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 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامایی 
 

 

 

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    مراقبت تخصصی از سیستم تنفسی و ای پرستاری به ویژه  همی 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  لبی، کلیوی و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، دربدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و ق 

د است با تمرین  رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـی  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 

 

 

 

 

 :شرح درس

این درس   در  سازد.  درگیر می  را  نوجوانان  و  کودکان  جمله  از  سنین  روان، همه  به سالمت  مربوط  و مشكالت  مسائل 

در  دانشجویان   شرکت  و  بخش  در  بستری  بیماران  بررسی  و  مشاهده  با  را  بودند  آموخته  نظری  درس  در  که  مطالبی 

با مراقبتهای پرستاری بیماریهای مختف حوزه   جلسات مصاحبه با آنان، به صورت عملی و در عرصه خواهند آموخت و

 روان کودکان و نوجوانان آشنا خواهند شد.  

 

 :هدف کلی

 .  شود می  ایجاد کودکان و نوجوانان برای هیجانی و رفتاری نظر از رشد طول در که اختالالتی  با دانشجو آشنایی

  نظر   از  شود  می  ایجاد  نوجوانان  و  کودکان  در  رفتاری  و  روانی  نظر  از  که  را  عالئمی  بتواند  دانشجو  دوره  این  انتهای  در

 . نماید ارجاع متخصص به لزوم مورد در  و دهد  تشخیص بودن طبیعی غیر  یا طبیعی

 

 :اهداف رفتاری

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

 روان ارتباط درمانی برقرار کنند.با کودک و نوجوان مبتال به اختالل 

 با کودک و نوجوان مبتال به اختالل روان مصاحبه بالینی انجام دهند. 

 عالئم اختالالت رفتاری و روانی را در کودکان و نوجوانان شناسایی کرده و مراقبت پرستاری مربوط به هر کدام را انجام دهد. 
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 مانی شرکت کرده و محتوای جلسات را تحلیل نماید. در جلسات فرد درمانی، گروه درمانی و خانواده در

 در انجام آنها مشارکت نماید. با داروها و درمانهای اختصاصی اختالالت روان در کودکان آشنا شده و 

 

 

 :شیوه کارآموزی

آنها، حضور حضور در بخش روانپزشكی کودکان و نوجوانان، آشنایی با کودکان بستری در سنین مختلف و برقراری ارتباط با  

 در جلسات مصاحبه بالینی، حضور در جلسات فرد درمانی، گروه درمانی و خانواده درمانی 
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 نمره 4حضور به موقع و فعاالنه در کارآموزی                          

 نمره  8         انجام صحیح مصاحبه بالینی با یک کیس             

 نمره  8     ارائه کامل و به موقع گزارشات خواسته شده                

 نمره   20جمع                                                                            

 

 :سیاستها و قوانین دوره

 نداشتن غیبت در طول دوره و حضور به موقع در کارآموزی  •

 اخالق حرفه ای در محیط کارآموزی رعایت پوشش و  •

 عدم استفاده از تلفن همراه در طول کارآموزی مگر به منظور استفاده از سایتهای علمی در راستای کارآموزی  •

 

References: 
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 روانپزشکی کودکان و نوجوانان  بخش اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری  تاریخ

 آشنایی با فضای بخش و ویژگیهای آن، آشنایی با انواع اختالالت شایع در بخش  روز اول 

   بالینی با یک یا دو مددجو و آشنایی با نحوه انجام مصاحبه بالینیحضور در مصاحبه  روز دوم

 انتخاب یک بیمار، بررسی پرونده وی و انجام مراقبتهای پرستاری مربوطه بر اساس فرایند پرستاری روز سوم

 دارویی وی انجام مراقبت از بیمار روز قبل بر اساس فرایند پرستاری و تأکید بر درمانهای  روز  چهارم

 انجام مراقبت از بیمار روز قبل بر اساس فرایند پرستاری و تأکید بر درمانهای غیردارویی وی  روز پنجم 

 


