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کارورزی در عرصه

پرستاری کودکان

گشٍُ پشستبسي
ًین سبل دٍم سبل تحػیلی 95-96

کارورز گرامی
مبسٍسصي دس ػشغِ ( )Nursing Internshipثب ّذف تسْیل گزس اص هشحلِ داًطجَیی ثِ پشستبسي
مِ هستقل ػول هی مٌذ عشاحی ضذُ است .اهیذ است دس دٍسُ مبسٍسصي دس ػشغِ پرستاری کودکان
ثتَاًیذ ثشاي استقبء سالهت مَدك ٍ خبًَادُ ٍ افضایص غالحیت ػلوی ٍ ػولی خَد مَضب ثبضیذ.

قبل از ورود به بخص موارد زیر را مطالعه نماییذ:
 لغفب ملیِ فؼبلیت ّبي آهَصضی خَد سا عی دٍسُ مبسٍسصي دس ایي دفتشچِ ثجت ٍ یب پیَستًوبییذ.
 اًجبم پشٍسیجشّبي اًجبم ضذُ سا ثِ تبییذ هشثی ًبظش (خبًن ّب سادسصم ٍ ًؼین آثبدي) ثشسبًیذ. دفتشچِ تنویل ضذُ خَد سا دس پبیبى دٍسُ ثِ مدیش گشٍُ تحَیل دّیذ. -مذت مبسٍسصيٍ 1/5 :احذ هؼبدل  12ضیفت مبسي (ضص ضیفت غجح یب ػػش ،سِ ضیفت ضت).

از ضما انتظار می رود تا مقررات آموزضی را مذ نظر قرار دهیذ:
 )1استفبدُ اص یًَیفشم عجق هقشاست داًطنذُ (پَضیذى سٍپَش سفیذ ٍ تویض ،هقٌؼِ ٍ ضلَاس
هطنی(سَسهِ اي) ،ػذم استفبدُ اص ضلَاس جیي ،مفص هٌبست ثبلیي) ٍ استفبدُ اص مبست ضٌبسبیی.
 )2مَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اص الك ٍ صیَس آالت.
 )3حضَس دس ضیفت عجق ثشًبهِ تؼییي ضذُ ٍ حضَس ثِ هَقغ دس ثخص.
 )4سػبیت ضئًَبت حشفِ اي دس ثشخَسد ثب ثیوبساىّ ،وشاّبىّ ،ونبساى ،مبدس آهَصضی دسهبًی.
 )5خشٍج اص ثیوبسستبى دس ضشایظ خبظ غشفب فقظ ثب مست هجَص متجی اص سوپروایسر هسئَل ضیفت
یب هتشٍى هقذٍس هی ثبضذ.
 )6دس عَل دٍسُ هجبص ثِ غیجت ًوی ثبضیذّ .ش گًَِ جبثجبیی ٍ یب ػذم اهنبى حضَس دس ضیفت ثِ
دلیل ثیوبسي ثبیستی ثب ّوبٌّگی سوپروایسر ٍ مذیرگروه غَست گیشد ٍ دس اسشع ٍقت ًیض ججشاى
گشدد.
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 )7دس خػَظ هسبئل هشثَط ثِ مبسٍسصي ثب

هشثی ٍ هذیش گشٍُ توبس ثگیشیذ.

پست النتشًٍیل اػضبي گشٍُ:
خبًن صّشا ًؼین آثبدي :ػضَ گشٍُznaeimabady@gmail.com :
خبًن لیال سادسصم :هذیشگشٍُ leilaradrazm@yahoo.com

تلفي023- 32390380 :
 )8فعالیت هایی که بایستی ارائه ضود :گسارش یک مورد بیمار.
ً )9حَُ ارزضیابی  :کار بالینی و فعالیت های آموزضی ،گسارش یک مورد بیماری ،آزمون پایان
دوره.

برگه ثبت فعالیت ها در بخش جنرال اطفال
ثجت تؼذاد دفؼبت
ضیفت ّب ثب رمش تبسیخ

تایید ناظر+
کیفیت کار

فعالیت انجام ضذه
کنترل عالئم حیاتی
کنترل تب و پاشویه
کنترل کارت  /کاردکس و
پرونده
به کارگیری نبوالیزر
بخور تراپی
دارو دادن محاسبه دقیق دوز
دارو
آموزش به کودک و خانواده
جمع آوری نمونه مدفوع
کنترل جذب و دفع
تعویض پانسمان
بررسی رشد و تکامل
جمع آوری نمونه ادراری با
بگ
رعایت موارد کنترل عفونت
سرم تراپی ،اضافه کردن
صحیح الکترولیت ها داخل
سرم
برقراری ارتباط خوب با
کودک
استفاده از تکنیک های بازی
در درمان
سایر موارد :ذکر شود

خص
فرم ارزضیابی :سر پرستار ب
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خَة

عمومی
Code dressing

حجبة اسالهی ٍ پَضص حشفِ اي

Code dressing

ثْذاضت فشدي

هسئَلیت پزیشي
communication

ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَقغ
استجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى

تخصصی
 .1گضاسش دّی (ضفبّی -متجی)
 .2تَاًبیی اًجبم پشٍسیجشّبي دسهبًی هشاقجتی
 .3تَاًبیی مبسثشد ضیَُ غحیح داسٍ دسهبًی
 .4تَاًبیی مبسثشد ضیَُ غحیح سشم دسهبًی
 .5تَاًبیی سفغ ًیبصّبي جسوبًی مَدك (تغزیِ ،ثْذاضت ،دفغ،
ثبصي).....
 .6تَاًبیی پزیشش ٍ تشخیع ثیوبس

هتَسظ

ضؼیف

اقشا متبثل مفی ثٌفسل الیَم ػلیل

حسیجب (اسشا.

آیِ ً )14بهِ ػولت سا ثخَاى ٍ خَدت قضبٍت مي مِ ثب تَ

چِ ثشخَسدي ضَد.

فرم ارزضیابی :خودارزیابی
خَة

عمومی
 Codeحجبة اسالهی ٍ پَضص حشفِ اي
dressing
 Codeثْذاضت فشدي
dressing
هسئَلیت پزیشي ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَقغ
 communicatاستجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى
ion
تخصصی
 .1گضاسش دّی (ضفبّی -متجی)
 .2تَاًبیی اًجبم پشٍسیجشّبي دسهبًی هشاقجتی
 .3تَاًبیی مبسثشد ضیَُ غحیح داسٍ دسهبًی
 .4تَاًبیی مبسثشد ضیَُ غحیح سشم دسهبًی
 .5تَاًبیی سفغ ًیبصّبي جسوبًی مَدك (تغزیِ ،ثْذاضت ،دفغ،
ثبصي).....
 .6تَاًبیی پزیشش ٍ تشخیع ثیوبس
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ضؼیف
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فرم ارزضیابی :مربی ناظر(سوپروایسر بالینی)
خَة

عمومی
 Codeحجبة اسالهی ٍ پَضص حشفِ اي
dressing
 Codeثْذاضت فشدي
dressing
هسئَلیت پزیشي ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَقغ
 Communicaاستجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى
tion
تخصصی
 .1گضاسش دّی (ضفبّی -متجی)
 .2تَاًبیی اًجبم پشٍسیجشّبي دسهبًی هشاقجتی
 .3تَاًبیی مبسثشد ضیَُ غحیح داسٍ دسهبًی
 .4تَاًبیی مبسثشد ضیَُ غحیح سشم دسهبًی
 .5تَاًبیی سفغ ًیبصّبي جسوبًی مَدك (تغزیِ ،ثْذاضت ،دفغ،
ثبصي).....
 .6تَاًبیی پزیشش ٍ تشخیع ثیوبس

هتَسظ

ضؼیف

ضوبسُ داًطجَیی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

فؼبلیت ّب

ًوشُ

هالحظبت

اسصضیبثی دس ثبلیي

12

فشم ّبي اسصضیبثی ،تَسظ پشستبساى ٍ هشثی

گضاسش هَسد
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اسائِ الضاهی است.

آصهَى متجی دس پبیبى دٍسُ
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تَسظ گشٍُ

(تٌْب اص هَاسد اػالم ضذُ)
ثشاي اسصضیبثی ثْتش هی تَاًیذ ّش گًَِ فؼبلیت آهَصضی هشتجظ مِ عی ایي مبسٍسصي اًجبم دادُ ایذ
سا پیَست ًوبئیذ.
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