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دفترچه راهنمای کارآموزی پرستاری مادران و نوزادان

 اّذاف کبسآهَصی

 اّذاف ثخص خشاحی صًبى )ّش کذام سا اًدبم دادیذ عالهت ثگزاسیذ( خَد اسصیبثی

 کٌتشل خًَشیضی ٍ هبسبط سحوی  

 اتبق عولثِ تحَیل ثیوبس  

 تحَیل ثیوبس اص اتبق عول 

 ثشگِ لجل اص عول ٍ...(الذاهبت لجل اص عول )ثجت  

 کٌتشل عالئن حیبتی 

 کٌتشل خزة ٍ دفع 

 داسٍ دادى 

 تعَیض پبًسوبى 

 هشالجت اص پشیٌِ )ضستطَی پشیٌِ ٍکٌتشل اص لحبػ ّوبتَم ٍ..( 

 آهَصش ضیشدّی 

 هشالجت اص ًَصاد 

 گضاسش ًَیسی  

 کٌتشل کبست ٍ کبسدکس 

 خًَگیشی  

 گزاسدى یب خشٍج سًَذ هثبًِ 

 سبیش هشالجت ّب )اص لجیل تشاًسفَصیَى خَى، سٌذ هعذُ،....( 

 اّذاف کبسآهَصی

 اّذاف ثخص ًَصاداى سبلن )ّش کذام سا اًدبم دادیذ عالهت ثگزاسیذ( خَد اسصیبثی

 ٍ تحَیل ًَصادادهیت  

 افتشاق ًَصاد سبلن اص ثیوبس  

 گزاضتي سًَذ هعذُ )الٍاط/گبٍاط( 

 الذاهبت ثذٍ تَلذ 

 گبس ٍ هعیبس ثبالسدآپ 

 هعبیٌِ فیضیکی ًَصاد 

 اسصیبثی سفلکس ّب 

 آگبّی اص ًحَُ فتَتشاپی ٍ الذاهبت الصم 

 اّذاف کبسآهَصی

 ثخص حبهلگی پش خغش/ صایوبى عجیعی )ّش کذام سا اًدبم دادیذ عالهت ثگزاسیذ(خَداسصیبثی

 کٌتشل عالئن حیبتی 

 FHRکٌتشل  

 کٌتشل خزة ٍ دفع 

 َیسی گضاسش ً 

 کٌتشل کبست ٍ کبسدکس 

 تخویي سي حبهلگی ثب استفبدُ اص هعبیٌِ هبدس 

 تخویي ٍصى خٌیي اص سٍی سغح ضکن 
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 اًدبم هبًَس لئَپَلذ 

 هشالجت اص هبدس هجتال ثِ پشُ اکالهپسی 

 هشالجت اص هبدس حبهلِ هجتال ثِ صایوبى صٍدسس 

 هشالجت اص هبدس ثبسداس هجتال ثِ سبیش ثیوبسی ّب 

 آهبدُ کشدى سشم سَلفبت ٍ کٌتشل هَاسد الصم 

 خًَگیشی ٍ اسسبل آصهبیطبت 

 سًَذاط هثبًِ 

 آهَصش ضیشدّی 

 کٌتشل خًَشیضی ثعذ اص صایوبى عجیعی 

 کٌتشل عفًَت ثعذ اص صایوبى 

 آهَصش هشالجت اص ًَصاد 

 داسٍ دادى 

 آهَصیاّذاف کبس

 صایطگبُ 

 هطبّذُ الذاهبت لجل ٍ حیي ٍ ثعذ اص صایوبى 

 هطبّذُ اپی صیبتَهی 

 . هَسد 2حذالل گضاسش پشستبسی . 1

 گضاسش پشستبسی  الذاهبت داسٍیی ٍ دسهبًی تبسیخ
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 .لگی پشخغش/ ثعذ اص صایوبى(کبس سٍصاًِ ثشای سِ سٍص کبسآهَصی )صایطگبُ، ًَصاداى، ثخص حبهگضاسش . 2

ٍ  تبسیخ

  ثخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشالجت داسٍیی. 3

داسٍّبیی سا دس هذت کبسآهَصی ثب آًْب سش ٍ کبس داضتِ ایذ سا فْشست ًوبییذ ٍ دس هَسد یکی اص آًْب ًکبت هشالجتی سا ثب رکرش سفرشًس   

 ثٌَیسیذ.
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 . هعشفی هَسد4 

 ، هٌبثع هَسد استفبدُ آهَصضی، تذاثیش پشستبسیتذاثیش : ضشح حبل کبهل، سیش ثیوبسی، تذاثیش دسهبًی، هذدخَ  ثستشی هعشفی یک

 پیَست ضَد.

 

 . تدشثیبت آهَصًذُ کبسی5 

 .ثٌَیسیذسا خَد عی ایي دٍسُ ٍ تدشثیبت یبدگیشی  هْن تشیي ًکبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبدس ٍ یک هَسد اص ثیوبسی ّبی سایح دس ثخص هَسد ضیش(: یک ُ. آهَصش ثِ هذدخَ )هبدس ٍ خبًَاد6

 تبسیخ                ثخص                 ًبم ثیوبس

    هطکالت ثبلمَُ ٍثبلفعل               تطخیع ثیوبس               

 آهَصش ّبی دادُ ضذُ                   تطخیع ّبی پشستبسی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بسآهَصی پشستبسی ثْذاضت هبدساى ٍ  ًَصاداىک اسصضیبثی
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 :یلیتشم تحػ                     : یًبم ٍ ًبم خبًَادگ

                 : جتیغ تعذاد        :یهحل کبسآهَص        :      یکبسآهَص هذت

 ًوشُ: 5/4: یکبسآهَص یع فیتکبل ًوشُ                  :1( اص ی)کتج یبًیآصهَى پب ًوشُ

  :5/14اص  یکبسآهَص شًُو

 هَاسد اسصضیبثی
خیلرری 

 خَة
 خَداسصیبثی ضعیف هتَسظ خَة

      ٍضعیت ظبّش )حدبة ٍ  ثْذاضت فشدی( 

      ٍلت ضٌبسی )ٍسٍد ٍ خشٍج ثوَلع دس ثخص(  

      ثیوبس( ،پشسٌل ،استجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى )هشثی

      اًدبم ثِ هَلع ٍظبیف هحَلِ  

      ًدبم ٍظبیف هحَلِ دلت دس ا

      الَیت ثٌذی دس اًدبم ٍظبیف هحَلِ  

      اًتمبدپزیشی ٍ تالش ثشای اغالح سفتبس 

- یبدگیشیّبی استفبدُ اص فشغتٍ ثحث گشٍّیضشکت فعبل دس

 )اعالعبت علوی(  

     

 هَاسد اسصضیبثی

 

خیلرری 

 خَة
 خَداسصیبثی ضعیف هتَسظ خَة

گضاسش پشسرتبسی  ٍ   ،پشًٍذُ ،کبسدکس تَاًبیی کٌتشل ٍ ثشسسی

 کتجی( -گضاسش دّی )ضفبّی

     

      ثشسسی ٍ گضاسش هطکالت ٍ علت ثستشی ثیوبس

تَاًبیی ثشسسی هبدس ثبسداس اص ًظش سي حبهلگی/ تطخیع حبلت 

غیشعجیعی)هثل افرضایص یرب کربّص حشکرت خٌریي  ٍ هربیع       

 آهٌیَتیک/ دسدّبی صایوبًی(

     

، صایوبى صٍدسس ،)دیبثتیک اص هبدساى پشخغش تَاًبیی هشالجت

 دٍللَیی ...(، پشُ اکالهپسی

     

      تَاًبیی افتشاق یبفتِ ّبی آصهبیطگبّی غیشعجیعی اص عجیعی  

سرَلفبت   ،تَاًبیی اًدبم پشٍسریدشّبی خربظ )اهربدُ سربصی    

 ...( ضستطَی پشیٌِ  ،تعَیض پبًسوبى ،سٌذاط هثبًِ ،هٌیضین

     

)کٌترشل   الجت ثعذ اص صایوربى عجیعری اص هربدس/ًَصاد   تَاًبیی هش

 ...(، عفًَت،خًَشیضی

     

      ّیستشکتَهی....( -تَاًبیی هشالجت لجل ٍ ثعذ اص عول )سضاسیي

ٍ خزة ٍ دفع هبیعبت ٍ ثجت  عالئن حیبتیتَاًبیی کٌتشل دلیك 

 آى  

     

      تَاًبیی کبسثشد ضیَُ ّبی غحیح داسٍ دسهبًی 

بسثشد ضیَُ ّبی غحیح سشم دسهربًی/ تشاًسرفَصیَى   کٌتشل ک

 خَى 

     

رخیرشُ  ، فَایرذ ، تَاًبیی آهرَصش ضریشدّی )دٍضریذى ضریش    

 داٍسّب....(،سبصی
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تَاًبیی آهَصش حیي ثسرتشی ٍ پرس اص ترشخیع ثرِ هربدس ٍ      

 خبًَادُ  

     

 اهضبء هشثی هشثَعِ 

 5/14 ی:کبسآهَص ًوشُ اهضبء داًطدَ 

 1 :(ی)کتج یًبیآصهَى پب ًوشُ

 ًوشُ 5/4: یکبسآهَص یع فیتکبل ًوشُ
 ًوشُ 5/0. گضاسش پشستبسی: 1
 75/0. گضاسش کبس سٍصاًِ: 2
 5/0:هشالجت داسٍیی. 3
 5/1. هعشفی هَسد: 4
 25/0.  تدشثیبت آهَصًذُ کبسی : 5
 ًوشُ 1.  آهَصش ثِ هذدخَ )هبدس ٍ خبًَادُ(: 6


