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محیط کارآموزی

هشاکض بْذاضتی دسهاًی ضْشی ٍ سٍستایی (ٍاحذّای ٍاکسیٌاسیَى ،تٌظین خاًَادُ ،بْذاضت هادساى باسداس ،بْذاضت کَدکاى)
زمان ارائهّ :وضهاى با دسٍس ًظشی
هدف کلی درس

کوک بِ کسب تَاًایی ٍ هْاستّای ػولی دس داًطجَیاى هبتٌی بش هفاّین آهَختِ ضذُ پشستاسی جْت اسائِ خذهات بْذاضتی
بِ هٌظَس استقاء سطح سالهتی ٍ پیطگیشی اص بیواسیّا.
شرح کارآموزی

دس ایي کاسآهَصی ضوي آضٌایی با سیستنّای بْذاضتی ،دسهاًی ضْشی ٍ سٍستائی ،داًطجَ با استفادُ اص آهَختِّاای ًظاشی ٍ
کاسبشد اصَل هشاقبتّای اٍلیِ بْذاضتی ( ٍ )PHCبشاساس فشآیٌذ پشستاسی خذهات بْذاضتی سا بِ هذدجَیاى اسائِ هایدّاذ.
ضوي آى کِ اص هْاستّای
اهدف ویژه

دس پایاى کاسآهَصی اص داًطجَیاى اًتظاس هیسٍد:
 )1با قسوتّای هختلف دسهاًگاُ اص جولِ بْذاضت هادس ٍ کَدک ،هاهاییٍ ،اکسیٌاسیَى ،آضٌا ضذُ ٍ اصاَل هشباَب باِ
آىّا سا بِ کاس بٌذًذ.
 )2با ضشح ٍظایف پشسٌل دس قسوت ّای هختلف آضٌا ٍ ّواٌّگ با پشسٌل ٍ صیش ًظش هشبی آهَصش هشبَطِ سا باِ طاَس
اصَلی بکاس گیشًذ.
 )3استباب هٌاسب با کَدک ،خاًَادُ (هاًذ) ٍ پشسٌل بشقشاس ًوایذ.
 )4آضٌایی کاهل با اًَاع ضاخصّای بْذاضتی داضتِ ٍ طبق آى بشًاهِ آهَصضی سا اجشا ًوایذ.
 )5آگاّی اص طشح هشاقبت کَدک اص هشحلِ ًَصادی تا  8سالگی داًستِ ٍ آى سا بِ هادس آهَصش دٌّذ.
 )6آضٌایی کاهل اص هشاحل سضذ ٍ ًوَ کَدک ،تغزیِ قبل ٍ بؼذ اص  6هاّگی استفادُ اص قطشُّای  ،A + Dهَلتی ٍیتاهیي
ٍ آّيٍ ،اکسیٌاسیَى ٍ  ...داضتِ ٍ آهَصش الصم سا بِ هادس بذٌّذ.
 )7آگاّی اص تکٌیک ٍصى ،قذ ،دٍس سش داضتِ باضٌذ.
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 )8آگاّی اص آهادگی قبل ،حسیي ٍ بؼذ اص ٍاکسیٌاسیَى داضتِ باضذ.
 )9آگاّی اص صًجیشُ سشد ٍ تَجْات آى ،اًَاع ٍاکسيّاً ،حَُ تضسیق ٍ صهاى تضسیق صحیح سا داضتِ باضٌذ.
 )11آگاّی اص ػَاسض احتوالی ٍاکسیٌاسیَى داضتِ آهَصشّای الصم بِ هادس دادُ ضَد هخصَصاً دس هَسد استفادُ اص قطشُ
استاهیٌَفي ٍ کوپشس سشد ٍ گشم.
 )11داًطجَ قادس بِ تطکیل پشًٍذُ هادس باسداس بِ طَس اصَلی باضذ.
 )12داًطجَ قادس بِ هؼایٌِ هادس باسداس ،تؼییي سي باسداسی ٍ تؼییي ٍضؼیت جٌیي ،ضٌیذى صذای قلب جٌیي باضذ.
 )13داًطجَ قادس بِ تؼییي صهاى احتوالی صایواى بشاساس دادُّا ٍ سًََگشافی بَدُ ٍ ػالئن خطش دس حااهلگی سا باِ هاادس
آهَصش دّذ.
 )14داًطجَ قادس باضذ دس هَسد تغزیِ ٍ بْذاضت فشدی ٍ هطکالت ضایغ دس دٍساى باسداسی بِ هادس باسداس آهَصش دّذ.
 )15داًطجَ با اًَاع سٍش ّای پیطگیشی َّسهًَی ٍ غیش َّسهًَی آضٌا بَدُ ٍ طبق ضشایط هذدجَ سا ساٌّوایی ًوایذ.
 )16آگاّی کاهل اص هفاّین بْذاضت ،تغزیًِ ،یاصّای دٍساى کَدکی ،باسداسی پس اص صایواى داضتِ ٍ آى سا آهَصش هیدّذ.
شیوه آموزش

بِ صَست اًفشادی ،جوؼی ٍ پشسص ٍ پاسخ ٍ بِ کوک پوفلت هیباضذ.
تکلیف دانشجو

 )1حضَس بِ هَقغ
 )2ضشکت دس آهَصش اًفشادی ،گشٍّی ،پشسص ٍ پاسخ
نحوه ارزشیابی

 )1حضَس بِ هَقغ
 )2سقابت قَاًیي فشدی ٍ استباطی داًطجَ
 )3اسصیابی داًطجَ دس پاسخ بِ پشسصّا ٍ دس هشحلِ اجشا اقذاهات هحَلِ دس قسوتّای هاادس ٍ کاَدکٍ ،اکسیٌاسایَى،
هاهایی.
 )4آهَصش داًطجَیاى بِ هذدجَ
الصم بِ رکش است کِ دس ّفتِ اٍل آضٌایی با قسوتّای هختلف ،پشسٌل ،ضشح ٍظایف دس ٍاحذّای هشبَطِ ٍ اجشاء تکٌیاک اص
ّفتِ دٍم ضشٍع هیضَد.
منابع پیشنهادی

 )1پشستاسی بْذاضت جاهؼِ  3 ٍ 2 ٍ 1تألیف هٌْذس پشیَش حکن سشضت
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 )2دسسٌاهِ پشستاسی بْذاضت جاهؼِ تألیف ایلذٍ آبادهش
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