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شرح درس:
مفاهيم و روش های مراقبتي و کليات تکامل بيولوژیکي سییيمییتم های م تلن بدن در کودکان حائم اهايت اسییت ی بر ای اسییاس ایااد توانائي در دانشییاو به منظور
بررسي و شناخت حالت های انحراف از سالمتي درکودکان و ارائه مالحظات مناسب پرستاری ضروری مي باشدی
هدف کلي :
آشیینایي دانشییاویان با بيااریکای کودکان و نوزادان به منظور ایااد توانائي بررسییي و شییناخت حالت های انحراف از سییالمتي در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت
مناسب پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری  ،مکارت های تفکر انتقادی آموزش و نوتواني خانواده و کودک ی آگاهي،اهايت آموزش و بکارگيری اصول اوليه مراقبت های
بکداشیتي با در نظر گرفت نيازهای م تلن مراحل رشد و تکامل به منظور حف سالمت و پيشیيری از بروز عوار

بيااریکا در کودکان،تش ي

زودرس حالت های

غير طبيعي  ،تصايم گيری مناسب در انت اب اولویت ها و توان ب شي کودک بياار
اهدف ویژه :
فراگيران باید پس از پایان دوره قادر باشند:
اهايت مراقبت از نوزادان پرخطر  ،مشییکالت متابولين نوزادان شییامل هيروتيروئيدیمییم مادرزادی ،فنيل کتونوری  ،گامکتوزومي و مشییکالت نوزادان پرخطر شییامل
سیرميس  ،آنتروکوليت نکروزان  ،تشنج های نوزادی را توضيح دهندی ناهنااریکای عصبي شامل اسرينابيفيدا،مننیوسل و مننیوميلوسل و مراقبت های مربوطه را بدانندی
مراقبت و درمان هيدروسفالي و ميکروسفالي را توضيح دهندی
مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بيااری ممم را بدانندی
مشیکالت و مراقبت در م نمل کودک معلول و عقب مانده ذهني را شیرح دهندی سندرم داون  ،ناشنوائي و نابينائي را با تککيد بر ننبه های پيشیيری و توانب شي توضيح
دهندی
اختالمت آب و الکتروليت ها شامل تکامل بيولوژین و بررسي کودک با تککيد بر اختالف در کودکان و بمرگمامن  ،مراقبت های پرستای در اختالمت آب و الکتروليت
 ،اسکال و استفراغ را توضيح دهندی
اختالمت کليوی شامل عفونت سيمتم ادرارین ریفالکس مثانه به حالب ،تومور ویلام و سندرم نفروتين را توضيح دهندی
اختالمت تنفس شیامل تکامل بيولوژیکي و بررسي کودک با تککيد بر اختالف در کودکان و بمرگمامن و مراقبت از سندرم کروپ  ،پنوموني  ،آسريراسيون نمم خارني
 ،فيبروز کيمتين پانکراس و احياء قلبي ریوی را بيان ناایند
اختالمت سیيمیتم گوارشیي شیامل تکامل بيولوژیکي و بررسیي کودک با تککيد بر اختالف در کودکان و بمرگمیامن  ،مراقبت از اختالمت هيروشررونگ  ،دیفالکس
گاستر وازوفاژ  ،انواژیناسيون  ،تنیي پيلور  ،سلياک  ،شکاف لب و کام  ،آترزی و قيمتول مری و نای  ،ناهنااری آنورکتال  ،امفالوسل  ،هرني دیافراگم را شرح دهندی

بيااریکای قلبي مادرزادی شیامل تترالوژی فالوت  ،نابه نائي عرو بمر  ،ارتبا بي شریان آئورت و پولاونری  ،کوارکتاسيون آئورت ،تنیي شریان ریوی و آئورت را
توضیيح دهندی مراقبت های پرسیتاری قبل و بعد از عال نراحي قلب در کودک را بيان ناایندی عالئم و مراقبت های نارسائي احتقاني قلب را شرح دهندی عالئم سندرم
کاوازاکي و مراقبت های مربو به آن را بيان ناایندی
بيااریکای خون و مراقبت های مربوطه شامل تامساي ،لوساي  ،هاوفيلي را شرح دهندی کم خوني فقر آه در کودکان را شرح دهندی
بيااریکای دستیاه عصبي شامل فلج مغمی  ،اختالمت تشناي و تشنج ناشي از تب را شرح دهندی
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