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مقدمه
در این درس با استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی بر اساس فرایند پرستاری و مراقبت خانواده محور ،نحوه ارائه مداخالت مناسب جهت رفع
مشکالت سالمتی شایع در نوزادان و کودکان آموزش داده می شود .همچنین بر اموزش و نوتوانی خانواده و کودک تاکید می گردد .این درس بر
دو بخش نوزادان و کودکان بیمار اختصاص دارد .در تدریس اختالالت مربوط به سیستم های مختلف بدن بر اختالف عالئم و مراقبت ها در
کودکان و بزرگساالن تاکید می شود.

هدف کلی
کمک به دانشجو جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خنواده ،مفاهیم و روش های مراقبتی و
کلیات تکامل بیولوژیکی دستگاههای مختلف بدن به منظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالتهای انحراف از سالمتی در نوزادان و کودکان و
ارائه مداخالت مناسب پرستاری.

اهداف رفتاری
فراگیران باید پس از پایان دوره قادر باشند:
 اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر  ،مشکالت متابولیک نوزادان شامل هیپوتیروئیدیسم مادرزادی ،فنیل کتونوری ،گاالکتوزومی و مشکالتنوزادان پرخطر شامل سپسیس ،آنتروکولیت نکروزان  ،تشنج های نوزادی را توضیح دهند .ناهنجاریهای عصبی شامل اسپینابیفیدا،
مننگوسل و مننگ ومیلوسل و مراقبت های مربوطه را بدانند .مراقبت و درمان هیدروسفالی و میکروسفالی را توضیح دهند.
 مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن را بدانند. مشکالت و مراقبت در منزل کودک معلول و عقب مانده ذهنی را شرح دهند .سندرم داون ،ناشنوائی و نابینائی را با تأکید بر جنبه هایپیشگیری و توانبخشی توضیح دهند.
 اختالالت آب و الکترولیت ها شامل تکامل بیولوژیک و بررسی کودک با تأکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن  ،مراقبت های پرستایدر اختالالت آب و الکترولیت  ،اسهال و استفراغ را توضیح دهند.
 اختالالت کلیوی شامل ع فونت سیستم ادراریف ریفالکس مثانه به حالب ،تومور ویلمز و سندرم نفروتیک را توضیح دهند. اختالالت تنفس شامل تکامل بیولوژیکی و بررسی کودک با تأکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن و مراقبت از سندرم کروپ،پنومونی ،آسپیراسیون جسم خارجی ،فیبروز کیستیک پانکراس و احیاء قلبی ریوی را بیان نمایند.
 اختالالت سیستم گوارشی شامل تکامل بیولوژیکی و بررسی کودک با تأکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ،مراقبت از اختالالتهیروشپرونگ ،ریفالکس گاستروازوفاژ ،انواژیناسیون ،تنگی پیلور ،سلیاک ،شکاف لب و کام ،آترزی و قیستول مری و نای ،ناهنجاری
آنورکتال  ،امفالوسل  ،هرنی دیافراگم را شرح دهند.
 بیماریهای قلبی مادرزادی شامل تترالوژی فالوت  ،جابه جائی عروق بزرگ  ،ارتباط بین شریان آئورت و پولمونری  ،کوارکتاسیون آئورت،تنگی شریان ریوی و آئورت را توضیح دهند .مراقبت های پرستاری قبل و بع د از عمل جراحی قلب در کودک را بیان نمایند .عالئم و
مراقبت های نارسائی احتقانی قلب را شرح دهند .عالئم سندرم کاوازاکی و مراقبت های مربوط به آن را بیان نمایند.
 -بیماریهای خون و مراقبت های مربوطه شامل تاالسمی ،لوسمی ،هموفیلی را شرح دهند .کم خونی فقر آهن در کودکان را شرح دهند.
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بیماریهای دستگاه عصبی شامل فلج مغزی  ،اختالالت تشنجی و تشنج ناشی از تب را شرح دهند.
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