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  :  رسشرح د

اين واحد درسي حاوي اصول مراقبت خانواده محور، مفاهيم رشد و تكامل و مشكالت بهداشتي كودكان در              دوره 

طي اين درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با كودك و خانواده جهت حفظ و ارتقاء سالمت . هاي سني مختلف است

به عالوه در تدريس اين آشنايي دانشجو با مراقبت هاي پرستاري از . تأكيد مي شودو پيشگيري از بروز مشكالت بهداشتي 

ؤثر بر سالمت كودك و استفاده از مهارت هاي كودكان با بيماريهاي مختلف و نظريه ها و جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي م

  .دك و خانواده مدنظر مي باشدومراقبت از ك حل مشكالت در تفكر انتقادي و

  

  :ليهدف ك

با فرآيند رشد و تكامل و نيازهاي كودك و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقاء سالمت آشنايي دانشجو 

كودك و خانواده در چهارچوب مراقبت خانواده محور و فرآيند پرستاري منطبق بر جنبه هاي قانوني و احخالقي مراقبت از 

  . اي ارائه خدمات پرستاري به كودكان سالم و بيمار و خانواده آنانكودك و همچنين به منظور آماده شدن او بر

آگاهي، اهميت آموزش و بكارگيري اصول اوليه مراقبتهاي بهداشتي با در نظر گرفتن نيازهاي مختلف مراحل رشد و تكامل 

خواهند بود با تشخيص به منظور حفظ سالمت و پيشگيري از بروز عوارض بيماريها در كودكان و همچنين دانشجويان قادر 

  .زودرس تصميم گيري مناسب در انتخاب اولويت ها، از پيشگيري تا توان بخشي را به عنوان پرستار كودك به عهده بگيرند

  روش تدريس  اهداف اختصاصي  رئوس مطالب
مواد و 

  رسانه

تعداد 

  جلسات

سالمت در دوره 

  كودكي

  .را توضيح دهد 2010برنامه هاي مراقبت بهداشتي براساس مردم سالم 

  .را تشريح نمايد) مراقبت خانواده محور، مراقبت غير تروماتيك (فلسفه مراقبت

ارتباط درماني، حمايت از خانواده، توسعه سالمت، ( نقش پرستاري كودكان 

  .را بحث نمايد) پيشگيري از بيماريها و آموزش بهداشت

نقش پرستار در  تأثير خانواده و اجتماع، فرهنگ و مذهب بر سالمت كودك ،

  .مراقبت از كودك را بحث نمايد

مطالعه توسط دانشجويان و 

ارائه مقاله مرتبط در اين 

  خصوص طي جلسات

وايت بورد 

  و اساليد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  روش تدريس  اهداف اختصاصي  رئوس مطالب
مواد و 

  رسانه

تعداد 

  جلسات

مفاهيم رشد و 

  تكامل

  .مفاهيم رشد و تكامل را تعريف نمايد

  .واژه هايي كه براي مراحل تكاملي مورد استفاده مي شود را تعريف نمايد

  .نكات مهم در رشد و تكامل را فهرست نمايد

  .عوامل مؤثر در تكامل كودك را توضيح دهد

  .تئوري رشده و تكامل فرويد را با ذكر مثال كاربردي توضيح دهد

  .توضيح دهدتئوري رشد و تكامل اريكسون را با ذكر مثال كاربردي 

  .تئوري رشد و تكامل پياژه را با ذكر مثال كاربردي توضيح دهد

  .مثال كاربردي توضيح دهد تئوري رشد و تكامل كلبرگ را با ذكر

غربالگري رشد و تكامل كودك را با ذكر مثال كاربردي  بررسي تكامل و ابزار

  .توضيح دهد

  سخنراني و پرسش و پاسخ
وايت بورد 

  و اساليد
  جلسه 2

  بازي
وايت بورد   سخنراني و پرسش و پاسخ  .بازي و هقش آن بر تكامل كودك را با ذكر مثال كاربردي توضيح دهد

  و اساليد

  جلسه  1

ارتقاء سالمت 

كودك شيرخوار 

  و خانواده

  .تصوير از جسم خويشتن در كودك شيرخوار را با ذكر مثال كاربردي توضيح دهد

  .دهداضطراب جدايي در كودكان را توضيح 

آموزش هاي الزم به خانواده براي اعمال انضباط و محدوديت براي كودك را 

  .توضيح دهد

  .آموزش هاي الزم به خانواده درباره سندرم كودك لوس را توضيح دهد

آموزش هاي الزم به خانواده درباره مكيدن انگشت و استفاده از آن را توضيح 

  .دهد

  .ش دندان را توضيح دهدآموزش هاي الزم به خانواده درباره روي

  .آموزش هاي الزم به خانواده درباره تغذيه را توضيح دهد

  .آموزش هاي الزم به خانواده درباره خواب را توضيح دهد

  .آموزش هاي الزم به خانواده درباره پيشگيري از حوادث را توضيح دهد

  سخنراني و پرسش و پاسخ

وايت بورد 

و  و اساليد

  فيلم

  جلسه 3

مشكالت 

بهداشتي دوره 

  شيرخوارگي

مراقبت هاي پرستاري براي كودك مبتال به اختالالت تغذيه اي نارسايي رشد و 

  .كواشيور و ماراسموس را توضيح دهد

  .آموزش هاي ضروري براي والدين كودك مبتال به اسكوروي را توضيح دهد

  .آموزش هاي ضروري براي والدين كودك مبتال به راشي تيسم را توضيح دهد

  .آموزش هاي ضروري براي والدين كودك دچار حساسيت غذايي را توضيح دهد

آموزش هاي ضروري براي والدين كودك مبتال به برفك دهان و درماتيت دياپر را 

  .توضيح دهد

  سخنراني و پرسش و پاسخ

وايت بورد 

و  و اساليد

  فيلم

  جلسه 3



ارتقاي سالمت 

كودك نوپا و 

  خانواده

  .را با آوردن مثال هاي عيني توضيح دهدتصوير از جسم خويشتن 

راهنمايي هاي ضروري در مورد تكامل گفتاري و مشكالت گفتاري به والدين 

  .ارائه نمايد

آموزش هاي الزم درباره بهداشت كودكستان و تجارب كودكستان و آمادگي براي 

  .مربيان بهداشتي ارائه نمايد

  .كودك را توضيح دهدآموزش هاي الزم به والدين درباره تربيت جنسي 

آموزش هاي الزم به والدين درباره پرخاشگري و استرس و ترس كودك را 

  .توضيح دهد

درباره چگونگي تغذيه، خواب، بهداشت دندان، به والدين آموزش هاي ضروري 

  .را ارائه دهد

  سخنراني و پرسش و پاسخ
وايت بورد 

  و اساليد
  جلسه 1

مشكالت 

بهداشتي اوايل 

  خردسالي

  .ايجاد و راههاي پيشگيري از سوء رفتار با كودك در جامعه را بحث نمايدعلل 

  .آسكاريس را توضيح دهد/ آموزش هاي الزم به والدين كودك مبتال به كرمك

وايت بورد   سخنراني و پرسش و پاسخ

و  و اساليد

  فيلم

  جلسه  1

  

  

  

  روش تدريس  اهداف اختصاصي  رئوس مطالب
مواد و 

  رسانه

تعداد 

  جلسات

ارتقاي سالمت 

كودك سن 

مدرسه و 

  خانواده 

  .آموزش هاي الزم به والدين درباره تربيت جنسي كودك را توضيح دهد

درباره چگونگي تغذيه، خواب، بهداشت دندان به والدين آموزش هاي ضروري را 

  .ارائه دهد

ترس از مدرسه را به /بي اختياري مدفوع، بيش فعالي/علل ايجاد شب ادراري

  .ت نمايدتفكيك ليس

/                 آموزش هاي ضروري براي خانواده داراي كودك مبتال به شب ادراري

  .ترس از مدرسه را توضيح دهد/ بي اختياري مدفوع، بيش فعالي

  سخنراني و پرسش و پاسخ
وايت بورد 

  و اساليد
  جلسه 2

ارتقاء سالمت 

نوجوان و 

  خانواده 

تفكيك توضيح دهد و به مهمترين شاخص  فرآيند بلوغ در دختران و پسران را به

  .هاي هر كدام اشاره نمايد

  .آموزش هاي الزم درباره بهداشت دوران بلوغ را توضيح دهد

وايت بورد   سخنراني و پرسش و پاسخ

   و اساليد

  جلسه  1

شيوه هاي 

درماني مراقبتي 

بخش نوزادان و 

  كودكان

  .ببردآمادگي جهت روش هاي تشخيصي و درماني را نام 

  .شيوه هاي ايمني در بخش كودكان را نام ببرد

  .كاربرد شيوه هاي محدود كردن و نگه داشتن با هدف درماني را توضيح دهد

  .مراقبت پرستاري در روش تغذيه از طريق گاواژ را توضيح دهد

  .ضرورت تغذيه از طريق گاستروستومي راتوضيح دهد

  .ي را توضيح دهدآموزش به خانواده و مراقبت خانگي در استوم

نكات كليدي در مراقبت هاي پرستاري به هنگام دارو درماني در بخش كودكان را 

  .فهرست نمايد

  .نكات كليدي به هنگام دادن دارو از راه خوراكي را فهرست نمايد

مكان هاي مناسب براي تزريق عضالني را نام ببرد و مزايا و معايب هر كدام را 

  .ليست نمايد

  .كليدي به هنگام تزريقات عضالني را توضيح دهدمراقبت هاي 

  .نحوه تزريقات زير جلدي را ترسيم نمايد

  .اصول اساسي در دادن دارو از راه وريدي را توضيح دهد

  .نحوه دادن دارو از راه معقد را توضيح دهد

  .مراقبت هاي الزم در دادن قطره هاي گوش و بيني و چشم را توضيح دهد

  .نمونه گيري از مايع مغزي نخاعي را فهرست نمايدتدابير مراقبتي در 

  سخنراني و پرسش و پاسخ

وايت بورد 

و  و اساليد

  فيلم

  جلسه 2



مراقبت از كودك 

مبتال به اختالالت 

  :دستگاه تنفسي
  

  مراقبت پرستاري در كودك مبتال به كروپ

  مراقبت پرستاري در كودك مبتال به پنوموني

  به آسممراقبت پرستاري در كودك مبتال 

  مراقبت پرستاري در كودك مبتال به فيروزكستيك

  مراقبت پرستاري در كودك مبتال به ناز فرمارنژيت

      

مراقبت از كودك 

مبتال به اختالالت 

  :شامل گوارشي

  اسهال ، استفراغ، تنگي هيپرتروتيك پيلور، سلياك ، شكاف كام و لب، آترزي مري
      

مراقبت از كودك 

مبتال به اختالالت 

دستگاه ادراري 

  :شامل 

  گلومرولوتويت، سندرم ترتيتك ، پيلوتريت، عفونتهاي دستگاه ادراري

  

      

مراقبت از كودك 

مبتال به اختالالت 

قلبي و عروقي 

  :شامل

  انواع نقص هاي قلبي، مادرزادي و مراقبتهاي مربوطه، تب ، مايتسمال و كاوازاكي

  

      

  

  

  

  روش تدريس  اهداف اختصاصي  رئوس مطالب
مواد و 

  رسانه

تعداد 

  جلسات

مراقبت از كودك مبتال به 

  :اختالالت خوني شامل
  تاالسمي ، كم خوني و انواع آن، هموفيلي، انواع پورپورا

      

مراقبت از كودك مبتال به 

  :اختالالت بدخيم شامل

لوسمي، هموچكين، تومور ويلمز، تومورهاي مغزي، استئوساركوم، 

  نوروپالستوم، رتينوپالستوم

      

مراقبت از كودك مبتال به 

اختالالت سيستم عصبي مركزي 

  :شامل

  هيدروسفالي، اسينابينيدا، سندرم داون، ترماي سر، فلج مغزي، تشنج و انواع آن

  

      

مراقبت از كودك مبتال به 

اختالالت متابوليك و 

  :آندوكرين شامل

  ديابت، فنيل كتونوري، گال كتوزوي و اختالالت تيروئيد

      

مراقبت از كودك مبتال به 

 –اختالالت دستگاه عضالني 

  : اسكلتي شامل

ديسپالزي تكاملي هيپ، پاي چماقي، آرتيت جوانان، استئوميلت ، گچ گيري و 

  مرااقبت، كشش و مراقبت

      

مراقبت از كودكان مبتال به 

بيماريهاي وخيم و روبه احتضار 

  :شامل

والدين، آگاهي كودك در حال احتضار اصول درمانهاي تسكيني، تصميم گيري 

  در رابطه با مرگ، درك كودكان از مرگ

      

پرستاري از كودك مبتال به 

  ناهنجاريهاي مادرزادي

  آمادگي جهت روش هاي تشخيصي و درماني را نام ببرد

معاينات فيزيكي خاص كودكان مبتال به ناهنجاريهاي مادرزادي قلب و عروق، ژنتيك، 

  .ادراري و تناسلي را انجام دهدمتابوليسم، 

  .عاليم باليني و پاراكلينيكي انواع ناهنجاريهاي مادرزادي را نام ببرد

  .مراقبت پرستاري در كودك مبتال به ناهنجاري مادرزادي قلب و عروق را توضيح دهد

  .مراقبت پرستاري در كودك مبتال به ناهنجاري مادرزادي ژنتيك را توضيح دهد

  .در كودك مبتال به ناهنجاري مادرزادي متابوليسم را توضيح دهد مراقبت پرستاري

  .مراقبت پرستاري در كودك مبتال به ناهنجاري مادرزادي ادراري و تناسلي را توضيح دهد

نمايش –سخنراني

  پرسش و پاسخ -

وايت بورد 

و  و اساليد

  فيلم

  جلسه 2



  .آموزش به خانواده و مراقبت خانگي در ناهنجاريهاي مادرزادي را توضيح دهد

  سخنراني، پرسش و پاسخ ، ارائه مقاله توسط فراگيران :شيوه تدريس

  

  .اساليد و فيلمهايي كه توسط مدرس تهيه شده است :وسايل مورد استفاده

  

  :شيوه ارزشيابي

  نمره 10: چهارگزينه اي :   آزمون پايان ترم                 نمره           4: آزمون بخش رشد و تكامل:                                    آزمون ميان ترم تشريحي

  :فعاليتهاي كالسي انفرادي 

  نمره  1: بررسي و ارزشيابي رشد و تكامل يك كودك  يا نوجوان در يكي از دوره هاي سني و ارائه شفاهي آن

  نمره  1: نمره            انگليسي 1: فارسي :        ارائه شفاهي مقاالت مرتبط با عناوين درسي

  نمره  2: انتخاب يك موضوع از مطالب درسي و ارائه آن طي جلسات: نفره 2فعاليت هاي كالسي در قالب گروه 

  نمره  2: رعايت اصول اخالقي و مشاركت در بحث كالسي
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