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 رئوس اصلی جلسات درس:

  مورد معاینه فیزیکی نوزاد سالم 10 اول

 مورد مراقبت از نوزاد نارس 1،مورد مراقبت از نوزاد پرخطر 2 دوم

 مورد کار با دستگاه پالس اکسی متری و ونتیالتور 1 سوم

 مورد مشاهده و انجام احیا و توانایی کار با آمبوبگ و الرنگوسکوپ 1 چهارم

 مورد طرز کار با انکوباتور، فتوتراپی 1مورد مراقبت از نوزاد در انکوباتور،2 پنجم

 مورد شیردهی از پستان 2مورد اندازه گیری انتروپومتریک و وزن، 3 ششم

مورد شستشوی معده نوزاد  2-1انجام یک مورد گاواژ و الواژ با گذراندن کاتتر معده، هفتم

 با گذاردن کاتتر معده

مورد وصل سرم و اجرای تغذیه  1محاسبه دارویی و اجرای تجویز پزشک،مورد  3 هشتم

 وریدی و الکترولیتها

مورد خونگیری از ورید کف پا ، شرکت در پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث  2-1 نهم

 نظری

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 کارآموزی در عرصه نوزادان طبیعی و نیازمند به مراقبتهای ویژه  عنوان درس:

 

 پیشنیاز:                                       مامایی  رشته تحصیلی:

 

 گروه آموزشی:

 مامایی

 مدرس/ مدرسین:

 ایمانه خاکی

 



 

 

 

 

 

 

 

مراقبتهای الزم در خصوص ایجاد مهارت در دانشجویان به منظور ارائه هدف کلی درس:

ویژه انواع مشکالت و بیماریهای نوزادان بستری در بخش نوزادان و بخش مراقبتهای 

 نوزادان

 روش تدریس:

آموزش مهارت ارتباطی بالینی روی بیمار، کنترل فعالیت های دانشجو، تذکر 

 موارد خطا

 :این درس روش ارزشیابی

 %10  فعال دانشجو حضور. 1

 %20    گروهی های بحث در فعال شرکت .2

 %35     محولهو وظایف  تکالیف انجام .3

  %35      انجام مراقبتهای مربوط به بیمار .4

شرکت فعال در ، اراموزیحضور منظم در ک :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 انجام تکالیف محوله، بحث های گروهی

به دانشجویان مامایی کمک می کند تا بتوانند موارد  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

از نوزادان بیمار و پرخطر غیرطبیعی در نوزادان را تشخیص دهند و همچنین مراقبتهای الزم 

 را در بخشهای مربوطه انجام دهند.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 ی در مراقبت از نوزادان و انجام وظایف محوله به آنهانداشتن مهارت کاف

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 ارآموزیحضور منظم در ک

 انجام وظایف محوله )دادن دارو، بررسی عالئم حیاتی نوزادان و...(

 مباحث مورد نظر جهت ارائه کنفرانسمطالعه 

  منابع اصلی درس:

 درسنامه تهویه مکانیکی موزاد زیر نظر پریسا محققی اخرین چاپ -طب کودکان نلسون .1

 سایر منابع معتبر روز و کتابهای پرستاری مراقبت از نوزادان .2

 مراقبت کانگرویی، لودینگتن هو، اس، گالنت، اس کی،آخرین چاپ .3

مراقبت آغوشی، راهنمای مراقبت از نوزادان نارس ویژه والدین، وزارت بهداشت، دفتر سالمت  .4

 انواده و جمعیت، اداره سالمت نوزادانخ

5.   WHO, UNICEF  حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستانهای دوستدار کودک، وزارت

 بهداشت، اداره سالمت کودکان

6. Nichols Francine H. child berth Education. Practice and teory, OSA: W.B. 

saunders 

 


