
 

 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران

 مراقبتهاي ويژه نوزادان کودکان وپرستاری  گروه آموزشي

 ( Course  Plan)  دورهطرح 

 96-97:اول نیمسال                                     مدرسهپرستاری در دوره   کارآموزی  : معرفی درس

 و مراقبتهای ویژه نوزادان کودکانپرستاری گروه آموزشی:                                                  ایران پرستاری و مامایی انشکده:د

     ودکانککارشناسی ارشد پرستاری  سوم ترم: رشته و مقطع تحصیلی

 7:30-12:30چهارشنبه–سه شنبه   :وز و ساعت برگزاریر 

 -ایمنولوژی وآلرژی کلینیک-هماتولوژی–جراحی -داخلی– وغدد بخشهای نفرولوژی– یمارستان حضرت علی اصغر )ع (ب: محل برگزاری

 کلینیک دیابت

                                                                                          ساعت ( 51)  1 تعداد واحد :  

-ثاابتی :ومسئول تددون  ل درسئومس

 ثابتیاستاد:

   E-mail: Sabeti.f @iums.ac ir       13-15دوشنبه :زمان مشاوره با استاد

با مشکالت سالمتی  این دوره شامل یک واحد عملی است که در طی آن دانشجو به بررسی خانواده دارای کودک سن مدرسه شرح دوره:

 ک وخانواده آموزش می دهد.وبه کود وبرای او برنامه مراقبتی تدوین کرده می پردازد

با تدوین برنامه مراقبتی  را مورد بررسی قرار داده ودارای مشکل خانواده دارای کودک سن مدرسه دانشجو قادر باشد   هدف کلی درس: 

مراقبت به  فدر موقعیتهای مختلدر سنین مدرسه مراحل فرایند پرستاری و با تاکید برآموزش به خانواده از کودک  اساسبرخانواده محور 

 عمل آورد.
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 ه کنفرانس در بخش راند بالینی، مباحثه گروهی، ارائ کار عملی، شیوه تدرنس:

  



:انتظارات از دانشجونان  

 طالب مورد نظر باشند.دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری م .1

با استفاده از مطالب تدریس شده سعی در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانه ای نموده و یافته های  .2

 پژوهش های جدید را در جهت بهبود کیفیت آموزش های پرستاری بکار گیرند.

 ا تهیه کنند.با کاربرد منابع علمی جدید و یافته های حاصل از پژوهش ها تکالیف خود ر .3

 مسئولیت فراگیری هر چه بیشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  های آموزشی خود را پیگیری کنند. .4

 بطور منظم و بدون غیبت در محل های کارآموزی حضور یافته و در مباحث علمی کالس شرکت فعال داشته باشند. .5

 ئه و یا تحویل دهند.اد را اردر تاریخ های مقرر تکالیف نظری و عملی خو .6

 موخته های خود را در بالین به کار گیرد.آدر بالین بیماران حضور بافته به طور فعال  .7

ه نکات آموزشی ائبا توسعه تفکر انتقادی سعی در ایجاد تغییر در محیط های بالینی با ایجاد ارتباط مثبت با پرسنل و ار .8

 باشد. داشته  به آن ها به طرق مختلف 

 

 

 طول دوره:  در ارزشیابی و امتیاز مربوط به  آن نحوه

o 50: تکمیل الگ بوک% 

o 30: طرح مراقبتی 1و ارائه نهائی تدوین% 

o  پرزنتcase    : 10در گروه% 

o )10: مشارکت فعال) حضور به موقع، تعامل و ارتباط بین گروهی، رعایت قوانین% 

 

 

 

 



                                        
 و جلسه
 تاریخ

 ف رفتاریاهدا                               برنامه درسی روزانه عنوان 

جلسه 
 اول
 

 
 سنین مدرسهمروری بر رشد وتکامل  

 :ومفاصل یاسکلت ستمیس یهایماریبر ب یمرور

 استئوژنز ایمپرفکتا -1

 استئومیلیت-2

 آرتریت سپتیک-3

 وز و....ناهنجاریهای سیستم اسکلتی مثل اسکلیوز ،لورد-4

 پایش نماید. وتکامل را از نظر رشدکودک سن مدرسه یک -1
را  کودک سن مدرسه ارتقا سالمتی و آموزشهای الزم در مورد رشد وتکامل-2

 به خانواده ارائه نماید.
بیماریهای سیستم اسکلتی ومفاصل بر اساس اصول مراقبت مبتال به از یک کودک -3

 مراقبت به عمل آورد. یپرستار ندیفراو بر طبق مراحل  FCCخانواده محور 
4- log book .را تکمیل نماید 
 آموزش دهد.ومراقبتهای پرستاری  به خانواده در مورد بیماری ،درمان -5
 6-Case  .خودرا در گروه پرزنت نماید 

 

جلسه 
 دوم
 

 
 :ومفاصل یاسکلت ستمیس یهایماریبر ب یمرور

 استئوژنز ایمپرفکتا -1

 استئومیلیت-2

 رتریت سپتیک آ-3

 اهنجاریهای سیستم اسکلتی مثل اسکلیوز ،لوردوز و....ن-4

 

از یک کودک مبتال به بیماریهای سیستم اسکلتی ومفاصل بر اساس اصول مراقبت  -1
 مراقبت به عمل آورد. یپرستار ندیو بر طبق مراحل فرا FCCخانواده محور 

2- log book .را تکمیل نماید 
 خانواده در مورد بیماری ،درمان  ومراقبتهای پرستاری آموزش دهد.به -3
 4-Case  .خودرا در گروه پرزنت نماید 

جلسه 
 سوم

 

 
 :کلیه ومجاری ادرار ستمیس یهایماریبر ب یمرور

1- UTI-VUR 

-2سندروم نفروتیک1اختالالت گلومرولی :-2
 گلومرولونفریت

3-PUV 

 

بر اساس اصول  کلیه ومجاری ادرار ستمیس یهایماریبمبتال به  کودک  از یک -1

 .و بر طبق مراحل فرایند پرستاری مراقبت به عمل آورد FCCمراقبت خانواده محور 

 

2- log book .را تکمیل نماید 
 
 مراقبتهای پرستاری  آموزش دهد.و به خانواده در مورد بیماری ،درمان -3
 4-Case   پرزنت نماید. گروهخودرا در 

جلسه 
 چهارم

 

 
 کلیه ومجاری ادرار: ستمیس یهایماریبر ب یمرور

1- UTI-VUR 

-2سندروم نفروتیک1اختالالت گلومرولی :-2
 گلومرولونفریت

3-PUV 

 مروری بر روشهای تشخیصی در بیماریهای کلیه

(KUB,IVP.VCUG.DMSA scan ,Biopsy ,…) 

 

اس اصول کلیه ومجاری ادرار بر اس ستمیس یهایماریبمبتال به  کودک از یک -1
 و بر طبق مراحل فرایند پرستاری مراقبت به عمل آورد. FCCمراقبت خانواده محور 

 
 کلیه آماده سازد. هایکودک مبتال  را جهت انجام روشهای تشخیصی در بیماری-2
 
3- log book .را تکمیل نماید 
 
 به خانواده در مورد بیماری ،درمان  ومراقبتهای پرستاری  آموزش دهد.-4
 5-Case  .خودرا در گروه پرزنت نماید 

 

 جلسه
 

 ف رفتاریاهدا برنامه درسی روزانه عنوان



جلسههههه 
 مروری بر انواع بدخیمی ها در کودکان: پنجم

ALL...تومورویلمز، توموراستخوان ولنفوم و ، 

آشنایی با انواع داروهای شیمی درمانی  وانجام  پروسیجر 
 شیمی درمانی          

و بر  FCCبر اساس اصول مراقبت خانواده محور  تال به سرطانکودک مباز یک -1
 .طبق مراحل فرایند پرستاری مراقبت به عمل آورد

2- log book .را تکمیل نماید 
 مراقبتهای پرستاری  آموزش دهد.و به خانواده در مورد بیماری ،درمان-3
 مورد شیمی درمانی با نظارت انجام دهد. 4-1
 در شیمی درمانی وپیشگیری از اکستراوازیشن را به کاربندد.مراقبتهای پرستاری  -5
 6-Case  پرزنت نماید گروهخودرا در. 

جلسههههه 
 ششم

 

 مروری بر انواع بدخیمی ها در کودکان:

ALLو... ، تومورویلمز، توموراستخوان ولنفوم 

شیمی  پروسیجرآشنایی با انواع داروهای شیمی درمانی ، 
 درمانی  

          

و بر  FCCک کودک مبتال به سرطان بر اساس اصول مراقبت خانواده محور از ی--1

 طبق مراحل فرایند پرستاری مراقبت به عمل آورد.
2- log book .را تکمیل نماید 
 مراقبتهای پرستاری  آموزش دهد.و  به خانواده در مورد بیماری ،درمان -3
 مورد شیمی درمانی با نظارت انجام دهد. 4-1
 ای پرستاری در شیمی درمانی وپیشگیری از اکستراوازیشن را به کاربندد.مراقبته -5
 6-Case  .خودرا درگروه پرزنت نماید 

 
جلسههههه 

 هفتم

 

 : در کودکان ایمنی وآلرژیمروری بر بیماریهای 

 آسم وآلرژی

 

و بر  FCCبر اساس اصول مراقبت خانواده محور آلرژی   و به آسممبتال  کودکاز  -1
 رایند پرستاری مراقبت به عمل آورد.طبق مراحل ف

2- log book .را تکمیل نماید 
وپیشگیری وکنترل آلرژن  به خانواده در مورد بیماری ،درمان  ومراقبتهای پرستاری -3

 آموزش دهد. ها  در بیماریهای آلرژیک
 SPTآمادگیهای الزم  برای انجام رویه های تشخیصی ) تستهای پوستی -4

RAST, ریوی( درکودکان مبتال را آموزش دهد.وتست عملکرد 
 را تفسیر نماید.  PFTموارد مهم درتستها ی عملکرد ریوی -4
5-Case  .خودرا در گروه پرزنت نماید 

جلسههههه 
 هشتم

 

 : مروری بر بیماریهای ایمنی وآلرژی در کودکان

 بیماریهای نقص سیستم ایمنی

 

و  FCCمراقبت خانواده محور ایمنی بر اساس اصول  یهایماریباز کودک مبتال به  -
 بر طبق مراحل فرایند پرستاری مراقبت به عمل آورد.

2- log book .را تکمیل نماید 
در بیماریهای نقص به خانواده در مورد بیماری ،درمان  ومراقبتهای پرستاری  -3

 آموزش دهد. سیستم ایمنی
 انجام دهد. را بر اساس پروتکل تزریق    IVIGمورد تزریق  4-1
 5-Case  .خودرا در گروه پرزنت نماید 

جلسههههه 
 نهم

 

 در کودکان : اختالالت اندوکرینمروری بر 

 تیروئید 

 پاراتیروئید 

 )دیابت در کودکان (پانکراس

بر اساس اصول مراقبت خانواده محور  بیماریهای اندوکریناز کودک مبتال به  --1

FCC ورد.و بر طبق مراحل فرایند پرستاری مراقبت به عمل آ 
2- log book .را تکمیل نماید 
 به خانواده در مورد بیماری ،درمان  ومراقبتهای پرستاری آموزش دهد.-3

 

 

جلسه 
 دهم

 اختالالت اندوکرین در کودکان :مروری بر 

 تیروئید پاراتیروئید 

 پانکراس)دیابت در کودکان (

دیابت را  نحوه تزریق انسولین  وکنترل قند خون ومراقبت های پرستاری در-4
 به کودک وخانواده آموزش دهد.

 5-Case  .خودرا در گروه پرزنت نماید 



 


