بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد
کارآموزی بخش نوزادان
گروه آموزشی :نوزادان

درس :کارآموزی بخش نوزادان

گروه فراگیر :دانشجویان کارشناسی مامایی

محیط بالینی  :بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان

دروس پیش نیاز:

مدت زمان کارآموزی:

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایان دوره:

مربی دوره:

کد درس:
تنظیم کننده:
تاریخ بازنگری:

اهداف کلی آموزشی دوره:
-1آشنایی با محیط و مقررات بیمارستان و بخش مربوطه
-2آشنایی با مفاهیم بیماری و روش های مراقبتی در نوزادان رسیده و نارس
 -3کسب مهارت در بررسی و شناخت بیماریهای نوزادان و اثرات بستری در نوزادان و خانواده های آنان
-4ارایه ی مراقبتهای مامایی الزم به نوزادان و مراقبتهای روانی-اجتماعی مورد نیاز به خانواده های آنان

مقررات درون بخشی:
-

دانشجویان موظف به رعایت آیین نامه اجرایی کد" پوشش مناسب" و " اخالق حرفه ای"
مصوب شورای آموزشی دانشگاه می باشند.

-

دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ها و درمانگاه می باشند.

-

دانشجویان راس ساعت  ( 0:37کارآموزی صبح) و  ( 13:37کارآموزی عصر) در بخش های
مربوط حاضر باشند.

-

غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دوبرابر باید جبران گردد.

-

غیبت موجه بیش از یک روز به ازای هر واحد کارآموزی منجر به حذف درس و غیبت
غیر موجه بیش از یک روز به ازای هر واحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.

-

دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند (.کنفرانس ،ژورنال ،پمفلت)

-

کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در امتحان پایان دوره و امتحان  OSCEپیشرفت
تحصیلی هستند.

فهرست منابع:
-1بهرمن ریچارد ،نوزادان نلسون ،ترجمه ی قاضی جهانی و همکاران ،انتشارات گلبان
 -2کانینگهام و همکاران ،بارداری و زایمان ویلیامز ،ترجمه ی :قاضی جهانی و همکاران ،انتشارات گلبان
-3دستورالعمل های وزارت بهداشت در مورد مراقبتهای نوزادان،روشهای پیشگیری ،مراقبتهای پس از
زایمان ،تغذیه با شیر مادر

مهارت هایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد:
مهارت های شناختی:
-

آشنایی دانشجویان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها

-

کسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بیماران

-

کسب دانش در نحوه مراقبت از بیمار با توجه به استانداردهای مراقبتی

مهارت های نگرشی:
-

توانایی برقراری ارتباط با مددجو و خانواده ها

-

توانایی برقراری ارتباط با اعضا تیم بهداشتی درمانی

-

نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مرافبت از بیماران در محدوده مسئولیت های مامایی

-

توانایی کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت های مامایی

مهارت های حرکتی:
-1توانایی گرفتن تاریخچه و دادن آموزشهای مورد نیاز به پدر و مادر در مورد مقررات بخش ،آموزش
بهداشت و روشهای کنترل عفونت ،مراقبت از نوزاد نارس و رسیده  ،روش صحیح شیردهی ،عوارض تغذیه ی
مصنوعی و روش های پیشگیری از حاملگی
-2توانایی انجام معاینه ی اولیه نوزاد و سنجش انواع رفلکس های مورد نیاز در نوزادان
-3توانایی محاسبه ی داروهای شایعدر بخش و محاسبه ی سرم نوزادان
-4توانایی تشخیص بیماریهای شایع بخش نوزادان از جمله سندرم دیسترس تنفسی( ،)RDSتاکی کاردی
گذرای نوزادی( )TTNو ایکتر نوزادی
-5توانایی تشخیص مقادیر طبیعی و غیر طبیعی آزمایشات روتین در بخش نوزادان
-6توانایی انجام اقدامات الزم جهت احیا در نوزادان با ایست قلبی-تنفسی قبل از رسیدن تیم احیا
-0توانایی استفاده از دستگاههای پالس اکسی متری ،فتو تراپی  Warmer،و انکوباتور
-8توانایی انجام مراقبت های روتین در بخش نوزادان از جمله تغذیه ی نوزادان با لوله ی بینی-معدی

صفات عمومی دانشجویان محیط بالینی ( کارآموزی و کارآموزی در عرصه)
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
همکاری و رفتار احترام آمیز با
پرسنل و همکاران در محیط
کارآموزی

همیشه
() 1

اغلب
()7/05

گاهی
( ) 7 /5

بندرت
()7/25

مشاهده
نشد()7

رفتار و
برخورد

حفظ ایمنی،
خلوت و
کنترل
عفونت

رعایتاصوالخ
القی

اعتماد به
نفس

تفکر
انتقادی

همکاری و رفتار احترام آمیز با
مددجویان و ارائه راهنمایی های
الزم به آنان
بررسی ایمنی محیط بیمار و در
صورت نیاز به کار بردن تدابیر
ایمنی
رعایت اصول و مقررات مربوط به
کنترل عفونت
رعایت اصول privacy
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
 -1تاریخچه از پدر یا مادر نوزاد به طور
کامل تهیه نماید
 -2فواید استفاده از شیر مادر را به طور
کامل در بالین بیمار توضیح دهد
 -3اصول بهداشت قاعدگی را در بالین
بیمار به طور کامل آموزش دهد.
-4نکات بهداشتی در مورد اپیزیوتومی را در
بالین بیمار به طور کامل آموزش دهد.
-5در مورد ضرورت پیشگیری از بارداری با ذکر
حاملگی های متعدد به طور کامل بیمار را
ترغیب نماید.
-6نحوه استفاده از انواع روش های پیشگیری
در دسترس را در بالین بیمار به طور کگامل
آموزش دهد.
-0عوارض انواع روش های یشگیری از بارداری
در دسترس را در بالین بیمار به طور مختصر
آموزش دهد.
-8فواید انواع روش های پیشگیری از بارداری
در دسترس را در بالین بیمار به طور مختصر
آموزش دهد.
-9ویتامین  kعضالنی را در عضله چهار سر ران
بدون کمک استاد با دقت کامل تزریق نماید
-17باز بودن مقعد را با استفاده از ترمومتر
رکتال با دقت کامل ارزیابی کند.

انجام
کامل
()1

نسبتا
کامل
()7/05

با
راهنمایی
()7/5

ناقص
()7/25

فاقد
توانایی
()7

مشاهده
نشد

-11اثرکف پای نوزاد را(جهت تعیین هویت
نوزاد) با استفاده از استامپ با دقت کامل
ثبت نماید.
-12برچسب سینه نوزادرا(جهت تعیین هویت
نوزاد) با استفاده از برچسب های ضد
حساسیت با دقت کامل ثبت کند

-13برای نوزاد  NVDدر صورت لزوم با رعایت
اصول آسپتیک با دو بار تالش کردن NG
 tubeبگذارد
 -14برای نوزاد سزارینی در صورت لزوم با
رعایت اصول آسپتیک با دو بار تالش کردن
 NG tubeبگذارد
-15نحوه تجویز واکسن های مورد نیاز بدو
تولددر نوزادان را به طور کامل بیان کند.
-16دوز واکسن های موردنیاز بدو تولد در
نوزادان را به طور کامل بیان کند.
-10عالیم مچوریتی نوزاد بوسیله معاینه بالینی
نوزاد را با دقت کامل ارزیابی کند.
-18صدمات آشکار حین تولد در نوزاد را به
وسیله معاینه بالینی در نوزاد به طور کامل
تشخیص دهد.
-19کاپوت ساکسیدانوم را با توجه به معاینه
سر نوزاد به طور دقیق تشخیص دهد.
-27در صورت وجور سفال هماتوم را با توجه به
معاینه سر نوزاد به طور دقیق تشخیص دهد.
-21در صورت وجود CDHدر نوزاد با
توجه به انجام معاینه دقیق مانور ارتوالنی
–بارلو تشخیص دهد.
- 22کاوپوت ساکسیدانوم را از سفال هماتوم
باتوجه به عالیم کلینیکی با مهارت کامل
افتراق دهد.

-23نتیجه رفلکس مورو راپس ازمعاینه نوزاد به
طور کامل ارزیابی کند
-24نتیجه رفلکس  palmar graspرا
پس از معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی
کند
-25نتیجه رفلکس  plantar graspرا
س از معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی
کند
- 26نتیجه رفلکس  rootingرا پس از معاینه
نوزاد به طور کامل ارزیابی کند
-20نتیجه رفلکس  swallowingرا پس
از معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی کند
-28نتیجه رفلکس  blinkingرا پس از
معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی کند
-29نتیجه رفلکس  suckingرا پس از
معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی کند
-37نتیجه رفلکس  gagingرا پس از
معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی کند
-31نتیجه رفلکس  steppingرا پس از
معاینه نوزاد به طور کامل ارزیابی کند
-32نکات بهداشتی در مورد مادر سزارینی را
آموزش دهد
-33آزمایشات روتین مورد نیاز برای
نوزاد بستری در  NICUرا با  %17خطا ذکر

کند.
-34میزان معاینات مورد نیاز برای نوزادان
 NPOبستری در  NICUمطابق فرمول دقیقا
محاسبه نماید.
-35نکات مراقبت صحیح از نوزادی که در
معرض فوتو تراپی است را به طور کامل در
بالین بیمار انجام دهد.

-36در صورت لزوم میزان O2مورد نیاز
در روش های مختلف اکسیژن دهی در
بالین نوزاد را به طور کامل تنظیم نماید
-30نکات مهم استفاده ازپالس اکسیمتری در
نوزاد بدحال را به طورکامل بداند.
-38عالیم دیسترس تنفسی در نوزاد را باتوجه
به عالیم بالینی نوزاد سریعا تشخیص دهد.
-39نیاز به  exchangeدر نوزاد
ایکتریک را با توجه به آزمایشات مورد
نیاز،وزن نوزاد و سن حاملگی بهطور دقیق
و کامل تشخیص دهد.
-47در مورد نحوه درمان نوزاد مبتال به ایکتر
ناشی از ناسازگاری  RHبا سایر دانشجویان
بحث وگفتگو کند.
-41جهت نوزاد بدحال پس از مطالعه و مباحثه
راجع به حداقل  5رونده نوزاد بستری شده در
 NICUبا  %17خطابتواند دستورات درمانی
بنویسد
-42مقادیر طبیعی اندکس های
خونی(CBCو )...را برای نوزاد سالم و
طبیعی را با  %17خطا بیان کند.
-43مقادیرغیر طبیعی اندکس های
خونی(CBCو )...را برای نوزاد سالم و
طبیعی را با  %17خطا بیان کند.

جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره
موارد ارزشیابی

نمره استاندارد

صفات عمومی دانشجو

%37

صفات اختصاصی دانشجو

%57

کنفرانس داروئی

%5

کنفرانس( راند) بالینی

%5

طرح فرآیند پرستاری و
آموزش به بیمار

%17

بخش  27 ( ENTنمره)

چمع نمره دانشجو

نمره کل دانشجو:
نظرات و پیشنهادات مربی:

امضا

نظرات و پیشنهادات دانشجو

امضا

