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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان و نوزادان

شناسنامه درس Course Syllabus
عنوان درس :مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

شماره درس515510 :

نوع و تعداد واحد 3 :واحد نظري

نیمسال تحصیلی :نيمسال اول 1399-1400

دروس پیش نیاز یا همزمان :ندارد
فراگیران (رشته ،مقطع ،ترم) :ترم  1كارشناسي ارشد پرستاري NICU
مکان تشکیل کالسonline, offline :

زمان کالس :یکشنبه ( ،)8-10دوشنبه ( ،)14-16چهارشنبه ()8-10

مدرسین :اساتيد گروه كودكان و نوزادان دانشكده پرستاري و مامايي
مسئول درس :دكتر زينب همتي

تعداد دانشجویان  5 :نفر
تلفن تماس37927573 :

Email: z_hemate@nm.mui.ac.ir

مقدمه:
دورة نوزادي حساسترين و يكي از مهمترين دورههاي زندگي بشر است و مرگ و مير نوزادان از مهمترين شاخصهاي بهداشتي
كشورها محسوب ميشود .به همين دليل رشتة پرستاري  NICUبهمنظور ارائة مراقبت بهينه به نوزادان بدحال و يا نارس
تاسيس شده تا در نهايت به كاهش مرگ و مير و عوارض در اين گروه نائل شويم .اين درس مقدمهاي است تا دانشجويان با
كليات مربوط به مراقبت ويژه نوزادان آشنا شوند .مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل مقدمهاي بر
پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان ميباشد.
هدف كلي:
در پايان درس انتظار ميرود دانشجويان قادر باشند در مورد سياستهاي مراقبت بهداشتي در دوران نوزادي تا دو سالگي،
شاخصهاي بهداشتي ،اصول مراقبت بهينه از نوزادان و نقش و وظايف حرفهاي پرستار در بخش ويژه نوزادان با ديدگاه انتقادي
به بحث بپردازند و فرآيند پرستاري را در مراقبت همهجانبه از نوزادان نارس و بدحال و خانوادة آنها بهكار گيرند.
اهداف رفتاري :در پايان درس از دانشججججويان انتظار داريم بر اسجججاس مباحث تدريسشجججده و معالمة منابع ممرفيشجججده و
جستجوي منابع جديد برخط ،به اهداف زير دست يابند:
 .1مفاهيم اصلي طب نوزادان و پريناتولوژي را بيان كنند و در مورد آن به بحث بپردازند.
 .2سجياسجت هاي ستمت و اقتصاد ستمت در ايران و منعقه را بررسي كنند و جهت گيري هاي آينده را در اين زمينه بيان
كنند.
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 .3جايگاه علم نوزادان و پري ناتالوژي را در ايران و جهان بيان نموده موارد عمده را با يكديگر مقايسه كنند.
 .4نقشهاي حرفهاي خود را با اشاره به اهميت دوره كارشناسي ارشد پرستاري بخش مراقبت ويژه نوزادان را بيان كنند.
 .5سعحبندي خدمات در نظام ستمت ايران را تحليل نموده سعوح مراقبتي نوزادان را تشريح كنند.
 .6ستمتمحوري را در سياستهاي حاكم بر نظام ستمت با تاكيد بر ستمت مادران و نوزادان بيان كنند و تغييرات الزم در
آينده را پيشنهاد دهند.
 .7فرآيند پرستاري را در مراقبت از نوزادان و خانوادة آنان به كار گيرند.
 .8مميارهاي پيشگيري از عفونت را در بخشهاي ويژه نوزادان رعايت نموده بر حسن اجراي آن نظارت كنند.
 .9مديريت بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان را شرح دهد.
 .10مسائل قانوني بخش نوزادان را بيان كنند و در مورد موقميتهاي احتمالي مثال بزنند.
 .11ايمني را در بخش نوزادان بررسي نموده موقميتهاي خعرناك را تشخيص دهند.
 .12نقش پزوهش در بخش مراقبت هاي ويژه را شرح دهد.
 .13اصول اختقي در مراقبت از نوزاد در حال احتضار را برشمارد.

شیوه اداره درس و تدریس:
جلسات آنتين با مشاركت فمال دانشجويان از طريق ادوبي كانكت
جلسات آفتين از طريق سامانه نويد

ابزار مورد نیاز تدریس:
رايانه ،محتواي درسي به صورت فايل پاورپوينت يا پي دي اف

تکالیف:
 )1يک مورد از مباحث ،همراه با دو مقاله فارسي و دو مقاله انگليسي مرتبط را با هماهنگي استاد مربوطه به صورت
وبينار كتسي ارائه نمايد.
 )2در بحث كتسي و معالمه معالب تدريس شده مشاركت فمال نمايد.

شیوه ارزشیابی:
عنوان ارزشیابي

ردیف

نمره

1

شركت و حضور فمال در جلسات آنتين و آفتين

 1نمره

2

تكاليف و آزمونهاي حين دوره (كوئيز ،خودآزمونها و)...

 3نمره

3

ارائه وبينار كتسي و دو مقاله فارسي و دو مقاله انگليسي مرتبط

 2نمره

4

آزمون پايان ترم

 14نمره
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سیاستها و قوانین دوره:
 .1دانشجو موظف است امكانات و شرايط الزم جهت استفاده از كتس به صورت آنتين و يا آفتين را فراهم آورد.
 .2حضور و غياب در جلسات آنتين از طريق مشاركت دانشجو در مباحث و در جلسات آفتين از طريق پاسخ به تكاليف و
شركت در گفتگو يا آزمون صورت خواهد گرفت .در صورتي كه غيبت دانشجو در كتس بيش از  4/17ساعت جلسات
باشد ،درس مربوطه در صورت مجاز بودن يا نبودن غيبت ،به ترتيب حذف يا غيبت محسوب خواهد شد.
 .3حداكثر فرصت انجام تكاليف  10روز است .به تكاليفي كه پس از زمان مقرر ارسال مي گردد ،نمره اي تملق نمي گيرد.

منابع اصلي درس:
Verklan MT, Walden M. Core curriculum for neonatal intensive care nursing. 4th ed. St. Louis, Mo.:
Saunders Elsevier; last version.

1.

Slota MC. Core curriculum for pediatric critical care nursing. 2nd ed. St. Louis: Elsevier Saunders; last
version.

2.

Hall M, Noble A and Smith S. Foundation for Neonatal Care: A Multidisciplinary Guide. Radcliffe
Medical; last vers.

3.

Brykczynska GM, Simons J. Ethical and philosophical aspects of nursing children and young people.
Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons; last vers.

4.

.5
.6
.7
.8
.9

آخرين شاخصهاي آماري كشور
برنامه افق 1404
اهداف هزاره سازمان بهداشت جهاني و سازمان ملل متحد
برنامه كشوري واكسيناسيون كودكان و نوزادان
برنامه كشوري مراقبت و ارتقاء ستمت مادر و نوزاد
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جدول زمانبندی درس
عنوان :مقدمهاي بر پرستاري مراقبتهاي ویژه نوزادان فراگیران :ترم  1کارشناسی ارشد پرستاري NICU

شماره درس515510 :

نیمسال تحصیلی :اول 1911-1400/زمان کالس :یکشنبه ( ،)8-10دوشنبه ( ،)14-16چهارشنبه ()8-10

جلسه تاريخ

نحوه
ارائه

رئوس معالب

امكانات
مورد نياز

منابع و نوع
محتوا

فماليت
يادگيري

مدرس

1

11/8/18

ارائه طرح درس -مفاهيم طب نوزادان و پريناتالوژي -تماريف مرتبط با
دوره نوزادي و تقسيم بندي هاي آن

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

خانم ممروفي

2

11/8/11

جايگاه علم نوزادان و پريناتالوژي (آمار كشور در مقايسه با دنيا ،تاريخچه
دنيا و ايران ،علل مرگ و مير مادران و نوزادان ،اهميت توجه به علل مرگ
و مير مادران و نوزادان در شاخص هاي ستمت جاممه)

آفتين
()14-16

سامانه نويد

پاورپوينت

خانم ممروفي

3

11/8/11

سياستهاي ستمت -اقتصاد ستمت و جهتگيريهاي آينده (افق 1404
و جايگاه ايران در منعقه ،اهداف هزاره و توجه به دستيابي به اهداف چهارم
و پنجم در ارتباط با ارتقاء ستمت مادران و نوزادان در كشور)

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

خانم ممروفي

4

11/8/15

نياز به دوره كارشناسي ارشد پرستاري بخش مراقبت ويژه نوزادان (ويژگي
رشته ،آمار تولد ،آمار مرگ و مير داخل رحمي و تولد نوزاد نارس و كم
وزن ،اهميت حضور پرستار مجرب در ارائه خدمات در بخش ويژه نوزادان)

آنتين
()14-16

ادوبي كانكت

پاورپوينت

خانم ممروفي

5

11/8/16

افزايش تخت هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان و تمداد بيماران بدحال و نارس
نيازمند به بستري ،استفاده بهينه از امكانات حاضر ،هزينه اثربخشي تخت
هاي ويژه نوزادان،پيشرفت روز افزون دانش پزشكي ،پرستاري و علوم وابسته)

آفتين
()14-16

سامانه نويد

پاورپوينت

خانم آجودانيان

6

11/8/18

سياستهاي ستمت محور و جهتگيري آينده (سياستگذاري مراقبتهاي
بهداشتي نوزادان تا  2سالگي (واكسيناسيون) ،برنامه كشوري ارتقاء ستمت
مادر و نوزاد ،برنامه كشوري واكسيناسيون كودكان و نوزادان ،نقش پرستار
بخش مراقبت ويژه نوزادان در ارتقا ء ستمت نوزاد ،خانواده و جاممه)

آنتين
()8-10

ادوبي كانكت

پاورپوينت

7

11/1/1

ديدگاه هاي اختقي -حقوق بيمار و خانواده -اصول اختقي در مراقبت از
نوزاد در حال احتضار

آنتين
()8-10

ادوبي كانكت

پاورپوينت

8

11/1/9

اهميت ارائه خدمات سعح بندي در ارتقاء ستمت مادران و نوزادان( ،ارتباط
تنگاتنگ مادران و نوزادان ،تاريخچه سعح بندي در دنيا ،سعح بندي و
اقتصاد ،سعح بندي و خدمات بهينه ،اصول سعح بندي ،ساختار ارائه خدمات
در سعح بندي)

آنتين
()14-16

ادوبي كانكت

پاورپوينت

9

11/1/5

مديريت و سامان دهي بخش نوزادان -پايشهاي محيعي .پاكيزگي عمومي
محيط ،عبور و مرور در بخش مراقبت هاي ويژه در ارتباط با فضاي آلوده و
تميز ،كيفيت هواي محيط ،درجه حرارت و رطوبت ،پاكيزگي و چيدمان
مناسب ابزار و تجهيزات پزشكي بخش مراقبت هاي ويژه

آنتين
()8-10

ادوبي كانكت

پاورپوينت

خانم ممروفي

10

11/1/1

فرآيند پرستاري بخش نوزادان و كاربرد آن در بخش مراقبت هاي نوزادان

آنتين
()8-10

ادوبي كانكت

پاورپوينت

دكتر نم نباتي

11

11/1/10

مراقبت خانواده محور ،نقش پرستار در مراقبت نوزاد و خانواده -پرستاري
همه جانبه

آفتين
()14-16

سامانه نويد

پاورپوينت

دكتر نم نباتي

12

11/1/11

مديريت و پايش كنترل عفونت در بخش ويژه نوزادان (نمونهگيري از
نوزادان ،كاركنان و محيط براي ارزيابي و تشخيص بهموقع شيوع عفونت؛
راهبردهاي كاهش خعر عفونت در محيط و اصول كنترل عفونت؛ رفتارهاي
پرخعر در انتقال عفونت به خود ،نوزادان ،درمانگران و متقاتكنندگان؛
قوانين جداسازي در بخش ويژه نوزادان)

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

4

كوئيز (سامانه
نويد)

خانم ممروفي

خانم ممروفي
ارائه مقاله

تكليف (ارائه
وبينار)

دكتر همتي

خانم ممروفي

13

11/1/16

مديريت و ساماندهي بخش ويژه نوزادان (ارتقاء و كنترل كيفيت شامل:
بررسيهاي دورهاي تجهيزات و كاليبراسيون آنها)

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

14

11/1/11

سعوح مراقبتي در طب نوزادان (سعح  ،1سعح  ،2سعح )3

آفتين
()14-16

سامانه نويد

پاورپوينت

15

11/1/11

اصول و فنون برقراري ارتباط با والدين و نوزادان -حمايت رواني –
اجتماعي در بخش نوزادان -ارتباط پرستار نوزادان با والدين-

آنتين
()8-10

ادوبي كانكت

پاورپوينت

دكتر نم نباتي

16

11/1/19

انواع نوزادان محتاج به مراقبتهاي ويژه ،زمان صحيح خروج نوزاد از شرايط
مراقبت ويژه ،شرايط انتقال نوزادان در صورت بروز بحران و كمبود تخت با
توجه به اولويت)

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

دكتر همتي

خانم آجودانيان
تكليف (ارائه
وبينار)

دكتر همتي

17

11/1/14

مديريت تنش در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان ،مرزهاي حرفه اي بين
پزشک و پرستار بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان ،رعايت حريم حفظ اسرار
پزشكي در خصوص نوزادان و خانواده شان ،ارتباط مداوم و مناسب باليني و
علمي با گروه هاي پزشكي و غيرپزشكي)

آفتين
()14-16

سامانه نويد

پاورپوينت

تكليف (ارائه
وبينار)

خانم ممروفي

18

11/1/16

نقش پرستار حرفه اي بخش ويژه نوزادان (نقش هاي باليني و عملكرد
حرفه اي با تاكيد بر تفكر انتقادي ،نقش هاي علمي و مراقبت مبتني بر
شواهد .نقش هاي آموزشي :آموزش دهنده و آموزش گيرنده (خود آموزي
مادام الممر) انواع آموزش هاي كوتاه مدت – آموزش ضمن خدمت – دوره
هاي آموزشي نظري -كارگاهي -باليني -شركت در همايش هاي ملي-
منعقه اي و دنيا

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

كوئيز (سامانه
نويد)

خانم ممروفي

19

11/1/90

ايمني بيمار در بخش ويژه نوزادان (ساختار مراقبت امن در بخش ويژه
نوزادان ،خعاها و اشتباهات در بخش ويژه نوزادان)

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

تكليف (ارائه
وبينار)

دكتر نم نباتي

20

11/10/1

مسائل قانوني شامل مستندسازي ،حقوق بيمار و خانواده (رضايت آگاهانه)-
نحوه برخورد با مسايل قانوني

آنتين
()14-16

ادوبي كانكت

پاورپوينت

دكتر اقبالي

21

11/10/9

مهارت هاي رايانه اي

آفتين
()8-10

سامانه نويد

پاورپوينت

دانشكده
مديريت

22

11/10/1

پژوهش در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان – نقش پرستار در پژوهش
كاربردي -ارتقا دانش با انجام پژوهش

آنتين
()8-10

ادوبي كانكت

پاورپوينت

23

11/10/8

اختق در پژوهش

آفتين
()14-16

سامانه نويد

پاورپوينت

5

ارائه مقاله

دكتر همتي
خانم آجودانيان

