باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

ػٌَاى درس :كبرآهَسي ثیوبري ّبي كَدكبى
ًَع ٍاحذ كبرآهَسي
هطخصِ درس:
تؼذا ٍاحذٍ 1 :احذ
رضتِ ،هقطغ ٍ تزم داًطجَ :كبرضٌبسی هبهبیی
تؼذاد داًطجَيبى:
درٍس پيص ًيبس يب ّوشهبى ................ :
هسئَل درس :هزثيبى ثبليٌی گزٍُ هبهبيی

هحل ٍ آدرس کبرآهَسی :ثخص اعفبل ثیوبرستبى اهبم ػلی (ع)  -فزخطْز
***************** *******************************************************************************

هؼزفی ٍ اّويت درس
در عَل گذر اًذى ایي ٍاحذ كبرآهَسي داًطجَیبى ضوي آضٌبیی ثب ثیوبریْب ٍ اٍرصاًسْبي كَدكبى ًحَُ ارتجبط ثب كَدک ثیوبر ٍ ٍالذیي ٍ اعزافیبى ٍي را ّوزاُ ثب
آضٌبیی اصَل كلی درهبى ٍ هزاقجت اس كَدک را هی آهَسًذ.

اّذاف کلی:
 -1آضٌبیی ثب ثیوبریْب ٍ اٍرساًسْبي كَدكبى
 -2ارتجبط ثزقزار كزدى ثب كَدک ثیوبر ٍ ٍالذیي اٍ
 -3آضٌبیی ثب اصَل كلی درهبى ٍ هزاقجت اس كَدک ثیوبر
اّذاف رفتبری :داًطجَ قبدر ثِ اًجبم هَارد ًبهجزدُ در پبيبى دٍرُ کبرآهَسی ثبضذ :
 -1ثِ رٍش صحیح ضزح حبل كَدكبى را ثگیزد.
 -2راثغِ هٌبسجی ثب هبدر ٍ كَدک ثزقزار ًوبیذ.
 -3هؼبیٌِ فیشیکی كَدک را ثِ عَر كبهل اس لحبػ سالهت اًجبم دّذ.
 -4تغییزات هؼبیٌِ فیشیکی در كَدک ثیوبر ًسجت ثِ كَدک سبلن را ثذاًذ.
 -5ػالئن حیبتی كَدكبى را كٌتزل ًوَدُ ٍ تفبٍت آى را ثب ثشرگسبالى ثزرسی ًوبیذ.
ً - 6تبیج آسهبیطبت ٍ سبیز ثزرسی ّبي پبراكلیٌیکی را در كَدكبى ثیوبر ثزرسی ًوبیذ.
 -7تف بٍت هؼیبرّبي آسهبیطگبّی هثل  ... ٍ HCT,Hb,Mg,Caدر كَدكبى ثب ثشرگسبالى را ثطٌبسذ.
 -8تست ّب ٍ هؼبیٌبت السم جْت ثزرسی دستگبُ ػصجی كَدک را اًجبم دّذ.
 -9كَدكبى ثستزي را اس ًظز كن خًَی ثزرسی ًوبیذ.
 - 10ضبخص ّبي رضذ ٍ تکبهل كَدک ًسجت ثِ سي ٍ جٌسص را ثزرسی ًوبیذ.
 - 11كَدكبى ثستزي را اس ًظز رضذ عجیؼی ٍ غیز عجیؼی ثزرسی كٌذ.
ً - 12حَُ گزفتي صحیح ًَار قلت اس كَدكبى را ثذاًذ.
 - 13در راثغِ ثب تغذیِ ٍ ٍرسش صحیح ثِ كَدكبى ثستزي ٍ ٍالذیي آهَسش ّبي السم را ارائِ ًوبیذ.
ٍ - 14ضؼیت ٍاكسیٌبسیَى را در كَدک ثزرسی ًوبیذ ٍ تَصیِ ّبي السم در ایي سهیٌِ را ثِ درستی ارائِ ًوبیذ.
 - 15دارٍّبي هَرد استفبدُ در ثخص را ثطٌبسذ.
 - 16هَارد استفبدُ اس دارٍّبي ثخص را ثذاًذ.

 - 17هَارد آهَسضی در هَقغ استفبدُ اس دارٍّب را ثذاًذ.
 - 18اعالػبت داخل پزًٍذُ را ثِ دقت هغبلؼِ كٌذ.
 - 19ثز اسبس ثزرسی ّب ،هؼبیٌبت ٍ هغبلؼِ ثِ كوک هزثی تطخیص ّبي افتزاقی هوکي را تؼییي كٌذ.
 - 20ثیوبریْبي ضبیغ ػفًَی ٍ غیز ػفًَی در كَدكبى را ثزرسی ًوبیذ(هطبّذُ ،هؼبیٌِ ،تطخیص ،ادارُ ٍ پیگیزي ثیوبري).
 - 21در هجبحث تئَري ٍ پزسص ٍ پبسخ فؼبالًِ ضزكت ًوبیذ.
ٍظبيف داًطجَ ٍ

سيبست ّبی دٍرُ :

 -1حضَر ٍ تزک ثِ هَقغ اس هحل كبرآهَسي.
 -2ضزكت فؼبل در اًجبم اهَر هحَلِ اس عزف استبد .
ً -3وزُ ارسضیبثی اس  20هیثبضذ.
 -4تؼییي تکبلیف ثب ًظز استبد درس هیثبضذ ٍ كلیِ تکبلیف هحَلِ در عَل كبرآهَسي حذاكثز در آخزیي رٍس كبرآهَسي ثِ استبد هزثَعِ
تحَیل ضَد.
 -5درصَرتیكِ غیجت داًطجَ در عَل كبرآهَسي ثیص اس یکدّن سبػبت كبرآهَسي ضَد درس هزثَعِ حذف ٍ غیجت هحسَة خَاّذ
ضذ .
 - 6داًطجَیبى اس تجوغ در ایستگبُ پزستبري ٍ استفبدُ ًوَدى هَثبیل در ثخص خَدداري ًوبیٌذ ٍ در صَرت تخلف اًضجبعی در ثخص
ٍاحذ هزثَعِ حذف خَاّذ ضذ.
 -7درصَرتیكِ غیجت داًطجَ در عَل كبرآهَسي كوتز اس یکدّن سبػبت كبرآهَسي ضَد ،غیجت هجبس یک رٍس ٍ غیجت غیزهجبس دٍ رٍس
كبرآهَسي ججزاًی خَاّذ داضت ٍدر صَرت ػذم ججزاى آى ثِ اساي ّزرٍس یک ًوزُ اس ًوزُ كل كسز خَاّذ ضذ.
 -8ارسضیبثی :كست ًوزُ ثزاسبس فزم ارسضیبثی پیَست هی ثبضذ.
 -9رػبیت یًَیفزم كبهل عجق ضَاثظ داًطکذُ ٍ ػذم استفبدُ اس آرایص ٍ سیٌت آالت جْت داًطجَیبى .
هَاد آهَسضی :كَدک ثیوبر ،تخت ،لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ هزاقجتی در ثخص اعفبل.
هٌبثغ:
 -1درسٌبهِ عت كَدكبى ( ًلسَى ) ،آخزیي چبح
 -2فَریتْبي عت كَدكبى ،گزیگَري/ثبلذٍیي  ،آخزیي چبح
 -3ثیوبریْبي ػفًَی كَدكبى (ًلسَى)  ،آخزیي چبح
 -4رٍاًپشضکی اعفبل ًلسَى  ،آخزیي چبح
 -5دیگز هٌبثغ هؼتجز رٍس عجق ًظز استبد
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فزم ارسضيبثی داًطجَيبى کبرضٌبسی هبهبيی در ثخص اطفبل
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:

دٍرُ:

ًبم ثيوبرستبى هزثَطِ:

تبريخ ضزٍع کبرآهَسی:

ًوزُ کل:

تؼذاد غيجت هجبس:

ًيوسبل:

سبل تحصيلی:

تبريخ پبيبى کبرآهَسی :
تؼذاد غيجت غيز هجبس:

ًبم ٍ اهضبءهزثی:

اهضبء داًطجَ:

رديف ػٌَاى
1

ٍضغ ظبّزی ثز هجٌبی هَاسيي اسالهی ٍ ثْذاضتی

2

احسبس هسئَليت ٍ ػالقِ ثِ کبر

3

تَاًبيی ارتجبط ٍ ّوکبری(ثيوبراىّ ،وکبراى ،هزثی)

4

سزػت ػول ٍ دقت در کبر

5

آهَسش هٌبست ٍ السم ثِ ثيوبر ٍ اطزافيبى

6

حضَر ثِ هَقغ ٍ هٌظن

7

هْبرت در اًجبم کبر(ثِ کبر گيزی رٍش صحيح)

8

قذرت اثتکبر ٍ ًظن ٍ تزتيت در کبرّب

9

صزفِ جَيی ٍ هزاقجت اس ٍسبيل

10

ارائِ سويٌبر ٍ تکبليف آهَسضی

رديف ػٌَاى
1

1

1

ثزقزاری ارتجبط هٌبست ثب ٍالذيي ٍ کَدک در ّز هزحلِ سٌی
رػبيت ًکبت ثْذاضتی( ايشٍالسيَى ،ضستي دستْب ٍ)...

2

ثزرسی رضذ ٍ تکبهل کَدک ثز اسبس صذک

3

اًجبم هؼبيٌبت فيشيکی ثب ًظبرت هزثی  -گزفتي ضزح حبل ثب تکيِ ثز ًيبسّبی هزاقجتی کَدک

4

آگبّی اس اصطالحبت ٍ اختصبرات رايج ثخص اطفبل
ضٌبخت ًکبت هزاقجتی کَدک هتٌبست ثب سي ٍ ثيوبری

5

تَاًبيی تفسيز آسهبيص ّبی رٍتيي ثخص
آگبّی اس ًحَُ جوغ آٍری ًوًَِ جْت آسهبيص

6

ًحَُ کٌتزل ٍ چبرت ػالين حيبتی

7

آگبّی اس کبرثزد ،دٍساص ٍ ػَارض دارٍّبی رايج ثخص ٍ تَاًبيی هحبسجِ ،اهبدُ ٍ اجزای دارٍ تحت
ًحَُ تْيِ سزم ثب غلظت ّبی هختلف ٍ ًَضتي صحيح ثزچست آى

8

رفغ ًيبسّبی تغذيِ ای کَدک ٍ رػبيت رٍش صحيح تغذيِ هتٌبست ثب سي ٍ ثيوبری
(لَلِ هؼذُ ،ضيز هبدر ٍ)...

9

ًحَُ هحبسجِ جذة ٍ دفغ ٍ ثجت آى در ثزگِ هخصَظ
ًحَُ گزفتي ًَار قلت

10

اهتحبى پبيبى دٍرُ

0/5 0/75

0/5 0/75

0 0/25

0 0/25

هالحظبت

هالحظبت

