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 ساختار دوره

 پرستاری بیماریهای كودكاننام درس : 

 ساعت ( 102واحد ) 2تعداد واحد : 

 ارآموزی در عرصهنوع واحد : ك

 لبخش های كودكان ، نوزادان ، مراكز نگهداری كودكان عقب مانده و مناز دوره: بخش /حیطم

 به برنامه تنظیم شده مان ارائه : نیمسال هفتم ، باتوجهز

 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

 : هدف كلی دوره                 

 مختلف  نیكان سنارتباط مناسب با كودک و خانواده . ارائه مراقبت به كود یدر دانشجو جهت برقرار یتوانائ جادیا 

 ا ب، مراقبت خانواده محور  یمختلف  مهارت تفكر خالق جهت كسب تجارب عمل یها تیمشكل در موقع یدارا

 ودک خانواده  .بر آموزش به ك دیتأك

 : اهداف ویژه به تفكیک هر بخش

 دوره قادر باشد :  انیدر پا دیدانشجو با

 برقرار كند. یا كودک و خانوده او ارتباط مناسب درمانب-1

 خانواده را با بخش آشنا كند. كودک و -2

 .دینما رشیكودک را در بخش پذ -3
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 مل آورد.راقبت الزم جهت حفاظت كودک در مقابل صدمات را بعم -4

 :  یپرستار ندیبر اساس فرآ -5

 مختلف از مددجو بعمل آورد.  یها ستمیكامل س نهی: شرح حال و معا الف

 . دینما ستیل تی: مشكالت مددجو را بر اساس اولوب

 . دینما  میالزم را جهت رفع مشكالت مددجو تنظ یزی: برنامه رج

 .  دیشده را به نحو احسن اجرا نما نیتدو ی: برنامه هاد

 بعمل آورد.   ییاجرا یالزم از برنامه ها یابی: ارزش ه

 .دیرا تكرار نما ی: در صورت الزم بررسو

 .دینما میقطرات سرم كودک را تنظ -6

 . دینما هیسرم كودک را ته كتیات -7

 ورد.آآن بعمل  یسرم و عوارض احتمال قیالزم از محل تزر یمراقبتها -8

 طلوب انجام دهد.را به نحو م واکیو دستگاه ا ونیوز، پمپ انف كروستیكار با م -9

 انجام دهد. ارمیمربوطه جهت كودک باصول  تیآن را با رعا یخون و فرآورده ها قیتزر -10

 را به نحو مناسب انجام دهد. ماریاز كودک ب یریگرفتن رگ مناسب و خون گ -11

 – استنشاقی – خوراكی – افشی – یجلد رزی – یدوری – ینمختلف ) عضال یدادن دارو به روشها -12

 انجام دهد. حیو چشم( را به صورت صح ینبی قطره

 . دیمحاسبه و آماده نما حیصح قیبه طر ییداروها را بر اساس كارت دارو -13
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 .دیكنترل نما یمصرف یراض داروهاكودک را از نظر عو -14

 .دیو چارت نما یكودک را بررس یاتیعالئم ح -15

 . ردآو بعمل مراقبت(  انكوباتور – هود – کماس – ژنی) چادر اكس ژنیدرمان با اكس از كودک تحت -16

 سرد و رمگ بخور دستگاه – هیر یوتراپیزیف لیمورد استفاده در بخش كودكان از قب یتنفس یمراقبتها -17

 .دهد انجام مطلوب نحو به را

 هد.انجام د حیكودک را به نحو صح ییساكشن راه هوا -18

 .دی( را كنترل و ثبت نما I&O)  عاتیصورت لزوم دخول و خروج مادر  -19

 م دهد.نجاا مطلوب نحو به ار(  مدفوع نمونه – لیو استر زیمختلف ) نمونه ادرار تم ینمونه ها هیته -20

همكاران  ری( به پزشک و سا یوپسبی – BM, Lp, IT)  یو درمان صیتشخ یها هیدر انجام رو -21 

 .دیكمک نما

 نجام دهد.ا حیگاواژ را به نحو صح لیكودكان از قب هیمناسب جهت تغذ یروشها -22

 .كودک نظارت داشته باشد هیتغذ یو چگونگ ییغذا میرژ تیبر رعا -23

مل شا یو عفونت در كودک ) انواع مجزا ساز یماریوارض بعاز بروز  یریشگیاقدامات الزم جهت پ -24

 هد.معكوس ( انجام د زولهیو ا زولهیا

 ودرمان  ریبهداشت ، س تی، رعا یرمای( درباره ب صیترخ نحی – یبستر نیالزم  ) ح یآموزش ها -25

 را با توجه به سن كودک انجام دهد. یضرور یو  مراقبتها یمراقبتها

 كودكان در بخش فراهم آورد. یمناسب جهت باز طیمح -26

 بعمل آورد.  یانرو یروح تیحما یجهت كاهش اضطراب كودک و خانواده و -27
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 باشد.  یراه حل مناسب با سرعت كاف یجراو ا یریگ میقادر به تصم یدر موارد اضطرار -28

ود در موج یو درمان یبهداشت یخدمات یسهایر صورت لزوم كودک و خانواده را جهت استفاده از سرود -29

 .دینما ییجامعه راهنما

 هد.دانجام  یپرستار ندیر اساس فرآمل آمده را ببع یپرستار یاز مراقبتها یاصول یسیگزارش نو -30

 : مقرراتو  قوانین

 دانشجو در زمان مقرر در گروه حضور داشته باشد . 

 خاموش بودن تلفن همراه درزمان كارورزی الزامی است . 

 رعایت پوشش فرم برای آقایان و خانم ها الزامی است. 

 لدو شی تكش و گان ، استفاده از ماسکرعایت تمامی پروتكل های بهداشتی از جمله پوشیدن دس 

ف، بازخورد درک مطالب )پرسش و پاسخ ، شركت در بحث های گروهی، انجام به موقع تكالی 

 موفقیت در آزمون عملی پایاندوره(

 شد. در صورت لزوم برخی از مطالب به صورت گروهی یا فردی توسط دانشجویان ارایه خواهد 

 وزشی رفتار خواهد شد .در صورت غیبت برابر با مقررات آم 

اد ه استبل كرده و  دروقت تعیین شده یالگ بوک را در زمان مناسب و حین انجام كارورزی تكم 

 مربوطه تحویل دهد .

 : یابیارزش

خواهد  لیو بر اساس موارد ذ یكارآموز یفوق بصورت مشاهده در ط ژهیدانشجو بر اساس اهداف و یابیارزش

 بود.



6 

 

 نمره  65    ه با مهارت های تخصصی مرتبطتكمیل الگ بوک با توج. 1

 نمره 15                 یو اخالق یشئونات اسالم تی. حضور منظم و رعا2

 نمره 15      یدوره كارآموز انیپا ی. امتحان عمل3

 نمره 5                                                  یگروه یها تیكنفرانس ها و فعال. 4
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