
 

 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان  

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 00-1401: دومنيمسال                       بیماری های کودکان کارآموزی نام درس:        

   پرستاری کودکان و نوزادانگروه آموزشی :                    پرستاری و مامایی دانشکده: 

 

 

 شرح درس: 

با توجه به اهميت رشد وتكامل طبيعي كودكان الزم است دانشجويان مامايي با مسائل بهداشتي و بيماري هاي آنان آشنا باشند تا  

 با شناخت موارد غيرطبيعي درجهت پيشگيري و درمان بتوانند اقدامات موثري را ارائه دهند.    

 

 ف کلی درس:اهدا

 تجربيات ويژه با كودكان مبتال به بيماريها در بيمارستانسازي دانشجو براي كسب آماده-1

 شناخت حاالت كودك در هنگام بيماري و تشخيص نيازها و تصميم مناسب از انتخاب اولويت ها در اجراي آنها  -2       

 مهارت آموزش به مادر وخانواده در مورد تغذيه و بيماريهاي كودك    -3       

 قبتي، بهداشتي و موارد پيشگيري در مورد سالمت كودك و آموزش آن به مادر و خانواده  رعايت اصول مرا -4       
 

 اهداف رفتاری: 

 با كودك متناسب با سن و با خانواده وي ارتباط صحيح برقرار كند.  -1

 مراحل مختلف رشد و تكامل و بازي هاي مربوط به هر مرحله از رشد و تكامل را بداند و بررسي كند.  -2

 نيازهاي كودك را براساس رشد و تكامل بشناسد و تأمين كند و در مورد رفع آنها به والدين و كودك آموزش دهد.  -3

 نيازهاي تغذيه اي كودك و شيرخوار را متناسب با سن و نوع بيماري بررسي و فراهم نمايد.  -4

   ماماییکارشناسی  :و مقطع تحصيلی شتهر 515315/ بيماري هاي كودكانكارآموزي نام و شماره درس:

  ندارد پيش نياز:                        واحد  1 :(عملیتعداد و نوع واحد )

   دانشکده پرستاری، گروه کودکان و نوزادان :فترآدرس د   دکتر زینب همتینام مسوول درس: 

 37927573شماره تماس:  z_hemate@nm.mui.ac.ir : ایميلآدرس 
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 نيازهاي بهداشتي كودك را بررسي كند و به والدين آموزش دهد.  -5

 ي كودك و والدين را در نتيجه بستري شدن بشناسد و سعي در كاهش آن نمايد. روان-حاالت روحي  -6

هاي درماني، مراقبتي كودك  نيازهاي آموزشي كودك و خانواده را در مورد سير بيماري و اقامت در بيمارستان و روش -7

 آنان آموزش دهد. بررسي كند و به

و  -8 تكامل  با  متناسب  را  بالقوه موجود در محيط كودك  را جهت   خطرات  اقدامات الزم  و  داده  او تشخيص  هوشياري 

 پيشگيري از آن انجام دهد و نكات ايمني را رعايت كند. 

 عاليم حياتي شيرخوار و كودك را اندازه گيري و ثبت كند.  -9

 اقدامات الزم جهت رفع تغييرات در عاليم حياتي را انجام دهد.   -10

را   -11 بيمار  كودكان  و  شيرخواران  در  دادن  دارو  زيرجلدي،  روش  عضالني،  تزريق  شيـاف،  قطره،  خوراكي،  صورت  به 

 طور صحيح انجام دهد. دقت و بهجلدي و داخل وريدي را بهداخل

 عاليم ديسترس تنفسي را در شيرخواران و كودكان بشناسد و مراقبت هاي الزم را انجام دهد.  -12

 حياي قلبي ريوي را نشان دهد. انجام صحيح درناژ وضعيتي، فيزيوتراپي قفسه سينه و در صورت لزوم ا  -13

14-   ( باكسترهاي موردمصرف در بخش  و محاسبه  تهيه  طرز 
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قندي  −− باكستر  و  5/7(،  تنظيم  %10  و   %

 قطرات باكستر، ميكروست و انفوزيون پمپ را نشان دهد.  

 ( نمايد. Restraintكودك و شيرخوار را در صورت نياز به طور صحيح رسترنيت ) -15

جداسازي)  -16 نكات  و  بيمارIsolationاصول  به  مبتال  كودكان  در  را  خود  ي(  و  ايمني  سيستم  ضعف  و  عفوني  هاي 

 كار برد.  حفاظتي )شستشوي دست( قبل و بعد از تماس با كودك و پوشيدن دستكش و ماسك به

ها، آپاندكتومي، الپارتومي، چست هاي مربوط به تغذيه داخل وريدي، شكاف كام و لب، هيرشپرونگ، آترزي مراقبت  -17

 طور صحيح انجام دهد. دقت و بهدروسفالي و اسپينابيفيدا و ... بهتيوب، اختالالت مجاري ادراري و كليوي، هي

از  -18 ترخيص  زمان  و  بخش  در  اقامت  طول  در  الزم  هاي  آموزش  خانواده  و  كودك  آگاهي  ميزان  و  سن  با  متناسب 

 بيمارستان را بدهد. 

 طرح آموزش به بيمار)پمفلت، بوكلت، پوستر و ...( تدوين و ارائه نمايد.   -19

 ( با بيان رسا با استفاده از منابع معتبر ارائه دهد. Case reportگزارش موردي )  -20

 در بحث گروهي شركت فعال نمايد.   -21
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 دانشجویان:   وظایف

  0.5بنا به صالحديد استاد بين  8.30تا 8بخش از ساعت محل كارآموزي)درصورت تاخير ورود بهموقع به حضور و ترك -1

 شود(.غيبت محسوب مي نمره كسر ميگردد و تاخير بعد از آن  آن 1تا 

  در راندهاي بخش و انجام امور محوله از طرف استاد شركت فعال   -2

http://www.medscape.com/resource/pediatrics-neonatal-nursing


 

 

 
 
 
 
 

 باشد. مي 20از  ارزشيابينمره   -3

و كليه تكاليف محوله در طول كارآموزي حداكثر در آخرين روز كارآموزي به   باشدنظر استاد درس مي  تكاليف با  تعين  -4

 استاد مربوطه تحويل شود.

غيبت    و   حذف  درس مربوطه  شود  كارآموزيت  اساع   دهم يك  بيش از  طول كارآموزيدانشجو در    غيبتكه  درصورتي   -5

 د. خواهد شمحسوب 

نمايند  -6 خودداري  بخش  در  موبايل  نمودن  استفاده  و  پرستاري  ايستگاه  در  تجمع  از  صورتو    دانشجويان   تخلف     در 

   خواهد شد. حذفواحد مربوطه   بخش در انضباطي

، غيبت مجاز يك روز و غيبت شود   كارآموزيت  اساع   دهميك از    كمتر  طول كارآموزيدانشجو در    غيبتكه  درصورتي  -7

خواهد داشت ودر صورت عدم جبران آن به ازاي هرروز يك نمره از نمره كل كسر   غيرمجاز دو روز كارآموزي جبراني

 خواهد شد. 

 ارزشيابي:  

o مارستان است.كسب نمره براساس فرم ارزشيابي پيوست براساس موارد عمومي و تخصصي بخش كودكان در بي 

o  رعايت يونيفرم كامل طبق ضوابط دانشكده و عدم استفاده از آرايش و زينت آالت جهت دانشجويان 

o  مواد آموزشي: بيمار، تخت، لوازم و تجهيزات پزشكي و مراقبتي در بخش كودكان 

o :بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روز در بخش اطفال بيمارستان10زمان بندي 

o باشند داشته  نوزادان باليني كارآموزي جلسات در موقع به و مرتب حضور . 

o راهكارهاي  رسي نوزاد، تعيين مشكالت و طراحي  مورد از موارد ذكر شده، براساس فرم بر  2ارائه گزارش كتبي

ارائه با  همراه  پرستاري  برفرآيند  مبتني  آن،  حل  براي  موضوع مقاله  مناسب  گذاشتن  بحث  به  و  مرتبط  ي 

 رنال كالب(. ودرجمع دانشجويان)ژ

o رعايت موظف  دانشجو  گزارش، تهيه  در  علمي  منابع براساس را  خود مطالب و بنمايد را  نگارش آئين است 

 .بخشد استحكام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


