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مقدمه :مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل پرستاری در دوره های متفاوت بوده كه با توجه به ميزان
شيوع و عوارض آنها جهت افزايش دانش دانشجويان پرستاری تدوين شده است
آمادگيهای الزم جهت دانشجو :الزم است دانشجو دروس بررسی وضعيت سالمت کودک -تکامل و سالمت خانواده ،پرستاری در دوره

نوزادی ،پرستاری در دوره شيرخوارگی ،پرستاری در دوره نوپايی و خردسالی ،پرستاری در سن مدرسه ،پرستاری در دوره نوجوانی را
گذرانده باشد .ودر مورد سر فصل دروس قبل از شروع كارورزی مطالعه داشته باشند.
هدف کلی :دانشجو قادر باشد نسبت به نيازها ،اصول و مفاهيم مرتبط با سالمت تا بيماری در دوره های مختلف كودكی و نوجوانی
شناخت پيدا كند و با برقراری ارتباط ،آموزش و حمايت مناسب و به موقع از خانواده جهت شناسايی كودكان دارای مشکل ،آنان را
راهنمايی ،هدايت و حمايت كند و با فراهم آوردن موقعيت های مناسب با توجه به نقش پرستار در امر پيشگيری سه سطح به عنوان
يک فرد مطلع و فعال از كودكان و نوجوانان و خانواده از پذيرش تا ترخيص در ابعاد جسمی روانی ،اجتماعی و بعد از آن بمنظور
دستيابی به حداكثر سطح سالمت كودک و نوجوان و خانواده فعاليت ابعاد جسمی روانی -اجتماعی و بعد از آن به منظور دستيابی به
حداكثر سطح سالمت فعاليت نمايد.
روش تدريس و وسائل موردنياز :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بارش افکار همراه با بحث گروهی و ارائه كيس با توجه به موضوع و
صالحديد استاد درس ،در نرم افزار دان
روش ارزشيابی :نمره دانشجو شامل موارد زير خواهد بود:
 -1حضور به موقع و شركت فعال در بالين (ا نمره)
 -2حضور به موقع و شركت فعال در كالس درس مجازی و ارائه گزارش (حضور ،بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و

آمادگی برای يادگيری طبق مواردی كه در ادامه آمده است)( .ا نمره)
 -3ارائه حداقل  2مورد ،گزارش موردی به صورت كامل
-4ارائه گزارش روزانه بالين در كالس مجازی
اهداف رفتاری:

در طول حداقل  6روز کاراموزی باید:
 -1از حداقل  2-3کودک به طور کامل و بر اساس فرایند پرستاری مراقبت نماید 4( .نمره)
 -2با تجهیزات موجود در بخش کودکان آشنا شده و به درستی به کار ببرد 1( .نمره)
 -3بی بیماری های شایع دوران کودکی آشنا شود و بتواند مراقبت های صحیح را انجام دهد 1( .نمره)
-4
 -5حداقل دو مورد معاینه فیزیکی کامل از کودک در سنین مختلف را انجام و گزارش نماید 1( .نمره)
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-6
 -7روش های کنترل درد در کودک را بداند و به درستی انجام هد 1( .نمره)
 -8محاسبه سرم و داروهای کودک را به طور کامل آشنا شود و انجام دهد 2( .نمره)
 -9پایش پالس اکسیمتری را برای سه کودک انجام دهد 1( .نمره)
 -11پانسمان کودک را به روش صحیح انجام دهد و گزارش نماید 1( .نمره)
 -11مهارت های ارتباطی با کودک و خانواده را آشنا باشد و به روش صحیح بکار ببرد 2 ( .نمره)
 -12موارد کودک آزاری را شناسایی و گزارش نماید ( .در صورت وجود)
 -13موارد احتمالی خطای دارویی و غیره را در بخش کودکان شناسایی و گزارش نماید 1( .نمره)
 -14راههای کنترل عفونت در بخش کودکان را گزارش نماید 1( .نمره)
 -15چالش های بخش کودکان را شناسایی و گزارش نماید 2( .نمره)
سياستهاي درس:


فعاليت های دانشجو در كالس شامل شركت فعال در بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری



میباشد.
نحوه برخوردبا غيبت غير موجه دانشجو طبق قوانين دانشکده

منابع و مآخذ:
1- Hockenberry MJ,Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. (Last edition); Philadelphia:
Mosby, Elsevier, (Last edition).
2- Wong's D.L. Essentials of Pediatric Nursing. (Last edition), Philadelphia: Mosby, Elsevier, (Last
edition).
 -6وُنگ ،درسنامه پرستاري كودكان .ترجمه شوقي م .و سنجري م ،زير نظر سونيا آرزومانيانس .تهران ،نشر جامعهنگر(.،منبع اصلي)
 -7وُنگ ،درسنامه پرستاري كودكان .ترجمه پوران سامي .تهران ،نشر بشري ،
 -8كليه كتب و مقاالت جديد مربوط به پرستاري از كودكان
پايگاههاي اينترنتی قابل استفاده براي درس:
http://www.iranmedex.com ,
http://www.kidsource.com
http://www.unicef.org
http://www.medi-smart.com/peds.htm
http://www.discovernursing.com/jnj-specialtyID_126-dsc-specialty_detail.aspx
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