به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نوع درس  :تئوری

نام درس  :پرستاري کودکان 2
واحد 3:
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :پرستاری  /کارشناسی

تعداد

مدرس  :الناز خیّر ،دکتر فرحبخش

دروس پیش نیاز  :پرستاری کودکان
نیمسال تحصیلی  :نیمسال دوم49-49
پایان کالس 49/3/24:
مشخصه درس 606 :
،ساختمان غدیر

تاریخ شروع کالس 49/22/22 :
روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه22:00 22:30

تاریخ

مکان برگزاری  :کالس 22

مشخصه درس 632 :
،22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه20:00 23:30

مکان برگزاری :کالس

مشخصه درس 690 :
،22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه23:03 21:23

مکان برگزاری :کالس

مشخصه درس 694 :
،22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه04:23 20:03

مکان برگزاری :کالس

مسؤول درس :

الناز خیّر

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :چهارشنبه 4صبح – پنج شنبه 21عصر

تاریخ امتحان پایان ترم 49/3/28 :

شرح درس :
در این درس با استفاده از مهارت های تفکرانتقادی براساس فرایند پرستاری و مراقبت خانواده محور ،نحوه ارایه مداخالت
مناسب جهت مناسب رفع مشکالت سالمتی شایع در نوزادان و کودکان اموزش داده می شود.

عنوان جلسه  :نوزاد پرخطر
جلسه 2 :

شماره

هدف کلی  :آشنایی دانشجو با نوزاد پر خطر و روش های درمانی و عالیم آن
اهداف رفتاری:
)2دانشجو باید بتواند مشكالت نوزاد پرخطرتوضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواند روشهاي درماني الزم جهت نوزاد پرخطرشرح دهد
 )3دانشجو باید بتواند تدابیر پرستاري نوزاد زودرس و پرخطرتوضیح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختي
عنوان جلسه  :مشكالت نوزادان پرخطر
جلسه 2:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان پرخطر و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت نوزاد سپسیسي را بنویسد
 )2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني الزم در نوزاد با انتروكولیت نكروزان را شرح دهد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري نوزاد با تشنج هاي نوزادي را توضیح دهد

شماره

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :بررسي و مراقبت پرستاري از نوزادان با آنومالي ها
جلسه 3:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 )2دانشجو باید بتواند مشكالت نوزاد با آنومالي مغزتوضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواند درماني الزم جهت نوزاد با آنومالیهاي مغزي توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواند تدابیر پرستاري نوزاد با آنومالي مغزي توضیح دهد

شماره

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختي
عنوان جلسه  :بررسي و مراقبت پرستاري از نوزادان با آنومالي ها
جلسه 9 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت نوزاد در رفتگي مادرزادي لگن توضیح دهد
 2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني الزم جهت نوزاد پا چماق توضیح دهد
)3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري نوزاد شكاف لب و شكاف كام توضیح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب

شماره

حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه :بررسي و مراقبت پرستاري از نوزادان با آنومالي ها
جلسه 9:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت نوزاد آترزي و فیستول مري و ناي توضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني الزم جهت نوزاد داراي ناهنجاري آنوركتال توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري نوزاد با آمفالوسل ،هرني دیافراگم شرح دهد

شماره

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بررسي و مراقبت پرستاري از نوزادان با آنومالي ها
جلسه 6:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت نوزاد با هیدروسل شرح دهد
 )2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني الزم جهت نوزاد داراي كریپتوركیدیسم شرح دهد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري نوزاد با هیپوسپادیاس،اپیسپادیاس بنویسد
 )9دانشجو باید بتواندبا مشكالت نوزاد با اكستروفي مثانه و دوجنسي را شرح دهد

شماره

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :مشكالت متابولیك نوزادان سالم
جلسه 1:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان دارای اختالالت متابولیک و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت نوزاد هیپوتیروئیدیسم مادرزادي را بنویسد
 )2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني الزم جهت نوزاد فنیل كتونوري را شرح دهد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري نوزاد گاالكتوزومي را شرح دهد

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره

شماره جلسه

عنوان جلسه  :مراقبت خانواده محور از كودك طي بیماري و بستري شدن
8:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با کودکانی که نیاز به بستری شدن و مراقبت دارند
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندتنیدگي بستري شدن و عكس العمل كودك را شرح دهد
 )2دانشجو باید بتوانداضطراب جدایي در كودكان توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري در تنیدگي و عكس العمل هاي خانواده كودك بستري را توضیح
دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :مفاهیم كلي مرتبط با روشهاي مراقبتي کودکان
جلسه 4:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با روش های مراقبت از کودکان نیازمند مراقبت
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندروشهای تشخیص و درمان بنویسد
 )2دانشجو باید بتواندحمایتهای الزم پس از انجام روشهای درمانی توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندروشهای مختلف تغذیه را شرح دهد

شماره

روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماریهای مزمن
جلسه 20 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با روش های مراقبتی در خانواده های دارای کودکانی با بیماریهای مزمن
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت کودک مبتال به بیماری مزمن توضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني کودک مبتال به بیماری مزمن بنویسد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري درکودک مبتال به بیماری مزمن شرح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره

عنوان جلسه  :خانواده کودک با نیازهای خاص
جلسه 22 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نحوه برخورد خانواده با کودکان دارای نیازهای خاص
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندمشكالت کودک مبتال به بیماری خاص بنویسد
 )2دانشجو باید بتواندروشهاي درماني کودک مبتال به بیماری خاص شرح دهد
 )3دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاري درکودک مبتال به بیماری خاص توضیح دهد

شماره

روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
اختالالت شناختی و حسی

شماره

عنوان جلسه :
جلسه 22 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با کودکان دارای اختالالت حسی و شناختی
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندبیماری سندرم داون و مراقبتهای مربوطه تعریف کند
 )2دانشجو باید بتواندمسائل مربوط به کودکان با اختالالت شنوایی و درمانها و تدابیر پرستاری
مربوطه توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندمسائل مربوط به کودکان با اختالالت بینایی و درمانها و مراقبتهای پرستاری
مربوطه شرح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره

عنوان جلسه  :اختالالت آب و الکترولیت
جلسه 23:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی در کودکان دارای اختالالت آب و الکترولیت
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندمراقبتهای مربوط به اختالالت آب و الکترولیت توضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواندمسائل مربوط به کودکان اسهالی و درمانها و تدابیر پرستاری مربوطه بنویسد
 )3دانشجو باید بتواندمسائل مربوط به کودکان با استفراغ  ،درمانها و مراقبتهای پرستاری مربوطه
شرح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری:شناختی

عنوان جلسه  :اختالالت سیستم گوارش
جلسه 29 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی و مراقبت از کودکان دارای اختالالت سیستم گوارش
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندبیماری هیرشپرونگ و مراقبتهای مربوطه توضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواندمشکالت مربوط به کودکان با ریفالکس گاستروازوفاژ و تدابیر پرستاری
مربوطه شرح دهد
 )3دانشجو باید بتواندمسائل مربوط به کودکان با انواژیناسیون،تنگی پیلور ،سلیاک و مراقبتهای
پرستاری مربوطه بنویسد

شماره

روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی
شماره

اختالالت سیستم عصبی

عنوان جلسه :
جلسه 29 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی و مراقبت از کودکان دارای اختالالت سیستم عصبی
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندکودکانی که اختالالت تشنجی دارند توضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاری مربوط به کودکانی که اختالالت تشنجی دارند را توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندمشکالت ناشی از تب را توضیح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری:شناختی

شماره

عنوان جلسه  :اختالالت سیستم عصبی
جلسه 26 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی و مراقبت از کودکان دارای اختالالت سیستم عصبی
اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواند مراقبتهای درمانی و پرستاری در کودکان صرعیشرح دهد
 )2دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاری مربوط به کودکانی که فلج مغزی هستند توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندروشهای درمانی و تدابیر پرستاری مربوط به فلج مغزی در کودکان نا ببرد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری:شناختی
عنوان جلسه  :رفع اشکال

شماره جلسه 21:

هدف کلی :
شناخت اشکاالت دانشجویان درباره درس
اهداف رفتاری:
دانشجو بتواند اشکاالت درسی خود را درکالس سوال نماید
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری:شناختی
وسایل کمک آموزشی  :ویدئو پروژكتور ،لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو :
آزمون میاندوره 4/9
آزمون پایان دوره4/9
موارد دیگر :حضور فعال در کالس و مشارکت در ارایه مباحث 2
نوع سؤاالت امتحانی  :تستی
وظایف دانشجو  :حضور منظم توام با توجه سر کالس،عدم استفاده از تلفن همراه در کالس،عدم ترک کالس حین تدریس
و ......

منابع :
ong,D.L,& Hockenbery,m.j,(2011),Nursing care of infants & children,(9th ed.),st louis:Mosby

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :پرستاری کودکان 2

نوع درس  :تئوری
مدرس :

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی  /پرستاری

تعداد واحد 3 :
الناز خیّر

دروس پیش نیاز  :پرستاری کودکان

نیمسال تحصیلی  :نیمسال دوم49-49
49/3/24:

تاریخ شروع کالس 49/22/22 :

تاریخ پایان کالس

مشخصه درس 606 :
، 22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه22:00 22:30

امکان برگزاری  :کالس

مشخصه درس 632 :
،22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه20:00 23:30

امکان برگزاری  :کالس

مشخصه درس 690 :
،22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری :

پنج شنبه23:03 21:23

امکان برگزاری  :کالس

مشخصه درس 694 :
،22ساختمان غدیر

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه04:23 20:03

امکان برگزاری  :کالس

مسؤول درس  :الناز خیّر
21عصر

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :چهارشنبه 4صبح – پنج شنبه

تاریخ امتحان پایان ترم 49/3/28 :

شرح درس :
در این واحد درسي دانشجو با کلیات و تکامل بیولوژیکی سیستم های مختلف بدن ،انواع بیماری های کودکان،کاربرد
روشهای مراقبتی و اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده آشنا مي شود.
اهداف کلی :

)2آشنایی دانشجو با نوزاد پر خطر و روش های درمانی و عالیم آن
)2آشنایی دانشجو با نوزادان پرخطر و عالیم و روش های درمانی آن
)3آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
)9آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
)9آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
)6آشنایی دانشجو با نوزادان دارای اختالالت متابولیک و عالیم و روش های درمانی آن
)1آشنایی دانشجو با نوزادان دارای ناهنجاری و عالیم و روش های درمانی آن
)8آشنایی دانشجو با کودکانی که نیاز به بستری شدن و مراقبت دارند
)4آشنایی دانشجو با روش های مراقبت از کودکان نیازمند مراقبت
)20آشنایی دانشجو با روش های مراقبتی در خانواده های دارای کودکانی با بیماریهای مزمن
)22آشنایی دانشجو با نحوه برخورد خانواده با کودکان دارای نیازهای خاص
)22آشنایی دانشجو با کودکان دارای اختالالت حسی و شناختی
)23آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی در کودکان دارای اختالالت آب و الکترولیت
)29آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی و مر اقبت از کودکان دارای اختالالت سیستم گوارش
 )29آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی و مراقبت از کودکان دارای اختالالت سیستم عصبی
 )26آشنایی دانشجو با عالیم و روش های درمانی و مراقبت از کودکان دارای اختالالت سیستم عصبی

اهداف رفتاری :
)2دانشجو باید بتواند نوزاد پر خطررا توضیح دهد

 )2دانشجو باید بتواندنوزاد پرخطر را توضیح دهد
 )3دانشجو باید بتواندنوزاد دارای ناهنجاری را توضیح دهد
 )9دانشجو باید بتواند نوزاد دارای ناهنجاری را توضیح دهد
 )9دانشجو باید بتواند نوزاد دارای ناهنجاری را توضیح دهد
 )6دانشجو باید بتواند نوزاد دارای ناهنجاری را توضیح دهد
 )1دانشجو باید بتواندنوزاد دارای اختالالت متابولیک را توضیح دهد
 )8دانشجو باید بتواندکودکان نیازمند مراقبت و بستری شدن را توضیح دهد
 )4دانشجو باید بتواند روش های مراقبت از کودکان نیازمند مراقبت را توضیح دهد
 )20دانشجو باید بتواندروش های مراقبتی در خانواده های دارای کودکان با بیماری های مزمن را توضیح دهد
 )22دانشجو باید بتواندنحوه برخورد خانواده با کودکان دارای نیاز های خاص را توضیح دهد
 )22دانشجو باید بتواندکودکان اختالالت حسی را توضیح دهد
 )23دانشجو باید بتواندروش های درمانی اختالالت آب و الکترولیت را توضیح دهد
 )29دانشجو باید بتواندکودکان دارای اختالالت سیستم گوارشی را توضیح دهد
 )29دانشجو باید بتواند کودکان دارای اختالالت سیستم عصبی را توضیح دهد
 )26دانشجو باید بتواند کودکان دارای اختالالت سیستم عصبی را توضیح دهد
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مشكالت نوزادان پرخطر
مراقبت خانواده محور از كودك طي بیماري و بستري شدن
مفاهیم كلي مرتبط با روشهاي مراقبتي کودکان
مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماریهای مزمن
خانواده کودک با نیازهای خاص
اختالالت شناختی و حسی
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