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قوانین ومقررات آموزشی :
●حضور به موقع در بخش مورد نظر از ساعت  7/03تا . 30/03
●استفاده از یونیفرم مخصوص بیمارستان (رو پوش سفید) واستفاده از اتیکت مطابق با مقررات دانشکده .
●رعایت بهداشت فردی (کوتاه نگهداشتن ناخنهاو )..وعدم استفاده از زیور آالت و.....
●رعایت شوؤنات اسالمی و اخالق حرفه ای در برخورد با پرسنل بخش  ،بیماران  ،همراهان بیماران  ،دانشجویان دیگر و....
● خروج از بخش یا بیمارستان تحت عناوینی از قبیل  :پیگیری امور اداری  ،پیگیری امور درمانی ،شرکت در جلسه و.....فقط با کسب اجازه
از استاد مربوطه میسر می باشد .
●حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کار آموزی وکارورزی الزامی است ؛غیبت موجه به میزان برابر وغیبت غیر موجه به میزان دو
برابر باید جبران شود.

اهداف کلی دوره :
آشنایی با محیط و مقررات بیمارستان وبخش مربوطه
آشنایی با فرایند رشد وتکامل کودکان ونیازهای کودک وخانواده
آشنایی با مفاهیم بیماری وروشهای مراقبتی در کودکان
کسب مهارت در بررسی وشناخت بیماریهای کودکان واثرات بستری برکودکان و خانواده آنان
ارایه مراقبتهای پرستاری الزم به منظور رفع نیازهای اولیه ونیازهای روانی –اجتماعی کودکان وخانواده آنان

حداقلهای آموزشی : requirement
-3نحوه برقراری ارتباط با کودک وخانواده در سطوح مختلف رشدوتکامل کودک
 -2تعیین وضعیت سالمت عمومی کودک وپیگیری مراقبتهای الزم مربوط به هر بیماری در کودک (مخصوصا بیماریهای شایع )
 -0آگاهی از موارد ونکات ایزوله در بخش اطفال -ورعایت نکات کنترل عفونت در ارتباط وکار در بخش
 -0محاسبه میزان سرم ،مایعات والکترولیتهای مناسب آن
 -4محاسبه میزان دوز دارویی مورد نیاز کودک براساس دستور پزشک
 -5اجرای صحیح  medicationوراههای تجویز دارویی مناسب در کودکان سنین مختلف
 -6تشخیص دادن واکنشهای مربوط به اثرات داروها و انجام اقدامات مناسب والزم
 -7آگاهی از روشهای مختلف تغذیه صحیح در کودکان و رژیمهای غذایی مخصوص در هر بیماری
 -8اندازه گیری صحیح  V/Sدر کودکان سنین مختلف
 -9تفسیر نتایج پاراکلینیک در کودکان شامل آزمایشات ،گرافی ها ،سونوگرافیها و....
 -8آگاهی از روند مناسب رشد وتکامل طبیعی کودک در سنین مختلف
 -33ارایه کنفرانس بالینی با تاکید بر فرایند پرستاری براساس برنامه تنظیم شده کار آموزی
case presentation –33
 -32ارایه یک فرایند پرستاری کامل با توجه به  caseمورد مطالعه دانشجو
 -30ارایه یک گزارش کامل پرستاری با توجه به  caseمورد مطالعه دانشجو
 -34شرح وضعیت درمانی و مراقبتی کودک

 مهارتهایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد:

 مهارتهای شناختی :
آشنایی با محیط بیمارستان ومقررات بخش اطفال
کسب دانش نحوه بررسی بیماریهای کودکان در سنین مختلف
کسب دانش نحوه مراقبت از کودکان بیمار با توجه به استاندارهای مراقبتی
کسب دانش نحوه برقراری ارتباط با کودکان بیمار وخانواده آنان

 مهارتهای عاطفی :
تمایل به برقراری ارتباط با کودک وخانواده وی و توجه به نیازهای آنان
تمایل به برقراری ارتباط با اعضا ء تیم درمانی در بخش کودکان
نشان دادن حس مسوؤلیت وتعهد در مراقبت از کودکان بیمار در محدوده مسوؤلیت پرستاری

 مهارتهای روانی حرکتی :
توانایی محاسبه صحیح داروها بر اساس سن و شرایط کودک
توانایی انجام  medicationایمن ومناسب در سنین مختلف کودکی
انجام مراقبت ایمن ومناسب دوره رشد وتکامل کودک وبیماری وی
توانایی انجام اقدام صحیح هنگام واکنش دارویی در کودکان
توانایی انجام اقدام صحیح هنگام بروز تب در کودکان و انجام اقدامات مناسب جهت کنترل آن
توانایی انجام اقدام صحیح هنگام بروز تشنج در کودکان وکنترل آن
توانایی برقراری ارتباط مناسب و انجام آموزش صحیح به کودک وخانواده وی
انجام تکالیف مورد نظر(نوشتن گزارش پرستاری ، case report ،فرایند پرستاری و)......
منابع جهت مطالعه بیشتر:


پرستاری کودکان وونگ



طب کودکان نلسون

صفات عمومی:
صفات
عمومی
وقت شناسی

وضعیت
ظاهر

امتیاز
معیارها
حضور به موقع در محل کارآموزی
نداشتن غیبت
داشتن یونیفرم مناسب ( روپوش
سفید ،تمیز ،مرتب ،بلند و راحت ،
شلوار مشکی پارچه ای) کفش
مشکی راحت و تمیز بدون صدا و
جلو بسته
مقنعه مشکی بلند با پوشش کامل
موها جهت دانشجویان دختر و
آرایش موهای دانشجویان پسر به
صورت متعارف
کارت شناسایی معتبر (تگ)

احساس
مسئولیت

عالقه به کار

انجام به موقع و کامل وظایف و
تعهدات و مسئولیت
انجام وظایف با عالقه مندی و
رضایت
تمایل به یادگیری کارهای جدید
استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم
و دقت

برنامه ریزی صحیح جهت انجام
امور محوله
انجام وظایف با در نظر گرفتن
اولویت ها
دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری

قبول انتقادات وارده و تالش در
جهت از بین بردن اشکاالت

رفتار و

همکاری و رفتار احترام آمیز با
پرسنل و همکاران در محیط
کارآموزی

برخورد

همکاری و رفتار احترام آمیز با
مددجویان و ارائه راهنمایی های
الزم به آنان

حفظ ایمنی،
خلوت و

بررسی ایمنی محیط بیمار و در
صورت نیاز به کار بردن تدابیر
ایمنی
رعایت اصول و مقررات مربوط به
کنترل عفونت
رعایت اصول privacy

همیشه
() 3

اغلب
()3/75

گاهی
( ) 3 /5

بندرت
()3/25

مشاهده
نشد ()3

کنترل
عفونت

رعایت اصول
اخالقی

اعتماد به
نفس

تفکر
انتقادی

شستشوی موثر دست ها (
effective hand
 )washingو کوتاه نگهداشتن
ناخن
محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار
و قرار ندادن آن در اختیار سایرین
شرکت دادن بیماران در تصمیم
گیری های مراقبتی و درمانی
قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه
با موقعیت های چالش برانگیز
انجام دادن وظایف محوله بدون
اضطراب
شناسایی مشکالت و مسائل مرتبط
با بیمار ،خانواده و محیط درمانی از
طریق بررسی ها و اطالعات جمع
آوری شده
در نظر گرفتن اولویت در حل
مشکالت و ارائه مراقبت ها
ارزیابی روش های اجرا شده و
تمایز راه حل های مناسب و غیر
مناسب

صفات اختصاصی

اهداف
 -1اصول مراحل آشنایی درشروع ارتباط با کودک
وخانواده وی را بکار می گیرد
 -2نکات کنترل عفونت وایمنی بیماررا به طور
صحیح رعایت و اجرا می کند 4 ..نمره
 -3از مراحل رشد وتکامل مناسب کودک آگاهی
کافی دارد
 -4در مورد بیماریهای بخش اطفال و مخصوصا
بیماری  caseهای مورد نظر اطالع وآگاهی کافی
دارد
 -5به کودک و خانواده وی آموزشهای الزم را ارایه
میدهد  4-نمره
 -6عالیم حیاتی کودک را به طور صحیح اندازه
گیری می نماید
 -9محل ورود آنژیوکت را از نظر تاریخ وفلبیت و
سالم بودن رگ مورد بررسی قرار می دهد
 -8میزان وحجم سرم دریافتی
ومقدارالکترولیتهای آن را محاسبه می کند
وقطرات سرم رابه طور صحیح تنظیم می کند

 -7اصول  medicationرا به طور صحیح وکامل
رعایت می کند و در مورد عوارض واثرات داروها
آگاهی واطالع کامل دارد  4 .نمره
 -11مراحل فرایند پرستاری را
Assesment
Diagnosis
Planning
Implamentation
Evaluation
در مورد کودک اجرا می کند 4 -.نمره
 -11در مورد نمونه گیری در اطفال و تفسیر
آزمایشات اطفال آگاهی کامل دارد
 -12شرح حال روزانه کودک را می داندو ارایه می
دهد
 -13کار با دستگاهها وتجهیزات موجود در بخش
اطفال را می داند
 -14آگاهی وتوانایی انجام پروسیجرهای خاص
بخش اطفال را دارد

انجام
کامل
()3

نسبتا
کامل
()3/75

با
راهنمایی
()3/5

ناقص
()3/25

فاقد
توانایی
()3

مشاهد
ه نشد

 -15گزارش پرستاری را بطور صحیح ثبت می
نماید
 -16در بحثها و کنفرانسها به طور فعال شرکت می
نماید

جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره
موارد ارزشیابی

نمره استاندارد

صفات عمومی دانشجو

%03

صفات اختصاصی دانشجو

%53

کنفرانس داروئی

%5

کنفرانس( راند) بالینی
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طرح فرآیند پرستاری و
آموزش به بیمار

%33

بخش اطفال (  23نمره)
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