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 پرستاری   گروه آموزشی:                                پرستاری بروجرد               دانشکده:

 99-99دوم نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:         کارشناسی پرستاری تحصیلی:       یرشتهمقطع و 

 نظری:      نوع واحد        3     :تعداد واحد             کودکان بیماری های پرستاری   :نام واحد درسی

 11الی  8ساعت  چهارشنبه : زمان برگزاری کالس                      کودکان  بیماری های پرستاری یش نیاز:پ

 خانم الماسی : مسئول درس   33 :دانشجویانتعداد                کالس شماره:   مکان برگزاری

 خانم الماسی)به ترتیب حروف الفبا(:  اساتید

 11الی  11چهارشنبه ساعت : ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح دوره: 

در این درس با استفاده از مهارت های تفکر انتقادی بر اساس فرآیند پرستاری و مراقبت خانواده محور، نحوه ارائه 

متی شایع در نوزادان و کودکان آموز  داده میشود  همننین بر آموز  و مداخالت مناسب جهت رفع مشکالت سال

اختصاص دارد  شایان ذکر  نوتوانی خانواده و کودک تاکید میگردد  این درس بر دو بخش نوزادان و کودکان بیمار

 یشود  است که در تدریس اختالالت مربوطه برا اختالف عالئم و مراقبتها در کودکان و بزرگساالن تاکید م

 

 

 هدف کلی: 

شدن بر کودک و خانواده،  یو بستر یماریاثرات ب نهیخود در زم یقبل های¬آموخته قیکمک به دانشجو جهت تلف

و  یبررس ییتوانا جادیمختلف بدن به منظور ا های¬ستمیس یکیولوژیتکامل ب اتیو کل یمراقبت های¬و رو  میمفاه

اصول  تی  رعایدر نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستار یانحراف از سالمت های¬شناخت حالت

 در مورد سالمت کودک و آموز  آن به مادر و خانواده یریشگیو موارد پ یبهداشت

 

 اهداف بینابینی:)اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(
 

  ، آمادگی کودک جهت معاینه و بستری شدن مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن

 را شرح دهد  

  های درمانی و پروسیجرهای مفاهیم کلی مرتبط با روشهای مراقبتی اطفال، آمادگی جهت تشخیص، رو

 رایج در کودکان را توضیح دهد  

   مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را شرح دهد 

 حسی و مراقبت های پرستاری از خانواده و کودک در حال احتضار  –ت شناختی مفاهیم کلی اختالال

 توضیح دهد  
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 های سیستم عصبی را شرح دهد  بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری 

 های سیستم گوارشی را توضیح دهدبررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری 

  اسکلتی را شرح دهد   -های سیستم عضالنینوزادان با ناهنجاریبررسی و مراقبت پرستاری از 

 تناسلی را شرح دهد   -های سیستم ادراریبررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری 

   مشکالت نوزادان پر خطر را توضیح دهد 

   مشکالت متابولیک نوزادان را توضیح دهد 

 به اختالالت کلیوی را با تاکید بر اختالف بین کودکان و  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال

 بزرگساالن شرح دهد  

  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت آب و الکترولیت را با تاکید بر اختالف بین

 کودکان و بزرگساالن توضیح دهد  

 وارشی را شرح دهد  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه گ 

  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه تنفسی فوقانی را با تاکید بر اختالف بین

 کودکان و بزرگساالن شرح دهد 

  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه تنفسی تحتانی را با تاکید بر اختالف بین

 بزرگساالن شرح دهد کودکان و 

  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه قلب و عروق را با تاکید بر اختالف بین

 کودکان و بزرگساالن شرح دهد 

  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت خون را با تاکید بر اختالف بین کودکان و

 بزرگساالن شرح دهد 

و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت سیستم عصبی را با تاکید بر اختالف بین کودکان  بررسی

 و بزرگساالن شرح دهد

 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده              سخنرانی

 (LTBیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) بحث گروهی

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
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 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 

 :که رودمی انتظار محترم دانشجویان از

 .نمایند فردی یمطالعه طریق از خود هایدانسته گسترش در سعی شده آموزشهای ارائه به توجه با -1

 .یابند حضور درس هایکالس درو با رعایت اصول اخالقی   فعال ، منظم طور به -2

 .باشند داشته فعال شرکت علمی مباحث در و یافته حضور کالس در قبلی ی مطالعه با -3

 در زمان مقرر شده تکالیف  خود را ارائه دهند. -4

 خاموش کردن موبایل در کالس درس  -5

 .ترم پایان میان ترم و های دوره ای، آزمون در شرکت -6

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

       پروژکتور اسالید  تخته و گچ          وایت برد

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

 نمره 1: کوئیز                                      نمره 1 :فعال در کالس حضور 

 نمره 14پایان ترم :                                                    نمره 4 میان ترم:

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح  جور کردنی        ایچندگزینه      پاسخ کوتاه  ی تشریح

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببرید(:

  پوران سامی ، درسنامه پرستاری کودکان ونگ. نشر بشری، آخرین ویرایش 

 ( کودک 2ژیال میرالشاری، پرستاری کودکان )انتشارات اندیشه رفیعبیمار ، 

  منابع به روز اینترنت در مورد کودکان 

 

1. Hockenbery,Wilson .WONG’S Nursing Care of infants and 

Children. 9 ed. 2016 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط

 رفه با دانشجویان، بیان طرح درسعام 61/66/89  1

آشنایی با مفهوم مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری  

  و نقش پرستار کودکان

 بستری شدن :مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و 

 استرس های ناشی از بستری شدن در کودک و خانواده

 مداخالت موثر در کاهش استرس ناشی از بستری شدن

خانم 

 الماسی

مفاهیم کلی مرتبط با روشهای مراقبتی اطفال، آمادگی جهت  32/66/89 1

 تشخیص ، روشهای درمانی و پروسیجرهای رایج در کودکان:

  دارو دادنرو  های 

  کودک و خانواده جهت انجام آزمایشات آمادگی

 تشخیصی

 های حرکتیانواع محدود کننده 

  آشنایی با تجهیزات الزم  و رو  های گاواژ ، تغذیه

 با گاستروستومی و دفع روده ای

 کنترل درد 

خانم 

 الماسی

3 23/66/89  شنایی با اهمیت مراقبت از نوزاد پر خطرآ 

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به سپسیس 

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به آنتروکولیت نکروزان 

های سیستم بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری

 عصبی:

  ،ناهنجاریهای جمجه) آنسفالوسل، هیدروسفالی

 میکروسفالی(

  ،ناهنجاریهای ستون فقرات) اسپاینابیفیدا، مننگوسل

 میلومننگوسل(

خانم 

 الماسی

های سیستم ررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاریب 7/63/89 4

 گوارشی:

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به فتق دیافراگم 

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به آمفالوسل 

خانم 

 الماسی
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 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به ناهنجاری آنورکتال 

های سیستم پرستاری از نوزادان با ناهنجاریررسی و مراقبت ب

 گوارشی:

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به شکاف کام و لب 

  بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به آترزی مری و

 فیستول بین نای و مری

های سیستم بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری 61/63/89 5

 اسکلتی: -عضالنی

 و مراقبت نوزاد مبتال به در رفتگی مادرزادی  بررسی

 هیپ

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به پای چماقی 

خانم 

 الماسی

های سیستم ررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاریب 21/12/99 3

 تناسلی: -ادراری

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به هیدروسل 

  کریپتورکیدیسمبررسی و مراقبت نوزاد مبتال به 

  بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به ایپسپادیازیس و

 هیپوسپادیازیس

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به اکستروفی مثانه 

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به دو جنسی 

خانم 

 الماسی

 شکالت متابولیک نوزادان:م 22/1/99 7

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به هایپوتیروئیدی 

 مراقبت نوزاد مبتال به فنیل کتونوری بررسی و 

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به گاالکتوزومی 

 بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به سلیاک 

خانم 

 الماسی

ررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت ب 22/1/99 8

 کلیوی با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن:

 مبتال به سندرم نفروتیک بررسی و مراقبت کودک 

 بررسی و مراقبت کودک مبتال به عفونت های ادراری 

ررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت ب

 کلیوی با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن:

 بررسی و مراقبت کودک مبتال به تومورویلمز 

  مبتال به ریفالکس مثانه به بررسی و مراقبت کودک

 حالب

خانم 

 الماسی

خانم ررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت ب 3/2/99 9
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 دستگاه گوارشی:

  ،هیرشپرونگ، گاستروازوفاژ ریفالکس، انواژیناسیون

 تنگی پیلور

  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به

اختالالت آب و الکترولیت، اسهال و استفراغ  با 

 تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن

 الماسی

ررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت ب 12/2/99 11

دستگاه تنفسی فوقانی با تاکید بر اختالف بین کودکان و 

 بزرگساالن:

   سندرم های کروپ،  آسپیراسیون جسم خارجی و

 پنومونی

ررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت ب

دستگاه تنفسی تحتانی با تاکید بر اختالف بین کودکان و 

 بزرگساالن:

  فیبروزکیستیکآسم و 

خانم 

 الماسی

ررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت ب 12/2/99 11

دستگاه قلب و عروق با تاکید بر اختالف بین کودکان و 

 بزرگساالن:

  بیماریهای مادرزادی قلب )سیانوتیک و غیر

 سیانوتیک(

خانم 

 الماسی

مبتال به اختالالت بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان  24/2/99 11

دستگاه قلب و عروق با تاکید بر اختالف بین کودکان و 

 بزرگساالن:

 نارسایی احتقانی قلب و کاوازاکی 

خانم 

 الماسی

بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت خون  31/2/99 13

 با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن:

 آنمی فقر آهن 

 تاالسمی 

 هموفیلی 

 لوسمی حاد 

 

خانم 

 الماسی

بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت  2/3/99 14

 سیستم عصبی با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن:

 تشنج در کودکان و تشنج ناشی از تب

خانم 

 الماسی



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) طرح دوره     

7 

 

کودکان مبتال به اختالالت بررسی و مراقبت پرستاری از  

 سیستم عصبی با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن:

 (فلج مغزیCP) 

15 14/3/99 

 رسمیتعطیل 

 حسی و مراقبت پرستاری: -مفاهیم کلی اختالالت شناختی 

  سندرم داون، عقب ماندگی ذهنی، ناشنوایی و

نابینایی با تاکید بر مراقبت خانواده محور ، جنبه 

 های پیشگیری و توانبخشی

خانم 

 الماسی

مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن و  21/3/99 13

 معلولیت

 مراقبت خانواده محور از کودک با نیازهای خاص و    

 های پرستاری از خانواده و کودک در حال راقبت م

 احتضار

خانم 

 الماسی

خانم  امتحان پایان نیمسال   17

 الماسی

 


