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بهداشت عمومی گروه  

 از آن یریشگیکودکان و طرق پ عیشا یها یماریب :  نام درس

  پیوسته بهداشت عمومی کارشناسی فراگیران: دانشجویان
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 ندارددروس پیش نیاز: 

 دکتر بهروز حمزه  :نام مدرس

 8 - 01  ها ساعت شنبهدو  :زمان تدریس

 89 - 88اول نیمسال 

 

 هدف کلی درس 

 یضرورتها صیتشخ يی، توانا ماریو مهارت در مراقبت از کودکان ب يیآشنا ،کودکان  عیشا یها یماریشناخت ب

 هابهداشتي به خانواده  یها هیارائه توص يیتوانا و ماریارجاع کودکان ب

 

 اختصاصی درس اهداف

 در پایان درس باید: یاندانشجو

دهد.  حیقرار دهد .مراحل مختلف کودکي را توض لیو تحل هیآن بر جامعه را مورد تجز ریسالمت کودکان و تأث تیاهم

رشد داخل رحمي نوزادان را نام ببرد. مشخصات نوزادان کم وزن را و  ریساز در تولد زودرس و تأخ نهیعوامل مؤثر و زم

 از آن را بداند. یریشگیپ یعلل کم وزني و راهها

کننده  دیمطرح کند. عوامل تهد یفور دگيیمنجر به رس یبر نشانه ها دیاطفال را با تأک یهایماریدر ب عیشا میاز عال اتيیکل

 قبل و بعد از مدرسه به بحث بپردازد نیسن ي،ینوپا ،یرخواریش ،یسالمت کودکان را در مراحل مختلف نوزاد

 میو عالها  نیتامیکمبود ورا بداند و  کمكي  یخشک را زمان شروع غذاها ریمادر و موارد مصرف ش ریمصرف ش تیاهم

 دهد. حیآن ها را توض

سفالي  دروی، و ژني مانند ه فدا،ینابیاسپا كروسفال،یکروموزومي  م یها یماریب ،یمادرزاد عیشا یها یناهنجار

عد را مق یناهنجار اس،یپوسپادیه ضگي،ینهان ب دروسل،یچماقي، امفالوسل، شكاف لب و شكاف کام، ه یپا لومننگوسل،یم

 نام ببرد.

 .دینما انیرا به اختصار ب پرترميیه پوترمي،یتشنج، ه

 .دینما انیرا به اختصار ب یادنوز رقانیسپتي سمي و 

 کند. سهیدر کودکان مقا ریاخ یآن را در سالها راتییو روند تغ ریعلل ابتال، مرگ و م نیعتریشا



 .دینما فی)  را توصیریشگیپ ني،یکننده، عالئم بال جادیمربوط به آن  (شاخصها، عوامل ا لیوقفه در رشد و نمو و مسا

 حیدستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني را توض یو کودکان نوپا شامل عفونتها رخوارانیدر ش عیشا یها یماریاز ب یخالصه ا

 دهد

 دهد. حیرا توض یدستگاه ادرا یو کودکان نوپا شامل عفونتها رخوارانیدر ش عیشا یها یماریاز ب یخالصه ا

 دهد حیرا توض CNSتب دار و  یبثور یها یماریو کودکان نوپا شامل ب رخوارانیدر ش عیشا یها یماریاز ب یخالصه ا

 ،یولوژیزیدهدو  سبب شناسي، پاتوف حیلوسمي  را توض لي،یر اهن،تاالسمي،هموفکودکان شامل کم خوني فق یاکم خوني ه

 آن را ذکر کند. یدرماني و مراقبت ها ریتداب ني،یتظاهرات بال

کودکان سر راهي، کودکان بزهكار و کودک  ن،یاختالفات والد ن،یمسائل اجتماعي رواني کودکان شامل نقش حضور والد

 دیرا بحث و بررسي نما یآزار

 ونیاسپراس هینقل لیدوره کودکي، سوختگي، غرق شدگي ،افتادگي،صدمات ناشي از وسا یتهایسوانح، حوادث و مسموم

 قرار دهد.   لیو تحل هیخارجي را مورد تجز یایاش

 :منابع

 0888عمومی، انتشارات تهران،  حاتمی حسین و همکاران، کتاب جامع بهداشت -

 تهران نشر بشرا 2100(، درسنامه پرستاری کودک ونگ، ویرایش نهم 0880پوران سامی ) -

 ترجمه بهنام ثبوتی و همکاران ششم شیرایو 2100مبانی طب کودکان نلسون،  -

 

 روش های تدریس:

 و ارایه کنفرانس سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 

 : کالسسیاست ها و قوانین 

 .غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد  -

 حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد  -

 خاموش بودن تلفن همراه دانشجو  -

 مشارکت در مطالب کالس تا حد امکان   -

 

 : وظایف و تکالیف دانشجو

 رعایت نظم و انضباط در کالس  -

 و پاسخ به سئواالت مشارکت فعال در بحث گروهی -

-  

 :روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آندر نمره پایانی

 درصد21حضور فعال و موثر در کالس  -

 درصد 21آزمون میان ترم  -

 درصد 61آزمون پایان ترم  -


