
 به نام خدا

 محترم کارورزان 

 .گوییم می آمد خوش( عج)ولیعصر بیمارستانبخش نوزادان/نرسری  به را شما ورود

 است نوزادی دوره مشکالت با برخورد در مهارت ایجاد کودکان، کارورزی دوره در نوزادان روتیشن از هدف

 از انتظار حد دررا  نوزادی های بیماری مدیریت و تشخیص در کافی تسلط و توانایی نهایت در که طوری به

 .کنید پیدا پزشک عمومی یک

 بخش محترم اساتید همت و عزیزان شما پذیری مسئولیت با بخش، این در شما حضور دوره طی امیدواریم

 .شود فراهم برایتان آموزش شایسته و امن محیطی

 دکتر فصیح پور

 مسئول آموزش کارورزان نوزادان

 وظایف کارورزان بخش نرسری/ نوزادان بیمارستان ولیعصر )عج(:مقررات و شرح 

است. کارورزان باید هر روز پیش از ورود به  13صبح تا ساعت  7:15الی  7 نرسری/نوزادان  ساعت حضور در بخش -1

مسئول دفتر آموزش بخش نوزادان( اعالم نمایند تا در دفتر حضور و ر خود را به سرکارخانم پارسی )بخش حضو

 ب بخش ثبت شود.غیا

نوزاد شرح حال کامل بگیرد و معاینه دو ، از بخش نوزادان هر کارورز موظف است پیش از شروع راند آموزشی روزانه -2

بالینی کامل نوزاد را تحت نظارت دستیار/فلو مربوطه انجام دهد و در جریان کامل سیر بیماری، آزمایش ها و درمان 

 رورزان بخش نوزادان به عهده فلو یا دستیار بخش است. . تقسیم بیماران برای کانوزاد باشد

در برگه سیر بیماری در پرونده یادداشت نماید و با روزانه موظف است سیر کامل بستری بیمار خود را  هر کارورز -3

 درج تاریخ، ساعت و نام و نام خانوادگی امضاء نماید.

 د.باید در راند آموزشی بخش حضور فعال داشته باشن کارورزان -4

آموزشی ویزیت نوزادان و معرفی آنان در راند  مستقیم کارورزان به نوبت و به صورت چرخشی طبق برنامه مسئول -5

را ویزیت و تمام نوزادان نرسری بخش نرسری خواهند بود. کارورز مسئول نرسری باید پیش از شروع راند روزانه 

کارآموزان در بخش نرسری  روزهای حضورمکتوب نماید. در معاینه نماید و نوت روزانه را در برگه سیر بیماری نوزاد 

آموز باید یک بیمار به عهده کارورز نرسری است )برای هر کارآنان  و نظارت بر روند کارمسئولیت تقسیم بیماران 

 .نوزاد تحت نظارت کارورز انجام شود(ح حال گیری و معاینه و ثبت نوت روزانه مشخص شود و شر

از بخش مرخصی بگیرد.  تعیین جانشینو با تنها می تواند در صورت اضطرار یک روز با هماهنگی قبلی  ورزهر کار -6

و فلوی مربوطه و امضای در چنین مواردی باید برگه مرخصی یک روز پیش از مرخصی پس از تایید و امضای اتند 

 به سرکار خانم پارسی تحویل شود.جانشین 

صبح در درمانگاه نوزادان  10ی شنبه پس از انجام راند روزانه بخش، راس ساعت باید روزها اینترن مسئول نرسری -7

شرح حال گیری کامل از بیماران سرپایی د و پیش از حضور اتند، ( حاضر شو2ه دوم ساختمان ولیعصر )واقع در طبق



 در .ه اتند معرفی نمایندبیمار را بسرپایی، و معاینه بالینی انجام دهند و پس از ثبت موارد مورد نیاز در پرونده 

 برای) است کارورز عهده به آنان کاری روند بر نظارتو سرپایی  بیماران تقسیم مسئولیت کارآموزان حضور روزهای

 انجام کارورز نظارت تحت پرونده ثبت و معاینه و گیری حال شرح و شود مشخصسرپایی  بیمار یک باید کارآموز هر

 (.شود

دقیقه دست های خود را با آب و صابون به روش  1باید پیش از حضور در بخش نرسری/نوزادان دست کم  ورزانکار -8

تا  20صحیح بشویند و بین معاینه نوزادان مختلف نیز دست های خود را به روش صحیح با مایع ضدعفونی کننده 

حفظ سالمت نوزادان بستری بسیار واجب و ثانیه پاکسازی نمایند. این امر به منظور قطع زنجیره انتقال عفونت و  30

 حائز اهمیت است.

دستگاه سنجش پوستی ه شامل استتوسکوپ، افتالموسکوپ، باید در نگهداری و استفاده از وسایل معاین ورزانکار -9

 دقت نمایند و در پایان معاینات وسایل را به ماما/پرستار مسئول نوزاد ، دستگاه گلوکومتر(Bili-testبیلی روبین )

 بازگردانند.

، کالس های اساتید پس از راند باید طی روتیشن نوزادان در کالس های آموزشی تئوری گروه کودکان ورزانکار -10

 و جلسات و ژورنال کالب بخش نوزادان نیز شرکت نمایند. روزانه

در صورتی که وظیفه اعزام نوزاد به بخش های تصویر برداری مجتمع یا مراکز درمانی دیگر بنا به صالحدید   -11

استاد/فلو به عهده کارورزگذاشته شود، الزم است حتماً توضیحات کامل در مورد وضعیت بالینی نوزاد به کارورز داده 

ایه نوزاد )تهویه با فشار مثبت( وسایل احیاء نیز در صول اطمینان از توانایی او در اجرای احیای پحشود و ضمن 

 اختیار او قرار گیرد.

کارورزان کشیک نوزادان موظفند به همراه دستیار کودکان در ویزیت عصر وشب بخش نرسری/نوزادان شرکت  -12

احیاء ت در و مشارکاتاق عمل زنان )برای مشاهده در صورت عالقه با هماهنگی و کسب اجازه در می توانند نمایند و 

 نوزاد( حضور یابند. 

در بخش نوزادان، الزم است  IVIGدر صورت نیاز به تزریق فرآورده های های خونی، انجام تعویض خون و تزریق   -13

بر  IVIGفوزیون و در تمام طول مدت تعویض خون و انفوزیون سکارورز کشیک نوزادان در نیم ساعت ابتدای تران

عالئم حیاتی نوزاد را اندازه گیری و ثبت نماید و در صورت مشاهده هرگونه  ،پروتکلبالین نوزاد حاضر باشد و طبق 

 مشکل مراتب را سریعاً به دستیار کشیک اطالع دهد. 

نظارت  به عهده کارورز نوزادان است و باید تحت کمتر از یک هفتهنوشتن خالصه پرونده نوزادان در موارد بستری  -14

با این چگونگی کار  ثبت می شود و  HISه پرونده های بخش نوزادان در سیستم دستیار مربوطه انجام شود )خالص

 سیستم باید از دستیار مربوطه فراگرفته شود(.

بر اساس رعایت نظم و مقررات بخش، تالش در جهت کسب دانش و مهارت عملی، پیگیری  نمره نهایی هر کارورز  -15

پس از ارزیابی استاد و امور بیماران، آشنایی با بیماران و ثبت سیر بستری، حسن خلق و رعایت اخالق پزشکی 

های ارزیابی فعالیت را از دستیار مربوطه به گروه کودکان اعالم خواهد شد. هر کارورز باید در روز پایان بخش برگه 

سرکار خانم پارسی تحویل گرفته و پس از گرفتن نمره از استاد و دستیار مربوطه مجدداً به دفتر آموزش بخش 

 نوزادان بازگرداند.

 



 باید بعد از گذراندن روتیشن نوزادان بدانند: ورزانمباحث ضروری که کار

 نوزادان عاینهم در شایع های یافته و سالم نوزاد بالینی معاینه -1

 ...( و بندناف از مراقبت اصول نوزاد، خواباندن وضعیت نوزاد، پوشش و حرات درجه) سالم نوزاد از مراقبت اصول -2

 ساعت، 24 در تغذیه حجم نوزاد، تغذیه کفایت ارزیابی چگونگی شیردهی، صحیح نحوه) مادر شیر با تغذیه اصول -3

 ...(و مری به معده ریفالکس با برخورد اصول

 کشوری، روتین غربالگری تولد، بدو واکسیناسیون ،K ویتامین دریافت) نوزادان برای ضروری اقدامات با کامل آشنایی -4

 ...(و ترخیص از پس فالوآپ چگونگی ها، مکمل شروع شنوایی، غربالگری

 (درمان اصول و ها آزمایش درخواست افتراقی، های تشخیص معاینه، گیری، شرحال) نوزادی ایکتر -5

  نوزاد پایه احیاء -6

 (درمان و تشخیص اصول معاینه، بالینی، های نشانه گیری، حال شرح) آسفیکسی -7

 اصول و ها آزمایش درخواست افتراقی، های تشخیص معاینه، بالینی، های نشانه گیری، شرحال) نوزادی سپسیس -8

 (درمان

 ها آزمایش درخواست افتراقی، های تشخیص معاینه، بالینی، های نشانه گیری، شرحال) نوزادان در تنفسی دیسترس -9

 (درمان اصول و

 (درمان اصول و ها آزمایش درخواست افتراقی، های تشخیص معاینه، گیری، شرحال)  نوزادی تشنج -10

 آشنایی با بیماری های شایع نوزادان: -11

 پوست، چشم، بند ناف شایع عفونت های -

 کمبود شیر مادر -

 کولیک شیرخواران -

 (DDH) دیسپالزی تکاملی لگن -

- Club foot 

 یبوست و اسهال -

 تنگی مجرای اشکی -

 تروماهای زایمانی و شکستگی های استخوانی شایع -

 

 

 

 

 


