دانشگاه علوم پسشكي كرمان
دانشكده پسشكي افضلي پور
دوره كار آموزي كودكان دانشجويان پسشكي
اهداف آموزشي
داًؾجَ طي دٍرُ كار آهَسي در تخؼ كَدكاى ,ػالٍُ تز ؽزكت در گشارػ فثحگاّي ,رػايت ًظن ٍ
حضَر هٌظن طثك تزًاهِ تٌظيوي ٍ هطالؼِ جْت تكويل داًؼ ًظزي خَد در خقَؿ تيواريْاي كَدكاى ًٍيش اًجام
عايز ٍظايف هحَلِ  ,السم اعت هْارتْاي سيز رادر حذ هطلَب كغة ًوايذ .ارسياتي در پاياى دٍرُ عِ هاِّ تِ
رٍػ  OSCEفَرت هيگيزد.
اعصاب
مهارت:
 - 1اًجام آسهًَْاي هزتَط تِ هخچِ
 - 2هؼايٌِ اػقاب دٍاسدُ گاًِ هغشي
 - 3هؼايٌِ تيوار اس ًظز تحزيك هٌٌض (عفتي گزدى ,كزًيگ ٍ تزٍسًغكي)
خون
مهارت:
 - 1تْيِ الم خَى هحيطي
 - 2اًجام رًگ آهيشي رايت رٍي الم خَى هحيطي
 - 3تفغيز فزهَل ؽوارػ خَى هحيطي در عٌيي ٍ تيواريْاي هختلف
 - 4ؽٌاختي فزآٍردّْاي خًَي ٍ رٍػ ًگْذاري آًْا
 - 5هؼايٌِ غذد لٌفاٍي ,كثذ ٍطحال
 - 6تزخَرد فحيح تا تيوار تحت ؽيوي درهاًي
ريه و آلرشي
مهارت:
 - 1هؼايٌِ ريِ ٍ تياى ٍيضگيْاي فذاّاي طثيؼي ٍ غيز طثيؼي
 - 2ارسياتي ٍ درهاى تيوار هثتال تِ آعن
 - 3اعتفادُ اس دارٍّاي اعتٌؾالي ؽاهل عالثَتاهَل ٍ كزٍهَليي عذين
 - 4اعتفادُ اس فافلِ گذار )(spacer

عمومي
مهارت:
 - 1هؾاٍرُ در هَرد ٍاكغيٌاعيَى رٍتيي
غدد
مهارت:
 - 1هؼايٌِ غذد تيزٍئيذ
 - 2اًجام آسهَى تَرًيكِ  .تزٍعَ ٍؽَعتك
 - 3تفغيز ػكظ هچ دعت كَدك هثتال تِ راؽي تيغن
قلة
مهارت:
 - 1هؼايٌِ للة ٍ ػزٍق ٍ تياى ٍيضگي عَفلْاي للثي
 - 2تفغيز ًَار للة
 - 3تفغيز راديَگزافي لفغِ عيٌِ
كليه
مهارت:
 - 1اًذاسّگيزي فؾار خَى ؽزياًي
 - 2تفغيز گاسّاي خًَي ٍ تؾخيـ اختالالت اعيذ ٍ تاس
گوارش
مهارت:
 - 1هؼايٌِ ؽكن
 - 2راديَلَصي ؽايغ در گَارػ
 - 3تفغيز كاهل هذفَع
 - 4تفغيز آسهايؼ كثذي
 - 5هاًَرّاي تؼييي آعيت
ً - 6حَُ كؾيذى هايغ ؽكن

نوزادان
مهارت:
1

تؼييي عي حاهلگي تا اعتفادُ اس جذٍل Ballard

2

هؼايٌِ ًَساد عالن تطَر كاهل ٍ تِ ًحَ فحيح

3

هؼايٌِ هفقل راى

4

هؼايٌِ رفلكظ ّاي ًَساداى

5

احياء ًَساد رٍي هاًكي

6

اهتحاى تگ ٍ هاعك احياء

7

اكغيضى رعاًي فحيح تِ ًَساد

8

ؽيَُ اعتفادُ اس پالظ اكظ هتز ٍ اكغيضى آًااليشر ٍ تفغيز هٌحٌي تجشيِ ّوَگلَتيي – اكغيضى

9

تؼييي ؽذت ديغتزط تٌفغي ًَساد تا اعتفادُ اس جذٍل

 10اًتخاب درجِ حزارت هٌاعة تزاي ًَساد كِ در اًكَتاتَر اعت
 11درهاى ًَساد ّيپَتزم
 12فتَتزاپي
 13تغذيِ ًَساد
 14آؽٌايي تا دعتگاُ ّا

