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                   کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:

 139 8-1399 تحصیلی سال دوم نیمسال تحصیلی

کودک سالم  یش نیاز:پ  نوع واحد: تئوری 3 تعداد واحد:                        کودک بیمار : نام واحد درسی
 مادران ونوزادانو

 دانشکده پرستاری وماماییمکان برگزاری:        8-12 :ساعت  شنبهود :زمان برگزاري كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  35تعداد دانشجویان:
 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 13-14شنبه ساعت دوروز   ساعات مشاوره با دانشجو:

روشررياي تشصیصرررا مراقبررت ودرمرران اصررتالا ت وناهنجاریيرراي  د دهیررد()لطفررا شررر شرررد دوره:
برآمرروزشا نوترروانر ومراقبررت باتاكیررد شررایع درسیسررتم هرراي مصتلررف برردن كودكرران ونرروزادان 

 صانواده محور
 
 
 

كمررب برره دانشررجو جيررت همرراهنآر وتلفیرر  آموصترره هرراي صررود درزمینرره ا رررات  )لطفررا شرررد دهیررد(هرردف کلرری: 
صتلرف بركودب وصانواده مفاهیم وروشياي مراقبتر وكلیات تكامل بیوژیكر سیستم هاي م بیماري وبستري شدن

اصالت بدن به منظورایجادتوانایر بررسر وشناصت حالتياي انحراف ازسالمتر درنوزادان وكودكان وارائه مرد
 پرستاري مناسب

 
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطود مصتلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 

  ر پايان درس دانشجويان قادر خواهند بود :د
 مراقبت از كودك بيمار بر اساس الگوي خانواده محوردر مراحل بستري تا ترخيص را شرح دهد. -1

 هاي كودك را توضيح دهد. علل تنيدگي بستري شدن و عکس العمل-2

 هد.اضطراب جدايي ، درد و اثرات بستري در كودك بستري را درسنين مختلف شرح د-3

 هاي كاهش جدايي و كنترل صدمات جسمي در كودك بستري را توضيح دهد.موارد و روش-4

 هاي ضمن ترخيص را توضيح دهد.هاي قبل از بستري تا پذيرش و ترخيص و آموزشآمادگي -5

 ريزي نمايد.درد را در كودك تشخيص و اقدامات الزم را برنامه-6

 ريزي نمايد.هاي تشخصي را برنامهالزم براي رويه هايهاي جسمي، رواني و حمايتآمادگي-7

 موارد كنترل ايمني محيط كودك را شرح دهد.-8

 هاي مختلف تغذيه را شرح دهد.روش-9

باط با نوزاد در معرض هاي پرستاري در ارتبندي و عالئم و مشخصات هر طبقه را شرح دهد.و مراقبتنوزاد در معرض خطر را طبقه-10
 ريزي نمايد. خطر را برنامه

هاي پرستاري در اقبتهاي نوزادي را توضيح دهد و مرعلل، عالئم، عوارض، تشخيص و درمان سپسيس، آنتروكوليت نکروزان و تشنج-11
 ارتباط با هريک را تدوين نمايد .

يدا ،شکاف كام و لب پينابيفهاي آنسفالوسل، هيدروسفال، ميکروسفال، اس.علل، عالئم، عوارض، تشخيص و درمان نوزادان با آنومالي12
بيماريهاي باال را تدوين  هاي پرستاري مربوطه در ارتباط با هريک ازشکري،  ناهنجاريهاي آنوركتال و آترزي مري را شرح دهد. و مراقبت

 نمايد.

  
 .اختالالت شناختي و حسي را نام برده و توضيح دهد.13

 ستاري براييند پرذهني، سندرم داون، ناشنوايي و نابينايي توضيح دهد و فرا .علل، عالئم، عوارض، تشخيص و درمان عقب ماندگي14
 ريزي نمايد.هاي فوق را برنامهمراقبت از كودكان با بيماري

پرستاري در  هايبت. علل، عالئم، عوارض، تشخيص و درمان هيپوتيروئيد، فنيل كتونوري و گاالكتوزومي وديابت را شرح دهدو مراق15
 هريک را تدوين نمايد.ارتباط با 
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هاي ارياز كودكان با بيم ها )اسهال واستفراغ(در كودك را توضيح دهد و  فرايند پرستاري براي مراقبت. اختالالت آب و الکتروليت 16  
 ريزي نمايد. فوق را برنامه

ري را ايند پرستاهد و فردو سلياك را توضيح .اختالالت گوارشي شامل هيرشپرونگ، ريفالكس گاستروازوفاژ، انوارژيناسيون، تنگي پيلور 17
 ريزي نمايد. برنامه

ا اين باري در ارتباط ادراري، ريفالكس، تومور ويلمز و سندرم نفروتيک را توضيح دهد و فرايند پرست.اختالالت كليوي شامل عفونت18
 ها را تدوين نمايد. بيماري

نها را شخيص و درمان آسيانوتيک مادرزادي را توضيح دهد و علل، عالئم، عوارض، تهاي سيانوتيک و غير.اختالالت قلبي شامل بيماري19
 ريزي نمايد. شرح دهد و فرايند پرستاري آنها را برنامه

يتوپني پني وغير ترومبوسفقر آهن، تاالسمي، هموفيلي،فاويسم وتب روماتيسمي و پورپوراي ترومبوسيتو خوني.اختالالت خون شامل كم20
 ريزي نمايد . مهفرايند پرستاري را با تأكيد بر اختالف بيماري كودك و بزرگسال برنا و .و لوسمي حاد را توضيح دهد كاوازاكي

رايند هد و فد.علل، عالئم، عوارض، تشخيص و درمان اختالالت تنفسي شامل كروپ، پنوموني ،آسم و فيبروز كيستيک را توضيح 21
 ريزي نمايد. ري در كودكان و بزرگساالن را برنامهپرستاري را با تأكيد بر اختالف بيما

ر اختالف بيماري كودك بفرايند پرستاري را با تأكيد  .اختالالت سيستم عصبي شامل تشنج و  تومور مغزي وفلج مغزي را توضيح دهد و 22
 ريزي نمايد.و بزرگسال برنامه

ا ستاري را بيند پررتريت روماتوئيدواستومليت را توضيح دهد و فرا.اختالالت سيستم حركتي شامل پاچماقي،دررفتگي تکاملي هيپ،ا23
 ريزي نمايد.تأكيد بر اختالف بيماري در كودكان و بزرگساالن را برنامه

 .مراقبت خانواده محور از كودك مبتال به بيماريهاي مزمن وداراي نيازهاي خاص را شرح دهند.24
 تضار را توضيح دهد..طريقه مواجهه با خانواده كودك در حال اح25
 
 

 
 هاي تدريس:شيوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ريزي شده  ×سخنراني

 (TBLيادگيري مبتني بر تيم)  (PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله)  گروهيكار

 نمايش عملي و شبيه سازي     )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 )لطفا شرح دهيد( وظايف و تکاليف دانشجو:

 ور به موقع و عدم اجازه دانشجو براي ورود به كالس پس از  حضور استادحض

 خاموش كردن موبايل 

 خروج از كالس با كسب اجازه 

 مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به كالس 

 حضور فعال در تمرينات كالسي

 وشركت در بحث گروهي وارائه كنقرانس ومقاالت تحقيقي دررابطه بيماريهاي كودكانحضور فعال در كالس درس و 

 وسايل كمک آموزشي:   

   ×پروژكتور اساليد  ×خته و گچت × وايت برد

 -------------- لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 

   نمره درصد45آزمون پايان ترم   نمره درصد  45آزمون ميان ترم

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس  درصد نمره5انجام تکاليف 

 نوع آزمون

  غلط -صحيح جور كردني         ×ايچندگزينه      ×پاسخ كوتاه×      تشريحي

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

. 
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 :رید(: )لطفا نام ببمنابع پیشنيادي براي مطالعه
 
 
 
 
 

 منابع :
  1395.تهرانرفیع ،نشر اندیشهپنجمپرستاری کودکان،کودک بیمار.چاپ 0میر الشاری وهمکاران-1
 
   آخرین چاپ کودک  2کودکان  پرستاريدرسنامه  ونگ -2
 – اولاپ نشور بشوري ،چو کوودک بیموار ترجموه مهنواق شووهن ومهناقسونجری 2کودکان  پرستاريدرسنامه  ونگ -3

  1390تهران   
 آخرین پاپبهرمن وكیلگمن . اسنشیال اطفال نلسون ، -4 

        
. ن آیندسواقاشور ابوالقاسمي حسن ، افجه اي ابوالفضل ، اصونن آبوادي سو ید و همكواران . اورهانسوهاي اطفوال  ن-5

 1394تهران چهارم . چاپ
       

6- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  
,2017,10 th ed, ELSEVIER.  
7- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th 
ed. WB  Sauders   
8- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing.2005 ,9 th  ed .Elsevier 
W.B.Saunders        
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زمان  تاریخ مدرس موضوع هنده ارائه د
 ارایه

جلسا
 ت

 دوشنبه  14/11/98 قاسمي بستري شدن کودک  آمادگی جهت پروسیجرهاي درمانی مراقبت خانواده محوردرطی 
10-8 

 اول

 دوشنبه 14/11/98 // تغذیه جانبی هايروش، هاکننده ، محدودارزیابی درد 
12-10 

 دوم

 دوشنبه 21/11/98 // (برونشیولیت و اسپیراسیون جسم خارجیو آسم  اختالالت تنفسی )، پنومونی، 
10-8 

 سوم

 
 دوشنبه 21/11/98 // در کودکان  ،  احیاکروپ ،نازوفارنژیت، ادنوئیدو تانسیلیت 

12-10 
 چهارم

 دوشنبه 28/11/98 // اسهال واستفراغ 
10-8 

 پنجم

 دوشنبه 28/11/98 // روده تحریک پذیر ، آپاندیست و فتق اینگوینال ،  وییزک  
12-10 

 ششم

 ور واختالالت گوارشی) هیرشپرونگ، ریفالکس گاستروازوفاژ، انوارژیناسیون، تنگی پیل 
 سلیاک(

 دوشنبه 5/12/98 //
10-8 

       هفتم            

 دوشنبه 5/12/98 //  (ضربات سر  ؛اختالالت سیستم عصبی ) تشنج و  تومور مغزي 
12-10 

 هشتم

 وپنیپورپوراي ترومبوسیت فقر آهن، تاالسمی، هموفیلی و خونیخون ) کم اختالالت 
 وغیر ترومبوسیتوپنی(

 دوشنبه 12/12/98 //
10-8 

 نهم

 دوشنبه 12/12/98 // (و هوچکینادامه اختالالت خون )فاویسم،کاوازاکی،تب روماتیسمی و لوسمی حاد 
12-10 

 دهم

 دوشنبه 19/12/98 // میان ترم و ارائه فعالیت ها 
10-8 

 يازدهم

 دوشنبه 19/12/98 // درمان سرطان در کودکان )شیمی درمانی و رادیوتراپی(  
12-10 

دوازده

 م
 دوشنبه 19/12/98 // دیابت( هیپوتیروئید و، و متابولیک)گاالکتوزومی،فنیل کتونوري اختال الت غدد 

10-8 
سيزده

 م
تومور ویلمز و سندرم  نفریت،گلومرو ادراري، ریفالکس،اختالالت کلیوي)عفونت 

  نفروتیک(
 دوشنبه 18/1/99 //

12-10 
چهارد

 هم
 دوشنبه 18/1/99 // وناهنجاریهاي گوارشیدیالیز )همو دیالیز و دیالیز صفاقی( پیوند کلیه   

10-8 
پانزده

 م
اختالالت سیستم حرکتی )پاچماقی،دررفتگی تکاملی هیپ،ارتریت  

 روماتوئیدواستوملیت(
 دوشنبه 25/1/99 //

12-10 
شانزده

 م
 دوشنبه 25/1/99 // نوزادان ن پر خطر، سپسیس، آنتروکولیت نکروزان و تشنجانوزادکوییز  

10-8 
 هفدهم

 1/2/99 // ناهنجاریهاي سیستم قلبی عروقی 

 

 دوشنبه
12-10 

هيجده

 م
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 هاي آنسفالوسل، هيدروسفال، ميکروسفال، اسپينابيفيداآنومالي

// 1/2/99 

 
 نبهدوش
10-8 

 نوزدهم

 
 و فيبروكستيک   و فتق ديا فراگم ناهنجاريهاي ادراري  ادامه

// 8/2/99 

 
 دوشنبه

12-10 

 بيستم 

 
 (نابينايي،ناشنوايي)سي ارتباطي ح-كودك مبتال به نقايص شناختي

// 8/2/99 

 

 

 دوشنبه
10-8 

 بيست و يک 

 
 و فلج مغزي سندروم داون،عقب ماندگي ذهني كوئيز و

// 15/2/99 

 

 

 دوشنبه
12-10 

 بيست ودو

 
  مراقبت خانواده محور از كودك مبتال به بيماريهاي مزمن وداراي نيازهاي خاص.

// 15/2/99 

 

 

 دوشنبه
10-8 

 بيست ودو

ي عاليتهاائه فو مراقبت تسکيني  مروري بر مطالب وارخانواده كودك در حال احتضار مراقبت از 

 آموزشي 

// 22/2/99 

 
 دوشنبه

12-10 

 بيست وسه 

 
 ارائه فعاليتهاي آموزشيجمع بندي و

// 22/2/99 

 

 

 دوشنبه
10-8 

 بيست وچهار
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 آموزشی در زمینه : تيیه فیلم
 زیرجلدی در کودکان  جلدی وی و ننحوه تزری  وریدی وعضال 
 کودکان ونوزادان گیری صون در نحوه نمونه 
  تااسمی تزری  صون وشالت کننده با پمپ در کودکان مبتال به 
 اسپیرومتری در کودکان 
 م پروسیجرهاابکارگیری بازی در انج 
  درمان آسپیراسیون جسم صارجی 
  احیا پیشرفته  در کودکان 
  آموزش به کودکان دیابتی 
 نحوه انجامLP   وBM  در کودکان 
  روشيای اندازه گیری درد در کودکان ونوزادان 
 دان روشيای غیر دارویی کنترل درد در کودکان ونوزا 
  انواع بصور و روشيای مصتلف اکسیژن درمانی در کودکان 

 روش بکارگیری نبوایزر و دمیار در کودکان 
 انواع دیالیز در کودکان 

 
 


