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مقدمه :مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل پرستاری در دوره نوزادی بوده كه با توجه به ميزان شيوع و
عوارض آنها جهت افزايش دانش دانشجويان پرستاری تدوين شده است
آمادگیهای الزم جهت دانشجو :الزم است دانشجو دروس بررسی وضعیت سالمت كودک -تکامل و سالمت خانواده را گذرانده باشد.
ودر مورد سر فصل دروس قبل از شروع كالس مطالعه داشته باشند.
هدف كلی :آشنا نمودن دانشجويان با شيرخوارگی و مراقبت مبتنی بر خانواده و آمادگی جهت ارائه خدمات پرستاری به شيرخوار و
خانواده آنها می باشد.
روش تدريس و وسائل موردنياز :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بارش افكار 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 افكار ،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 افكار ،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 غیبت غیر موجه دانشجو طبق قوانین 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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عنوان درس :پرستاری در دوره شیرخوارگی

سال تحصیلی :نيمسال دوم 88

زمان كالس :طبق جدول زمان بندی

مکان كالس :كالس شماره 012

رديف

تاريخ

1

99/11/4

جدول زمانبندي
موضوع
رشد و تكامل دوره شيرخوارگي ،تغذيه ،تغذيه كمكي ،مراقبت از دندان ها ،خواب ،بازی،
پيشگيری از حوادث ،تغذيه ،تغذيه كمكی

مدرس
دكتر
صادقي

مراقبت های پرستاری در موقعيت های اورژانس (سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار)
99/11/18

مراقبتهای درمانی ،دارو درمانی ،تجويز داروهای خوراكی،IV Therapy ،

1
3

00/1/11

بستری شدن در بيمارستان و تاثير آن بر كودک و خانواده به صورت مراقبت
خانواده محور

00/1/30
4

دكتر
صادقي
دكتر
صادقي

مراقبت از كودک شيرخوار با نيازهای اختصاصی (مزمن و يا ناتوان كننده) و مبتنی بر
فرايند پرستاری ،مراقبت در منزل
مراقبت پرستاری از كودک شيرخوار در خانواده و مراكز بهداشتی مبتنی بر فرآيند

دكتر
صادقي

پرستاری

00/1/13
5

سندرم گيلن باره (پلي نوريت عفوني) ،مياستني گراو،
آتروفي عضالني نخاعي شيرخوارگي (وردنيک هافمن)

1

00/1/12

2

00/3/9

8

00/3/13

مراقبت تسكينی و كنترل درد در كودكان شيرخوار
مراقبت از شيرخوار در حال مرگ

دكتر
صادقي
دكتر
صادقي

مفاهيم كلی كودک دارای تخريب توامان (نابينا ،نا شنوا ،ارتباط غير كالمی ،اختالالت
گفتاری ،اوتيسم و مراقبت های پرستاری آن)
موقعيت هايی كه عدم تعادل مايعات و الكتروليت ها را ايجاد می كند ( اختالالت
گوارشی ،اسهال های مقاوم مرحله شيرخوارگی ،اسهال غير اختصاصی مزمن ،استفراغ

دكتر
صادقي

حاالت شوک (شوک سپتيک ،شوک آنافيالكسی ،سندرم شوک توكسيک در دوران
شيرخوارگی)

3

دكتر
صادقي

