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 :هدف کلی

کمک به دانشجو جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده ، مفاهیم و روشهای 

لیات تکامل بیولوژیکی دستگاههای محتلف بدن بمنظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالتهای انحراف از سالمتی در مراقبتی و ک

 .نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری

 : اهداف ویژه

 :در پایان دوره از فراگیران انتظار میرود

 .تولد ، سن جنینی و مشکالت اصلی پاتولوژیکی طبقه بندی کند نوزادان پرخطر را تعریف نموده و آنان را براساس وزن ، -

 .مرافبتهای پرستاری در نوزادن پرخطر را بیان کند -

 .را نام برده و علل ایجاد آنها را بیان کند(نوزادان با آنومالی ها )شرایط پرخطر توام با اختالالت تکاملی  -

 .ی و میکروسفالی را ذکر کندبررسی و مراقبت پرستاری از نوزاد مبتال به هیدروسفال -

ناهنجاریهای سیستم عصبی از قبیل اسپینا بیفیدا ، میلوسل و مننگومیلوسل و اقدامات درمانی و مراقبتی مربوطه را توضیح  -

 . دهد

دیس پالزی تکاملی مفصل هیپ را تعریف نموده و علل و تظاهرات بالینی ، روشهای تشخیص و اقدامات درمانی و مراقبتی آن  -

 .بیان کندرا 

 . پا چماقیِ مادرزادی ، علل ایجاد ، و روشهای تشخیص و تدابیر درمانی و مراقبتیِ آن را توضیح دهد -

 . شکاف لب و شکاف کام ، اتیولوژی و پاتولوژی آن را بیان نموده و نحوه تشخیص و درمان و فرآیند پرستاری در آن را ذکر کند -

زیولوژی ، تظاهرات بالینی آن را توضیح داده و تدابیر درمانی و پرستاری آن را بیان آترزی مری و فیستول نای به مری ، پاتوفی -

 .کند

 .ناهنجاریهای مقعد و راست روده ، پاتوفیزیولوژی و ارزشیابی تشخیصی و تدابیر درمانی و پرستاری آن را نام ببرد  -

 .آمفالوسل را توضیح داده و اقدامات درمانی و مراقبتی آن را ذکر کند -

 . فتق دیافراگماتیک مادرزادی ، تظاهرات بالینی و روش تشخیص و درمان و تدابیر پرستاری آن را بیان کند  -

 .هیدروسل را توضیح داده و تدابیر درمانی و  پرستاری آن را بیان بیان کند -

بتال به نهان بیضگی را تعریف، پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و روشهای تشخیص و درمان و تدابیر پرستاری از کودکان م -

 . توضیح دهد

 . هیپوسپادیاس و اپیسپادیاس و علل و تظاهرات و اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به آن را ذکر کند -

 .اکستروفی مثانه را توضیح داده و علل و روشهای تشخیص و درمان  و اقدامات مراقبتی مربوط به آن را ذکر کند -

، انواع ناهنجاریهای اندام تناسلی و روشهای تشخیص و اقدامات درمانی و مراقبتی آن را شرح علل تولد کودک با ابهام جنسی  -

 .دهد



 .هیپوتیروئیدیسم مادرزادی ، تظاهرات بالینی و اقدامات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی مربوط به آن را بیان کند -

 .نی و تدابیر درمانی و مراقبتی آن را ذکر کندبیماری فنیل کتونوری را توضیح داده و پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالی -

 . بیماری گاالکتوزومی را شرح داده ، عالئم و ارزشیابی تشخیصی و تدابیر درمانیِ آن را ذکر کند -

 .بررسی و مراقبت از نوزادان مبتال به سپسیس را بیان نماید -

 .بررسی و مراقبت از نوزاد مبتال به آنتروکولیت نکروزان را بیان نماید -

 .بررسی و مراقبت از نوزادان مبتال به تشنج های نوزادی را بیان مند -

 .مراقبت خانواده محور از کودک دارای تنیدگی بستری شدن را بیان کند -

 .عکس العمل عکس العمل کودک دارای تنیدگی بستری شدن را بیان نماید -

 .مراقبت خانواده محور از کودک دارای اضطراب جدایی را بیان نماید -

 .اقبت خانواده محور از کودکی را که دچار از دست دادن کنترل شده است بیان نمایدمر -

 .مراقبت خانواده محور از کودک دارای درد و صدمه جسمی را بیان نماید -

 . اثرات بستری شدن در بیمارستان را بر کودک توضیح دهد -

 .عکس العمل های خانواده کودک بستری را توضیح دهد -

 . ی و یا کاهش جدایی کودک از والدین را توضیح دهدراهکارهای پیشگیر -

 . روشهای کنترل صدمات جسمی و مراقبت آتروماتیک را در کودکان شرح دهد -

 . روشهای کلی آماده سازی کودک و خانواده برای بستری شدن کودک در بیمارستان را از زمان پذیرش تا ترخیص توضیح دهد -

 .د در کودکان و شیرخواران را نام ببردانواع ابزارهای مناسب برای بررسی در -

 .کاربرد ابزارهای مورد استفاده در بررسی درد کودکان را توضیح دهد -

 .حیطه های مورد استفاده در بررسی درد را نام ببرد -

 .راهکارهای غیردارویی کنترل درد در کودکان را نام ببرد -

 . آنها را توضیح دهدداروهای مورد استفاده در کنترل درد کودکان و عوارض جانبی  -

 . وضعیتهای شایع درد در کودکان را توضیح دهد -

 .روشهای آماده سازی کودک جهت پروسیجرهای تشخیصی و درمانی را توضیح دهد -

 .مزایای استفاده از بازی در انجام روشهای تشخیصی و درمانی را شرح دهد -

 .معیارهای کنترل ایمنی در بخش اطفال را توضیح دهد -

 .رل عفونت در بخش اطفال را شرح دهدروشهای کنت -

 . روشهای جابجا کردن شیرخوار و کودک را توضیح دهد -

 . علل کاربرد محدود کننده ها را برای کودکان شرح دهد -

 .مراقبت های پرستاری هنگام استفاده از روشهای جایگزین تغذیه در کودکان را شرح دهد -

 .ی در کودکان را توضیح دهدمراقبتهای پرستاری مربوط به روشهای دفع روده ا -

 .چشم اندازهای مراقبت از کودکان مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را توضیح دهد -

 .تاثیر بیماری مزمن یا ناتوانی را بر کودک بیمار شرح دهد -

 . راهکارهای کمک به کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را در سازگاری با بیماری توضیح دهد -

 .واده دارای کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را توضیح دهدنیازهای خان -

 .چشم انداز های مراقبت از کودکان دارای نیازهای خاص را توضیح دهد -

 .تاثیر بیماری مزمن یا ناتوانی را بر کودک بیمار شرح دهد -

 .راهکارهای کمک به کودک دارای نیازهای خاص در سازگاری با بیماری را توضیح دهد -

 .نیازهای خانواده دارای کودک با نیازهای خاص را توضیح دهد -

 .مراقبت تسکینی در کودکان مبتال به بیمارینهایی را شرح دهد -

 .مالحظات اخالقی در تصمیم گیری در مرحله نهایی زندگی را توضیح دهد -

 .واکنشهای کودکان را نسبت به مرگ توضیح دهد -

 .رحله نهایی زندگی را شرح دهدمراقبت پرستاری از کودک و خانواده در م -

 .نیازهای والدین و خواهر و برادران کودک مشرف به مرگ را به آموزش و حمایت در طول فرآیند مراقبت توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودک در زمان مرگ را توضیح دهد -



 . مراقبت پس از مرگ کودک و خانواده را توضیح دهد -

 .به اختالل شناختی را توضیح دهدمراقبت پرستاری از کودک مبتال  -

 .مراقبت پرستاری از کودک مبتال به اختالل شنوایی را شرح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودک مبتال به اختالل بینایی را شرح دهد -

 .روش انجام احیای قلبی ریوی در کودکان را بیان کند -

 .دهدمراقبت پرستاری از کودکان مبتال به انسداد راه هوایی را توضیح  -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به سندرم های کروپ را توضیح دهد -

 . مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به پنومونی را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به آسم را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به فیبروز کیستیک را توضیح دهد -

 .کودکان مبتال به بیماری هیرشپرونگ را توضیح دهد مراقبت پرستاری از -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به ریفالکس معده به مری را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به تنگی هایپرتروفیک پیلور را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به انواژیناسیون را توضیح دهد -

 .رستاری از کودکان مبتال به بیماری سلیاک را توضیح دهدمراقبت پ -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به کم خونی فقرآهن را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به بیماری بتا تاالسمی را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به بیماری هموفیلی را توضیح دهد -

 .تاری از کودکان مبتال به بیماری لوسمی را توضیح دهدمراقبت پرس -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به پورپورای ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به دهیدراتاسیون را توضیح دهد -

 .ا توضیح دهدمراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت تعادل اسید و باز ر -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به استفراغ را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اسهال را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به عفونت سیستم ادراری را توضیح دهد -

 .هدمراقبت پرستاری از کودکان مبتال به ریفالکس مثانه به حالب را توضیح د -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به سندرم نفروتیک را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به تومور ویلمز را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به نارسایی قلبی را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به هیپوکسمی را توضیح دهد -

 .ری از کودکان مبتال به عیوب مادرزادی قلبی را توضیح دهدمراقبت پرستا -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به بیماری کاوازاکی را توضیح دهد -

 .مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به حمالت تشنجی و صرع را توضیح دهد -

 . مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به تشنج ناشی از تب را توضیح دهد -

 .پرستاری از کودکان مبتال به فلج مغزی را توضیح دهد مراقبت -

 .مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت آب و الکترولیت را شرح دهد -

 .مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت کلیوی را شرح دهد -

 .مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت قلبی را شرح دهد -

 .رستاری از کودک مبتال به اختالالت سیستم عصبی را شرح دهدمراقبتهای پ -
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