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هدف کلی :
ايجاد توانائی در دانشجو جهت برقراري ارتباط مناسب با کودک و خانواده  .ارائه مراقبتت بته کودکتان ستنيت مختلتا داراي
مشکل در موقعيت هاي مختلا مهارت تفکر خالق جهت کسب تجارب عملی  ،مراقبت خانواده محور با تأکيد بتر آمتوزب بته کتودک
خانواده .

اهداف ويژه در بخش کودکان :
دانشجو بايد در پايان دوره قادر باشد :
-1با کودک و خانوده او ارتباط مناسب درمانی برقرار کند.
 -2کودک و خانواده را با بخش آشنا کند.
 -3کودک را در بخش پذيرب نمايد.
 -4مراقبت الزم جهت حفاظت کودک در مقابل صدمات را بعمل آورد.
 -5بر اساس فرآيند پرستاري :
الا  :شرح حال و معاينه کامل سيستم هاي مختلا از مددجو بعمل آورد.
ب :مشکالت مددجو را بر اساس اولويت ليست نمايد.
ج :برنامه ريزي الزم را جهت رفع مشکالت مددجو تنظيم نمايد.
د :برنامه هاي تدويت شده را به نحو احست اجرا نمايد.
ه  :ارزشيابی الزم از برنامه هاي اجرايی بعمل آورد.
و :در صورت الزم بررسی را تکرار نمايد.

 -6قطرات سرم کودک را تنظيم نمايد.

 -7اتيکت سرم کودک را تهيه نمايد.
 -8مراقبتهاي الزم از محل تزريق سرم و عوارض احتمالی آن بعمل آورد.
 -9کار با ميکروست  ،پمپ انفوزيون و دستگاه ايواک را به نحو مطلوب انجام دهد.
 -10تزريق خون و فرآورده هاي آن را با رعايت اصول مربوطه جهت کودک بيمار انجام دهد.
 -11گرفتت رگ مناسب و خون گيري از کودک بيمار را به نحو مناسب انجام دهد.
 -12دادن دارو به روشهاي مختلا ( عضالنی – وريدي – زير جلدي – شياف – خوراکی – استنشاقی – قطره بينی و چشم) را به صتورت
صحيح انجام دهد.
 -13داروها را بر اساس کارت دارويی به طريق صحيح محاسبه و آماده نمايد.
 -14کودک را از نظر عوراض داروهاي مصرفی کنترل نمايد.
 -15عالئم حياتی کودک را بررسی و چارت نمايد.
 -16از کودک تحت درمان با اکسيژن ( چادر اکسيژن – ماسک – هود – انکوباتور ) مراقبت بعمل آورد.
 -17مراقبتهاي تنفسی مورد استفاده در بخش کودکان از قبيل فيزيوتراپی ريه – دستگاه بخور گرم و سرد را به نحو مطلوب انجام دهد.
 -18ساکشت راه هوايی کودک را به نحو صحيح انجام دهد.
 -19در صورت لزوم دخول و خروج مايعات (  ) I&Oرا کنترل و ثبت نمايد.
 -20تهيه نمونه هاي مختلا ( نمونه ادرار تميز و استريل – نمونه مدفوع ) را به نحو مطلوب انجام دهد.
 -21در انجام رويه هاي تشخيص و درمانی (  – BM, Lp, ITبيوپسی ) به پزشک و ساير همکاران کمک نمايد.
 -22روشهاي مناسب جهت تغذيه کودکان از قبيل گاواژ را به نحو صحيح انجام دهد.
 -23بر رعايت رژيم غذايی و چگونگی تغذيه کودک نظارت داشته باشد.
 -24اقدامات الزم جهت پيشگيري از بروز عوارض بيماري و عفونت در کودک ( انواع مجزا سازي شامل ايزوله و ايزوله معکتوس ) انجتام
دهد.
 -25آموزب هاي الزم ( حيت بستري – حيت ترخيص ) درباره بيماري  ،رعايت بهداشت  ،سير درمان و مراقبتهاي و مراقبتهاي ضروري
را با توجه به ست کودک انجام دهد.
 -26محيط مناسب جهت بازي کودکان در بخش فراهم آورد.
 -27جهت کاهش اضطراب کودک و خانواده وي حمايت روحی روانی بعمل آورد.
 -28در موارد اضطراري قادر به تصميم گيري و اجراي راه حل مناسب با سرعت کافی باشد.
 -29در صورت لزوم کودک و خانواده را جهت استفاده از سرويسهاي خدماتی بهداشتی و درمانی موجود در جامعه راهنمايی نمايد.
 -30گزارب نويسی اصولی از مراقبتهاي پرستاري بعمل آمده را بر اساس فرآيند پرستاري انجام دهد.
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