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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسلامی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 0011سال تحصيلی   ،اول لنيمسا 

 وزشی برای کسب مهارت های مناسب حرفه ای، و کاربرد آموخته های علمی در عمل است.کودکان مبتنی بر اهداف آم برنامه کارآموزیمقدمه: 

ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده، ارائه مراقبت به کودکان در سنین مختلف دارای مشکل دیابت  :هدف کلی

 .به صورت تیمی تاکید بر آموزش به کودک و خانواده بر اساس فرایند پرستاری، مراقبت خانواده محور و با

  اهداف رفتاری:

 در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:

 پرونده یک کودک مبتلا به دیابت را تکمیل نماید.  .1

 .ال دقیق از کودک مبتلا به دیابت تنظیم نمایدبا انجام مصاحبه یک شرح ح .2

 برای گرفتن شرح حال به کار بندد. راه های ارتباط با کودک و خانواده اش را .3

 تست گلوکومتر را به خوبی انجام دهد. .4

 آزمایشات کودک مبتلا به دیابت را ارزیابی نماید. .5

 با استفاده از قلم انسولین، تزریق بدون درد روی کودک انجام دهد. .6

 بدهد. دیابتبه کودک مبتلا به دیابت و خانواده اش آموزش خودمراقبتی  .7

 ش و حمایت خودمدیریتی دیابت را برای کودک و خانواده به کار بندد.راهکارهای آموز .8

  تنظیم نماید. و در حال رشد به کودک مبتلا به دیابتیک رژیم غذایی مناسب با کمک مشاور تغذیه  .9

 (.گلوکومتر با کار نظیر. )کند مشخص را والدین و نوجوانان بین مشترک های نقش اهمیت و انسولین درمان با مرتبط عملی های مهارت .11

 (.کوتاه ظریف سوزنهای برای نیاز جمله از)دهد  توضیح را کودکان در بهینه تزریق های تکنیک .11

 .نماید تمرین را نوجوانان و کودکان در انسولین تزریق محل چرخش به نیاز .12

 .دهد آموزش را کودکان در تزریق های محل مشاهده دلایل .13

 

بیماری های کودک سالم و / پرستاری پرستاری کارآموزی   نام درس:

 کودکان 

 ساعت( 51) واحد 1و ساعت( 51) واحد 1 :به ترتيب تعداد واحد

یابت تدوین روز کارآموزی کودک بیمار مبتلا به د 6)این طرح درس برای 

 شده است(

  کارآموزی نوع واحد:

 5ـ ترم  کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

 همزمان با دروس نظری و عملی مربوطه  پيشنياز :دروس 

 شماره درس: 

 

 فریدخت یزدانی :نتورناظر و م

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

کارشناس مراقبت دیابت، کارشناس تغذیه دیابتی،  تيم ارائه دهنده:

کارشناس ورزش و فعالیت فیزیکی دیابت، کارشناس روانشناسی، 

 کارشناس مددکاری اجتماعی

  2583: دانشکده تلفن دفتر

آدرس لينک دفتر مجازی: 
n.ac.ir/ch/m1920https://lms.iau 

 

و کودکان جنان واحد دیابت آموزش مرکز خیریه محيط کارآموزی: 

 ازون درمانی

 (دوم هفته روز  3) صبح شيفت:

 طبق برنامه گروه:  آموزشی /مراقبتی  مرکزساعات حضور در 
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 .نماید بحث کودکان غذایی های رژیم تنظیم و BS جداول با کار، خون قند پایش های روش مورد در .14

 .کند محاسبه را گلوکومتر با کار در گرم میلی به مول میلی واحد تبدیل .15

 توضیح دهد.در مورد تنظیم قندخون با استفاده از روش تیتراسیون انسولین  .16

 .کند بحث کودکان در خود از مراقبت بهبود دلایل مورد در .17

 .دهد نشان کودکان نمودار منحنی در درست درصد اهمیت و قد و وزن نظر از را رشد منظم پایش .18

 و تشخیص به قادر که( خانواده اعضای سایر، مربیان، معلمان نظیر) نوجوانان و کودکان از مراقبت در ذینفعان سایر مشارکت به نیاز مورد در .19

 .نماید سخنرانی، هستند شدید و متوسط، خفیف هیپوگلیسمی درمان

 جمله از دیابتمسائل  با مرتبطو بررسی راهکارهای  مشکلات طرح به منظور کلینیک در نوجوانان حضور افزایش برای هایی تژیاسترا .21

 .کند پیشنهاد را جنسی مسائل و، اضطراب

 .دهد آموزش را نمو و رشد از مرحله هر در کودکان نیازهای بر دیابت تاثیر .21

 .کند کشف را نمو و رشد های ناهنجاری .22

جستجوی اینترنتی انجام  کودک غذایی ترجیحات و زندگی شیوه و سن با ارتباط در درمانی انسولین و غذا مصرف به فردی نیاز مورد در .23

 دهد.

 .دهد آموزش را خون قند سطح بر آنها اثرات و ها کربوهیدرات انواع و مقادیر اهمیت .24

 . آموزش دهد را هیپرگلیسمی و هیپوگلیسمی از گیریجلو برای مختلف های وعده در غذایی مواد توزیع های دستورالعمل .25

 .کند را محاسبه بدنی فعالیت و کل انرژی دریافت میزان، وزن الگوهای در تغییرات شناسایی با .26

 .دهد آموزش را رشد درصد منحنی خط حفظ یا وزن تثبیت برای انرژی دریافت کاهش یا افزایش و سالم تغذیه اهمیت .27

 به توجه با گام به گام آموزش و، خانواده آمادگی زمان در آموزش شروع، دیابت تشخیص هنگام به شده ایجاد عاطفی آسیب نظیر مواردی .28

 کند. مشخص را خانواده های خواسته

 . دهد آموزش نوجوانان و کودکان در هیپوگلیسمی از پیشگیری و، درمان، تشخیص، کربوهیدرات مدیریت مورد در مراقبین و والدین به .29

 .دهد آموزش خاص ورزشی رویدادهای و عمومی فیزیکی های فعالیت در ایمن مشارکت جهت کربوهیدرات و انسولین تنظیم برای بیمار به .31

 

پرسش  ، روش، وایت بورد، ویدئو پروژکتورADA ،IDFی جزوه آموزشی، کتاب درسی، گایدلاین ها ،وسایل آموزشی استفاده ازبا  سخنرانی  :کارروش 

تست گلوکومتر، ارزیابی های  بررسی و شناخت کودک مبتلا به دیابت، ، تکمیل پرونده های کودکان مبتلا به دیابت،هیو پاسخ و بحث گرو

 کیس سناریو و آزمایشگاهی، معاینه اندام و محل تزریق انسولین، 

 شناخت ارائه می شود. و بررسی فرم و جزوه فيلم، اسلايد، از استفاده آموزشی با محتوای

 حضوری بالينی تدريس روش

 به PBL رویکرد ،خودمدیریتی دیابت آموزش ماهیت به توجه با : Problem-based learning (PBL) مسئله بر مبتنی يادگيری-

 کاری های گروه در دانشجویان برای را بالینی مشکلات توانند می بالینی مربیان .باشد سازگار دانشجویان پرستاری نیازهای با رسد می نظر

 .کنند کار هم با آمده دست به دانش کاربرد و نامشخص مفاهیم کردن روشن مشکلات، حل برای بایدجویان دانش .کنند طرحم کوچک

 روش و ها استراتژی از دیگر یکی( CBL) مورد بر مبتنی یادگیری:  Case-Based Learning (CBL) مورد بر مبتنی يادگيری

 مواردابتدا مربی کیس ها و باشد.  مشارکتی قالب در مستقل یادگیریمحرکی برای  می تواند رویکرد یک این .است محور فراگیر تدریس های

 ارائهشکل م به مربوط اطلاعات باید دانشجویانرا طراحی می کند. سپس  آموزنده و برانگیز چالش ، جذاب ، بینانه واقع ، منطقی ، مرتبط و موثر

 و کنند تعیینهای پرستاری را  تشخیص نمودن و اولویت بندی مشکلات،با فهرست  د پرستاریبر اساس فراین و .کنند شناساییدر کیس را  شده

 مواردمعرفی کیس ها و   بالینی، دوره در دانشجویان پیشرفت بااقدامات و مداخلات آموزشی را در یک برنامه خودمدیریتی دیابت فهرست نمایند. 

 های موقعیت درهنگامی که  تا کند کمکجویان دانش به تواند می واقعی موارد از تفادهاس شود. گی مناسبتری برخوردارپیچیداز  است ممکن

 .کنند ادغام جدید محیط با را مورد بر مبتنی یادگیری در شده کسب دانش گیرندمی  قرار بالینی

 حضوری غير بالينی تدريس روش

 به مثال، عنوان به:  CBL)) مورد بر مبتنی يادگيریو  (PBL)استفاده از فناوری محيط های مجازی برای يادگيری مبتنی بر مسئله -

مبتلا به دیابت و کم کاری  پسر ساله 11 کودک یک در رشد اختلالارزیابی  به تا شودمی داده  آموزشی مجازی سناریویکیس  دانشجویان از گروهی

و کیس های مراجعه کننده به مرکز آموزشی / مراقبتی  قبلی آموزشی های دوره از توان می را بالینی سناریوهای. پردازدب تیروئید و بیماری سلیاک

تنظیم  پزشکی تغذیهکنترل دیابت و  مورد در گیری تصمیم برای طرح آموزشی/ مراقبتی یک تا شود می خواستهجویان دانش زانهایتاً  .کرد دریافت

 نمایند. 
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روزهای 

 کازآموزی

 روش تدريس فعاليت های آموزشی

تست های ،علائم پیشگیری، ریسک فاکتورها ، ، دیابت مفاهیم لیاتک- روز اول

عوارض کوتاه مدت ) خون،  قند کنترل نرمال و اهداف ، محدودهتشخیصی

 هیپوگلایسمی و هایپرگلایسمی ( و بلند مدت ) رتینوپاتی، نفروپاتی، قلبی

 ADAبراساس انجمن دیابت آمریکا  ، نوروپاتی(عروقی 

 و مصاحبه با کودک مبتلا به دیابت نحوه شرح حال گرفتن-

 نحوه معاینه فیزیکی کودک مبتلا به دیابت-

 مراقبت اساسی در دیابت 7 -

 در آموزش دیابت ADA استفاده از استانداردهای مراقبتی-

 آشنایی با واحدهای مختلف مرکز دیابت -

 

، مقاله کيس بالينی، سخنرانی، اسلايد

 خودمديريتی ديابت در زمان کوويد

معاینه جسمانی کودک مهارتهای عملی: 

 مبتلا به دیابت و تنظیم پرونده 

 فيلم های آموزشی شامل:
 پیشگیری از دیابت-

 غربالگری دیابت-

 تعریف انواع دیابت و علائم آن-

 عوارض دیابت-

 درمان انواع دیابت-

اهمیت و چگونگی کنترل چربی خون و فشار  -

 خون افراد مبتلا به دیابت

استفاده از فرم های اخذ شرح حال و ثبت افکار و ارزیابی افسردگی در نحوه - روز دوم

 بیماران مبتلا به دیابت با مشکلات روانشناختی 

نحوه مصاحبه با بیمار در مورد مسائل روانشناختی دیابت و آشنایی با  -

 و در صورت لزوم ارجاع به روانپزشک استفاده از تکنیک مشاوره

تحصیلی و فردی و خانوادگی به برنامه ریزی و شاوره های ارائه مآشنایی با -

 مددجویان 

 آشنایی با واحد مددکاری اجتماعی  -

 

 و تکنیک تزریق انسولین انواع انسولین ها-

 

- 

، واقعی سخنرانی ، فيلم، کيس بالينی

 کيس آموزشی مجازی

به کارگیری پرسشنامه های مهارتهای عملی: 

 روانشناختی

 شامل :   فيلم های آموزشی
 انسولین هااستفاده از نکات مهم درباره -

 طرز استفاده از انسولین قلمی-

 

شاخص توده  میزان کالری هر واحد از گروه های غذایی و  گروه های غذایی،- روز سوم

 بدن

 تعیین واحد غذایی و میزان کالری دریافتی بر اساس شاخص توده بدن-

 استفاده از فرم های تغذیه-

 کالری میزان همراه به روز یک غذایی رنامهتعیین ب-

 

 مصاحبه با کیس کودک مبتلا به دیابت-

-  

واقعی ، کيس  سخنرانی، کيس بالينی

 آموزشی مجازی

 

 آنالیز کل بدنمهارت عملی: 

 

 کاربرد گلوکومتر، زمان های چک قند خون - روز چهارم

 دیابت بارداری-

 درمان افت قند خون و تزریق گلوکاگون-

 

 یابت باردارید-

 

 مصاحبه با کودک مبتلا به دیابت -

و تفسیر  کار با گلوکومترمهارت عملی: 

 آزمایشات مندرج در پرونده

 فيلم آموزشی شامل: 
 قند کنترل دستگاه) گلوکومتر با کار طرز-

 خون(

 منزل در خون قند افت درمان-

 گلوکاگون تزریق روش-
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 جنین و مادر در بارداری دیابت خطر-

 با برخورد ی نحوه و بارداری دیابت اندرم- 

 بارداری از بعد آن

حین و بعد از ورزش در افراد دارای  قبل ، آموزش فعالیت فیزیکی اصول- روز پنجم

 2و 1وع ندیابت 

    از بالاتر چشم بالا، و فشار خون فشار دارای های گروه در ورزش ممنوعیت -

حسی  بی مرحله ، خون قند کاهش زمان تا 251  بالای خون ، قند 16

 آنژیو از و قبل )نوروپاتی(

 محدودیت ورزش در رتینوپاتی، و نوروپاتی فوقانی و تحتانی 

 دیابت )پیاده روی و ورزش های در آب( دارای افراد در ورزش ترین متداول-

 

 کيس واقعی، سخنرانی، کيس بالينی

 مجازی آموزشی

انجام برخی تمرینات قدرتی و مهارت عملی: 

  بیماران مبتلا به دیابت وصمخص زیهوا

 

هماهنگی با تیم سلامت دیابت برای انجام -

پیگیری تلفنی بیمار و بررسی نیازهای بیمار و 

آموزش خودمدیریتی دیابت به مددجو و 

 خانواده

 

 

مختلف و بیماران مبتلا به  بیماران در به عنوان طب مکمل درمانی ازن کاربرد- روز ششم

 دیابت

و  موضعی های پماد و محلول از اعم ازن با شده ساخته دارویی محصولات -

 کاربرد آن ها

 مفصلی داخل ، تزریق واژن طریق از مقعدی، روش ازون درمانی شامل دمش-

 صفاق داخل تزریق ، دیسک اطراف و داخل تزریق ، بافت داخل تزریق ،

 دیابتیک مقایسه عکس های قبل و بعد از ازون درمانی در بیماران با پای -

 های کیسه از طریق مشاهده بیماران تحت ازون درمانی به روش ماژور و -

 و دبریدمان زخم دیابتی ازن و روند درمان حاوی مقاوم

- 

 سخنرانی، کيس بالينی، 

چگونگی کار با دستگاه تولید مهارت عملی: 

 گاز ازون

 

 

 

 تکاليف بالينی: 

 مطالعه موردی با کاربرد فرایند پرستاری -

 اورم خودمراقبتی پرستاری و نظریهاز الگو استفاده -

 روش های مشکل گشایی -

 تکمیل لاگبوک-

 اليتهای فراگيران:عف
 ؛کارآموزیحضور به موقع و فعال در تمام جلسات  -1

  بحث گروهی  وشرکت در پرسش و پاسخ  -2

 ؛جستجوی علمی ـ پژوهشی بامطرح شده  بالینپاسخ به سوالات  -3

 ات مراقبت از کودک مبتلا به دیابت؛ نکو یافته های پژوهشی جدید در تهیه استفاده از منابع  -4

 به سوالات کیس سناریوها؛ پاسخ  -5

 ...«من آموختم: »ارائه گزارش روزانه کارآموزی و آموخته ها با عنوان  -6

 ارائه گزارش از مرکز ازون تراپی با عنوان طب مکمل در دیابت کودکان -7

 به منظور ارزیابی فراگیری تهیه پکیج فعالیت های یادگیر -8
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 :دانشجو يابیروش ارز
 مرتبط یتکمیل لاگبوک با توجه به مهارتهای تخصص -1

، ترجمه یک مقاله روز در مورد دیابت کودکان، گزارش مراقبت از )ارائه کنفرانس علمی در یادگیری فعال محولهوظایف  و  بالینیارزیابی  -2

در سه حیطه آموزش، نگرشی، و عملکردی، گزارش روزانه، معیارهای دیابت و پره دیابت، پاسخ  ، من آموختمبیمار بر اساس فرایند پرستاری

 ( کیس های ارسالی، طرح سوالات مصاحبه با کودک مبتلا به دیابت، تدوین برنامه مراقبتی و آموزشی با ذکر منبع

 اوره و راهنمایی(استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو ) به روش مشاهده، مش -3
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 )از دانشجويان گرامی انتظار می رود :( کارآموزی واحد کودکان در مرکز جنان فعاليت های يادگيری درنحوه تهيه وارسال 

 به مبتلا کودک بحث در حرکتی روانی و عاطفی ، شناختی ابعاد در خود های آموخته اساس بر سطر سه يا دو رد را آموختم من -0

 بنويسيد. جنان مرکز در کارآموزی مدت در ديابت

 من آموختم تاريخ روز کارآموزی 

   روز اول

   روز دوم

   روز سوم

   روز چهارم

   روز پنجم

   روز ششم

 

 است شده داده آموزش و ارائه توسط تيم مراقبت ديابت کارآموزی در که آنچه مورد در خلاصه صورت به را ودخ روزانه گزارش -2

 است( شده ارايه مربيان توسط آموزشهايی چه که اين حد در روزانه گزارش)بنويسيد  را

 گزارش روزانه تاريخ روز کارآموزی 

   روز اول

   روز دوم

   روز سوم

   روز چهارم

   وز پنجمر
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   روز ششم

 

 بياوريد. جداگانه خود گزارش در گروهی يا فردی صورت به چه است شده انجام ديابت به مبتلا کودکان با که مصاحبه تعداد هر -3

 مصاحبه با بيمار تاريخ روز کارآموزی 

 : 0بيمار شماره   روز اول

 : 2بيمار شماره   روز دوم

 : 3بيمار شماره   روز سوم

 : 0بيمار شماره   هارمروز چ

 : 5بيمار شماره   روز پنجم

مصاحبه با بيمار مبتلا به ديابت دريافت کننده ازون درمانی   روز ششم

 )نتايج درمانی را فقط بنويسيد(

 

 

 برای انفرادی صورت به را بيمار به آموزش طرح ديابت، به مبتلا کودکان از يک هر مورد در مشکلات فهرست به دادن اولويت با -0

 بنويسيد. بيمار همان

 

 مقاله خلاصه ترجمه و مقاله اصل و کنيد سرچ ديابت به مبتلا کودک از مراقبت مورد در 2121 و 2120 سال از روز به مقاله يک -5

 از همين مقاله برای کنفرانس علمی استفاده کنيد. .در پکيج خود قرار دهيد را

 

 گسترده سوالاتو  پاسخ کوته سوالات نوع به ديابت استفاده می کنيد را از بيمار مبتلا کودک با مصاحبه برای که سوالاتی -6

 بگنجانيد. خود مصاحبه در پاسخ

 

 کنيد.  در بندی اولويت و فهرست پرستاری فرايند اساس بر را کودک مشکلات شد انجام مصاحبه سالم کودک با اينکه از پس -7

 يد.کن تدوين بيمار به آموزش برنامه آن برای خود گزارش

 
 

 . کنيد ذکر هم را مورد استفاده رفرنس سوالات به دهی پاسخ در و دهيد علمی پاسخهای های آموزشی کيس سوالات به -8

 

         منابع جهت مطالعه بيشتر: 
o آخرین چاپ کتابهای معتبر پزشکی و پرستاری در زمینه مباحث دیابت 

o پآخرین چا ،کتابهای مراقبت از کودکان مبتلا به دیابت   

o و فدراسیون جهانی دیابتانجمن دیابت آمریکا به روز  آخرین گایدلاینهای. 

 


