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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 دانشکده پیراپزشکی

  درسطرح 
  
 فوریتهای پزشکی ترم شناسی ناپیوسته مخاطبان: دانشجویان کار                          بیماریهای اطفال و نوزادان       عنوان درس :  

 م دو                                                                                     
 واحد ) نظری(   1تعداد و نوع واحد :   

                                   نشانه شناسی و معاینات بدنیدرس  پیش نیاز:                                                                                      
 11-11عت سا  دوشنبه ها زمان ارائه درس :    
 97-98نیمسال اول   

 8-11روزهای شنبه و یکشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیران:                                                                                    
 پروین عباسیدکتر مدرس:  
 
 

 هدف کلی:
ص مثل نوزادان و کودکان جهت مراقبت آنان به منظور کمک به حفظ جان آنان و خا یمختلف در گروه ها یها تیبا فور یاندانشجو ییآشنا

 دیاز بروز عوارض شد یریشگیپ
 

  : کلی جلساتاهداف 
 مراحل رشد در نوزادان و کودکان واحد درسی ، اهداف، تکالیف و با آشنایی دانشجویان   -1
 ادانآناتومی و فیزیولوژی کودکان و نوزآشنایی دانشجویان  با  -2
 چگونگی ارزیابی کودکان و نوزادان دانشجویان با آشنایی  -3
 با چگونگی مراقبت از نوزاد در بدو تولد و برخورد با دیسترس تنقسیآشنایی دانشجویان  -4
 با نحوه برخورد با تروما در اطفالدانشجویان  آشنایی -5
 یگوارش یها تیو فور برخورد با تب و تشنج وهیش و بیماریها وفوریت های دستگاه عصبیآشنایی دانشجویان با   -6
 ، غددبیماریها و فوریت های قلبی و تنفسی، کلیویآشنایی دانشجویان  با  -7
 و خطرات محیطی و مسمومیت ها در اطفال بیماریهای مادرزادی ،خون، سرطان بیماریها وفوریت های آشنایی دانشجویان با  -8

 
  کلی جلساتف اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهدا

 
 :جلسه اول یهدف کل 
  مراحل رشد در نوزادان و کودکانآشنایی با  -1
 جلسه اول: ژهیاهداف و 

 :دانشجو قادر باشددر پایان  
  .توضیح دهدمشخصات رشد در دوره نوزادی را  -1-1
 دوره شیرخوارگی را شرح دهد. -2-1
 کند. فیرا تعر ییدوره نوپا -3-1
  کند.  ستیرا ل ییران نوپادورشد درشخصات م -4-1
 ضیح دهد.نکات مفید در مراقبت راتورشد در دوران مدرسه مشخصات با توجه به  -5-1
  رشد در دوران نوجوانی را شرح دهد.-6-1
  

 :دومجلسه  یهدف کل
 کودکان و نوزادان یولوژیزیو ف یبا آناتوم  آشنایی – 2

  :دوم جلسه ژهیاهداف و

 شد:دانشجو قادر با انیدر پا
 

 . خصوصیات آناتومیک سر در کودکان را شرح دهد -1-2
 در کودکان و بالغین را به تفضیل بیان کند .تفاوت آناتومیک راه هوایی  -2-2
 دهد.ح در کودکان توضیرا  آناتومی و فیزیولوژی قفسه سینه و ریه ها  -3-2
 .در کودکان را بیان کند  آناتومی و فیزیولوژی پوست -4-2
 عروقی در کودکان و بزرگساالن را شرح دهد . –ت دستگاه قلبی تفاو-5-2
 بزرگساالن را شرح دهد. وتفاوت متابولیک بین کودکان -6-2
 .شرح دهد  آناتومی شکم در کودکان را -7-2
 

 :ومسجلسه  یهدف کل
 کودکان و نوزادان یابیارز یچگونگبا آشنایی  – 3
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  :ومس جلسه ژهیاهداف و
 در باشد:دانشجو قا انیدر پا

 
 .توضیح دهد ارزیابی اولیه در کودکان را  -1-3
 را نام ببرد. PAT)مثلث ارزیابی کودک ) -2-3
  نحوه ارزیابی راه هوایی را شرح دهد. -3-3
  .موارد ارزیابی گردش خون را لیست کند-4-3
 .را توضیح دهد کنترل عالیم حیاتی نحوه  -5-3
 حسب سن را شرح دهد. تفاوت عالیم حیاتی در کودکان بر -6-3
 

 :چهارمجلسه  یهدف کل
 یتنقس سترسیمراقبت از نوزاد در بدو تولد و برخورد با د یچگونگ آشنایی با – 1

 :چهارم جلسه ژهیاهداف و
 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 
 .را بیان کند. ترممشخصات نوزاد  -1-4
 . محاسبه کندنوزاد تازه متولد شده  درعدد آپگار را  -2-4
 دهد . حیاستفاده مناسب از عدد آپگار را جهت مراقبت از نوزاد تازه متولد شده توض -3-4
 .دهد  حیاز اتالف حرارت رادر نوزادان توض یریجلوگ یراهها -4-4
 فعالیت تنفسی در نوزادان را شرح دهد.ارزیابی معیارهای  -5-4
 درمان دیسترس تنفسی در نوزادان را توضیح دهد.-6-4
 

 :پنجمجلسه  یهدف کل
 نحوه برخورد با تروما در اطفالآشنایی با  – 5

 : پنجم جلسه ژهیاهداف و
 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 
 . اهمیت وشیوع تروما در کودکان را بیان کند -1-5
  .شرح دهد و روانی را در بروز تروما در کودکان نقش تفاوت های جسمانی -2-5
 . بیماران ترومایی را لیست کندمالحظات خاص در برخورد با  -3-5
 .ارزیابی و درمان اولیه آسیب های مغزی را شرح دهد-4-5
 .ا توضیح دهد اقدامات اولیه در آسیب های شکمی ر -5-5
 ارزیابی سریع در آسیب های ترومایی را به طور کامل بیان کند. -6-5
 

 :ششمجلسه  یهدف کل
 و فوریت های گوارشی برخورد با تب و تشنج وهیو ش یعصبدستگاه  یها تیوفور هایماریبآشنایی با  – 1

 : ششم جلسه ژهیاهداف و
 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 
 تشنج را تعریف کند.-1-6
 انواع تشنجها را نام ببرد. -2-6
 .از تب را بحث کند یمبتال به تشنج ناش مارانیب یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم، نشانه ها، ات -3-6
 مننزیت را تعریف کند. -4-6
 .شرح دهد خیص و درمان مننژیت را علل، عالئم بالینی ، تش -5-6
 کند. علل تغییر سطح هوشیاری در کودکان را لیست -6-6
 ارزیابی اولیه در کاهش سطح هوشیاری را توضیح دهد. -7-6
 گاستروآنتریت را شرح دهد. و درمان  اتیولوژی، عالئم، انواع -8-6
  عالئم بالینی، تشخیص و درمان انواژیناسیون را شرح دهد .  9-6
 

 :هفتمجلسه  یهدف کل
 غدد ،یویکل ،یتنفس یها تیفورآشنایی با  – 7

 : هفتم جلسه ژهیاهداف و
 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 .بردباورژانس های تنفسی در کودکان را نام   -1-7
 عالئم وقفه تنفسی را بیان کند. -2-7
 دهد. حیو درمان کروپ را توض یصیتشخ یالئم، راههاع -3-7
 دهد. حیرا توضاپی گلوتیت  و درمان  یصیتشخ یعالئم، راهها -4-7
 دهد. حیرا توض آسمو درمان   یصیتشخ یعالئم، راهها -5-7
 . کان را توضیح دهد. دعالئم، راههای تشخیص و درمان عفونت های ادراری در کو-6-7
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 عالئم بالینی و درمان کتواسیدوز دیابتی در کودکان را شرح دهد.پاتوفیزیولوژی،  -7-7
 هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی را تعریف کند .  -8-7

 دانشجو قادر باشد : 
 :تمشهجلسه  یهدف کل

 بیماریها وفوریت های خون، سرطان ،بیماریهای مادرزادی و خطرات محیطی و مسمومیت ها در اطفالآشنایی با  – 8
 : تمشه جلسه ژهیاهداف و

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا
 را شرح دهد. یلوسم یو درمان یصیتشخ یروش ها ،یولوژیات ،نشانه ها، عالئم-1-8
 .را شرح دهد. یتاالسم یو درمان یصیتشخ یروش ها، یولوژیات ،نشانه ها ،عالئم-2-8
 کودکان را نام ببرد.شایع ترین سرطان ها در -3-8
 شایع در کودکان را بطور مختصر شرح دهد.ی بیماریهای مادرزاد -4-8
 خطرات محیطی در کودکان را لیست کند . -5-8
 اقدامات ضروری در خطرات محیطی را شرح دهد. -6-8
 علل و انواع مسمومیت های شایع در کودکان را بیان کند. -7-8
 اقدامات درمانی اورژانسی در مسمومیت های مختلف را توضیح دهد.-8-8
 

 ای مطالعه :منابع بر
گروه مترجمین .انتشارات سیمین دخت ، تهران :  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی .بلدسو، برایان ؛ پورتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 1

1393 
یمین دخت ، تهران : . گروه مترجمین. انتشارات ، س اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهمیستوویچ ، جوزف؛ هفن ، برنت؛ کارن ، کیت.  – 2

1393 
 .  آخرین چاپ اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی روندا بک ، اندرو بالک ، استیون رام.-3
1- Essential of paramedic care, last edition(brady) 
5- Marlow Dorothy  پرستاری کودکان مارلو، آخرین چاپ 
 

 روش ها :
 ، استفاده از فضای مجازیهی سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گرو

  
 :رسانه های کمک آموزشی 

   ، کتابویدیوپروژکتور ماژیک، وایت برد،
 

 سنجش و ارزشیابی
  

بر حسب  )سهم از نمره روش آزمون

  (نمرهدرصد 

 ساعت  تاریخ 

 22/14-14 12/9/97 %(5)1 (سواالت تشریحیکتبی )  کوئیز

 32/14 -14 19/9/97 (%15)3 (سواالت تشریحیکتبی)  آزمون میان دوره 

سؤاالت چند کتبی)  آزمون پایان دوره  

و  (MCQاي) گزینه

 (تشریخی

بر اساس برنامه  بر اساس برنامه آموزش  (32%)14

 آموزش

  فعالیتهای کالسی

  وحضور در کالس

ارائه یک مقاله مرتبط با 

 مباحث درسی 

 ------------- در طول ترم %(12)2

 
 نتظارات از دانشجو : مقررات درس و ا  
  

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر چه  
 :بیشتر به نکات ذیل توجه نمایند 

صورت وجود هر گونه اشکال و سوالی در ساعتهای ا مطالعه نمایند و در ارائه شده در کالس ربه منابع معرفی شده مراجعه و مطالب   - 1
 مشاوره بامدرس مربوطه مطرح نمایند 

 به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید )غیبت درکالس در ارزشیابی تأثیر دارد (   - 2
 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 3
 

 
            
 دانشکده EDOنام و امضای مسئول                         دکتر عباسینام و امضای مدیر گروه:                          دکتر عباسیامضای مدرس:   نام و               

 تاریخ ارسال :                                     تاریخ ارسال:                                              تاریخ تحویل:                                                  
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 جدول زمانبندی برنامه 

 
                           بیماریهای اطفال و نوزادان       تقویم درس 

 

شنبه یک کالس تاریخ مدرس عنوان ردیف

 ها/ساعت

 و فی، اهداف، تکال یواحد درس با انینشجودا ییآشنا 1

 مراحل رشد در نوزادان و کودکان

 14-11 4 14/8/79 عباسیدکتر

کودکان و  یولوژیزیو ف یبا آناتوم  انیدانشجو ییآشنا 2

 نوزادان

 14-11 4 21/8/79 یعباسدکتر

کودکان و  یابیارز یبا چگونگ انیدانشجو ییآشنا 3

 و برگزاری کوئیز نوزادان

عباسیردکت  28/8/79 4 11-14 

مراقبت از نوزاد در بدو  یبا چگونگ انیدانشجو ییآشنا 4

 یتنقس سترسیتولد و برخورد با د

یدکترعباس  5/7/79 4 11-14 

و برگزاری  با نحوه برخورد با تروما در اطفال یی آشنا 5

 امتحان میان ترم

یدکترعباس  12/7/79 4 11-14 

دستگاه  یها تیوفور هایماریبا  ب انیدانشجو ییآشنا 6

و فوریت های برخورد با تب و تشنج  وهیو ش یعصب

 گوارشی

 

یدکترعباس   17/7/79 On line کالس مجازی 

و  یقلب یها تیو فور هایماریبا ب  انیدانشجو ییآشنا 7

غدد ،یویکل ،یگوارش ،یتنفس  

 

یدکترعباس  21/7/79 4 11-14 

خون،  یها تیوفور هایماریبا ب انیدانشجو ییآشنا 8

و  یطیو خطرات مح یمادرزاد یهایماریسرطان ،ب

 ها در اطفال تیمسموم

 14-11 4 3/11/79 یدکترعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


