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مقدمه
این واحد درسی حاوی اصول مراقبتی خانواده محور ،مفاهیم رشد و تکامل ،نیازها 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 پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی تاکید
می شود .به عالوه این درس دانشجو را با نظریه ها ،جنبه های فرهنگی و اجتماعی موثر بر سالمت کودک آشنا کرده ضمنا استفاده از مهارتهای
تفک ر انتقادی و حل مسئله با کاربرد فرایند در پرستاری در مراقبت از کودک و خانواده نیز مد نظر می باشد.

هدف کلی
آشنایی دانشجو با فرایند رشد و تکامل و نیازهای کودک و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقاء سالمت کودک و خانواده در چارچوب
مراقبت خانواده مح ور با کاربرد فرایند پرستاری منطبق بر جنبه های قانونی و اخالقی مراقبت از کودک.

اهداف رفتاری
-

مفاهیم رشد و تکامل را تعریف نماید.
واژه هایی که برای مراحل تکاملی مورد استفاده می شود را تعریف نماید.
نکات مهم در رشد و تکامل را فهرست نماید.
عوامل موثر در تکامل کودک را توضیح دهد.
تئوری رشد و تکامل فروید را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد.
تئوری رشد و تکامل اریکسون را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد.
تئوری رشد و تکامل پیاژه را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد.
تئوری رشد و تکامل کلبرگ را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد.
بررسی تکامل و ابزار غربالگری رشد و تکامل کودک را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد.
بازی و نقش آن بر تکامل کودک را با را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد ارتقا سالمت کودک شیرخوار و خانواد
تصویر از جسم خویشتن در کودک شیرخوار را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد.
اضطراب جدایی در کودکان را توضیح دهد.
آموزش های الزم به خانواده برای اعمال انضباط و محدودیت برای کودک را توضیح دهد .
آموزش های الزم به خانواده در باره سندرم کودک لوس را توضیح دهد.
آموزش های الزم به خانواده در باره مکیدن انگشت و استفاده از را توضیح دهد.
آموزش های الزم به خانواده در باره رویش دندان را توضیح دهد.
آموزش های الزم به خانواده در باره تعذیه را توضیح دهد.
آموزش های الزم به خانواده در باره خواب را توضیح دهد.
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-

آموزش های الزم به خانواده در باره پیشگیری از حوادث را توضیح دهد.
مراقبتهای پرستاری برای کودک مبتال به اختالالت تغذیه ای نارسایی رشد و کواشیور و ماراسموس را توضیح دهد.
آموزش های ضروری برای والدین کودک مبتال به اسکوروی را توضیح دهد.
آموزش های ضروری برای والدین کودک مبتال به راشی تیسم را توضیح دهد.
آموزش های ضروری برای والدین کودک دچار به حساسیت غذایی را توضیح دهد.
آموزش های ضروری برای والدین کودک مبتال به برفك دهان و درماتیت دیاپر را توضیح دهد.
تصویر از جسم خویشتن را با آوردن مثال های عینی توضیح دهد.
راهنمایی های ضروری در مورد تکامل گفتاری و مشکالت گفتاری به والدین ارائه نماید.
آموزش های الزم در باره بهداشت کودکستان و تجارب کودکستان و آمادگی برای مربیان بهداشتی ارائه نماید.
آموزش های الزم به والدین در باره تربیت جنسی کودک را توضیح دهد.
آموزش های الزم به والدین در باره پرخاشگری و استرس و ترس کودک را توضیح دهد.
در باره چگونگی تغذیه ،خواب ،بهداشت دندان ،به والدین آموزش های ضروری را ارائه دهد علل ایجاد و راههای پیشگیری از سو رفتار
با کودک در جامعه را بحث نماید.
آموزش های الزم به والدین کودک مبتال به کرمك  /آسکاریس را توضیح دهد آموزش های الزم به والدین در باره تربیت جنسی
کودک را توضیح دهد.
در باره چگونگی تغذیه ،خواب ،بهداشت دندان ،به والدین آموزش های ضروری را ارائه دهد.
علل ایجاد شب ادراری  /بی اختیاری مدفوع ،بیش فعالی /ترس از مدرسه را به تفکیك لیست نماید .
آموزش های ضروری برای خانواده دارای کودک مبتال به شب ادراری  /بی اختیاری مدفوع ،بیش فعالی /ترس از مدرسه را توضیح
دهئد.
فرایند بلوغ در دختران و پسران را به تفکیك توضیح دهد و به مهمترین شاخص های هر کدام اشاره نماید.
آموزش های الزم در باره بهداشت دوران بلوغ را توضیح دهد.

استراتژی آموزشی
سخنرانی و پرسش و پاسخ
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