بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان ( خوراسگان)
دانشكده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی پرستاری

طرح درس
عنوان درس  :کارورزی

نیمسال :دوم 99-00

تعداد واحد 6 :واحد
فراگیران :دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ترم  ( 4رشته کودکان)
مكان تدريس :دانشکده پرستاری و مامایی ،مراکز درمانی
مدرس :گروه مدرسان
مسئول درس :دکتر نرگس صادقی
Email: n45sadeghi @yahoo.com
هدف كلي:
تسلط دانشجویان بر عملکرد نظام سالمت در عرصه های مختلف رشته پرستاری کودکان.

بخش اول :بخش کودکان
هدف :کسب مهارت در مراقبت از کودکان در رده های مختلف سنی
مكان :مراکز درمانی وابسته به دانشگاهای علوم پزشکی
مدت 6 :شیفت
تكالیف:

 -1از حداقل  2-3کودک به طور کامل و بر اساس فرایند پرستاری مراقبت نماید 4( .نمره)
 -2با تجهیزات موجود در بخش کودکان آشنا شده و به درستی به کار ببرد 1( .نمره)
 -3بی بیماری های شایع دوران کودکی آشنا شود و بتواند مراقبت های صحیح را انجام دهد 1( .نمره)
 -4حداقل دو مورد معاینه فیزیکی کامل از کودک در سنین مختلف را انجام و گزارش نماید 1( .نمره)
 -5روش های کنترل درد در کودک را بداند و به درستی انجام هد 1( .نمره)
 -6محاسبه سرم و داروهای کودک را به طور کامل آشنا شود و انجام دهد 2( .نمره)
 -7پایش پالس اکسیمتری را برای سه کودک انجام دهد 1( .نمره)
 -8پانسمان کودک را به روش صحیح انجام دهد و گزارش نماید 1( .نمره)
 -9مهارت های ارتباطی با کودک و خانواده را آشنا باشد و به روش صحیح بکار ببرد 2 ( .نمره)
 -11موارد کودک آزاری را شناسایی و گزارش نماید ( .در صورت وجود)
 -11موارد احتمالی خطای دارویی و غیره را در بخش کودکان شناسایی و گزارش نماید 1( .نمره)
 -12راههای کنترل عفونت در بخش کودکان را گزارش نماید 1( .نمره)
 -13چالش های بخش کودکان را شناسایی و گزارش نماید 2( .نمره)

بخش دوم :بخش نوزادان یا مراقبت ویژه نوزادان
هدف :کسب مهارت در مراقبت از نوزادان

مكان :مراکز درمانی وابسته به دانشگاهای علوم پزشکی
مدت 6 :شیفت
تكالیف:

 -1از حداقل  2-3نوزاد به طور کامل و بر اساس فرآیند پرستاری مراقبت نماید 4( .نمره)
 -2با بیماری های موجود در بخش مراقبت ویژه نوزادان آشنا گردند و بتوانند مراقبت صحیح انجام دهند 1 ( .نمره)
 -3با تجهیزات موجود در بخش نوزادان آشنا شده و به درستی به کار ببرد 1( .نمره)
 -4حداقل دو مورد معاینه فیزیکی کامل از نوزاد را انجام و گزارش نماید 1/5 ( .نمره)
 -5روش های کنترل درد در نوزاد را بداند و به درستی انجام هد 1( .نمره)
 -6محاسبه سرم و داروهای نوزاد را به طور کامل آشنا شود و انجام دهد 1 ( .نمره)
 -7در یک مورد پایش گازهای خونی نوزاد را انجام دهد 1( .نمره)
 -8رشد و تکامل نوزاد را به شیوه مناسب پایش کند 1( .نمره)
 -9کنترل جذب و دفع مایعات را در نوزاد به شیوه مناسب انجام دهد 1/5 ( .نمره)
 -11مهارت های ارتباطی با نوزاد و خانواده را آشنا باشد و به روش صحیح بکار ببرد 1 ( .نمره)
 -11در پنج مورد عالیم حیاتی نوزاد را به طور دقیق و با روش صحیح کنترل کند 1( .نمره)
 -12موارد احتمالی خطای دارویی و غیره را در بخش نوزادان شناسایی و گزارش نماید 1( .نمره)
 -13نوزاد را به روش صحیح در بخش پذیرش و ترخیص نماید 1 ( .نمره)
 -14از نوزاد تحت نوردرمانی به طریق صحیح مراقبت نماید 1 ( .نمره)
 -15در یک مورد فراورده های خونی را با رعایت اصول به نوزاد تجویز نماید ( .در صورت وجود)
 -16راههای کنترل عفونت در بخش نوزادان را گزارش نماید 1( .نمره)
 -17چالش های بخش نوزادان را شناسایی و گزارش نماید 1 ( .نمره)
بخش سوم :کمک مربی ( 5جلسه  2ساعته در نرم افزار دان)
هدف :کسب مهارت در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
مكان :مراکز درمانی به صورت همراهی با اساتید و مربیان بالینی دانشکده
مدت 6 :شیفت
تكالیف :ارائه گزارش کار
بخش چهارم :کارگاه پیشرفته احیای نوزاد
هدف :کسب مهارت در زمینه احیا نوزاد با جدیدترین پروتکل
مكان :دانشکده پرستاری و مامایی
مدت 4 :ساعت
تكالیف :ارائه گزارش کار
بخش پنجم :آزمون آسکی (به صورت حضوری از اول شهریور)
هدف :ارزشیابی مهارت در انجام مراقبت های پرستاری

مكان :دانشکده پرستاری و مامایی
مدت 8 :ساعت
بخش ششم :کار در عرصه  6روز و ارائه آنالین دو شیفت و جمعا  8شیفت
هدف :کسب مهارت در مراقبت از نوزادان و کودکان مبتال به بیماری های حاد و مزمن

مكان :بخش های داخلی ،جراحی ،عفونی ،اورژانس یا ویژه کودکان یا نوزادان مراکز درمانی وابسته به دانشگاهای علوم پزشکی
مدت 6 :شیفت در بخش های ذکر شده

