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مدرسین :اساتيد گروه كودكان و نوزادان
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مقدمه:

مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل بيماريهاي كودكان و پرستاري مربوطه بوده كه با توجه به ميزان شيوع و
عوارض آنها جهت افزايش دانش دانشجويان پرستاري و با در نظر گرفتن نقش آنها در آموزش به خانواده و پيشگيري درسه سطح تدوين شده

است

هدف کلی:
آشنا نمودن دانشجويان با بيماريهاي شايع دوران كودكي به منظور آمادگي جهت ارائه خدمات پرستاري به كودكان بيمار و خانواده آنها مي باشد.

اهداف رفتاری:
 .1مروري بر اهميت مراقبت پرستاري از نوزادان پر خطر ،آسيفکسي ،تشنج نوزادي ،زردي نوزادي آنتروكوليت نکروزان  ،درمان و
مراقبت را مطابق با رفرنسهاي مرجع شرح دهد.
 .2ناهنجاريهاي شايع نوزادي -مراقبتها -واكنش خانواده در مقابل فرزند ناهنجار شکاف كام ولب آنفالوسل  ،هرني ديافراگم -مقعد
بسته را توضيح دهد.
 .3هيپوسپادياس-اپيسپادياس-كريپتوكيديسم ،هيدروسل -اكستروفي مثانه ،در رفتگي مادرزادي هيپ و پا چماقي عالئم و نشانه ها،
تشخيص ،درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه و آموزش به خانواده را مطابق با منابع شرح دهد.
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مروري بر اهميت مراقبت از نوزادان پرخطر  -مشکالت متابوليکي(هيپوتيروئيديسم ،فنيل كتونوري ،گاالكتوزمي) - Sepsis
آنتروكوليت نکروزان را مطابق رفرنس مرجع توضيح دهد.
تنيدگي بستري شدن و عکس العمل كودک و خانواده كودک بستري را طبق رفرنس توصيف نموده ونکات الزم رابه والدين آموزش
دهند.
مراقبت پرستاري از كودک بستري ،آمادگي قبل از بستري تا پذيرش ،ترخيص و مراقبت در منزل را مطابق مرجع توضيح داده و
نيازهاي آموزشي والدين را فهرست كند.
بررسي و مراقبت از درد را مطابق مرجع شرح داده و به والدين آموزش دهند.
آماده كردن كودک جهت اقدامات تشخيصي و درماني متناسب با تکامل را مطابق با كتب مرجع توضيح دهند.
مداخالت مربوط به ايمني كودک در مقابل غفلت و خطرات محيطي در سنين مختلف را بيان كنند.
روشهاي مختلف تغذيه (گاواژ ،گاستروستومي و …) و روشهاي مربوط به دفع رودهاي را مطابق كتب مرجع شرح دهند.
جنبه هايي از بيماري مزمن يا معلوليت كودک را با تأكيد بر جنبه هاي پيشگيري و توانبخشي و مراقبت از كودكان ،ارتقاي رشد و
تکامل طبيعي و كمك به انطباق كودک مبتال به بيماري مزمن و يا معلوليت را مطابق كتب مرجع شرح دهند و اقدامات پرستاري
مربوط به بررسي توانايي سازگاري خانواده ،قبول موقعيت كودک و سيستمهاي حمايتي را بيان كنند.
مفاهيم كلي اختالالت شناختي و حسي ،و مراقبت پرستاري كودكان مبتال به عقبماندگي ذهني ،نابينايي و ناشنوايي را مطابق
رفرنس توصيف نمايند.
مراقبت پرستاري در اختالالت آب و الکتروليت ،اسهال و استفراغ را توضيح دهند.
اختالالت شايع دستگاه ادراري كودكان و مراقبت پرستاري آن را مطابق مرجع توضيح دهند.
بيماريهاي تنفسي شايع كودكان و مراقبت پرستاري آن را مطابق كتب مرجع شرح دهند.
فوريتهاي كودكان بويژه آسپيراسيون جسم خارجي و احياي قلبي ريوي كودكان ،و اقدامات مربوط به آن را توضيح دهند.
اختالالت شايع سيستم گوارشي كودكان و مراقبت پرستاري آن را بيان كنند.
بيماريهاي قلبي -عروقي شايع در كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب را همراه با مراقبتهاي پرستاري آن شرح دهند.
اختالالت شايع خون كودكان و مراقبت پرستاري آن را توضيح دهند.
مراقبت پرستاري در برخي از اختالالت سيستم عصبي كودكان شامل تشنج و فلج مغزي را بيان كنند.عکس العمل كودک و خـانوادة كودک مشرف به مرگ ،و مراقبتهاي خانواده و كودک در حال احتضار را مطابق مرجع توضيح
دهند.

شیوه اداره درس و تدریس:

جلسات آنالين از طريق ادوبي كانکت به شيوه مشاركتي و يا جلسات آفالين با استفاده از محتواهاي چند رسانه اي

ابزار مورد نیاز تدریس:
رايانه ،محتواي درسي به صورت پاورپوينت ،چندرسانه اي ،پي دي اف

تکالیف و انتظارات از فراگیران:
 )1شركت فعال در كالس درس آنالين(حضور ،بحث گروهي ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگي براي يادگيري)
 )2بارگذاري تکليف خواسته شده در سامانه نويد و يا شركت در گفتگو و آزمون چند گزينه اي طراحي شده

2

شیوه ارزشیابی:
عنوان ارزشیابی

ردیف

نمره

1

شركت و حضور فعال در فضاهاي مشاركتي آفالين و جلسات آنالين

1

2

 4تکاليف گروهي

1

3

امتحان ميان ترم

9

4

آزمون پايان ترم

9

*به ازاي هر چهار جلسه حداقل يك فعاليت يادگيري گذاشته شود.

سیاست ها و قوانین درس:
 .1دانشجو موظف است امکانات و شرايط الزم جهت استفاده از كالس به صورت آنالين و يا آفالين را فراهم آورد.
.2

.3
.4
.5

.6

حضور و غياب در جلسات آنالين از طريق مشاركت دانشجو در مباحث و در جلسات آفالين از طريق پاسخ به تکاليف ،شركت
در گفتگو يا آزمون صورت خواهد گرفت .در صورتي كه غيبت دانشجو در كالس بيش از  4/17ساعت جلسات باشد ،درس
مربوطه در صورت مجاز بودن يا نبودن غيبت ،به ترتيب حذف يا غيبت محسوب خواهد شد.
حداكثر فرصت انجام تکاليف  10روز است .به تکاليفي كه پس از زمان مقرر ارسال مي گردد ،نمره اي تعلق نمي گيرد.
چهار تکليف گروهي براي دانشجويان در نظر گرفته شده است  .نمره همه اعضاي گروه يکسان داده مي شود.
دانشجويان عالقمند و فعال مي توانند فعاليت هاي اضافي نظير ارائه مقاله  ،ارائه قسمتي از مبحث درس به شيوه ايفاي نقش با
هماهنگي استاد درس داشته باشند اين فعاليت به عنوان نمره اضافي از صفر تا يك نمره در پايان به نمره نهايي اضافه خواهد
شد.
سواالت امتحاني بر اساس دروس درسنامه و بر اساس فرايند پرستاري است

منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:
1- Wong's nursing care of infants and children. St louis. Mosby. Last edition.
 -2درسنامه پرستاري كودكان تاليف گروه پرستاري كودكان دانشگاههاي علوم پزشکي و ازاد كشور

منابع و محتواهای مفید برای یادگیری بهتر
پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:
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
PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
www.medworm.com
PMC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/
Mosby's Nursing Consult: http://www.nursingconsult.com/php/
Up To Date: http://www.uptodate.com/home/index.html
http://scholar.google.com
www.medscape.com
www.emedicine.com
http://www.iranped.ir/Default
www.iranmedex.com
www.sid.ir
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عنوان درس :پرستاري بيماري هاي كودكان

رشته تحصیلی:

كارشناسي پرستاري

شماره درس 515312 :نیمسال تحصیلی و سال1399-1400 :
فراگیران :دانشجويان ترم  6پرستاي زمان:يکشنبه و چهارشنبه  16 -14و دوشنبه 10 -8

جدول زمان بندی کالس درس همزمان و غیرهمزمان (گروه )2
جلسه

تاريخ

نحوه

رئوس مطالب

ارائه*

1

99/6/23

2

99/6/24

3

99/6/26

4

99/6/30

5

99/6/31

6

99/7/2

7

99/7/6

8

99/7/7

9

99/7/9

11

99/7/13

11

99/7/14

12

99/7/16

تعريف و نقش پرستار در مراقبت خانواده محور
مراقبت خانواده محور از كودک بستري( پيشگيري يا كاهش
جدايي والدين  -تنيدگي بستري شدن و عکس العمل كودک و
اضطراب جدايي ،از دست دادن كنترل ،درد و صدمه جسمي
 آمادگي قبل از بستري تا پذيرش ،ترخيص و مراقبت درمنزل
آمادگي جهت تشخيص و روشهاي درمـان (آمـادگي جسـمي،
رواني ،حمايت بعد از انجام روش و اسـتفاده از بـازي در انجـام
روش) .روشهاي مختلف تغذيـه ،روش هـاي مربـوط بـه دفـع
رودهاي ،مروري بر پروسيجرها  ،ايمني
درمان و مراقبت از نوزاد مبتال به آسيفکسـي ،تشـنج نـوزادي،
آنتروكوليت نکروزان -زردي نوزادي
مراقبت از نوزادان با ناهنجـاري هـاي شـايع دسـتگاه گـوارش
نوزادي شکاف كام ولب _ آترزي وفيستول مري وناي
مقعد بسته -هرني ديافراگماتيك
مراقبت از نوزادان با ناهنجاري هاي دستگاه ادراري  -تناسـلي
نوزادي

امکانات مورد
نياز

منابع و نوع محتوا

مدرس

فعاليت
يادگيري

محتواي چندرسانه اي
آفالين

سامانه نويد

آفالين

سامانه نويد

آفالين

سامانه نويد

خانم معروفي

محتواي چندرسانه اي
خانم معروفي

محتواي چندرسانه اي

خانم حسینی

آنالین ادوبي
كانکت

خانم دکتر نم
نباتی

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

مروري بـر اهميـت مراقبـت پرسـتاري از نـوزادان در خطـر و آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

بررسي درد در گروههاي سني مختلـف در كودكـان ،راههـاي آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

آقای کلهر

آنالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

آقای کلهر

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

آقای کلهر

آفالین

ادوبي
كانکت

محتواي چندرسانه اي

آفالين

سامانه نوید محتواي چندرسانه اي

تکلیف

خانم حسینی

گروهی

همراه با ناهنجاريهاي شايع نوزادي دستگاه عصبي

خانم دکتر نم
نباتی

كنترل درد و مراقبتهاي پرستاري مربوطه بـا رويکـرد مراقبـت
خانواده محور
مراقبت خانواده محـور از كـودک مبـتال بـه بيمـاري مـزمن و
معلوليت
مروري بر عکـس العمـل كـودک و مراقبـت هـاي خـانواده و
كودک در حال احتضار و .مراقبت تسکيني
اختالالت شناختي و حسي :مفاهيم كلي اختالالت شـناختي و
مراقبت پرستاري سندرم داون و عقب مانـدگي ذهنـي(،)MR
ناشنوايي ،نابينايي با تأكيد بر جنبههاي پيشگيري و توانبخشـي
و مراقبت از كودكان.
تکامل بيولوژيکي و بررسي دستگاه گوارش كودک با تأكيد بـر
اختالف آن در كودكان با بزرگساالن ،مراقبت از كودک مبـتال
به اختالالت گوارشي اسهال ،استفراغ ،ريفالكس گاستروازوفاژ،
سندرم روده تحريك پذير
ادامــه مراقبــت از كــودک مبــتال بــه اخــتالالت گوارشــي
هيرشپرونگ  ،انواژيناسيون ،تنگي پيلـور ،سـلياک  ،آپانديسـت
حاد

آنالين

ادوبي
كانکت

امتحان ميان ترم

4

تکلیف

آقای کلهر

گروهی

محتواي چندرسانه اي

آقای کلهر

آقای کلهر

تکامل بيولوژيکي و بررسي دستگاه گردش خون كودک
13

99/7/20

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

آقای کلهر

14

99/7/21

نارسايي احتقاني قلب ،هيپوكسمي ،سندرم كاوازاكي.

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

آقای کلهر

15

99/7/23

اختالالت آب و الکتروليت با تأكيد بر اختالف آنها در كودكان آنالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

16

99/7/27

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

17

99/7/28

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

18

99/7/30

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

19

99/8/5

آنالين

ادوبي
كانکت

محتواي چندرسانه اي

21

99/8/7

آنالین

21

99/8/11

ادوبي
كانکت
سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

22

99/8/12

آفالين

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

23

99/8/14

آفالین

سامانه نويد

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

آنالين

24

99/8/18

ادوبي
كانکت

محتواي چندرسانه اي

خانم جونبخش

25

با هماهنگي

26

با هماهنگي

با بزرگساالن.مراقبت پرستاري در اختالالت آب و الکتروليت
تکامل بيولوژيکي و بررسي شـيرخوار و كـودک بـا تاكيـد بـر
اختالف در كودكان و بزرگساالن – مراقبت از كودک مبتال به
اختاللت متابوليك(فنيل كتون اوري ،گاالكتوزمي ديابت )
تکامل بيولوژيکي و بررسي دستگاه تنفسي كودک با تأكيد بـر
اخــتالف آن در كودكــان بــا بزرگســاالن ،ســندرم كــرو ،
فيبروزكستيك پانکراس ،پنوموني و آسم
تکامل بيولوژيکي و بررسي دستگاه ادراري كودک با تأكيـد بـر
اخــتالف آن در كودكــان بــا بزرگســاالن ،تومــور ويلمــز،
گلومرونفريت
مراقبت از كودک مبتال به اختالالت دسـتگاه ادراري -تناسـلي
:عفونــت هــاي ادراري ،ريفالكــس مثانــه بــه حالــب ،ســندرم
نفروتيك.
آسپيراسيون جسم خارجي -احياي قلبي ريوي كودكان

گروهی

اختالالت خون :تکامل بيولوژيکي و بررسي با تأكيد بر اختالف آفالين

كودكان و بزرگساالن ،كم خوني فقرآهن ،تاالسمي،
مراقبت از كودک مبتال به اختالالت خون :همـوفيلي سـرطان
خون
تکامل بيولوژيکي و بررسي دستگاه عصبي كودک با تأكيـد بـر
اختالف آن در كودكـان بـا بزرگسـاالن ،اخـتالالت تشـنج در
كودكان ،تشنج ناشي از تب
مراقبت از كودک مبتال به مننژيت و فلج مغزي
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