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مقدمه
کودکان در دوره نوپایی و خردسالی نیاز به توجهات ویژه ای دارند در دوره نوپایی ،کشف دنیای جدید سر لوحه فعالیت های کودک است و این امر منجر
به بروز چالش هایی برای والدین و سیستم سالمت می شود .در ادامه این دوره ،خردساالن با کسب مهارت های جدید مرحله دیگری از رشد وتکامل را
پشت سر می گذارند .در این دو دوره برخی از بیماری ها و اختالالت منجر به انحراف روند رشد و تکامل می شود که ضرورت دارد دانشجویان پرستاری
با تمرکز دیدگاه بر این دوره ها توانمند گردند

هدف کلی

درس :توانمند سازی دانشجو برای شناخت اصول ومفاهیم سالمت تابیماری کودکان درمرحله نوپایی وخردسالی بابرقراری ارتباط

وحمایت مناسب و به موقع ازخانواده جهت شناسایی کودکان دارای مشکل وفراهم آوردن موقعیت های مناسب باتوجه به نقش پرستارکودکان درمراقبت
ازکودک نوپا و خردسال از پذیرش تا ترخیص

اهداف رفتاری:
 ارتقاءحداکثر رشدو تکامل را متناسب با نظریه های تکاملی شرح دهد کودک بااختالالت اکسیژن وتغییرات کربن دی اکسید ساختاروعملکرد مجاری تنفسی ،بررسی عملکرد تنفسی ،درمانهای تنفسی،تراکئوستومی،اورژانسهای تنفسی ،مدیریت مراقبت پرستاری را توضیح دهد.
-

کودک بااختالالت شایع عملکردتنفسی دوران نوپایی(دیدگاههای کلی راجع به عفونتهای تنفسی ،عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی،عفونتهای
مجاری تنفسی تحتانی  ،عفونتهای دیگرمجاری تنفسی(نوپدید،سل ریه)،اختالالت تنفسی که موجب تحریک پذیری مجاری غیرتنفسی
میشود،اختالل عملکردهای تنفسی طوالنی مدت،سندرم آپنه انسدادی خواب کودک را تعریف کند.

-

ساختار وعملکرد قلب،بررسی عملکرد قلب ،تستهای تشخیصی عملکرد قلب،اختالالت اکتسابی قلبی-عروقی ،پیوند قلب کودک با اختالل
عملکرد گوارشی(معدی-روده ای)را شر ح دهد.

1

-

ساختاروعملکرد سیستم گوارشی،بررسی عملکرد گوارشی،اختالل درحرکات روده ای،سندرم روده تحریک پذیر ،وضعیتهای التهابی،بیماریهای
روده ای التهابی،بیماریهای اولسر پپتیک،سندرم سوءجذب(سندرم روده کوتاه)،خونریزی سیستم گوارشی،آزمایشات تشخیصی مورد بحث قرار
دهد.

-

اختالالت کبدی،هپاتیت حاد،سیروز را بررسی کند.

-

کودک با اختالالت عملکرد خونی (سیستم خونی وعملکردآن ،عوامل اصلی خونی  ،بررسی عملکرد خونی-اختالالت سلولهای قرمز خون،آنمی
هایی که موجب افزایش تخریب گلبول قرمز میشوند ،آنمی هایی که موجب تخریب یاکاهش تولیدگلبول قرمز میشوند  ،هموستاز نرمال ونقص
درهموستاز-دیگر اختالالت هماتولوژیک)را شناسایی کند.

-

کودک اسیب دیده از سوختگی ها(ویژگیهای زخمهای سوختگی ،پاتوفیزیولوژی ،تدابیر درمانی،مدیریت مراقبت پرستاری تانوتوانی)را مدیریت
کند.
 ارتقاء سالمتی کودک خردسال وخانوادهرشدوتکامل را مطابق با نظریه های تکاملی در کودک و خانواده ارتقاءدهد

-

بیماریهای عفونی و بیماریهای واگیردار(عفونت چشم ،عفونت دهان) را در کودک خردسال توضیح دهد.

-

بلع اشیاء یامواد صدمه زننده(کلیات درمان ومراقبت اورژانس درکودکان،مسمومیت بافلزات سنگین،مسمومیتهای شایع ورایج درکودکان)را شرح
دهد.

-

سوءرفتار با کودک(کودک غفلت شده ،آزارجسمی،آزارجنسی،آزارعاطفی،سوء درمان کودک،مراقبتهای پرستاری ازکودک سوءرفتارشده)را به
چالش کشاند.

-

فرایند پرستاری را برای کودک بااختالل عملکرد کلیوی(ساختار وعملکرد کلیه،بیماریهای گلوموالر ،اختالالت توبولهای کلیه سندرم همولتیک-
اورمیک،نفریت فاملیال(سندرم آلپورت)،پروتئینوری غیرقابل شرح،صدمات کلیوی ،نارسایی کلیه،آزمایشات تشخیصی درمان جایگزینی -
کلیوی(همودیالیز) ،هموفیلتراسیون مداوم وریدی ،پیوندکلیه) طراحی کند.

-

کودک بااختالل درعملکرد اسکلتی -عضالنی یامفصلی معاینه کند.

-

کودک مبتال به تروما را بر اساس تدابیر اورژانس و بررسی سیستمیک)را اداره کند

-

کودک باناتوانی درحرکت (علل،اثرات جسمی،اثرات روانی ناتوانی درحرکت،اثرات ناتوانی حرکت درخانواده)،وسایل حرکتی-کودک
باشکستگی،شکستگیها ،کودک درگچ ،کودک درتراکشن،فیکساسیون خارجی و داخلی ،عوارض شکستگی ،آمپوتاسیون را توصیف کند.

-

مسائل مرتبط باسالمتی وورزش،صدمات ومشکالت بهداشتی ناشی ازورزش(آمادگی برای انواع ورزشها،انواع صدمات،له شدگیها،دررفتگیها،پیچ
خوردگیها وکشیدگیها،شکستگیهای ناشی ازفشار،صدمات ناشی ازورزشهای آبی ،نقش پرستاردرورزش کودکان را بحث کند.

-

کودک با مشکالت تورتیکولی،جابجایی اپی فیز فمور،کیفوز ولوردز،اسکولیوز ایدیوپاتیک عفونتهای ارتوپدی(استئومیلیت،آرتریت سپتیک،سل
استخوانی)-اختالل عملکرد مفاصل واستخوان(استئوژنزیز ایمپرفکتا،آرتریت روماتوئید جوانان،لوپوس اریتماتو سیستمیک)را اداره کند.

منابع اصلی درس:
;1. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children. (last edition)...
Philadelphia, St.Louis, Mosby, Elsevier, (last edition)....
2. Wong's D.L. Essentials of Pediatric Nursing. (last edition)..., Philadelphia: Mosby
Elsevier, (last edition)....
3. James S R, Ashwill JW, Droski SC. Nursing care of children principle and practice. (last
edition)...:
 -5سواالت جامع مراقبتهای پرستاری کودکان(براساس اشویل)  ،دانشورعامری،زهرا وهمکاران(گروه کودکان) ..آخرین چاپ
-6درسنامه کودک بیمار اساتید گروه کودکان کشور
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شیوه اداره درس و تدریس
کالس های آنالین و اف الین با مشارکت فعال دانشجویان از طریق ادوبی کانکت و قسمت گفتگو و تکالیف سامانه نوید

ابزار مورد نیاز تدریس
رایانه ،محتوای درسی به صورت فایل پاورپوینت یا پی دی اف

تکالیف
)1
)2
)3

شرکت فعال در کالس درس و فضای مجازی
ارائه مقاله دو مقاله فارسی با ارائه به زبان فارسی دو مقاله انگلیسی به زبان انگلیسی
ارائة وبینار در مورد یکی از موضوعات درسی با هماهنگی استاد و مسئول درس (بر اساس یک مبحث کودک و خانواده وی و یا یک سیستم
پرستاری مرتبط با نوزادان مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر کار برد بالینی وبینار ارائه می شود .سایر
همکالسی ها نیز به مشارکت فعال تشویق می گردند .مطالب از رفرنس های اصلی و به روز استفاده شود وحداقل سه مقاله  2017به باال
مورد مطالعه قرار گرفته شود .مطالب یک هفته قبل در اختیار استاد قرار گیرد.و بعد از اصالحات در اختیار استفاده دوستان قرار گیرد

شیوه ارزشیابی
ردیف

عنوان ارزشیابی
شرکت و حضور فعال در کالس های آنالین و اف الین

 1نمره

2

ارائه مقاله  2مقاله فارسی با ارائه به زبان فارسی و  2مقاله انگلیسی به زبان انگلیسی

 2نمره

3

 .1ارائة وبینار

 3نمره

4

آزمون پایان ترم

 14نمره

1

نمره

سیاستها و قوانین دوره:
 .1دانشجو موظف است امکانات و شرایط الزم جهت استفاده از کالس به صورت آنالین و یا آفالین را فراهم آورد.
 .2مشارکت دانشجو به عنوان حضور فعال در جلسات آنالین و در جلسات آفالین از طریق پاسخ به سواالت ،انجام خواهد گرفت .در
صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از  4/17ساعت جلسات باشد ،درس مربوطه در صورت مجاز بودن یا نبودن غیبت ،به
ترتیب حذف یا غیبت محسوب خواهد شد.
 .3حداکثر فرصت انجام تکالیف  10روز است .به تکالیفی که پس از زمان مقرر ارسال می گردد ،نمره ای تعلق نمی گیرد.
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جدول زمانبندی درس
عنوان :پرستاری در نوپایی و خردسالی
نیمسال تحصیلی :اول1399-1400/
شماره درس515543 :

فراگیران :ترم  3کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

جلسه

تاریخ

رئوس مطالب

1

99/6/31

معرفی درس
ارتقارشدو تکامل متناسب با نظریه های تکاملی دوره نوپایی

2

99/7/6

-مدیریت تنفسی سن نوپایی

3

99/7/13

4

99/7/20

5

99/7/27

6

99/8/11

7

99/8/18

زمان کالس :یکشنبه ها 8-10
نحوه
ارائه*

افالین
آنالین

ساختاروعملکرد سیستم گوارشی بیماریهای شایع و مراقبت های
پرستاری
ساختار وعملکرد قلب،بررسی عملکرد قلب ،تستهای تشخیصی عملکرد
قلب،اختالالت اکتسابی قلبی-عروقی
کودک با اختالالت عملکرد خونی (سیستم خونی وعملکردآن ،عوامل
اصلی خونی  ،بررسی عملکرد خونی-اختالالت سلولهای قرمز خون،آنمی
هایی که موجب افزایش تخریب گلبول قرمز میشوند ،آنمی هایی که
موجب تخریب یاکاهش تولیدگلبول قرمز میشوند  ،هموستاز نرمال
ونقص درهموستاز-دیگر اختالالت هماتولوژیک)
کودک اسیب دیده از سوختگی ها(ویژگیهای زخمهای سوختگی
،پاتوفیزیولوژی ،تدابیر درمانی،مدیریت مراقبت پرستاری تانوتوانی
بلع اشیاء یامواد صدمه زننده(کلیات درمان ومراقبت اورژانس
درکودکان،مسمومیت بافلزات سنگین،مسمومیتهای شایع
--------------------------------------------------------سوءرفتار با کودک(کودک غفلت شده،آزارجسمی،آزارجنسی،آزارعاطفی،
سو ء درمان کودک،مراقبتهای پرستاری ازکودک سوءرفتارشده
 ارتقاء سالمتی کودک خردسال وخانوادهرشدوتکامل را مطابق با نظریه های تکاملی
ارائه بیماریهای عفونی و بیماریهای واگیردار در دوره خردسالی

آنالین
آنالین
آفالین

آنالین

امکانات
مورد نیاز
ادوبی
کانکت
ادوبی
کانکت
ادوبی
کانکت
ادوبی
کانکت
ادوبی
کانکت

ادوبی
کانکت

منابع و نوع
محتوا
پاورپوینت
پاورپوینت

ارائه مقاله

پاورپوینت

تکلیف

پاورپوینت

ارائه مقاله

پاورپوینت

ارائه مقاله

پاورپوینت

ارائه

خانم دکتر نم
نباتی
خانم دکتر نم
نباتی
خانم دکتر نم
نباتی
دکتر نم نباتی
دکتر نم نباتی

دکتر نم نباتی

وبینار/
گفتگو و
باز
اندیشی

افالین

ادوبی
کانکت

8

99/8/25

کودک بااختالل عملکرد کلیوی(و مراقبت های پرستاری ان)-

آنالین

ادوبی
کانکت

پاورپوینت

9

99/9/2

مسائل مرتبط باسالمتی وورزش،صدمات ومشکالت بهداشتی ناشی آنالین
ازورزش-نقش پرستاردرورزش کودکان--کودک با مشکالت اسکلتی-
باناتوانی درحرکت (علل،اثرات جسمی،اثرات روانی ناتوانی درحرکت،اثرات
ناتوانی حرکت درخانواده)،وسایل حرکتی-کودک باشکستگی،شکستگیها
،کودک درگچ ،کودک درتراکشن،فیکساسیون خارجی و داخلی ،عوارض
شکستگی ،آمپوتاسیون

ادوبی
کانکت

پاورپوینت

4

فعالیت
یادگیری

مدرس

پاورپوینت

-

گفتگو ارائه

دکتر نم نباتی

دکتر نم نباتی

وبینار
ارائه
وبینار /باز
اندیشی

دکتر نم نباتی

