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 پرستاری ماماییدانشکده:

  کارشناسی پرستاری   :تحصیلی یرشتهو مقطع                کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادانپرستاری :گروه آموزشی
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         2پرستاری کودکان  

 واحد  3

 هتهف16

 

       محمدی  دکترخانم 

 

درصد نمره،  آزمون پایان 30آزمون های  میان ترم   

 درصد نمره   60ترم

 خانم ها دکتر شوقی و محمدی 
 

انجام مداخالت  به منظور    آشنائی با بیماری های رایج دوران کودکی 

اعاده سالمتی ، افزایش   پرستاری الزم و ارائه مراقبت با کیفیت ، جهت

رفاه ، ارتقا سالمت کودك و خانواده در چهارچوب مراقبت خانواده محور ، 

اخالقی   پرستاری با تاکید بر جنبه های  غیر تروماتیک و کل نگر و فرآیند

 مراقبت از کودك 
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دوره  یبند  زمان  
 عنوان مطالب جلسه

 معرفی  و ارائه طرح درس و قوانين کالس   1

  بررسی و مراقبت از نوزادان با آنومالی ها، مروري بر اهميت مراقبت نوزاد پر خطر

 فتق ديافراگماتيک ،شکاف لب وشکاف کام، آترزي مري  2

 تنگی هيپرتروفيک مادرزادي پيلور، مگاکولون ، انواژيناسيون، ريفالکس گاسترو ازوفاژ  -  -هآمفالوسل ، مقعدبست 3

 هيدروسل   -اپی سپادياس،  -اکستروفی مثانه، هيپوسپادياس 4

   ران مفصل مادرزادي دررفتگی پاچنبري،: اسکلتی –ناهنجاريهاي عضالنی  -دوجنسی 5

 متابوليکی:فنيل کتونوري،گاالکتوزمی، کرتينيسماختالالت ارثی  6

 مشکالت نوزادان پرخطر : سپسيس ، آنتروکوليت نکروزان و تشنج هاي نوزادي  7

 هيدرسفالی وانواع آن  ميکروسفالی، آنانسفالی، مننگوسل، اسپينابيفيدا،: ناهنجاريهاي سيستم اعصاب مرکزي  8

 بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، اختالالت گوارشی : تکامل بيولوژيکی و 10

 سلياک

 -اختالالت آب و الکتروليت  : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن 

 وريد اسهال واستفراغ:تعادل مايعات والکتروليتها،مايع درمانی از راه دهان و

، UTI : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالناختالالت کليوي :   11

 ، کليه پلی کيستيک ريفالکس مثانه به حالب ، تومور ويلمز ، سندرم نفروتيک

مفاهيم کلی مراقبت با روش هاي مراقبتی اطفال ، آمادگی جهت انجام پروسيجرهاي درمانی )آمادگی جسمی ،  12

 نی ، روش هاي مختلف تغذيه و روش هاي دفع روده ايیروانی ( ايم

اختالالت شناختی و حسی : مفاهيم کلی اختالالت شناختی و مراقبت پرستاري سندرم داون ، عقب ماندگی  13

 ذهنی ، ناشنوايی ، نابينايی با تاکيد بر جنبه هاي پيشگيري و توانبخشی و مراقبت از کودکان

مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بيماري مزمن و معلوليت : مرورو تصويري از مراقبت کودک ، جنبه هاي  14

 از بيماري مزمن يا معلوليت کودک و ارتقا رشد و تکامل طبيعی و کمک به انطباق کودک 

يت کودک ، مداخالت و خانواده کودک با نيازهاي خاص : بررسی توانايی و سازگاري خانواده ، قبول موقع 15

کودک در حال احتضار : مروري بر عکس العمل کودک و خانواده مشرف به مرگ کودک  -سيستم هاي حمايتی 

 و مراقبت هاي خانواده و کودک در حال احتضار 

ر اختالالت خون : تکامل بيولوژيکی و بررسی  کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، کم خونی فق 16

 آهن ، تاالسمی

 هموفيلی ، لوسمی حاد ادامه اختالالت خونی ،  17

اختالالت قلبی : تکامل بيولوژيکی و بررسی در کودکان با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ،:ارتباط بين  18

ه شريان  شريان ريوي وآئورت ،کوارکتاسيون آئورت،ارتباط بين بطنها،تنگی دريچه شريان ريوي،تنگی دريچ
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 آئورت. 

مراقبتهاي قبل وپس ازعمل جراحی قلب باز،  نارسايی احتقانی قلب،  -ی عروق بزرگيتترالوژي فالوت وجابجا 19

 سندرم کاوازاکی

ختالالت تنفسی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن کروپ ، ا 20

 پنومونی 

 ، آسم CFآسپيراسيون جسم خارجی و احيا قلبی ريوي ،  21

 اختالالت سيستم  عصبی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن:  22

 و فلج مغزي تالالت تشنج در کودکاناخ

مراقبت خانواده محور از کودک طی بيماري و بستري شدن : تنيدگی بستري شدن و عکس العمل کودک  23

آمادگی کودک جهت بستري شدن : آمادگی از ، پيشگيري يا کاهش اضطراب جدايی و کنترل و صدمه جسمی

 بررسی و مراقبت درد -قبل از بستري تا پذيرش ،ترخيص و مراقبت در منزل 

اضطراب جدايی ، از دست دادن کنترل و صدمه جسمی ، اثرات بستري شدن ، تنيدگی و عکس العمل هاي    24

 خانواده کودک بستري 

 :م ببرید()لطفا نامنابع پیشنهادی برای مطالعه: 

         :منابع انگلیسی   

1. Hochenberry , M.J,Wilson D . 2019 Wong's   Nursing Care of Infants and 

Children. Philadelphia ,st .louis, Mosby,Elsevier. 

2-James, S. R. A shwill , J. W. Droske , S.G. Nursing care of children  principle 

and practice (last ed) Philadelphia : Saunders . 
 

Website: up to date. 

 

 

 منابع فارسی:

سونیا آرزومانیانس،  مهناز شوقی، مهناز سنجری، نشر  پرستاری کودکان ونگ ، کودك سالم. ترجمه-1

 1399 -جامعه نگر

 13998  -نشر جامعه نگر  -نویسندگان: مهناز شوقی، حامد مرتضوی  -درسنامه کودکان  -2

 


