
  یبهرام کودکان مارستانیب در) NICU (نوزادان ژهیو يها مراقبت يآموز باز دوره يزمانبند برنامه

 موضوع  زمان
 4/6/92 اول روز

 هیافتتاح 9-9:5

 آزمون شیپ 9:5-930

 نوزاد یابیارز-پرستار نقش– آن طیوشرا نوزادان ژهیو بخش 9:30-12

 ییرایوپذ استراحت 12-12:15

 یخون يگازها 12:15-13

 یدرمان ژنیاکس 13-14

  

 موضوع زمان

 7/6/92 دوم روز

 اءیاح اتیعمل 13-16

 ییرایوپذ استراحت 16-16:15

 یکیمکان هیتهو تحت نوزاد از الزم يمراقبتها– یکیمکان هیتهو اصول 16:15-19

  

 موضوع زمان

 14/6/92 سوم روز

 یدرمان عیما اصول 15-13

 نگیتوریمان 17-15

 ییرایوپذ استراحت 17:15-17

 یدارودرمان اصول 19-17:15

  
 زمان

 موضوع

 18/6/92 چهارم روز

 الزم يومراقبتها سورفکتانت زیتجو 9-10

 يریخونگ واصول یشگاهیآزما يها یبررس 10-11

 ییرایوپذ استراحت 11-11:15

 پرستار دگاهید از يولوژیراد عکس 11:15-12

 یوتراپیزیف اصول 14-12
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 موضوع زمان

 25/6/92 ششم روز

 رحم داخل عیشا يعفونتها-یعفون يهایماریب 10-9

 ییرایوپذ استراحت 10- 10:15

 ییونارسا يهنجار با نوزاد از يپرستار مراقبت-جیرا يها يوناهنجار هایماریب 12-10:15
 هیکل

 وگوش چشم عیشا مشکالت 13-12

 يپرستار يمراقبتها 14-13

  

 موضوع زمان

 28/6/92 هفتم روز

 قلب عیشا يهایماریب 14-13

 نوزاد قلب ارونو یتمیار 15-14

 ییرایوپذ استراحت 15:15-15

 یقلب يماریب دچار نوزاد از مراقبت 19-15:15

  

  

  

  

  

  

 موضوع زمان

 21/6/92 پنجم روز

 هیتغذ عیشا مشکالت-نوزادبدحال هیتغذ 14-13

 يپرستار يبتهاومراق هیتغذ- 15-14

 يهایناهنجار-يمغز داخل يزیوخونر تشنج (یوعضالن یعصب مشکالت 17-15
 )یعصب ستمیس

 ییرایوپذ استراحت 17:15-17

 عیشا يهایماریب با نوزاد از يپرستار مراقبت-یتنفس عیشا يهایماریب 19-17:15
 یتنفس

 موضوع زمان

 1/7/92  هشتم روز

 نوزادان بخش يبردار ریتصو ونیزاسیلیاستر - ازعفونت يریشگیپ 11-9
 ینیجن ودوره

 ییرایوپذ استراحت 11:15-11

 نوزاد وانتقال تیتثب 14-11:15
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 موضوع زمان

 11/7/92 ازدهمی روز

 )نیاندوکر غدد جیرا يهایماریب-قند میتنظ(ینیاندوکر غدد اختالالت 14-13

 کیمتابول یارث عیشا يهایماریب 15-14

 ییرایوپذ استراحت 15:15-15

 دچار نوزاد از ومراقبت برخورد-ينوزاد دوره يهایناهنجار انواع 17-15:15
 يناهنجار

 نوزاد پوست از مراقبت ونحوه جیرا مسائل 19-17

 موضوع زمان

 15/7/92 روزدوازدهم

 از وبعد قبل نوزاد از مراقبت– گوارش دستگاه یجراح عیشا مسائل 10-9
 یجراح عمل

 ينوزاد دوره يهایناهنجار انواع 11-10

 ییرایوپذ استراحت 11:30-11:15

 نوزاد تیحما 11:3013

 آزمون شیپ 14-13

  

v گردد یم اعالم دوره یط در يکارورز برنامه. 

 موضوع زمان

 4/7/92 نهم روز

 یخون جیرا مشکالت 14-13

 یخون يها وفراورده خون زیتجو 15-14

 ییرایوپذ استراحت 15- 15:15

 )زرد نوزاد از مراقبت-کتریا-حرارت درجه میتنظ(ينوزادد دوره جیرا مشکالت 19-15:15

 موضوع زمان

 8/7/92  دهم روز

 يارتوپد عیشا مشکالت 10-9

 ییرایوپذ استراحت 10:15-10

 يدرارتوپد يپرستار يمراقبتها 12-10:15

 وگوش چشم عیشا مشکالت 13-12

 يپرستار يمراقبتها 14-13
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