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 یحیی نژاد

  شرح درس:

بیماري و  بر مبناي اهداف تعیین شده دانش آموختگان این درس با توجه به سرفصل هاي تعیین شده به شناخت بیماري هاي کودکان و نقش باورها در روند
  معاینات اولیه و شناخت عالئم بیماري ها آشنا خواهد شد.چگونگی 

   :کلی هدف

از عالئم مهم بیماري کودکان و نقش باورها و سنت ها در ایجاد و تشدید بیماري، توان در انجام معاینات ساده و تعلیم نحوه این معاینات، شناخت بعضی شناخت 
ایی و مهارت در مراقبت از کودکان بیمار و تعلیم مهارت ها به رده هاي پایین تر، شناخت داروها و بیماري ها و قدرت آموزش نحوه شناخت این عالیم، آشن

ناخت مهم مکانیسم اثر داروهایی که مجاز به مصرف محدود آن هستند، توان تشخیص کودکان علیل و قدرت تصمیم گیري در ارجاع آنان به مراکز مخصوص، ش
  تغذیه، آویتامینوزها و قدرت تشخیص این ناراحتی ها، قدرت تعلیم کمک هاي اولیه در طب کودکانترین اختالالت رشد و تکامل، سوء 

  

  :اهداف رفتاري

  را بداند. شاخص هاي رشد و نمو وویژگی هاي یک نوزاد و کودك سالم و  اهمیت سالمت کودکان و تاثیر آن بر جامعهدانشجو 

  را بداند. مراحل مختلف زندگیعوامل تهدید کننده سالمت کودکان در دانشجو 

ژنتیکی نوزادان، تشنج، هیپوترمی و هیپرترمی نوزادان و ، بیماري هاي ناهنجاري هاي شایع مادرزاديعوامل تهدید کننده سالمت نوزادان، بیماري ها و دانشجو 
  زردي نوزادان را توضبح دهد.

  آگاهی داشته باشد. مراقبت از نوزادان، شیرخواران و کودکاندانشجو از نحوه 

  ایع در شیر خواران و کودکان نوپا را بشناسد.عفونت هاي ش اري ها و عوامل تهدید کننده شامل وقفه در رشد و نمو وبیمدانشجو 

  ي شایع در کودکان و نوزادان آگاه باشد.و مسمومیت هاکم خونی ها  ،سوانح، حوادثدانشجو از 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

اشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                      2: حضور فعال در کالس درس و انجام تکالیف

               نمره           15آزمون پایان ترم: نمره                            3آزمون میان ترم: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ی کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م

  

  نین درس:سیاست ها و قوا

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  (مباحث مربوطه) آخرین انتشار 3و  2. کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف: اساتید دانشگاه، جلد 1
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 خانم یحیی نژاد  سالمت کودکان و تاثیر آن بر جامعهاهمیت   16-14  26/6/98  1

2  2/7/98  16-14  خانم یحیی نژاد  ویژگی هاي یک نوزاد و کودك سالم با تاکید بر شاخص هاي رشد و نمو 

3  9/7/98  16-14 میزان هاي ابتال و مرگ و میر در نوزادان و کودکان و روند تغییرات آن در  
  سال هاي اخیر،

  نشانه هاي بالینی مهم نشاندهنده بیماري در کودکان 

 خانم یحیی نژاد

4  16/7/98  16-14 عوامل تهدید کننده سالمت کودکان در مراحل مختلف زندگی (نوزادي،  
  شیرخواري، نوپایی، سنین قبل و بعد از مدرسه)

 

 خانم یحیی نژاد

5  23/7/98  16-14  خانم یحیی نژاد شایع ترین علل مرگ و ابتال در نوزادان 

6  30/7/98  16-14 بیماري ها و عوامل تهدید کننده سالمت نوزادان شامل: وزن هنکام تولد  
)HBW-LBWسن جنینی ( ) وPremature- Postmature( 

 خانم یحیی نژاد

7  14/8/98  16-14 ناهنجاري هاي شایع مادرزادي در نوزادان، بیماري هاي کروموزومی و ژنی  
 نوزادان

یحیی نژادخانم   

8  21/8/98  16-14  خانم یحیی نژاد  تشنج نوزادي و عوامل ایجاد کننده آن، 

9  28/8/98  16-14  خانم یحیی نژاد  آزمون میان ترم 

10  5/9/98  16-14  خانم یحیی نژاد  هیپوترمی و هیپرترمی نوزادان، زردي نوزادي 

11  12/9/98  16-14   مراقبت از نوزادان، شیرخواران و کودکان 
  شایع ترین علل مرگ و ابتال در شیرخواران 

 خانم یحیی نژاد

12  19/9/98  16-14 بیماري ها و عوامل تهدید کننده شامل: وقفه در رشد و نمو (شاخص ها،  
  عوامل ایجاد کننده، عالیم بالینی، پیشگیري)

 خانم یحیی نژاد

13  26/9/98  16-14 (شامل عفونت هاي دستگاه عفونت هاي شایع در شیر خواران و کودکان نوپا  
  تنفسی فوقانی و تحتانی، دستگاه گوارش)

 خانم یحیی نژاد

14  3/10/98  16-14 عفونت هاي شایع در شیر خواران و کودکان نوپا (شامل عفونت هاي دستگاه  
  ) CNSادراري، بیماري هاي بثوري تب دار و اختالالت 

 خانم یحیی نژاد

15  10/10/98  16-14   مسمومیت ها سوانح، حوادث و 
  کم خونی ها

 خانم یحیی نژاد

16  17/10/98  16-14   روانی کودکان  -مسائل اجتماعی 
  (نقش حضور والدین، کودکان سرراهی، کودکان بزهکار، کودك آزاري) 

  مراقبت از کودکان و انجام کمک هاي اولیه در موارد ضروري
  

 خانم یحیی نژاد

 


