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 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

  کودکان پرستاری گروه آموزشی:                                      خرم آباد    پرستاری و مامايی ده:دانشک

 98-99 دوم کارشناسی ارشد پرستاری کودکان            سال تحصیلی : نیمسال دومترم  :رشتهو مقطع 

 

تکامل  ،بررسی وضعیت سالمتیش نیاز:پ نظرید: نوع واح  1 تعداد واحد:   پرستاری در دوره شیرخوارگی: نام واحد درسی

  و سالمت کودک و خانواده

  رم آباددانشکده پرستاری مامایی خ  تحصیالت تکمیلی 4س کالمکان برگزاری:      8-10 :ساعت دوشنبهزمان برگزاری: 

14-12نبه تمام روز های هفته بجز دوشساعات مشاوره دانشجو:         دکتر ولی زاده س:درم  نفر 4 تعداد دانشجويان:

 

 های سیستم اختالالت رد يکیپاتوفیزيولوژ تغییرات اساس بر پاراکلینیکی و بالینی عاليم شناخت و ارزشیابی با دانشجو :شرح دوره 

 و بوده ارضعو بروز از پیشگیری و مراقبت ريزی، ،برنامه پرستاری های تشخیص به شیرخواران اورژانسهای همچنین و مختلف

 .دهد ارائه خانواده و کودک سالمت سطح رساندن حداکثر به برای را الزم های آموزش خانواده به بتواند

و  یرخوارشتاری به آمادگی جهت ارائه خدمات پرس و مراقبت مبتنی بر خانواده و شیرخوارگیان با آشنا نمودن دانشجوي هدف كلي:
 خانواده آنها می باشد.  

 اهداف جزیي: 
 ،شناختی تکامل اجتماعی، روانی تکامل ها، واندام ها ارگان وبلوغ ،تکامل فیزيکی رشد (خوارگی شیر دوره تکامل و رشد -1

 )تکامل و بررشد فرهنگ تاثیر عاطفی، و اجتماعی تکامل ارتباط برقراری ونحوه گفتار -زبان سی،تکاملح تکامل حرکتی، تکامل

 .دهد توضیح را

 .دهد قرار بحث مورد را خوارگی شیر دوره تکامل و رشد در پرستار نقش  -2

 .دهد شرح را شیرخوار سالمتی تاريخچه اخذ چگونگی -3

 .دهد ضیحتو شیرخوار کودک فیزيکی معاينه  -4

 ..دهد رارق بحث مورد را محور خانواده مراقبت صورت به وخانواده کودک بر را بیمارستان در شدن بستری ثراتا -5

 .کند نبیا را پرستاری فرايند بر مبتنی بهداشتی مراکز و خانواده در خوار شیر کودک از پرستاری مراقبت -6

 را توضیح دهد.  IV Therapy ، CPR، خوراکی ایداروه تجويز درمانی دارو درمانی، های مراقبت -7

 .دهد شرح دوره اين در در را کمکی تغذيه و تغذيه -8

 .دهد توضیح را واکسیناسیون و حوادث از پیشگیری و بازی ،خواب، ها دندان از مراقبت -9

 .کند توصیف رستاریپ فرايند بر مبتنیرا  کننده ناتوان ويا مزمن،اختصاصی های نیاز با خوار شیر کودک از مراقبت -10 

 .کند تحلیل و تجزيه را خوار شیر کودکان در درد مديريت  -11

 .کشاند چالش به را مرگ حال در خوار ازشیر مراقبت و تسکینی های اقبتمر -12

 .دهد توضیح را ای دوره معاينات انجام برای خانواده به آموزش -13

 .کند تفسیر را ارتباطی-حسی-شناختی ختالالتا دارای کودک از محور خانواده مراقبت  -14



  

 پرستاری ومراقبتهای وتیسم،ا گفتاری اختالالت غیرکالمی، ،ارتباط ناشنوا-نابینا :توامان تخريب دارای کودک کلی مفاهیم -15

 .دهد توضیح را آن

 .دهد توضیح را درمنزل مراقبت در نیاز مورد های آموزش و ضرورت اصول،  -16

 ،عصبی عملکرد اللاخت با کودک حوادث و ، خوار شیر ناگهانی مرگ سندروم،اورژانس های موقعیت در ستاریپر مراقبت -17

 ، ارهب گیلن سندرم (،هافمن وردنیك)شیرخوارگی نخاعی عضالنی آتروفی،هیپوتونی بندی، وطبقه تشخیص عضالنی عضالنی،

 .دهد وضیحت را عضالنی-عصبی فیزيولوژی اصولو )نخاعی طناب صدمات- گراو میاستنی بوتولیسم، کزاز،( عفونی نوريت پلی

 تعادل :اسیدوباز درتعادل لاختال-ادم ازآب، ناشی ،مسمومیت دزهیدراتاسیون والکترولیت، مايعات درتعادل اختالل آب، تعادل -18

 پرستاری هایمراقبت و بررسی .دهد توضیح را متابولیك ،آلکالوز متابولیك اسیدوز ،اسیدوزتنفسی،آلکالوزتنفسی، اسیدوباز

 .دهد حتوضی را( شده ودفع شده خورده مايعات گیری بالینی،اندازه تاريخچه،مشاهدات)والکترولیت مايعات دراختالالت

 الزم اقبتهایمر پروسیجرها،ووالدين، کودک سازی استخوانی،آماده داخل وريدی،انفوزيون داخل انفوزيون) محیطی درمانی مايع -19

 .دهد توضیح خوارگی شیر دوره در را (سیروريدی،عوارضها طعق ازمسیروريدی،

 خوارگی، شیر مرحله مقاوم ایاسهاله گوارشی، اختالالت :کند می ايجاد را ها والکترولیت مايعات تعادل عدم که هايی موقعیت -20

 .برشمارد را ،استفراغ مزمن اختصاصی غیر اسهال

 .دهد رحش را خوارگی شیر دوران در را ( توکسیك شوک کسی،سندرمآنافیال سپتیك،شوک شوک،شوک ) شوک حاالت -21
 

فاده از است وع با توجه به موضو ، کنفرانسبحث گروهی بارش افکار، ، سخنرانی، پرسش و پاسخ :روش تدريس و وسائل موردنیاز
 وسايل سمعی بصری )اورهد، اساليد، ...(

 ود:نمره دانشجو شامل موارد زیر خواهد ب :روش ارزشیابی

 نمره 3( پاسخ به سؤاالتپیش خوانی درس و )حضور، بحث گروهی، حضور به موقع و شرکت فعال در کالس درس  -1
 نمره  3کنفرانس کالسی    -2

 نمره 4  همرا با بیب کارت مرتبط با مفاهیم مربوطه در کالس ) انگلیسی(مقاله 2ارائه حداقل  -3
 نمره 10امتحان پايان ترم :  -4

  :درسی هاسیاست

باشد. های دانشجو در کالس شامل شرکت فعال در بحث گروهی، ، پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگیری میالیتفع
  ود درس مربوطه حذف يا غیبت محسوب خواهد شد.شساعت جلسات  17/4در صورتی که غیبت دانشجو درکالس بیش از  -

  طبق برنامه آموزش دانشكده.ان ترم: تاريخ امتحان پاي 
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 پايگاههای اينترنتی قابل استفاده برای درس:
http://www.iranmedex.com ,   http://www.kidsource.com 

http://www.unicef.org   http://www.medi-smart.com/peds.htm 

http://www.discovernursing.com/jnj-specialtyID_126-dsc-specialty_detail.aspx 

  بنديجدول زمان
تاريخ و  رديف

 ساعت
 مدرس موضوع

 ارائه دهنده  
 معرفی درس- 21/11/98 1

عی، تكامل انی اجتماشد و تكامل دوره شیرخوارگی)رشد فیزيكی، تكامل و بلوغ ارگان ها و اندامها، تكامل رور-
عاطفی،  جتماعی وكامل اد فیزيكی، گفتار و نحوه برقراری ارتباط، تشناختی ، تكامل حرکتی ، تكامل حسی، رش

فیزيكی  ، معاينه(وارگی ختاثیر فرهنگ بر رشد و تكامل در اين دوره ، نقش پرستار در رشد و تكامل دوره شیر 
 کودک شیرخوار، اخذ تاريخچه سالمتی

 ولی زاده  دکتر 

 
2 

 خانواده به صورت مراقبت خانواده محور آن بر کودک وبستری شدن در بیمارستان و تاثیر - 28/11/98
 ستاری مراقبت پرستاری از کودک شیرخوار در خانواده و مراکز بهداشتی مبتنی بر فرايند پر

 تغذيه، تغذيه کمكی، مراقبت از دندان ها، خواب، بازی، پیشگیری از حوادث
 و واکسیناسیون  ،IV Therapyهای دارو درمانی، تجويز داروهای خوراکی، مراقبت

 ولی زاده دکتر

 دم، اعادل آب، اختالل در تعادل مايعات و الكترولیت، دهیدراتاسیون، مسمومیت ناشی از آب، ت- 5/12/98 3

 ک متابولی لكالوزآاختالل در تعادل اسیدو باز، اسیدوز تنفسی ، آلكالوز تنفسی ، اسیدوز متابولیک ، 

قاوم ال های مارشی، اسهکند ) اختالالت گوها را ايجاد میالكترولیت هايی که عدم تعادل مايعات وموقعیت
 مرحله شیرخوارگی، اسهال غیر اختصاصی مزمن، استفراغ(

 ولی زاده  دکتر

-ی، اندازهات بالین، مشاهدهای پرستاری در اختالالت مايعات و الكترولیت شیرخوارگی) تاريخچهبررسی و مراقبت 12/12/98 4

انی، خل استخووزيون داشده، مايع درمانی محیطی )انفوزيون داخل وريدی، انفشده و دفعوردهگیری مايعات خ
 عوارض( وريدی، های الزم از مسیر وريدی، قطع مسیرآماده سازی کودک و والدين، پروسیجرها، مراقبت

 دکتر ولی زاده

 
5 

 ک در شیرخوارگی حاالت شوک ، شوک سپتیک، شوک آنافیالکسی، سندرم شوک توکسی 19/12/98

 CPR مراقبت های پرستاری در موقعیت های اورژانس )سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار(و 
         +زادهیول دکتر

 جديدیدانشجوخانم 
 

 سندرم گیلن باره، کزاز، بوتولیسم، میاستنی گراو 26/12/98 6
 ضالنی(ع -صدمات طناب نخاعی )اصول فیزيولوژی عصبی

 ضالنی نخاعی شیرخوارگی )وردينگ هافمن(هیپوتونی ، آتروفی ع

زاده+  یول دکتر
 دانشجوخانم 

 شهسواری 

 کودک دارای تخريب توامان )نابینا، نا شنوا، ارتباط غیر کالمی، اختالالت گفتاری، 18/1/99 7
 اوتیسم و مراقبت های پرستاری آن( 

 ی مراقبت در منزلطارتبا -حسی –مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت شناختی 

زاده+  یدکترول
دانشجوخانم 

 بهاروند 

 
8 

 مراقبت تسکینی و کنترل درد در کودکان شیرخوار 25/1/99
 اریپرست مراقبت از کودک شیرخوار با نیازهای اختصاصی)مزمن و يا ناتوان کننده( و مبتنی بر فرايند

 مراقبت از شیرخوار در حال مرگ

زاده+  یول دکتر
 دانشجوخانم 

 بیرانوند
 

 با هماهنگی مرکز مهارتهای بالینی  CPRکارگاه  9

 امتحان 10
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