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هعرفیٍاّويتدرس:

ثب تَجِ ثِ اّويت سؿذ ٍتىبهل عجيؼي ًَصاداى الصم اػت داًـجَيبى پشػتبسی ثب هؼبئل ثْذاؿتي ٍ ثيوبسی ّبی آًبى آؿٌب
ثبؿٌذ تب ثب ؿٌبخت هَاسد غيش عجيؼي دس جْت پيـگيشی ٍ دسهبى ثتَاًٌذ الذاهبت هؤثشی سا اسائِ دٌّذ.
اّذافکلی:

دس پبيبى ايي دٍسُ اص داًـجَيبى اًتظبس هي سٍد ثب احؼبع تَاًبيي ٍ اػتوبد ثِ ًفغ ،دس ثخشؾ حبضشش ؿشذُ ٍ ثتَاًٌشذ هشالجشت
ّبی الصم اص ًَصاداى سا ثش اػبع هشالجت ّبی خبًَادُ هحَس ٍ آهَصؽ ثِ خبًَادُ دس اهش هشالجت اص ًَصاد دس ثيوبسػتبى ٍ هٌشض
اجشاء وٌٌذ .
اّذافرفتبريدربخش ًَزاداى:

 الذاهبت الصم سا دس صهبى پزيشؽ ًَصاد اًجبم دّذ( .الفًَ :صاد سا ثِ ًحَ كحيح ؿؼت ٍ ؿَ دّذ .ةً :شَصاد سا خـشه ٍ دسجبی گشم لشاس دّذ .ج :پبساهتش ّبی ثيَلَطيه (لذ ٍ ،صى  ،دٍس ػش ٍ ػيٌِ) سا اًذاصُ گيشی ًوبيذ .د :هشالجشت ّشبی الصم اص
ثٌذ ًبف  ،چـن  ،همؼذ سا اًجبم دّذ :ُ .جْت ًَصاد دػتجٌذ تْيِ ًوبيذ :ٍ .تضسيك ٍ ٍ vit kاوؼي ّپبتيشت  Bسا ثشِ ًحشَ
كحيح اًجبم دّذ .ی  :پشًٍذُ ًَصاد سا وبهل ًوبيذ.
 هؼبيٌبت ًَصاد (  )physical examinationسا اًجبم دّذ ،سفلىغ ّب ی ًَصادی سا دس حذالل ًَ 3صاد اسصيبثي ًوبيذ. اكَ الصم دس وبس ثب اًىَثبتَس ٍ ًَصاداى داخل اًىَثبتَس ثىبسگيشيذ. چگًَگي تغزيِ ثب ؿيش هبدس ٍ ثشسػي هـىالت ؿيشدّي ٍ چگًَگي ؿشٍع تغزيِ ووىي دس ًَصاد سا ؿشح دٌّذ. ٍػبئل هَسد ًيبص ٍ تجْيضات ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آى سا دس ثخؾ ًَصاداى ؿشح دٌّذ. ًيبصّبی آهَصؿي ًَصاد ٍ خبًَادُ سا دس هَسد ػيش ثيوبسی ٍ البهت دس ثيوبسػتبى ٍ سٍؽّبی دسهبًي ،هشالجتي ًَصاد ثشسػشيوٌذ ٍ ثِ آًبى آهَصؽ دّذ.
 ػالين حيبتي ًَصاد سا اًذاصُ گيشی ٍ ثجت وٌذ. الذاهبت الصم جْت سفغ تغييشات دس ػالين حيبتي ًَصاد سا اًجبم دّذ. سٍؽ گزاؿتي لَلِ هؼذُ ٍ تغزيِ وَدن اص عشيك گبٍاط سا ثِ عَس ػولي ًـبى دّذ. سٍؽ داسٍ دادى دس ًَصاداى ثيوبس سا ثِ كَست خَساوي ،لغشُ ،ؿيشبف ،تضسيك ػضالًي ،صيشجلشذی ،داخشلجلشذی ٍ داخشلٍسيذی سا ثِ دلت ٍ ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ.
 -اعالػبت الصم داسٍيي سا دس ثخؾّبی ًَصاداى ثذاًذ.

 دػتَسات داسٍيي سا ثب دلت ٍ ثِ عَس كحيح ثشعجك ػيؼتن  6 Rightاًجبم دّذ ٍ ثجت وٌذ. الذاهبت الصم سا جْت پيـگيشی اص ػَاسم داسٍّب اًجبم دّذ. ًوًَِ گيشی ادساس ٍ هذفَع سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ. ثشخي اص داسٍّب ٍ آصهبيـبت ثخؾ سا دس حضَس داًـجَيبى هؼشفي وٌذ. جَاة آصهبيـبت ثخؾ سا پيگيشی وٌذ ٍ هَاسد غيش عجيؼي سا تـخيق ٍ گضاسؽ دّذ. اوؼيظى دسهبًي اص عشيك ػٌذ ثيٌي ،هبػه ٍ ًجَاليضس سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ. ػالين ديؼتشع تٌفؼي سا دس ًَصاداى ثـٌبػذ ٍ هشالجت ّبی الصم سا اًجبم دّذ. ػبوـي ًَصاداى سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ. اجضای اكلي هبيؼبت الصم ثشای هبيغ دسهبًي ًَصاداى سا ثيبى وٌذ. عشص تْيِ ٍ هحبػجِ ػشم ّبی هَسد هلشف دس ثخشؾ ،ػششم لٌشذی  ٍ %10 ٍ %7/5تٌظشين لغششات ػششم ،هيىشٍػشت ٍاًفَصيَى پوپ سا ًـبى دّذ.
 هحلَ ّبيي وِ دس دسهبى ون آثي ثِ كَست خَساوي يب تضسيمي ثىبس هي سٍد ثب روش ًَع ٍ همذاس الىتشٍليت آى ّب تَضشيحدّذ.
 ثيوبس سا اص ًظش ثشٍص ػَاسم هبيغ دسهبًي (افضايؾ ٍ وبّؾ) ثشسػي وٌذ ٍ الذاهبت الصم سا جْت سفغ آى ثِ ػول آٍسد. ًَصاد ٍ ؿيشخَاس سا دس كَست ًيبص ثِ عَس كحيح هحذٍد (ً )Restraintوبيذ. اكَ ٍ ًىبت جذاػبصی ( )Isolationسا دس ًَصاداى هجتال ثِ ثيوبسی ّبی ػفًَي ٍ ضؼف ػيؼتن ايوٌشي ٍ خشَد حفشب تي(ؿؼتـَی دػت) لجل ٍ ثؼذ اص توبع ثب ًَصاد ٍ پَؿيذى دػتىؾ ٍ هبػه ثِوبس ثشد.
 هشالجتّبی لجل ٍ ثؼذ اص ػول جشاحي سا هتٌبػت ٍ ًَع ثيوبسی ٍ ػول جشاحي ثِعَس كحيح اًجبم دّذ. پبًؼوبى ًبحيِ جشاحي ؿذُ سا ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ. هشالجت ّبی هشثَط ثِ تغزيِ داخل ٍسيذی ،ؿىبف وبم ٍ لشتّ ،يشؿشپشًٍ  ،آتششصیّشب ،آپبًشذوتَهي ،الپشبساتَهي ،چؼشتتيَة ،ا ختالالت هجبسی ادساسی ٍ وليَیّ ،يذسٍػفبلي ٍ اػپيٌبثيفيذا ٍ  ...ثِ دلت ٍ ثِ عَس كحيح اًجبم دّذ.
 هشالجتّب سا ثش اػبع گبمّبی فشآيٌذ ثشًبهِسيضی ،اجشا ٍ اسصيبثي وٌذ. آهَصؽ ّبی الصم دس عَ البهت دس ثخؾ ٍ صهبى تشخيق ًَصاد اص ثيوبسػتبى ثِ خبًَادُ ًَصاد ثذّذ. ع شح آهَصؽ ثِ ثيوبس (پوفلت ،پَولت ،پَػتش ٍ  )...تذٍيي ٍ اسائِ ًوبيذ. گضاسؽ هَسدی ( )Case Reportثب ثيبى سػب ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش اسائِ دّذ. دس ثحث گشٍّي ؿشوت فؼب ًوبيذ.-

هـبّذات سا ثش اػبع فْشػت ثجت ًَصاد دس پشًٍذُ ثيوبس ثِ عَس كحيح ثجت وٌذ.

ٍظبیفداًشجٍَسيبستّبيدٍرُ:

 حضَس ٍ تشن ثِ هَلغ هحل وبسآهَصی  ،دس كَست تأخيش ٍسٍد ثِ ثخؾ ثؼذ اص ػبػت  8آىسٍص غيجت هحؼَة هيؿَد. ؿشوت فؼب دس ساًذّبی ثخؾ ٍ اًجبم اهَس هحَلِ اص عشف اػتبد ًوشُ اسصؿيبثي اص  20هيثبؿذ. تؼييي تىبليف ثب ًظش اػتبد دسع هيثبؿذ ٍ وليِ تى بليف هحَلِ دس عَ وبسآهَصی حذاوثش دس آخششيي سٍص وشبسآهَصی ثشِاػتبد هشثَعِ تحَيل ؿَد.
 دسكَستيوِ غيجت داًـجَ دس عَ وبسآهَصی ثيؾ اص يه دّن ػشبػبت وشبسآهَصی ؿشَد دسع هشثَعشِ حشزف ٍ غيجشتهحؼَة خَاّذ ؿذ.
 داًـجَيبى اص تجوغ دس ايؼتگبُ پشػتبسی ٍ اػتفبدُ ًوَدى هَثبيل دس ثخؾ خَدداسی ًوبيٌذ ٍ دس كَست تخلف اًضجبعيدس ثخؾ ٍاحذ هشثَعِ حزف خَاّذ ؿذ.

 دسكَستيوِ غيجت داًـجَ دس عَ وبسآهَصی ووتش اص يه دّن ػبػبت وبسآهَصی ؿَد ،غيجت هجبص يه سٍص ٍ غيجت غيششهجبص دٍ سٍص وبسآهَصی ججشاًي خَاّذ داؿت ٍ دس كَست ػذم ججشاى آى ثشِ اصای ّشش سٍص يشه ًوششُ اص ًوششُ وشل وؼشش
خَاّذ ؿذ.
 ارزشيببی :وؼت ًوشُ ثشاػبع فشم اسصؿيبثي پيَػت ثش اػبع هَاسد ػوشَهي ٍ تخللشي ثخشؾ ًشَصاداى دس ثيوبسػشتبىاػت.
 سػبيت يًَيفشم وبهل عجك ضَاثظ داًـىذُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص آسايؾ ٍ صيٌت آالت جْت داًـجَيبىهَاد آهَزشی :ثيوبس ،تخت ،لَاصم ٍ تجْيضات پضؿىي ٍ هشالجتي دس ثخؾ ًَصاداى
هٌببع:
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and children.
Mosby St. Louis, MO.
 پشػتبسی وَدوبى ًٍ  ،تشجوِ هٌْبص ؿَلي ٍ هٌْبس ػٌجشی  ،تحت ًظبست ػًَيب آسصٍهبًيبًغً،ـش جبهؼِ ًگش.1390 ، دسػٌبهِ هشجغ پشػتبسی وَدوبى ًٍ  ،تشجوِ پَساى ػبهيً ،ـش ثـشی.1392 ، هَسگبى اػپيش .عشح هشالجت دس وَدوبى .هتشجوبى گلچيي ،ػجذيضداى ،عالوَة .داًـىذُ پشػتبسی ٍ هبهبيي داًـگبُ ػلَمپضؿىي اكفْبى.1380 ،
http://www.uptodate.com/home/about/toc.do?tocKey=table_of_contents%2F3%2F11
سٍيِّبی اٍسطاًغ وَدوبى http://webapps.acep.org/sa/Syllabi/MO-232.pdf
تـخيق ّبی پشػتبسی دس اختالالت وَدوبى http://online.statref.com/titleinfo/fxid-123.html
تبصُ ّبی پشػتبسی وَدوبى http://www.medscape.com/resource/pediatrics-neonatal-nursing
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داًشگب ُآزاداسالهیٍاحذشْرکرد
فرمارزشيببیکبرآهَزيًَزاداى
شوبرُداًشجَیی:
تبریخاتوبم:

 تبریخشرٍع  :بخش 

تعذادغيبتغيرهجبز:
ردیف
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ًبمًٍبمخبًَادگیداًشجَ:

تعذادغيبتهجبز:

عٌبٍیيعوَهیبخشًَزاداى

حجبة ،ؿئًَبت اػالهي ٍ اخالق حشفِای سا سػبيت هيًوبيذ.
ثِ هَلغ ٍ ثشب لجشبع هخلشَف ٍ هٌبػشت دس هحشل وشبسآهَصی حبضشش
هيگشدد.
ثب هذدجَيبى ٍ تين دسهبًي دس ه حيظ وبس ثِ عشص هٌبػت استجبط ثشلششاس
هيوٌذ.
لذست اثتىبس ٍ خالليت دس ثشًبهِ سيضی ٍ هْبست ّب سا داؿتِ ٍ وبسّشب سا
ثب ًظن ٍ تشتيت ٍ ثِ هَلغ ثِ اتوبم هي سػبًذ.
پيـٌْبدات ٍ اًتمبدات سا هـتبلبًِ هيپشزيشد ٍ دس هشَاسد لشضٍم تمبضشبی
ساٌّوبيي هيوٌذ.
ثِ هَلغ ًيبصّبی اػبػي هذدجَ سا ثش عشف ًوَدُ ٍ دس هحذٍدُ فؼبليت
خَد داٍعلجبًِ ٍ بيف ثيـتشی سا ثش ػْذُ هيگيشد.
گضاسؽّب سا دس پشًٍذُ ثِؿىل كحيح ثجت ًوَدُ ٍ گشضاسؽ ؿشفبّي سا
هٌؼىغ هيًوبيذ.
دس ٌّگبم هشالجتّب اص دلت ٍ ػشػت ػول هٌبػت ثشخَسداس هي ثبؿذ ٍ
اكَ ػلوي سا ثِ وبس هي گيشد.
عٌبٍیيتخصصی

1

الذاهبت الصم سا دس صهبى پزيشؽ ًَصاداًجبم دّذ.
هؼبيٌششبت ًششَصاد (  )physical examinationسا اًجششبم دّششذ ،ػششي

2

ًَصاد  estational ageساتخويي ثضًذ ٍ سفلىشغ ّشب سا حشذ الشل دس 3
ًَصاد اسصيبثي ًوبيذ.

3

اكَ الصم دس وبس ثب اًىَثبتَس ٍ ًَصاداى داخل اًىَثبتَس ثىبسگيشيذ.
ٍػبئل هَسد ًيبص ٍ تجْيضات ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آى سا دس ثخشؾ ًشَصاداى
ؿشح دٌّذ.

4

هشالجت وشدى اص ًَصاد تحت فتَتشاپي سا اًجبم دّذ.

5

ػالئن حيبتي سا ثب دلت ٍ كحيح وٌتش ٍ ثجت هيوٌذ.

6

الذاهبت الصم جْت سفغ تغييشات دس ػالئن حيبتي سا اًجبم هيدّذ.

ترمتحصيلی :

بيوبرستبى
ًبماستبد:

ًورُکل:

رضبیتبخش

ًسبتبًرضبیت

رضبیتبخش

است

بخشاست

ًيست

()0/5

()0/25

()0

تَضيح

7
8

ًَصاد سا اص ًظش ثشٍص ػَاسم هبيغ دسهبًي (وبّؾ ٍ افشضايؾ هبيؼشبت ٍ )...
ثشسػي هيوٌذ.
هبيؼبت خَساوي ٍ ٍسيذی هَسد ًيبص ًَصاد سا عجك دػتَس پضؿشه ،ثغشَس
كحيح آهبدُ ٍ تجَيض هيوٌذ.

9

هشالجتّبی هشثَط ثِ هبيغدسهبًي سا ثِ عَس كحيح اًجبم هيدّذ

10

دػتَسات داسٍيي سا ثب دلت ٍ ثِ عَس كحيح آهبدُ ٍ ثجت هيوٌذ.

11

الذاهبت الصم سا ثشای جلَگيشی اص ػَاسم داسٍّب سا اًجبم هيدّذ.

12

ثشخي اص داسٍّب يب آصهبيؾ ّبی ثخؾ سا دس حضشَس داًـشجَيبى هؼشفشي
هيوٌذ.

13

چ گًَگي تغزيِ ثب ؿيش هبدس ٍ ثشسػشي هـشىالت ؿشيشدّي ٍ چگشًَگي
ؿشٍع تغزيِ ووىي دس ًَصاد سا ؿشح دٌّذ.

14

جَاة آصهبيؾ ّب سا پيگيشی وشدُ ٍ هَاسد غيشش عجيؼشي سا تـشخيق ٍ
گضاسؽ هيدّذ.

15

هشالجتّب سا ثش اػبع گبمّبی فشايٌذ ثشًبهِسيضی هيوٌذ.

16

هشالجتّب سا ثش اػبع گبمّبی فشايٌذ اجشا هيوٌذ.

17

اثش هشالجتّبی دادُ ؿذُ سا اسصيبثي هيوٌذ.
ًىبت ايضٍالػيَى سا دس وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسیّشبی ػفشًَي ٍ ضشؼف

18

19

ػيؼتن ايوٌيّ ،ن چٌيي خَد حفب تي (ؿؼتـَی دػشت ّشب لجشل ٍ
ثؼذ ا ص توبع ثب ًَصاد ٍ پَؿيذى دػتىؾ ٍ )...سا ثِ وبس هي ثشد.
هشالجت ّبی هشثَط ثِ ًبٌّجبسی ّب ٍ ثيوبسی ّبی جشاحي ٍ ػفشًَي سا
ثِ دلت ٍ كحيح اًجبم هي دّذ ٍ اعالػبت الصم دس هَسد ًبٌّجبسی ّشب
ٍ ثيوبسی ّبی هشثَعِ سا هي داًذ.

20

هشالجت ّبی لجل ٍ ثؼذ اص ػول جشاحي سا هتٌبػشت ثشب ًشَع ثيوشبسی ٍ
ػول جشاحي ثِ دسػتي اًجبم هي دّذ
خغشات ثبلمَُ هَجَد دس هحيظ ًَصاد سا هتٌبػت ثب تىبهل ٍ َّؿشيبسی

21

22

23

اٍ تـخيق دادُ ٍ الذاهبت الصم سا جْت پيـگيشی اص آى اًجبم هشيدّشذ
ٍ ًىبت ايوٌي سا سػبيت هيوٌذ.
ًيبصّبی ثْذاؿتي جؼوب ًي سا ثشعشف وشدُ ٍ آهبدگي سٍاًشي جْشت ّشش
سٍيِ هشالجتي ٍ دسهبًي سا ايجبد هيوٌذ.
ًيبصّبی آهَصؿي خبًَادُ ًشَصاد (دس هشَسد فشايٌشذ ثيوشبسی ٍ البهشت دس
ثيوبسػتبى ٍ سٍؽ ّبی دسهبًي ،هشالجتشي ٍ تغزيشِ وشَدن) سا ثشسػشي
هيوٌذ.

24

هتٌبػت ثب هيضاى آگبّي خشبًَادُ آهشَصؽّشبی الصم سا دس عشَ هشذت
البهت دس ثخؾ ٍ صهبى تشخيق ثِ آى ّب هيدّذ.

25
26
27

عشح آهشَصؽ ثشِ ثيوشبس (پوفلشت ،ثَولشت ،پَػشتش ٍ )...تشذٍيي ٍ اسئشِ
هيوٌذ.
گضاسؽ هَسدی ( )Case Reportثب ثيبى سػب ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش
اسائِ هيوٌذ.
دس ثحث گشٍّي هـبسوت فؼب داسد.

اهضبءداًشجَ

اهضبءاستبد

