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به نام خدا
بابلدرمانی -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گاهدانش

دکتر ارزانی : مدرسپرستاري کودك سالم و پرستاري بیماریهاي کودکان          : درسعنوان
بیماریهاي کودکان)ساعت51(کودك سالم و یک واحد)ساعت51(یک واحد:به ترتیبتعداد واحد
کارشناس پرستاري:یلی دانشجویانمقطع تحص
طبق برنامه:روزهاي کارآموزيکارآموزي                                    :نوع واحد
همزمان با دروس نظري و عملی مربوطه:زمان ارائهندارد: یا همزمانپیش نیاز

، بخشهاي کودکان و )لمهدکودك، مدارس و مناز(مراکز نگهداري کودکان سالم:محیط کارآموزي
نوزادان

کودك سالم)ساعت51(یک واحد: واحد
: مقدمه

:براساس سرفصل درس مربوطه

ذهنی و اجتماعی در فرد بوده و یکی ،داشتن یک وضعیت خوب و مناسب جسمیمتی المفهوم س
که بیش از نیمی کودکان می باشند،المتاز مهمترین گروههاي مورد توجه جهت حفظ و ارتقا س

دو هدف عمده شامل 2020بر اساس طرح مردم سالم . ز جمعیت جوامع را تشکیل می دهندا
شده است و در این براي همه مطرح سالمتافزایش کیفیت و طول مدت زندگی سالم و ارتقا 

افراد جامعه و کودکان و سالمتیکودکان باید سعی نمایند که با آگاهی از نیازهاي رابطه پرستاران
.به خانواده در تحقق این اهداف گام بردارنددادن آموزش

:هدف کلی
ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراري ارتباط مناسب با کودك و خانواده، ارائه مراقبت به کودکان 
سنین مختلف داراي مشکل بر اساس فرآیند پرستاري، آماده سازي دانشجو براي کسب تجربیات 

در چارچوب مراقبت مهد کودك و مراکز آموزشی درمانی وویژه با کودکان سالم و بیمار در
کودك و خانواده و با تاکید بر آموزش به کودك و خانواده المتخانواده محور جهت ارتقاي س

، ارائه مراقبت پرستاري تکامل کودك در سنین مختلفی رشد ودانشجو قادر به بررس:هدف نهایی
و بیماري و آموزش به المتوضعیت سآنها درتالگیري مشکفرآیند پرستاري و پیبراساس

خانواده باشد
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: اهداف رفتاري

نواده وي ارتباط صحیح برقرار کندبا کودك متناسب با سن او و با خا-1
هاي مربوط به هر مرحله از رشد و تکامل را بداند و مراحل مختلف رشد و تکامل و بازی-2

بررسی کند
ارگی را بر روي یک کودك شیر خوار سالم لیست نماید بهداشتی دوره شیرخوالتمشک-3
سن مدرسه و نوجوان بررسی و گزارش ،سالخرد، نوپاکودك را در سنین مختلف المتس-4

نماید
overقادر به شناسایی کودکان-5 weightوunder weight بوده و بتواند نیازهاي تغذیه اي

یا شفاهی آموزش دهدآنان را به کودك و خانواده به صورت کتبی 

هاي بهداشتی کودك را بررسی کند و به والدین آموزش دهدنیاز-6
را به کودك و خانواده و الزمسنین مختلف را بشناسد و نکات اصول پیشگیري از حوادث در -7

مربی به صورت کتبی یا شفاهی آموزش دهد
جهت پیشگیري را الزم امات دك را تشخیص داده و اقدخطرات بالقوه موجود در محیط کو-8

انجام دهد
گزارش کار را در حضور دانشجویان و مربی مربوطه ارائه می دهد-9

ت تغذیه اي را در سنین مختلف بررسی و تغذیه مناسب را در هر دوره آموزش دهدالالاخت-10

روش تدریس
پرسش و پاسخ،مطالعه انفرادي توسط دانشجو، بحث گروهی، فعالخنرانیس

موزي براساس اهداف رفتاري آستاد بر کار دانشجو در محیط کار نظارت ا
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:  و وظایف دانشجویانمقررات

محیط کار اموزي حاضر دانشجو طبق جدول تنظیم شده زمانی با استاد یا اساتید مربوطه در-1
شده و براساس اهداف رفتاري به بررسی کودك و خانواده آن می پردازد

مطابق با آیین نامه هاي تنظیم شده در دانشکده: ك به موقع محل کارآموزيحضور و تر-2

باشد و کلیه تکالیف محوله در طول کارآموزي حداکثر تا ین تکالیف با نظر استاد درس مییتع-3
یک هفته پس از آخرین روز کارآموزي به استاد مربوطه تحویل داده شود

حذف خواهد شددر صورت تخلف انضباطی، واحد مربوطه -4

استفاده از تلفن همراه در طول کارآموزي ممنوع می باشد-5

ت جهت الو عدم استفاده از آرایش و زینت آرعایت یونیفرم کامل طبق ضوابط دانشکده -6
دانشجویان

میباشد0730- 1300ساعات شروع و پایان کارآموزي بر اساس برنامه داده شده صبحها -7

ارزشیابی

موارد عمومی و تخصصی و تکمیل منطبق براساس فرم ارزشیابی عملکرد دانشجو کسب نمره بر
،بوکهاي پیوست با توجه به مهارت هاي تخصصی، ارزیابی روش انجام و ارائه تکالیف محولهالگ

.موزي میباشدآئه کنفرانس علمی، در محیطهاي کارمطالعه موردي، ارا
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ارزشیابی دوره
عناوین تخصصیردیف

پرستاري کودك سالم
رضایتبخش 

است
نسبتا

رضایتبخش 
است

رضایتبخش 
نیست

ك را در سنین مختلفرشد و تکامل کود1
)سن مدرسه و نوجوانسال،، خردنوپا(

بررسی می کند 
کودك را در سنین مختلف المتیوضعیت س2

سال، سن مدرسه و نوجوان نوپا، خرد
بررسی و گزارش می نماید 

با سناي کودك را متناسبیازهاي تغذیهن3
به کودك و خانواده بصورت کتبی و شفاهی

آموزش میدهد
تغذیه اي را در سنین مختلف الالتختا4

بررسی و تغذیه مناسب را در هر دوره به 
کودك و خانواده اش آموزش می دهد

هاي ح مراقبت پرستاري را بر اساس گامطر5
برنامه ریزي می کندفرایند پرستاري 

هاي فرایند پرستاري ها را بر اساس گاممراقبت6
اجرا می کند

هاي داده شده را ارزیابی می کنداثر مراقبت7
ریهاي به بیماالمراقبت از کودکان مبت8

را رفتاريالتمختلف دیابت، آسم، مشک
متناسب با موارد انجام می دهد 

نتقال عفونت را در نکات پیشگیري از ا9
گیرد و اصول خودحفاظتیبه کار میمدرسه 

را به کار ...ها قبل از تغذیه وشستشوي دست
می برد 

بهداشتی دوره شیرخوارگی را بر التمشک10
روي یک کودك شیر خوار سالم لیست 

نماید 
مراقبت از کودك سالم را در دوره نوپایی به 11

دقت و صحیح انجام می دهد
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مراقبت از کودك سالم را در دوره خردسالی 12
.به دقت و صحیح انجام می دهد

هاي مورد نیاز به خانواده هاي کودکان آموزش13
را ارائه می دهد

اصول پیشگیري از حوادث را در سنین 14
را به الزممختلف شناسایی کرده و نکات 

مربی به صورت کتبی یا کودك و خانواده و
شفاهی آموزش می دهد

خطرات بالقوه موجود در محیط کودك را 15
امل او تشخیص داده و متناسب با سطح تک

جهت پیشگیري از آن انجام را الزم اقدامات 
مثل رعایت نکات ایمنیمی دهد

نیازهاي بهداشتی جسمانی کودکان را 16
بررسی کرده و به والدین آموزش می دهد

هاي تلف رشد و تکامل و بازیمخمراحل 17
مربوط به هر مرحله از رشد و تکامل را 

بداند و بررسی کند
کودك در متناسب با سن و میزان آگاهی18

را به آنها می دهدالزم خانواده آموزش هاي 
پمفلت، بوکلت، (طرح آموزش به کودك را19

ئه می کنداتدوین و ار)...پوستر و
Caseرديگزارش مو20 Report را با بیان

رسا با استفاده از منابع معتبر و با تاکید بر 
فرایند پرستاري ارائه می کند

در بحث گروهی مشارکت فعال دارد21
گزارش کار را در حضور دانشجویان و 22

مربی مربوطه ارائه می دهد
ق در برنامه ریزي الاز مهارتهاي تفکر خ23

تاري استفاده می کندمراقبت پرس
مهارتهاي حل مساله را در مراقبت از کودك 24

و خانواده به کار می گیرد
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فعالیتهاي آموزشی روزانه دانشجو در واحد کارآموزي پرستاري کودك سالم

فعالیتها و مهارتهاي روزانهروزهاي کارآموزي
وزي، فضاي فیزیکی، وسایل ن و محیط کارآمالآشناسازي دانشجویان با مسووروز اول

موجود، روتین هاي مراقبتی، اهداف کارآموزي، انتظارات و تکالیف و نحوه 
انجام فعالیتها

سازي دانشجویان با روند گرفتن تاریخچه، بررسی رشد و تکامل کودکان شناآروز دوم
حیاتی و قدرت افتراق بین مواردالئمشیرخوارگی، نحوه تفسیر عدر دوره 
غیرطبیعیطبیعی و 

سازي دانشجویان با روند گرفتن تاریخچه، بررسی رشد و تکامل کودکان آشناروز سوم
در دوره نوپایی، انتخاب گروه هدف براي هر دانشجو، بررسی وضعیت رشد و 

حداقل یک نمونه  و معرفی کیسهاي جدید توسط تک تک تکامل کودکان
دانشجویان

وند گرفتن تاریخچه، بررسی رشد و تکامل کودکان سازي دانشجویان با رآشناروز چهارم
، روانی و رایج بهداشتی، جسمیکالتخردسالی، آشنایی با مشدر دوره 

الت خصوص مشکاجتماعی کودکان در سنین مختلف، مطالعه موردي در
احتمالی و بررسی روند راهنمایی، مشاوره و ارائه کمک به کودکان و خانواده 

هاي آنان
سازي دانشجویان با روند گرفتن تاریخچه، بررسی رشد و تکامل کودکان اشنآروز پنجم

وزي، بکارگیري برنامه کلی محیط کارآمکالتمدرسه، ارائه لیست مشدر دوره 
و مبتکرانه در جهت پیشگیري از حوادث و خطرات محیطی در القانههاي خ

مدرسه، مهدکودك و منازل
رفتن تاریخچه، بررسی رشد و تکامل کودکان سازي دانشجویان با روند گآشناروز ششم

در دوره نوجوانی، گزارش موارد مشکل دار توسط هر دانشجو و اقدامات 
و القرستاري با در نظر گرفتن تفکر خمراقبتی انجام گرفته بر اساس فرآیند پ

حل مساله و با همکاري با سایر دانشجویان، خانواده، معلمان و مربیان، 
ز هاي اولویت دار دانش آموزانشناسایی و رفع نیا

بررسی روند حل مشکل و برنامه مراقبتی تنظیم شده براي هر کودك، ارزیابی روز هفتم
،ر آموزشی با موضوع بهداشت کودکانبرنامه ارائه شده، ارائه یک پوست

بهداشت پوست، مراقبت از دهان و دندان، تحرك و ورزش، عادات صحیح و 
...تبط با بلوغ و نوجوانی، بهداشت روانی وناصحیح غذایی، مسائل مر

، معلمان یا پرسنل، ارائه یک یک جلسه آموزشی جهت آموزش مادرانرائه اروز هشتم
پمفلت آموزشی با موضوع بهداشت کودکان ترجیحا موضوع مشابه با موضوع 

این پمفلت باید جهت ارائه به . جلسه آموزشی مادران، معلمان یا پرسنل باشد
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دف، در روز جلسه به تعداد تکثیر شده و در اختیار آنان قرار گیردگروه ه
بررسی روند مراقبت ارئه شده بر اساس فرآیند پرستاري و ارزیابی اقدامات روز نهم

حل شده و حل التصورت گرفته در مورد هر کودك و خانواده، تعیین مشک
ره و ارائه تکالیف نشده و ارائه راهکارهاي عملیاتی جدید، ارزشیابی نهایی دو

محوله
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بیماریهاي کودکان)ساعت51(یک واحد: تعداد واحد

بخشهاي نوزادان و کودکان: محل کارآموزي

طبق برنامه: روزهاي کارآموزيکارآموزي                                                  :نوع واحد

همزمان با دروس نظري و عملی مربوطه:مان ارائهزندارد             :پیش نیازیا همزمان

: مقدمه
:براساس سرفصل درس مربوطه

ذهنی و اجتماعی در فرد بوده و یکی ،داشتن یک وضعیت خوب و مناسب جسمیمتی المفهوم س
که بیش از نیمی کودکان می باشند،المتاز مهمترین گروههاي مورد توجه جهت حفظ و ارتقا س

دو هدف عمده شامل 2020بر اساس طرح مردم سالم . ا تشکیل می دهنداز جمعیت جوامع ر
براي همه مطرح شده است و در این سالمتافزایش کیفیت و طول مدت زندگی سالم و ارتقا 

افراد جامعه و کودکان و سالمتیرابطه پرستاران کودکان باید سعی نمایند که با آگاهی از نیازهاي 
.تحقق این اهداف گام بردارنددادن آموزش به خانواده در 

:هدف کلی
ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراري ارتباط مناسب با کودك و خانواده، ارائه مراقبت به کودکان 
سنین مختلف داراي مشکل بر اساس فرآیند پرستاري، آماده سازي دانشجو براي کسب تجربیات 

ر چارچوب مراقبت خانواده محور جهت ارتقاي دمراکز آموزشی درمانی وربیمار دویژه با کودکان
کودك و خانواده و با تاکید بر آموزش به کودك و خانواده المتس

تکامل کودك در سنین مختلف، قادر به ارائه مراقبت بررسی رشد وعالوه بردانشجو:هدف نهایی
آموزش به وضعیت بیماري و آنها درالتگیري مشکفرآیند پرستاري و پیپرستاري براساس

خانواده باشد
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: اهداف رفتاري

کودك و خانواده را با بخش آشنا کند
کودك را به طور اصولی و صحیح در بخش پذیرش نماید
نحوه گرفتن تاریخچه را در بخش اطفال بداند و بکار گیرد
نحوه انجام معاینات فیزیکی را در گروههاي سنی مختلف فرا گرفته و بکار گیرد
نواده وي ارتباط صحیح برقرار کندمتناسب با سن او و با خابا کودك
هاي مربوط به هر مرحله از رشد و تکامل را بداند و مراحل مختلف رشد و تکامل و بازی

بررسی کند
 حاالت انحراف از حد طبیعی را در کودکان در مراحل مختلف رشد و تکامل بررسی و

شناسایی نماید
یسن مدرسه و نوجوان،پیش دبستانی،سالخرد،ختلف  نوپاکودك را در سنین مالمتس

بررسی و گزارش نماید
قادر به شناسایی کودکانover weightوunder weight بوده و بتواند نیازهاي تغذیه

اي آنان را به کودك و خانواده به صورت کتبی یا شفاهی آموزش دهد
ذیه مناسب را در هر دوره آموزش تغذیه اي را در سنین مختلف بررسی و تغالالتاخت

دهد
 نیاز هاي بهداشتی کودکان را در سنین مختلف تشخیص داده و براي برآورده ساختن آنها

برنامه ریزي نماید
 را به کودك و الزمسنین مختلف را بشناسد و نکات اصول پیشگیري از حوادث در

خانواده و مربی به صورت کتبی یا شفاهی آموزش دهد

فرآیند پرستاريبر اساس 

شرح حال و معاینه کامل سیستم هاي مختلف از مددجو بعمل آورد:الف 

.مددجو را بر اساس اولویت لیست نمایدالتمشک: ب

.مددجو تنظیم نمایدکالترا جهت رفع مشالزمبرنامه ریزي: ج

.برنامه هاي تدوین شده را به نحو احسن اجرا نماید: د
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.از برنامه هاي اجرایی بعمل آوردالزمارزشیابی : ه 

.بررسی را تکرار نمایدلزومدر صورت : و

قطرات سرم کودك را تنظیم نماید
اتیکت سرم کودك را تهیه نماید
 از محل تزریق سرم و عوارض احتمالی آن بعمل آوردالزممراقبتهاي
کار با میکروست و پمپ انفوزیون را به نحو مطلوب انجام دهد
 خون و فرآورده هاي آن را با رعایت اصول مربوطه جهت کودك بیمار انجام دهدتزریق
گرفتن رگ مناسب و خون گیري از کودك بیمار را به نحو مناسب انجام دهد
را در سنین مختلف .. خون، ادرار، مدفوع ورفتن نمونه هاي آزمایشگاهی مختلفنحوه گ

.بداند و قادر به انجام آنها باشد

استنشاقی  ،خوراکی،شیاف، زیر جلدي،وریدي،النیعضبه روشهاي مختلف دادن دارو
قطره بینی و چشم را به صورت صحیح انجام دهد

داروها را به طریق صحیح محاسبه و آماده نماید
ض داروهاي مصرفی کنترل نمایدارکودك را از نظر عو
حیاتی کودك را بررسی و چارت نمایدالئمع
مراقبت بعمل آوردانکوباتور،هود،ماسک،اکسیژنچادر ،با اکسیژناز کودك تحت درمان
دستگاه بخور گرم ، مراقبتهاي تنفسی مورد استفاده در بخش کودکان از قبیل فیزیوتراپی ریه

و سرد را به نحو مطلوب انجام دهد
ساکشن راه هوایی کودك را به نحو صحیح انجام دهد
در صورت لزوم دخول و خروج مایعاتO&Iرا کنترل و ثبت نماید

 تهیه نمونه هاي مختلف  نمونه ادرار تمیز و استریل  نمونه مدفوع  را به نحو مطلوب
انجام دهد

در انجام رویه هاي تشخیص و درمانیIT, Lp, BM بیوپسی  به پزشک و سایر و
همکاران کمک نماید

صحیح انجام دهدروشهاي مناسب جهت تغذیه کودکان از قبیل گاواژ را به نحو
بر رعایت رژیم غذایی و چگونگی تغذیه کودك نظارت داشته باشد
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 انواع جهت پیشگیري از بروز عوارض بیماري و عفونت در کودك الزماقدامات
سازي شامل ایزوله و ایزوله معکوس انجام دهدمجزا
و درمان ، سیربهداشت، رعایتدرباره بیماريحین ترخیص ،حین بستريالزم هاي آموزش

توجه به سن کودك انجام دهدروري را بامراقبتهاي ض
محیط مناسب جهت بازي کودکان در بخش فراهم آورد
جهت کاهش اضطراب کودك و خانواده وي حمایت روحی روانی بعمل آورد
در موارد اضطراري قادر به تصمیم گیري و اجراي راه حل مناسب با سرعت کافی باشد
ودك و خانواده را جهت استفاده از سرویسهاي خدماتی بهداشتی و در صورت لزوم ک

درمانی موجود در جامعه راهنمایی نماید
 گزارش نویسی اصولی از مراقبتهاي پرستاري بعمل آمده را بر اساس فرآیند پرستاري انجام

.دهد

بر اساس طرح درس ارزشیابیو روش تدریس، مقررات و وظایف دانشجویان : توجه
آموزي کودك سالم استکار
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ارزشیابی دوره

عناوین تخصصیردیف
انکودکبیماریهاي پرستاري 

رضایتبخش 
است

نسبتا 
رضایتبخش 

است

رضایتبخش 
نیست

رشد و تکامل کودك را در سنین مختلف 1
سال، سن مدرسه و نوجوان  نوپا، خرد

بررسی می کند
لف کودك را در سنین مختالمتیوضعیت س2

یسال، سن مدرسه و نوجوان، خردنوپا
بررسی و گزارش می نماید 

با کودك متناسب با سن و خانواده ارتباط 3
صحیح برقرار می کند

بهداشتی دوره شیرخوارگی را کالتمش4
خوار بیمار لیست نمایددك شیري یک کوابر

مراقبت از کودك بیمار را در دوره نوپایی 5
و صحیح انجام می دهدبه دقت

مراقبت از کودك بیمار را در دوره خردسالی 6
به دقت و صحیح انجام می دهد

مراقبت از کودك بیمار را در سن مدرسه به 7
دقت و صحیح انجام می دهد

مراقبت از کودك بیمار را در دوره بلوغ و 8
نوجوانی به دقت و صحیح انجام می دهد

راقبت خانواده محور از کودك را در ابعاد م9
تنیدگی، بستري شدن و عکس العمل کودك 

جدایی، درد و صدمه و خانواده، اضطراب 
، اثرات بستري شدن در قالب نوشتن جسمی

یک فرآیند مراقبت پرستاري توصیف و اجرا 
می نماید

مراقبت پرستاري از کودك بستري را در 10
اضطراب جدایی و ابعاد پیشگیري یا کاهش

آمادگی کودك ، کنترل و صدمه جسمی
ترخیص و مراقبت در منزل، پذیرشجهت 
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در قالب نوشتن یک فرآیند مراقبت پرستاري
توصیف و اجرا می نماید

تکنیکهاي اندازه بررسی درد،مراقبت و11
گیري درد و روشهاي تسکین درد را جهت 
بیماران در سنین تکاملی مختلف اجرا می

نماید
کودك و خانواده را جهت تشخیص و 12

، آمادگی جسمی روانیروشهاي درمان 
حمایت بعد از انجام روش و استفاده از 

آماده می سازد بازي در انجام روش
مزمن و به بیماريبتالنکات مراقبتی م13

، مراقبت تکامل کودكمشکالت، (معلولیت
کامل طبیعی و ارتقاء رشد و ت)در منزل

کمک به انطباق کودك را توصیف و اجرا 
می نماید

نحوه ارائه مراقبت پرستاري از خانواده 14
کودك با نیازهاي خاص، بررسی توانایی و 
سازگاري کودك و خانواده، قبول موقعیت 

و سیستمهاي حمایتی را خالت، مداکودك
در قالب یک فرآیند پرستاري بیان و اجرا 

می کند
ت پرستاري از کودك در نحوه ارائه مراقب15

، مروري بر عکس العمل حال احتضار
خانواده کودك مشرف به مرگ و ،کودك

مراقبتهاي پرستاري از کودك و خانواده را 
در قالب یک فرآیند پرستاري بیان و اجرا 

می کند
الرستاري از کودك مبتحوه ارائه مراقبت پن16

و حسی ، مفاهیم کلی شناختی الالتبه اخت
اري از کودك مبتال به و مراقبتهاي پرست

، سندرم داون، عقب ماندگی ذهنی، ناشنوایی
نابینایی را با تاکید بر جنبه هاي پیشگیري و 
توانبخشی و مراقبت از کودك و اجرا می 

کند
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نیازهاي تغذیه اي کودك را متناسب با سن 17
به و وضعیت بیماري به کودك و خانواده 

صورت کتبی یا شفاهی آموزش می دهد
تغذیه اي را در سنین مختلف الالت اخت18

بررسی و تغذیه مناسب را در هر دوره به 
کودك و خانواده اش آموزش می دهد

هاي مطرح مراقبت پرستاري را بر اساس گا19
فرایند پرستاري برنامه ریزي می کند

فرایند پرستاري هايمراقبتها را بر اساس گام20
اجرا می کند

هاي داده شده را ارزیابی می کنداثر مراقبت21
اریهاي به بیمالمراقبت از کودکان مبت22

....  رفتاري،التمختلف  دیابت، آسم، مشک
را متناسب با موارد انجام می دهد

نکات پیشگیري از انتقال عفونت و اصول 23
قبل از خودحفاظتی شستشوي دست ها

را در بیمارستان به کار می گیرد... تغذیه و
را به کودك و خانواده الزمآموزشهاي 24

کنترل عفونت، جهت رعایت نکات ایمنی
هاي محدودیتعوامل محیطی، اسباب بازیها، 

، ، جابجا کردن شیرخوار و کودكمحیطی
ارائه می دهدا محدودسازه

سنیناصول پیشگیري از حوادث را در25
را به الزم مختلف شناسایی کرده و نکات 

کودك و خانواده و مربی به صورت کتبی یا 
.شفاهی آموزش می دهد

خطرات بالقوه موجود در محیط کودك را 26
یص داده و متناسب با سطح تکامل او تشخ

را جهت پیشگیري از آن انجام الزماقدامات 
می دهد مثل رعایت نکات ایمنی

ازهاي بهداشتی جسمانی کودکان بیمار را نی27
بررسی کرده و به والدین آموزش می دهد

هاي مراحل مختلف رشد و تکامل و بازی28
ه هر مرحله از رشد و تکامل را مربوط ب
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داند و در مورد کودکان  بستري اجرا می می
.کند

را رعایت می اصول مایع درمانی صحیح 29
اتیکت سرم، کند تنظیم قطرات سرم، 

سرم و قم از محل تزریالزمراقبتهاي 
، وارض احتمالی آن، کار با میکروستع

پمپ انفوزیون
خون و فرآورده هاي آن را با رعایت قتزری30

اصول مربوطه جهت کودك بیمار انجام می 
.دهد

گرفتن رگ مناسب و خونگیري از کودك 31
.بیمار را به نحو مناسب انجام می دهد

هاي آزمایشگاهی نحوه گرفتن نمونه32
را در سنین .. مختلف  خون، ادرار، مدفوع و

در باه انجام آنها می و قادمختلف می دان
.باشد

–ي الدادن دارو به روشهاي مختلف عض33

–وراکی خ–شیاف–دي زیر جل–وریدي 

بینی و چشم را به رهقط–استنشااقی 
.دصورت صحیح انجام می ده

کودك را از نظر عوراض داروهاي مصرفی 34
کنترل نماید

حیاتی کودك را بدرستی بررسی و عالئم35
.چارت می نماید

ز کودك تحت درمان با اکسیژن  چادر ا36
انکوباتور –هود –ماسک –اکسیژن 

.بت بعمل آوردمراق

نفسی مورد استفاده در بخش مراقبتهاي ت37
ستگاه د،ز قبیل فیزیوتراپی ریهاکودکان

مطلوب انجام وه نحبخور گرم و سرد را ب
دهد

ساکشن راه هوایی کودك را به نحو صحیح 38
.انجام دهد

در صورت لزوم دخول و خروج مایعات39
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O&Iرا کنترل و ثبت نماید.

,ITدر انجام رویه هاي تشخیص و درمانی40

Lp, BM ی  به پزشک و بیوپسو
سایر همکاران کمک نماید

از جهت کاهش اضطراب کودك و خانواده 41
حمایت روحی روانی بعمل می آورد

در موارد اضطراري قادر به تصمیم گیري و 42
اجراي راه حل مناسب با سرعت کافی می 

باشد
ده را جهت در صورت لزوم کودك و خانوا43

تی و داشدماتی بهاستفاده از سرویسهاي خ
ه راهنمایی می نمایدود در جامعنی موجدرما

گزارش نویسی اصولی از مراقبتهاي 44
پرستاري بعمل آمده را بر اساس فرآیند 

پرستاري انجام می دهد
طرح آموزش به کودك و خانواده را پمفلت، 45

تدوین و ارئه می کند ... بوکلت، پوستر و
اهی کودك و میزان آگمتناسب با سن و46

به آنها می دهدالزم راخانواده آموزش هاي
در بحث گروهی مشارکت فعال دارد47
گزارش کار هاي انجام شده و گزارش 48

Caseموردي Report را با بیان رسا با
استفاده از منابع معتبر و با تاکید بر فرایند 
پرستاري در حضور دانشجویان و مربی 

ارائه می دهد مربوطه
ق در برنامه ریزي الاز مهارتهاي تفکر خ49

کندمراقبت پرستاري استفاده می 
مهارتهاي حل مساله را در مراقبت از کودك 50

و خانواده به کار می گیرد
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فعالیتهاي آموزشی روزانه دانشجو در واحد کارآموزي پرستاري بیماریهاي کودکان

فعالیتها و مهارتهاي روزانهروزهاي کارآموزي
فضاي فیزیکی، وسایل و محیط کارآموزي، النآشناسازي دانشجویان با مسووروز اول

هاي مراقبتی، اهداف کارآموزي، انتظارات و تکالیف و نحوه انجام موجود، روتین
فعالیتها 

دکان آشناسازي دانشجویان با روند گرفتن تاریخچه، بررسی رشد و تکامل کوروز دوم
مدرسه و نوجوانی، در دوره دوره هاي شیرخوارگی، نوپایی، خردسالی، سن 

طبیعی و غیرطبیعیم حیاتی و قدرت افتراق بین مواردالئنحوه تفسیر ع
شناسازي دانشجویان با روند پذیرش و ترخیص کودکان و معرفی کیسهاي آروز سوم

جدید توسط تک تک دانشجویان
جویان با مفاهیم مراقبت خانواده محور از کودك در ابعاد سازي دانشآشناروز چهارم

، درد و مل کودك و خانواده، اضطراب جداییتنیدگی، بستري شدن و عکس الع
، اثرات بستري شدن در قالب نوشتن یک فرآیند مراقبت صدمه جسمی

پرستاري
د پیشگیري سازي دانشجویان با مراقبت پرستاري از کودك بستري را در ابعاشناآروز پنجم

آمادگی کودك جهت -یا کاهش اضطراب جدایی و کنترل و صدمه جسمی
ه و مبتکرانه القانترخیص و مراقبت در منزل، بکارگیري برنامه هاي خپذیرش، 
پیشگیري از حوادث و خطرات محیطی در مدرسه، مهدکودك و در جهت

منازل
درد، تکنیکهاي اندازه آشنا ساختن دانشجویان با چگونگی مراقبت و بررسیروز ششم

گیري درد و روشهاي تسکین درد جهت بیماران در سنین تکاملی مختلف، 
گزارش موارد مشکل دار توسط هر دانشجو و اقدامات مراقبتی انجام گرفته بر 

ق و حل مساله و با همکاري الپرستاري با در نظر گرفتن تفکر خاساس فرآیند 
هاي اولویت و مربیان، شناسایی و رفع نیازانبا سایر دانشجویان، خانواده، معلم

دار دانش آموزان
آشناسازي دانشجویان با نحوه ارائه مراقبت پرستاري از خانواده کودك با روز هفتم

دك و خانواده، قبول موقعیت نیازهاي خاص، بررسی توانایی و سازگاري کو
مه و سیستمهاي حمایتی، بررسی روند حل مشکل و برناالتکودك، مداخ

مراقبتی تنظیم شده براي هر کودك، ارزیابی برنامه ارائه شده، ارائه یک پوستر 
آموزشی با موضوع بیماریهاي کودکان

ت پرستاري از کودك در حال احتضار، آشناسازي دانشجویان با نحوه ارائه مراقبروز هشتم
، خانواده کودك مشرف به مرگ و مراقبتهاي مروري بر عکس العمل کودك

اري از کودك و خانواده، ارائه یک جلسه آموزشی جهت آموزش مادران پرست
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ترجیحا وزشی با موضوع بیماریهاي کودکانیا پرسنل، ارائه یک پمفلت آم
موضوع مشابه با موضوع جلسه آموزشی مادران یا پرسنل باشد

بررسی روند مراقبت ارئه شده بر اساس فرآیند پرستاري و ارزیابی اقداماتروز نهم
ت حل شده و حل الد هر کودك و خانواده، تعیین مشکصورت گرفته در مور

نشده و ارائه راهکارهاي عملیاتی جدید، ارزشیابی نهایی دوره و ارائه تکالیف 
محوله
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