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آشنایی کامل و بکارگیری آموخته های تئوری و مهارت های عملی در مواجهه با بیماران بخش اطفال و  هدف کلی:

 نوزادان و اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی بر اساس درس تئوری و سایر مهارت های مربوطه

 دانشجو ضمن حضور در بخش اطفال با پچونگی برخورد و درمان بیماران کارآموزی ین دورهدر ا ی:شرح کارآموز

اطفال خصوصا  در حالت های اورژانسی آشنا شده و مهارت های عملی آموخته شده و اطالعات تئوری خویش را تحت 

 .نظارت مربی و مسئولین بخش های مربوطه بکار می بندد

 :ن این دوره از دانشجو انتظار می رود کهدر پایا اهداف رفتاری:

 الف(اهداف عمومی و اخالقی:

 را رعایت کند. ) رعایت یونیفورم، اتیکت و....(اصول اخالقی، حجاب و شئونات دانشجویی -1

 در زمان مقرر در محل برگزاری کارآموزی حضور داشته و در طول دوره غیبت نداشته باشد. -2

 در انجام تکالیف و وظایف عالقه مند و مسئول باشد.احساس مسئولیت داشته و  -3

 روانی از وی به عمل آورد. -توانمندی کافی در برقراری ارتباط موثر با بیمار داشته و بتواند حمایت جسمی و روحی -4

ناپیوسته فوریت های  کارشناسی 4دانشجویان ترم : گروه فراگیر                                                  اطفال و نوزادانآموزی در عرصه کارعنوان درس : 

 پزشکی

 عصر شنبه3:  برگزاری کارآموزی روز                                                                             واحد( 5/1)از  واحد5/0  :تعداد واحد

 بیمارستان بهلول 1جراحیبخش :  محیط کارآموزی                                                                                                                        -    پیش نیاز : 

مربی: نجمه ابراهیمی                                                                                                        7139-89اول  نیمسال :  

 

 

 



 تعامالت مناسب و مفید با مربی و پرسنل بیمارستان داشته و در انجام وظایف با آنها همکاری داشته باشد. -5

 )تکنیک های پرستاری با نظارت مستقیم و یا کمک مربی انجام می گیرد(  ب( اهداف ویژه:

 فرایند پذیرش کودک در بخش را به طور صحیح اجرا کند.بتواند  .1

 کودک، خانواده، پرونده و...( بررسی دقیق از وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی کودکاز منابع مختلف)  .2

 .به عمل آورد

 اس مراحل رشد و تکامل را به درستیعاینه فیزیکی کودک و بررسی کودک بر اساخذ شرح حال و م .3

 انجام دهد.

 عالئم حیاتی کودک را به درستی کنترل و ثبت نماید. .4

 جذب و دفع کودک بیمار را به طور صحیح کنترل و ثبت نماید. .5

بر  SUPPخوراکی و و انفوزیون،  IM, IVتجویز دارو برای کودک بیمار بستری در بخش را به روش های  .6

 اساس اصول صحیح دارو درمانی اجرا نماید.

 تجویز داره به روش استنشاقی نبوالیزر به طور صحیح اجرا کند. .7

 تنظیم قطرات سرم را به طور صحیح و در صورت لزوم با استفاده از پمپ انفوزیون انجام و ثبت نماید. .8

 ند.اجرا کبه درستی مراقبت از کودک با مشکالت گوارشی را  .9

 اجرا کند. به درستیرا  تنفسیمراقبت از کودک با مشکالت  .10

 اجرا کند. به درستی را  کلیویمراقبت از کودک با مشکالت  .11

 اجرا کند. به درستیرا  عصبیمراقبت از کودک با مشکالت  .12

 اکسیژن تراپی برای کودک بیمار را به طور صحیح انجام دهد. .13

 گلوکومتر چک و ثبت کند.در صورت لزوم قند خون کودک بیمار را با  .14

آموزش های الزم مرتبط با بیماری را با توجه به سطح آگاهی و دانش مادر و خانواده در حی بستری و  .15

 زمان ترخیص ارائه دهد.



 مراقبت الزم حین فتوتراپی را انجام هد. .16

مددجویان و سایرین بکار مورد خود،  کودکان را دراصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت در بخش  .17

 گیرد.

 اصول مراقبت از بیماران عفونی را رعایت کند. .18

 مراقبت از کودک بیمار در مواقع اورژانسی و بحرانی را به درستی اجرا نماید .19

 روش تدریس:

اجرای نمونه کار توسط مربی و  -کنفرانس بالینی -بحث گروهی -پرسش و پاسخ آموزش بالینی و عملی -سخنرانی

 ودانشج

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 رعایت اهداف عمومی 

 حضور به موقع ، منظم و فعال در جلسات کارآموزی 

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ، بحث گروهی و کنفرانس های مربوطه 

 انجام مراقبت ها بر اساس فرایند پرستاری 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 4 20 رعایت اهداف عمومی 1

 12 60 ارزیابی کار تخصصی و مهارت بالینی 2

 4 20 بالینی کنفرانس 3

 20 100  جمع



 منابع:

 

 .ان )کودک سالم(. تهران؛نشر سالمیمرتضوی ،حامد. درسنامه پرستاری کودک

 مرتضوی. حامد. درسنامه پرستاری کودکان )کودک بیمار(.تهران.نشر سالمی، -

 . کودکان طب مبانی.  نلسون -

 .،1385سالمی نشر تهران. ونگ کودکان پرستاری درسنامه. مهناز شوقی مهناز، سنجری سونیا، زومانیانسآر-

 منابع فرعی

Whaley & Wong DL .Nursing Care of Infants and Children, Chapter " The high risk 

newborn and family" Mosby Co 

 قبیل از اینترنت در موجود ریپرستا اطالعاتی منابع از مطالب به روز بهداشتی

Pediatric Nursing News and Resources, Children's Health Issues: 

http://www.merck.com/mmhe/sec23.html 

American Academy of Pediatrics Web Site: http://www.aafp.org 

www.emedicine.com, www.medscape.com 

 

 


