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مقدمه :مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی بوده كه با توجه به
ميزان شيوع و عوارض آنها جهت افزايش دانش دانشجويان پرستاری تدوين شده است
آمادگيهای الزم جهت دانشجو :الزم است دانشجو دروس بررسی وضعيت سالمت كودک -تکامل و سالمت خانواده را گذرانده باشد.
ودر مورد سر فصل دروس قبل از شروع كالس مطالعه داشته باشند.
هدف كلی :توانمند سازی دانشجو برای شناخت اصول و مفاهيم سالمت تا بيماری كودكان در مرحله نوپايی و خردسالی با برقراری
ارتباط و حمايت مناسب و به موقع از خانواده جهت شناسايی كودكان دارای مشکل و فراهم آوردن موقعيتهای مناسب با توجه به
نقش پرستار كودكان در مراقبت از كودک نوپا و خردسال از پذيرش تا ترخيص
روش تدريس و وسائل موردنياز :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بارش افکار همراه با بحث گروهی با توجه به موضوع و صالحديد
استاد درس ،با استفاده از وسايل سمعی بصری (اورهد ،اساليد)... ،
روش ارزشيابی :نمره دانشجو شامل موارد زير خواهد بود:
 -1حضور به موقع و شركت فعال در كالس درس (حضور ،بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری) 1
نمره
 -2كنفرانس كالسی  4نمره
 -3ارائه حداقل يک مقاله مرتبط با مفاهيم مربوطه در كالس  1نمره
 -2امتحان پايان ترم  14 :نمره
سياستهاي درس:
فعاليتهای دانشجو در كالس شامل شركت فعال در بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری میباشد.
 در صورتی كه غيبت دانشجو دركالس بيش از  4/17ساعت جلسات(معادل  8ساعت) شود درس مربوطه حذف يا غيبت محسوبخواهد شد .چنانچه كمتر از مواردفوق بود
 نحوه برخوردبا غيبت غير موجه دانشجو طبق قوانين دانشکدهتاريخ امتحان پايان ترم :طبق برنامه آموزش دانشكده .اعتراض به ارزشيابي تا  3روز پس از نصب نمرات در بورد گروه كودكان قابل بررسي خواهد
بود.
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تاريخ و ساعت

1

2

نام مبحث
ارتقاء رشد
وتكامل

ارتقاء سالمت كودک خردسال و خانواده

دكتر صادقي

ساختار و عملكرد قلب ،بررسي عملكرد قلب ،تستهاي تشخيصي عملكرد قلب

دكتر صادقي

96/8/1

96/8/1
12-10

اختالالت
تنفسي

كودک با اختالالت شايع عملكرد تنفسي در دوران نوپايي (ساختار و عملكرد مجاري
تنفسي ،بررسي عملكرد تنفسي ،درمانهاي تنفسي ،تراكئوستومي ،اورژانسهاي تنفسي)
عفونت هاي تنفسي مجاري فوقاني و تحتاني ،سل ريه ،سندرم آپنه انسدادي خواب كودک

96/8/8

اختالالت
خوني

سيستم خوني و عملكرد آن ،عوامل اصلي خوني ،بررسي عملكرد خوني
اختالالت سلولهاي قرمز خون ،آنمي هايي كه موجب افزايش تخريب گلبول قرمز
ميشوند ،آنميهايي كه موجب تخريب يا كاهش توليدگلبول قرمز ميشوند (هموفيلي،
تاالسمي ،آنمي داسي شكل)

4
10-8
96/8/8
5

12-10

اختالل عملكرد
كليه

6

96/8/15
10-8

اختالالت
گوارشي

7

96/8/15

سوختگيها و
مسموميتها

96/8/22

اختالل عملكرد
مفاصل و
استخوان

12-10
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ارتقاء سالمت كودک نوپا و خانواده

دكتر صادقي

دكترصادقي

اختالالت قلبي
عروقي

10-8
3

جدول زمانبندي
موضوع

ارائه دهنده

مدرس

10-8

اختالالت اكتسابي قلبي عروقي ،پيوند قلب كودک ،مراقبتهاي پرستاري مربوطه

دكترصادقي
دكترصادقي

دكترصادقي

عفونت هاي ادراري ،تومور ويلمز
گلومرولونفريت ،سندرم نفروتيک ،دياليز

دكترصادقي

ساختار و عملكرد سيستم گوارشي ،بررسي عملكرد گوارشي ،اختالل در حركات رودهاي،
سندرم روده تحريک پذير،
وضعيتهاي التهابي ،بيماريهاي روداي التهابي ،بيماريهاي اولسر پپتيک ،سندرم سوء
جذب (سندرم روده كوتاه) ،خونريزي سيستم گوارشي ،آزمايشات تشخيصي
سوختگيها ( ويژگيهاي زخمهاي سوختگي ،تدابير درماني)...،

دكترصادقي

مسموميتهاي شايع و رايج در كودكان
استئوژنز ايمپرفكتا ،لوپوس اريتماتو سيستميک
كودک با شكستگي ،استئوميليت ،آرتريت سپتيک ،سل استخواني
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9

دكترصادقي

امتحان پايان ترم

دكترصادقي

