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داﻧﺸﮕﺎﻩ آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻠﺨﺎل

ﻋﻨﻮان درس:ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ١:واﺣﺪ
دورﻩ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻣﮑﺎن:
زﻣﺎن:
ﻣﺮﺑﯽ:
در اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻩ در واﺣﺪ زﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
هﺪف ﮐﻠﯽ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت هﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت
ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر و اﺳﻘﻼل داﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪدﺟﻮ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و هﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺮﺑﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اهﺪاف وﯾﮋﻩ:
در اﯾﻦ دورﻩ از ﮐﺎرآﻣﻮزی از د اﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود:
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎهﺮی ،وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ هﻢ ﮔﺮوهﯽ هﺎ،
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻨﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ:
 -١ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت و داروهﺎی راﯾﺞ ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٢ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری هﺎی زﻧﺎن آﺷﻨﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﯿﻤﺎری هﺎی ﺧﺎص زﻧﺎن را ﺷﺮح
دهﻨﺪ
 -٣ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدران ﭘﺮﺧﻄﺮ) دﯾﺎﺑﺖ ،ﻗﻠﺒﯽ ،ﭘﺮاﮐﻼﻣﭙﺴﯽ و  (...را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -٤ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ در ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -٥ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی هﺎی واژﯾﻨﺎل را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
 -٦ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -٧اﻗﺪاﻣﺎت داروﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺮاﺣﯽ زﻧﺎن را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -٨اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻢ ﺟﺮاﺣﯽ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن آن را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
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)ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادان(
 -١ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت و داروهﺎی راﯾﺞ در ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٢ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری هﺎی ﻧﻮزادان آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٣ﺑﺎ ﻧﻮزادان و ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
 -٤ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزادان ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻩ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -٥ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻮزاد را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٦ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮏ.ﺑﺎﺗﻮر را ﺷﺮح دهﻨﺪ.
 -٧ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد را ﺑﺮای ﺗﺴﺖ هﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ را ﺷﺮح دهﻨﺪ.
 -٨اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺗﺤﺖ ﻓﺘﻮﺗﺮاﭘﯽ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -٩ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺎدﻩ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮزاد ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -١٠اﻧﻮاع داروهﺎ و واﮐﺴﻦ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادان و ﻋﻮارض و ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻧﻬﺎ را
ﺷﺮح دهﺪ.
 -١١واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻧﻮزاد را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 -١٢اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -١٣در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن در ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﻮزش هﺎی ﻻزم در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد
را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻇﺎﯾﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن:
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
 -١زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪﻩ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٢از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اهﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻨﺪ .و از ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و در اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٣ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرورزی ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٤ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٥ﻣﻬﺮاﺗﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ.
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