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ّدف کلی :کوک ته دانطجو جهت تلفیق آهوخته های قثلی خود در زهینه اثرات تیواری و تستری ضذى تر کودک و خانواده ،هفاهین و روضهای
هراقثتی و کلیات تکاهل تیو لوشیکی سیستوهای هختلف تذى ته هنظور ایجاد توانایی تررسی و ضناخت حالت های انحراف از سالهت در نوزاداى و
کودکاى و ارائه هذاخالت هناسة پرستاری .
اّداف ٍیژُ :در پایاى ایي درس از داًشجَ اًتظار هی رٍد قادر باشد براساس تفکر اًتقادی ٍ براساس فرایٌد پرستاری ٍ
هراقبت خاًَادُ هحَر قادر باشٌد:
 -1اهویت هراقثت از نوزاد پر خغر را توضیح دهنذ
 -2تررسی و هراقثت پرستاری از نوزاد تا ناهنجاری های ضایع (سیستن های عصثی  ،اسکلتی عضالنی  ،گوارضی ،ادراری تناسلی و هتاتولیکی)
را ضرح دهذ
 -3نقص پرستار را در هراقثت خانواده هحورکودک در عی تیواری و تستری ضذى توضیح دهذ
 -4روش های تررسی درد وهراقثت های هر توط ته آنرا توضیح دهذ
 -5هفاهین کلی در راتغه تا روش های هراقثتی کودکاى را ضرح دهذ
 -6هطخصات خانواده تا نیاز های خاظ را ضرح دهذ
 -7تکاهل تیولوشیکی و تررسی کودک هثتال ته اختالالت سیستن های  :کلیوی  ،تنفسی  ،گوارضی ،قلثی ،عصثی و خوى تا تاکیذ تر اختالف تر
کودک و تسرگسال را ضرح دهذ
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 پژٍّشی حَل هحَر کَدک بیواراهتیاز اضافِ دارد- فعالیت علوی
:ُهٌابع هَرد استفاد
1331 درسناهه پرستاری کودکاى ویراست نهن سونیا آرزوهانیاس ههناز ضوقی و ههناز سنجری
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