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 دانشگاه علوم پزشكي تهران

و مامايي  دانشكده پرستاري

))11((نوزادان نوزادان اصول مراقبت هاي پرستاري
 (Course plan)عملي-طرح درس دوره نظري

 1391-92نيمسال اول تحصيلي

و بازنگري  دكتر ژيال ميرالشاري، هلن درگاهي: تدوين

 1391بهمن ماه: تاريخ بازنگري

 كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان: عنوان دوره

 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان: گروه آموزشي

 كارشناسي ارشد پرستاري: مقطع تحصيلي

)واحد كارآموزي2- واحد نظري1(واحد3:تعداد واحد

09:كد درس

و فيزپاتوفيزيولوژي مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان،:پيش نياز و فيزيولوژي نوزادان آناتومي

 نوزادان

، تاريخ ها در انتها در جدول تقويم درس آمده13-15ا ساعتهيكشنبه: زمان برگزاري كالس هاي نظري

.است

و مامايي: مكان آموزش نظري  دانشكده پرستاري

و انجام شده بندي بر اساس گروه12الي7شنبه از ساعتدوروز هاي شنبه الي:مكان آموزش عمليزمان

، ولي عصر)ص(حضرت رسول اكرم،)ع(كه شامل بيمارستان هاي علي اصغر آموزش باليني هاي در پايگاه

.خواهد بود) ميرزا كوچك خان(و بيمارستان زنان)عج(

و پايگاه هاي آموزش دپارتمان مراقبت:مكان مشاوره با اساتيد دوره  بالينيهاي ويژه نوزادان

و پزشكي-هاي پرستاري اعضا هيئت علمي دانشكده: مدرسین  مامايي
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واحد نظري

 شرح درسشرح درس

و هنگام تولد و مفاهيم مراقبت هاي معمول پيش از تولد اين درس ايجاد توانايي در دانشجو براي شناخت اصول

و برقراري ارتباط مناسب با  و از نوزادان، مراقبت هاي معمول از نوزاد و شناسايي نوزاد در معرض خطر خانواده

و مشكالت مربوطه، آماده ساختن دانشجو براي فراهم آوردن موقعيت هاي  درك آگاهي هاي الزم در زمينه ها

و خانواده هاي آنان از زمان تولد تا ترخيص مي باشد .مناسب با توجه به نقش پرستار در مراقبت از نوزادان

: هدف كلي

ل مراقبت هاي پرستاري نوزادان به صورت منسجم در بخش هاي ويژه نوزادان آشنايي با اصو

:اهداف ويژه

:پس از پايان درس انتظار مي رود كه دانشجو قادر باشد

 اهداف حيطه شناختي

و برنامه كشوري مراقبت هاي بارداري را تشريح كند.1 . مراقبت هاي معمول دوران بارداري بدون مشكل

در.2 و مراقبت هاي چنين بارداري هايي را فهرست نمايدبارداري هاي .معرض خطر را بيان نموده

به.3 و نحوه برخورد را با رويكرد به نوزاد را و مشكالت شايع مادر در حين بارداري را ذكر بيماري ها

. اختصار توصيح دهد

و تولد نوزاد را فهرست نمايد.4 و يا پيرامون زايمان . مسائل مرتبط

و نحوه.5 . تطابق با زندگي خارج رحمي را تشريح كند اهميت

و مراقبت هاي رايج پس از تولد را بيان نمايد.6 . ارزيابي نوزاد سالم

و نحوه ارزيابي فيزيكي نوزاد ترم را تشريح كند.7 . اصول

و تعيين سن داخل رحمي نوزاد نارس را تشريح نمايد.8 و نحوه ارزيابي باليني . اصول

در.9 و نوزاد را بيان كنداهميت سوء مصرف مواد و اثرات بر مادر، جنين . دوران بارداري

و شرح دهد.10 . اصول احيا نوزادان را گام به گام فهرست

و انتقال نوزادان را تشريح نمايد.11 و اهميت تثبيت . اصول
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كارآموزي
 هدف كلي

و منسجم از و ترم جاري يك مراقبت همه جانبه و باليني ترم هاي گذشته با استفاده از آموزش هاي نظري
و نوزادان بستري  ممراقبت با رويكرد تكاملي بر حورخانواده اصول ارتقا سالمت در بخش بكارگيريو با تأكيد

. انجام دهدويژه نوزادان 
 اهداف جزيي

:قادر خواهد بوددر پايان اين دوره فراگير

)ها مهارت(حيطه روان حركتي
.مراقبت هاي معمول در طي بارداري را به مادر باردار آموزش دهد.1

و يا تازه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه.2 را اجراو نوزادان مراقبت هاي الزم از نوزاد تازه متولد

.نمايد

و.3 .بستري نوزاد آماده كندمحيط مناسب با توجه به موارد گزارش شده براي پذيرش

و نوزادي.4 .از نوزاد اخذ كندراتاريخچه كامل پري ناتال

.اخذ كند را از مادر باردارتاريخچه كامل.5

. اصول مراقبت اوليه از نوزاد تازه بستري را بكار گيرد.6

و.7 .رشد نوزاد را تعيين كند روندسن داخل رحمي

و.8 و ترمارزيابي كامل از نوزاد معاينه .را اجرا نمايد سالم

انكوباتور، وارمر، انكوباتور پرتابل، ترازو، حرارت سنج(نوزادانو كار با تجهيزات معمول بخش ويژه.9
و  .را اجرا نمايد....) اتوماتيمك

.نوزاد سالم را از نوزاد داراي مشكل تمايز دهد.10

. را شناسايي كندو بدحال نوزاد در معرض خطر.11

ن.12 و انتقال .وزاد را بكار گيرداصول احيا، تثبيت

و مستندسازي در بخش.13 .را اجرا نمايد نوزادانو مراقبت هاي ويژههاي نحوه صحيح گزارش دهي

.عالئم حياتي نوزاد را ارزيابي كند.14

.فرم هاي رايج مراقبتي در نوزادان را تكميل كند.15

.آموزش هاي الزم را در مورد ترويج تغذيه با شير مادر اجرا نمايد.16

و نحوه تكميل جدول محروميت را اجرا نمايداز نوزاد.17 .مادر معتاد مراقبت كرده

.عمليات احياي نوزاد را به عنوان يكي از اعضاي تيم احيا اجرا نمايد.18
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.درماني را اجرا نمايد-آماده سازي نوزاد براي انجام اقدامات تشخيصي.19

و غربالگري نوزادان را بكار گيرد.20 .اصول واكسيناسيون

.الزم در برخورد با اشعه را بكار گيردمراقبت هاي.21

.نوزادان آشنا شودو با ساختار بخش مراقبت هاي ويژه.22

و تعامل مؤثر درماني.23 و خانواده ها ارتباط .اخالقي داشته باشد- با همكاران

.اصول مراقبت خانواده محور را اجرا نمايد.24

.براي نوزاد را به كار گيرد) KMC(اصول مراقبت كانگرويي.25

و نحوه پيگيري نوزادان بستري را اجرا نمايدطرح.26 و آموزش خانواده .ترخيص

و تعامل مناسب با تيم درماني را در محيط كارآموزي نشان مي دهدرفتار حرفه.27 .اي

و اصول بخش مراقب.28 .را رعايت كندو نوزادانت هاي ويژه قوانين

 پيش فرض هاي دوره
:شده استاين دوره بر اساس پيش فرض هاي زير ارائه

و روش-1 .هاي يادگيري فراگيران متفاوت است سطح دانسته ها، اهداف فردي

و-2 و تحت راهنمايي اساتيد فراگيران آمادگي دارند كه مسئوليت يادگيري خويش را بر عهده گرفته

.مربيان برنامه هاي آموزشي خود را پيگيري نمايد

 وسايل كمك آموزشي
و اساليدهاي كامپيوتري از جمله روشكتوژرايانه، وايت بورد، ويديو پرو هاي كمك آموزشي ر، فيلم هاي آموزشي

.مورد استفاده در دروس فوق الذكر خواهد بود

 محيط آموزش نظري

و مركز غربالگري، مركز كالس هاي درس گروه مراقبت هاي ويژه نوزادان، بخش راديولوژي، آزمايشگاه باليني

.مي باشد رخوار پرخطرژنتيك، درمانگاه ارزيابي تكاملي شي

 وظايف فراگير
: از فراگيران انتظار مي رود

.زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس را كسب نمايد-1

و اينترنت گسترش با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات كتابخانه-2 اي

.دهند



� �م ��ا
���ز����ا��� �� و����زادان�
و�

5

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

و مامايي  دانشكده پرستاري

و استناد در تهيه تكاليف خود منابع جديد علمي-3 و يافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده

.صحيح به اين منابع داشته باشند

و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي-4 مسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته

.آموزشي خود را دنبال نمايند

و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور-5 و در بحث هاي علمي به طور مداوم، منظم يافته

.شركت موثر داسته باشند

و-6 و با آمادگي كامل در جلسات آزمون نظري تكاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارائه نموده

و پايان ترم شركت كنند و ترم جاري،. عملي ميان ترم با توجه به آموخته هاي ترم هاي گذشته

و خانواده  .را انجام دهدمراقبت همه جانبه از نوزاد

و خانواده بيمار داشته باشد- ارتباط موثر درماني-7 و تعامل مناسب با همكاران . اخالقي
و رفتار-8 رفتار حرفه اي كه شامل مواردي از جمله مسئوليت پذيري، همدلي، پايبندي به اصول اخالقي

و انتقادپذيري مي باشدحرفه .را به كار گيرد اي، حفظ اسرار بيماران، صداقت، اعتماد به نفس

.با استفاده از دانش حرفه اي در ارتقاي سالمت نوزاد تالش كند-9

 يادگيري-روش هاي آموزش

و مشاركت-1 تدريس نظري در كالس درس در گروه كوچك با روش هاي سخنراني، بحث هاي گروهي

و مربيان فراگيران، كارگاه و تحت راهنمايي اساتيد و بر بالين بيماران مربوطه با استفاده هاي آموزشي

.از وسايل كمك آموزشي ارائه مي شود

معادل(ساعت كارآموزي102و) واحد تئوري1معادل(ساعت نظري17ساعات تدريس بر اساس واحد-2
 مي باشد) واحد عملي2

يك): Logbook(دفترچه ثبت عملكرد روزانه-3 عدد الگ بوك در اختيار در بدو ورود به بالين
ميدانشجويان گذاشته  و دانشجويان موظف باشند تا پايان دوره تمامي فعاليت هاي خواهد شد

و آموزشي خود را طبق دستورالعمل  همچنين.به شكل مستمر در آن ثبت نماينداساتيد باليني
و بازخوردهاي مورد نظر را در الگ بوك دانشجو ثبت خواهند  اساتيد در طول دوره دانشجو را ارزيابي

ال. نمود ميهدف از و ارزيابي مستمر دانشجو به منظور ارتقاء و نمره نهاييگ بوك كنترل باشد
ميكارآموزي به روش .گرددهاي ديگري محاسبه

به همراه الگ بوك، براي هر دانشجو يك پورت فوليو در نظر گرفته شده است ): Portfolio(كارپوشه-4

كه عالوه بر الگ بوك تكميل شده، ساير فعاليتهاي آموزشي مرتبط با اهداف آموزشي كه توسط 
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هاي ارائه هاي آموزشي، سخنرانيشود از قبيل گواهي هاي مربوط به شركت در دورهدانشجو انجام مي

هاي ارزشيابي دانشجو تحقيقاتي كه دانشجو در آن شركت دارد، مقاالت چاپ شده، فرم هايشده، طرح

وو همچنين گزارش در آن قرار ... هاي دانشجويي شامل گزارش ژورنال كالب ها، بازديدها، بازرسي ها

. گيردمي

و مدرسينژورنال كالب با نظارت مقاله ): Journal club(ژورنال كالب-5 . باشدمينيبالي مدير گروه

ازهر جلسه از ژورنال كالب توسط درو دانشجويان دو نفر با توجه به دستورالعمل ژورنال كالب كه

شد، در دانشكدهاختيار آنان قرار مي گيرد و مشاركت دانشجو در جلسات. اجرا خواهد حضور، فعاليت

و ثبت خواهد شد و حاضرين ارزيابي ه. ژورنال كالب توسط اساتيد ماهنگي برنامه هاي ژورنال مسئول

و پيگيري بعدي را برعهده خواهد داشت و مستندسازي .كالب وظيفه اطالع رساني

:نحوه ارزيابي دانشجو
ارزيابي نظري

30% :آزمون ميان ترم شامل
.مباحث تدريس شده توسط اساتيد كه تاريخ آن بر روي تقويم كالس با عالمت مشخص خواهد شد

و به صورت كتبي خواهد بود .روش تعيين سواالت بر حسب نظر اساتيد، مشخص
10% و نقد يك مقاله پژوهشي در برنامه ژورنال كالب  ارائه

50% :امتحان كتبي پايان ترم شامل
.كل موارد تدريس شده مي باشد

.سواالت پايان دوره از مباحث بخش اول دوره خواهد بود30%
10% و غياب و مشاركت فعال حضور

100% جمع كل

ارزيابي كارآموزي
و مراقبت همه جانبه از نوزاد، مراقبت و پايان دوره توجه به آموخته هاي ترم گذشته در ارزيابي باليني مستمر

و تعامل اهميت زيادي دارندخانواده محور، مهارت  . هاي ارتباط

35% ارزيابي عملي باليني در پايان دوره

25%  ارزيابي مستمر باليني كار با بيماران در طي دوره

10%  ارائه تكليف محوله راهنماي خانواده

10% و ارائه نهايي يك طرح مراقبتي تكميل
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10% و الگ بوك تكميل پورت فوليو

10% و ارتباط بين گروهي، رعايت قوانين(مشاركت فعال )حضور به موقع، تعامل

100%  جمع كل

:توضيحات
.نفري در دوره كارآموزي حضور خواهند يافت4-5دانشجويان به صورت گروه هاي•

حضرت،)ع(پايگاه اصلي آموزش باليني بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان هاي علي اصغر چهار•

.مي باشند)ميرزا كوچك خان(و بيمارستان زنان)عج(، ولي عصر)ص(رسول اكرم

در6امتحان ميان ترم شامل• . ماه برگزار مي شودنيمه ارديبهشت عنوان اول

شد• .تاريخ امتحان پايان ترم با هماهنگي دايره امتحانات دانشكده اعالم خواهد

در• و در طي حضور و شئونات پرستاري، استفاده از بخش هاي باليني بيمارستان رعايت اخالق حرفه اي

م و نصب كارت و كفش مشكي و مقنعه سورمه اي و لباس و رعايت كليه قوانين مرتبط با پوشش شخصات

و كنترل  و مامايي، رعايت دقيق قوانين بهداشتي عدم استفاده از تلفن همراه مصوب دانشكده پرستاري

و بخش هاي مراقبت ويژه، درمانگاه، بخش راديولوژي،  و رعايت كليه قوانين بيمارستاني عفونت، توجه

و پيروي از  و اتاق عمل و استاد ناظر آزمايشگاه و توصيه هاي مربيان باليني فوكال پوينت هاي(دستورات

و خانواده آنها الزامي)پايگاه هاي آموزش باليني و احترام به حقوق نوزادان .است، توجه

و تعامل دانشجويان با ديگر همكاران در طول دوره نيز از اهميت بااليي برخوردار است• .نحوه فعاليت

و منش پرستاري در كليه عرصه هاي باليني ضرورت دارد• و اخالق حرفه اي . رعايت حقوق بيماران

و كامالٌ به صورت باليني از موارد مختلف مورد نظر در كارورزي در طي اين• ارزيابي نهايي پايان دوره به صورت عملي

. ترم صورت خواهد گرفت

و مربي هماهنگي در صورت ابتال به بيماري خصوصاٌ مشكالت تنف• و گوارشي جهت حضور قبالٌ با مسئول بخش سي

. صورت گيرد
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