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تاريخ امتحان پايان ترم
مقدمه(:براساس سرفصل درس مربوطه)
تدريس اين واحد درسی به منظور آشنايی دانشجو با

شناخت حاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص نیازها و

تصمیم مناسب بویژه در نوزادان آسیب پذیر نظیر نوزاد نارس و غیره

هدف کلی:

 -1شناخت حاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص نیازها و تصمیم مناسب بویژه در نوزادان
آسیب پذیر نظیر نوزاد نارس و غیره
 -2تشخیص و شناخت ناهنجاری و بیماریهای نوزاد و شیر خوار
 -3شناخت نحوه رشد و تکامل و نقش تغذیه و شیر مادر بر سالمت کودک و مهارت در آموزس مربوطه های
 -4رعایت اصول بهداشتی و موارد پیشگیری از چمله واکسیناسیون در مورد سالمت نوزاد و شیر خوار و دادن آموزش
الزم به خانواده و مادر
اهداف رفتاری :در پایان درس دانشجو بایستی قادر باشد موارد زیر را بداند :

-1رشد و تکامل دوره نوزادی را توضیح دهد.
 -2رشد و تکامل جسمی ،ذهنی و روانی را در دوره شیر خوارگی شرح دهد.
 -3رشد وتکامل دوره نوپایی را بیان کند.
 -4رشد و تکامل دوره های مختلف را با یکدیگر مقایسه کند.
 - 5معاینه فیزیکی نوزاد را به طور کامل توضیح دهد.
 -6تفاوتهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک را در معاینه
فیزیکی تشخیص دهد.
 -7سن حاملگی نوزاد را با توجه به معیارهای فیزیکی و ویژگیهای نورولوژیک تعیین کند.
 -8مشخصات فیزیولوژیکی نوزاد نارس را بیان کند.
 -9مشخصات فیزیولوژیک نوزاد دیررس را شرح دهد.

 -10مشخصات فیزیولوژیکی نوزاد طبیعی را بیان کند.
 -11تفاوتهای فیزیولوژیک را در نوزاد طبیعی و نارس تشخیص دهد
 -12نوزادان پر خطر را شناسایی کند.
 -13توجهات پرستاری از نوزادان نارس بالفاصله بعد از تولد به ترتیب اولویت بیان کند.
 -14صدمات هنگام تولد را شناسایی کند.
 -15تدابیر پرستاری مربوطه به هر گونه صدمه هنگام تولد را بیان کند.
 -16مراقبتهای الزم در مورد نوزادان مادران دیابتیک را شرح دهد.
 -17نمره آپگار نوزاد را محاسبه کند.
 -18عملیات احیاء را به درستی شرح دهد.
 -19داروهای مورد لزوم در احیاء را نام ببرد.
 -20موارد کاربرد داروها را دقیقا شرح دهد.
 -21انواع آپنه نوزادی را تعریف کند و پاتوفیزیولوژی وخطرات آن راشرح دهد.
 -22اقدامات دارویی را در آپنه نوزادی بیان کند.
 -23فتق دیافراگمی را تعریف کند.
 -24عالئم  ،تشخیص و درمان  -فتق دیافراگمی را توضیح دهد.
 -25مراقبتهای قبل و بعد از عمل در فتق دیافراگمی را بیان کند.
 -26پاتوفیزیولوژی  RDSرا بیان کنید.
 -27درمان  RDSرا شرح دهد.
 -28مراقبتهای پرستاری از نوزاد مبتال به  RDSرا بیان کند.
 -28دالیل ایجاد کننده پنوموتراکس را ذکر کند.
 -29عالئم  ،تشخیص و درمان پنوموتراکس را توضیح دهد.
 -30روش های درمانی پنوموتراکس را بیان کند.
-31مراقبتهای پرستاری در پنوموتراکس را شرح دهد.
 -32روشهای برخورد با آسپیراسیون مکونیوم را ذکر کند.
 -33عالئم  ،تشخیص و درمان آسپیراسیون مکونیوم را توضیح دهد.
 -34عالئم  ،تشخیص و درمان آترزی مری را توضیح دهد.
 -35مراقبتهای قبل از عمل آترزی مری را شرح دهد
 -36انواع هرمافرودیسم را تعریف کند .و عالئم  ،تشخیص و درمان آن را شرح دهد.
 -37هیپوسپادیاس را تعربف کند .و عالئم  ،تشخیص و درمان آن را شرح دهد
 -38اپی سپادیاس را تعریف کند . .و عالئم  ،تشخیص و درمان آن را شرح دهد
 -39عالئم اکستروفی مثانه را بیان کند . .و علل آن  ،تشخیص و درمان آن را شرح دهد
 -40مراقبتهای قبل و بعد از عمل اکستروفی مثانه را بیان کند.
 -41علل سپسیس در نوزادان را بیان کند.و عالئم  ،تشخیص آن را شرح دهد
 -42درمان سپسیس را شرح دهد.
 -43عالئم بالینی مننژیت را بیان کند . .و علل ایجاد کننده  ،تشخیص و درمان آن را شرح دهد
 -44عالئم آزمایشگاهی مننژیت را بیان کند .و علل ایجاد کننده  ،تشخیص و درمان آن را شرح دهد

 -45مراقبتهای پرستاری از نوزادان مبتال به مننژیت را بیان کند.
 -46انواع تشنج را بیان کند .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -47علل بروز تشنج در نوزادان را شرح دهد.
 -48درمان تشنج را بیان کند .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -49انواع یرقان را تعریف کند . .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -50انواع درمانهای یرقان را بیان کند.
 -51مراقبتهای پرستاری در حین فتو تراپی را شرح دهد.
 -35مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از تعویض راخون را بیان کند.
 -36عالئم کرنیکتروس را شرح دهد . .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -37یبوست را تعریف کند . .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -38علل یبوست را بیان کند.
 -39روشهای درمان یبوست را شرح دهد.
 -40اسهال را تعریف کند . .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -41دالیل اسهال را نام ببرد.
 -42انواع دهیدراتاسیون را تعریف کند.
 -43روشهای درمان دهیدراتاسیون را شرح دهد.
 -44انواع سوء تغذیه را تعریف کند . .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن راشرح دهد.
 -45چاقی را تعریف کند.
 -46علل چاقی را بیان کند.
 -47انواع بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها را تعریف کند.
 -48عالئم بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها را شرح دهد.
 -49روشهای پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها را بیان کند.
 -50درمان بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها آنها را شرح دهد.
 -51در دوران بارداری و بعد از زایمان آموزش های الزم را به مادر ارائه دهد.
 -52ارزشها و مزایای شیر مادر را بیان کند.
 -53شیر مادر را با دیگر انواع شیرها مقایسه کند.
 -54چگونگی تغذیه تکمیلی را شرح دهد.
 -55انواع ایمن سازی را تعریف کند.
 -56موارد منع مصرف مطلق واکسن سیاه سرفه را شرح دهد.
 -57موارد منع مصرف واکسن  MMRرا بیان کند.
 -58برنامه ایمن سازی همگانی کودکان با توجه به شرایط بهداشتی ایران را شرح دهد.
 -59برنامه ایمن سازی در موارد تاخیری و غیر معمول را شرح دهد
روش تدريس:
تشخیص و ارائه خدمات مربوطه در مورد بیماریهای نوزادان و نیز مشکالت نوزادان و انجام مشاوره و آموزشهای مربوط
به آنها.

فعاليتهای فراگيران:
 -1شرکت در مباحث کالس با انجام مطالعه های متنوع در مورد موضوع کالس
 -2استفاده از اينترنت و تحقيق و پژوهش در مورد موضوع و ارائه نتايج آن در کالس
 -3ارائه به موقع تکاليف درسی

روش ارزشيابی:

 -1امتحان ميان ترم %25

 -2کوئيزهای کالسی %5

 -4حضور و غياب %5

 -5امتحان پايان ترم %60
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تاريخ

 -3فعاليت کالسی %5
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رئوس مطالب

روز اول

رشد و تکامل دوره نوزادی  -رشد و تکامل جسمی ،ذهنی و روانی را در دوره شیر
خوارگی  -رشد وتکامل دوره نوپایی  -مقایسه رشد و تکامل دوره های مختلف.

روز دوم

معاینه فیزیکی نوزاد  -تفاوتهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک در معاینه فیزیکی –
تعیین سن حاملگی نوزاد با توجه به معیارهای فیزیکی و ویژگیهای نورولوژیک -
مشخصات فیزیولوژیکی نوزاد نارس

روز سوم

تفاوتهای فیزیولوژیک را در نوزاد طبیعی و  -مشخصات فیزیولوژیکی نوزاد طبیعی
نارس  -نوزادان پر خطر  -توجهات پرستاری از نوزادان نارس بالفاصله بعد از تولد به
ترتیب اولویت  -صدمات هنگام تولد

روز چهارم

مراقبتهای الزم در مورد نوزادان مادران دیابتی  -نمره آپگار نوزاد  -عملیات احیاء
داروهای مورد لزوم در احیاء  -موارد کاربرد داروها

روز پنجم

انواع آپنه نوزادی و پاتوفیزیولوژی وخطرات آن  -اقدامات دارویی را در آپنه نوزادی
فتق دیافراگمی -عالئم  ،تشخیص و درمان  -فتق دیافراگمی  -مراقبتهای قبل و بعد
از عمل در فتق دیافراگمی .

روز ششم

پاتوفیزیولوژی  - RDSدرمان  -RDSمراقبتهای پرستاری از نوزاد مبتال به RDS
 دالیل ایجاد کننده پنوموتراکس و عالئم  ،تشخیص و درمان پنوموتراکس  -روشهای درمانی پنوموتراکس و مراقبتهای پرستاری در پنوموتراکس .

روز هفتم

تعریف  ،عالئم  ،تشخیص و درمان آسپیراسیون مکونیوم -تعریف  ،عالئم  ،تشخیص و
درمان آترزی مری  -مراقبتهای قبل از عمل آترزی مری  -انواع هرمافرودیسم و عالئم
 ،تشخیص و درمان-تعریف هیپوسپادیاس و عالئم  ،تشخیص و درمان -تعریف اپی

سپادیاس  ،عالئم  ،تشخیص و درمان آن – تعریف اکستروفی مثانه ،عالئم  ،تشخیص
و درمان آن  -مراقبتهای قبل و بعد از عمل اکستروفی مثانه .
روز نهم

علل سپسیس در نوزادان.و عالئم  ،تشخیص و درمان – تعریف مننژیت ،عالئم بالینی
علل ایجاد کننده  ،تشخیص و درمان -تعریف عالئم آزمایشگاهی مننژیت و علل ایجاد
کننده  ،تشخیص و درمان  -مراقبتهای پرستاری از نوزادان مبتال به مننژیت

روز دهم

انواع تشنج .و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی و درمان آن -تعریف انواع یرقان و
پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی انواع درمانهای یرقان  -مراقبتهای پرستاری در حین فتو
تراپی  -مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از تعویض خون  -عالئم و درمان کرنیکتروس

روز يازدهم

یبوست و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی و درمان آن  -اسهال و پاتوفیزیولوژی وسیر
بالینی آن  -انواع دهیدراتاسیون و روشهای درمان دهیدراتاسیون

روز دوازدهم

انواع سوء تغذیه و پاتوفیزیولوژی وسیر بالینی آن -تعریف چاقی علل چاقی  -انواع
بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها  -عالئم بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها-
روشهای پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها و درمان بیماریهای ناشی از
کمبود ویتامینها

روز سيزدهم

آموزش مادر در دوران بارداری و بعد از زایمان  ،ارزشها و مزایای شیر مادر – مقایسه
شیر مادر را با دیگر انواع شیرها  -چگونگی تغذیه تکمیلی

روز جهاردهم

 انواع ایمن سازی  -موارد منع مصرف مطلق واکسن سیاه سرفه -موارد منع مصرف .را بیان کند – موارد منع مصرف واکسن MMR

روز پانزدهم

 برنامه ایمن سازی همگانی کودکان با توجه به شرایط بهداشتی ایران  -برنامه ایمنسازی در موارد تاخیری و غیر معمول  -نحوه ایزوله کردن و مراقبتهای خاص آن

روز شانزدهم

مراقبتهای پرستاری در نوزادان با بیماریهای خاص

روز هفدهم

مراقبتهای پرستاری در نوزادان با بیماریهای خاص
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