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 پرستاری ماماییدانشکده:
   کارشناسی پرستاری  تحصیلی: یرشتهو مقطع  و روان پرستاری                        کودکان  پرستاری گروه آموزشی:
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 جلسه  16

 نوزاد پرستاری بهداشت مادر و 

      پرستاری کودک سالم     

 دانشکده پرستاری مامایی

 % 20میان ترم:

 % 20تکالیف دانشجویی:

 %60پایان ترم:

 مسئول درس: راحله محمدی 

اصول مراقبت خانواده محور ، مفاهیم رشد و تکامل ، نیازها   شامل این واحد درسی  

و مشکالت بهداشتی کودکان در دوره های سنی مختلف است . طی این درس بر  

تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودک و خانواده جهت حفظ و ارتقاء سالمت و  

به عالوه در تدریس این   پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی تاکید می شود. 

درس آشنائی دانشجو با نظریه ها و جنبه های فرهنگی و اجتماعی موثر بر سالمت  

کودک و استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و حل مشکل در مراقبت از کودک و  

  خانواده مدنظر می باشد
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دوره  یبند  زمان  
 عنوان جلسه 

1 

 

  مراقبت  هاي  برنامه  و  صدمات  ،  ابتال  ميزان  مير،  و  مرگ  ميزان  تاريخچه،)  بهداشتي  تحوالت:  كودكي  دوره  در  سالمت

 2020  سالم  مردم  براساس  بهداشتي

2 

 

 

تئوريهاي رشد و تكامل )فرويد، اريكسون، پياژه، كوهلبرك(،  ابزارهاي غربالگري رشد و تكامل     -مفاهيم رشد و تكامل  

 كودك                                                          

3 

 

 

خاص موثر بر رشد    يها   يونقش آن بر تكامل كودك و  نقش پرستار در كاربرد باز  يباز   -ادامه تئوريهاي رشد وتكامل

 كودك وآموزش به خانواده 

 

4 

 

 ارتقا سالمت كودك شير خوار و خانواده:

 رشد وتكامل )تكامل بيولوژيكي، رواني اجتماعي،رواني جنسي، شناختي، اخالقي( 

 

5 

 

طبيعي)اضطراب جدايي، ترس، انضباط، محدوديت، سندرم كودك لوس، مكيدن  تطابق كودك با فرايند رشد و تكامل  

انگشت ،پستانک ،كفش پوشيدن و رويش دندان( ارتقاء نهايي سالمت كودك شيرخوار )تغذيه، خواب و فعاليت، بهداشت  

 دندان، حوادث وپيشگيري ازصدمه، راهنمايي مراقبتي خانواده (  دهان و

 يه اي )تكنيک هاي نامناسب تغذيه اي، باالآوردن، كوليک ( مشكالت بهداشتي: مشكالت تغذ

6 

 

 مشكالت بهداشتي دوره شيرخوارگي: 

اختالالت تغذيه اي )كواشيوكور، ماراسموس، نارسايي رشد، اسكوروي،  راشيتيسم ، حساسيت غذايي ،آلرژي به پروتئن   

 شناخته : سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار شيرگاو ، برفک دهان ،  دياپردرماتيت واختالالت با علل نا  

7 

 

 ارتقاء سالمت كودك نوپا و خانواده :  

  تطابقرشد و تكامل ) تكامل بيولوژيكي، رواني اجتماعي، شناختي، اخالقي، معنوي، جنسي، بازي، تكلم و خلق وخو(.  

  (انضباط  و  استرس  با  انطباق  گرايي،  منفي  خلقي،  برادر،كج  و  خواهر  توالت،رقابت  تعليم)  طبيعي  وتكامل  رشد  با  نوپا  كودك

 :) تغذيه ، خواب وفعاليت و..(   نوپاارتقاي نهايي سالمت كودك  
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 :    وخانواده  خردسال  كودك  سالمت  ارتقاي

  (بازي   و  اجتماعي  فردي  معنوي،جنسي،زبان،رفتار  و  ،اخالقي  ،شناختي  اجتماعي  رواني  ،  بيولوژيكي  تكامل)  وتكامل  رشد

امادگي ،آموزش جنسي، پرخاشگري ، مشكالت   انطباق كودك با رشد و تكامل طبيعي)كودكستان، تجارب كودكستان و

 گفتاري ، كودك تيز هوش، استرس وترس(،  ارتقاي نهايي سالمت كودك ) تغذيه ، خواب وفعاليت و...( 
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 )مدرسه  از  وقبل  نوپايي)  خردسالي  اوائل  بهداشتي  مشكالت

 ( رزوئوال اوريون،  سرخجه،   ،  مرغان  ،آبله  مخملک)  فونيع  اختالالت

 ي و ايدز (منونوكلئوزعفون   ، انسفاليت ،مننژيت)
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 ارتقاء سالمت كودك سن مدرسه و خانواده :  

رشد وتكامل )تكامل بيولوژيكي ،رواني اجتماعي، شناختي، جنسي، اخالقي و معنوي(تطابق با رشد وتكامل طبيعي )تجارب 

 مدرسه ،محدوديت، انضباط، انطباق با استرس، ترس،كودكان كليد به دست( 

 ارتقاي نهايي سالمت در سن مدرسه )تغذيه، خواب و استراحت، فعاليت و...(

11 

 

سن مدرسه )تغذيه، خواب و استراحت، فعاليت، بهداشت دهان و دندان، بهداشت مدرسه،  در   ارتقاي نهايي سالمت  

 نمايي خانواده( پيشگيري ازصدمه، راه

 مشكالت دوران مدرسه :اختالالت رفتاري، بيش فعالي، اختالل يادگيري، ترس از مدرسه 

12 

 

 

 مشكالت دوران مدرسه : شب ادراري و بي اختياري مدفوع  

 مالحظات كلي در بيماريهاي انگلي 

 

13 

 

 سوء رفتار با كودك )كودك آزاري ( 

14 

 

 وخانواده : ارتقاء سالمت نوجوان  

رشد وتكامل )تكامل بيولوژيكي،شناختي، رواني اجتماعي، اخالقي ومعنوي، محيط هاي اجتماعي (. ارتقاء نهايي سالمت  

 نوجوان: تصورات نوجوان از سالمتي، عوامل موثر بر ارتقائ سالمتي نوجوان
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 نگراني هاي بهداشتي نوجوان :  

،آزار  سازگاري با خانواده، سازگاري رواني اجتماعي، صدمات، عادات غذايي، تناسب جسمي،اعتياد، خود كشي ،افسردگي  

 وكلسترول باال.   يشبكه مجاز  ،يچاقجسمي ،جنسي وعاطفي، مشكالت يادگيري، آكنه، فشارخون باال  
 

16 

 

 ارائه كنفرانس هاي دانشجويي

 

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی
1-Hochenberry, M.J,Wilson D . 2019 Wong's   Nursing Care of Infants and Children. 

Philadelphia, st .louis, Mosby,Elsevier. 

2-James, S. R. A shwill , J. W. Droske , S.G. Nursing care of children  principle and 

practice (last ed) Philadelphia : Saunders . 
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