بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامین -دانشکده پرستاری و مامایي
مركس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي
كمیته برنامهریسی درسي -الگوی برنامه آموزشي دوره ()Course plans
ػٌَاى درط:کارآهَسی پزعتاری تیواریْای

نام مذرس :استاد انوشه و استاد سخایی

کَدکاى
دانشكذه :پرستاری-مامایی

گروه آموزشی :پرستاری

رشته و مقطع تحصيلی :کارشناسی

نيمسال اول/دوم :دوم

تعذاد و نوع واحذ2 :

روز و ساعت برگساری:

محل برگساری:تخؼ ّای ًَساداى ٍ کَدکاى

دروس پيش نياز- :

تیوارعتاى تؼثت ٍ هزکش عثی کَدکاى
آدرس دفتر:

تلفن وروزهای تماس:

آدرس پست الكترونيكی:

تاریخ شروع کاراموزی95/1/21:

تاریخ تذوین طرح درس:

تاریخ بازنگری طرح درس95/2/5 :

اّذاف کلی در تخؼ کَدکاى :
ایجاد آهادگی در داًؾجَ جْت هزاقثت اس کَدک تیوار تغتزی در تیوارعتاى تز اعاط فزآیٌذ پزعتاری ٍ ارائِ آهَسػ السم تِ کَدک ٍ
خاًَادُ ٍی  ،تزرعی ٍؽٌاخت کَدکاى هْذکَدک ٍ ؽٌاعائی هؾکالت ٍ ارائِ راّکار ّای السم جْت رفغ آًْا  ،آؽٌایی تا هزاقثت ّای
پزعتاری در تخؼ هزاقثت ّای ٍیضُ ًَساداى .

اّذاف ٍیضُ :
در پایاى ایي دٍرُ اس داًؾجَ اًتظار هی رٍد :
-1تا کَدک ٍ خاًَدُ اٍ ارتثاط هٌاعة درهاًی تزقزار کٌذ.
 -2کَدک ٍ خاًَادُ را تا تخؼ آؽٌا کٌذ.
 -3کَدک را در تخؼ پذیزػ ًوایذ.
 -4هزاقثت السم جْت حفاظت کَدک در هقاتل صذهات را تؼول آٍرد.
 -5تز اعاط فزآیٌذ پزعتاری :
الف  :ؽزح حال ٍ هؼایٌِ کاهل عیغتن ّای هختلف اس هذدجَ تؼول آٍرد.
ب :هؾکالت هذدجَ را تز اعاط اٍلَیت لیغت ًوایذ.
ج :تزًاهِ ریشی السم را جْت رفغ هؾکالت هذدجَ تٌظین ًوایذ.

د :تزًاهِ ّای تذٍیي ؽذُ را تِ ًحَ احغي اجزا ًوایذ.
ُ  :ارسؽیاتی السم اس تزًاهِ ّای اجزایی تؼول آٍرد.
ٍ :در صَرت السم تزرعی را تکزار ًوایذ.

 -6قغزات عزم کَدک را تٌظین ًوایذ.
 -7اتیکت عزم کَدک را تْیِ ًوایذ.
 -8هزاقثتْای السم اس هحل تشریق عزم ٍ ػَارض احتوالی آى تؼول آٍرد.
 -9کار تا هیکزٍعت  ،پوپ اًفَسیَى ٍ دعتگاُ ایَاک را تِ ًحَ هغلَب اًجام دّذ.
 -10تشریق خَى ٍ فزآٍردُ ّای آى را تا رػایت اصَل هزتَعِ جْت کَدک تیوار اًجام دّذ.
 -11گزفتي رگ هٌاعة ٍ خَى گیزی اس کَدک تیوار را تِ ًحَ هٌاعة اًجام دّذ.
 -12دادى دارٍ تِ رٍؽْای هختلف ( ػضالًی – ٍریذی – سیز جلذی – ؽیاف – خَراکی – اعتٌؾاقی – قغزُ تیٌی ٍ چؾن) را تِ صَرت
صحیح اًجام دّذ.
 -13دارٍّا را تز اعاط کارت دارٍیی تِ عزیق صحیح هحاعثِ ٍ آهادُ ًوایذ.
 -14کَدک را اس ًظز ػَراض دارٍّای هصزفی کٌتزل ًوایذ.
 -15ػالئن حیاتی کَدک را تزرعی ٍ چارت ًوایذ.
 -16اس کَدک تحت درهاى تا اکغیضى ( چادر اکغیضى – هاعک – َّد – اًکَتاتَر ) هزاقثت تؼول آٍرد.
 -17هزاقثتْای تٌفغی هَرد اعتفادُ در تخؼ کَدکاى اس قثیل فیشیَتزاپی ریِ – دعتگاُ تخَر گزم ٍ عزد را تِ ًحَ هغلَب اًجام دّذ.
 -18عاکؾي راُ َّایی کَدک را تِ ًحَ صحیح اًجام دّذ.
 -19در صَرت لشٍم دخَل ٍ خزٍج هایؼات (  ) I&Oرا کٌتزل ٍ ثثت ًوایذ.
 -20تْیِ ًوًَِ ّای هختلف ( ًوًَِ ادرار تویش ٍ اعتزیل – ًوًَِ هذفَع ) را تِ ًحَ هغلَب اًجام دّذ.
 -21در اًجام رٍیِ ّای تؾخیص ٍ درها ى ) –lp, BMتیَپغی ) تِ پشؽک ٍ عایز ّوکاراى کوک ًوایذ.
 -22رٍؽْای هٌاعة جْت تغذیِ کَدکاى اس قثیل گاٍاص را تِ ًحَ صحیح اًجام دّذ.
 -23تز رػایت رصین غذایی ٍ چگًَگی تغذیِ کَدک ًظارت داؽتِ تاؽذ.
 -24اقذاهات السم جْت پیؾگیزی اس تزٍس ػَارض تیواری ٍ ػفًَت در کَدک ( اًَاع هجشا عاسی ؽاهل ایشٍلِ ٍ ایشٍلِ هؼکَط ) اًجام
دّذ.
 -25آهَسػ ّای السم ( حیي تغتزی – حیي تزخیص ) درتارُ تیواری  ،رػایت تْذاؽت  ،عیز درهاى ٍ هزاقثتْای ٍ هزاقثتْای ضزٍری
را تا تَجِ تِ عي کَدک اًجام دّذ.
 -26هحیظ هٌاعة جْت تاسی کَدکاى در تخؼ فزاّن آٍرد.
 -27جْت کاّؼ اضغزاب کَدک ٍ خاًَادُ ٍی حوایت رٍحی رٍاًی تؼول آٍرد.
 -28در هَارد اضغزاری قادر تِ تصوین گیزی ٍ اجزای راُ حل هٌاعة تا عزػت کافی تاؽذ.
 -29در صَرت لشٍم کَدک ٍ خاًَادُ را جْت اعتفادُ اس عزٍیغْای خذهاتی تْذاؽتی ٍ درهاًی هَجَد در جاهؼِ راٌّوایی ًوایذ.

 -30گشارػ ًَیغی اصَلی اس هزاقثتْای پزعتاری تؼول آهذُ را تز اعاط فزآیٌذ پزعتاری اًجام دّذ.

اّذاف ٍیضُ در هْذکَدک ٍ : NICU
داًؾجَ تایذ در پایاى دٍرُ قادر تاؽذ :
 -31در هْذکَدک تا کَدک ارتثاط هٌاعة حزفِ ای تزقزار کٌذ.
 -32کَدکاى هْذکَدک را در هزاحل عٌی هختلف اس لحاػ رؽذ ٍ تکاهل ( جغوی  ،رٍاًی ٍ اجتواػی ) ٍ عیغتن ّای هختلف تذى
هَرد تزرعی ٍ ؽٌاخت قزار دّذ.
 -33هؾکالت کَدکاى هْذکَدک را لیغت ًوایذ.
 -34راّکارّای السم جْت رفغ هؾکالت کَدکاى هْذکَدک ارائِ ًوایذ.
 -35سهیٌِ اًجام تاسی هتٌاعة تا عي کَدک را فزاّن ًوایذ.
 -36آهَسػ ّای السم را تِ پزعٌل هْذکَدک در راتغِ تا تغذیِ  ،تْذاؽت ٍ ًحَُ هزاقثت کَدکاى ارائِ دّذ.
ً -37کات ایوٌی را در ارتثاط تا کَدکاى هْذکَدک رػایت ًوایذ.
ً -38کات آعپتیک در تخؼ  NICUرا رػایت ًوایذ.
 -39هزاقثت السم جْت حفاظت ًَساداى در هقاتل صذهات را تؼول آٍرد.
 -40تِ هادراى جْت ؽیزدّی ًَساداى ًارط آهَسػ ّای السم را ارائِ دّذ.
 -41تِ هادراى جْت هزاقثت اس ًَساد تغتزی کوک ًوایذ.
 -42آگاّی السم در ارتثاط تا هزاقثتْای ٍیضُ ًَساداى تغتزی در

 NICUؽاهل  :گاٍاص  ،دارٍ دادى  ،اًذاسُ گیزی

تزاپی  ،فتَتزاپی ٍ گزم ًگْذاؽتي ًَساد را کغة ًوایذ.

رٍػ ارسیاتی داًؾجَیاى :
• حضَر فؼال در سهاى کارآهَسی
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• ارسؽیاتی هزتی در پایاى دٍرُ
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• ارائِ کٌفزاًظ ٍ تکالیف هزتَعِ
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 I& Oاکغیضى

