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 مراقبت از مددجویان بزرگسال یا سالمنددر عملی  -علمی آموخته های نظری و مهارت های استفاده از هدف کلی:

 ، عفونی و سرطان قلبی عروقی، تنفسی ، غددمبتال به اختالالت 

و حل مسئله، بر پایه ی آموخته  شجو با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق در این کارآموزی دان شرح کارآموزی:

های نظری و در چارچوب فرآیند پرستاری، تدابیر پرستاری مناسب را تعیین و پس از اجرا ارزیابی می نماید. به عالوه 

ا بر آموزش به بیمار  ه باشد. لذاز دانشجو انتظار می رود مراقبت های پرستاری را از پیشگیری تا نوتوانی مد نظر داشت

 واده در طی بستری و زمان ترخیص و مراقبت در منزل تأکید می شود.و خان

 :در پایان این دوره از دانشجو انتظار می رود که اهداف رفتاری:

 الف(اهداف عمومی و اخالقی:

 اصول اخالقی، حجاب و شئونات دانشجویی را رعایت کند. -1

 حل برگزاری کارآموزی حضور داشته و در طول دوره غیبت نداشته باشد.در زمان مقرر در م -2

 احساس مسئولیت داشته و در انجام تکالیف و وظایف عالقه مند و مسئول باشد. -3

 روانی از وی به عمل آورد. -توانمندی کافی در برقراری ارتباط موثر با بیمار داشته و بتواند حمایت جسمی و روحی -4

  پرستاری کارشناسی 5دانشجویان ترم: گروه فراگیر                                                   در مشکالت شایع ایرانپرستاری  کارآموزی عنوان درس : 

 دوشنبه عصر :  روز برگزاری کارآموزی                                                                                                            واحد  5/0 تعداد واحد :

 بیمارستان بهلول 2 داخلیبخش :  محیط کارآموزی                                                                                                                                    پیش نیاز :

مربی: نجمه ابراهیمی                                                                                                             7139-89اول  نیمسال :  

 

 

 



 ناسب و مفید با مربی و پرسنل بیمارستان داشته و در انجام وظایف با آنها همکاری داشته باشد.تعامالت م -5

 )تکنیک های پرستاری با نظارت مستقیم و یا کمک مربی انجام می گیرد(  ب( اهداف ویژه:

 اجرا کند. فرایند پذیرش بیمار در بخش را به طور صحیح .1

 امل از بیمار تهیه کند. بتواند پس از معاینه فیزیکی، شرح حال ک .2

بیمار را از نظر مفاهیم اساسی پرستاری نظیر درد، خواب و استراحت، حرکت، اکسیژن رسانی، التیام  .3

 زخم و نیازهای بهداشتی بررسی کند و در صورت لزوم تشخیص های پرستاری مناسب را اتخاذ کند.

 رسی و تجزیه و تحلیل کند.یافته های آزمایشگاهی و سایر یافته های تشخیصی را بتواند بر .4

 .مراقبت از بیمار ایزوله را با رعایت اصول ایزوالسیون انجام دهد .5

 مراقبت از بیمار مبتال به سکته مغزی را به درستی اجرا کند. .6

 را به درستی اجرا کند. سرطانمراقبت از بیمار مبتال به  .7

 را کند.را به درستی اجنارسایی احتقانی قلب مراقبت از بیمار مبتال به  .8

 را به درستی اجرا کند. آنژین و درد قلبیمراقبت از بیمار مبتال به  .9

 مراقبت از بیمار مبتال به بیماری های تنفسی نظیر پنومنی و مزمن انسدادی ریه را به درستی اجرا کند. .10

 در روند مراقبت از بیمار از فرایند پرستاری استفاده کند. .11

وده، عوارض انها را شناسایی کرده و آموزش های مرتبط با این داروهای مرتبط با بیمار را بررسی نم .12

 داروها را به بیمار بدهد.

به بیماران در طی بستری و زمان  در رابطه با بیماری و مراقبت های مربوط به آن آموزش الزم و کافی .13

 ترخیص داده شود.

 یک روش توانبخشی مؤثر مرتبط با بیماری را گزارش نماید. .14

 را به درستی در پرونده بیمار ثبت نماید. گزارش پرستاری .15

 آموزش های الزم حین بستری و حین ترخیص را در رابطه با بیماری به بیمار و خانواده وی بدهد. .16



 روش تدریس:

اجرای نمونه کار توسط مربی و  -کنفرانس بالینی -بحث گروهی -پرسش و پاسخ آموزش بالینی و عملی -سخنرانی

 دانشجو

 دانشجو: وظایف و تکالیف

 رعایت اهداف عمومی 

 حضور به موقع ، منظم و فعال در جلسات کارآموزی 

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ، بحث گروهی و کنفرانس های مربوطه 

 انجام مراقبت ها بر اساس فرایند پرستاری 

 تکمیل الگ بوک مربوطه 

 آموزش به بیمار 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 4 20 عایت اهداف عمومیر 1

 12 60 ارزیابی کار تخصصی و مهارت بالینی 2

 2 10 بالینی کنفرانس 3

 2 10 آموزش به بیمار 5

 20 100  جمع

 منابع:



Hinkle. Janice.L & Cheever. Kerry.H. (2014). Textbook of Medical-Surgical Nursing(13 th). 

Lippincott Williams & Wilkins. 

Joyce M. Black and Jane Hokanson Hawks.  Textbook of Medical - Surgical Nursing . 7 th. 

Elsevier inc. ; 2005 

Smeltzer B , Suzanne C . Brunner & Suddarth`s Textbook of Medical - Surgical Nursing . 9 

th . Philadelphia : Lippincott ; 2008 

 . تالیف دکتر محبوبه صفوی و طاهره برزویی. انتشارات جامعه . چاپ سومکتاب اصول آموزش به بیمار

 

 

 

 

 


