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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    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 

 

 

 

 

و   شیرمادر  با  تغذیه نقش  و   تکامل, رشد  نحوه  و   بیماری   و متالس  هنگام  در  نوزاد  تالحا شناختآشنایی و  :شرح درس

و   آنها   اجرای   در  اولویتها  انتخاب  در  مناسب تصمیم  ، نوزادان  های  بیماری  و ها  ناهنجاری  و   نیازها  تشخیص هم چنین  

،   نووزادان میر و  مرگ   و   بیماریها  از پیشگیری  به  کمک   و مورد  هر  در  م الز  اقدامات  و  معاینات  انجام ,  شناخت  همچنین  

 جمله   از  بیماریها  از پیشگیری  موارد  و  بهداشتی  اصول   رعایت ،  مادران  به  فوق  موارد  آموزش  در  مهارت  کسب

 خانواده   به  آن آموزش  و   شیرخوار  و  نوزاد  متالس  منظور به  واکسیناسیون

 :هدف کلی

آشنایی و شناخت نوزاد سالم، بیمار و همچنین نیازهای این نوزادان، انجام اقدامات مناسب جهت بهبود رشد و تکامل و 

 پیشگیری از مرگ و میر نوزادان

 :اهداف رفتاری

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

 آشنایی با تجهیزات و شرایط بخش نوزادان 

 .کند  بیان را نوزاد حال شرح اصول

 نوزاد  معاینه انجام  زمان و اصول با  آشنایی

 دیابتی و ...( ، نوزاد با مادر معتاد، نوزاد مادر  IUGR,نوزاد نارس)پرخطر نوزاد تشخیص

 مراقبت تكاملی 

 گروه آموزشی 
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 تغذیه در نوزاد ترم و نارس

 تجویز دارو در نوزادان) آماده سازی و تزریق داروها در نوزادان( 

 ) I and O مدیریت مایعات در نوزادان)سرم تراپی و

   نووزادان لگریاغرب جهت زمال آزمایشات

 ، عفونتهای نوزادی، ناهنجاریهای مادرزادی و .......( RDSآشنایی با بیماریهای نوزادان)تشنج نوزادی، ایكتر، 

 :شیوه کارآموزی

  دانشجو  های  فعالیت برانجام نظارت کارآموزی و جهت درکناردانشجو درمراکزدرمانی حضور -      

 دانشجو نهائی ارزشیابی و  ترم طول در ارزیابی -          
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 بسیار خوب عنوان ردیف 
1 

 خوب 

75/0 

 متوسط 

5/0 

 ضعیف

25/0 

     مناسب(  در زمان  تكالیف  انجام غیبت، بدون  و وقت  تمام  حضور ، خروج  و ورود زمان)  شناسی وقت 1

  برخورد حریم خصوصی، رعایت و بیمار   پرسنل، مسئولین، مربی،  با  مؤثر ارتباط  برقراری   در مهارت 2

 احترام   با توأم
    

     گروهی  مباحث  در فعال مشارکت  3
     نمونه گیری)قند خون و غربالگری(  4
     ارایه دو مورد گزارش بیمار در بالین بیمار و در حضور استاد  5
     مورد(  سه)دارو دهی 6
     مورد( )دو تغذیه نوزاد 7
     تزریق سرم)دو مورد(  8
     مراقبت تكاملی  9
     مورد(  2) شرح حال گیری و بررسی وضعیت نوزاد 10
     معاینه فیزیكی 11
     پرخطر مراقبت از نوزاد  12
     در راندهای بخش و انجام امور محوله از طرف استاد  شرکت فعال 14
     ارایه کنفرانس  15

 

 

 :سیاستها و قوانین دوره

حضووور بوه موقع درمحول کوارآموزی شووامول عودم تواخیر ورود وتعجیول خروآ ازمحول کوارآموزی و پرهیز از هر نوع بی  •

 انضباطی در انجام کار می باشد 

سواعات کارآموزی  شوود درس مربوطه در صوورت مجاز بودن یا نبودن به ترتیب    1/ 10در صوورتی که يیبت دانشوجو   •

نمره از نمره نهایی کسوب شوده  1کمتر از مواردفوق بود به ازای هر يیبت    حذف یا يیبت محسووب خواهد شودنچنانچه

 کسر خواهد شدن  



تکالیف به موقع  در زمان تعیین شوده در  طرح درس تحویل شوودن در صوورت تاخیر  تا دو هفته  بعد از پایان کار آموزی   •

 نمره کسر خواهد شدن   1

 تن تلفن همراه و پاسخ دهی  کسر خواهد شد(نمره در صورت داش 1خاموش بودن تلفن همراه )   •
 نمودن موبایل در بخش خودداری نمایندن   دانشجویان از تجمع در ایستگاه پرستاری و استفاده •

 نرعایت یونیفرم کامل طبق ضوابط دانشکده و عدم استفاده از آرایش و زینت آالت جهت دانشجویان   •
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 NICUنوزادان و  بخش اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری  تاریخ

 آشنایی با تجهیزات و شرایط بخش و مراقبت تكاملی  روز اول 

 ( case report)و گزارش یک بیماری  بررسی و شناخت  نوزاد)شرح حال و معاینه فیزیكی( و ارتباط با مادر و نوزاد  روز دوم

 (case report)بیماری یک گزارش و دارو دهی در نوزادان روز سوم

 (case report)بیماری یک گزارش و تمرین دارودهی روز  چهارم

 (case report)بیماری یک گزارش و نوزادان و تزریق فراورده های خونیمدیریت مایعات در  روز پنجم 

 (case report)بیماری یک گزارش و تمرین سرم تراپی روز ششم

 (case report)بیماری یک گزارش و تغذیه نوزاد روز هفتم

 (case report)بیماری یک گزارش  و فتوتراپی و تعویض خون روز هشتم

 (case report)بیماری یک گزارش و گیری و غربالگرینمونه  روز نهم

 اهداف رفتاری   تا

 


