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 رستاریدانشکده پ

 طرح درس پرستاری 

 نظری نوع واحد:   2پرستاری کودکان : عنوان درس

 واحد 3 تعداد واحد:

  -واحد( 2حمیده گلی)  مدرس:

 واحد(  1مژگان انصاری) 

 پرستاری  کارشناسی  مقطع:

 مقدمه: 

 تامین سالمت و پیشگیری از بخش های اساسی در مراقبت پرستاری از

کودکان است وعلی رغم به کارگیری تمامی امکانات جهت تامین سالمت 

کودکان، بیماری به علت توان ناکافی جسمی و روانی به سراغ کودکان 

می آید بنابراین ضرورت دارد پرستاران از وقوع عوارض عاطفی یا 

روانی در کودک بستری در بیمارستان  جلوگیری نموده  و نقش حیاتی 

پس جهت رسیدن به این امر مهم آشنایی و . داشته باشنددر این تالش 

یادگیری دانشجویان با مفاهیم بیماری و روشهای مراقبتی جهت بهبود 

 . کودکان بیمارالزامی می باشد

 اهداف اختصاصی: 

به منظوور انجوام مودا الت   آشنائي با بیماری های رایج دوران کودکی

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

رفاه ، ارتقا سالمت كودك و  وانواده در ههوارهوم مراقبوت  وانواده 

پرستاري با تاکید بر جنبوه  محور ، غیر تروماتیک و کل نگر و فرآیند

 . ا القي مراقبت از كودک  هاي

 اهداف رفتاری: 

 از فراگیر انتظار می رود در پایان دوره قادر باشد:

قرار دادن دوره تکاملی و رشدی کودکان در ههارهوم  ضمن مد نظر

 مراقبت  انواده محور: 

 محور را در طوی بیمواري و بسوتري شودن کوودك ه مراقبت  انواد

 .آموزش دهد

  عالیم تنیدگی در کودکان در طی بستری شدن و عکس العمل کودکان

 . را شرح دهند

 اطفال را جهت رو ش هاي مراقبتی و تشخیصی آماده نماید. 

 درد را بررسی و مراقبت الزم را در این به عمل آورد. 

  توضیحاتی در ارتباط با مفاهیم روشهای مراقبتی اطفوال ارائوه

 دهند.

 روشهاي تغذیه در کودك بیمار را توضیح دهد 

  مراقبت های پرستاری از کودک مبتال به ا تاللت حسی و ذهنی را



 تشریح کنند.

  سندرم داون و عقب ماندگی در مورد ناشنوایی و نابینایی و

 ذهنی طرح مراقبتی پیاده سازند.

  شرح  آم و الکترولیتها مانند اسهال و استفراغ راا تالالت

 دهند.

  تکامل بیولوژیکی  سیستم ادراری و بررسی کودک بر اساس ا تالف

 توضیح دهند. کودکان و بزرگساالن را

  ا تالف تکامل بیولوژیکی سیستم تنفسی و بررسی کودک بر اساس

 توضیح دهند. کودکان و بزرگساالن را

  تکامل بیولوژیکی سیستم گوارشی و بررسی کودک بر اساس ا تالف

 .توضیح دهند کودکان و بزرگساالن را

  تکامل بیولوژیکی سیستم قلبی و بررسی کودک بر اساس ا تالف

 .توضیح دهند کودکان و بزرگساالن را

  کودک بر اساس ا تالف تکامل بیولوژیکی سیستم  ون و بررسی

 .توضیح دهند کودکان و بزرگساالن را

  تکامل بیولوژیکی سیستم عصبی و بررسی کودک بر اساس ا تالف

 .توضیح دهند کودکان و بزرگساالن را

  در حال احتضار را شناسایی و مراقبت  انواده و کوودك را کودك

 .ارائه دهد

 استراتژی آموزشی:

 گروهیسخنرانی، پرسش وپاسخ و بحث 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور، پاورپوینت

 تکالیف و ارزشیابی دانشجویان: 

 درصد 51 فعالیت های تکمیلی و حضور در کالس

 درصد 51 ارائه کنفرانس و بحث های کالسی

امتحان کتبی) هندگزینه ای، کوتاه 

 پاسخ، جورکردنی و بازپاسخ(

 درصد  07

با توجه به مقرارت  :تاخیر دانشجومقررات و نحوه برخورد با غیبت و 

رعایت نظم و حضور به موقع، ارائه  آموزشی دانشکده صورت  واهد گرفت.

عدم  كالسي در زمان مقرر، همكاري با سایر دانشجویان،  پروژه هاي

 ضروری می باشد. استفاده از تلفن همراه در كالس

 منابع: 

- Wong's Essentials of Pediatric Nursing, 10th Edition, 2016 

عابدینی،  زهرا. درسنامه پرستاری کودکوان کوودک بیموار، ونو   - -

 ، تهران: اندیشه رفیع هاپ اول 2112

 زمان بندی جلسات 

 موضوع  جلسه 

 مراقبت  انواده محوراز کودک طی بیماری و بستری شدن اول 

 آمادگی کودک جهت بستری شدن دوم 

 روش های مراقبتی اطفالمفاهیم کلی مرتبط با  سوم

 مفاهیم کلی مرتبط با روش های مراقبتی اطفال چهارم

 روش های مختلف تغذیه پنجم

مراقبت  انواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن و  ششم



 معلولیت

  انواده کودک با نیاز های  اص هفتم

 مراقبت از درد هشتم

 کودک در حال احتضار نهم

 شنا تی و حسیا تالالت  دهم

 کلیویا تالالت  یازدهم

 ا تالالت آم و الکترولیت ها دوازدهم

 ا تالالت قلبی  سیزدهم

 ا تالالت تنفسی  چهاردهم

 ا تالالت تنفسی  پانزدهم

 ا تالالت  ون شانزدهم

 ا تالالت  ون  هفدهم

 ا تالالت سیستم عصبی  نوزدهم 

 ا تالالت سیستم عصبی  بیست ویکم 

 ا تالالت سیستم عصبی  بیست و سه 

 ارائه کنفرانس دانشجویان  بیست و چهار 

 

 

 

 

 


