بسمه تعالی
دانشکده پرستاري بروجرد
اهداف رفتاري كارآموزي دانشجويان

بخش اطفال
اهداف کارآموزی در بخش کودکان:
 دانشجو پس از اتمام کار آموزی قادر باشد : -1کليه نکات و مراقبت های پرستاری مربوط به هر بيمار را برحسب نياز و
اولويت ها طبق فرايند پرستاری به نحو صحيح انجام دهد .
 -2نکات بهداشتي فردی و محيطي از قبيل شستن دست  ،نظافت بيمار و . . .
را بطور صحيح اجرات نمايد.
 -3قدرت ابتکار خود را در کارهای عملي  ،بسته به موقعيت های پيش آمده  ،به
نمايش بگذارد .
 -4بيماريهاي شايع كودكان و نوزادان را بشناسد و مراقبت هاي مربوطه پرستاري را به نحو احسن انجام دهد.
 -5نکات ضروري و مورد نياز در مراقبت از كودک به والدين با توجه به فرايند آموزش ،ياد دهد.
 -6گزارشات پرستاري را دقيقا" بصورت كتبی و شفاهی ارائه دهد .
 -7روش دارو دادن در كودكان و نوزادان را بر اساس اصول صحيح به كار بندد.
 -8در دارو دادن بصورت خوراكی و گاواژ نکات ضروري را رعايت نمايد.
 -9محل تزريق  IMو  IVرا بشناسد و به روش صحيح تزريقات را انجام دهد .
 -01عوارض و روش استفاده از دارو ها يرايج بخش كودكان و نوزادان توضيح داده و اعمال نمايد.
 -00تهيه  ،تبديل و تنظيم قطراتن سرم را به نحو صحيح ساكشن نمايد.
 -01بيمار نيازمند به ساكشن را به طرز صحيح ساكشن نمايد.
 -01عالئم حياتی را به روش صحيح انجام داده و گزارش نمايد.
 -04جذب و دفع مايعات را كنترل كرده و در برگه مربوطه دقيقا" ثبت نمايد.
 -05روش اكسيژن تراپی ( دادن با ماسک ،سند بينی و چادر اكسيژن را دانسته و به نحو صحيح انجام دهد.
 -06براي بيمار نيازمند پوزيشن صحيح ئرا اعمال نموده و اهميت انرا بيان نمايد.
 -07نکات ايزوالسيون را در كار با بيماران نيازمند و عفونی بطور صحيح رعايت نمايد.
 -08در صورت بروز يک وضعيت اضطراري ( مثل بروز تشنج  ،اختالالت تنفسی  ،بيماريهاي قلبی  ،تب باال و ) . . .
داشتن سرعت عمل كافی وظايف محوله را به نحو احسن انجام دهد .
 -09آزمايشات روتين بخش را دانسته و برگه آزمايش بيمار خود را تفسير نمايد.
 -11روش جمع آوري صحيح نم ونه آزمايشات درخواستی اعم از ادرار  ،مدفوع و خون ) را دانشسته و بکار بندد.
 -10طرز كار و نحوه استفاده از وسايل تنفسی  CPRدر اطفال را بداند.
 -11با طرق مختلف تخليه كودكان (  ،orol ، NGT ،IVآشنا بوده و در صورت لزوم هر كدام از اين مورد را به اجرا
بگذار
 -11حداقل يک مورد  case reportبصورت سيستماتيک و بر اساس فرايند پرستاري ارائه دهد.

