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 شماره دانشجويي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          نام كارآموز:          

 وظايف حرفه اي دانشجويان در كارورزي پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان 

، درمانگاه مادران باردار و نازايي، تنظيم خانواده، زايمان و بعد از زايمان بخش:       واحد  2روزه تعداد واحد: 5هفته  4مدت كارآموزي: 

     سزارين، مادران باردار تحت نظر، نوزادطبيعي و آسيب پذير .....

 هدف كلي درس:

دانشجو بايد قادر باشد از مددجو بر اساس نياز وي و استانداردهاي علمي مراقبت به عمل آورده و مهارت كسب كند و ، در پايان دوره كارورزي 

آموخته هاي نظري و فرآيند پرستاري از مددجو )با بارداري كم خطر در درمانگاه هاي پره  بر اساس مفاهيم پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و

 .دهد آموزش مراقبت نموده و اتاق عمل، ريکاوري( -نوزادان تحت مراقبت، سزارين-ناتال و بخش حاملگي پر خطر، زايمان

 اهداف ويژه

 رواني مددجوراانجام دهد.-جسمي بررسي وضيعيت -1

 را به مددجوي با حاملگي پرخطرارائه دهد. اموزش هاي الزم -2

 ارائه مراقبت هاي پرستاري را براساس وضيعيت مددجو باتوجه به فرايند پرستاري راانجام دهد. -3

 نمرات ارزشيابي:

آموزش به مددجو و ارائه پمفلت - 4نمره(     2 ( ارائه مددجو-  3   نمره( 2كنفرانس )     -2  مره(ن25)  ابزار ارزشيابي  -1

 نمره(2امتحان پايان بخش )   -5    نمره( مادران باردار، زايمان، پس از زايمان و نوزادنارس 6)  ارائه فرآيند پرستاري نمره(3)

 = نمره دانشجو2.5تقسيم بر نمره( 51:) نمره(                                                     مجموع11الگ بوگ   )-6 

 رمانگاه زنان باردارد

 مالحظات اجرانشد اجراشد معيارهاي كنترل دانشجو در درمانگاه توسط استاد باليني رديف

    بررسي فيزيکي مادر شامل: 

    كنترل عالئم حياتي )فشارخون، نبض، درجه حرارت و تنفس(  -1

    كنترل وزن  -2

ختنه، بخشهای زايمان ، بعد از ،خانوادهدرمانگاه مادران باردار، تنظيم  عنوان درس: 

 نارس(،مرکز نازايي و اتاق عمل نوزادان )سالم و  ICUزايمان،سزارين، مادران تحت نظر، 

                   مقطع تحصيلي: كارشناسي                         عرصه  پرستاریگروه هدف: دانشجويان 

 روزه 5هفته  4مدت دوره:                                                                                                                مادرا ن و نوزادانپيش نياز: 
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    مشاهده سر   -3

    مددجو: )ادم،ماسک حاملگي،رنگ ملتحمه،صلبيه(صورت   -4

    دهان:   -5

    گردن:  -6

    دستگاه تنفسي:  -7

    پستانها: نوک سينه و.....  -8

    لينانگرا(و ارتفاع رحم -خطوط حاملگي )استريا شکم:  -9

 هفتگي 32انجام مانورلئوپولد از حدود   بررسي وضعيت جنين:  -11

 سمع صداي قلب جنين-پوزيشن جنين

   

    هموروئيد وضعيت گوارشي:  -11

    وضعيت تغذيه:  -12

    وضعيت سيستم ادراري: )سوزش ، تکرر،هماچوري(  -13

    وضعيت تناسلي: ) سوزش ،خارش،ترشح(  -14

    كنترل انتهاها: )ادم ،واريس(  -15

    بررسي وضعيت رواني مددجو: )خوشحلي ،افسرده گي، حاملگي (  -16

    )خون وادرار(بررسي آزمايشات كلينيکي:   -17

    كزاز و ....  بررسي واكيسناسيون  -18

 استفراغ و تهوع-ادرار تكرر-جزئي هاي ناراحتي بررسي  -19

 كمر درد–ضعف  -درد شكم-سردرد-نفس تنگي-پا كرامپ-سردل سوزش

   

پوشاك : آموزش به مددجو در مورد مراقبت هاي دوران بارداري   -21

حوه ن-عالئم هشدار دهنده -شغل-مسافرت-تغذيه-)كفش، لباس، شكم بند(

-ارسيگ-رانندگي-دفع-شكايات جزئي-مراجعه به درمانگاه واكسيناسيون

 داروها-رعايت بهداشت فردي )دندان، پوست، استحمام( دندانها

 شيردهي-آمادگي جهت زايمان

   

ليست اتاق زايمان چک  

 مالحظات اجرا نشد اجرا شد اقدامات پرستاري رديف

    مددجو شامل: خون و ادرار بررسي آزمايشات  -1

    كنترل عالئم حياتي -چك كردن پرونده  -2

    كنترل وضعيت جنين در داخل رحم )انجام مانورلئوپولد(  -3

    كنترل حركات جنين -كنترل ارتفاع قله رحم  -4

    كنترل ترشحات رحمي -كنترل انقباضات رحمي  -5

    تاريخ احتمالي زايمان -تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي  -6

    كنترل سرم -7

    لمس قله رحم و كنترل خونريزي رحمي -بررسي جفت -8

    بررسي ناحيه اپي زياتومي -9
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    تعيين آپگار دقيقه اول و پنجم -11

    شريان و يك وريد( 2بررسي بندناف نوزاد )از نظر داشتن  -11

    بررسي پستان ها -12

    مثانهبررسي  -13

    به مادر و شير دهي   آموزش تمرينات حين زايمان -14

    فراهم آوردن موقعيتي جهت تغذيه نوزاد  از پستان مادر -15

    آموزش بهداشت فردي -16

 چك ليست بخش پس از زايمان

 مالحظات اجرا نشد اجرا شد اقدامات پرستاري رديف

    وادراربررسي مددجو از نظر: آزمايشات خون   -1

    رحله چهارم زايمان و بعد از زايمانمپذيرش مددجو در   -2

    كنترل عالئم حياتي  -3

    كنترل سرم  -4

    كنترل قله رحم    -5

    خونريزي واژن )لوشيا(  -6

    بررسي سيستم گوارشي )بهداشت، دهان، نفخ، يبوست(  -7

    بررسي سيستم ادراري )سوزش، ميزان، رنگ(  -8

سيستم پستاني )احتقان سينه ، غدد شيري، نوك بررسي   -9

 پستان ها(

   

سر وگردن )رنگ پريدگي، مشاهده مخاط ملتحمه چشم،   -11

 كم خوني، دوبيني، تاري ديد، پشه پراني(

   

    كنترل هومن ساين  -11

نحوه صحيح  ،Kegel و آموزش ورزش هاي بعد از زايمان  -12

بارداري ، تغذيه شيردهي ،مراقبت از نوزاد، پيشگيري از 

 دوران شيردهي ، احكام دوره پس از زايمان

   

 در بخش سزارين چک ليست بخش پس از زايمان

 مالحظات اجرا نشد اجرا شد اقدامات پرستاري رديف

    آمادگي هاي قبل از عمل  - 1

    مراقبت هاي بعد از عمل - 2

 چك ليست نوزادان طبيعي

 مالحظات اجرا نشد اجرا شد تدابير پرستاري رديف

    تميز كردن دهان و حلق نوزاد توسط پوآر  -1

    NGTتخليه معده نوزاد از وجود مايع آمينوتيك توسط   -2
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    بررسي ناحيه بيني، حلق از نظر ناهنجاري ها   -3

    قرار دادن نوزاد در وضعيت مناسب جهت تسريع تخليه ترشحات  -4

    ديسترس تنفسيرساندن اكسيژن كافي به نوزاد هنگام   -5

    (T,P,Rكنترل عالئم حياتي نوزاد )  -6

    خشك نمودن نوزاد -پوشاندن نوزاد با لباس سبك و نازك  -7

    نگه داشتن نوزاد در يك پتوي گرم  -8

    قرار دادن نوزاد در محل امن و گرم  -9

    دور نگه داشتن نوزاد  از كوران هوا  -11

    كار با نوزاداستفاده كردن از وسايل گرم هنگام   -11

    برهنه نبودن كامل نوزاد هنگام معاينه فيزيكي   -12

    بررسي فيزيكي كامل نوزاد  -13

    كنترل درجه حرارت محيط  -14

    كنترل درجه حرارت نوزاد از طريق معقد وزيربغل  -15

    حمام نمودن نوزاد -شتشوي دست قبل و بعد از تماس با هر نوزاد  -16

    غير امنعدم ترك نوزاد در محل   -17

    دورنگه داشتن وسايل تيز و برنده از نوزاد -18

    كوتاه نمودن ناخن هاي نوزاد -19

    ريختن قطره چشمي -21

    پسر و نظافت دستگاه تناسلي نوزاد دختر -21

    اندازه گيري دور سر،دورسينه،قد، وزن -22

    بررسي و نظارت محل ختنه گاه درنوزاد پسر -23

 مالحظات اجرا نشد اجرا شد تدابير پرستاري رديف

    پوشاندن لباس سبك و تميز -خشك و تميز نگه داشتن بند ناف -24

    قرار دادن بند ناف خارج از پوشك نوزاد -25

    كنترل رفلكس هاي نوزاد -به صورت عضالني Kتزريق ويتامين  -26

    برقراري تغذيه با شير مادر بالفاصله بعد از زايمان  -27

    قرار دادن نوزاد در وضعيت مناسب بعد از تغذيه -28

    آموزش به مادر در ارتباط با تغذيه با شير مادر 29

 چک ليست نوزادان آسيب پذير
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 مالحظات اجرانشد اجراشد اقدامات پرستاري رديف

    :بررسي فيزيکي كامل نوزاد  -1

    بررسي ناحيه بيني و حلق نوزاد از نظر ناهنجاري ها  -2

    رساندن اكسيژن كافي به نوزاد هنگام ديسترس تنفسي  -3

    كنترل عالئم حياتي نوزاد  -4

    حمام نمودن نوزاد )تكه اي، كامل، داخل انكيباتور(  -5

    تنظيم قطرات سرم نوزاد  -6

     -رباتووكميز كردن محيط داخلي اناشنايي ،كار و   -7

    مراقبت از نوزاد هنگامي كه در زير نور فتوتراپي قرار دارد  -8

خانواده   چك ليست درمانگاه تنظيم  

 مالحظات اجرانشد اجراشد مراقبت هاي پرستاري رديف

    تنظيم و تكميل پرونده بهداشتي  -1

    پروژستروني HD،LD  ،Minipilآموزش قرص هاي ضدبارداري  -2

    رابطه با روش تزريقي )آمپول و پروژسترون(آموزش در   -3

    BBTآموزش در رابطه با روش بيولوژيك :سيكل پريود، منقطع   -4

    )بستن لوله ها درزنان( آموزش در رابطه با روش  جراحي  -5

 


