به نام آن که جان را فکرت آموخت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان و نوزادان

شناسنامه درس Course Syllabus
عنوان درس :بيماريهاي كودكان و پرستاري مربوطه

شماره درس51531۷:

نوع و تعداد واحد  :نظري 2 ،واحد

دروس پیش نیاز  :ندارد

فراگیران (رشته ،مقطع ،ترم) :كارشناسي مامايي

نیمسال تحصیلی  :اول ۹۹-۰۰

زمان کالس :شنبه ها و سه شنبه ها 14-16

مکان تشکیل کالس Offline :و Online

مسئول درس  :مريم معروفي
زمان حضور در دفتر کار :روزهاي هفته به جز زمانهاي كارآموزي و كالس با هماهنگي از قبل
Email : marofi@nm.mui.ac.ir

شماره تماس3۷۹2۷5۰5 :
اساتید درس :خانم مريم معروفي و خانم دكتر همتي

مقدمه:
با توجه به اهميت رشد وتكامل طبيعي كودكان الزم است كليه افراد گروه بهداشتي و دانشجويان با مسائل بهداشتي و بيماريهاي آنان آشنا باشند تا با شناخت
موارد غير طبيعي درجهت پيشگيري و درمان بتوانند اقدامات موثري را ارائه دهند.

اهداف کلی درس:
.1

شناخت حاالت كودك در هنگام سالمت و تشخيص نيازها و تصميم مناسب از انتخاب اولويت ها در اجراي آنها

.2

مهارت آموزش به مادر وخانواده در مورد تغذيه كودك و همچنين در موارد بيماريهاي كودك

.3

رعايت اصول بهداشتي و موارد پيشگيري در مورد سالمت كودك و آموزش آن به مادر و خانواده

اهداف رفتاری:

دانشجو پس از پايان درس قادر است:
 -1نحوه گرفتن شرح حال از كودك و نوزاد را توضيح دهند.
 -2روشهاي انجام معاينات باليني در كودكان با سنين مختلف را بيان كنند.
 -3عالئم باليني ،سير بيماري ،نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به گاسترو آنتريت حاد و مزمن را شرح دهند.
 -4فيزيوپاتولوژي بيماري سلياك ،سير بيماري ،نحوه تشخيص ،درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين بيماري را شرح دهند.
 -5فيزيوپاتولوژي بيماري فيبروزكيسيتيك پانكراس ،سير بيماري ،نحوه تشخيص ،درمان و مراقبت از اين بيماري را شرح دهند.
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 -6عالئم مربوط به نارسائي كبدي ،علل موثر بر آن نحوه درمان و مراقبت از اين بيماري را شرح دهند.
 -۷عالئم باليني مربوط به كلستاز ،علل ايجاد كننده كلستاز نحوه درمان و مراقبت از كودكان و نوزادان دچار كلستاز را شرح دهند.
 -8سيروز كبدي را تعريف كنند.
 -۹عالئم باليني ،علل سيروز و نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به سيروز را شرح دهند.
 -1۰انواع آنمي را توضيح دهند .
 -11بيماري هموفيلي (فيزيوپاتولوژي ،عالئم باليني ،سير بيماري ،نحوه درمان و مراقبت از بيماران مبتال به هموفيلي را شرح دهند.
 -12نحوه ترانسفوزيون و عوارض آن را شرح دهند.
-13مسموميتهاي شايع در كودكان را شرح دهند.
 -14عالئم و نحوه درمان و مراقبت از كودكان دچار مسمو ميت را شرح دهند.
 -15عالئم باليني مربوط به لوسمي علل ايجاد كننده و نحوه درمان و مراقبت از كودكان دچار لوسمي را شرح دهند.
 -16مكانيسم ايجاد ايمني و آلرژي را شرح دهند.
 -1۷فيزيوپاتولوژي بيماري استم ،اگزماي اتوپيك و رينيت آلرژيك ،نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين اختالالت را شرح دهند.
 -18فيزيوپاتولوژي بيماري تب روماتيسمي را شرح دهند.
 -1۹نحوه درمان و مراقبت ازكودكان مبتال به تب روماتيسمي را شرح دهند.
 -2۰نحوه پيشگيري از تب روماتيسمي را توضيح دهند.
 -21فيزيوپاتولوژي آرتريت روماتوئيد و نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين اختالل را شرح دهند.
 -22عالئم مربوط به بيماريهاي مادرزادي قلب را توضيح دهند.
 -23نحوه درمان ومراقبت از كودكان مبتال به  CHDرا شرح دهند.
-24عالئم مربوط به نارسائي قلب در نوزادان و كودكان ،نحوه درمان ومراقبتهاي پرستاري مربوط به اين اختالل را توضيح دهند.
 -25فيزيوپاتولوژي بيماريهاي مننژيت و آنسفاليت ،عوامل آن ،سير بيماري ،نحوه درمان ،پيشگيري و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهند .
 -26فيزيوپاتولوژي ،عوامل ويرال ،سير بيماري ،نحوه پيشگيري از هپاتيت را توضيح دهند.
 -2۷فيزيوپاتولوژي عفونتهاي حاد تنفسي (اوتيت ،سندرم كروپ ،فارنژيت ،سرماخوردگي و پنوموني) را توضيح دهند.
 -28عالئم باليني ،سير نحوه درمان و پيشگيري از عفونتهاي حاد تنفسي را شرح دهند.
-2۹اختالالت رفتاري شايع در كودكان را شرح دهند.
 -3۰ديابت قندي ،عالئم آن سير بيماري ،نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين بيماري را شرح دهند.
 -31ديابت بي مزه .عالئم آن سير بيماري ،نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين بيماري را شرح دهند.
 -32اختالالت تيروئيد عالئم آن سير بيماري ،نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين بيماري را شرح دهند.
 -33اختالالت پاراتيروئيد عالئم آن سير بيماري ،نحوه درمان و مراقبت از كودكان مبتال به اين بيماري را شرح دهند.
 -34متابوليسم مواد سه گانه را به طور مختصر شرح دهند.
 -35عوامل موثر در اختالل متابوليسم مواد سهگانه را بشناسند.
 -36متابوليسم ويتامين هاي محلول درآب و چربي  ،عوامل در اختالالت متابوليسم و نحوه درمان و پيشگيري و مراقبتهاي پرستاري مربوط را توضيح دهند.
 -3۷نحوه پيشگيري ،درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوط به عفونتهاي شايع ناشي از عوامل باكتريايي استرپتوكوكي ،استافيلوكوكي و پنوموكوكي،
روشهاي درماني ،پيشگيري و پرستاري از كودكان مبتال به اين عفونتها را شرح دهند.
 -38بيماري بروسلوز ،نحوه پيشگيري درمان و مراقبت پرستاري از آن را شرح دهند.
 -3۹بيماري سل ،روشهاي آلودگي ،پيشگيري ،درمان و مراقبت از آن را شرح دهند.
 -4۰بيماري سرخك ،عوامل موثر ،سن شيوع ،سير بيماري ،نحوه تشخيص ،درمان و پيشگيري از اين بيماري را شرح دهند.
 -41ژيارد يازيس  ،عالئم  ،درمان وپيشگيري از اين بيماري را شرح دهند.
 -43عالئم عفونت هاي انگلي ناشي از اكسيور واسكاريس  ،درمان و پيشگيري از اين بيماري را شرح دهند .
 -43عفونتهاي قارچي شايع (كانديد يازيس ) را توضيح دهند .
 -44نحوه درمان و پيشگيري ازعفونتهاي قارچي را توضيح دهند .
-45عالقه و حساسيت الزم نسيت به حمايت عاطفي از كودكان مبتال به بيماريهاي مختلف و خانواده آنها را كسب نمايد.
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شیوه اداره درس و تدریس:
پرسش وپاسخ ،سخنراني ،و بحث وگفتگو پيرامون موضوع تدريس برحسب نياز به صورت مجازي

ابزار مورد نیاز تدریس:
كامپيوتر ،اساليد

تکالیف:
در صورت ارايه ي كنفرانس با هماهنگي و تاييد مدرسين نيم نمره به نمره ي نهايي اضافه مي گردد.

نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
الف) حضور به موقع و شركت فعال در كالس درس (نحوه فعاليت هاي كالس با نظر استاد مربوطه مي باشد):
در طول دوره (كوئيز ،تكاليف ،امتحان ميان ترم:)...
ب) پايان دوره :شركت در امتحان ميان ترم 5 :نمره


 1نمره

2نمره
امتحان پايان ترم 12 :نمره

در صورتي كه ساعات درس با تعطيل رسمي بر خورد كند و جبران آن در زمان معين شده كالس تا پايان ترم تحصيلي مقدور نباشد نماينده
كالس موظف است جهت جلسه جبراني با اساتيد مربوطه هماهنگي الزم را به عمل آورد و به مسئول درس و آموزش دانشكده اطالع دهد



سئواالت امتحان ميان ترم بصورت تستي ،تشريحي ،جا خالي ،ص غ و سواالت پايان ترم  %1۰۰تستي خواهد بود.



توجه :پاسخ سواالت بعد از اتمام امتحان و نتايج ارزشيابي دانشجو در امتحان ميان ترم در مدت 2هفته در بورد گروه اطفال نصب خواهد شد.



تجزيه و تحليل سواالت ازمون پايان ترم توسط مركز توسعه آموزش و مطالعات پزشكي انجام خواهد شد و نتايج در اختيار مسئول درس قرار
خواهد گرفت.



فرصت اعتراض به نمره حداكثر 7روز پس از اعالم نمره خواهد بود



تاريخ و مكان امتحان ميان ترم متعاقبا با هماهنگي مدرسين مربوطه و دانشجويان اعالم ميگردد .



امتحان پايانترم طبق تقويم امتحاني آموزش دانشكده برگزار خواهد شد.

شیوه ارزشیابی:
ردیف
1

عنوان ارزشیابی
شركت و حضور فعال در فضاهاي مشاركتي آفالين و جلسات آنالين
و*)...

نمره
1

2

تكاليف و آزمونهاي حين دوره (كوئيز ،خودآزمونها

4

آزمون ميان ترم

5

5

آزمون پايان ترم

12

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

سیاست ها و قوانین درس:
ـ رعايت موازين اخالقي هنگام حضور در كالس
ـ رعايت مقررات حضور و غياب طبق آئين نامه آموزشي
ـ ورود به امتحان پايان ترم مشروط بر رعايت قوانين حضور وغياب و حضور فعال در كالس و انجام تكاليف محوله است.
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2

در صورتي كه غيبت دانشجو در كالس بيش از  4/1۷ساعت جلسات باشد درس مربوطه در صورت مجاز بودن يا نبودن به ترتيب حذف يا غيبت محسوبخواهد شد.

منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:
وونگ ،پرستاري كودكان ،ترجمه آرزومانيانس ،نشر جامعه نگر ،تهرا ن ،آخرين چاپ
Wong. Nursing care of infant and children, Mosby Co.Last edition.
Nelson, beherman. Textbook of Pediatrics. Sunders Co, .Last edition.

پایگاه اینترنتی قابل استفاده برای درس:
ساير منابع بر حسب نياز با نظر اساتيد هر مبحث به دانشجو اعالم خواهد شد.

منابع و محتواهای مفید برای یادگیری بهتر:

پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:
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عنوان درس :بيماريهاي كودكان و پرستاري مربوطه
رشته تحصیلی :كارشناسي مامايي

شماره درس51531۷ :

فراگیران :دانشجويان مامايي

نیمسال تحصیلی و سال :اول ۹۹-۰۰
زمان :شنبه ها و سه شنبه ها  14تا 16

جدول زمان بندی کالس درس همزمان و غیرهمزمان
جلسه

تاریخ

1

۹۹/6/2۹

2

۹۹/۷/1

3

۹۹/۷/5

4

۹۹/۷/8

5

۹۹/۷/12

6

۹۹/۷/15

7

۹۹/۷/1۹

8

۹۹/۷/22

9

۹۹/۷/26

11

۹۹/۷/2۹

11

۹۹/8/3

12

۹۹/8/6

13

۹۹/8/1۰

14

۹۹/8/13

رئوس مطالب

نحوه
ارائه

معرفي درس  +اختالالت
رفتاري در كودكان)
مسائل و بيماريهاي
عفوني شايع(مننژيت،
آنسفاليت ،هپاتيت
عفونتهاي دستگاه تنفسي

امکانات مورد نیاز

*

انالین

ادبی کانکت

افالین

سامانه نوید
کالس مجازی

افالین

سامانه نوید
کالس مجازی

اختالالت اندوكرين
_ديابت قندي و بي مزه
اختالالت تيروئيد ( كم
كاري و پركاري

افالین

سامانه نوید
کالس مجازی

افالین

سامانه نوید
کالس مجازی

لوسمي -آنمي

انالین

ادبی کانکت

فيبروزكيستيك پانكراس،
نارسايي كبد
مروري بر مسموميت هاي
شايع كودكان
اختالالت انعقادي
اكتسابي و مادرزادي
ترانسفوزيون و عوارض آن
اختالالت دستگاه گوارش
(گاستروآنتريت حاد و
مزمن ،سوءجذبها)
تب روماتيسمي – آرتريت
روماتوئيد

افالین

سامانه نوید

دستگاه قلب و عروق
(بيماريهاي مادرزادي
قلب ،نارسايي قلب در
نوزاد و كودك
اصول گرفتن شرححال از
كودك و معاينات باليني
بيماريهاي عفوني شايع
(استروپتوكوك،
استافيلوكوك ،پنوموكوك،

کالس مجازی
افالین

سامانه نوید
کالس مجازی

افالین

پرستاري كودكان-ونگ

پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي

پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي

پرستاري كودكان-ونگ

طریق سامانه نوید

پرستاري كودكان-ونگ
پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي
پرسش و پاسخ

خانم معروفي

پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي

پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي

پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي

پرستاري كودكان-ونگ

ادبی کانکت

خانم معروفي
پرسش و پاسخ و

پرستاري كودكان-ونگ
انالین

پاسخ به سواالت از

خانم معروفي

سامانه نوید
کالس مجازی

انالین

خانم معروفي

سامانه نوید
کالس مجازی

افالین

منابع و نوع محتوا

فعالیت یادگیری

مدرس

گفتگو

خانم معروفي

ادبی کانکت
پرستاري كودكان-ونگ

انالین

ادبی کانکت

افالین

سامانه نوید
کالس مجازی
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پرستاري كودكان-ونگ

پرستاري كودكان-ونگ

خانم معروفي

پرسش و پاسخ و
گفتگو

خانم دكتر همتي

خانم دكتر همتي

15

۹۹/8/1۷

16

۹۹/8/2۷

بروسلوز ،سل ،سالمونلوز
عفونتهاي شايع ويروسي،
پروتوزوئري ،انگلي و
قارچي
اختالل متابوليسم مواد سه انالین
گانه(قند -چربي-پروتئين)
مروري بر متابوليسمويتامينهاي محلول در
آب و چربي و اختالالت
آنها
انالین
مروري بر نارسايي قلب و
پرسش و پاسخ و رفع
اشكال كليه مطالب دوره
امتحان پايان ترم با
هماهنگي اموزش

ادبی کانکت
پرستاري كودكان-ونگ

ادبی کانکت

پرسش و پاسخ
پرستاري كودكان-ونگ

* به ازای هر سه جلسه غیرهمزمان ،یک جلسه همزمان (آنالین) برگزار می گردد.
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خانم دكتر همتي

خانم معروفي

