
 بسوِ تعالی

 علَم پسشکی سبسٍارداًشگاُ 

  داًشکدُ پرستاری

 اختالالت سالهت ًَزاد                                          بْداشت ٍ یپرستارٍ درس  دٍرُطرح 

 ٍاحذ              2 :تعداد ٍاحد ًظزی :ًَع ٍاحد

 ًَساد                                       تْذاؽت ٍ اختالالت یپزعتار :پیش ًیاز ٍاحد 16-18ٍ  18-20عِ ؽٌثِ: زهاى ٍ هکاى برگساری درس

                                        حویذُ گلی :هدرس 5ٍ  4تزم  -داًؾجَیاى همغغ کارؽٌاعی پزعتاری: فراگیراى

  :ّدف کلی درس
ّوچٌیي ؽٌاخت هغائل . ًَساد تا رٍیکزد خاًَادُ هحَر هی تاؽذًتمال داًؼ، ًگزػ ٍ هْارتْای السم تِ داًؾجَ ًغثت تِ تْثَد عالهت ا

 .تاحث هزتَط تِ هزالثت ٍ تْذاؽت ًَساد عالن ٍ هزالثت اس ًَساد دچار اختالالت حیي یا پظ اس تَلذ هی تاؽذم فیشیَلَصیک در ًَساداى،

 

 

 

 

 

 هشارکت داًشجَ 

. ٍاحذّای پیؼ ًیاس را تا ًوزُ لثَلی گذراًذُ تاؽٌذ -1

. در ّز جلغِ کالط آهادگی پاعخگَیی تِ عؤاالتی کِ هغزح هی ؽَد را داؽتِ تاؽٌذ-2

. هَجِ ًذاؽتِ تاؽٌذ یزؽ یثتحضَر در کالط ٍ ؽ یزتأخ -3

.  خاهَػ تاؽذ یغتیتلفي ّوزاُ در کالط تا -4

.  حضَر فؼال ٍ هٌظن در کالط داؽتِ تاؽٌذ -5

هَرد ًظز  یفٍ اًجام تکال  یاًیتزم ٍ پا یاىآسهًَْای مداًؾجَیاى هَظف تِ ؽزکت در  -6

 .هی تاؽٌذ

 

 

 شیَُ ارزشیابی

 ًورُ هالک ارزشیابی هالک

 1 در کالط هَثزحضَر 

 3 کَئیش

 2 همالِ هزتثظ تا هَضَع درعیکٌفزاًظ ٍ ارائِ 

 15 ارسؽیاتی پایاًی

 

 

 . پرستاری ٍ بْداشت هادراى ٍ ًَزاداى. ربابِ ،ضیغوی کاشاًی  هٌابع

 هٌْاز سٌجری ٍ دکترهٌْاز شَقی : ترجوِ. درسٌاهِ پرستاری ٍ بْداشت هادراى ٍ ًَزاداى. لیفر 

 ّوکاراى ٍ هقدم فرشاد حسیي ،دکتر 2015، ّفتن ًلسَى،ٍیرایش کَدکاى طب هباًی  

Nursing care of infant and children (wongS) 
 

 

 



 ّدف کلی جلسِ
جسئی اّداف 

 ...تتَاًذ داًؾجَ تایذ

 اٍل
تثییي ( ارسؽیاتی آغاسیي)هؼارفِ 

 اًتظارات
 ًحَُ ارسؽیاتی -لَاًیي ٍ همزرات کالعی -تؼییي اّذاف -هؼارفِ

 فیشیَلَصی ًَساد دٍم

 تغییزات گزدػ خَى جٌیٌی را ؽزح دّذ. 

  ًَساد را ؽزح دّذچگًَگی تغاتك دعتگاُ تٌفظ. 

 ٍیضگی ّای عیغتن کٌتزل درجِ حزارت ًَساد را ؽزح دّذ. 

 ٍیضگی ّای عیغتن گزدػ خَى ًَساد را ؽزح دّذ. 

 ٍیضگی ّای عیغتن تٌفظ ًَساد را ؽزح دّذ. 

 ٍیضگی ّای عیغتن ایوٌی ًَساد را ؽزح دّذ. 

 سَم
هؾخصات فیشیکی ًَساد ٍ هزالثت ّای 

 پزعتاری

  را تیاى کٌذهؾخصات ظاّزی ًَساد. 

 هؾخصات پٌج حظ اصلی ًَساد را ؽزح دّذ. 

 تفکیک ؽزح دّذُ ٍیضگیْای عیغتن ّای هختلف تذى ًَساد را ب. 

  

 هزالثت ّای السم در اتاق ًَساد چْارم

 ارسیاتی اٍلیِ ًَساد را ؽزح دّذ. 

 هزالثتْای السم جْت تزلزاری تٌفظ هغلَب ًَساد را ؽزح دّذ. 

  تزلزاری گزهای هٌاعة در ًَساد را ؽزح هزالثتْای السم جْت

 .دّذ

 رفلکظ ّای ًَسادی را ؽزح دّذ. 

 هزالثت ّای پزعتاری تز اعاط ارسیاتی پٌجن

 ًَساد را ؽزح دّذ در تٌظین درجِ حزارت. 

 در ًَساد را ؽزح دّذ پیؾگیزی اس خًَزیشی. 

 در ًَساد را ؽزح دّذ هزالثت اس چؾن ّا. 

 در ًَساد را ؽزح دّذ پیؾگیزی اس ػفًَت. 

 در ًَساد را ؽزح دّذ تغت ّای غزتالگزی. 

 در ًَساد را ؽزح دّذ ٍاکغیٌاعیَى. 

 کَئیس ششن

 

 ّفتن
 هزالثت ّای هؼوَل اس ًَساد

 هزالثتْای السم جْت تْذاؽت ػوَهی ًَساد را ؽزح دّذ. 

 هزالثتْای السم جْت تٌذًاف ًَساد را ؽزح دّذ. 

  ُتٌاعلی ًَساد را ؽزح دّذهزالثتْای السم اس دعتگا. 

 

 هزالثت در هٌشل شتنُ

  ُآهَسػ ّای السم جْت ارتما ارتثاط ػاعفی هادر ٍ ًَساد ٍ خاًَاد

 .را ؽزح دّذ

 آهَسػ ّای السم جْت اعتحوام ًَساد را تِ خاًَادُ را ؽزح دّذ. 

  آهَسػ ّای السم جْت هزالثت اس تٌذًاف ًَساد را تِ خاًَادُ را

 .ؽزح دّذ

 السم جْت ًحَُ تغل کزدى ًَساد را تِ خاًَادُ را ؽزح  آهَسػ ّای



 .دّذ

 آهَسػ ّای السم جْت ایوٌی ًَساد را تِ خاًَادُ را ؽزح دّذ. 

  ُآهَسػ ّای السم جْت تاسًگِ داؽتي راُ َّایی ًَساد را تِ خاًَاد

 .را ؽزح دّذ

  آهَسػ ّای السم جْت خَاب ٍ تیذاری ًَساد را تِ خاًَادُ را ؽزح

 .دّذ

 ػ ّای السم جْت ٍسى گیزی ًَساد را تِ خاًَادُ را ؽزح دّذآهَس. 

  آهَسػ ّای السم جْت ٍاکغیٌاعیَى ًَساد را تِ خاًَادُ را ؽزح

 .دّذ

 تغذیِ ًَساد ًْن

 فیشیَلَصی تزؽح ؽیز را تیاى کٌذ. 

 هحاعي اعتفادُ اس ؽیز هادر را تیاى کٌذ. 

 تزکیثات ؽیزهادر ٍ ؽیز گاٍ را تیاى کٌذ. 

  تغذیِ ای ًَساد را ؽزح دّذرفتارّای. 

 هزالثتْای السم در تغذیِ ًَساد تا ؽیزهادر را ؽزح دّذ. 

 رٍػ تغذیِ هصٌَػی را ؽزح دّذ. 

 هضزات تغذیِ هصٌَػی را تَضیح دّذ. 

 ًَساد آعیة پذیز دّن

 دّذ  یحرا تَض  یزپذ یةهؾخصات ًَساداى آط

 ًَساداى را  یياختالالت ّوزاُ تا ا کن ٍسى ًَساد ًارط ٍ هؾخصاى

 .دّذ یحتَض

 کٌذ یحرا تؾز یزرطّا ٍ ػالئن ًَساد د ٍیضگی 

 هزالثت ّای هزتَعِ را تیاى کٌذی رؽذ داخل رحن یزتاخ ٍ 

 کٌذ یاىرا ب یزپذ یةدر ًَساداى آط یپزعتار یّا هزالثت 

 ّیپَگلیغوی ٍ ّیپَتزهی را ؽزح دّذ 

 کَئیسدّن یاز

 یزپذ یةًَساد آط دٍازدّن

  ٍ اًَاع آى را ًام تثزدسردی ًَساد 

 هزالثت ّای هزتَط اًَاع یزلاى را تَضیح دّذ 

 کزى ایکتزٍط ٍ اریتزٍ تالعتَس جٌیٌی را ؽزح دّذ 

 یزپذ یةًَساد آط سیسدّن
 خفگی ٍ عٌذرم سجز تٌفغی ًَساد را ؽزح دّذ 

 احیای ًَساد را تَضیح دّذ 

 چْاردّن
صذهات ٍ ػَارض سایواًی ٍاردُ تِ  

 ًَساد

  صذهات ٍارد تِ ًَساد را ًام تثزد. 

  ػالئن، تؾخیص، درهاى ٍ هزالثت ّای پزعتاری هزتَط تِ صذهات

 .را تیاى کٌذ

 پیؾزفت تحصیلی فزاگیزاىتزرعی ارائِ کٌفزاًظ ّا ٍ تکالیف  یتزاکن یاتیارسػ پاًسدّن

 



 


