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مقدمه :مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل پرستاری در دوره نوزادی 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 بررسي وضعيت سالمت كودک -تکامل و سالمت خانواده را گذرانده باشد.
ودر مورد سر فصل دروس قبل از شروع كالس مطالعه داشته باشند.
هدف كلي :آشنا نمودن دانشجويان با نوزادان و مراقبت مبتنی بر خانواده و آمادگی جهت ارائه خدمات پرستاری به نوزادان و خانواده
آنها می باشد.
روش تدريس و وسائل موردنياز :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بارش افكار همراه با بحث گروهی با توجه به موضوع و صالحديد
استاد درس ،با استفاده از وسايل سمعی بصری (اورهد ،اساليد)... ،
روش ارزشيابی :نمره دانشجو شامل موارد زير خواهد بود:
 -1حضور به موقع و شركت فعال در كالس درس (حضور ،بحث گروهی ،بارش افكار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری) 1
نمره
 -2كنفرانس كالسی  6نمره
 -3ارائه حداقل يک مقاله مرتبط با مفاهيم مربوطه در كالس  1نمره
 -2امتحان پايان ترم  12 :نمره
سياستهاي درس:
فعاليتهای دانشجو در كالس شامل شركت فعال در بحث گروهی ،بارش افكار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری میباشد.
 در صورتی كه غيبت دانشجو دركالس بيش از  4/17ساعت جلسات(معادل  8ساعت) شود درس مربوطه حذف يا غيبت محسوبخواهد شد .چنانچه كمتر از مواردفوق بود
 نحوه برخوردبا غيبت غير موجه دانشجو طبق قوانين دانشکدهتاريخ امتحان پايان ترم :طبق برنامه آموزش دانشكده .اعتراض به ارزشيابي تا  3روز پس از نصب نمرات در بورد گروه كودكان قابل بررسي خواهد
بود.
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زمان كالس :طبق جدول زمان بندی

مکان كالس :كالس شماره ----

جدول زمانبندي
موضوع

تاريخ و ساعت
ارائه طرح درس

1

نوزادان
مروري بر اهميت مراقبت پرستاري از نوزان پر خطر  ،آشنايي با مفاهيم مراقبت
تكاملي،
مراقبت كانگورويي ،مراقبتهاي پرستاري ويژه

ارائه
دهنده
دكتر
صادقي

مدرس
دكتر
صادقي

دكتر
صادقي

2

نيازهاي روحي رواني :ارتباط مادر و نوزاد ،رابطه پيوستگي و دلبستگي ،سازگاري
) ،(COPEو مراقبت خانواده محور)(FCC

3

هيپو گليسمی ،هيپو كلسمی ،اختالل در تعادل اسيد و باز

دكتر
صادقي

4

سندرم زجر جنين و مراقبت های مربوطه و اكسيژن درمانی ،زندگي خارج رحمي و
سازگاري با آن و مراقبتهاي اوليه بهداشتي

دكتر
صادقي

دكتر
صادقي

مراقبت از نوزاد دارای سندرم ديسترس تنفسی
سپتی سمی ،زردی ،و مراقبت های مربوطه (مبتنی بر شواهد و بر اساس حل

5

مشكل)

دكتر
صادقي

GA

6

نيازهاي تغذيه اي نوزاد ،انواع تغذيه

7

آزمايشات پاراكلينيک و غربالگري
چگونگي برخورد با خانواده داراي نوزاد ناقص ،ناهنجارو...
چگونگي برخورد با نوزاد مادر معتاد ،مبتال به ايدز ،هپاتيت ،و ...

8

ترخيص نوزاد ،مراقبت در منزل ،آموزش هنگام ترخيص

احیا نوزادان
9

دكتر
صادقي
دكتر
صادقي
دكتر
صادقي

