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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 بررسي وضعيت سالمت کودک -تکامل و سالمت خانواده ،پرستاری در دوره

نوزادی را گذرانده باشد .ودر مورد سر فصل دروس قبل از شروع كارورزی مطالعه داشته باشند.
هدف کلي :دانشجو با ارزشيابی و شناخت عاليم بالينی و پاراكلينيکی بر اساس تغييرات پاتوفيزيولوژيکی در اختالالت كليه سيتم ها
و همچنين اورژانس های نوزادان قادر به تشخيص های پرستاری ،برنامه ريزی ،مراقبت و پيشگيری از بروز عوارض بوده و بتواند به
خانواده اموزش های الزم را برای به حداكثر رساندن سطح سالمت ارائه دهد.
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 (  1نمره)
 -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) (  1نمره)
 -3ارائه حداقل  2مورد ،گزارش موردی به صورت كامل (بر اساس اهداف رفتاری)
-4ارائه گزارش روزانه بالين در كالس مجازی (بر اساس اهداف رفتاری)
اهداف رفتاری:

در طول حداقل  6روز کاراموزی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان یا نوزادان باید:
 -1از حداقل  2-3نوزاد به طور کامل و بر اساس فرآیند پرستاری مراقبت نماید 4( .نمره)
 -2با بیماری های موجود در بخش مراقبت ویژه نوزادان آشنا گردند و بتوانند مراقبت صحیح انجام دهند 1 ( .نمره)
 -3با تجهیزات موجود در بخش نوزادان آشنا شده و به درستی به کار ببرد 1( .نمره)
 -4حداقل دو مورد معاینه فیزیکی کامل از نوزاد را انجام و گزارش نماید 0/5 ( .نمره)
 -5روش های کنترل درد در نوزاد را بداند و به درستی انجام هد 1( .نمره)
 -6محاسبه سرم و داروهای نوزاد را به طور کامل آشنا شود و انجام دهد 1 ( .نمره)
 -7در یک مورد پایش گازهای خونی نوزاد را انجام دهد 1( .نمره)
 -8رشد و تکامل نوزاد را به شیوه مناسب پایش کند 1( .نمره)
 -9کنترل جذب و دفع مایعات را در نوزاد به شیوه مناسب انجام دهد 0/5 ( .نمره)
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 -10مهارت های ارتباطی با نوزاد و خانواده را آشنا باشد و به روش صحیح بکار ببرد 1 ( .نمره)
 -11در پنج مورد عالیم حیاتی نوزاد را به طور دقیق و با روش صحیح کنترل کند 1( .نمره)
 -12موارد احتمالی خطای دارویی و غیره را در بخش نوزادان شناسایی و گزارش نماید 1( .نمره)
 -13نوزاد را به روش صحیح در بخش پذیرش و ترخیص نماید 1 ( .نمره)
 -14از نوزاد تحت نوردرمانی به طریق صحیح مراقبت نماید 1 ( .نمره)
 -15در یک مورد فراورده های خونی را با رعایت اصول به نوزاد تجویز نماید ( .در صورت وجود)
 -16راههای کنترل عفونت در بخش نوزادان را گزارش نماید 1( .نمره)
 -17چالش های بخش نوزادان را شناسایی و گزارش نماید 1 ( .نمره)
سياستهاي درس:


فعاليتهای دان شجو در كالس شامل شركت فعال در بحث گروهی ،بارش افکار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری
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