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ویژه به عمل   سایل تخصصی، مراقبت هایو پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده ای هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از   :شرح درس

اعصاب و قلب و عروق و کلیه    ی از سیستم تنفسی و ای پرستاری به ویژه مراقبت تخصصهمی آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه  

مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران    جهیزات و امكانات بخش هایتپرستاری با مفهوم وکلیات مراقبت ویژه،    6باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم  

بخش های آی سی یو و سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند  و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، دربدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوی 

رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تمرین    فونت و سالمت دانشجو، بر عبه دلیل نقش پرستار در کنترل   .تا در زمان مورد نیاز آنها را بكار گیرند

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتكنیكهای پرستاری، تجربهی بیشتری در انجام 

 

 

 

بابرقراری   توانمند سازی دانشجو برای شناخت اصول ومفاهیم سالمت تابیماری کودکان درمرحله نوپایی وخردسالی   :شرح درس

ارتباط وحمایت مناسب وبموقع ازخانواده جهت شناسایی کودکان دارای مشكل وفراهم آوردن موقعیتهای مناسب باتوجه به نقش  

 پرستارکودکان درمراقبت ازکودک نوپاوخردسال ازپذیرش تا ترخیص

 آشنایی دانشجویان با دوره نوپایی و خردسالی کودکان    :هدف کلی

 

 :اهداف رفتاری

 : از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند

بررسی کند. را متناسب با نظریه های تكاملی  تكامل  رشدو -  

 اورژانسهای تنفسیو درمانهای تنفسی،تراکئوستومی  ،اکسیداختالالت اکسیژن وتغییرات کربن دی های تنفسی )مراقبت  -

....( را مدیریت کند عفونتهای تنفسی،  ،کودک ااختالالت  شایع عملكردتنفسی   

. را بررسی کندعروقی ،-اختالالت اکتسابی قلبی ،ساختار وعملكرد قلب،بررسی عملكرد قلب ،تستهای تشخیصی عملكرد قلب-  

 . و مراقبتهای ان را انجام دهندگوارشی ساختاروعملكرد سیستم 

 را شناسایی کند. کودک با اختالالت عملكرد خونی   -

های سوختگی ،پاتوفیزیولوژی ،تدابیر درمانی،مدیریت مراقبت  های زخم سوختگی ها)ویژگی کودک اسیب دیده از   -

 (را مدیریت کند.پرستاری تانوتوانی

 - ارتقاء سالمتی کودک خردسال وخانواده  

 را مطابق با نظریه های تكاملی در کودک و خانواده بررسی نماید  املرشدوتك -

 گروه آموزشی 
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( را در  عفونت چشم ،عفونت دهان)بیماریهای واگیردارو بیماریهای عفونی کودک مبتال به  مراقبت های پرستاری از  -

 . انجام دهدید کودک خردسال

آزارجسمی،آزارجنسی،آزارعاطفی،سوء درمان کودک،مراقبتهای پرستاری ازکودک سوءرفتار با کودک)کودک غفلت شده،  -

 را ارزیابی کند  سوءرفتارشده(

 طراحی کند.  کودک بااختالل عملكرد کلیویفرایند پرستاری را برای  -

 معاینه کند.  عضالنی یامفصلی- کودک بااختالل درعملكرد اسكلتی  -

 کنداداره را بررسی سیستمیک(و  تدابیر اورژانسرا بر اساس  روما مبتال به تکودک  -

 انجام دهد را کودک باناتوانی درحرکت مراقبت از  -

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابیو   شیوه کارآموزی

انتخاب حداقل   داراي کودک نوپا و خردسال در خانواده  2دانشجويان موظفند با استفاده ازابزار مناسب بررسي خانواده با 

شرايط مشکل دار را براساس فرم بررسي خانواده و طبق مراحل فرايند پرستاري تحت نظر استاد مربوطه ارزيابي ، راهنمايي ،  

   نحوه ارائه خدمت به شرح زير است: مراقبت و حمايت کرده و گزارش کتبي ارائه نمايد.

 را انتخاب نمايد .خانواده داراي کودک نوپا و خردسال  1-2

کوک و خانواده  را مورد بررسي قرار دهد و مشخص نمايد که آيا خط طبیعي رشد و تکامل را طي نموده است؟  -2 

  بیماري چه تاثیري بر روند رشد و تکامل داشته است.

پرستاري تحت نظر استاد  دوخانواده در شرايط مشکل دار را براساس فرم بررسي خانواده و طبق مراحل فرايند    -3

 مربوطه ارزيابي ، راهنمايي ، مراقبت و حمايت کرده و گزارش کتبي ارائه نمايد

 مراقبت هاي پرستاري مورد نیاز را انجام دهد و در مهارت هاي مورد نیاز  در لوگ بوک توانمند گردد.-4

 پي گیري مددجو به طور تلفني و يا در منزل را نیز تا دستیابي به اهداف در نظر بگیرد. -5

 

 :سیاستها و قوانین دوره

دانشجويان موظفند تمام قوانین مربوط به پوشش حرفه اي و اسالمي و نصب اتیکت بر روي لباس  را رعايت  -1

 کنند. 

 کارورزي براي دانشجو صفر منظور خواهد شد.در صورت غیبت غیر مجاز بیش از يك روز ، نمره  -2

 نمره کسر و جبراني خواهد داشت. 2يك روز غیبت غیر مجاز  -3

 
References: 

 

1. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children. (last 

edition)...; Philadelphia,   St.Louis, Mosby, Elsevier, (last edition).... 



2. Wong's D.L. Essentials of Pediatric Nursing. (last edition)..., Philadelphia: Mosby 

Elsevier, (last edition).... 

3. James S R, Ashwill JW, Droski SC. Nursing care of children principle and practice. 

(last edition)...: 

 آخرین چاپآرزومانیاس،صونیا.سمیعی ،سوسن. کریمی، رقیه.. ، طرح مراقبتی بالینی کودکان  -4

 آخرین چاپ دانشورعامری،زهرا وهمكاران)گروه کودکان(.. ،  سواالت جامع مراقبتهای پرستاری کودکان)براساس اشویل(  -5

 درسنامه پرستاری کودکان  آخرین چاپ-6

 

 
 

 ...... بخش انتظار دراهداف رفتاری مورد  

 اهداف رفتاری  تاریخ

 آشنایی با اهداف دوره و انجام مهارتها طبق برنامه لوگ بوک ارشد کودکان  روز اول 

   انجام برنامه های روزانه  طبق لوگ بوک ارشد کودکان روز دوم

 انجام برنامه های روزانه  طبق لوگ بوک ارشد کودکان  روز سوم

برنامه های روزانه  طبق لوگ بوک ارشد کودکان انجام  روز  چهارم  

 انجام برنامه های روزانه  طبق لوگ بوک ارشد کودکان  روز پنجم 

.....  

  

اهداف رفتاری   تا  
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 استاد  بیمارستان بخش  تاریخ   اسامی گروه

 

1 

خانم ایزدی -1  

خانم محمدی     -2

 بلبالن  

30-29 .6/1401  
بخش 

2داخلی   

 امام حسین 

  

 دکتر نم نباتی

31/6/1401  
بخش 

2داخلی   

با   هوم ویزیت 

 هماهنگی  
نباتیدکتر نم   

20-19/6/1401  
بخش 

2داخلی   
 خانم جونبخش  امام حسین 

21/7/1401   
رخوارگاه نرجس ) با  یش

بهزیستی(  هماهنگی  
 دکتر نم نباتی

28-26/7/1401  
بخش 

2داخلی   
 دکتر نم نباتی بیمارستان امام حسین 
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