اهداف آموزش و توانمدنی های مورد انتظار كارورزان بخش نوزادان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 )1ايكتر
 )2تشنج
 )3آسفيكسي
 )4سپسيس نوزادي
 )5ديسترس تنفسي و تاکي پنه
 )6اصول تغذيه با شير مادر
 )7اصول مراقبت از نوزاد سالم)مراقبت بند ناف/دما/پوشش/پوزيشن(
 )8اصول واکسيناسيون بدو تولد و غربالگري کشوري و غربالگري شنوايي
 -Bآشنایی با بیماری های شایع:

 )1عفونت ناف  ،پوست  ،چشم (عالئم درمان هاي اوليه)
 )2کمبود شير مادر (نشانه ها چگونگي ارزيابي روش جايگزين به همراه تعيين حجم شير(
( Colic )3نشانه ها چگونگي ارزيابي پوش هاي غير دارويي در درمان)
 )4ديس پالزي تكاملي لگن (( )DDHمعاينه،رويكرد تشخيص و اصول درمان(
 )5شكستگيهاي استخواني در اثرتروماي زايماني (دقت به شرح حال،تشخيص و اصول درمان(
( metatarsus adductus )6تشخيص و اصول درمان)
( Club foot )7تشخيص و اصول درمان)
 )8يبوست و اسهال (تعريف ،نشانه ها درمان اوليه)
 )9تنگي مجراي اشكي (درمان غير دارويي تشخيص زمان مناسب ارجاع)
 )10کونژنكتيويت (نشانه ها درمان اوليه و غير تهاجمي)
 )11گلوکوم و کاتاراکت (نشانه ها ارجاع در زمان مناسب)
 – Cفارموكولوژی بالینی:

انديكاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پي گيري داروهاي زير:
 )1استامينوفن
 )2داروهاي ضد کوليک
 )3ويتامين ( A + Dمولتي ويتامين)

 )4قطره  N.Sبيني
 )5قطره آهن (براي نوزادان پره ترم)
 -Dتوانمندیهای كسب شده در پایان دوره:

 )1معاينه باليني نوزاد و چک رفلكس هاي نوزادي و نوشتن دستورات پزشكي با نظارت و مسئوليت
دستيار /معاينه  red reflexو معاينه DDH
 )2مشارکت در انجام واکسيناسيون و انجام خونگيري وپونكسيون لومبار
 )3مشارکت در احياء نوزاد
 )4مشارکت در تعويض خون
 )5مشارکت در انتقال نوزاد از بخش نوزادان به بخشهاي ديگر و بالعكس
 )6حضور و نظارت بر تزريق کلسيم وريدي
 )7حضور و نظارت بر خونگيري از نوزاد (نمونه گيري خون شرياني ،وريدي ،کاتتر وريدي(مشاهده
ومشارکت)  ،و سوپرابوبيک)
 )8مراقبت از نوزاد سالم
 )9انجام  PPVو مراحل اوليه احياء در اتاق زايمان
 )10چگونگي کار با دستگاه سنجش بيلي روبين پوستي
 )11انجام  BSگلوکومتري در موارد اورژانس از پاشنه پاي نوزاد
 )12توانايي آموزش تكنيک صحيح شيردهي به مادر
 -Eهیات علمی مسئول آموزش كارورزی:

دکتر بهاره فصيح پور
 -Fروش ارزیابی پایان دوره كارورزان:

 20نمره بر مبناي فعاليت عملي کارورزان در بخش ()Global Rating Form
 -Gفعالیت های درون بخشی روزانه:





شرکت در راند آموزشي نرسري طبق برنامه اعالم شده
حضور در درمانگاه طبق برنامه اعالم شده
شرکت در کالس هاي روزانه پس از اتمام راند
شرکت در ژورنال کالب بخش نوزادان

