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  :مشخصات درس (1
 پرستاری كودک سالم و پرستاری بیماری های كودكان   :عنوان درس -

 ساعت     102      واحد 2    كارآموزی     نوع و میزان واحد به تفکیک: -

 - پیشنیاز درس: -

             (13:00-19:30 ( و عصر)7:30-13:30صبح )یکشنبه و دوشنبه  :زمان درس -

 بیمارستان استاد مطهری های ویژه نوزادان مراقبتاطفال و  بخش: مکان آموزش -

   مشخصات مدرس: (2
 فردمینا زمانی :مسئول درسنام و نام خانوادگی  -

 zamani.mina73@gmail.com :درس مسئول داخلی و شماره تماسپست الکترونیکی  -

 نام و نام خانوادگی مدرسین همکار: -

 پور، بختیزمانی، پهلوان، نژادهنرمند

 )این اهداف با توجه به اهداف کلی موجود در کوریکولوم مصوب درس مورد نظر تنظیم   اهداف کلی آموزش: (3

اهداف  بر اساس سرفصل آموزشی مصوب درس و تجزیه هر یک از اهداف كلی  تنظیم می گردد.  اختصاصی)ویژه(اهداف  (. می گردد

  می  تدوین نحوی به اهداف اختصاصی تنظیم می گردد وحركتی با توجه به  -رفتاری/ اجرایی در حیطه های شناختی، عاطفی و روانی

 . باشند  ارزشیابی  قابل   و  مشاهده   قابل   مدرس  توسط  كه  گردد

 اهداف رفتاری/ اجرایی اهداف  آموزشی اختصاصی )ویژه( اهداف کلی

 حرکتی(-)در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی
 

 

آشنایی با 

بخش های 

کودکان  

،کولیز و 

واحد 

مراقبت های 

 ویژه نوزادان

های مختلف بخش های یادشده آشنایی با قسمت

 الزم داشته باشد.

 كند.می بیانهای مختلف بخش كودكان و نوزادان را قسمت

) عدم تجمع در  های بخش راقوانین و دستورالعمل 

 بداند. ، استفاده از تلفن همراه و .....(ایستگاه پرستاری

 كند.العمل بخش را رعایت میقوانین و دستور 

 كند.با مسئول بخش و پرسنل ارتباط صحیح برقرار می مسئول بخش و پرسنل را بشناسد.

 طور به و كندرا بیان می بخش به مربوط وسایل كلیه محل .محل كلیه وسایل مربوط به بخش را بداند

 .كندمی استفاده آنها از صحیح

های مربوط به هر تجهیزات و دستگاهنحوه استفاده از 

 بخش را بداند.

را  بخش هر به مربوط هایدستگاه و تجهیزات از استفاده نحوه

 دهد.توضیح می

 

 

آماده سازی 

دانشجو برای 

کسب  

تجربیات 

ویژه با 

 کودکان و 

 

با كودک  دانشجو قادر به برقراری ارتباط صحیح

 .باشد با خانواده ویمتناسب با سن و 

وی ارتباط صحیح برقرار  خانواده با و سن با متناسب كودک با

 .كندمی

ل مربوط به هر دوره سنی مراحل مختلف رشد و تکام

 را بداند.

را نام  سنی دوره هر به مربوط تکامل و رشد مختلف مراحل

 .كنده و بررسی میبرد

زن، دور )قد، وهای رشد در نوزادان و كودكان شاخص

 سینه و دور سر( را بداند.

 و سینه دور وزن، قد،) كودكان و نوزادان در رشد هایشاخص

 مقایسه رشد استاندارد هایشاخص با را نام برده و( سر دور

 .كندمی

 تأمین ،بیان كرده تکامل و رشد اساس بر را كودک نیازهای را بر اساس رشد و تکامل بشناسد. نیازهای كودک

 آموزش  كودک و والدین به آنها رفع مورد در و كندمی

 .دهدمی

mailto:zamani.mina73@gmail.com


3 
 

 

 

 

 

 

 

 

   نوزادان

 بستری

به قادر به آموزش  ونیازهای بهداشتی كودک را بداند 

 باشد. والدین

 والدین به و كندمی بررسی را كودک بهداشتی نیازهای

 .دهدمی آموزش

حاالت روحی روانی كودک و والدین را در نتیجه 

 .بشناسدبستری شدن 

  شدن  بستری نتیجه در را والدین و كودک روانی روحی حاالت

 نماید.می آن كاهش در سعی بیان كرده و

های نوزادی رفلکسبررسی و  معاینه فیزیکی نوزادان

 را بیاموزد.

 هایرفلکس انجام و بررسی نوزادان، فیزیکی معاینه به قادر

 .باشدمی نوزادی

 باشد.كودكان می در فیزیکی معاینه به قادر .بداند رامعاینه فیزیکی در كودكان 

عالیم حیاتی برای روش و تکنیک صحیح بررسی 

 را بداند.كودک بیمار 

 و روش رعایت با بیمار را كودک برای حیاتی بررسی عالیم

 .دهدمی انجام صحیح تکنیک

  عالیم حیاتی رااقدامات الزم جهت رفع تغییرات در 

 .تدوین نماید

  انجام را حیاتی عالیم در تغییرات  رفع جهت الزم اقدامات

 .دهدمی

های الزم در هنگام مواجه با نوزادان پرخطر و مراقبت 

 آنها را بداند.

 هنگام در الزم هایمراقبت پرخطر را تعریف كرده و نوزادان

 دهد.انجام میرا  آنها با مواجه

و موارد لزوم   كودک و شیرخواربرقراری محدودیت در 

 آن را بشناسد.

  محدود صحیح طور به نیاز صورت در را شیرخوار و كودک

 .كندمی

  شستن ) جانبه همه احتیاطات و عفونت كنترل موارد

 كودک از مراقبت در را...(  و دستکش پوشیدن دست،

 را بداند.

 دست، شستن) جانبه همه احتیاطات و عفونت كنترل موارد

 كند.رعایت می كودک از مراقبت در را...(  و دستکش پوشیدن

اصول و نکات جداسازی) ایزوالسیون( را در كودكان 

را  های عفونی و ضعف سیستم ایمنیمبتال به بیماری

 .بداند

 به مبتال كودكان در را( ایزوالسیون) جداسازی نکات و اصول

 .بردبکارمی ایمنی سیستم ضعف و عفونی هایبیماری

 در و بستری حین در احتیاطات مربوط به ایمنی

 انتقال كودک را بداند. هنگام

 ایمنی به مربوط احتیاطات انتقال، هنگام در و بستری حین در

 .كندرعایت می را

هوشیاری كودک   و تکامل با خطرات بالقوه و متناسب

جهت پیشگیری از اقدامات الزم ، موجود در محیط او

 .بشناسد و نکات ایمنی را آن

 و تکامل با متناسب را كودک محیط در موجود بالقوه خطرات

 از پیشگیری جهت الزم اقدامات داده، تشخیص او هوشیاری

 .كندمی رعایت را ایمنی نکات و را انجام آن

 

 

 

آشنایی با 

دارودرمانی  

در بخش 

اطفال، کولیز 

و واحد 

مراقبت های 

 ویژه نوزادان

 داروی پركاربرد را نام ببرد. 4در هر بخش  بداند.های یاد شده را داروهای پركاربرد بخش

تمام مالحظات دارویی به هنگام استفاده برای بیمار 

 بداند.

 وی خانواده و بیمار به دارویی آموزشی موارد لزوم صورت در

 .دهدمی آموزش

 كند.داروهای مهم بخش را بیان میعوارض جانبی 

 .دهدمی انجام داروها عوارض از پیشگیری جهت الزم اقدامات

 سیستم طبق بر صحیح بطور و دقت با را دارویی دستورات

Right  8  دهدیم انجام. 

را آنها دوز صحیح داروها و روش نگهداری محاسبه 

 بداند.

را  داروها نگهداری روش كرده و محاسبه را داروها صحیح دوز

 كند.بیان می

كودكان انجام  استنشاقی بطور صحیح برای تجویز داروهای قادر به تجویز داروهای استنشاقی برای كودكان باشد.

 دهد.می
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روش دارو دادن در شیرخواران و كودكان بیمار به 

 ،IM ،SC ،IDصورت خوراكی، قطره، شیاف، تزریق 

IV    بداند.را 

 صورت به بیمار كودكان و شیرخواران در دادن دارو روش

 و دقت به را  IM، SC، ID، IV تزریق شیاف، قطره، خوراكی،

 .دهدمی  انجام صحیح طور به

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با 

اصول 

محاسبه و 

تهیه سرم 

 درمانی

 

 

گیری و بررسی جذب و دفع در چگونگی اندازه

 نوزادان و كودكان بداند.

 .نمایدمی گیریاندازه دقت به را بیمار دفع و جذب

سرم درمانی ) تعویض ست،  علمی و صحیح شیوه

 .بداند میکروست و آنژیوكت(

 شیوه به( آنژیوكت و میکروست ست، تعویض)  درمانی سرم

 دهد.انجام می كودک برای علمی و صحیح

 دهد.سرم  و كاربرد آنها را توضیح می انواع انواع سرم و كاربرد آنها را بداند.

 كند.الکترولیت مطابق دستور پزشک تهیه می و سرم قادر به آماده سازی سرم و الکترولیت باشد.

های مورد مصرف در بخش طرز تهیه و محاسبه سرم

( و تنظیم قطرات با كستر، %10، %5/7) سرم 

 .بداند میکروست و انفوزیون پمپ را

 سرم)  بخش در مصرف مورد هایسرم محاسبه و تهیه طرز

  انفوزیون  و میکروست كستر، با قطرات تنظیم و( %10،% 5/7

 .دهدمی نشان را پمپ

صورت خوراكی هایی كه در درمان كم آبی به محلول 

رود با ذكر نوع و مقدار الکترولیت  یا تزریقی بکار می

 .بداند آنها

 یا خوراكی صورت به آبی كم درمان در كه هاییمحلول 

 توضیح آنها الکترولیت مقدار و نوع ذكر با رودمی بکار تزریقی

 .دهدمی

  ارائه  را الزم آموزش و باشدكودكان می در ORS قادر به تهیه بداند. در كودكان و آموزش الزم را  ORSنحوه تهیه 

 .دهدمی

مقدار مایع جبران كننده، نگهدارنده، قادر به محاسبه 

كمبود سدیم و پتاسیم با توجه به وزن كودک و 

 باشد. شدت كم آبی و مقدار كل مایع

 پتاسیم و سدیم كمبود نگهدارنده، كننده، جبران مایع مقدار

 كل مقدار و محاسبه آبی كم شدت و كودک وزن به توجه با را

 كند.می تعیین را مایع

عوارض مایع درمانی) افزایش و كاهش( و اقدامات 

 بشناسد.الزم را جهت رفع آن 

( كاهش و افزایش) درمانی مایع عوارض بروز نظر از را بیمار

عمل  به آن رفع جهت را الزم اقدامات و كندمی بررسی

 .آوردمی

 

 

 

 

 

آشنایی با 

اصول 

مراقبتی 

بیماری های 

 شایع بخش

اصول مراقبت از بیماران مبتال به پنومونی، فاویسم، 

آسم، گاستروآنتریت، مننژیت، تاالسمی، عفونت 

ادراری، سندرم كاوازاكی، تشنج و تشنج ناشی از تب، 

 تب( را بداند.

های شایع در بخش كودكان را بیان بیماری  از مراقبت اصول

 كند.می

های دوره نوزادی) سندرم  اصول مراقبت از بیماری 

دیسترس تنفسی، تاكی پنه گذاری نوزادی، هایپر 

 بیلی روبینمی و ...( را بداند.

 كند.را بیان می نوزادی دوره هایبیماری  از مراقبت اصول

 

 خانواده برای را فتوتراپی و زردی  به مربوط مراقبت و عوارض

 .دهدمی توضیح بیمار

 باشد.نوزاد می در روبین بیلی چک به قادر چک بیلی روبین در نوزاد و نرمال آن را بداند.شیوه 

 آماده پروسیجرها انجام برای را كودک بتواند دانشجو

 .كند

 .كندمی آماده پروسیجرها انجام برای را كودک

های تشخیصی و های قبل و بعد از انجام تستمراقبت

 .نوزادان و كودكان را بدانددر پروسیجر 

 پروسیجر و تشخیصی هایتست انجام از بعد و قبل مراقبتهای

 به را الزم توضیحات داده و انجام خانواده و كودک برای را

 .دهدارائه می والدین و كودک

 را طبیعی غیر موارد و كند پیگیری را بخش آزمایشات جواب آزمایشات معمول بخش را بداند.

 .دهد گزارش و تشخیص



5 
 

 .دهدمی انجام صحیح بطور را مدفوع و ادرار گیرینمونه  بداند. راكودكان  در گیری ادرار و مدفوعنمونه روش 

صحیح رعایت  بطور وریدی داخل تغذیه به مربوط مراقبت .را بداندمراقبت مربوط به تغذیه داخل وریدی 

 .كندمی

  صحیح  بطور و دقت به را خون ترانسفوزیون به مربوط مراقبت بداند. را خون ترانسفوزیون به مربوط مراقبت

 .دهدمی انجام

 اكسی ماسک، بینی، سوند طریق از اكسیژن تجویز

 را بیاموزد. .. و هود

 و هود اكسی ماسک، بینی، سوند طریق از اكسیژن تجویز

 .دهدمی انجام صحیح بطور...

 .دهدمی انجام صحیح بطور كودكان و نوزادان ساكشن كودكان را بداند. و نوزادان  چگونگی انجام ساكشن در

 

 روش آموزش: (4

       آموزش (با بیمار واقعیbedside teaching) 

     در اتاق پراتیک آموزش پروسیجر( ( skill lab 

   کنفرانس های درون بخشی 

    کوچکآموزش در گروه  

 ......................................  سایر موارد)در صورت وجود قید گردد(:         
 

 روش ارزشیابی فراگیر: (5

                   

 نمره  روش ارزشیابی 
Log book 

 
 نمره  1

های کتبیآزمون    

 

 نمره  4

و گزارش موردی  کنفرانس درون بخشی    

 

 نمره  2

 صفات اختصاصی

 

 نمره  8

صفات عمومی    

 

 نمره5  

 

 آموزشی مورد نیاز:کمک وسایل  (6

 )بیمار، تخت، لوازم و تجهیزات پزشکی و مراقبتی در بخش كودكان، كولیز و نوزادان( هامحیط واقعی بخش - 

 فراگیر:   تکالیف (7

نظارت   با بخش  بيماران  به داروها  دادن  و بخش  رايج  داروهاي  خصوص  در  دارويي  اطالعات ارائه و مطالعه (1

 مربوطه  استاد مستقيم
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 و گزارش موردي باليني  كنفرانس  ارائه (2

 بخش  باليني  راند  در فعال شركت (3

 بخشي  درون كنفرانسهاي  در فعال شركت (4

 در بخش ویژه نوزادان بالینی  کنفرانس ارائه جهت  پیشنهادی مباحث -

سيلين، جنتامايسين،  ، كلسيم گلوكونات، آمپي kسورفاكتانت، آمينوژن، اينتراليپيد، ويتامين داروهاي پركاربرد: 

 آميکاسين  

 ... و روبينمي   بيلي هايپر  ،سندرم ديسترس تنفسي، تاكي پنه گذراي نوزادي، سپسيس

 (  KMC, Eye careهاي عمومي در بخش ويژه نوزادان)مراقبت

 بالینی در بخش کودکان  کنفرانس مباحث پیشنهادی جهت  ارائه -

 )ونتولين( سالبوتامول ،Ketotifen ،Kidilactآمپي سيلين، آميکاسين، جنتامايسين، سفترياكسون، داروهاي پركاربرد: 

   فاويسم،  ، كاوازاكيبيماري  ادراري،  عفونت استفراغ،  و اسهال  آسم،  پنوموني، مننژيت،  ، تب از  ناشي  تشنج  و تشنج  تب،

 و...  خون ترانسفوزيون  مراقبت و تاالسمي  آنمي، 

 مقررات -

 حضور به موقع در بخش باليني   (1

 داشتن ظاهر مناسب در محل كارآموزي   (2

 رعايت يونيفرم كامل طبق ضوابط دانشکده   (3

 به ازاي هر جلسه تأخير، يک جلسه كامل جبراني در نظر گرفته شده است.  (4

يک روز   هم ساعات كارآموزي شود، غيبت موجهكارآموزي كمتر از يک د در صورتي كه غيبت دانشجو در طول  (5

كارآموزي جبراني خواهد داشت و در صورت عدم جبران آن به ازاي هر روز يک نمره از نمره كل كسر خواهد  

 . شد  خواهد   منظور  صفر  نمره( روز  يک  حتي) غيرموجه  غيبت صورت  در .  شد

 الزم است مربي مربوطه غيبت دانشجويان را به مسئول درس گزارش دهد.   (6

 باشد. س بر عهده مربي كارآموزي مي تعيين تکاليف در (7

  شايسته  نحو به مقرر  تاريخهاي در را نمايند مي مشخص مربيان كه تکاليف و كنفرانسها  است موظف دانشجو (8

 . دهد انجام

 گيرند.  دانشجويان امتحان كتبي و عملي مي مربيان باليني در پايان هر روتيشن از  (9
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   مي باشد.   آمده عمل  به ارزشيابي  به توجه با 12  قبولي نصاب  حد  نمره كسب (10

 دانشجويان از تجمع در ايستگاه پرستاري و استفاده نمودن موبايل در بخش خودداري نمايند.  (11

 .  برساند  مربوطه  مربي  امضاء  به بخش  هر   اتمام از  پس   را خود  log book  است موظف دانشجو (12

 ( جدول کارنما:9

 1401-1402دوم  نیمسال    درسجدول زمان بندی ارائه برنامه 

 

مباحثثثا بثثثالینی در هثثثر جلسثثثه  ساعت جلسات  

 كارآموزی/كارورزی

آمادگی الزم دانشجویان قبثل  مدرس

 از شروع كالس

 

 

 

 

 

 

بخش 

کودکان  

و 

 نوزادان

صبح و  جلسه اول 

 عصر

قسمت های مختلف بخش، معرفی 

پرسنل، قوانین و مقررات بخش، 

نحوه كنترل عالیم حیاتی در كودک، 

تهیه سرم درمانی و بررسی داروهای 

پركاربرد، نحوه تجویز داروهای مهم، 

نحوه كار كردن با تجهیزات پركاربرد 

بخش، تعیین موضوعات بحا 

گروهی جهت مطالعه دانشجویان در 

 جلسات آینده

اساتید 

 گروه

رفی شده عمطالعه منابع م

  در حضور طبق طرح درس و

 بخش

 

صبح و  جلسه دوم

 عصر

 یكنفرانس گروه ماران،یمراقبت از ب

 پرزنت سیو ك

اساتید 

 گروه

رفی شده عمطالعه منابع م

  در حضور طبق طرح درس و

 بخش

صبح و  جلسه سوم 

 عصر

مراقبت از بیماران، كنفرانس گروهی 

 و كیس پرزنت

اساتید 

 گروه

رفی شده عمنابع م مطالعه

  در حضور طبق طرح درس و

 بخش

 و صبح جلسه چهارم 

 عصر

مراقبت از بیماران، كنفرانس گروهی 

 ، امتحان پایان بخشو كیس پرزنت

اساتید 

 گروه

رفی شده عمطالعه منابع م

  در حضور طبق طرح درس و

 بخش
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 )شامل کتاب، مقاالت  به روز، جزوه آموزشی، فیلم های آموزشی(: درس کمکیمنابع ( 10

. تهننران: انتشننارات  یمهناز سنننجر ، یکودکان وونگ. ترجمه مهناز شوق ی. پرستاردیوید لسون، یو ن، یلیمر ، یهاکنبر -

 .1399جامعه نگر؛

. چنناا اول. تهننران:  و بیمننار کودک سننالم 2و  1و قره باغ، زهرا. پرستاری کودکان جلد  الیژ رالشاری، یم  م، یمر ، یرسول-

 .  1399  ع؛یرف شهیانتشارات اند

-Hockenberry Marilyn j, Wilson David. Wong's Nursing care of infants and children.10th. 

Durham, North Carolina: Duke university; 2015. 

 .1394. ويراست ششم. نشر بشري. NICUشيخ بهاء الدين زاده، عفت. مراقبت هاي پرستاري در  -

 نوزادان نلسون) آخرين چاپ( -
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نوزادان ویژه مراقبت بخش  اختصاصی صفات  
مشاهده 
 نشد

غير قابل  
0قبول   

 ضعيف
25/0  

 متوسط 
5/0  

 خوب
75/0  

 عالي
1 

اختصاصي صفات  

  پرستاريكاردكس، پرونده، گزارش  بررسي و كنترل توانايي -1      

 نوزاد بيماري مورد در كافي اطالعات داشتن -2      

 كتبي  و شفاهي  صورت به  بيمار وضعيت گزارش -3      

 تشخيص و رفع نياز بيمار بر اساس اولويت   -4      

 ارائه تاريخچه و طرح مراقبتي براي بيمار -5      

 عمل  در مربوطه دانش بکارگيري -6      

 رعايت اصول ايمني و پيشگيري از حوادث -7      

   هاي الزم به كودك و خانوادهارائه آموزش  -8      

 صفات عمومی 
مشاهده 
 نشد

غير قابل  
0قبول   

 ضعيف
25/0  

 متوسط 
5/0  

 خوب
75/0  

 عالي
1  

 عموميصفات 

 ظاهر وضعيت -1      

 شناسي وقت -2      

 نفس به اعتماد -3      
 پذيري انتقاد -4      

 كارها در دقت و ترتيب و نظم -5      
 درمان تيم و پرسنل با ارتباط برقراري نحوه -6      

 وي خانواده و بيمار با ارتباط برقراري نحوه -7      

 محوله وظايف قبال در مسئوليت احساس -8      
 كار به عالقه -9      

 وسايل از مراقبت و جويي صرفه -10      
 يادگيري قدرت -11      

 هااولويت انتخاب در مناسب تصميم -12      

 دهي گزارش-13      

 عمل سرعت -14      

 بيني پيش و ابتکار قدرت -15      
 همکاري نحوه -16      

 راند  كنفرانس، در شركت -17      
 ايمني و  بهداشتي اصول رعايت -18      
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 پيشگيري از پخش و انتقال عفونت -9      

 شستن مکرر دست  -10      

 رعايت نظافت و بهداشت كودك -11      

 drainage tubeمراقبت از  -12      

 بيمار )كنترل دقيق قطرات سرم( مراقبت از سرم   -13      

 هاي خوراكيتهيه سرم و الکتروليت، محلول -14      

 مراقبت از پانسمان -15      

 كنترل عاليم حياتي و وزن -16      

   حياتي عاليم طبيعي غير موارد رفع جهت الزم اقدامات -17      

 مايعات  دفع و جذب صحيح كنترل توانايي -18      

 تغذيه نوزاد از طرق مختلف -19      

 NG/OG Tubeقرار دادن  -20      

 NG/OG Tubeتغذيه از طريق  -21      

  آنومالي تشخيص  و نوزاد بررسي وضعيت سالمت نوزاد، معاينه-22      

 نوزادان 

 ساكشن نوزاد -23      

 هاي پرستاريانجام دستورالعمل -24      

 پروسيجرها انجام براي نوزاد در آمادگي ايجاد -25      

مراقبت قبل و بعد از انجاام تسات تشخيصاي و پروسايجر در  -26      

 نوزادان

 انجاام باراي  مادفو  و ادرار نموناه آوري جماع صحيح شيوه -27      

 آزمايش

  غيرطبيعي مقادير معرفي برخي آزمايشات بخش و گزارش -28      

 گرفتن خون از پاشنه پا -29      

 مراقبت از نوزاد در انکوباتور -30      

 مراقبت از نوزاد زير دستگاه فتوتراپي -31      

 مراقبت از نوزاد زير دستگاه رسپيراتور  -32      

 نحوه اكسيژن درماني در نوزادان  -33      
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 مراقبت از نوزادان پرخطر -34      

 )پره مچور( Pretermمراقبت از نوزاد  -35      

   Post termمراقبت از نوازد   -36      

 تنفسي  ديسترس به  مبتال  نوزاد از مراقبت -37      

 مراقبت از نوزاد مبتال به تاكي پنه گذراي نوزادي   -38      

 مراقبت از نوزاد با سندرم آسپيره مکونيوم  -39      

 مراقبت از نوازد با مشکالت قلبي عروقي  -40      

 مراقبت از نوزاد عفوني  -41      

 مراقبت از نوزاد با يرقان  -42      

مراقبت از نوزادان تحت تعويض خون و مراقبت هاي قبل و   -43      

 بعد از آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفات اختصاصی بخش کودکان 

مشاهده 
 نشد

غير 
قابل 
قبول 
0 

 ضعيف
25/0  

 متوسط 
5/0  

 خوب
75/0  

 عالي
1 

 صفات اختصاصي

  پرستاري گزارش  كاردكس، پرونده، بررسي و كنترل توانايي -1      

 بيمار بستري علت  و مشکالت گزارش و  بررسي -2      

 كودك بيماري مورد در كافي اطالعات داشتن -3      

 بررسي رشد و تکامل كودك -4      

  اولويت اساس بر كودك نياز رفع و تشخيص -5      

 بيمار براي مراقبتي طرح و تاريخچه  ارائه -6      

 عمل  در مربوطه دانش بکارگيري -7      

 حوادث از پيشگيري و ايمني اصول رعايت -8      
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  خانواده و كودك به الزم هايآموزش  ارائه -9      

 عفونت انتقال و پخش از پيشگيري -10      

 دست  مکرر شستن -11      

 كودك بهداشت  و نظافت رعايت -12      

 فوري هاي موقعيت در اقدام و گيري تصميم نحوه -13      

 drainage tube از مراقبت -14      

 شيوه كاربرد كنترل ،( سرم قطرات دقيق كنترل) بيمار  سرم از مراقبت -15      
 خون  ترانسفوزيون و درماني سرم صحيح هاي

 تهيه مايعات خوراكي و وريدي مورد نياز كودك طبق دستور پزشک   -16      

 پانسمان از مراقبت -17      

 كودك براي بازي مناسب هايموقعيت ايجاد -18      

  حياتي عاليم كنترل -19      

  حياتي عاليم طبيعي غير موارد رفع جهت الزم اقدامات -20      

  مايعات دفع و جذب صحيح كنترل توانايي -21      

 مختلف طرق از كودك تغذيه -22      

 NG/OG Tube دادن قرار -23      

 NG/OG Tube طريق از تغذيه -24      

 كودك سالمت  وضعيت بررسي -25      

 كودك ساكشن -26      

 نحوه تجويز اكسيژن در كودكان  -27      

 پرستاري هاي دستورالعمل انجام -28      

 پروسيجرها انجام براي در كودك آمادگي ايجاد -29      

 هاي تشخيصي و پروسيجر در كودكانمراقبت قبل و بعد از انجام تست  -30      

 آزمايش انجام براي  مدفو  و ادرار  نمونه آوري جمع صحيح شيوه -31      

 غيرطبيعي  مقادير و گزارش بخش برخي آزمايشات معرفي -32      

 مراقبت از كودكان مبتال به مشکالت تنفسي، عصبي، گوارشي و...   -33      

 هاي جراحي و عفوني ها و بيماريهاي مربوط به ناهنجاريمراقبت -34      
 

 

  Medication مورد در  اختصاصی صفات

مشاهده 
 نشد

غير قابل  
0قبول   

 ضعيف
25/0  

 متوسط 
5/0  

 خوب
75/0  

 عالي
1 

 صفات اختصاصي 

 اجراي دقيق دستورات دارويي   -1      

 كاردكس با دارويي كارت صحيح كردن چک -2      

 دارو دادن هنگام صحيح اصل پنج رعايت -3      

 آماده هنگام استريليتي اصول رعايت و دارو صحيح كردن آماده  -4      

 داروها و دادن كردن

 داروهاي (Dilution) انتخاب سرم مناسب جهت رقيق كردن -5      

     IV   به صورت Infusion 

 داروي صحيح كردن رقيق مناسب سرم جهت انتخاب حجم -6      
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IV مناسب  زمان در مدت دادن دارو  و 

 دارو نحوه محاسبه  -7      

 نظر  بيمارمورد شناسايي -8      

  IM تزريق محل دقيق تعيين -9      

 S.Q تزريق  محل دقيق تعيين -10      

 خوراكي داروهاي دادن اجراي صحيح -11      

 زباني  زير داروهاي دادن صحيح اجراي -12      

 پوستي  داروهاي دادن صحيح اجراي -13      

 استنشاقي داروهاي دادن صحيح اجراي  -14      

 مقعدي داروهاي دادن صحيح اجراي -15      

 چشمي ها و پماد قطره دادن صحيح اجراي -16      

 بيني  قطره دادن صحيح اجراي -17      

 گوش  قطره دادن اجراي صحيح -18      

 معدي -لوله بيني طريق از دارو دادن صحيح اجراي -19      

 (bolus) بولوس صورت به داروها دادن صحيح نحوه -20      

 مراقبت از كودك هنگام دريافت دارو -21      

 دارو  دادن دقيق ثبت -22      

 عوارض احتمالي پيگيري -23      

 و اطالعات دارويي ضروري   عوارض  از پيشگيري آموزش -24      

 

 

 


