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دانشجوي گرامی
بازنگري فعالیتهاي روزانه دانشجو فرصتی را فراهم کند تا ارزشیابی فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی بصورت
مستند انجام شود .اگر دانشجو براي انجام تكالیف خويش بازخوردي از سوي مدرس دريافت نكند زمینه
پیشرفت وي پنهان خواهد ماند .ضمن آرزوي موفقیت در طی دوره کارآموزي کودکان الزم به ذکر است که اين
دفترچه ) )log bookبه منظور ثبت کلیه فعالیت هاي آموزشی بالینی شما در بخش کودکان طراحی شده
است .اطالعات موجود در اين دفترچه جهت سنجش پروسیچرهاي انجام شده در بخش کودکان طراحی شده و
هدف آن ارتقاي کیفیت آموزش بالینی دانشجوي ان عزيز است .امید است بتوانید در جهت حفظ و ارتقاء سالمت
کودك و خانواده و ارتقاء توانمندي علمی -عملی خود کوشا باشید .انتظار می رود آنچه را که تاکنون آموخته
ايد را در بخش اجرا و کمک به کودك بستري در بخش ،خانواده و مراقب وي بكنید.

اصول کلی تکمیل):(log book
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هر دانشجو بايد  log bookخويش را به تنهايی پر کند.
هر دانشجو بايد تمامی اقدامات عملی انجام شده توسط خويش را در قالب  log bookثبت نمايند.
تمامی دانشجويان موظف هستند کلیه اطالعات ثبت شده در  log bookرا به تفكیک به تايید و امضاء
استاد مربوطه برسانند.
الگ بوك را طی کارآموزي با خود داشته باشید ،کلیه تكالیف خود را کامل نموده و در پايان دوره به
مربی مربوطه تحويل دهید و بايد به امضاي مربی بالینی برسد .در حفظ و نگه داري الگ بوك کوشا
باشید در صورت مفقود شدن مسئولیت آن به عهده خودتان است.
قوانین و مقرارت آموزشی:

 -1ساعت کارآموزي در بخش از ساعت  7:30الی  13می باشد.
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پوشیدن روپوش سفید و تمیز در بخش الزامی است .استفاده از يونیفرم مطابق مقرارت دانشكده
(استفاده از اتیكت ،روپوش سفید ،مقنعه و شلوار سرمه اي و کفش ساده ،عدم استفاده از شلوار جین).
در زمینه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زيور آالت متعاقب قوانین و مقررات دانشكده عمل
نمايید
در برخورد با بیماران ،همراهان آنها ،همكاران ،کادر آموزشی -درمانی در بخش رعايت اصول اخالقی و
شئونات اسالمی را نمايید.
خروج از بخش يا بیمارستان تحت عناوينی مانند :پیگیري امور اداري ،شرکت در جلسه و  ...فقط با
کسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد.
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزي و کارآموزي در عرصه الزامی است و ساعات غیبت
دانشجو در اين دروس از  0.1مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز نمايد.
اختصاص بخشی از ساعت کارآموزي به استفاده از کتابخانه و اينترنت و  ...در طول کارآموزي فقط با نظر
مربی مربوطه امكان پذير است و صرفاً اين استفاده بايستی در ارتباط با موضوع کارآموزي باشد.
براي کپی از جزوات آموزشی در طول کارآموزي می توانید با نظر مربی مربوطه از کتابخانه مرکز
آموزشی استفاده نمايید.
رعايت قوانین و مقررات آموزشی در بخش Case-report ،آموزشی يا درمانی تشخیصی ،شرکت در
بحث گروهی ،اجراي پروسجرهاي پرستاري زير نظر مربی مطابق با اصول علمی آموخته شده ،توجه و
برآورد نیازهاي مراقبت جسمی-روحی کودکان/والدين ،مواردي هستند که در ارزشیابی لحاظ می شود.
هدف کلی درس:

شرح درس :دانشجويان در اين کارآموزي ضمن مشاهده بیماري هاي دوران کودکی از نوزادي تا نوجوانی ،به
تمرين مراقبت هاي پرستاري از کودك مبتال و خانواده ي وي و نقش هاي خود در زمینه ارتقاي سالمت،
حمايت از کودك و خانواده (مراقبت خانواده محور) می پردازند.
هدف کلی درس :مشاهده انواع بیماري هاي دوران کودکی شامل ناهنجاري هاي مادرزادي و اختالالت ساير
دستگا ه هاي بدن ،همچن ین انجام اقدامات پرستاري مرتبط با هر يک از بیماري ها با تاکیید بر آموزش به
کودك و خانواده.
اهداف کارآموزی:
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ارتباط مناسب و درمانی با کودك و خانواده برقرار کنند.
موازين ايمنی را براي کودك بستري رعايت کنند.
رشد و تكامل کودك در هر رده سنی با شاخص هاي استاندارد را شناسايی کنند.
ارزيابی و بررسی دقیق از کودك و خانواده وي انجام داده و موارد انحراف از سالمت را شناسايی
کنند.
بر اساس بررسی و شناخت از کودك تشخیص هاي پرستاري مرتبط را انجام داده و بر مبناي آنها،
اقدامات پرستاري مناسب را طراحی و اجرا نمايند.
نمونه گیري هاي مختلف را با روش صحیح انجام دهند.
دارو دادن به روش استاندارد و از راه هاي گوناگون (خوراکی ،تزريقی و ساير شیوه ها) را با توجه به
گروه هاي مختلف سنی را انجام دهند.
سرم هاي رايج در بخش کودکان را با شیوه استاندارد آماده کنند.
محلول هاي وريدي را به شیوه استاندارد و با در نظر گرفتن گروه هاي مختلف سنی انفوزيون کنند.
انواع پانسمان هاي مختلف را به شیوه استاندارد انجام دهند.
هر گونه تغییر وضعیت در کودك را شناسايی و راهكار مناسب ارائه نمايند.
گزارش پرستاري جامع و کامل و با در نظر گرفتن اصول و استانداردهاي گزارش نويسی و با توجه به
ابعاد مختلف (جسمی ،روانی ،اجتماعی و عاطفی) کودك ثبت نمايند.

لطفا ذکر فرمایئد که چه انتظارات و توقعاتی از این بخش داشته اید.
تا چه میزان این انتظارات و توقعات برآورده شده است:
مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجويی:

ترم:

ورودي سال:

تاريخ شروع کارآموزي:

تاريخ اتمام کارآموزي:

محل برگزاري:

مربی:

Email:

وظایف و تکالیف کارآموزی:

-1شرکت فعال و به موقع و بدون غیبت در محیط کارآموزي
-2شرکت فعال ودر مداخالت درمانی و مراقبتی
-3داشتن مطالعات الزم در مورد بیماري ،آزمايشات و دستورات دارويی
-4ارائه روزانه شرح حال تحت مراقبت بر بالین بیمار
-5ارائه کنفرانس بر بالین کودك يا نوزاد
-6تهیه جزوه آموزشی و دادن آموزش هاي الزم به مادران نوزادن يا کودکان بر حسب بیماري مرتبط
-7ارائه يک فرآيند کامل پرستاري با توجه به  caseمورد مطالعه در اواخر کاراموزي
-8ارائه يک گزارش کامل پرستاري با توجه به  caseمورد مطالعه در اواخر کاراموزي
با توجه به اهداف تعیین شده و شرح وظایف دانشجویان و نحوه گذراندن واحد کارآموزی در بخش
های کودکان و نوزادان بصورت ذیل خواهد بود:
-1براي هر دانشجو  3الی  2بیمار در نظر گرفته می شود.
 -2دانشجويان کلیه مراقبت هاي اولیه و اختصاصی پرستاري را بر مبناي فرآيند پرستاري انجام
دهند.
نحوه ارزشیابی دانشجویان بر مبنای زیر انجام خواهد شد:
فرم ارزشیابی دانشجو 70 :نمره
نام و نام خانوادگی :
بخش:
نمره آزمون کتبی10 :
کارآموزي70 :
تعداد غیبت:

رشته و ترم تحصیلی:
مدت کارآموزي :از تاريخ
نمره تكالیف20 :

لغايت
نمره

موارد ارزشیابی

خیلییی
خوب

انجام مراقبت هاي بهداشتی روزانه (مراقبتت
از چشم ،بینی و )...
رعايت موازين کنترل عفونت (شستن دست)
رعايتتت متتوازين ايمنتتی نتتوزاد (بستتتن در
انكوباتور ،گذاشتن چشم بند و پوشتک بتراي
نوزاد حین فتوتراپی و )...
ارتباط صحیح و مناسب با مراقب و پرسنل
اخذ شرح حال کامل از نوزاد
معاينه فیزيكی ،کنترل عالئم حیاتی نوزاد
توزين روزانه ،کنترل جذب و دفع نوزاد
ثبت گتزرارش پرستتاري ،کنتترل و خوانتدن
پرونده
مراقبت صحیح از بند ناف
توانتتايی افتتتراف يافتتته هتتاي آزمايشتتگاهی
غیرطبیعی از طبیعی
توانايی انجام صحیح پانسمان
توانايی انجام صحیح سنداژ معده
توانايی انجام صحیح اکسیژن تراپی
توانايی انجام صحیح خونگیري از پاشنه پا
آشنايی مقدماتی با CPR
آماده کردن سرم
تنظیم قطرات سرم
ترانسفوزيون فرآورده هاي خونی
فیزيوتراپی ريه و اندام ها
ساکشن ترشحات حلق و بینی
گذاشتن شیاف براي کودك در صورت لزوم
گرفتن نمونه ادرار و مدفوع
توانايی بررسی و گزارش تغییر حاالت نوزاد
توانايی آموزش شیردهی به مادران شیرده

خوب

متوسط

ضعیف

مالحظات

آماده کردن داروها به شیوه استتاندارد ،تهیته
غلظت هاي مختلف سرم
اجراي تزريق صحیح عضالنی
اجراي تزريق صحیح از طريق میكروست
اجراي صحیح داروها از طريق نبواليزر
اجراي صحیح داروها از طريق اسپري
توجه کردن به دهان و دهانشويه کردن نوزاد
در صورت لزوم
حمام کردن ،جا به جا کردن نوزاد
تحقیق و جستجو کردن در مورد جديتدترين
مراقبتهاي پرستاري مرتبط با بیمتاري متورد
نظر
توانايی پذيرش نوزاد بیمار
شرکت در تحويل شیفت
پیگیري و کنترل روند درمانی نوزاد (حضوري
يا تلفنی)
ارائه فرآيند پرستاري و جزوه آموزشی 10 :نمره
ارائه کنفرانس بالینی و مطالعه دارويی 10 :نمره
امتحان کتبی 10:نمره
جمع کل 100 :نمر
فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری در بخش نوزادان
فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری در بخش کودکان
موارد ارزشیابی
انجتام مراقبتتت هتتاي بهداشتتی روزانتته کتتودك
(مراقبت از چشم ،بینی و )...
رعايت موازين کنترل عفونت (شستن دست)

خیلتتتی خوب متوسط ضعیف مالحظات
خوب

رعايت موازين ايمنی کتودك (بتاال بتردن نترده
تخت ،پیشگیري از حوادث کودك و )...
ارتباط صحیح و مناسب با کودك(بتا توجته بته
سن تكاملی) مراقب و پرسنل
اخذ شرح حال روزانه و کامل ازکودك
معاينه فیزيكی ،کنترل عالئم حیاتی کودك
توزين روزانه ،کنترل جذب و دفع کودك
ثبت گزرارش پرستاري ،کنترل و خواندن پرونده
کاربرد بازي با توجه به سن تكاملی کودك
توانتتتايی افتتتتراف يافتتتته هتتتاي آزمايشتتتگاهی
غیرطبیعی از طبیعی
توانايی انجام صحیح پانسمان
توانايی انجام صحیح سنداژ معده
توانايی انجام صحیح اکسیژن تراپی
آشنايی مقدماتی با CPR
آماده کردن سرم
تنظیم قطرات سرم
ترانسفوزيون فرآورده هاي خونی
فیزيوتراپی ريه و اندام ها
ساکشن ترشحات حلق و بینی
گذاشتن شیاف براي کودك در صورت لزوم
گرفتن نمونه ادرار و مدفوع
اموزش به والدين و کودکان باالتر از  7سال
آموزش اصول تغذيه کتودك بتا توجته بته ستن
تكاملی کودك
توانايی بررسی و گزارش تغییر حاالت کودك
توانايی آموزش شیردهی به مادران شیرده
آماده کردن داروها بته شتیوه استتاندارد ،تهیته
غلظت هاي مختلف سرم

اجراي تزريق صحیح عضالنی
اجراي تزريق صحیح از طريق میكروست
اجراي صحیح داروها از طريق نبواليزر
اجراي صحیح داروها از طريق اسپري
مراقبت پیشگیرانه از زخم بستر
اجراي صتحیح قطترات چشتم ،گتوش و بینتی،
گذاشتن شیاف
تحقیق و جستتجو کتردن در متورد جديتدترين
مراقبتهاي پرستاري مرتبط با بیماري مورد نظر
توانايی پذيرش نوزاد بیمار
شرکت در تحويل شیفت
اجت تراي مراقبتتتت هتتتاي قبتتتل از آزمايشتتتات
خاص(-LPآندوسكوپی و )...
پیگیري و کنترل روند درمانی نتوزاد (حضتوري
يا تلفنی)
جدول فعالیت های پژوهشی:
در اين بخش از دانشجو انتظار می رود که با توجه به بیمار مورد نظر ،يک شرح حال و فرآيند پرستاري کامل
به همراه تهیه پمفلت مرتبط و ارائه آن براي ديگر دانشجويان تهیه نمايد .ضمنا پمفلت بايد ضمیمه الگ بوك
باشد.
فعالیت های پژوهشی انجام شده
-1
-2
-3
بازخوردمربی

براي گذراندن اين واحد کارآموزي بازخورد و عكس العمل مربی با توجه به موارد جدول زير الزامیست.
باز خورد مربی
-1در طی مدت کارآموزي
-2در پايان کارآموزي
-3بازخورد نهايی
راهنمای ارزشیابی مدرس:
خیلی خوب 1 :نمره
خوب0.75. :
متوسط0.5 :
ضعیف0.25:
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
پرستاري کودکان ونگ
مبانی طب نلسون
کلیه دانشجويان می بايست ابتدا خود ارزيابی انجام دهند سپس استاد مربوطه فرم ارزشیابی را تكمیل نمايد.
تاريخ و امضاي دانشجو
تاريخ و امضا مدرس بالینی
امضاي مدير گرو
<موئد و سر بلند باشید>

