
 به نام خدا

  محترم زانکارآمو

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

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

معاینه بالینی و مدیریت بیماری های شایع در شرح حال گیری،  کافی تسلط و توانایی نهایت در که طوری به

 .کنید پیدا عمومی پزشک یک از انتظار حد در نوزادان را

 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

 پور فصیح دکتر

 نوزادان زانکارآمو آموزش مسئول

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

باید هر روز پیش از ورود به بخش حضور خود را به صبح است. کارآموزان باید  7:15الی  7ساعت حضور در بخش  -1

 دفتر حضور و غیاب بخش ثبت شود.سرکارخانم پارسی ) مسئول دفتر آموزش بخش نوزادان( اعالم نمایند تا در 

هر کارآموز موظف است پیش از شروع راند آموزشی روزانه، از یک نوزاد شرح حال کامل بگیرد و معاینه بالینی کامل  -2

ل سیر بیماری، آزمایش ها و درمان نوزاد منوزاد را تحت نظارت کارورز/دستیار  کودکان انجام دهد و در جریان کا

 .نوزاد را به طور کامل معرفی نماید باشد و در حضور اتند

هر کارآموز موظف است روزانه خالصه شرح حال و سیر کامل بستری بیمار خود را در برگه سیر بیماری در پرونده  -3

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

 شند.دانشجویان باید در راند آموزشی بخش حضور فعال داشته با -4

 در دوره حضور کارآموزان در بخش نرسری، حضور در گزارش صبحگاهی بخش کودکان الزم نیست. -5

هر کارآموز تنها می تواند در صورت اضطرار یک روز با هماهنگی قبلی از بخش مرخصی بگیرد. در چنین مواردی  -6

 نم پارسی تحویل شود.باید برگه مرخصی یک روز پیش از مرخصی پس از تایید و امضای اتند به سرکار خا

صبح در درمانگاه  10باید روزهای شنبه پس از انجام راند روزانه بخش، راس ساعت دانشجویان روتیشن نوزادان  -7

( حاضر شوند و پیش از حضور اتند، تحت نظارت کارورز کودکان 2نوزادان )واقع در طبقه دوم ساختمان ولیعصر 

معاینه بالینی انجام دهند و پس از ثبت موارد مورد نیاز در پرونده دست کم از یک نوزاد شرح حال گیری کامل و 

 بیمار را به اتند معرفی نمایند.سرپایی، 

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

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



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

 حائز اهمیت است.

سنجش پوستی کارآموزان باید در نگهداری و استفاده از وسایل معاینه شامل استتوسکوپ، افتالموسکوپ و دستگاه  -9

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

و ژورنال کالب  آموزشی کارآموزان باید طی روتیشن نوزادان در کالس های آموزشی تئوری گروه کودکان و جلسات -10

 بخش نوزادان نیز شرکت نمایند.

دقیقه( برگزار خواهد شد و  15روتیشن نوزادان امتحان پایان بخش به صورت کتبی )به مدت  در ظهر آخرین روز -11

به گروه کودکان اعالم خواهد شد. کتبی نمره روتیشن به صورت میانگین عملکرد کارآموز در بخش و نمره امتحان 

 نم پارسی مراجعه نمایند.کارآموزان باید پس از آخرین راند روزانه بخش برای شرکت در امتحان به سرکار خا

 

 ضروری که کارآموزان باید بعد از گذراندن روتیشن نوزادان بدانند:مباحث 

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

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

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

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

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

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

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

  احیاء پایه نوزاد -6

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

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

 (درمان

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

 (درمان اصول و ها

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

 

 

 


