
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 رتباط برقرار کردن با کودک و خانوادها 1
روانی و -جسمی شرح حال گرفتن از کودک و ارزیابی کودک از نظر رشد وتکامل 2

 اجتماعی
 بررسی و تفسیر آزمایشات کودک و اجرای مراقبتهای پرستاری الزم 3
 کنترل و ثبت دقیق عالیم حیاتی کودک 4
ثبت دقیق رژیم غذایی کودککنترل و  5  
 کنترل و ثبت دقیق میزان مایعات جذب شده و میزان مایعات دفع شده کودک 6
 آماده کردن صحیح داروها  7
 محاسبه دقیق قطرات و تزریق صحیح سرم 8
 حفظ نمودن ایمنی کودک و پیشگیری از وقوع حوادث 9
 رعایت اصول احتیاطات استاندارد کنترل عفونت 11
 اجرای صحیح اکسیژن تراپی و بخوردرمانی برای کودک 11
 گذاشتن سوند معده و انجام گاواژ یا الواژ 12
 گزارش دادن موارد غیرطبیعی به پزشک یا پرستار مسئول 13
 کنترل عالئم عدم تعادل آب و الکترولیتها 14
 آموزش اصول صحیح شیردهی به مادر 15
نوزاد تحت انکوباتورانجام مراقبت های الزم در  16  

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 کارآموزی در عرصه کودکان عنوان درس:

 

 کارشناسی مقطع تحصیلی:                                  پرستاری    رشته تحصیلی:

 کارآموزی کودکانپیشنیاز:                                         2تعداد واحد:

 97-96:یمسال تحصیلین

 پرستاری گروه آموزشی:                                

 

 سیده صدیقه موسوی مدرس/ مدرسین:                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

مراقبت پرستاری از کودکان در مراحل مختلف رشد و تکامل با آشنایی و کسب مهارتهای 

 تاکید بر نقش خانواده در سالمت کودک

ر دسپس  آشنا شده وابتدا دانشجویان با محیط بیمارستان در ابتدای کارورزی روش تدریس:

انجام می دهد و هردانشجو گزارش  بخش های بالینی مراقبت از کودک بیمار را تحت نظر مربی

 رش را در راند صبحگاهی میدهدبیما

 :این درس روش ارزشیابی

 حضور فعال در روزهای کارورزی و انجام تکنیک های صحیح پروسیجرها

 پرسش و پاسخ در راندهای بالینی و کنفرانس موردهای بالینی

 امتحان پایان دوره

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع و فعال در کارورزی

بحث هاو پرسش و پاسخ ها در راندهای بالینی پرستاری شرکت در  

 ارائه دفترچه ثبت روزانه فعالیتهای عملی

 انجام دادن پروسیجرها در شرایط بالینی

 

در این کارآموزی دانشجویان در مرکز آموزشی درمانی  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

کسب مهارتهای مراقبت پرستاری فوق تخصصی کودکان بر اساس اصول فرآیند پرستاری به 

کودکان پرداخته و با بیماریهای کودکان و رشد و تکامل آنان در سنین مختلف آشنا می شوند. 

وبا ارائه دفترچه ثبت فعالیتهای بالینی به دانشجویان، ضمن بیان اهداف کلی درس و روند 

 دوره،عملکرد دانشجو ثبت می شود.

کارورزی پرستاری کودکان به علت درس عبارتند از:اشتباهات رایج دانشجویان در این 

حساس بودن گروه سنی کودکان و محاسبات دقیق دارویی برای دانشجویان کمی مشکل 

هست و ممکن است بخاطر حساسیت باالی این گروه بیماران، دانشجویان در ارتباط برقرار 

و آمادگی بیشتر و  کردن با کودک،محاسبات دارویی و انجام پروسیجرها نیاز به فعالیت

 شناخت بیشتر از بیماریهای کودکان داشته باشند.

ن پیش مطالعه از بیماریهای کودکانکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 دارویی دقیق و محاسبات دقیق

 مرور مباحث تئوری و عملی در دوره کارآموزی قبلی

 منابع:

آرزومانیانسدرسنامه پرستاری کودکان ونگ سونیا   

 

 

 


