک

 96-97 دوم تحصیلی : نیمسال سال       کودکان      ارضد پزستاری کارضناسی دومتزم  :رضتهو مقطع 

 

   ( کبرآموزی 1تئوری +   1) 2 اد واحد:تعد شیرخوارگی   پرستبری در دوره: نام واحد درسی

  تکبمل و سالمت کودک و خبنواده -بررسی وضعیت سالمتیص نیاس:پ  کبرآموزی –نظری د: نوع واح

  تحصیالت تکمیلی 4کالس ضمارهمکان بزگشاری:          21-23 :ساعت ضنبه چهارسمان بزگشاری کالس: 

 ادتساعات مطاوره دانطجو: با هماهنگی اس        هولی ساددکتز  س:درمنفز   7 تعداد دانطجویان:

 

ت٘دٙ مٚ تا ت٘جٚ تٚ ّيشآ  ضيزخ٘ارىیپزستاری در دٗرٙ ّثاحج ّ٘رد تذريس ضاٌّ مَيٚ درٗس ٍيست ضذٙ در سز فصٌ  :مقدمه
 ضي٘ع ٗ ع٘ارض إٜٓا جٜت افشايص دإص دإطج٘يآ پزستاری تذٗئ ضذٙ است

ٗ  ضيزخ٘ارآّادىی جٜت ارائٚ خذّات پزستاری تٚ  ٗ ّزاقثت ّثتٖی تز خإ٘ادٙ ٗ ضيزخ٘ارىی آضٖا ْٕ٘دٓ دإطج٘يآ تا :هدف کلی
 .  خإ٘ادٙ إٜٓا

 اهداف جشیی : 
 ضٖاختی، تناٌّ اجتْاعی، رٗإی تناٌّ ٛا، ٗإذاُ ٛا ارىآ ٗتَ٘غ ،تناٌّ فيشينی رضذ (خ٘ارىی ضيز دٗرٙ تناٌّ ٗ رضذ -1

 )تناٌّ ٗ تزرضذ فزٖٛو تاحيز عاعفی، ٗ اجتْاعی تناٌّ ارتثاط تزقزاری ٕٗح٘ٙ ىفتار -ستآ حسی،تناٌّ تناٌّ تی،حزم تناٌّ

 .دٛذ ت٘ضيح را

 .دٛذ قزار تحج ّ٘رد را خ٘ارىی ضيز دٗرٙ تناٌّ ٗ رضذ در پزستار ٕقص  -2

 .دٛذ ضزح را ضيزخ٘ار سالّتی تاريخچٚ اخذ چيٕ٘يی -3

 .دٛذ ت٘ضيح ضيزخ٘ار م٘دك فيشينی ّعايٖٚ  -4

 .تزضْارد ّح٘ررا خإ٘ادٙ ّزاقثت ص٘رت تٚ ٗخإ٘ادٙ م٘دك تز را تيْارستآ در ضذٓ تستزی حزات -5

 .مٖذ تيآ را پزستاری فزايٖذ تز ّثتٖی تٜذاضتی ّزامش ٗ خإ٘ادٙ در خ٘ار ضيز م٘دك اس پزستاری ّزاقثت -6

 .دٛذ ت٘ضيح را ٗامسيٖاسي٘ٓ ٗ

 را ت٘ضيح دٛذ.  IV Therapy ، CPR، خ٘رامی دارٗٛای تج٘يش درّإی دارٗ ی،درّإ ٛای ّزاقثت -7

 .دٛذ ضزح دٗرٙ ائ در در را مْنی تغذيٚ ٗ تغذيٚ -8

 .دٛذ ت٘ضيح را ح٘ادث اس پيطييزی ٗ تاسی ،خ٘اب، ٛا دٕذآ اس ّزاقثت -9

 .مٖذ ت٘صيف پزستاری فزايٖذ تز ّثتٖیا ر مٖٖذٙ ٕات٘آ ٗيا ّشّٔ،اختصاصی ٛای ٕياس تا خ٘ار ضيز م٘دك اس ّزاقثت -10

 .مٖذ تحَيٌ ٗ تجشيٚ را خ٘ار ضيز م٘دمآ در درد ّذيزيت  -11

 .مطإذ چاٍص تٚ را ّزه حاً در خ٘ار اسضيز ّزاقثت ٗ تسنيٖی ٛای راقثت -12

 .دٛذ ت٘ضيح را ای دٗرٙ ّعايٖات إجاُ تزای خإ٘ادٙ تٚ آّ٘سش -13

 .مٖذ تفسيز را ارتثاعی-حسی-ضٖاختی اختالالت دارای دكم٘ اس ّح٘ر خإ٘ادٙ ّزاقثت  -14

 پزستاری ّٗزاقثتٜای ،اٗتيسِ ىفتاری اختالالت غيزمالّی، ،ارتثاط ٕاضٖ٘ا-ٕاتيٖا :ت٘اّآ تخزية دارای م٘دك مَی ّفاٛيِ -15

 .مٖذ درك را آٓ

 .دٛذ ت٘ضيح را درّٖشً ّزاقثت در ٕياس ّ٘رد ٛای آّ٘سش ٗ ضزٗرت اصً٘،  -16

 ،عصثی عَْنزد اختالً تا م٘دك ح٘ادث ٗ ، خ٘ار ضيز ٕاىٜإی ّزه سٖذرُٗ،اٗرصإس ٛای ّ٘قعيت در پزستاری زاقثتّ -17



 2 

 ، تارٙ ىئَ سٖذرُ ،(ٛافْٔ ٗردٕيل)ضيزخ٘ارىی ٕخاعی عضالٕی آتزٗفی،ٛيپ٘تٕ٘ی تٖذی، ٗعثقٚ تطخيص عضالٕی ،عضالٕی

 .دٛذ ت٘ضيح را عضالٕی-عصثی فيشيٍ٘٘صی اصً٘ٗ )ٕخاعی عٖاب صذّات- ىزاٗ ّياستٖی ت٘تٍ٘يسِ، مشاس،( عفٕ٘ی ٕ٘ريت پَی

 تعادً :اسيذٗتاس درتعادً اختالً-ادُ اسآب، ٕاضی ،ّسّْ٘يت دسٛيذراتاسي٘ٓ ٗاٍنتزٍٗيت، ّايعات درتعادً اختالً آب، تعادً -18

 پزستاری ّزاقثتٜای ٗ تزرسی .دٛذ حت٘ضي را ّتاتٍ٘يل ،آٍناٍ٘س ّتاتٍ٘يل اسيذٗس ،اسيذٗستٖفسی،آٍناٍ٘ستٖفسی، اسيذٗتاس

 .دٛذ ت٘ضيح را (ضذٙ ٗدفع ضذٙ خ٘ردٙ ّايعات ىيزی تاٍيٖی،إذاسٙ تاريخچٚ،ّطاٛذات)ٗاٍنتزٍٗيت ّايعات دراختالالت

 السُ ّزاقثتٜای ،ٗٗاٍذئ،پزٗسيجزٛا م٘دك ساسی استخ٘إی،آّادٙ داخٌ ٗريذی،إف٘سي٘ٓ داخٌ إف٘سي٘ٓ) ّحيغی درّإی ّايع -19

 .دٛذ ت٘ضيح خ٘ارىی ضيز دٗرٙ در را (سيزٗريذی،ع٘ارضٜا قغع اسّسيزٗريذی،

 خ٘ارىی، ضيز ّزحَٚ ّقاُٗ اسٜاٍٜای ى٘ارضی، اختالالت :مٖذ ّی ايجاد را ٛا ٗاٍنتزٍٗيت ّايعات تعادً عذُ مٚ ٛايی ّ٘قعيت -20

 .تزضْارد را ،استفزاغ ّشّٔ اختصاصی غيز اسٜاً

 .دٛذ ضزح را خ٘ارىی ضيز دٗرآ در را ( ت٘مسيل ض٘ك إٓافيالمسی،سٖذرُ سپتيل،ض٘ك ض٘ك،ض٘ك ) ض٘ك حاالت -21

تا ت٘جٚ تٚ ّ٘ض٘ع ٗ صالحذيذ استاد  ، مٖفزإسْٛزاٙ تا تحج ىزٗٛی ، سخٖزإی، پزسص ٗ پاسخ :روش تدریس و وسائل موردنیاس
 ، ...(، اساليذٗيذي٘پزصمت٘ر استفادٙ اس ٗسايٌ سْعی تصزی ) ٗ درس

 ومرٌ داوشجً شامل مًارد زير خًاَد بًد: :روش ارسضیابی

 ْٕزٙ 3( پاسخ تٚ سؤاالتپيص خ٘إی درس ٗ )حض٘ر، تحج ىزٗٛی، حض٘ر تٚ ّ٘قع ٗ ضزمت فعاً در مالس درس  -1
 ْٕزٙ  3مٖفزإس مالسی    -2

 ْٕزٙ 4ّزتثظ تا ّفاٛيِ ّزت٘عٚ در مالس   إيَيسی( 2فارسی،  2)ّقاٍٚ 4ارائٚ حذاقٌ  -3
 ْٕزٙ 10اّتحآ پايآ تزُ :  -4

  :درسی ها سیاست
 در سْيٖار ارائة ٗ در مالس ضاٌّ ضزمت فعاً در تحج ىزٗٛی، پاسخ تٚ سؤاالت ٗ آّادىی تزای يادىيزی های دانطجو فعالیت

 تاضذ.  ّی استاد ْٛاٖٛيی تا درسی ّ٘ض٘عات اس ينی ّ٘رد

  ساعت جَسات ض٘د درس ّزت٘عٚ حذف يا غيثت ّحس٘ب خ٘اٛذ ضذ. 17/4در ص٘رتی مٚ غيثت دإطج٘ درمالس تيص اس  -

  طبق بزًاهِ آهَسش داًطكذُ.اى تزم: تاريخ اهتحاى پاي 

 منابع و مآخذ:
1. Hockenberry M.J. Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. 10th ed. Philadelphia: 

Mosby, Elsevier. 2015. 

2. Hockenberry M.J. Wong's clinical manual of pediatric nursing. 8th ed. Philadelphia: Mosby, 

Elsevier. 2012. 

3. James SR , Ashwill Jw , DrosKe  SC., Nursing  care  of  children principle and practice . 2013 , 

4th ed. WB  Sauders 

3- Schulte, E.B.price .D.L.,Gwin.J.F. Thompson’s pediatric Nursing. Philadelphia: W.B. Saunders  2005 . 

4- Towel and Adams, Maternal- Child Nursing Care. New Jersey: Prentice Hall, 2008. 

5- Bowden and Greenberg, Pediatric Nursing Procedures. Philadelphia: Lippincott, 2008. 

6- Behrman, Richard E;  Kliegman Robert M; Jenson, Hal B. Nelson text  book of pediatrics. 18
th
  edition, 

Philadelphia: Saunders co :2015  

  5991وگر، عٍمُران، وشر جا، زير وظر سًويا آرزيماوياوس. تم ي سىجريم. يُوگ، درسىامٍ پرستاري كًدكان. ترجمٍ شًقي  -6

 5999پًران سامي. تُران، وشر بشري،  يُوگ، درسىامٍ پرستاري كًدكان. ترجمٍ -7
 5991 تُران. چُارم چاپ . آيىدسازان- وشر اطفال ايرژاوسُاي . َمکاران ي سعيد آبادي اصالن ، ابًالفضل اي افجٍ ، حسه ابًالقاسمي -8

و مقاالت  پایگاههای اینتزنتی  -9
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  بندي جدول زمان
 مدرس موضوع جلسه 

 هعزفی درس - 1
رضذ ٍ تكاهل دٍرُ ضیزخَارگی)رضذ فیشيكی، تكاهل ٍ بلَغ ارگاى ّا ٍ اًذاهْا، تكاهل رٍاًی اجتواعی، تكاهل  -

ضٌاختی ، تكاهل حزکتی ، تكاهل حسی، رضذ فیشيكی، گفتار ٍ ًحَُ بزقزاری ارتباط، تكاهل اجتواعی ٍ عاطفی، 
 کوكی، هزاقبت اس دًذاى ّا، خَاب، باسی، پیطگیزی اس حَادث،   تغذيِ، تغذيِ

 دکتز ٍلی سادُ  
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 بستزی ضذى در بیوارستاى ٍ تاثیز آى بز کَدک ٍ خاًَادُ بِ صَرت هزاقبت خاًَادُ هحَر -

  هزاقبت پزستاری اس کَدک ضیزخَار در خاًَادُ ٍ هزاکش بْذاضتی هبتٌی بز فزايٌذ پزستاری -
ًقص پزستار در رضذ ٍ تكاهل دٍرُ ضیز خَارگی (، تاثیز فزٌّگ بز رضذ ٍ تكاهل در ايي دٍرُ ،هعايٌِ فیشيكی کَدک  -

 ضیزخَار، اخذ تاريخچِ سالهتی
 ٗ ٗامسيٖاسي٘ٓ  ،IV Therapyتج٘يش دارٗٛای خ٘رامی، ٛای دارٗ درّإی، ّزاقثت -

دکتز ٍلی سادُ  
+ 

 ارايِ داًطجَ

  ر تعادً ّايعات ٗ اٍنتزٍٗيت، دسٛيذراتاسي٘ٓ، ّسّْ٘يت ٕاضی اس آب، ادُ،تعادً آب، اختالً د - 3

 اختالً در تعادً اسيذٗ تاس، اسيذٗس تٖفسی ، آٍناٍ٘س تٖفسی ، اسيذٗس ّتاتٍ٘يل ، آٍناٍ٘س ّتاتٍ٘يل  -

قاُٗ ّزحَٚ مٖذ ) اختالالت ى٘ارضی، اسٜاً ٛای ّٛا را ايجاد ّیٛايی مٚ عذُ تعادً ّايعات ٗ اٍنتزٍٗيتّ٘قعيت -

 ضيزخ٘ارىی، اسٜاً غيز اختصاصی ّشّٔ، استفزاغ(

-  

دکتز ٍلی سادُ  
+ 

 ارايِ داًطجَ

-ٛای پزستاری در اختالالت ّايعات ٗ اٍنتزٍٗيت ضيزخ٘ارىی) تاريخچٚ، ّطاٛذات تاٍيٖی، إذاسٙتزرسی ٗ ّزاقثت - 4

ٗريذی، إف٘سي٘ٓ داخٌ استخ٘إی، ضذٙ، ّايع درّإی ّحيغی )إف٘سي٘ٓ داخٌ ضذٙ ٗ دفعىيزی ّايعات خ٘ردٙ

 ٛای السُ اس ّسيز ٗريذی، قغع ّسيز ٗريذی، ع٘ارض(آّادٙ ساسی م٘دك ٗ ٗاٍذئ، پزٗسيجزٛا، ّزاقثت

دکتز ٍلی سادُ  
+ 

 ارايِ داًطجَ
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 حاالت ض٘ك ، ض٘ك سپتيل، ض٘ك إٓافيالمسی، سٖذرُ ض٘ك ت٘مسيل در ضيزخ٘ارىی  -

 CPR ٗ ای اٍرصاًس )سٌذرم هزگ ًاگْاًی ضیزخَار(هزاقبت ّای پزستاری در هَقعیت ّ -

دکتز ٍلی سادُ  
+ 

 ارايِ داًطجَ

 ّزاقثت تسنيٖی ٗ مٖتزً درد در م٘دمآ ضيزخ٘ار - 6
 ّزاقثت اس م٘دك ضيزخ٘ار تا ٕياسٛای اختصاصی )ّشّٔ ٗ يا ٕات٘آ مٖٖذٙ( ٗ ّثتٖی تز فزايٖذ پزستاری -
 ّزاقثت اس ضيزخ٘ار در حاً ّزه -

ُ  دکتز ٍلی ساد
+ 

 ارايِ داًطجَ

 سٌذرم گیلي بارُ، کشاس، بَتَلیسن، هیاستٌی گزاٍ - 7
 عضالًی( -صذهات طٌاب ًخاعی )اصَل فیشيَلَصی عصبی -

 ّیپَتًَی ، آتزٍفی عضالًی ًخاعی ضیزخَارگی )ٍردًیک ّافوي( -

دکتز ٍلی سادُ  
+ 

 ارايِ داًطجَ
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مالّی، اختالالت ىفتاری، اٗتيسِ ٗ ّزاقثت ٛای پزستاری  م٘دك دارای تخزية ت٘اّآ )ٕاتيٖا، ٕا ضٖ٘ا، ارتثاط غيز -
 آٓ(

 ارتثاعی ّزاقثت در ّٖشً -حسی –ّزاقثت خإ٘ادٙ ّح٘ر اس م٘دك دارای اختالالت ضٖاختی  -

 
 


