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 دوره كلی ساختار

 ندارد:  دوره ازین شیپ

 روز ستیب ساعت، 102:  (روز /ساعت به) دوره مدت

 سنقر( ره) ینیخم امام مارستانیب یجراح و یداخل اورژانس، یها بخش: دوره بخش /طیمح

 6 ترم پسر انیدانشجو: رانیفراگ

رشی و ختی، نگادر و نوزاد دانشجو موظف به یادگیری دانش شنادر عرصه بهداشت مدر حین كارآموزی : تعریف دوره

ی مشجو فرصت ه دانبحركتی در راستای ارائه خدمات مراقبتی مرتبط با بهداشت مادران و نوزادان می باشد، این دوره 

د فراین یریكارگ دهد تا با به كارگیری آموخته های قبلی از جمله كاربرد راهبردهای كلی نگر و جامعه نگر با به

ر ده سالم و انوادپرستاری و استفاده از روش های تفكر انتقادی و مبتنی بر شواهد، وضعیت سالمت مادر، نوزاد و خ

به  صمیم گیریبا ت ومعرض خطر را به منظور تشخیص مسائل و مشكالت بالفعل و بالقوه سالمتی آنها را ارزیابی نموده 

ی ی فراهم مت هایخانواده با این موقعیت ها به كار گیرد. همچنین فرص موقع تدابیر پرستاری مناسب را جهت تطبیق

قش های نیفای اشود كه دانشجو توانایی الزم را جهت ارائه مراقبت های پرستاری بطور مستقل كسب نموده و برای 

 ز بیمارستان تا منزل آماده گردد.آینده در عرصه های مختلف ارائه خدمات یعنی ا

 

 ی آموزشیامحتو

 ر اساس سر فصل دروسب

 

وده دان و خان، نوزافراهم ساختن امكان تجربه بالینی برای دانشجویان در مراقبت پرستاری از مادران هدف كلی دوره:

زشیابی و ار آنها، دستیابی به مهارت های عملی جهت بررسی و شناخت، تشخیص، برنامه ریزی طرح مراقبتی، اجرا

ه ذیر بپمی، روانی اجتماعی و معنوی( مددجویان در موقعیت های طبیعی و آسیب مسائل و مشكالت سالمت )جس

 تا منزل( رستانمنظور ارتقا سطح سالمت، پیشگیری از بیماری و عوارض در عرصه های مختلف ارائه خدمات )از بیما
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 :رژانسر بخش اوزاد ددر ارتباط با پرستاری مادر و نو از دانشجویان و مهارت های مورد انتظاراهداف ویژه 

 قادر باشد: در پایان دوره انتظار می رود دانشجو

 را بداند محیط بیمارستان و مقررات بخش ها -

 را نشان دهد بررسی و شناخت بیمارانچگونگی  -

 انجام دهد با توجه به استانداردهای مراقبتی مادران و نوزادان رامراقبت از  -

 ر كندارتباط برقرا با مددجو و خانواده ها -

 درا به كارگیرعفونت و رعایت نكات ایمنی  وزادن راهكارهای كنترلنهنگام انجام مراقبت از مادران و  -

 را تشخیص دهد حاملگی های پرخطر و كم خطر -

 را بداند محدوده نرمال ضربان قلب جنین - 

 را توضیح دهد تعیین سن حاملگی و براورد زمان زایمان چگونگی -

 ی داند( را مدیابت )فشارخون، مراقبت از مادران پرخطر الزم در زمینه نكات پرستاری - 

 وضیح دهدرا ت در دادن دارو به مادران پرخطرنكات پرستاری الزم داروهای ترالی اورژانس را شناخته و  - 

 را به طور صحیح انجام دهد رگ گیری - 

 و ...( را توضیح دهدبندناف  ت از چشم ومراقب )معاینه فیزیكی، مراقبت از نوزاد چگونگی - 

 اندز و ...( را بدسیانو ،پنهآ) بررسی عالئم و نشانه های غیر طبیعی در نوزاد چگونگی - 

 اهداف ویژه مرتبط با بخش جراحی:

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:

 از جراحی آگاهی داشته و از آن جلوگیری نماید از عوارض بیحركتی بعد -

 قادر باشد مددجو را برای عمل جراحی آماده كند -

 قادر باشد مددجو را به شیوه صحیح از اتاق عمل تحویل بگیرد -

 مراقبت های بعد از عمل را بشناسد و اجرا كند -

 مراقبت های عمومی و اختصاصی هر یک از اعمال جراحی را به تفكیک بشناسد و به كار گیرد -
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 و نام خانوادگی بیمار، نام پزشک، تشخیص، نام بخش را آماده نماید دستبند اتاق عمل شامل نام -

 مراقبت از درن را به روش صحیح انجام داده و توضیح دهد -

 درن را به طور صحیح خارج نماید -

 .آموزش های قبل و بعد از عمل را به بیمار ارائه ده -

 جلوگیری نمایدبخش از عوارض بیحركتی در شكستگی ها آگاهی داشته و از آن  -

 عوارض كاتتر ادراری را بشناسد و از آن جلوگیری كند -

 مراقبت های كاتتر نفروستومی را بشناسد -

 انواع سوندهای ادراری را بشناسد و از آن مراقبت كند  -

 قادر به انجام سونداژ مثانه باشد -

 شستشوی مثانه را به شیوه صحیح انجام دهد -

 صحیح خارج نمایدسوند ادراری را به طور  -

 مراقبت های الزم از سوند سوپراپوبیک را بداند و انجام دهد -

 انواع تراكشن و مراقبت های آن را بشناسد -

 به مددجویان گچگیری شده آموزش های الزم را بدهد -

 انواع فیكساتور و مراقبت های آن را بشناسد -

 نخاع ارائه دهدآموزش های مربوط به بیحركتی را به بیمار دچار قطع  -

 سطح هوشیاری یک بیمار مبتال به مشكالت مغز و اعصاب را كنترل كرده و نمره دهد -

 روش تغییر پوزیشن را در بیمار دچار صدمات نخاعی، انجام و آموزش دهد -

 اهداف ویژه مرتبط با بخش داخلی:

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره قادر باشد:

 ال دقیق و معاینات در برخورد با بیماران مغز و اعصاب، گوارش، قلبی و تنفسی را دارا باشدتوانایی گرفتن شرح ح -

 قادر باشد معاینات مغز و اعصاب، گوارش، قلبی و تنفسی را انجام دهد -
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 توانایی گرفتن عالیم حیاتی و معاینه نبض های مركزی و محیطی را به طور صحیح دارا باشد -

 را داشته باشد (ECG) قلب  توانایی گرفتن نوار  -

 توانایی برقراری ارتباط با بیماران و خانواده آنان در كسب اطالعات صحیح و ضروری بالینی را دارا باشد -

توانایی طرح مراقبت های پرستاری شكایت های شایع بخش قلب وتنفس و ارائه برنامه های مراقبتی هر شكایت  -

 قلب، سیانوز و سنكوپ را دارا باشد شامل درد قفسه سینه، تنگی نفس، تپش

 توانائی اصول غربالگری صحیح فاكتورهای خطر قلبی وتشخیص صحیح و اصول درمان آنها را دارا باشد -

 دارا باشد PT قند، آنزیم های قلبی و ،شامل پروفایل چربیتوانایی تفسیر یافته های آزمایشگاهی رایج در بخش  -

 را دارا باشد CPR شامل های قلبی رد و انجام اقدامات اولیه در اورژانسمهارت مقدماتی توانایی برخو -

 خانواده وی را در ارتباط با بیماری داشته باشد توانایی آموزش صحیح به بیمار قلبی و تنفسی و -

 های قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی در بیماران قلبی و تنفسی را بداند و به درستی انجام دهد مراقبت  -

 های درمانی و پرستاری در بیماران مبتال به ادم ریه را به درستی انجام دهد اصول و مراقبت -

 را به درستی انجام دهد COPD های پرستاری در بیماران اصول درمانی و مراقبت -

 های قبل و بعد از اعمال جراحی را در بیماران تنفسی به درستی انجام دهد مراقبت -

 تیالتور برای بیماران اینتوبه را داشته باشدتوانایی تنظیم ون -

 های پرستاری از بیماران اینتوبه و تراكئوستومی را به درستی انجام دهد مراقبت -

 مفاهیم عفونت را بداند و احتیاط های الزم در زمینه كنترل، پیشگیری و انتقال عفونت را به درستی رعایت كند -

 از بیماران عفونی را دارا باشدتوانایی گرفتن تاریخچه و شرح حال  -

 مقررات:و  قوانین

؛ در صورت داشتن غیبت مجاز دانشجو رنامه(در ساعات مشخص شده طبق ب)حضور مرتب و منظم در كارآموزی  -

معرفی جهت تصمیم گیری موظف به شركت در جلسات جبرانی و در صورت داشتن غیبت غیرمجاز به آموزش دانشكده 

 می گردد
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 (كنفرانس، ژورنال، پمفلتدر زمان مقرر ) های بالینی و ارائه تكالیف خواسته شده ارتانجام مه  -

 در عرصه پایان كارآموزیمتحان اشركت در   -

 یعمل آزمون در تیموفق ف،یتكال موقع به انجام ،یگروه یها بحث در شركت ، پاسخ و پرسش) مطالب درک بازخورد -

 (اندورهیپا

 وطهمرب یمرب به مقرر زمان در آن لیتحو و فرد خود توسط دانشجو به شده داده لیتحو یفرمها لیتكم -

 كارآموزان:وظایف حرفه ای و اخالقی 

 مل آوردی به عاز و توانایی برقراری ارتباط موثر با بیمار را در بدو پذیرش داشته و حمایت جسمی و روحی را -

 الزم را همكاری شانو پذیرش نظارت و راهنمایی های ای ظایفو در انجام وارتباط مفید و مناسب با مربی داشته  - 

 داشته باشد

 اشدداشته ب با پرسنل بیمارستان ارتباط مناسب برقرار كرده و در انجام وظایف با آنها همكاری الزم را -

 اشدا داشته برم كاری الزانجام وظایف با آنها هم رعایت نظم و ارتباط مناسب برقرار كرده و در خودهمگروهی های با  -

 حجاب اسالمی و شئونات دانشجویی را رعایت كند -

 وقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور یابد  -

 احساس مسئولیت داشته باشد و در انجام دادن وظایف تمایل و عالقه نشان دهد -

 :نحوه ارزشیابی دوره

 (آموزشی كنفرانس، ژورنال و پمفلتائه تكالیف بالینی )ارائه ارزیابی انجام و ار

 (ستاریایند پرفرت، اصول استریلیزاسیون، كنترل عفون)رعایت  مراقبت هاارزیابی شیوه عملكرد دانشجو در ارائه 

 آیتم های مورد ارزشیابی: 

 نمره 2حضور و غیاب: 

 نمره 3: تكالیف

 نمره 10 )چک لیست(:ارزشیابی مهارتی
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 نمره 3 آزمون پایان دوره:

 نمره 2 رعایت معیارهای اخالقی و رفتاری رد دیگر: موا

 در عرصه كارآموزیچک لیست ارزشیابی در 

 * آیتم های چک لیست زیر بر اساس بخش كارآموزی به آیتم های كمتر و اختصاصی تر تقلیل می یابد

 0 25/0 5/0 75/0 1 عنوان مهارت ردیف

      كندمی چک  را عالئم حیاتی مادر رفته وگشرح حال كامل از مادر  1

      داند كرده و نحوه معاینه فیزیكی را میحریم خصوصی مادر باردار را رعایت  2

3 
دگی یووا عووقا نخووریآسوون حوواملگی را برحسووب اولووین روز نحوووه محاسووبه 

 می داندسونوگرافی 
     

      توضیح می دهدتغذیه در دوران پره ناتال را نحوه  4

      می شناسدداروهای مورد نیاز را  ،های پرخطر در صورت تشخیص حاملگی 5

      دهدمی  موزشآنحوه شیردهی را به طور كامل به مادر  6

7 
ون واكسیناسوی زموایش هوای غربوالگری وآ ،نوزاد مراقبت از موردبه مادر در 

 دهدمی  موزشآ
     

      كندمی ارتباط برقرار  با مددجو و خانواده ها 8

9 
ایوت عفونوت و رع مراقبت از مادران و نوزادن راهكارهای كنتورل هنگام انجام

 گیردمی را به كارنكات ایمنی 
     

      دهدمی را تشخیص  حاملگی های پرخطر و كم خطر 10

      را می داند محدوده نرمال ضربان قلب جنین 11

      را توضیح می دهد ورد زمان زایمانآتعیین سن حاملگی و بر چگونگی 12

13 
( را تدیاب )فشارخون، مراقبت از مادران پرخطر نكات پرستاری الزم در زمینه

 می داند
     

14 
بوه  در دادن دارونكوات پرسوتاری الزم داروهای ترالی اورژانس را شوناخته و 

 را توضیح می دهد مادران پرخطر
     

      را به طور صحیح انجام می دهد رگ گیری 15

16 
..( را .و مراقبت از چشم و بنودناف  )معاینه فیزیكی، ت از نوزادمراقب چگونگی

 توضیح می دهد
     

17 
...(  وز سویانو پنه،آ) بررسی عالئم و نشانه های غیر طبیعی در نوزاد چگونگی

 را می داند
     

      ایداز عوارض بیحركتی بعد از جراحی آگاهی داشته و از آن جلوگیری می نم 18

      ت مددجو را برای عمل جراحی آماده كندقادر اس 19
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      قادر است مددجو را به شیوه صحیح از اتاق عمل تحویل بگیرد 20

      مراقبت های بعد از عمل را می شناسد و اجرا می كند 21

22 
مراقبت های عمومی و اختصاصی هر یک از اعمال جراحی را به تفكیوک موی 

 شناسد و به كار می گیرد
     

23 
نوام  دستبند اتاق عمل شامل نام و نام خانوادگی بیمار، نام پزشک، تشوخیص،

 بخش را آماده می نماید
     

      درن را به طور صحیح خارج می نماید 24

      آموزش های قبل و بعد از عمل را به بیمار ارائه می دهد 25

26 
جلووگیری موی  از عوارض بیحركتی در شكستگی هوا آگواهی داشوته و از آن

 نماید
     

      عوارض كاتتر ادراری را می شناسد و از آن جلوگیری می كند 27

      مراقبت های كاتتر نفروستومی را می شناسد 28

      انواع سوندهای ادراری را می شناسد و از آن مراقبت می كند 29

      قادر به انجام سونداژ مثانه می باشد 30

      ی را به طور صحیح خارج می نمایدسوند ادرار 31

      مراقبت های الزم از سوند سوپراپوبیک را می داند و انجام می دهد 32

      انواع تراكشن و مراقبت های آن را می شناسد 33

      به مددجویان گچگیری شده آموزش های الزم را می دهد 34

      اسدانواع فیكساتور و مراقبت های آن را می شن 35

      هدآموزش های مربوط به بیحركتی را به بیمار دچار قطع نخاع ارائه می د 36

37 
موره سطح هوشیاری بیمار مبتال به مشكالت مغز و اعصاب را كنترل كرده و ن

 می دهد
     

38 
 روش تغییر پوزیشن را در بیمار دچار صدمات نخواعی، انجوام و آمووزش موی

 دهد
     

39 
اعصاب،  گرفتن شرح حال دقیق و معاینات در برخورد با بیماران مغز وتوانایی 

 گوارش، قلبی و تنفسی را دارا می باشد
     

      قادر است معاینات مغز و اعصاب، گوارش، قلبی و تنفسی را انجام دهد 40

41 
ور طوتوانایی گرفتن عالیم حیاتی و معاینه نبض های مركزی و محیطی را بوه 

 می باشد صحیح دارا
     

      را دارد (ECG) توانایی گرفتن نوار قلب  42

43 
 صوحیح و توانایی برقراری ارتباط با بیماران و خانواده آنان در كسب اطالعوات

 ضروری بالینی را دارا می باشد
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44 

توانایی طرح مراقبت های پرستاری شكایت های شایع بخش قلوب وتونفس و 

 قبتی هر شكایت شوامل درد قفسوه سوینه، تنگوی نفوس،ارائه برنامه های مرا

 تپش قلب، سیانوز و سنكوپ را دارا می باشد

     

45 
توانائی اصول غربالگری صحیح فاكتورهای خطر قلبوی و تشوخیص صوحیح و 

 اصول درمان آنها را دارا می باشد
     

46 
 ،ربویتوانایی تفسیر یافته های آزمایشگاهی رایج در بخش شوامل پروفایول چ

 دارا می باشد PT قند، آنزیم های قلبی و
     

47 
 ای قلبویمهارت مقدماتی توانایی برخورد و انجام اقدامات اولیه در اورژانس هو

 را دارا می باشد CPR شامل
     

48 
بواط بوا توانایی آموزش صحیح به بیمار قلبی و تنفسی و خانواده وی را در ارت

 بیماری دارد
     

49 
ای قبل، حین و بعود از روش هوای تشخیصوی در بیمواران قلبوی و مراقبت ه

 تنفسی را می داند و به درستی انجام می دهد
     

50 
ا بوه راصول و مراقبت های درمانی و پرستاری در بیماران مبوتال بوه ادم ریوه 

 درستی انجام می دهد
     

51 
درسوتی را بوه  COPD اصول درمانی و مراقبت هوای پرسوتاری در بیمواران

 انجام می دهد
     

52 
ی مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحوی را در بیمواران تنفسوی بوه درسوت

 انجام می دهد
     

      توانایی تنظیم ونتیالتور برای بیماران اینتوبه را دارد 53

54 
انجوام  مراقبت های پرستاری از بیماران اینتوبه و تراكئوستومی را به درسوتی

 می دهد
     

55 
ری و مفاهیم عفونت را می داند و احتیاط های الزم در زمینه كنتورل، پیشوگی

 انتقال عفونت را به درستی رعایت می كند
     

      توانایی گرفتن تاریخچه و شرح حال از بیماران عفونی را دارد 56
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