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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 0010-0011سال تحصيلی    دوم نيمسال

 مقدمه:)براساس سرفصل درس مربوطه(

 

رفع مشکالت در اين درس با استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی و بر اساس فرآيند پرستاری و مراقبت خانواده محور ، نحوه ارائه مداخالت مناسب جهت 

آموزش و نوتوانی خانواده و کودک و نيز اختالف عاليم و مراقبتها در کودکان و  سالمتی شايع در نوزادان و کودکان آموزش داده می شود. همچنين بر

 بزرگساالن تاکيد می گردد.
 

 :هدف کلی

ليات تکامل کمک به دانشجو جهت تلفيق آموخته های قبلی خود در زمينه اثرات بيماری و بستری شدن بر کودک و خانواده ، مفاهيم و روشهای مراقبتی و ک

سيستم های مختلف بدن به منظور ايجاد توانايی بررسی و شناخت حالت های انحراف از سالمتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب بيولوژيکی 

 پرستاری ، ايجاد توانايی تشخيص حاالت غير طبيعی، تصميم گيری مناسب از پيشگيری تا توانبخشی جهت ايفای هر چه بهتر نقش پرستار کودک

 رفتاری:        اهداف 

 دانشجويان پس از شرکت در جلسات درس بايستی قادر باشند:

 اهميت مراقبت از نوزادان پرخطررا در يک جمله تعريف کنند. -0

شکاف  -کالب فوت )پاچماقی( –دررفتگی تکاملی مفصل ران  -اسپينابيفيدا –ميکروسفالی -بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان مبتال به هيدروسفالی  -2

 -هيدروسل  -اپی سپادياس -هيپوسپادياس -فتق ديافراگماتيک -آمفالوسل -ناهنجاری های آنورکتال -آترزی مری و فيستول تراکئوازوفاژيال-کام و لب 

 جمله تشريح نمايند. 0هرمافروديتيسم را هر کدام در –اکستروفی مثانه  -کريپتورکيديسم )نهان بيضگی(

 گاالکتوزمی را در قالب سه جمله توضيح دهند. -فنيل کتونوری  -دان سالم مبتال به هيپوتيروئيديسم مادرزادیمشکالت متابوليک نوزا -3

 مشکالت نوزادان پرخطرمبتال به سپسيس، آنتروکوليت نکروزان و تشنج های نوزادی را در يک جمله توصيف نمايند. -0

از دست دادن  –اضطراب جدايی  –را در ابعاد تنيدگی بستری شدن و عکس العمل کودک مراقبت خانواده محور از کودک طی بيماری و بستری شدن -5

 ند.کنترل و درد و صدمه جسمی ، اثرات بستری شدن ، تنيدگی و عکس العمل خانواده کودک در قالب نوشتن يک فرآيند مراقبت پرستاری توصيف نماي

آمادگی کودک جهت بستری شدن) آمادگی از قبل از  -يا کاهش جدايی و کنترل و صدمه جسمیمراقبت پرستاری از کودک بستری را در ابعاد پيشگيری  -6

 ترخيص و مراقبت در منزل( در قالب نوشتن يک فرآيند مراقبت پرستاری توصيف نمايند. –بستری تا پذيرش 

 جمله تشريح نمايند 0تکنيکهای اندازه گيری درد و روشهای تسکين درد را هر کدام در  –مراقبت و بررسی درد   -7

اده از مفاهيم کلی مرتبط با روشهای مراقبتی اطفال: آمادگی جهت تشخيص و روشهای درمان ) آمادگی جسمی روانی ، حمايت بعد از انجام روش و استف -8

امل محيطی، اسباب بازيها، محدوديت های محيطی ، جابجا کردن شيرخوار و کودک ، محدودسازها( بازی در انجام روش( ايمنی ) کنترل عفونت، عو

 کودکان  های بيماری پرستاری  نام درس: 

 3تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

  کارشناس پرستاری : مقطع و رشته تحصیلی

کودک پرستاری ( و 1بهداشت مادر و نوزاد ) دروس پیشنیاز : 

 سالم

 2181دفتر:تلفن داخلی 

 مينا جوزیمدرس : 
 

Email   : minajouzi@pnu.iaun.ac.ir 

 مجازیمکان کالس : 

 (1/2)از  8-9::5ها  دوشنبهو هر هفته  1::5-11:11 شنبه ها یک روز کالس :

 9::8ساعت  1:91/:/7تاریخ امتحان پایان ترم: 

 بر اساس برنامه حضور هفتگی  ساعات حضور در دفتر:

 

  

 



 روشهای مختلف تغذيه ) گاواژ ، گاستروستومی و... ( روشهای مربوط به دفع روده ای را هر کدام در دو جمله تشريح نمايند.

يت : مرور نکات مراقبتی کودک ) مشکالت ، تکامل کودک ، مراقبت در منزل ( ارتقاء رشد و مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بيماری مزمن و معلول -9

 تکامل طبيعی و کمک به انطباق کودک را در يک جمله تعريف کنند.

يستمهای حمايتی را در پرستاری از خانواده کودک با نيازهای خاص، بررسی توانايی و سازگاری کودک و خانواده ، قبول موقعيت کودک ، مداخالت و س -01

 قالب يک فرآيند پرستاری ارائه نمايند.

قالب  پرستاری از کودک در حال احتضار ، مروری بر عکس العمل کودک ، خانواده کودک مشرف به مرگ و مراقبتهی پرستاری از کودک و خانواده را در – 00

 يک فرآيند پرستاری ارائه نمايند.

اهيم کلی و مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به سندرم داون ، عقب ماندگی ذهنی ، ناشنوايی ، نابينايی با تاکيد بر اختالالت شناختی و حسی ، مف -02

 جنبه های پيشگيری و توانبخشی و مراقبت از کودک را در يک جمله توضيح دهند.

الف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در اختالالت آب و اختالالت آب و الکتروليتها ، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اخت -03

 الکتروليت ، اسهال و استفراغ را در دو جمله تشريح نمايند.

ی ، اختالالت کليوی ، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در عفونت های ادرار -00

 کس مثانه به حالب ، تومور ويلمز ، سندرم نفروتيک را در يک جمله توصيف کنند.ريفال

  -تونسيليت   -اختالالت تنفسی، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در سندرم کروپ  -05

 وی ، فيبروکيستيک پانکراس ، آسم را هر کدام در چهار جمله توضيح دهند.احياء قلب ري–آسپيراسيون جسم خارجی  -پنومونی

گ ، اختالالت سيستم گوارشی ، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در هيرشپرون -06

 ياک را در يک جمله توصيف کنند.ريفالکس گاستروازوفاژيال ، انواژيناسيون ، تنگی پيلور ، سل

دی قلب) اختالالت قلبی، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در بيماری های مادرزا -07

 درم کاوازاکی را هر کدام در دو جمله توضيح دهند.سيانوتيک و غير سيانوتيک ( ، نارسايی احتقانی قلب ، هيپوکسمی ، مراقبت قبل و بعد از عمل ، سن

االسمی ، اختالالت خونی ، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در آنمی فقر آهن ، ت -08

 هموفيلی ، لوسمی حاد را در يک جمله تشريح نمايند.

، تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در اختالالت تشنج در اختالالت سيستم عصبی -09

 کودکان ، تشنج ناشی از تب ، فلج مغزی را در يک جمله توصيف نمايند.
 

 روش تدريس:

 فعاليت گروهی  -پرسش و پاسخ –سخنرانی 
 

 فعاليتهای فراگيران:

 فعال و مداوم در جلسات کالسی(حضور 0

 (آمادگی ذهنی و جسمی جهت حضور در کالس2

 (انجام تکاليف محوله و شرکت در بحث های گروهی3

 (شرکت در جلسات امتحانی 0
 

 روش ارزشيابی:

 02نمره از  3فعالیت پژوهشی در قالب ترجمه یك مقاله علمی پژوهشی:                     02نمره از  02پایان ترم:                 02نمره از  4میان ترم: 

 (02نمره از   0/2نمره )هر کدام  3فعالیت هاي کالسی در قالب پاسخ به سواالت مطرح شده: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع اصلی درس:

 0398 –تهران  –نشر انديشه رفيع  -ترجمه مريم شيری -مراقبتهای پرستاری کودکان ونگ 

 0398 –تهران  –نشر سالمی و جامعه نگر  -ترجمه سونيا آرزومانيانس و مهناز شوقی و مهناز سنجری -درسنامه پرستاری کودکان ونگ

 0386 -نشر گلبان –تاليف اعضای هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی  –پرستاری کودکان مارلو و ونگ 

   0382 -بشری -مد علی تقی پور و فرشته آل علیمارلو وونگ      تاليف دکتر مح -چکيده پرستاری کودکان

 0380 -نشر سالمی  –تاليف حامد مرتضوی و محبوبه طباطبايی چهر  –درسنامه پرستاری کودکان ) کودک سالم ( 

 0381-بشری-ترجمه:سونيا آرزو مانيانس-پرستاری کودکان والی وانگ 

 0381-بشری-ترجمه:سونيا آرزو مانيانس -پرستاری کودکان مارلو

 0379 -نور دانش-تاليف اساتيد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی -کودک بيمار

- Hochenberry,M.J, Wong,D.L,.(2019).Wong`s Nursing Care Of Infant and Children.(lasted).St.Louis:Mosby. 

- James.S.R,Ashwill,J.W.,Droske,S.G. Nursing Care Of Children.(last ed). 

- Schulte,E.B.,Price,D.L.,Gwin,J.F.Thompson`s Pediatric Nursing.(last ed).Philadelphia:W.B.Saunders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های کودکان  بيماری پرستاری بندی درس جدول زمان

  0010-0011سال تحصيلی     دومنيمسال 

 رئوس مطالب تاريخ جلسه

0 42/11/1211  اهميت مراقبت از نوزادان پرخطر -فعاليتهای مقرردر طول ترم مروری برطرح درس و  

0 1/14/1211  ميکروسفالی -بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان دارای آنومالی: هيدروسفالی  

3 8/14/1211  کالب فوت )پاچماقی( –دررفتگی تکاملی مفصل ران  -اسپينابيفيدا 

4 11/14/1211  فيستول تراکئوازوفاژيالآترزی مری و -شکاف کام و لب  

5 44/14/1211  فتق ديافراگماتيک -آمفالوسل -ناهنجاری های آنورکتال 

6 12/1/1211  هرمافروديتيسم–اکستروفی مثانه  -کريپتورکيديسم )نهان بيضگی( -هيدروسل  -اپی سپادياس -هيپوسپادياس 

7 41/1/1211 مشکالت نوزادان پرخطر: سپسيس،   -گاالکتوزمی -فنيل کتونوری  -مادرزادیمشکالت متابوليک نوزادان سالم: هيپوتيروئيديسم  

 آنتروکوليت نکروزان و تشنج های نوزادی

8 48/1/1211 از دست  –اضطراب جدايی  –مراقبت خانواده محور از کودک طی بيماری و بستری شدن: تنيدگی بستری شدن و عکس العمل کودک  

 دادن کنترل و درد و صدمه جسمی ، اثرات بستری شدن ، تنيدگی و عکس العمل خانواده کودک 

 مراقبت پرستاری از کودک بستری: پيشگيری يا کاهش جدايی و کنترل و صدمه جسمی 

 و بررسی دردترخيص و مراقبت در منزل،  مراقبت  –آمادگی کودک جهت بستری شدن: آمادگی از قبل از بستری تا پذيرش 

9  1/4/1211 مفاهيم کلی مرتبط با روشهای مراقبتی اطفال: آمادگی جهت تشخيص و روشهای درمان ) آمادگی جسمی روانی ، حمايت بعد از  

 انجام روش و استفاده از بازی در انجام روش(

 شيرخوار و کودک ، محدودسازها(ايمنی ) کنترل عفونت، عوامل محيطی، اسباب بازيها، محدوديت های محيطی ، جابجا کردن 

و  11 02

14/4/1211  
 روشهای مختلف تغذيه ) گاواژ ، گاستروستومی و... ( روشهای مربوط به دفع روده ای 

مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بيماری مزمن و معلوليت : مرور نکات مراقبتی کودک ) مشکالت تکامل کودک، مراقبت در 

 و تکامل طبيعی و کمک به انطباق کودک منزل( ارتقاء رشد

و  18 00

11/4/1211  
 -خانواده کودک با نيازهای خاص: بررسی توانايی و سازگاری کودک و خانواده ، قبول موقعيت کودک ، مداخالت و سيستمهای حمايتی

 رستاری از کودک و خانوادهکودک در حال احتضار : مروری بر عکس العمل کودک ، خانواده کودک مشرف به مرگ و مراقبتهای پ

و  41 00

42/4/1211  
کودک مبتال به سنندرم داون ، عقنب مانندگی ذهننی ، ناشننوايی ،       –اختالالت شناختی و حسی ، مفاهيم کلی و مراقبتهای پرستاری 

 نابينايی با تاکيد بر جنبه های پيشگيری و توانبخشی و مراقبت از کودک

 4و  1 03

/3/1211  
الکتروليتها : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در اختالالت آب و 

 اختالالت آب و الکتروليت ، اسهال و استفراغ

در عفونت های اختالالت کليوی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری 

 ادراری ، ريفالکس مثانه به حالب ، تومور ويلمز ، سندرم نفروتيک

 1و  8 04

/3/1211  
اختالالت تنفسی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در سندرم 

 احياء قلب ريوی ، فيبروکيستيک پانکراس ، آسم–آسپيراسيون جسم خارجی  -پنومونی  -تونسيليت   -کروپ 

05 12/3/1211 بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در اختالالت سيستم گوارشی : تکامل  

 هيرشپرونگ ، ريفالکس گاستروازوفاژيال ، انواژيناسيون ، تنگی پيلور ، سلياک

و  44 06

43/3/1211  
رگساالن ، مراقبتهای پرستاری در بيماری های اختالالت قلبی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بز

 مادرزادی قلب) سيانوتيک و غير سيانوتيک ( ، نارسايی احتقانی قلب ، هيپوکسمی ، مراقبت قبل و بعد از عمل ، سندرم کاوازاکی

پرستاری در آنمی فقر اختالالت خونی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای 

 آهن، تاالسمی ، هموفيلی ، لوسمی حاد

/  31و  41 07

3/1211  
اختالالت سيستم عصبی : تکامل بيولوژيکی و بررسی کودک با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبتهای پرستاری در 

 تشنج در کودکان ، تشنج ناشی از تب ، فلج مغزی، اختالالت سيستم عصبی

 




