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تعداد واحد کارآموزی1 :
تاریخ اتمام:
ساعت برگزاری کالس:

شرح درس:
در این کارآموزی ،دانشجو در بالین بیمار/مددجو و بر اساس نیاز وی و تشخیص های پرستاری تعیین شده ،روشهای پرستتاری
را به مرحله اجرا در می آورد و به این ترتیب در محیط واقعی آموخته های نظری و عملی خود را به کار خواهد گرفت .در ایتن
دوره ،اجرای روشهای پرستتاری شتامل پتیش گیتری از انتقتال عفونتت ،بررستی عالئتم حیتاتی ،پتییر ،،انتقتال و تترخیص
بیمار/مددجو ،حرکت دادن و تامین آسایش و بهداشت فردی بیمار/مددجو مد نظر می باشد .بته منظتور حستن اجترای برنامته
آموز ،پرستاری و نیل به اهداف پرستاری جامع و جامعه نگر ،در کلیه عرصه های کارآموزی توجه خاص به مددجو ،ختانواده،
جامعه ضروری است .لیا بر آموز ،به بیمار/مددجو و خانواده در طی بستتری و در زمتان تترخیص و نحتوه مراقبتت در منتلل
تاکید می شود.
هدف کلی:
آشنایی دانشجویان با قسمتهای مختلف بخش و کسب مهارتهای عملی در انجام مراقبتهای پرستاری در بالین بیمار تحت
نظارت مستقیم مربی
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اهداف

ویژه( :تکنیکهای پرستاری با
نظارت مستقیم و یا کمک
مربی انجام می گیرد)

اهداف رفتاری
.1با مددجو بر حسب شرایط سالمت ،سن و درک وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نماید.
.2هدف از انجام مراقبت ها را برای مددجو توضیح داده و وی را برای انجام رو ،ها آماده می
سازد.
.3قبل از آغاز مراقبت کلیه وسایل الزم را آماده می نماید.
.4پس از پایان مراقبت وسایل بر بر جسب مورد تمیل ،ضدعفونی یا برای استریل شدن آماده می
سازد.
.9پس از پایان مراقبت؛ گلار ،کار ،مراحل کار و نتایج کار را به طور کامل ،با دقت و به درستی
ثبت می نماید.
.6دست ها را به رو ،طبی به نحو صحیح می شوید.
.7دست ها را به رو ،جراحی به نحو صحیح می شوید.
.8واحد بیمار را به درستی مرتب می کند.
.5وضعیت مددجو را برحسب شرایط سالمت و سن وی به رو ،صحیح تغییر می دهد.
.11جابجایی مددجو را برحسب شرایط سالمت و سن وی به رو ،صحیح انجام می دهد.
.11حمام مددجو را بر حسب شرایط مددجو به رو ،های مختلف به درستی انجام می دهد.
.12مراقبت از دهان و دندان مددجو را به رو ،صحیح انجام می دهد.
.13عالئم حیاتی مددجو را به رو ،صحیح کنترل نموده و به درستی ثبت می نماید.
.14پییر ،بیمار را به درستی انجام می دهد.
.19انتقال بیمار را بر حسب شرایط مددجو به درستی انجام می دهد.
.16ترخیص بیمار را به رو ،درست انجام می دهد.
.17از رو ،های درمان با سرما در شرایط مناسب و به رو ،صحیح استفاده می نماید.
.18از رو ،های درمان با گرما در شرایط مناسب و به رو ،صحیح استفاده می نماید.
.15نیازهای تغییه ای مددجو را به رو ،صحیح )دهانی ،لوله معده ،گاستروستومی( برطرف می
نماید.
.21نیازهای دفع مدفوع مددجوی هم جنس را به شکل صحیح )طبیعی ،کلستومی( و بر حسب
شرایط وی برطرف می سازد.
.21نیازهای دفع ادرار مددجوی هم جنس را به شکل صحیح )طبیعی ،کلستومی( و بر حسب
شرایط وی برطرف می سازد.
.22وسایل استریل را به رو ،صحیح و با حفظ استریلیتی آنها باز می نماید.
.23پوشیدن و خارج نمودن دستکش را به نحو صحیح و بر حسب کاربرد آن انجام می دهد.
.24از مددجوی تحت ایلوله با به کارگیری رو ،های صحیح مراقبت می کند.
.29نیاز مددجو به اکسیژن را با به کارگیری رو ،های مختلف تامین اکسیژن )سند ،ماسک(،
برآورده می سازد.
.26راه هوایی مددجو را از طریق ساکشن نواحی الزم )دهان ،بینی ،تراکیاستومی( به رو ،درست
انجام می دهد.
.27پانسمان زخم را با رعایت نکات استریل و ضدعفونی ،به رو ،صحیح انجام می دهد.
.28درن مددجو را با رعایت نکات استریل و ضدعفونی ،به رو ،صحیح کوتاه یا خارج می سازد.
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.25بخیه مددجو را با رعایت نکات استریل و ضدعفونی خارج می سازد.
.31انواع بانداژ مددجو را بر حسب شرایط و اندام مورد نظر به نحو صحیح انجام می دهد.
.31دادن داروهای خوراکی را بر حسب شرایط سالمت و سن مددجو به رو ،درست انجام می
دهد.
.32دادن داروهای پوستی را بر حسب شرایط سالمت و سن مددجو به رو ،درست انجام می
دهد.
.33دادن شیاف را بر حسب شرایط سالمت و سن مددجو به رو ،درست انجام می دهد.
.34دارو های چشمی ،بینی و گو ،را بر حسب شرایط سالمت و سن مددجو به رو ،درست به
او می دهد.
.39داروهای تلریقی )عضالنی ،وریدی ،زیرجلدی و داخل جلدی را بر حسب شرایط سالمت و
سن مددجو به رو ،درست به
او می دهد.
.36محاسبات دارویی را بر حسب تجویل به درستی و با دقت انجام می دهد.
.37مراقبت از جسد را به نحو مقتضی انجام می دهد.

عمومی و اخالقی:

.1توانایی برقراری ارتباط موثر با بیمار را در بدو پییر ،داشته و حمایت جسمی و روحی عاطفی
را از وی به عمل آورد .
.2با پرسنل بیمارستان ارتباط مناسب برقرار کرده و در انجام وظایف با آنها همکاری الزم را داشته
باشد.
.3ارتباط مفید و مناسب با مربی داشته باشد.
.4حجاب اسالمی و شئونات دانشجویی را رعایت کند.
.9وقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور یابد.
.6احساس مسئولیت داشته باشد و در انجام دادن وظایف تمایل و عالقه نشان دهد.

,
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وظایف و تکالیف دانشجو
گام ها

عملکرد

اول

معرفی بخش ،بیماران ،پرسنل ،جای وسایل ،ذکر قوانین و مقررات ،تکالیف و شرایط ارزشیابی و ارزیابی ،گرفتن
تاریخچه و برقراری ارتباط با بیمار ،انجام TPR

دوم

گرفتن تاریخچه از بیماران و برقراری ارتباط با بیمار ،انجام کلیه مراقبتهای مربوط به بیماران در صورت نیاز
نظیر :مدیکاسیون ،خونگیری ،تلریقات ،پانسمان ،چک عالئم حیاتی ،آموز ،به بیمار و همچنین برگلاری
کنفرانسهای بالینی و پرسش و پاسخ

سوم

گرفتن تاریخچه از بیماران و برقراری ارتباط با بیمار ،انجام کلیه مراقبتهای مربوط به بیماران در صورت نیاز
نظیر :خونگیری ،تلریقات ،پانسمان ،چک عالئم حیاتی ،آموز ،به بیمار و پرسش و پاسخ و در نهایت برگلاری
امتحان POSTTEST

روش تدریس :تجربی و فرآیند محور
فعالیتها و تکالیف دانشجو:
 آمادگی جهت پرسش و پاسخ در هر جلسهارائه و پرزنت کیس بر اساس فرآیند پرستاری  ،شرح حال ،بررسی وضعیت مددجو ،تسلط بر
ترالی کد ،داروها و تجهیزات ،اشراف بر پرونده و کاردکس مددجو.

روش ارزشیابی دانشجو:
روش ارزیابی واحد نظری

جمع نمرات

نمره

رعایت اهداف عمومی

4

ارزیابی کار تخصصی و مهارت های مورد انتظار براساس الگ بوک

12

آزمون پایان دوره و ارائه تکالیف

4
20
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