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دفتر توسعه آموزش

تدوين و بازنگري :نيمسال اول 69-69
تاريخ بازنگري:

عنوان دوره :اصول مراقبت هاي پیشرفته پرستاري نوزادان ()/
گروه آموزشی :پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان
مقطع تحصيلی :كارشناسي ارشد پرستاري
پيش نياز :اصول مراقبت هاي پیشرفته پرستاري نوزادان ()1
تعداد واحد 4 :واحد ( /واحد نظري /-واحد كارآموزي)
روز هاي کالس :يكشنبه ها
ساعت کالس 1/9 – 3/9 :بعد از ظهر ها
زمان برگزاري :به پیوست در تقویم درس در انتها به تفكیك در دو بخش نظري و كارآموزي آمده است.
زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره :گروه مراقبت هاي ویژه نوزادان
محل آموزش نظري :دانشكده پرستاري و مامایي
محل آموزش عملی :بخشهاي مراقبت ویژه نوزادان واقع در پایگاه هاي آموزشي شامل بیمارستان شریعتي و مركز طبي
اساتيد:
اعضا هیئت علمي دانشكده پرستاري مامایي و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

واحد نظري
شرح درس:
پس از آشنایي با مراقبت هاي معمول از نوزادان ،هدف آماده ساختن دانشجو براي فراهم آوردن موقعیت هاي مناسب مراقبت همه جانبه
از نوزاد و خانواده آنان با تأكید بر رویكرد تكاملي و مراقبت بر محور خانواده در طي بستري در بخش هاي ویژه نوزادان ،خصوصاٌ نوزادان
داراي بیماري ها و مشكالت دستگاه هاي گوارشي ،غدد و متابولیك ،كلیه و مجاري ادراري ،عصبي و عضالني و ناهنجاري هاي ژنتیك،
در جهت مراقبت بهینه و ارتقا سالمت چنین نوزاداني مي باشد.
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اجزاي برنامه دوره:
 -1اختالالت و بیماريهاي سیستم غدد و متابولیسم
 -/اختالالت و بیماريهاي سیستم كلیه و مجاري ادراري
 -3اختالالت و بیماريهاي سیستم گوارشي(زردي )
 -4اختالالت و بیماريهاي سیستم عصبي و عضالني
 -5اختالالت و بیماریهاي سیستم بینایي و شنوایي
 -6اختالالت و بیماریهاي پوست
 -7اختالالت و بیماریهاي خون
-8
هدف کلی:
آشنایي با اصول مراقبت هاي پیشرفته نوزادان به صورت منسجم در بخش هاي ویژه نوزادان خصوصاٌ نوزادان با بیماري ها و مشكالت
دستگاه هاي گوارشي ،غدد و متابولیك ،كلیه و مجاري ادراري ،عصبي و عضالني و ناهنجاري هاي ژنتیك و گرفتاري هاي پوست ،چشم
و گوش
اهداف جزيی:
در پایان این دوره فراگیر قادر خواهد بود:
حيطه شناختی:
 -1تكامل دستگاه گوارش در دوران جنیني و نوزادي را تشریح نماید.
 -/فیزیولوژي دستگاه گوارش نوزاد را شرح دهد.
 -3نحوه ارزیابي دستگاه گوارش نوزاد را تشریح كند.
 -4عالئم انسداد دستگاه گوارش در دوره نوزادي را فهرست نماید.
 -5اهمیت و نحوه برخورد با رفالكس گاستروازوفاژیال را تشریح و مشكالت ناشي از آن را فهرست نماید.
 -6مشكالت دستگاه گوارش منجر به جراحي هاي شایع دوران نوزادي را بیان كند و مراقبت هاي پرستاري این نوزادان را توضیح دهد.
 -7انواع زردي دوره نوزادي را به اختصار تشریح نماید.
 -8اهمیت زردي دوره نوزادي و عواقب ناشي از آن را فهرست كند.
 -9نحوه برخورد با زردي در دوره نوزادي و مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد.
 -10بیماري هاي شایع غدد و متابولیك دوره نوزادي را به اختصار تشریح نماید.
 -11اهمیت غربالگري دوره نوزادي را تشریح و برنامه غربالگري نوزادان در كشور را فهرست كند.
 -1/نحوه برخورد با بیماري هاي شایع غدد و متابولیك در دوره نوزادي و اصول مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد.
 -13بیماري ها و ناهن جاري هاي شایع دستگاه ادراري و تناسلي در دوره نوزادي را به اختصار بیان نماید.
 -14بیماري ها و ناهنجاري هاي شایع دستگاه ادراري و تناسلي نیازمند جراحي در دوره نوزادي را فهرست و نحوه برخورد با آنها را تشریح
نماید.
 -15مراقبت پرستاري از نوزاد با بیماري ها و ناهنجاري هاي شایع دستگاه ادراري و تناسلي و اصول مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد.
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 -16بیماري ها و مشكالت شایع خوني دوره نوزادي را به اختصار تشریح نماید.
 -17نحوه برخورد با بیماري ها و مشكالت شایع خوني در دوره نوزادي و اصول مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد.
 -18نحوه برخورد با اختالالت خوني در دوره نوزادي و اصول مراقبت هاي پرستاري را بیان نماید.
 -19اصول تزریق خون و فراورده هاي خوني در دوره نوزادي را توضیح دهد.
 -/0اهمیت مراقبت هاي پرستاري را در رابطه با تزریق خون و فراورده هاي خوني در دوره نوزادي تشریح كند.
 -/1بیماري ها و مشكالت شایع عصبي-عضالني در دوره نوزادي را به اختصار تشریح نماید.
 -//نحوه ارزیابي دستگاه عصبي نوزاد را بیان نماید.
 -/3اهمیت آسفكسي دوره نوزادي را بیان و مراقبت هاي پرستاري در این نوزادان را فهرست كند.
 -/4مراقبت هاي پرستاري با نوزاد با مشكالت عصبي و عضالني را تشریح نماید.
 -/5ناهنجاري هاي مادرزادي و مشكالت ژنتیكي شایع در دوره نوزادي را بیان و نحوه برخورد با آنها را فهرست نماید.
 -/6اصول مراقبت پرستاري از نوزاد با ناهنجاري هاي مادرزادي و مشكالت ژنتیكي را بیان نماید.
 -/7نحوه كمك به والدین داراي نوزاد با ناهنجاري هاي مادرزادي و مشكالت ژنتیكي شایع را فهرست كند.
 -/8مشكالت شایع پوستي در دوره نوزادي را بیان نماید.
 -/9مراقبت هاي معمول پرستاري از پوست نوزاد و پیشگیري از آسیب پوستي را فهرست كند.
 -30نحوه برخورد با مشكالت شایع پوستي در دوره نوزادي را تشریح نماید.
 -31مشكالت شایع چشمي در دوره نوزادي را بیان نماید.
 -3/مراق بت هاي پرستاري از چشم نوزاد و مشكالت شایع چشمي دوره نوزادي را فهرست كند.
 -33اهمیت رتینوپاتي نارسي و نحوه پیشگیري از آسیب چشمي در نوزادان نارس را تشریح نماید.
 -34مشكالت شایع در دوره نوزادي منجر به اختالالت شنوایي را بیان نماید.
 -35اهمیت و نحوه ارزیابي شنوایي دوره نوزادي را تشریح نماید.
 -36مشكالت شایع منجر به جراحي در دوره نوزادي را فهرست نماید.
 -37نحوه برخورد با بیماري ها و مشكالت شایع منجر به جراحي در دوره نوزادي را شرح دهد.
 -38مراقبت هاي پرستاري در برخورد با بیماري ها و مشكالت شایع منجر به جراحي قبل و پس از عمل جراحي در دوره نوزادي را تشریح
نماید.
حيطه عاطفی(باورها و نگرشها):
 -1آموزش هر خانواده بدلیل تفاوتهاي فردي و فرهنگي و نیازهاي آن متفاوت خواهد بود.
 -/خانواده نوزاد در تصمیم گیري جهت درمان و مراقبت از نوزاد خود نقش بسیار مهمي دارد.
 -3نوزاد به عنوان یك انسان داراي حقوق قانوني و اخالقي است.
حيطه روان حرکتی(مهارتها):
 -1تكالیف محوله را به موقع به صورت انفرادي و گروهي ارائه نماید.
 -/با استفاده از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث هاي كالس مشاركت فعال داشته باشد.
 -3نكات آموزشي ارائه شده را براي بیماران مورد نظر ارائه نماید.
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واحد کارآموزي
اهداف
هدف كلي:
با استفاده از آموزش هاي نظري و بالیني ترم هاي گذشته و ترم جاري یك مراقبت همه جانبه از نوزادان بستري در بخش ویژه نوزادان و
با تأكید بر مشكالت تنفسي ،قلبي و عفوني نوزادان انجام دهد.
اهداف جزيی:
در پایان این دوره فراگیر قادر خواهد بود:
حيطه روان حرکتی (مهارتها):
 .1محیط مناسب با توجه به موارد گزارش شده براي پذیرش و بستري نوزاد آماده كند.
 ./تاریخچه كامل پري ناتال و نوزادي با رویكرد به مشكالت تنفسي ،قلبي و عفوني از نوزاد اخذ كند.
 .3اصول مراقبت اولیه از نوزاد تازه بستري با مشكالت تنفسي ،قلبي و عفوني را بكار گیرد.
 .4نوزاد در معرض خطر با مشكالت تنفسي ،قلبي و عفوني را شناسایي كند.
 .5اصول احیا ،تثبیت و انتقال نوزاد با مشكالت تنفسي ،قلبي و عفوني را بكار گیرد.
 .6نحوه صحیح گزارش دهي و مستندسازي در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان را اجرا نماید.
 .7فرم هاي رایج مراقبتي در نوزادان مشكالت تنفسي ،قلبي و عفوني را تكمیل كند.
 .8نوزاد پذیرش شده در بخش ویژه با مشكالت قلبي-تنفسي و بیماري هاي معمول عفوني را ارزیابي كند.
 .9عالئم حیاتي نوزاد با رویكرد قلبي-عروقي و معیارهاي تنفسي را ارزیابي كند.
 .10تنظیم و كنترل مایعات جذب شده و دفع شده در نوزادان با مشكالت تنفسي ،قلبي و بیماري هاي عفوني را اجرا نماید.
 .11كلیشه هاي بیماري هاي معمول قلبي-تنفسي نوزادان را ارزیابي كند.
 .1/با دستگاه هاي ونتیالتور ،سي پاپ و نئوپاف ،اكسي متر و پالس اكسي متر و ترانس ایلومانیسیون به راحتي كار كند.
 .13مراقبت هاي الزم از نوزاد تحت تهویه كمكي را اجرا نماید.
 .14اصول آرام سازي و كاهش درد در نوزاد تحت تهویه مكانیكي با توجه به سیستم درجه بندي درد را بكار گیرد.
 .15ساكشن صحیح دهان و لوله داخل تراشه نوزاد را اجرا نماید.
 .16مراقبت از لوله داخل تراشه و پرونج نازال را انجام دهد.
 .17فیزیوتراپي قفسه سینه نوزادان را اجرا نماید.
 .18آزمایشات گازهاي خوني در دوره نوزادي را تفسیر كند.
 .19نحوه برخورد با آپنه دوره نوزادي را اجرا نماید.
 ./0توجهات الزم در اكسیژن درماني و نحوه پایش آنرا اجرا كند.
 ./1اصول تزریق سورفكتانت و مراقبت هاي الزم قبل ،حین و پس از تزریق را اجرا نماید.
 .//نوزاد را از نظر قلبي-عروقي ارزیابي كند.
 ./3ریتم طبیعي و ریتم ها رایج غیرطبیعي فلبي در دوره نوزادي را شناسایي كند و نحوه برخورد با آریتمي هاي شایع قلبي را به
كار گیرد.
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 ./4به فشار خون و خونرساني طبیعي نوزاد توجه كند.
 ./5موارد غیر طبیعي را از طبیعي شناسایي كند و نحوه مقابله با شرایط غیر طبیعي را به كار گیرد.
 ./6كار با مانیتور و دستگاه شوك قلبي را نشان دهد.
 ./7آماده سازي نوزاد براي انجام اكوكاردیوگرافي در بخش را اجرا نماید.
 ./8آماده سازي و آموزش خانواده نوزاد با بیماري هاي قلبي را اجرا نماید.
 ./9انواع روش هاي ارزیابي آزمایشگاهي در تشخیص عفونت دوره نوزادي را بشناسد.
 .30محاسبه ،آماده سازي و دادن انواع داروهاي خوراكي ،ترزیقي ،استنشاقي و موضعي را بر اساس دستور پزشك اجرا نماید.
 .31با همكاران و خانواده ها ارتباط و تعامل مؤثر درماني-اخالقي داشته باشد.
 .3/مراقبتي با رویكرد تكاملي از خانواده ن وزادان بستري در شرایط بحران با توجه به اصول حمایت از خانواده و مراقبت خانواده
محور ارائه نماید.
 .33به دامنه آالرم دستگاه و اهمیت كاهش صدا و تنش در بخش مراقبت ویژه نوزادان توجه كند.
 .34اصول كنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه نوزادان را بكار گیرد.
 .35طرح ترخیص و آموزش خانواده و نحوه پیگیري نوزادان بستري با مشكالت قلبي -تنفسي را اجرا نماید.
حيطه عاطفی(باورها و نگرشها):
 -1آموزش هر خانواده بدلیل تفاوتهاي فردي و فرهنگي و نیازهاي آن متفاوت خواهد بود.
 -/خانواده نوزاد در تصمیم گیري جهت درمان و مراقبت از نوزاد خود نقش بسیار مهمي دارد.
 -3نوزاد به عنوان یك انسان داراي حقوق قانوني و اخالقي است.
پيش فرضهاي دوره:
این دوره بر اساس پیش فرض هاي زیر ارائه شده است.
 -1سطح دانسته ها ،اهداف فردي و روشهاي یادگیري فراگیران متفاوت است.
 -/فراگیران آمادگي دارند كه مسئولیت یادگیري خویش را به عهده گرفته و تحت راهنمایي اساتید برنامه هاي آموزشي خود
را پیگیري نماید.
وسايل کمك آموزشی:
رایانه ،اورهد ،وایت بورد ،ویدیو پروژكتور ،فیلم هاي آموزشي و اسالیدهاي كامپیوتري از جمله روشهاي كمك آموزشي مورد استفاده در
دروس فوق الذكر خواهد بود.

وظايف فراگير:
از فراگیران انتظار مي رود:
 -1زیر بناي علمي مناسب جهت فراگیري مطالب مورد تدریس را كسب نماید.
 -/با استفاده از بحث هاي مطرح شده ،معلومات خود را از طریق مطالعات كتابخانه اي گسترش دهند.
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 -3در تهیه تكالیف خود منابع جدید علمي و یافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته
باشند.
 -4مسئولیت یادگیري هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي آموزشي خود را دنبال نمایند.
 -5به طور مداوم ،منظم و مرتب بدون غیبت در كالس هاي درس حضور یافته و در بحث هاي علمي شركت موثر داسته باشند.
 -6تكالیف خود را در زمان هاي تعیین شده ارائه نموده و با آمادگي كامل در جلسات آزمون نظري و عملي میان ترم و پایان ترم
شركت كنند .با توجه به آموخته هاي ترم هاي گذشته و ترم جاري ،مراقبت همه جانبه از نوزاد و خانواده را انجام دهد.
 -7ارتباط موثر درماني -اخالقي و تعامل مناسب با همكاران و خانواده بیمار داشته باشد.
 -8رفتار حرفه اي كه شامل مواردي از جمله مسئولیت پذیري ،همدردي ،پایبندي به اصول اخالقي ،حفظ اسرار بیماران ،صداقت،
اعتماد به نفسو انتقادپذیري مي باشد را بكار گیرد.
 -9با استفاده از دانش حرفه اي در ارتقاي سالمت نوزاد تالش كند.
 -10در صورت غیبت در آزمون هاي میان دوره اي اگر غیبت غیر موجه باشد نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه
غیبت موجه باشد(با ارائه گواهي معتبر) الزم است فراگیر تا حداكثر یك هفته بعد از تاریخ آزمون براي انجام امتحان به استاد
درس مربوطه مراجعه نماید و در غیر این صورت نمره صفر براي وي منظور خواهد شد.
 -11غیبت در كالس نظري نباید از حد مجاز  4217ساعات بیشتر باشد .در صورتي كه غیبت بیش از حد مجاز باشد:
الف -چنانچه بیش از  12/غیبت ها موجه باشد ،آن واحد درسي حذف مي شود.
ب -چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد.
 -1/غیبت در طي دوره كارآموزي غیرمجاز مي باشد.

روشهاي آموزش -يادگيري:
 -1تدریس نظري در كالس درس در گروه كوچك با روش هاي سخنراني ،بحث هاي گروهي و مشاركت فراگیران ،كارگاه هاي
آموزشي و بر بالین بیماران و تحت راهنمایي اساتید مربوطه با استفاده از وسایل كمك آموزشي ارائه مي شود.
 -/ساعات تدریس مجموعاً  34ساعت نظري(معادل  /واحد تئوري) و136ساعت كارآموزي(معادل  /واحد عملي) مي باشد كه در
طول ترم هفته اي  /ساعت روزهاي یك شنبه از ساعت  13230الي  15230براي دروس نظري و روزهاي شنبه و یكشنبه از
ساعت  7الي  13براي كارآموزي در نظر گرفته شده است .در ضمن ساعات مصادف با تعطیلي با هماهنگي اساتید و دانشجویان
جبران خواهد شد.
 -3دفترچه ثبت عملكرد روزانه ( :)Logbookدر بدو ورود به بالین یكعدد الگ بوك در اختیار دانشجویان گذاشته خواهد شد
و دانشجویان موظف ميباشند تا پ ایان دوره تمامي فعالیت هاي آموزشي خود را طبق دستورالعمل و به شكل مستمر در آن
ثبت نمایند.
 -4كارپوشه( :)Portfolioبه همراه الگ بوك ،براي هر دانشجو یك پورت فولیو در نظر گرفته شده است كه عالوه بر الگ بوك
تكمیل شده ،سایر فعالیتهاي آموزشي مرتبط با اهداف آموزشي كه توسط دانشجو انجام ميشود از قبیل گواهي هاي مربوط به
شركت در دورههاي آموزشي ،سخنرانيهاي ارائه شده ،طرحهاي تحقیقاتي كه دانشجو در آن شركت دارد ،مقاالت چاپ شده،
فرمهاي ارزشیابي دانشجو و همچنین گزارشهاي دانشجویي شامل گزارش ژورنال كالب ها ،بازدیدها ،بازرسي ها و ...در آن
قرار ميگیرد.
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 -5جلسات ژورنال كالب  :Journal clubهر جلسه از ژورنال كالب توسط یكي از دانشجویان با توجه به دستورالعمل ژورنال
كالب كه در اختیار آنان قرار مي گیرد اجرا خواهد شد .حضور ،فعالیت و مشاركت دانشجو در جلسات ژورنال كالب توسط
اساتید ارزیابي و ثبت خواهد شد.
نحوه ارزيابی دانشجو:
ارزيابی نظري
%35

آزمون ميان ترم شامل:
بر حسب نظر اساتید ،مشخص خواهد شد.
ارائه و نقد یك مقاله پژوهشي در برنامه ژورنال كالب

%10

امتحان کتبی پايان ترم شامل:

%50

كل موارد تدریس شده مي باشد.
 %30سواالت پایان دوره از مباحث بخش اول دوره خواهد بود.
%5

حضور و غیاب و مشاركت فعال

%100

جمع كل
ارزيابی کارآموزي
ارزیابي عملي بالیني در پایان دوره

%40

ارزیابي مستمر بالیني كار با بیماران در طي دوره

%/5

تكمیل و ارائه نهایي یك طرح مراقبتي

%/0

تكمیل پورت فولیو

%5

مشاركت فعال(حضور به موقع ،تعامل و ارتباط بین گروهي ،رعایت قوانین)

%10

جمع كل

%100
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