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 پرستاری ماماییدانشکده:

کارشناسی ارشد پرستاری    :تحصیلی یرشتهو  مقطع روان پرستاری              کودکان وپرستاری    :گروه آموزشی

 کودکان

 

 عنوان درس

 

 تعداد واحد

 

 مدت دوره 

 

 یا همزمان یش نیازپ

 

   مسئول درس

 

 زمان برگزاری    

 

 

   )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  
 

       مدرسین:   
 

 

 : شرح دوره

 

 

 

 

 
 

     

 

 
 

 

 

           پرستاری دردوره نوپایی وخردسالی  

 واحد  1

 هتهف 8

     تکامل وسالمت خانواده  –بررسی وضعیت سالمت کودک 

     خانم دکتر شوقی 

 دانشکده پرستاری مامایی

درصد   30،انجام تکالیف درصد نمره  50آزمون پایان ترم

 درصد نمره  20نمره،  شرکت فعال در کالس  

 و ثابتی محمدی  ، خانم ها دکتر شوقی 
 

در طی این دوره دانشجو با رشد و تکامل دوره نوپایی و خردسالی ، ارتقا  

سالمتی کودک نوپا و خردسال و خانواده و اختالالت شایع در دوره نوپایی 

  شود.   ومراقبتهای پرستاری مربوطه آشنا میو خردسالی  

توانمند سازی دانشجو برای شناخت اصول و مفاهیم سالمت تا  :هدف کلی

خردسالی با برقراری ارتباط وحمایت  بیماری کودکان در مرحله نوپایی و

فراهم  مناسب و به موقع از خانواده جهت شناسایی کودکان دارای مشکل و

خردسال از   موقعیتهای مناسب با توجه به نقش پرستار کودک نوپا وآوردن 

 پذیرش تا ترخیص.
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دوره  یبند  زمان  

 عنوان مطالب  جلسه

 جلسه اول

 

 ارتقاء سالمتی در دوره نوپایی –رشد وتکامل دوره نوپایی 

رشد وتکامل دوره خردسالی ، ارتقاء سالمتی در دوره خردسالی)قبل ازمدرسه( بیماریهای واگیردار شایع  

 ،مسمومیتهای شایع در کودکان  

 جلسه دوم 

 

 سوختگی ها )ویژگی زخمهای سوختگی ،پاتوفیزیولوژی ،تدابیر درمان( ،مدیریت مراقبت پرستاری تا نوتوانی 

 جلسه سوم 

 

-تستهای تشخیصی قلب–بررسی عملکرد قلب –ساختار وعملکرد قلب -اختالالت قلبی عروقی دوران نوپایی

 پیوند قلب -اختالالت اکتسابی قلبی عروقی

جلسه 

 چهارم 

 

 اختالل عملکرد مفاصل واستخوان :استئوژنز ایمپرفکتا  ،     

 عفونتهای ارتوپدی:استئومیلیت ،آرتریت سپتیک ،سل استخوانی 

 پنجم جلسه

 

 هی،سل ر  یتنفس   دینوپد ی،عفونتها یتنفس   یتحتان یمجار  ی ،عفونتها  یتنفس  یفوفان  یمجار  یعفونتها

 جلسه ششم 

 

،آنمی هایی که موجب افزایش  RBCبررسی عملکرد خونی،اختالالت –اختالالت سیستم خونی  

نرمال ونقص در می شود ،هموستاز  RBCمی شود ، آنمی هایی که موجب کاهش تولیدRBCتخریب

 هموستاز،سایر اختالالت هماتولوژیک

 جلسه هفتم 

 

ساختار وعملکرد مجاری تنفسی ،بررسی عملکرد تنفسی ،درمانهای تنفسی ،تراکئوستومی،اورژانسهای  

 خواب کودک یآپنه انسداد ،سندرم تنفسی ،مدیریت مراقبت تنفسی

تحریک پذیر،بیماریهای التهابی   اختالالت سیستم گوارشی ،بررسی عملکرد گوارشی ،سندرم روده

 روده،،سندرم سوء جذب ،خونریزی گوارشی ،اختالالت کبدی ،هپاتیت حاد ،سیروز 

جلسه 

 هشتم

 

 

اختالل عملکرد کلیوی :ساختار وعملکرد کلیه ،بیماریهای گلومروالر ،اختالالت توبولهای کلیه ،سندرم  

 همولیتیک اورمیک ،سندرم آلپورت 
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