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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    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 

رین  رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تم  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

  شروع دانشجویان با این موارد آشنا می شوند:  که در بخشهای نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان برگزار می گردد،  در این کارآموزی  

  سپس  و  نرمال موارد بر  تاکید با  نوزاد سیستم به سیستم ارزیابی،  نوزاد پرورش  و رشد کانون عنوان  به خانواده بررسی با نوزاد بررسی

  تجهیزات   و  حیاتی  عالئم  پایش  با  آشنایی،  نوزادی  دوره  غربالگریهای  با  آشنایی،  نارس  نوزادان  ارزیابی  با  آشنایی،  نرمال  از  انحراف

 .بخش در موجود

 

 :هدف کلی

 .نوزادانبدن برآوردی کلی از سیستمهای مختلف 

 

 :اهداف رفتاری

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

 با تجهیزات بخش مراقبت ویژه آشنا شده و نحوه کار با آنها را به درستی بداند. 

 زمان مناسب محاسبه نماید. نوزاد نارس را بررسی کرده و باالرد اسكور را در 

 عالئم حیاتی نوزاد را به درستی اندازه گیری کرده و موارد طبیعی از غیرطبیعی را شناسایی کند. 

 را به خوبی ارزیابی نموده و اختالالت مربوطه را رفع و یا اطالع رسانی نماید. نوزاد تنفس سیستم 

 موارد طبیعی از غیرطبیعی را شناسایی کند. را به درستی ارزیابی نموده و نوزاد سیستم قلبی عروقی  

 پرستاری کودکان و نوزادانگروه آموزشی 
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 سیستم عصبی نوزاد را به درستی ارزیابی نموده و موارد غیرطبیعی را گزارش نماید. 

 عالئم کاهش قند خون، اختالل درجه حرارت، اختالل آب و الكترولیت و عفونت را در نوزاد تشخیص دهد. 

 مراقبتی در آنها را بداند.  با نوزادان نیازمند جراحی آشنا شده و ویژگیهای خاص 

 

 :شیوه کارآموزی

 حضور در بخشهای نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان 
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 نمره  4حضور به موقع و فعال در کارآموزی                              

 نمره  8                  مطاله روزانه و ارائه راند در کارآموزی           

 نمره  8      ارائه گزارشهای خواسته شده در خصوص فعالیتها          

 نمره  20مجوع                                                                 

 

 :سیاستها و قوانین دوره

 نداشتن غیبت در طول دوره  •

 حضور به موقع در کارآموزی  •

 اخالق حرفه ای در محیط کارآموزی رعایت پوشش و  •

 عدم استفاده از زیور آالت اعم از انگشتر، دستبند، ساعت و ... در طول کارآموزی •

 بخش عدم استفاده از تلفن همراه در طول ساعات حضور در  •
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 مراقبت ویژه نوزادان  بخش اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری  تاریخ

بیان اهداف کارآموزی و انتظاراتی که از دانشجویان ،  بخش پرسنل و نوزادان  ویژه مراقبتهای بخش با  آشنائی  دانشجویان، با معارفه روز اول 

 ، توضیح درباره نحوه ارزیابی و تكالیف دوره می رود

   آشنایی با تجهیزات بخش مراقبت ویژه نوزادان و مراقبت تكاملی روز دوم

 آشنایی با ویژگیهای نوزاد نارس، اندازه گیری آپگار و باالرد اسكور روز سوم

 آشنایی با عالئم حیاتی در نوزاد، نحوه صحیح اندازه گیری آن و نحوه ارزیابی فیزیكی نوزاد روز  چهارم

 ارزیابی تنفسی نوزاد، آشنایی با اختالت سیستم تنفسی و انواع روشهای اکسیژن درمانی در نوزادان  روز پنجم 

 ارزیابی قلبی عروقی نوزاد و آشنایی با اختالالت مربوطه روز ششم

 ارزیابی عصبی نوزاد و آشنایی با اختالالت مربوطه  هفتمروز  

 ارزیابی میزان درجه حرارت، تعادل مایعات، کفایت قند خون و عالئم وجود عفونت  روز هشتم

 آشنایی با نوزادان نیازمند جراحی و انواع ناهنجاریهای مادرزادی نیازمند جراحی روز نهم

 ف رفتاری اهداف رفتاری  تا

 


