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 پرستاری ماماییدانشکده:

کارشناسی ارشد    :تحصیلی یرشتهو مقطع                کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادانپرستاری :گروه آموزشی

 پرستاری کودکان

 

 عنوان درس
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  پرستاری در سنین مدرسه

 واحد  1

 هتهف8

 بررسی وضعیت سالمت 

 ثابتی خانم 

 دانشکده پرستاری مامایی

درصد   30،انجام تکالیف درصد نمره  50آزمون پایان ترم

 درصد نمره  20نمره،  شرکت فعال در کالس  

 و ثابتی محمدی  ، خانم ها دکتر شوقی 
 

توانمند سازی دانشجو برای شناخت عالیم بالینی وپاراکلینیکی کودکان   

سن مدرسه بر اساس تغییرات پاتوفیزیولوژیکی در اختالالت سیستم های 

مختلف بدن وارائه مراقبت وآموزش های مناسب به کودک وخانواده به 

دانشجو کمک می منظور دستیابی به حداکثر سطح سالمت .بدین منظور به 

شود ضمن تلفیق آموخته های خود با آموخته های قبلی ،مهارت های تفکر 

 خالق را در امر مراقبت از کودک وخانواده به کارگیرد.
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دوره  یبند  زمان  

 عنوان مطالب  جلسه

LMS   اخالقی،معنوی ،جنسی(و ارتقاءبهداشت در  رشد وتکامل سنین مدرسه )تکامل روانی اجتماعی ،شناختی،

سنین مدرسه)تغذیه ، چاقی ، بیماریهای دندان ، شب ادراری ،عدم کنترل دفع، فعالیت فیزیکی و پیشگیری از  

 صدمات(

مراقبت پرستاری از کودک مبتال  –عفونتهای شایع پوستی: عفونتهای قارچی، باکتریایی ،ویروسی ،گال ،شپش   جلسه اول

پوستی، درماتیتهای تماسی ،آفتاب سوختگی ،سرمازدگی،بیماریهای پوستی مربوط به واکنش های   به ضایعات 

 دارویی 

 جلسه دوم 

 

 

 ، آسم و آلرژی  COPDمشکالت مزمن سیستم تنفسی  

 

 همودیالیزمراقبت خانواده محور از کودک دارای بیماریهای مزمن کلیه :نارسایی کلیه ،پیوند کلیه  ، دیالیز  و  جلسه سوم 

 

جلسه 

 چهارم 

 مراقبت خانواده محور از کودک دارای بیماریهای گوش ،چشم ،حلق و بینی 

 دانشجویی کنفرانس و ژورنال کالب 

 جلسه پنجم

 

 مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به سرطان  

 جلسه ششم 

 

 :تیروئید ،پاراتیروئید و پانکراس مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به اختالالت اندوکرین 

 مراقبت خانواده محور  از کودک داررای اختالالت سیستم عصبی مرکزی ،ضایعات عروقی مغز ،ترومای جمجمه  جلسه هفتم 

 

جلسه 

 هشتم

مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت ایمنولوژی ، آرتریت روماتوئید،لوپوس اریتماتو، مراقبت  

 خانواده محور از کودک دارای نقص ایمنی 

 

 

 جلسه نهم 

صدمات ناشی از ورزش ،شکستگی ودررفتگی ها، مشکالت اسکلتی عضالنی شامل  

 اسکلوزیس،کیفوز،لوردوز،تورتیکولی
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