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دانشجو باید در پایان این کارآموزی بتواندبابیماران مراجعه کننده وبستری دربخش کودکان به خوبي ارتباط درماني مناسب برقرارکند و با مقررات آموزشي
واخالقي وروتین بخش آشنا شده وآنها رارعایت کند .احتیاطات مربوط به ایمني) نرده کنار تخت و ویلچر ،پوشش و حفظ گرما و (  ...در هنگام بستری،
انتقال،جا به جایي مددجو را رعایت کند،.داروهای بخش را بشناسد،کاربردها و عوارض و آموزش های مربوط به هر دارو را بداند .نمونه های آزمایشگاهي
رابه شیوه صحیح جمع آوری کندو مراقبتهای قبل وبعد از آزمایشات رایج بخش را به طرز صحیح انجام دهد .اصطالحات واختصارات رایج در بخش را در برنامه
ریزی مراقبتي برای بیماران بکار برد.انواع تزریقات را به نحو صحیح انجام دهد و تحویل وتحول بیمار و  case reportوگزارش نویسي را به نحو صحیح انجام
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حیطه مهارتی

دهد و روشهای کنترل عفونت شامل شستشوی دستها  ،دفع صحیح وسایل آلوده و نوک تیز و  ...را هنگام مراقبت از مددجو به کار ببندد .با استفاده از
فرایند پرستاری وبا مشاهده ،مصاحبه ،معاینه وپرونده بیمار را بررسي کرده ومشکالت بیمارا ن را بر اساس تشخیص پرستاری بالقوه وبالفعل لیست کرده
وطرح مراقبتي بریزد.تکنیکهای پرستاری(کنترل عالئم حیاتي ،دارو درماني ،سرم تراپي ،ترانسفوزیون خون و فراورده های آن ،اکسیژن درماني و )..را به
طور صحیح انجام دهد .دستورات دارویي را به روشهای مختلف) خوراکي ،موضعي ،استنشاقي ،تزریقي (اجرا نمایدوکار با دستگاههای مختلف(
الکتروکاردیوگرافي ،ساکشن،گلوکومتر ،بخور و)..را یاد گرفته و در موقعیتهای مناسب جهت مددجو بکار گیرد و به بیمار و خانواده وی در زمان ترخیص
آموزشهای الزم را بدهد.
در این کارآموزی دانشجو با بهره گیری از مهارتهای تفکر خالق و حل مسئله ،بر پایه آموخته های نظری و در چارچوب فرآیند پرستاری به بررسي و شناخت

شرح درس (در

وضعیت سالمت کودکان سنین مختلف پرداخته و بر اساس تشخیص های پرستاری ،تدابیر پرستاری مناسب را تعیین و پس از اجرا،ارزیابي مي نماید.به عالوه

يك پاراگراف)

از دانشجو انتظار مي رود مراقبتهای پرستاری را از پیشگیری تا نوتواني مدنظر داشته باشد .لذا بر آموزش به بیمار و خانواده در طي بستری و زمان ترخیص و
مراقبت در منزل تاکید مي شود .
دانشجو باید در پایان دوره قادر باشد :
-1با کودک و خانوده او ارتباط مناسب درماني برقرار کند.
 -2کودک و خانواده را با بخش آشنا کند.
 -3کودک را در بخش پذیرش نماید.

محتوای ضروری

 -4مراقبت الزم جهت حفاظت کودک در مقابل صدمات را بعمل آورد.
 -1بر اساس فرآیند پرستاری :
الف  :شرح حال و معاینه کامل سیستم های مختلف از مددجو بعمل آورد.
ب :مشکالت مددجو را بر اساس اولویت لیست نماید.
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ج :برنامه ریزی الزم را جهت رفع مشکالت مددجو تنظیم نماید.
د :برنامه های تدوین شده را به نحو احسن اجرا نماید.
ه  :ارزشیابي الزم از برنامه های اجرایي بعمل آورد.
و :در صورت الزم بررسي را تکرار نماید.
 -6قطرات سرم کودک را تنظیم نماید.
 -7اتیکت سرم کودک را تهیه نماید.
 -8مراقبتهای الزم از محل تزریق سرم و عوارض احتمالي آن بعمل آورد.
 -9کار با میکروست  ،پمپ انفوزیون را به نحو مطلوب انجام دهد.
 -11تزریق خون و فرآورده های آن را با رعایت اصول مربوطه جهت کودک بیمار انجام دهد.
 -11گرفتن رگ مناسب و خون گیری از کودک بیمار را به نحو مناسب انجام دهد.
 -12دادن دارو به روشهای مختلف ( عضالني – وریدی – زیر جلدی – شیاف – خوراکي – استنشاقي – قطره بیني و چشم) را به صورت صحیح انجام دهد.
 -13داروها را بر اساس کارت دارویي به طریق صحیح محاسبه و آماده نماید.
 -14کودک را از نظر عوراض داروهای مصرفي کنترل نماید.
 -11عالئم حیاتي کودک را بررسي و چارت نماید.
 -16از کودک تحت درمان با اکسیژن ( چادر اکسیژن – ماسک – هود – انکوباتور ) مراقبت بعمل آورد.
 -17مراقبتهای تنفسي مورد استفاده در بخش کودکان از قبیل فیزیوتراپي ریه – دستگاه بخور گرم و سرد را به نحو مطلوب انجام دهد.
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 -18ساکشن راه هوایي کودک را به نحو صحیح انجام دهد.
 -19در صورت لزوم دخول و خروج مایعات (  ) I&Oرا کنترل و ثبت نماید.
 -21تهیه نمونه های مختلف ( نمونه ادرار تمیز و استریل – نمونه مدفوع ) را به نحو مطلوب انجام دهد.
 -21در انجام رویه های تشخیص و درماني (  –BM, Lp,بیوپسي ) به پزشک و سایر همکاران کمک نماید.
 -22روشهای مناسب جهت تغذیه کودکان از قبیل گاواژ را به نحو صحیح انجام دهد.
 -23بر رعایت رژیم غذایي و چگونگي تغذیه کودک نظارت داشته باشد.
 -24اقدامات الزم جهت پیشگیری از بروز عوارض بیماری و عفونت در کودک ( انواع مجزا سازی شامل ایزوله و ایزوله معکوس ) انجام دهد.
 -21آموزش های الزم ( حین بستری – حین ترخیص ) درباره بیماری  ،رعایت بهداشت  ،سیر درمان و مراقبتهای و مراقبتهای ضروری را با توجه به سن
کودک انجام دهد.
 -26محیط مناسب جهت بازی کودکان در بخش فراهم آورد.
 -27جهت کاهش اضطراب کودک و خانواده وی حمایت روحي رواني بعمل آورد.
 -28در موارد اضطراری قادر به تصمیم گیری و اجرای راه حل مناسب با سرعت کافي باشد.
 -29در صورت لزوم کودک و خانواده را جهت استفاده از سرویسهای خدماتي بهداشتي و درماني موجود در جامعه راهنمایي نماید.
 در حیطه شناختي :ارزشیابي دانشجو در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحي انجام ميشود.شیوه ارزشیابی
دانشجو

 در حیطه رواني -حرکتي :آزمون عملي مهارت دانشجو در انجام مهارتهای بالیني تکمیل الک بوک مرتبط به مهارتهای تخصصي این دوره وبا استفاده از چکلیست انجام ميگیرد.
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 -1احساني و همکاران .)1379(.کودک بیمار،چاپ اول.تهران :انتشارات نور دانش.
 -2جعفر نژاد،فاطمه.)1382(.پرستاری کودکان در سالمت و بیماری،مشهد:انتشارات پارسیرانا.
 -3طباطبایي چهر،م .مرتضوی،ح .)1383(.درسنامه پرستاری کودکان :کودک بیمار ،تهران :نشر سالمي.
منابع آموزشی

-4میرالشاری،ژیال.رسولي،مریم .)1386(.پرستاری کودکان(کودک بیمار) ،چاپ اول.تهران:انتشارات اندیشه رفیع.
-1وونگ،دانا(.)1389پرستاری کودکان(،مترجمین:مهناز شوقي ،مهناز سنجری)،چاپ اول.تهران:انتشارات گلبان.
-6کتب داروشناسي
-7کتب تستهای تشخیصي و آزمایشگاهي
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