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 هدف کلی: 

ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراری ارتباط با کودک و خانواده، ارائه مراقبت به کودکان سنین مختلف دارای 

 بر اساس فرآیند پرستاری، مراقبت خانواده محور و با تاکید بر آموزشش به کودک و خانوادهمشکل 

 هدف نهایی: 

دانشجو قادر به بررسی رشد و تکامل کودک در سنین مختلف، ارائه مراقبت های پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری 

 نواده باشد.و پی گیری مشکالت آن ها در وضعیت سالمت و بیماری و آموزش به خا

 اهداف رفتاری:

 با کودک متناسب با سن او و با خانواده وی ارتباط برقرار کند. -1

 مراحل مختلف رشد و تکامل و بازی های مربوط به هر مرحله از رشد و تکامل را بداند و بررسی کند. -2

 عالئم حیاتی کودک را با روش صحیح کنترل و ثبت نماید. -3

 را در صورت نیاز انجام دهد.جهت رفع تغییرات سن او تفسیر و اقدامات الزم  عالئم حیاتی کودک را با توجه به -4

حاالت روحی کودک و والدین را در نتیجه بستری شدن در بیمارستان و بیماری بشناسد و به سازگاری آن ها  -5

 کمک نماید.

درمانی و مراقبتی  ان، روش هاینیازهای آموزشی کودک و والدین را در مورد سیر بیماری، اقامت در بیمارست -6

 .سی و به آنان آموزش دهدبرر

خطرات بالقوه موجود در محیط کودک را با توجه به سن و تکامل و هوشیاری کودک تشخیص و اقدامات الزم  -7

 جهت رفع آن را انجام دهد.

 نکات ایمنی را شناسایی و رعایت نماید. -8

 اری بررسی و فراهم نماید.نیازهای تغذیه ای کودک  و شیر خوار را بر حسب سن و نوع بیم -9

 تغذیه از طریق گاواژ را به صورت عملی نشان دهد. -10

روش دارو دادن در کودکان و شیرخواران را به صورت خوراکی، تزریقی، رکتال و موضعی به دقت و به طور  -11

 صحیح انجام دهد.

 اطالعات الزم دارویی در بخش های کودکان را بداند. -12

 انجام دهد. right 6بق سیستم دستورات دارویی را با دقت و ط -13

 اقدامات الزم را جهت پیشگیری از عوارض داروها، تداخالت داروها و سرم ها انجام دهد. -14

 (واحد 1)1عرصه تعداد واحد:                      2ا و  کودکان نام درس: کاراموزی در عرصه
 واحد( 5/1)2عرصه                                                                                        

 نوع واحد:  عملی                                         2و 1پیشنیاز: درس کودکان 
 

 محیط کارآموزی: بخش های کودکان                                               نرگس طوقیان  مربیان:
 

 30/10/1395 الی  31/6/1395تاریخ کارآموزی:    
 

 18   الی  13 :از ساعت       عصر :زمان کارآموزی:   شیفت



 نمونه گیری ادرار و مدفوع را به طور صحیح انجام دهد. -15

 برخی از آزمایشات روتین بخش را بشناسد و آن را در حضور دانشجویان معرفی نماید. -16

 استاندارد شده بخش کودکان را معرفی نماید.اصطالحات رایج  -17

( و 5/4، 5/1و  3/2، 3/1درصدو ....( و سرم ) 10درصد و  5/7انواع سره های قندی)طرز تهیه ومحاسبه  -18

 تنظیم قطرات میکروست و ست سرم را انجام دهد.

محاسبه بر حسب وزن و شدت دهیدراتاسیون بیمار را از نظر کم آبی بررسی و بتواند میزان مایع مورد نیاز را  -19

 نماید.

 الکترولیت های سرم نگهدارنده بیمار را محاسبه و به روش صحیح به سرم بیمار اضافه نماید. -20

 بیمار را از نظر عوارض مایع درمانی بررسی و اقدامات الزم را انجام دهد. -21

 ( نماید.restraintکودک و شیر خوار را در صورت نیاز به روش صحیح محدود ) -22

 عالئم دیسترس تنفسی را تشخیص و اقدامات الزم را برای رفع آن انجام دهد. -23

 اکسیژن درمانی از طریق کتتر بینی، ماسک، نبوالیزر و هود را به طور صحیح انجام دهد. -24

 اصول پیشگیری از عفونت و انتقال عفونت به سایر بیماران و همچنین خود حفاظتی را به دقت رعایت نماید. -25

 heartسایل موجود در بخش از قبیل انواع انفوزیون پمپ، سرنگ پمپ، پالس اکسیمتری، نبوالیزر و و -26

monitoring .ساکشن سانترال و پرتابل را بشناسد و بتواند در حد نیاز با آنها کار کند ، 

 ساکشن کودکان و شیرخواران را با روش صحیح و تنظیم فشار ساکشن بر حسب سن کودک انجام دهد. -27

 پانسمان بیمار را در صورت وجود به روش صحیح تعویض نماید. -28

 مراقبت از بیمار را بر اساس نوع بیماری و گام های فرآیند پرستاری انجام دهد. -29

 طرح مراقبت پرستاری را بر طبق فرآیند تدوین و اراده نماید. -30

 ای بیمار توضیح دهد.آموزش های الزم به بیمار را در طول بستری در بیمارستان و در حین ترخیص بر -31

 گزارش موردی را با بیان رسا و منابع معتبر و با تاکید بر مراقبت های پرستاری اراده دهد. -32

 بیمار ار به روش صحیح و با نهایت مسئولیت پذیری به پرستار تحویل دهد. -33

 در بحث گروهی شرکت فعال داشته باشد. -34

 ت نماید.در پرونده بیمار به طور صحیح ثبمشاهدات پرستاری را  -35

 

 ارزشیابی:

 کسب نمره بر اساس فرم ارزشیابی عملکرد دانشجو در بخش بر اساس موارد عمومی و تخصصی .
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