بسمه تعالی

طرح دوره نظري
)(course plan
نيمسال دوم تحصيلی69-69 :
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
دانشكده پرستاري و مامايی

کارشناسی ارشد

كد مدرك و شماره بازنگري:
EO-WI-00/200

دفتر توسعه آموزش

تدوين و بازنگري :نيمسال اول 69-69
تاريخ بازنگري :بهمن 5969

عنوان دوره :پرستاري در دوره نوزادي
گروه آموزشی :پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان
مقطع تحصيلی :كارشناسي ارشد كودكان دوره /2
پيش نياز :اصول مراقبت هاي پیشرفته پرستاري نوزادان ()1
تعداد واحد / :واحد
روز هاي کالس :چهار شنبه ها
ساعت کالس  10-1/ :كالس شماره 11
زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره :گروه مراقبت هاي ویژه نوزادان
کاراموزي  2 :هفته دوم  10روز گروه اول با خانم دكتر پورابولي و گروه دوم با دكتر میر الشاري سه روز دوم
مدرس :دكتر پورابولي  ،دكتر میر الشاري

هدف کلي :بررسی و ارزیابی نوزاد و ارائه مراقبت بر اساس فرایند پرستاری از بدو پذیرش تا ترخیص ،بررسی نیازهای خانواده و ارائه
برنامه مراقبتی بهینه.
شرح درس :در این درس دانشجویان ضمن شناخت ویژگی های آناتومیک و فیزیولوژیک نوزادان سالم و پرخطر و با کسب
توانایی بررسی و ارزیابی نوزاد و خانواده به ارائه مراقبت های استاندارد خواهند پرداخت.
اهداف جزئي:در پایان این درس از دانشجویان انتظار میرود:
روش های طبقه بندی نوزادان را شرح داده و اصول مراقبت های ویژه را بکاربندند.
مقدمات دوره نوزادی ،زندگی خارج رحمی و سازگاری با آن و مراقبت های اولیه را توضیح دهند.
نوزاد را به صورت کامل بررسی نموده و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را توصیف کنند.

با اصول دارو درمانی ،سرم درمانی و واکسیناسیون در نوزاد ترم و نارس آشنا شده و آنها را بکار بندند.
احیاء نوزاد و گام های آن را به تفسیر شرح داده و به اجرا در آورند.
با توضیح اتیولوژی و عالئم و درمان بیماری سندرم دیسترس تنفسی توانایی ارائه مراقبتهای پرستاری از این نوزادان
را کسب نمایند.
اصول مراقبتهای پرستاری در نوزادان مبتال به سپسیس ،ایکتر ،هیپوگلیسمی و هیپوکلسمی را شرح داده و به کار
بندند.
نیازهای تغذیه ای ،آزمایشات پاراکلینیک و غربالگری را تفسیر نمایند.
نیازهای روحی و روانی مادر و نوزاد را تشخیص داده و اصول مراقبت های مربوطه را بیان نمایند.
چگونگی برخورد با مادر معتاد را توضیح داده و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان نمایند.
چگونگی برخورد با مادر دارای نوزاد با ناهنجاری را توضیح داده و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان نمایند.
فرایند ترخیص در نوزاد را بیان نموده و در مورد اهمیت بکارگیری آن بحث نمایند.

واحد تئوري
عنوان جلسه

مدرس

سازگاری با محیط خارج رحمی و بررسی نوزاد

دکتر پورابولی

احیاء نوزاد

دکتر پورابولی

سندرم دیسترس تنفسی و مراقبت های مربوطه

دکتر پورابولی
ارائه دانشجو
دکتر پورابولی
ارائه دانشجو
دکتر پورابولی

سپسیس ،ایکتر،هیپو گلیسمی و هیپوکلسمی و مراقبت
های مربوطه
اصول دارو درمانی ،سرم درمانی ،آزمایشات و غربالگری
مراقبت از مادر معتاد و مادر دارای نوزاد با ناهنجاری

دکتر میر الشاری

نیازهای تغذیه ای ،نیازهای روحی روانی مادر و نوزاد

دکتر میر الشاری

فرایند ترخیص

دکتر میر الشاری

اصول مراقبت تکاملی و نید کپ

دکتر میر الشاری

تاریخ

فعالیت فراگیران

روش تدريس  :پرسش و پاسخ ،سخنرانی ،ارائه سمینار ،بحث گروهی...،
شيوه ارزشيابي تئوري دانشجو در حيطه هاي مختلف:
حضور فعال در کالس11٪
امتحانات مرحله ای 11٪
امتحان پایانی11٪
ارائه یک مقاله111
واحد عملي:
بررسی نوزاد و انجام مراقبت های اولیه
دارو درمانی ،سرم درمانی و تغذیه در نوزاد
انجام گام های مختلف احیاء
ارائه برنامه مراقبتی)فرایند پرستاری (در انواع بیماری های نوزادی
ارائه برنامه مراقبتی خانواده محور
گزارش دهی و گزارش نویسی در بالین
ترخیص و آموزش به والدین) همراه نوزاد(
شيوه ارزشيابي عملي:
تدوین ،اجرا و ارائه یک برنامه مراقبتی) فرایند پرستاری (در انواع بیماری های نوزادان٪ 11
تدوین ،اجرا و ارائه آموزش به خانواده در بخش نوزادان 11٪
حضور فعال و منظم٪ 11

