باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلساا دادری

 -گاروه

پرستاری
طرح درس بالینی پرستاري بیماريهاي کودکان

رده دانشجویی  :دانشجویان کارشناسی پرستاری
نام مدرس  :خانم ابراهیمی-خانم مرادنیا-خانم قوي

شرح درس :
این واحد یکی از واحدهای اختصاصی رشته پرستاری است .در طی این دوره کارآموزی دانشجویان ضمن بررسی و مشاهده انواع
بیماریهای اطفال و آشنایی با روشهای تشخیص مرتبط با آن از کودکان بیمار بستری در بخش اطفال برر اسراس آرآینرد پرسرتاری
مراقبت می نماید.
در طی این دوره دانشجویان ارائه مراقبتهای صحیح پرستاری در رابطه با کودک ،نحوه آموزش بره وادردین و کرودک و اسرتفاده از
وسایل موجود در بخش اطفال را کسب خواهند کرد.

هدف کلی :
آشنایی دانشجویان با بیماریهای شایع اطفال و مراقبت از آنها براساس آرآیند پرستاری

اهداف ویژه :

در انتهای کارآموزی از دانشجویان انتظار می رود :


برا ساس آرآیند پرستاری بطور صحیح و علمی ازبیمار خود مراقبت نمایند.



وضعیت مدد جو را بطور صحیح و بصورت شفاهی و کتبی گزارش دهند.



براساس بررسی و شناخت کودک تشخیصهای پرستاری مرتبط با بیمار تشخیص دهند.



براساس تشخیصهای پرستاری بیماران مراقبتهای صحیح پرستاری را برنامه ریزی و اجرا نمایند.



اقدامات الزم جهت رآع نیازهای جسمی کودک را انجام دهند.



خطرات مرتبط کودک را تشخیص داده و رعایت اصول ایمنی را در رابطه با او بکار ببندد.



اقدامات آموزشی الزم به واددین و کودکان را بر اساس نیازهای آموزشی انجام دهند.



اقدامات مقتضی در رابطه با دادن داروها را بکار ببندند.



در طول کار آموزشی و کار ورزی حداقل ازچند بیمار مبتال به مشکالت گوارشی

پوستی و تنفسی برر اسراس آرآینرد

پرستاری مراقبت نمایند.


در صورت امکان روشهای تشخیص موجود در بخش را از قبیل پونکسیون مغز استخوان کشیدگی مایع مفزی نخراعی
را مشاهده نمایند.



از کودکان تحت روشهای تشخیصی مراقبت نمایند.



اقدامات الزم جهت رآع نیاز های روحی کودکان را متنا سب با مرا حل رشد وتکامل کودک انجام دهند.

برگه ارزشیابی بادینی کارورزی  /کارآموزی  :اطفال

معیارهای اخالقی و رآتاری

عادی

خوب

متوسط

ضعیف

()4

()3

()2

()1

مالحظات

وضع ظاهر (پوشیدن دباس ،یونیفرم ،داشرتن اتیکرت  ،ظراهر
آراسته ،تمیز و پوشیده )
وقت شناسی و انضباط
داشتن حس کنجکاوی و قدرت ابتکار
داشتن اعتماد بنفس
داشتن احساس مسئودیت در انجام امور
انتقاد پذیری ودقت دربکاربستن راهنماییها
آعال بودن در بخش و مشارکت با پرسنل بخش و دانشجویان
درانجام امور
برقررراری ارتبرراط مناسررب و موسرباپرسررنل پرسررنل بخررش،
دانشجویان و مربی
برقراری ارتباط مناسب با مددجویان
سرعت عمل در انجام امر

کار تخصصی ومهارتی

براساس آرایندپرستاری بطورصحیح ازبیمارخودمراقبت نمایند.
وضعیت مددجورابطورصحیح به صورت شفاهی وکتبی گزارش می دهد.
مهارتهای بادینی برحسب تشخیص پزشکی کودک بطورصحیح انجام می دهد.

اکثر

گاهی

اوقات

اوقات

بندرت

مالحظات

جهت دآع نیازهای جسمی کودک اقدامات مقتضی را عمالً انجام می دهد.
نیازهای تغذیه ای اعم از نحوه تغذیه ازنظر کمری و کیفری متناسرب برا سرن کرودک
راشناسایی نموده و اقدامات الزم را اجرا می نماید.
نیازهای روحی کودک متناسب با مراحل رشدو تکامل و خالقیت در پاسر بره آنررا
تدوین می نماید.
(از نظر تماس با همساالن  ،بازی وسرگرمی ،نیازهای تکاملی مثرل ارتبراط چشرم در
چشم و چهره در چهره جهت رآع محرومیت از واددین)
اصول ایمنی در کودک و پیشگیری از حوادث را رعایت می نماید.
( حین تغذیه  ،حمل و نقل  ،شستشوی دستها قبل وبعد از تماس با کودک  ،آمروزش
مادر)
اصول تزریق و دادن دارو به کودک را بطور صحیح انجام می دهد.
(آگاهی از اصرول دارهرای خروراکی و تزریقری  IV -و  ، IMانحرراف آکرجهرت
کاهش درد در کودک  ،عوارض داروها )
توانایی ارتباط صحیح باواددین و کودک و آموزش به آنها را دارد.
( جلب اعتماد  ،پاسخگویی دقیق  ،شناخت نیازهای آموزشی )
تصمیم گیری مناسب در موقعیتهای بحرانی را بکار می گیرد.
مراقبتهای پرستاری مناسب را در کودک مبتال به مشکالت تنفسی بکار می بندد.
( درمانی  ،آیزیوتراپی  ،تغییر پوزیشن )
مراقبتهای پرستاری مناسب را در رابطه با کودک مبتال به مشکالت پوسرتی اجررا مری
کند.
( شستشوی مناسب  ،دیاپر مناسب  ،داروی مناسب )

مراقبتهای پرستاری مناسب در رابطه با مشکالت گوارشی کودک ارائه می نماید.
( کنترل  ، I&Oتنظیم قطرات سرم  ،نحوه تغذیه کودک )
مراقبتهای پرستاری مناسب در رابطه با پروسیجرهای تشخیصی ارائه می نماید.
( ) Bone marrow ، LP

وظایف دانشجو

ارائه بحثهای گروهی بر بادین بیمار

پمفلت آموزشی کنفرانس گروهی

case present

ارائه آرایند پرستاری

نحوه ارزشیابی

امتیاز
 -1معیارهای اخالقی و رآتاری دانشجو

%20

 -2کار تخصصی و مهارتی

%60

 -3تکادیف دانشجو
 -4امتحان پایان دوره

%10
%10

ادف ) موضوعات عملی
ب ) مباحث تئوری
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