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 پرستاری ماماییدانشکده:

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

 پرستاری 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 در دوره شیرخوارگی      

 واحد   1

 ه تهف8

      تکامل و سالمت خانواده   -بررسی وضعیت سالمت کودک

 

 

  50آزمون پايان ترم  ،درصد نمره 20آزمون های  میان ترم 

شرکت فعال در  درصد نمره، 20انجام تکالیف  ،درصد نمره

 درصد نمره 10کالس 

 

 ،ول مراقبت خانواده محوراص ،یرخوارگیتکامل دوره ش رشد و میبا مفاه انيدانشجو 

 ند يمربوطه آشنا شده و بر طبق مراحل فرا یپرستار یمراقبتها و عيشا یها یماریب

 یمراقبت مهبرنا کرده و نییرا تع رخواریکودکان ش یمشکالت بهداشت یپرستار

 یم نيآنها تدو یها ازیبر آموزش به خانواده بر اساس ن دیخانواده محور را با تاک

 .ندينما

بر اساس  یکینیو پاراکل ینیبال ميشناخت عال و یابی: دانشجو با ارزشیکل هدف

 ی اورژانسها نیهمچن مختلف و یها ستمیدر اختالالت س یکيولوژیپاتوب راتییتغ

از بروز  یریشگیو پ  مراقبت ،یزيبرنامه ر ،یپرستار یها صیبه تشخ رخوارانیش

به حداکثر رساندن  یبرا  االزم ر یبتواند به خانواده آموزشها برده و یعوارض پ 

 سطح سالمت کودک وخانواده ارائه دهد.
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هدور  یبند  زمان  
 عنوان مطالب جلسه

 
مراقبت از کودک شیرخواربا نیاز های اختصاصی )مزمن و ناتوان کننده( -معاينه فیزيکی کودک شیرخوار جلسه اول 

 مراقبت خانواده محور-مبتنی بر فرايند پرستاری

 
فیزيکی، تکامل روانی اجتماعی، تکامل شناختی، تکامل حسی رشد وتکامل دوره شیرخوارگی )رشد  جلسه دوم

حرکتیتکامل جنسی ،تکامل زبان ،تغذيه ، مراقبت از دندان ها ، خواب و بازی، واکسیناسیون و پیشگیری از  

 حوادث، نقش پرستار در رشد و تکامل و ارتقای سالمتی دوره شیرخوارگی

 
 جلسه سوم

 
 در کودکان شیرخوار، مراقبت از شیرخوار در حال مرگمراقبتهای تسکینی و کنترل درد 

 

 
مفاهیم کلی کودک دارای   –مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت شناختی، حسی ،ارتباطی  جلسه چهارم

 ناشنوا، ارتباط غیر کالمی، اختالالت گفتاری –تخريب توامان : نابینا 

 
 اوتیسم و مراقبتهای پرستاری آن جلسه پنجم

 ، حوادث (  SIDSمراقبتهای پرستاری در موقعیتهای اورژانس)

 
عضالنی: هايپوتونی، آتروفی عضالنی نخاعی  –مراقبت پرستاری از کودک با اختالل عملکرد عصبی  جلسه ششم

 شیرخوارگی )وردينگ هافمن (،گیلن باره ،کزاز ،بوتولیسم ، میاستنی گراو 

 
تعادل آب ،اختالل در تعادل مايعات و الکترولیت ،دهیدراتاسیون ،مسمومیت ناشی از آب ،ادم .بررسی و  جلسه هفتم 

اختالل در تعادل اسید وباز: -الکترولیت در دوره شیرخوارگی مراقبتهای پرستاری در اختالالت مايعات و 

 اسیدوز تنفسی ،آلکالوز تنفسی ،اسیدوز متابولیک ،آلکالوز متابولیک

 
 جلسه هشتم

 
موقعیتهای که عدم تعادل مايعات و الکترولیت ها را ايجاد میکند: اسهال های مقاوم مرحله شیرخوارگی،  

،استفراغ حاالت شوک :شوک سپتیک ،شوک آنافیالکسی ،سندرم شوک اسهال غیر اختصاصی مزمن 

 توکسیک در دوران شیرخوارگی
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