شروع ترم98/22/21:
پایان ترم99/3/12:

روزهای کالس :چهارشنبه()8-20
مدرس:خانم علیپور

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی بابل  -دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر
برنامه تئوری درس بیماریهای شایع نوزادان و کودکان ایران و طرق پیشگیری -دانشجویان ترم سوم بهداشت
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-99

99/66/32

99/66/61

)61-63( 99/66/32

99/66/21

)61-63( 99/66/21

99/63/7

)61-63( 99/63/7

*اهمیت سالمت کودکان و تاثیر آن بر

* نوزاد آسیب پذیر

* ناهنجاریهای شایع

* ناهنجاریهای شایع مادرزادی

*اختالالت متابولیک شایع

*تشنج نوزادی

*کولیک

جامعه

*صدمات زایمانی

مادرزادی در نوزادان()1

در نوزادان()2

در نوزادان:

*هیپو ترمی و هیپرترمی

*مرگ ناگهانی شیرخوار

*عوامل تهدید کننده سالمت کودکان

*معاینه فیزیکی نوزاد

*هیپوتیروئیدیسم مادرزادی

*برفک دهان

*آپنه نوزادی

* عوامل موثر بر سالمت کودکان

*یرقان

*سپسیس

*رشد و نمو در کودکان و

* نوزاد سالم و مراقبت از نوزادان

*فنیل کتنوری

*درماتیت کهنه

عوامل موثر بر آن()1

*گاالکتوزمی

99/63/61

99/63/36

99/6/31

عفونتهای شایع دستگاه تنفس

99/3/2

99/6/37

99/3/61

99/3/67

اختالالت شایع کلیوی و ادراری

بیماریهای بثوری تب دار در

اختالالت شایع سیستم

*کم خونی در کودکان

*رشد و نمو در کودکان و عوامل

فوقانی و تحتانی:

اختالالت شایع گوارشی

در کودکان:

کودکان

عصبی مرکزی:

*آنمی فقر آهن

موثر بر آن()2

*فارنژیت حاد

درکودکان:

*عفونتهای ادراری در کودکان

-سرخک و سرخجه

*تشنجات ناشی از تب

*اوتیت میانی

*اسهال

*سینوزیت

*استفراغ

* امتحان میان ترم*

اوریون -آبله مرغان

*پنومونی

-مخملک

*برونشیولیت

-رزوئوال

*کروپ

99/3/26

99/2/7

99/3/31

*اختالالت رفتاری شایع در کودکان:

*مسائل روانی – اجتماعی در

*سوانح  ،حوادث  ،مسمومیتها و طرق

پرخاشگری

کودکان

پیشگیری از آن در کودکان

دروغگویی

* سوء رفتار با کودک

ارزشیابی:
 -1آزمون میان ترم 33 :نمره

لکنت زبان

* بزهکاری

 -2حضور فعال در کالس1 :نمره

شب ادراری

*کودکان سرراهی

ناخن جویدن و انگشت مکیدن

*اختالفات خانوادگی

 -3کنفرانس کالسی 1 :نمره

دزدی
ترس

 -4آزمون پایان ترم 03 :نمره
جمع

 133نمره

منابع جهت مطالعه -1 :حاتمی حسین ،رضوی سید منصور ،افتخار اردبیلی حسن و همکاران .کتاب جامع بهداشت عمومی )ویرایش سوم( ،جلد 2و  ، )1تهران :انتشارات ارجمند
 -2احمدی کامران  AOM .اطفال .ویرایش پنجم ،تهران :انتشارات فرهنگ فردا
-3شوقی مهناز .پرستاری کودکان (کودک سالم و بیمار)،ویراست دهم،تهران:نشر جامعه نگر1331 ،

*مننژیت

-4سایر منابع معرفی شده در جلسه اول .

