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  كودكان واحد :

  واحد  5/1تعداد واحد : 

  اهداف و گامهاي آموزشي  روزها

روز 

  اول

  آشنايي با اهداف كارورزي ، تعيين ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويانهدف :

ن ، بحث گروهي در زمينه مسائل كلي بخش اطفال ( اصول ايمني ، پذيرش و بستري كردن كودك ، برقـراري  آشنايي با بخش، انجام پيش آزموگامهاي آموزشي:

  ارتباط با كودك ، كنترل عالئم حياتي ، جذب و دفع ، آموزش به كودك و خانواده ، ترخيص و...)

  اجراي مراقبتهاي پرستاري در بالين كودك

روز 

  دوم

  مراقبت از كودك مبتال به آسم آشنايي دانشجويان با نحوه هدف :

بحث گروهي در زمينه بيماري ( پاتوفيزيولوژي ، اتيولوژي ، عالئم ، روشهاي درماني و تشخيصي ) در كودك بـا تأكيـد بـر جنبـه مراقبتهـاي       گامهاي آموزشي:

  وزش به كودك و خانوادهپرستاري ،مروري بر پرونده كودك مبتال و اجراي يك طرح مراقبت باليني از كودك مبتال به آسم، آم

روز 

  سوم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به بيماري مادرزادي قلب هدف :

بحث گروهي در زمينه بيماري ( پاتوفيزيولوژي ،اتيولوژي ،عالئم و روشهاي درماني و تشخيصـي )بـا تأكيـد بـر جنبـه مراقبتهـاي پرسـتاري         گامهاي آموزشي:

  ه كودك مبتال و اجراي يك طرح مراقبت باليني ، آموزش به كودك و خانواده،مروري بر پروند

روز 

  چهارم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به بيماري ديابت هدف :

  ال به ديابتبحث گروهي در زمينه پاتوفيزيولوژي،عالئم،انواع ،روشهاي تشخيصي،درمان و نحوه مراقبت از كودك مبت -:  گامهاي آموزشي

 بحث گروهي در زمينه مراقبتهاي پرستاري در كودك تحت درمان با انسولين -

  مطالعه پرونده كودك مبتال به ديابت و اجراي يك طرح مراقبت باليني از كودك مبتال ، آموزش به كودك و خانواده . -          

روز 

  پنجم

   به لوسميآشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال هدف : 

بحث گروهي در زمينه بيماري با تأكيد بر جنبه مراقبتهاي پرستاري ، مروري بـر پرونـده كـودك مبـتال و اجـراي يـك طـرح مراقبـت بـاليني ،           گامهاي آموزشي:

  آموزش به كودك و خانواده

روز 

  ششم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به سندرم كاوازاكي :هدف 

 بحث گروهي در زمينه بيماري با تأكيد بر جنبه مراقبتهاي پرستاري ،مروري بر پرونده كودك مبتال و اجراي يك طرح مراقبت باليني ، آمـوزش گامهاي آموزشي:

  به كودك و خانواده

روز 

  هفتم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به مننژيتهدف : .

در زمينه بيماري با تأكيد بر جنبه مراقبتهاي پرستاري ،مروري بر پرونده كودك مبتال و اجراي يك طرح مراقبت باليني ، آموزش بحث گروهي  گامهاي آموزشي:

  به كودك و خانواده

روز 

  هشتم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به سندرم نفروتيك :هدف  .

با تأكيد بر جنبه مراقبتهاي پرستاري ،مروري بر پرونده كودك مبتال و ارائه يك طرح مراقبـت بـاليني از كـودك    بحث گروهي در زمينه بيماري  گامهاي آموزشي:

  مبتال ، آموزش به كودك و خانواده

  روز نهم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به عفونت سيستم ادراري هدف : .

ي با تأكيد بر جنبه مراقبتهاي پرستاري ، مروري بر پرونده كودك مبتال و ارائه يك طرح مراقبت بـاليني از كـودك   بحث گروهي در زمينه بيمار گامهاي آموزشي:

  مبتال، آموزش به كودك و خانواده .

روز 

  دهم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك مبتال به صرع هدف :

جنبه مراقبتهاي پرستاري ، مروري بر پرونده كودك مبتال و ارائه يك طرح مراقبت بـاليني از كـودك    بحث گروهي در زمينه بيماري با تأكيد بر گامهاي آموزشي:

  مبتال، آموزش به كودك و خانواده .

روز 

  يازدهم

  آشنايي دانشجويان با نحوه مراقبت از كودك داراي كشش پوستي و گچ :هدف 

بتهاي پرستاري قبل و بعـد از اعمـال جراحـي ارتوپـدي ،مراقبتهـاي پرسـتاري از كـودك داراي        بحث گروهي در زمينه انواع شكستگي ها،مراق گامهاي آموزشي:

  كشش پوستي و گچ ، مروري بر پرونده كودك داراي گچ و ارائه يك طرح مراقبت باليني از كودك داراي گچ ، آموزش به كودك و خانواده .

روز 

  دوازدهم

    مروري بر آموخته هاي دورههدف: 

  ارزشيابي علمي و عملي           
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