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 شرح درس: 

است تا    ارائه مراقبت تخصصی و پیشرفته به این گروه حساس  NICUترین دوره زندگی بشر است. نقش پرستار  دوره نوزادی مهمترین و حساس  

از نارس و بدحال در آنان به حداقل برسد. در این درس به مراقبت همه جانبه از نوزادان نیازمند به مراقبت ویژ ه و  مرگ و میر و عوارض ناشی 

 شود. های آنان از زمان بستری تا ترخیص پرداخته میخانواده

های آنان از زمان بستری تا  ه از نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه و خانوادههدف کلی: آمادگی و توانمند شدن دانشجو جهت ارائه  مراقبت همه جانب

 باشد. ترخیص در بخشهای مراقبت ویژه می 

مبانی نظری را در بخش های    1و پیشرفته    2رود دانشجویان بر طبق اهداف درس اصول و مراقبتهای پرستاری نوزادان  اهداف کلی: انتظار می

NICU    وPOST NICU    ویژه نوزادان  به صورت عملی به کار بندند   داخلی 

) با توجه به  متفاوت بودن بخش نوزادان با سایر بخش های    % اهداف زیر دست یابند70اهداف رفتاری: در پایان درس دانشجو قادر باشد حداقل  

استاد  و موقعیت ها در طی دوره کاراموزی اهداف  دیگر جهت انجام اهداف رفتاری روز خاصی را برای ان در نظر گرفته نمی شود و با توجه به نظر  

 باید پوشش داده شود( 

 

 به طور کامل باوسایل بخش نوزادان آشنا شود. -1

 درمدیریت وتوانایی انتقال نوزاد مشارکت نماید.  - 2

 عوامل عفونت زا را شناخته و نحوه برخورد با آن راتوضیح دهد.   -3

 کنترل عفونت در بخش مدیریت کند. بر  -4

 کودکان و نوزادان  گروه آموزشی 

    Course Syllabus         شناسنامه درس  
 515516   شماره درس:                           (  2نوزادان) یپرستار یاصول مراقبتها   عنوان  درس :  

  1400  دومسال تحصیلی :  نیم  2    یکار آموز واحد : و تعداد  نوع  

                        دکتر محبوبه نم نباتی   مسئول درس :

 گروه کودکان طبق برنامه زمانبندی   اساتید درس:

   بهشتی مارستانی نوزادان ب  NICUمکان :  

 4:   انیتعداد دانشجو                       NICU ی،مقطع و ترم دانشجو :  کارشناس ارشد پرستار رشته

 (                                                                       1  و  2نوزادان)  یپرستار ینوزادان واصول مراقبتها ی نیبال ی :   داروشناسازین  شی پ دروس 

 7927507تلفن تماس مسوول درس :  

د از ظهر                                                                                                   بع 3-5حضور در دفترشنبه ها   ساعات 

Email:namnabat@nm.mui.ac.irدرس اینترنتی  ایمیل گروه:   
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 کارباگلوکومتر را عمالٌ نشان دهد . -5

 کاربا بیلیروبینومتر را را عمالٌ نشان دهد.  -6

 درجه حرارت نوزاد و تنظیم درجه حرارت محیطی بررسی نماید.  -7

8-  ABG   .نوزادرا بررسی کند و بر اساس آن تصمیم گیري نماید 

 خون گیري وریدي ازنوزاد را انجام دهد.   -9

 ازنوزاد را انجام دهد.  خون گیري شریانی -10

 خونگیري ازپاشنه پادرنوزادان را انجام دهد.  -11

 را عمالٌ نشان دهد.  IV lineبرقرار کردن   -12

 درگذاشتن کاتترشریان نافی مشارکت نماید.  -13

 درگذاشتن کاتترشریانهاي محیطی مشارکت نماید.  -14

 آن مشارکت نماید. واداره  TPNبراي   (CVP,PICC)درگذاشتن کاتتروریدمرکزي  -15

 درکات دان وریدمحیطی)درصورت نیاز( مشارکت نماید.  -16

 مشارکت نماید.  Tapeو   BMAو  LP درتزریق داخل استخوانی -17

 نوزادان در معرض هیپوگلیسمی را شناسایی کند.   -18

 فاکتورهاي موثر بر وزن گیري نوزاد را شناسایی نماید.   -19

 ، خانواده ، نوزاد به کار گیرد. و عوامل مؤثر بر آن  را شناسایی نماید. روشهاي کاهش تنش در پرسنل   -20

 زمایشات رایج راتفسیر نماید.  آ -21

 کلیشه هاي رایج رادیولوژي راتفسیر نماید. -22

 لوله گذاري داخل ناي را انجام دهد.  -23

 ساکشن لوله داخل ناي را انجام دهد.  -24

 رجه بندي و خامت حال بیمار را شناسایی و مدیریت نماید برخورد مناسب با نوزاد بر اساس د -25

 گذاشتن سوند ادراري و جمع آوري نمونه هاي ادراري را انجام دهد.-26 -10

 تفسیر کند.  ...   scale NIPS درد در نوزادان را بر اساس معیارهاي -27 -11

 درد با روشهاي دارویی و غیردارویی کنترل نماید.  -28 -12

 ین را در ارتباط با نوزاد شناسایی وآموزش دهد. نیازهاي یادگیري والد -29 -13

 آموزش به والدین بامشارکت درمراقبت را ارزیابی کند.  -30 -14

 تنظیم سرم ،خون،دارو با پمپ انفوزیون را انجام دهد. -31 -15

 ، پالکت،پالسما و ... توجه کند.  RBCبه عوارض ترانسفوریون  -32 -16

 ارزیابی کند.   خونرسانی محیطی)جریان خون بسترمویرگی( را -33 -17

 در تعویض خون و محاسبه میزان خون کمک نماید.   -34 -18

 مراقبت از نوزاد در قبل و حین و بعد از تعویض خون را انجام دهد.  -35 -19

 موارد مورد نیاز قبل از تعویض خون را بررسی کند  -36 -20

 مراقبت ازنوزاد تحت فوتوتراپی را انجام دهد.  -37 -21

 .......( ساماندهی و اجرا نماید. طرح ترخیص نوزاد)واکسیناسیون  -38 -22

 تشنج  درنوزاد  را تشخیص دهد و براي برخورد مناسب با آن تصمیم گیري نماید.   -39

 مراقبت از نوزاد با تشنج را انجام دهد.  -40

 طرح مراقبت از نوزاد ان مبتال به بیماري وآنومالی هاي مختلف را تدوین واجرا نماید.   -41

 را انجام دهد.   نظر بینایی، شنوایی، فنیل کتونوري، هیپوتیروئیدي    غربالگري نوزاد از   -  42 -23

 نوزاد را جهت روشهاي تشخیصی آماده نماید. -43  -24

 اصول فیزیوتراپی  را شرح دهد.  -44 -25

 فیزیوتراپی ریه را انجام دهد.    -45
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 مراقبت ازنوزاد تحت نبوالیزر را انجام دهد.   -46

 ل تعیین نماید. شدت دیسترس تنفسی بااستفاده ازجدو -47

 ست کردن ونتیالتور را عمالٌ نشان دهد.  -48

 آالرم ها)ونتیالتور،انکیباتور،پالس اکسیمتر..........( را بررسی کند.   -49

 درانجام لوله گذاري داخل تراشه مشارکت نماید.  -50

 انواع روشهاي ثابت کردن لوله ناي بینی ودهان را عمالٌ نشان دهد.  -51

 التور را عمالٌ نشان دهد. کار با ونتی  -52

 مراقبت پرستاري ازنوزاد تحت ونتیالتور را انجام دهد.   -53

 نشت)هوا،زیرجلد( تشخیص دهد.   -54

 دراستفاده عملی ازسیستم مانیتورینگ مشارکت نماید.  -55

 نوزاددچار آپنه اداره کند.   -56

 آسپیراسیون تشخیص دهد.   -57

 ( را انجام دهد. ( OR) احیاء نوزاد تیک مکونیومی ) درلیبر یا کرده اقدامات براي برخورد با نوزاد آپنه -58

 ، هود و ..( را انجام دهد. CPAPاکسیژن رسانی صحیح به نوزاد) -59

 وضعیت اکسیژن گیري بررسی کند.  -60

 در تجویز سورفکتانت مشارکت نماید.  -61

 م دهد. احیاي نوزاد باکمک در تیم بر اساس نوع بیماري نوزاد را انجا  -62

 احیاي نوزاددرشرایط دفع مکونیوم دررحم را انجام دهد.  -63

 نوزاد را قبل و بعد از احیاء بررسی کند.   -64

 و برخورد مناسب با آن را بداند.  شناسایی کند سوفلهاي قلبی را   -65

 ومراقبت از آن مشارکت نماید.  Chest tubeدرگذاشتن  -66

  براي پیشگیري از سرو صدا   بالین نوزاددر محیطی به دور از   case reportار شرکت نماید و   در راند هاي اموزشی بر بالین بیم -67

 ارائه دهد. 

 )پمفلت، بوکلت، پوستر، بردآموزشی( را ارائه دهد والدین / مادر /.. طرح آموزش به -68

 باصورتی بشاش ومهربان بانوزاد وخانواده روبروشود.   -69

 هاي والدین نوزاد گوش فرادهد و حاالت عاطفی روانی  آنان رادرنظرگیرد . باحوصله و دقت به صحبت  -70

 روش تدریس:  

 حضور درمراکزدرمانی درکناردانشجو جهت کارآموزي  و نظارت برانجام فعالیت هاي دانشجو   -      

 ارزیابی در طول ترم و ارزشیابی نهائی دانشجو -         

 وسائل مورد نیاز:  

 ر  و خانواده ، تخت، لوازم و تجهیزات پزشکی و مراقبتی در مراکزدرمانی داراي بخش ویژه نوزادان بخش،نوزاد بیما  
 بر طبق چک لیست هاي پیوست     روش ارزشیابی:

 زمان ونحوه تکالیف دانشجویان:

 نمره (   2)  مراکزدرمانی بر طبق جدول زمان بندي پیوستر  حضور به موقع د -1

 نمره(  10)  تایید استادان با ارائه انجام فعالیت ذکر شده واخذ    Log Book کمیل  ت  -2

 نمره(4) پرسنل بخش و  برنامه آموزشی جهت خانواده  دو  طراحی  -3 

 نمره(   4) ارائه دو فرایند پرستاري    -4

 زمان تحویل تکالیف: آخرین روز کار آموزي 
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 قوانین و مقررات کارآموزي وسیاستهاي دوره: 

کارآموزي شامل عدم تاخیر ورود وتعجیل خروج ازمحل کارآموزي و پرهیز از هر نوع بی انضباطی در انجام حضور به موقع درمحل  -1

 کار می باشد 

ساعات کارآموزي  شود درس مربوطه در صورت مجاز بودن یا نبودن به ترتیب حذف یا غیبت  1/ 10در صورتی که غیبت دانشجو   -2

 نمره از نمره نهایی کسب شده کسر خواهد شد.   1بود به ازاي هر غیبت  محسوب خواهد شد.چنانچه کمتر از مواردفوق
 نموره 1تکالیف به موقع  در زمان تعیین شده در  طرح درس تحویل شود. در صورت تاخیر  تا دو هفته  بعد از پایان کار آمووزي   -3

 کسر خواهد شد.  

 اه و پاسخ دهی  کسر خواهد شد(نمره در صورت داشتن تلفن همر 1)  خاموش بودن تلفن همراه  -4

   
 منابع:  

1-Verklan MT, walden M. care curriculum for Neonatal care nursing 

2- Gold smith, IP, Karotkin E. Assisted ventilation of the Neonate Saunders, Last Ed. 

3- Behrman, Richard E;  Kliegman Robert M; Jenson, Hal B. Nelson text book of pediatrics. 

Philadelphia: Saunders last ed. 

4- Orshan, Susan A. Maternity, Newborn, and Women's  Health Nursing. Philadelphia: 

Wulterskluwer/ Lippincott Williams & wilkins last ed. 

5- Hockenberry, Marilyn J; Wilson, David. Wongo's Nursing care of infants and children. 8th  edition, 

st. Louis : Mosby Elsevier co  
6-Pillitteri,Adele. Maternal&Child Health Nursing.Philadelphia: Lippincott williams&wilkins. 

  

 ( {  2نوزادان)  پیشرفته  کار آموزي:}اصول مراقبتهاي پرستاري  Log Bookفرم ب: 

 

 ارزیابی استاد فهرست مهارتها 

عدم  

 رضایت 

عدم   ماهر  خوب ضعیف 

 مشاهده

 توضیحات 

       و تصمیم گیري بر اساس آن  ABGبررسی  -1

       غربالگري نوزاد از نظر بینایی، شنوایی، فنیل کتونوري، هیپوتیروئیدي   -2

       مشارکت درگذاشتن کاتترشریان نافی -3

       یمشارکت درگذاشتن کاتترشریانهاي محیط  -4

 براي   (CVP,PICC)مشارکت در گذاشتن کاتتروریدمرکزي-5

1- TPN  واداره آن 

      

       مشارکت درکات دان وریدمحیطی)درصورت نیاز(   -6

        Tapeو    BMAو   LP مشارکت درتزریق داخل استخوانی  -7

       شناخت نوزادان در معرض هیپوگلیسمی -8

       تفسیر آزمایشگاهی   -9
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       تفسیر کلیشه هاي رایج رادیولوژي   -  10

       لوله گذاري داخل ناي  -11

       گذاشتن سوند ادراري  -12

       کمک در تعویض خون و محاسبه میزان خون  -13

       مراقبت از نوزاد در قبل و حین و بعد از تعویض خون   -14

       ورد مناسب با آن تشخیص تشنج نوزاد و تصمیم گیري براي برخ    -15

       کنترل درد با روشهاي دارویی و غیردارویی  -16

       شرکت فعال در راند هاي پزشکی  -17

 

 

 

 

 
 باسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان 

 دانشکده پرستاري و مامایی )گروه کودکان و نوزادان( 

 پرستاري                4دانشجویان  ارشد ویژه نوزادان ترم                 برنامه کارورزي نوزادان        

 1400-1401نیمسال اول                          7-30/12روزهاي برنامه:  شنبه تا پنج شنبه             ساعت:  

 مسئول درس: سرکار خانم  دکتر نم نباتی                                        

                 

 استاد  بیمارستان بخش  تاریخ   اسامی گروه

 
1 

 کشاورزیان

 سحر غالمی 

 عابدی

 واعظ

3-4/12/1400D 

4/12/1400 E  وD 
 دکتر نم نباتی بهشتی  

15-18 /1/1401 D  "  خانم آجودانیان 

4-8/2 /1401 D 

7/2 /1401 E 
 خانم حسینی  " 

1-3/3 /1401 D  "  خانم آجودانیان 

4-5/3 /1401 D 

4/3 /1401 E 
 خانم آجودانیان  " 
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