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 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد در عرصه کارآموزی –تکالیف دانشجو 
 

 تکالیف دانشجو 

 

فرم خام  محتوای تکلیف

 تکلیف

 1پیوست  مرتب نمودن تخت بیمار، دهانشویه، تغییر وضعیت، جمع آوری نمونه ادرار و مدفوع، استحمام و ... مورد مراقبت پایه پرستاری 2گزارش  1

مززورد مراقبززت تخ  زز     2گزززارش  2

 پرستاری

کنترل و ثبت عالئم حیات ، پانسمان، خونگیری، تنظیم قطرات سرم، کنترل جذب و دفع، اکسیژن 

 درمان  و ...

 2پیوست 

 3پیوست  راه اندازی بیمار، فیزیوتراپ  اندامها و قفسه سینه، آموزش تنفس عمیق و سرفه موثر و ... مورد مراقبت توانبخش   1گزارش 3

 4پیوست  اخذ شرح حال، مشکالت اصل  بیمار، تشخیص ها، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیاب  مورد طرح مراقبت  1گزارش  4

نام دارو، دسته داروی ، زمان تجویز، مقدار و نحوه تجویز، موارد استفاده، عوارض داروی  و مراقبتهای  مورد دارو درمان  2گزارش  5

 پرستاری

 5پیوست 

گزارش مواردی نظیر عدم رعایت حقوق مددجو، عدم احترام به استقالل و رای مددجو، عدم رعایت  مورد اخالق  حرفه ای 1گزارش  6

عدالت، برخورد نامناسب و غیر حرفه ای با مددجو، عدم رعایت حریم خ وص  مددجو و ....) با حفظ 

 جورازداری(، تفسیر  و ارزیاب  ریشه های رفتار مورد نظر از نظر دانش

 6پیوست 

برنامه ریزی و  آموزش به بیمار  و خانواده به یک   از روشهای سخنران  برای فرد یا جمع و یا تمرین  مورد آموزش به بیمار 1گزارش  7

 نمایش  و ارزشیاب  یادگیری مددجو

  7پیوست 

  طبق نظر مرب  کنفرانس بالین  8
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 تعداد فعالیت مشاهده با کمک مستقل بخش ......    -بهداشت مادر و نوزاددر عرصه  کارآموزی پرستاری  -فرم خود ارزیابی دانشجو از فعالیتهای ضروری     

آشنای  با محیط فیزیک ، تجهیزات و روتین درمانگاه پره ناتال، درمانگاههای تنظیم خانواده، اتاق زایمان، بخشهای  1

 نوزادان مامای  و
    

     برقراری ارتباط مناسب با مادر باردار قبل، حین و بعد از زایمان طبیع  و سزارین 2

     رعایت اصول حفاظت فردی، پیشگیری از آسیب های شغل ، کنترل عفونت، شستن صحیح دستها و دفع صحیح زباله 3

     حین و بعد از زایمان طبیع  و سزارینمادر باردار قبل، برآوردن آسایش، ایمن  و  نیازهای اولیه  4

     اخذ شرح حال کامل از مادر باردار و انجام معاینه فیزیک  سیستمیک  5

     پیدا کردن محل سمع قلب جنین و سمع قلب جنین 6

     آشنای  با تعیین سن دقیق حاملگ  7

     آشنای  با حاملگ  پرخطر، تشخیص و پیگیری آن 8

     مادران باردار در مورد مراقبتهای دوران بارداری آموزش به 9

آشنای  با فرایندهای اتاق زایمان) ارزیاب  قبل از تولد،  آماده سازی برای مراقبت از نوزاد، پیشگیری از هیپوترم ،ارزیاب   11

اب  نوزاد در اتاق زایمان، تماس نیاز نوزاد به احیاء و تعیین آپگار دقیقه اول، قطع بند ناف از مادر و کلمپ بند ناف، ارزی

پوست به پوست مادر و نوزاد، خونگیری از بند ناف، معاینه جفت و بند ناف، تعیین و ثبت آپگار در دقیقه اول و پنجم، 

 تغذیه نوزاد در اتاق زایمان، تعیین هویت و حفظ امنیت نوزاد، طبقه بندی نوزاد بر حسب میزان خطر و انتقال نوزاد(

    

     و معاینه فیزیک  اولیه نوزادان تازه متولد شدهتست باالرد و تعیین سن جنین   آشنای  با 11

     اخذ شرح حال کامل و معاینه فیزیک  مادر بعد از زایمان طبیع  و سزارین 12

     وریدی و ...( مراقبت از مادر قبل، حین و بعد از زایمان) ثبت عالئم حیات ، فیکس و مراقبت از سوند فول ، الین 13

     زیاتوم  و مراقبت از آن کنترل ناحیه اپ  14

     کنترل خونریزی، ماساژ رحم بعد از زایمان طبیع ، بررس  جسم رحم از نظر اینرس  بعد از سزارین 15

     بررس  و کنترل پس دردها پس از زایمان 16

     بستری و ترخیص به مادر و خانوادهو مراقبتهای حین  ، مراقبت از پستانآموزش شیرده  17

     والدین نوزاد به (G6PDنوزادان) هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوریا، کمبود آنزیم  انجام تست های غربالگریآموزش  18

     (موردسه و انجام مراقبت های اولیه )حداقل  از اتاق زایمان پذیرش نوزاد سالم 19

     و رعایت اصول ایمن  کار با نوزاد تماس با نوزادشستن دست ها قبل و بعد از  21

     رعایت نکات الزم در کار با انکوباتور 21

     کنترل عالئم حیات  نوزاد 22

     انجام معاینه فیزیک  اولیه نوزاد اخذ شرح حال کامل از نوزاد و  23

     اندازه گیری قد و وزن و دور سر نوزاد  24

       K ویتامینتزریق  25

     مراقبت از بند ناف 26

     و انجام شستشوی معده یا گاواژ OGT یا NGT تعبیه 27

     )ماسک، هود، سوند بین  و ...( مراقبت از نوزاد با دیسترس تنفس  و اصول تجویز اکسیژنآشنای  با اصول  28

     )فتوتراپ ، تعویض خون و ...(مبتال به زردی مراقبت از نوزاد آشنای  با اصول  29

     آشنای  با اصول مراقبت مراقبت از نوزاد پره ترم، پست ترم، کم وزن و .... 31

     و تعبیه الین وریدی انجام خونگیریمشارکت در  31

     ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده در پایان هر شیفت و ارائه گزارش شفاه  به مرب  32
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 ارزشیابی مربیفرم 

 بهداشت مادر و نوزاد  بخش ...... در عرصه پرستاری  کارآموزی
 نام و نام خانوادگ :                                                                                 شماره دانشجوی :

 تعداد غیبت:                           تاریخ شروع و پایان کارآموزی:                                        

  مرب  :

 موارد ارزشیابی 
 عال 

 1 

 خوب

 75/1 

 متوسط

 5/1 

 ضعیف 

25/1 
 (4رفتارهای حرفه ای، مهارت های ارتباطی و کدهای اخالق پرستاری )نمره کل: 

 تقسیم نمایید( 3)نمره حاصل را بر عدد 

     رعایت نظم، انضباط و وقت شناس  1

     استفاده از اتیکتو استفاده از یونیفرم مطابق مقرارت دانشکده  2

     آراستگ  ظاهری و رعایت شئونات اخالق  3

     مسئولیت پذیری و فعال بودن در انجام امور 4

     ...( و بیمار پرسنل، مرب ، ) ای حرفه مختلف سطوح با متقابل احترام با توام ای حرفه ارتباط  5

     مددجو به ای حرفه نقش و عنوان نام، ذکر با خود معرف  6

     او  انجام تمام مداخالت پرستاری با حفظ عزت و احترام مددجو و خانواده 7

     حفظ اسرار بیمار، رعایت حریم خ وص  او، احترام به استقالل فردی و کسب رضایت آگاهانه قبل از انجام هر مداخله 8

     حرفه ای خود و  اعضاء تیم درمان  به مرب گزارش خطاهای  9

     احترام به حق مددجو در مورد انتخاب فرد انجام دهنده مداخله و جلب رضایت وی در همه مراحل 11

     اطالع موارد عدم رعایت استانداردهای مراقبت ، به مرب  یا مقام مسئول  که اختیار کاف  برای اصالح شرایط داشته باشد 11

     پرهیز از انجام اقدامات  که مستلزم زیرپا گذاردن اصول اخالق ، قانون  و شرع  باشد حت  در صورت درخواست بیمار 12

 (                                 8موارد ارزشیابی تخصصی)نمره کل: 

 تقسیم نمایید( 4)نمره حاصل را بر عدد 

 عال 

1 

 خوب

 75/1 

 متوسط

5/1 

 ضعیف

25/1 

آشنای  با محیط فیزیک ، تجهیزات و روتین درمانگاه پره ناتال، درمانگاه تنظیم خانواده، اتاق زایمان، بخشهای مامای  و  1

 نوزادان
    

     برقراری ارتباط مناسب با مادر باردار قبل، حین و بعد از زایمان طبیع  و سزارین 2

     شغل ، کنترل عفونت، شستن صحیح دستها و دفع صحیح زبالهرعایت اصول حفاظت فردی، پیشگیری از آسیب های  3

     مادر باردار قبل، حین و بعد از زایمان طبیع  و سزارینبرآوردن آسایش، ایمن  و  نیازهای اولیه  4

     اخذ شرح حال کامل از مادر باردار و انجام معاینه فیزیک  سیستمیک  5

     سمع قلب جنینپیدا کردن محل سمع قلب جنین و  6

     آشنای  با تعیین سن دقیق حاملگ  7

     آشنای  با حاملگ  پرخطر، تشخیص و پیگیری آن 8

     آموزش به مادران باردار در مورد مراقبتهای دوران بارداری 9

نوزاد، پیشگیری از هیپوترم ،ارزیاب  آشنای  با فرایندهای اتاق زایمان) ارزیاب  قبل از تولد،  آماده سازی برای مراقبت از  11

نیاز نوزاد به احیاء و تعیین آپگار دقیقه اول، قطع بند ناف از مادر و کلمپ بند ناف، ارزیاب  نوزاد در اتاق زایمان، تماس 

م، تغذیه پوست به پوست مادر و نوزاد، خونگیری از بند ناف، معاینه جفت و بند ناف، تعیین و ثبت آپگار در دقیقه اول و پنج

 نوزاد در اتاق زایمان، تعیین هویت و حفظ امنیت نوزاد، طبقه بندی نوزاد بر حسب میزان خطر و انتقال نوزاد(

    

     و معاینه فیزیک  اولیه نوزادان تازه متولد شدهتست باالرد و تعیین سن جنین   آشنای  با 11
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     زایمان طبیع  و سزاریناخذ شرح حال کامل و معاینه فیزیک  مادر بعد از  12

     مراقبت از مادر قبل، حین و بعد از زایمان) ثبت عالئم حیات ، فیکس و مراقبت از سوند فول ، الین وریدی و ...( 13

     زیاتوم  و مراقبت از آن کنترل ناحیه اپ  14

     اینرس  بعد از سزارینکنترل خونریزی، ماساژ رحم بعد از زایمان طبیع ، بررس  جسم رحم از نظر  15

     بررس  و کنترل پس دردها پس از زایمان 16

     و مراقبتهای حین بستری و ترخیص به مادر و خانواده ، مراقبت از پستانآموزش شیرده  17

     والدین نوزاد به (G6PDنوزادان) هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوریا، کمبود آنزیم  انجام تست های غربالگریآموزش  18

     (موردسه و انجام مراقبت های اولیه )حداقل  از اتاق زایمان پذیرش نوزاد سالم 19

     و رعایت اصول ایمن  کار با نوزاد شستن دست ها قبل و بعد از تماس با نوزاد 21

     رعایت نکات الزم در کار با انکوباتور 21

     کنترل عالئم حیات  نوزاد 22

     انجام معاینه فیزیک  اولیه نوزاد اخذ شرح حال کامل از نوزاد و  23

     اندازه گیری قد و وزن و دور سر نوزاد  24

       K تزریق ویتامین 25

     مراقبت از بند ناف 26

     و انجام شستشوی معده یا گاواژ OGT یا NGT تعبیه 27

     )ماسک، هود، سوند بین  و ...( دیسترس تنفس  و اصول تجویز اکسیژن مراقبت از نوزاد باآشنای  با اصول  28

     مبتال به زردی )فتوتراپ ، تعویض خون و ...(مراقبت از نوزاد آشنای  با اصول  29

     آشنای  با اصول مراقبت مراقبت از نوزاد پره ترم، پست ترم، کم وزن و .... 31

     و تعبیه الین وریدی انجام خونگیریمشارکت در  31

     ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده در پایان هر شیفت و ارائه گزارش شفاه  به مرب  32

 عال  (8تکالیف دانشجو  ) نمره کل : 

1 

 خوب

75/1 

 متوسط

5/1 

 ضعیف

25/1 

     مورد مراقبت پایه پرستاری 2گزارش  1

     مورد مراقبت تخ    پرستاری 2گزارش  2

     مورد مراقبت توانبخش  1گزارش 3

     مورد دارو درمان  2گزارش  4

     مورد طرح مراقبت  1گزارش  5

     مورد اخالق  و حرفه ای 1گزارش  6

     مورد آموزش به بیمار 1گزارش  7

     کنفرانس بالین  8

 امضاء دانشجو:                                                                    امضاء مربی :                                                                  نمره کارآموزی:

 
 

 

 


