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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:
عنوان دوره :اصول مراقبت هاي پرستاري نوزادان ()1
گروه آموزشی :پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان
مقطع تحصيلی :كارشناسي ارشد پرستاري دوره :هفتم
تعداد واحد 3 :واحد ( 1واحد نظري /-واحد كارآموزي)
کد درس96 :
پيش نياز :مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان ،آناتومي و فیزیولوژي نوزادان و پاتوفیزیولوژي نوزادان
زمان برگزاري کالس هاي نظري :دو شنبه ها ساعت  8 ،05:59-09:59هفته اول ترم
مكان آموزش نظري :دانشكده پرستاري و مامایي کالس شماره هفت الف ( 7الف)
زمان برگزاري امتحان 69/5/96 :ساعت 8:59
زمان و مكان آموزش عملی:
مسئول کارآموزي :دکتر پور ابولی (روز هاي شنبه الي دوشنبه از ساعت  0:30الي  8 )1/:30هفته اول ترم بیمارستان ولي
عصر (عج) خواهد بود.
مكان مشاوره با اساتيد دوره :دپارتمان مراقبتهاي ویژه نوزادان
مسئول درس :خانم زهرا دانشور عامري 071/1018801
نماينده کالس :خانم کاکاوند  ----شماره تماس 071//108/090

مدرسین :اعضا هیئت علمي دانشكده هاي پرستاري -مامایي
واحد نظري
شرح درس
این درس ایجاد توانایي در دانشجو براي شناخت اصول و مفاهیم مراقبت هاي معمول پیش از تولد و هنگام تولد از
نوزادان ،مراقبت هاي معمول از نوزاد و برقراري ارتباط مناسب با خانواده و شناسایي نوزاد در معرض خطر و درك
آگاهي هاي الزم در زمینه ها و مشكالت مربوطه ،آماده ساختن دانشجو براي فراهم آوردن موقعیت هاي مناسب با
توجه به نقش پرستار در مراقبت از نوزادان و خانواده هاي آنان از زمان تولد تا ترخیص مي باشد.
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هدف کلی:
آشنایي با اصول مراقبت هاي پرستاري نوزادان به صورت منسجم در بخش هاي ویژه نوزادان
اهداف ويژه:
پس از پایان درس انتظار مي رود كه دانشجو قادر باشد:
اهداف حيطه شناختی
 .1مراقبت هاي معمول دوران بارداري بدون مشكل و برنامه كشوري مراقبت هاي بارداري را تشریح كند.
 ./بارداري هاي در معرض خطر را بیان نموده و مراقبت هاي چنین بارداري هایي را فهرست نماید.
 .3بیماري ها و مشكالت شایع مادر در حین بارداري را ذكر و نحوه برخورد را با رویكرد به نوزاد را به اختصار
توصیح دهد.
 .9مسائل مرتبط و یا پیرامون زایمان و تولد نوزاد را فهرست نماید.
 .0اهمیت و نحوه تطابق با زندگي خارج رحمي را تشریح كند.
 .1ارزیابي نوزاد سالم و مراقبت هاي رایج پس از تولد را بیان نماید.
 .0اصول و نحوه ارزیابي فیزیكي نوزاد ترم را تشریح كند.
 .8اصول و نحوه ارزیابي بالیني و تعیین سن داخل رحمي نوزاد نارس را تشریح نماید.
 .7اهمیت سوء مصرف مواد در دوران بارداري و اثرات بر مادر ،جنین و نوزاد را بیان كند.
 .10اصول احیا نوزادان را گام به گام فهرست و شرح دهد.
 .11اصول و اهمیت تثبیت و انتقال نوزادان را تشریح نماید.

کارآموزي
هدف کلی
با استفاده از آموزش هاي نظري و بالیني ترم هاي گذشته و ترم جاري یک مراقبت همه جانبه و منسجم از نوزادان
بستري با رویكرد تكاملي و مراقبت خانواده محور و با تأكید بر بكارگیري اصول ارتقا سالمت در بخش ویژه نوزادان
انجام دهد.
اهداف جزيی
در پایان این دوره فراگیر قادر خواهد بود:
حيطه روان حرکتی (مهارتها)
 .1مراقبت هاي معمول در طي بارداري را به مادر باردار آموزش دهد.
 ./مراقبت هاي الزم از نوزاد تازه متولد و یا تازه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه را اجرا نماید.
 .3محیط مناسب با توجه به موارد گزارش شده براي پذیرش و بستري نوزاد آماده كند.
 .9تاریخچه كامل پري ناتال و نوزادي را از نوزاد اخذ كند.
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 .0تاریخچه كامل را از مادر باردار اخذ كند.
 .1اصول مراقبت اولیه از نوزاد تازه بستري را بكار گیرد.
 .0سن داخل رحمي و روند رشد نوزاد را تعیین كند.
 .8یک ارزیابي كامل از نوزاد ترم را اجرا نماید.
 .7كار با تجهیزات معمول بخش ویژه نوزادان(انكوباتور ،وارمر ،انكوباتور پرتابل ،ترازو ،حرارت سنج اتوماتیمک
و  )....را اجرا نماید.
 .10نوزاد سالم را از نوزاد داراي مشكل تمایز دهد.
 .11نوزاد در معرض خطر و بدحال را شناسایي كند.
 .1/اصول احیا ،تثبیت و انتقال نوزاد را بكار گیرد.
 .13نحوه صحیح گزارش دهي و مستندسازي در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان را اجرا نماید.
 .19عالئم حیاتي نوزاد را ارزیابي كند.
 .10فرم هاي رایج مراقبتي در نوزادان را تكمیل كند.
 .11آموزش هاي الزم را در مورد ترویج تغذیه با شیر مادر اجرا نماید.
 .10از نوزاد مادر معتاد مراقبت كرده و نحوه تكمیل جدول محرومیت را اجرا نماید.
 .18عملیات احیاي نوزاد را به عنوان یكي از اعضاي تیم احیا اجرا نماید.
 .17آماده سازي نوزاد براي انجام اقدامات تشخیصي -درماني را اجرا نماید.
 ./0اصول واكسیناسیون و غربالگري نوزادان را بكار گیرد.
 ./1مراقبت هاي الزم در برخورد با اشعه را بكار گیرد.
 .//با همكاران و خانواده ها ارتباط و تعامل مؤثر درماني-اخالقي داشته باشد.
 ./3طرح ترخیص و آموزش خانواده و نحوه پیگیري نوزادان بستري را اجرا نماید.
 ./9رفتار حرفه اي و تعامل مناسب با تیم درماني را در محیط كارآموزي نشان مي دهد.
 ./0قوانین و اصول بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان را رعایت كند.
پیش فرض هاي 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 بر عهده گرفته و تحت راهنمایي اساتید و
مربیان برنامه هاي آموزشي خود را پیگیري نماید.
وسايل کمك آموزشی
رایانه ،وایت بورد ،ویدیو پروژ كتور ،فیلم هاي آموزشي و اسالیدهاي كامپیوتري از جمله روشهاي كمک آموزشي
مورد استفاده در دروس فوق الذكر خواهد بود.
محيط آموزش نظري
كالس هاي درس گروه مراقبت هاي ویژه نوزادان ،بخش رادیولوژي ،آزمایشگاه بالیني و مركز غربالگري ،مركز
ژنتیک ،درمانگاه ارزیابي تكاملي شیرخوار پرخطر مي باشد.
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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 كتابخانهاي و اینترنت گسترش
دهند.
 -3در تهیه تكالیف خود منابع جدید علمي و یافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به
این منابع داشته باشند.
 -9مسئولیت یادگیري هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي آموزشي
خود را دنبال نمایند.
 -0به طور مداوم ،منظم و مرتب بدون غیبت در كالس هاي درس حضور یافته و در بحث هاي علمي شركت
موثر داسته باشند.
 -1تكالیف 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.
 -0ارتباط موثر درماني -اخالقي و تعامل مناسب با همكاران و خانواده بیمار داشته باشد.
 -8رفتار حرفه اي كه شامل مواردي از جمله مسئولیت پذیري ،همدلي ،پایبندي به اصول اخالقي و رفتار
حرفه اي ،حفظ اسرار بیماران ،صداقت ،اعتماد به نفس و انتقادپذیري مي باشد را به كار گیرد.
 -7با استفاده از دانش حرفه اي در ارتقاي سالمت نوزاد تالش كند.
روش هاي آموزش -يادگيري
 -1تدریس نظري در كالس درس در گروه كوچک با روش هاي سخنراني ،بحث هاي گروهي و مشاركت
فراگیران ،كارگاه هاي آموزشي و بر بالین بیماران و تحت راهنمایي اساتید و مربیان مربوطه با استفاده از
وسایل كمک آموزشي ارائه مي شود.
 -/ساعات تدریس بر اساس واحد  10ساعت نظري(معادل  1واحد تئوري) و 10/ساعت كارآموزي(معادل /
واحد عملي) مي باشد
 -3دفترچه ثبت عملكرد روزانه ( :)Logbookدر بدو ورود به بالین یکعدد الگ بوك در اختیار دانشجویان
گذاشته خواهد شد و دانشجویان موظف ميباشند تا پایان دوره تمامي فعالیت هاي آموزشي خود را طبق
دستورالعمل و به شكل مستمر در آن ثبت نمایند .همچنین اساتید در طول دوره دانشجو را ارزیابي و
بازخوردهاي مورد نظر را در الگ بوك دانشجو ثبت خواهند نمود .هدف از الگ بوك كنترل و ارزیابي
مستمر دانشجو به منظور ارتقاء ميباشد و نمره نهایي كارآموزي به روشهاي دیگري محاسبه ميگردد.
 -9كارپوشه( :)Portfolioبه همراه الگ بوك ،براي هر دانشجو یک 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
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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.
 -0ژورنال كالب ( : )Journal clubارائه ژورنال كالب مي بایست در طي حضور در بخش هاي بالیني با
نظارت فوكال پوینت پایگاه آموزشي مربوطه به عمل آید .هر 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 و حاضرین ارزیابي و ثبت خواهد شد.
مسئول هماهنگي برنامه ها ي ژورنال كالب وظیفه اطالع رساني و مستندسازي و پیگیري بعدي را برعهده
خواهد داشت.
نحوه ارزیابي دانشجو:
ارزيابی نظري
%30

آزمون میان ترم شامل:
مباحث تدریس شده توسط اساتید كه تاریخ آن بر روي تقویم كالس با عالمت مشخص خواهد شد.
روش تعیین طرح سواالت بر حسب نظر اساتید ،مشخص خواهد شد.
ارائه و نقد یک مقاله پژوهشي در برنامه ژورنال كالب

%10

امتحان كتبي پایان ترم شامل:

%00

كل موارد تدریس شده مي باشد.
حضور و غیاب و مشاركت فعال

%10

جمع كل

%100

ارزيابی کارآموزي
در ارزیابي بالیني مستمر و پایان دوره توجه به آموخته هاي ترم گذشته و مراقبت همه جانبه از نوزاد ،مراقبت

خانواده محور ،مهارتهاي ارتباط و تعامل اهمیت زیادي دارند.
ارزیابي عملي بالیني در پایان دوره

%30

ارزیابي مستمر بالیني كار با بیماران در طي دوره

%/0

ارائه تكلیف محوله راهنماي خانواده

%10

تكمیل و ارائه نهایي یک طرح مراقبتي

%10

تكمیل پورت فولیو و الگ بوك

%10

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

%0
%100

جمع كل
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توضيحات:
 دانشجویان به صورت گروه هاي  9-0نفري در دوره كارآموزي حضور خواهند یافت.
 پایگاه اصلي آموزش بالیني بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان هاي ولي عصر (عج) مي باشد.
 تاریخ امتحان پایان ترم با هماهنگي دایره امتحانات دانشكده اعالم خواهد شد.
 در طي حضور در بیمارستان و بخش هاي بالیني رعایت اخالق حرفه اي و شئونات پرستاري ،استفاده از لباس و
مقنعه سورمه اي و كفش مشكي و نصب كارت مشخصات و رعایت كلیه قوانین مرتبط با پوشش و عدم استفاده
از تلفن همراه (قرار دادن تلفن در حالت بیصدا) مصوب دانشكده پرستاري و مامایي ،رعایت دقیق قوانین
بهداشتي و كنترل عفونت ،توجه و رعایت كلیه قوانین بیمارستاني و بخش هاي مراقبت ویژه ،درمانگاه ،بخش
رادیولوژي ،آزمایشگاه و اتاق عمل و پیروي از دستورات و توصیه هاي مربیان بالیني و استاد ناظر (فوكال پوینت
هاي پایگاه هاي آموزش بالیني) ،توجه و احترام به حقوق نوزادان و خانواده آنها الزامي است.
 نحوه فعالیت و تعامل دانشجویان با دیگر همكاران در طول دوره نیز از اهمیت باالیي برخوردار است.
 رعایت حقوق بیماران و اخالق حرفه اي و منش پرستاري در كلیه عرصه هاي بالیني ضرورت دارد.
 ارزیابي نهایي پایان دوره به صورت عملي و كامالٌ به صورت بالیني از موارد مختلف مورد نظر در كارورزي در طي
این ترم صورت خواهد گرفت.
 در صورت ابتال به بیماري خصوصاٌ مشكالت تنفسي و گوارشي جهت حضور قبالٌ با مسئول بخش و مربي
هماهنگي صورت گیرد.
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http://www.nann.org
http://www.academyonline.org/
http://www.coinnurses.org
http://www.nna.org.uk
http://www.academyonline.org
http://neonatalnetwork.com/
http://www.awhonn.org/awhonn/
http://neoreviews.aappublications.org/
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جدول زمان بندي دوره اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان() 0
کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان ترم دوم -سال تحصيلی 0569-69
***توجه (:به صورت کارگاه و در اسكيل لب بيمارستان مرکز طبی کودکان و با هماهنگی قبلی زمان آن اعالم می
گردد)

تاريخ /روز
رديف

مدرس

عنوان

دوشنبه ها

محل تشكيل
کالس

05:59-09:59
بعدازظهر

1

اصول تثبیت و انتقال نوزاد

خانم دانشور عامري

70211218

 7الف

/

اصول تثبیت و انتقال نوزاد

خانم دانشور عامري

702112/0

 7الف

3

سوء مصرف مواد در دوران بارداري

خانم دكتر میرالشاري

7021/211

1

اصول احیاء نوزادان

خانم دكتر میرالشاري

0

اصول احیاء نوزادان

خانم دكتر میرالشاري

(به صورت کارگاه و در اسكيل لب
بيمارستان مرکز طبی کودکان و با هماهنگی
قبلی زمان آن اعالم می گردد)
(به صورت کارگاه و در اسكيل لب
بيمارستان مرکز طبی کودکان و با هماهنگی
قبلی زمان آن اعالم می گردد)

8
7

مراقبت هاي دوران بارداري بدون مشكل و ارزیابي سن داخل

خانم دكتر بهبودي

رحمي و مسائل مرتبط و یا پیرامون زایمان و تولد نوزاد
مراقبت هاي دوران بارداري در معرض خطر و بیماري ها و

خانم دكتر بهبودي

مشكالت مادر در حین بارداري
تطابق با زندگي خارج رحمي

خانم دكتر حسن پور

ارزیابي نوزاد سالم و مراقبت هاي رایج پس از تولد

خانم دكتر حسن پور

7121219
71212/1

 7الف

تعطيل رسمی
71212/8

 7الف

712/29

 7الف

تعطيل رسمی

توجه
***************
روزهاي دوشنبه  9و  6و  95اسفند ماه برنامه کالس خالی است و براي ساير دروس قابل جايگزينی می باشد
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 7الف

گروه آموزشی پرستاري کودکان و مراقبت هاي ويژه نوزادان
فرم ارزشيابی دانشجويان ارشد پرستاري مراقبت ويژه نوزادان،
درس اصول مراقبت پرستاري نوزادان يك دوره هفتم
نيمسال دوم 69 – 69

ليال آباديان

زينب بيات

مريم حيران

لشلويی

حميده رضايی

آيدا صفايی فخر

فاطمه عباسی

اشرف عجم حسنی

افسانه کاکاوند

تكالیف پورت فولیو)كار پوشه(

 - 1مشاركت فعال دربحث هاي كالس و
%10

حضور به موقع

 - /ارائه مقاله تحقیقي و اصیل در رابطه با
مطالب درسي ترجیحأ ا ز سال - /011
 /010در هر جلسه كالس

%/0

 - 3ارزیابي یک مددجو بر اساس یكي از
مفاهیم و  Scaleهاي مربوطه با تأكید
بر  NICUو ارائه شفاهي در هر جلسه
كالس (سمینار)

%30

 - 9انجام آزمون نهایي پایان ترم به صورت
ماژول
%30
 - 0تحویل همه تكالیف به صورت كار
پوشه یا  Portfolioدر آخرین جلسه
درسي به مسئول درس %10
جمع كل

 100درصد

نام استاد :دكتر..................
موفق باشيد
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محمد عبدالهی

نام و نام خانوادگي دانشجو

