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 NICU 2کارشناسی پرستاری، بخش  8ترم  کارورزی

  کارشناسی پرستاریرشته و مقطع تحصیلی :                             پرستاری کودکاندر عرصه  ورزیکار نام درس:
   ژیال حیدرپور، هیات علمی گروه کودکان مربی:            98اول  نیمسالنیمسال تحصیلی :         8ترم: 

  8-14ترم از ساعت هر هفته در طول  یک شنبه و دوشنبهروز روز و ساعت برگزاری :   
                       جلسه 6 تعداد جلسات:                الزهرابیمارستان  ،NICU 2بخش  محل برگزاری :

 در زمینه مشکالت شایع نوزادان.  Case methodبحث گروهی به صورت  و کار عملی در بالین نحوه مدیریت جلسات: 

شتی و نیازهای مختلف     نوزادبه کارگیری مهارتهای بالینی در مورد  دف کلی:ه  صول اولیه بهدا ارائه  ،نوزادانو خانواده با توجه به ا

 و توانمندسازی آنها. سالمت خانواده در جهت ارتقاء بهو آموزش  مداخالت مناسب پرستاری

  :وظایف  دانشجو

 و انجام وظایف طبق موارد اعالم شده در الگ بوک. نوزادمطالعه پرونده پزشکی و پرستاری حضور فعال در بالین،  
 رعایت موارد ارائه شده در فرم ارزشیابی 

 تکالیف دانشجو:

 آماده کردن و اجرای دستورات دارویی و سرم تراپی با نظارت مربی و مشارکت فعال در انجام کارهای عملی. 

 نوزاد.جری فرایند پرستاری حداقل برای یک طراحی و ا 

و  RDSسییپسییی ، ایکتر، گلیسییمی، هیپوترمی، هیپودر زمینه مشییکالت شییایع نوزادان نار   ارائه مطالب آموزشییی  

 (...IVH ,و سورفاکتانت درمانی، اصول اکسیژناسیون نوزاد
 رائه اطالعات دارویی در مورد داروهای رایج مورد استفاده در بخشا 

 قوانین مربوط به کارآموزی :

 حضور فعال و مرتب  

 داشتن یونیفرم مرتب 

 اتیکت شناساییداشتن  

 کبه همراه داشتن الگ بو 

 عدم استفاده از تلفن همراه در بخش 

 استفاده از کفش سفید در بخش 

 رفرنس برای مطالعه: معرفی

  عفت شیخ بهاءالدین زاده / دکتر وحید راعی: مولف، واحد مراقبتهای ویژه نوزادان NICU پرستاریکتاب 

 نمییارلیین والیید -ورکییلیینمییولییف:  )NICU(  پییرسییییتییاری مییراقییبییت هییای ویییژه نییوزادان    کییوریییکییولییوم اصییییلییی  

 رمترجم: دکتر ملیحه کدیو

   برنامه احیای نوزاد( NRPکتاب 
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Log book کارشناسی پرستاری، بخش  8ترم  کارورزیNICU 2 

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ،علمی گروه کودکانمربی: ژیال حیدرپور، هیات 

 ارزیابی مربی اجرای مستقل اجرا با کمک  مشاهده سخنرانی و یا بحث گروهی بیمارستان الزهرا  NICU 2های یادگیری در بخش حداقل

      و اجرای آن. ویژه نوزادان شناخت اصول کنترل عفونت در بخش

هنگام ورود     WHOطبق گایدالین    Hand washingجرای ا

 .به بخش

     

      بستری و اجرای آن. نوزادشناخت اصول ایمنی در مراقبت از 

      .در بخش و اجرای آنNIDCAP شناخت اصول
      شناخت تجهیزات مورد استفاده در بخش و نحوه کارکرد آنها.

با تاکید بر رعایت   STABLEنوزاد طبق اصییول  گرفتن تحویل

 NIDCAPاصول 

     

      ن.و نحوه کار با آ تنظیم دمای انکوباتور و یا وارمر

       SPO2 و  کنترل عالیم حیاتی نوزاد

      و مدیریت آن.RDS score نمره دهی

      مدیریت آن.و  Pain score   نمره دهی

های رایج در      خت دارو نا کاربرد، عوارض و مهمترین  شییی بخش، 

 توجهات پرستاری آنها.

     

      نوشتن کاردک  دارویی.

      محاسبه دوزاژ دارویی و نحوه آماده کردن داروها

      دارویی و اجرای آنآماده کردن دستورات 

      با گلوکومتری  BSچک 

      OG/ NG tubeتعبیه 

      گاواژ شیر مادر با رعایت اصول استاندارد

      شناخت سرمهای رایج در بخش و کاربرد آنها.

  آماده کردن دستور سرم درمانی و اجرای آن، نوشتن کارت سرم،    

ست.    سرم و نحوه کار با میکرو سرم     تنظیم قطرات  ستور  تهیه د

 درمانی و اجرای آن، نوشتن کارت سرم و تنظیم پمپ سرم 

     

ر  و مشاهده نحوه انجام آن و د نوزاد شناخت وسایل رگ گیری از   

 صورت فراهم بودن شرایط اجرا.

     

      . PICC, VUCمشاهده و مشارکت در تعبیه 

  دئی، غربالگری تیروجهت انجام آزمایشات خونی خونگیری از نوزاد

 BCو تهیه 

     

        INSUREبه روش  مشاهده و مشارکت در تزریق سورفاکتانت

      پرستاری  توجهاتو  NCPAPست کردن دستگاه 



 نحوه ارزیابی دانشجو

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 

 حرفه ای-رعایت مسائل اخالقیمعیار اول: 

 

 نظیر:  

 رعایت وقت شناسی 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت لبا  فرم دانشگاه و اتیکت 

 احسا  مسئولیت 

  بیمار و ارتباط مناسب با اواحترام به 

 هااحترام به پرسنل و ارتباط مناسب با آن

3 2 1 

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت معیار دوم:

 

 

 نظیر:

 های تخصییصییی بیماران واگشار شییده در راسییتای اهدا   توانایی انجام مراقبت

 کارآموزی مربوطه ضمیمه در طرح درسی(

  مراقبت از بیماران بر اسا  اصول پراکتیکالدقت در انجام 

 آموزش به بیمار و خانواده وی

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 مهارت های علمی و شناختی معیار سوم:

 

 :نظیر

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

   های ارائه شیییده از طر    ها و گزارش ارائه کنفران

 مدر  محترم مربوطه

 

5 4 3 2 1 

 

 ایاخالقی و حرفهمسائل  نام و نام خانوادگی دانشجویان ردیف

 (3تا  1 

 

 مهارت های تخصصی بخش مربوطه

 (12تا  1 

 

 

 های علمی و شناختیمهارت

 (5تا  1 

نمره 

 نهایی

 

1.     

 

  

 ارزیابی دانشجو پایان هر جلسه و ارزشیابی نهایی پایان هر دوره خواهد بود.

سی هود،     سیژن درمانی از جمله اک سایل اک ،  NCPAP  کار با و

HFNC, .و دستگاه ونتیالتور 

     

مراقبتهای پرستاری در اکسیژناسیون نوزاد و جلوگیری از عوارض 

 آن.

     

      انجام فتوتراپی با رعایت اصول استاندارد

      ساکشن راههای هوایی

  و شیییردهی به نوزاد و KMCآموزش به مادر در زمینه اصییول 

 اصول کنترل عفونت و ...

     

در زمینه مشییکالت شییایع نوزادان  شییناخت مراقبتهای پرسییتاری 

و   RDSسییپسییی ،   ایکتر، گلیسییمی،  هیپوترمی، هیپونار   

   (...IVH ,و سورفاکتانت درمانی، اصول اکسیژناسیون نوزاد

     

 مطالعه پرونده پزشکی بیمار، بررسی و تحلیل دستورات دارویی و

 آزمایشات خونی و....

     

 همراهی در تحویل گرفتن نوزاد از اتاق عمل و زایمان طبق اصول
ISBAR 

     

      نوشتن گزارش پرستاری از نوزاد

      طراحی و اجرای فرآیند پرستاری

      موالژ نوزاد انجام گامهای نخستین احیای نوزاد روی

      با بگ و ماسک و دستگاه نئوپا    PPVانجام 

      موالژ نوزاد روی انتوباسیون

      موالژ نوزاد روی انجام ماساژ قلبی و تعبیه کاتتر ورید نافی

      موالژ نوزاد روی نجام دستورات دارویی در احیای نوزاد روی ا


