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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 پرستاری کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادانگروه آموزشی: 

 ( Course  Plan)  دورهطرح 

 پرستاری کودک سالمپیش نیازیا همزمان:                                                          کودکانبیماریهای  پرستاری کارآموزی  : درس نام

 96 -97 اول  :نیمسال                                                               پرستاریکارشناسی  پنجمترم : شته و مقطع تحصیلیر

 ساعت (      51)  1تعداد واحد :                                               7:30-12:30     دوشنبه  شنبه  یک شنبه وز و ساعت برگزاریر

 بخشهای بستری کودکان )جراحی ،داخلی،خون ،کلیه وغدد،عفونی (: محل برگزاری

  ثابتی-اساتید:دکترشوقی 

 13-15 : شنبه ها دو:زمان مشاوره با استاد

 E-mail shoghimmahnaz@yahoo.com 

E-mail: Sabeti.f @iums.ac.ir  

 

 :دوره شرح

طی  این دوره کارآموزی موقعیتهای مختلف جهت کسب تجارب عملی با کودکان سنین مختلف )با توجه به مراحل 

خالق و حل مختلف رشد وتكامل (در بخشهای بستری کودکان فراهم می شود تا دانشجو با استفاده از مهارتهای تفكر 

 مسئله از کودك وخانواده در سالمت وبیماری مراقبت نماید.

 :هدف كلی  

ایجاد توانایی دردانشجوجهت برقراری ارتباط مناسب باکودك وخانواده وارائه مراقبت به کودکان سنین مختلف دارای 

 وخانواده.مشكل براساس فرایندپرستاری، مراقبت خانواده محور و با تاکید برآموزش کودك 
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 :ویژههداف ا

 :دوره آموزش بالینی از دانشجو انتظار می رود که با استفاده ازدستورالعمل های تدریس شده قادرباشداین  در

 باکودك وخانواده ارتباط مناسب برقرار کند.  .1

 را در ارائه مراقبت به کودك مشارکت دهد. خانواده .2

 استفاده از فرم راهنما بررسی نماید. کودك را بر اساس مراحل  مختلف رشد و تكامل با .3

 مشكالت کودك و خانواده را شناسایی و  اولویت بندی نماید.  .4

 .از کودك و خانواده مراقبت نماید و بر اساس فرایند پرستاری با استفاده از مهارتهای تفكر خالق و حل مساله .5

 .برنامه آموزشی مناسب با نیازهای کودك و خانواده را اجرا نماید .6

 .(PO,IM.IV.SQ,Inhallation,SUPPبه روشهاي  ) بدهد دارو صحیح اصول رعایت با بیمار کودك به .7

 .کند اجرا را( دارویی تداخالت و جانبی عوارض به توجه) دادن دارو حین پرستاری مراقبتهای .8

 .نماید ثبت و راکنترل کودك حیاتی عالیم .9

 .کند مدیریت  صحیح شیوه رابه کودکان در تب .10

 .نمایدوگاستروستومی (  NGT) ازراه دهان ،تغذیه پزشك دستور رابراساس بیمار کودك .11

 .کند آماده صحیح اصول رعایت با و پزشك دستور طبق را کودك سرم .12

 .نماید وتنظیم رامحاسبه کودك سرم قطرات .13

 .کند کنترل بیماررا کودك مابعات دفع و جذب .14

 .دهد انجام  بیمار برای لزوم صورت در را درمانی اکسیژن  .15

 .نماید ارسال آزمایشگاه به و آوری جمع را آزمایشگاهی های نمونه  .16

 .کند ساکشن لزوم صورت رادر بیمار کودك  .17

 اصول ایمنی در مراقبت از کودك را به کار بندد. .18

 روشهای پیشگیری از اضطراب جدایی در کودك بیمار را اجرا کند. .19

 نماید.بازیهای متناسب با سن تكاملی کودك را اجرا  .20

 شيوه ارزشابی دانشجو :

 درصد  80ارزشیابی عملكرد دانشجو بر اساس فرم تدوین شده                                 

 درصد  20                                                  انجام و ارائه تكالیف محوله 

 ::تكالیف دانشجو شامل موارد زیر است تبصره

 مراقبتی روزانه وارائه شفاهی به استاد نوشتن برنامه-1
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 ( Case Presentationگزارش کامل یك بیمار ) -2

 اجرای برنامه آموزش به بیمار-3

 ارائه کنفرانس دارویی )داروهای رایج در بخشها ی کودکان (-4

                                                                                                                                                                                                                                                               


