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مراقبت از مددجویان بزرگسال یا سالمند تحت عمل  در بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی هدف کلی:

  اقبت بر اساس فرایند پرستاری ، تحت نظارت مستقیم مربیو مر در بخش جراحی عمومی و اعصاب جراحی

در این کارآموزی دانشجو با استفاده از مفاهیم زیر بنایی پرستاری به بررسی و شناخت وضعیت  رح کارآموزی:ش

سالمت مددجویان بزرگسال و سالمند پرداخته و بر اساس تشخیص های پرستاری تدابیر پرستاری مناسب را تدوین و 

 به مرحله اجرا خواهد گذارد. 

 :ه از دانشجو انتظار می رود کهدر پایان این دور اهداف رفتاری:

 الف(اهداف عمومی و اخالقی:

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

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

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

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

کارشناسی پرستاری 3دانشجویان ترم : گروه فراگیر                                                       1بزگساالن/سالمندان پرستاری کارآموزیوان درس : عن  

 شنبه صبح :  روز برگزاری کارآموزی                                                                                                                 واحد  5/0 تعداد واحد :

 بیمارستان بهلول 3بخش جراحی :  محیط کارآموزی                                                                                                                                  -    پیش نیاز : 

مربی: نجمه ابراهیمی                                                                                                                 7139-89اول  نیمسال :  

 

 

 



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

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

 با بخش جراحی عمومی و قسمت های مختلف آن آشنا شود. .1

با انواع بیماری های مرتبط با این بخش آشنا شده و بتواند علل، عالئم، راه های تشخیص و درمان و  .2

 مراقبت های پرستاری مرتبط با هر بیماری را ذکر کند.

 انجام دهد.مشاهده و زیر نطر مربی  در بخش را  امور مربوط به پذیرش بیمار .3

روانی بررسی کرده و اقدامات الزم برای رفع آن ها را انجام  -بیمار را از نظر نیازهای جسمی و روحی .4

 دهد.

بیمار را از نظر مفاهیم اساسی پرستاری نظیر درد، خواب و استراحت، حرکت، اکسیژن رسانی، التیام  .5

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

 نحوه تعویض پانسمان به شیوه استریل را مشاهده نموده و زیر نظر مربی انجام دهد. .6

 نحوه مراقبت از انواع درن ها و استومی ها را فراگرفته و زیر نظر مربی اجرا نماید. .7

مل ها را با توجه به مشکل و عمل بیمار فرا گرفته و اجرا مراقبت های پرستاری قبل و بعد از انواع ع .8

 نماید.

 عالئم و علل آپاندیسیت را توضیح داده، راه های تشخیصی و درمانی آن را بیان کند. .9

 مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل آپاندکتومی را با نظارت مربی اجرا نماید. .10

 تشخیصی و درمانی آن را بیان کند. ، راه هایبشناسدعالئم و علل کوله سیستیت را  .11

 را با نظارت مربی اجرا نماید. کوله سیستکتومیمراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل  .12

 عالئم و علل هرنی دیسکال را بشناسد، راه های تشخیصی و درمانی آن را بیان کند. .13

 ا نماید.را با نظارت مربی اجر هرنی دیسکالمراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل  .14

علل انجام عمل فیوژن کمری را بشناسد و تفاوت در مراقبت های پرستاری مرتبط با فیوژن کمری با  .15

 دیسککتومی را فرا بگیرد.



 عالئم و علل سینوس پیلونیدال را بشناسد، راه های تشخیصی و درمانی آن را بیان کند. .16

 ارت مربی اجرا نماید.را با نظ هرنی دیسکالمراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل  .17

 .را بشناسد، راه های تشخیصی و درمانی آن را بیان کند پریتونیتعالئم و علل  .18

 را با نظارت مربی اجرا نماید. هرنی دیسکالمراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل  .19

مانی بشناسد، راه های تشخیصی و در تومورهای مغزی و خونریزی های مغزی را به طور کلیعالئم و علل  .20

 آن را بیان کند.

 با نظارت مربی اجرا نماید. فرا بگیرد و را جراحی های مغزمراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل  .21

 با نظارت مربی اجرا نماید. از بیماران ترومایی بستری در بخش رامراقبت های پرستاری  .22

را در رابطه با بیماری های آن بخش و نحوه تجویز آن ها را به  3داروهای پرکاربرد در بخش جراحی  .23

 خوبی فرا گرفته و دارودرمانی را زیر نظر مربی بر اساس اصول صحیح  انجام دهد.

 با فرایند ترخیص بیماران آشنا شده و تحت نظارت مربی انجام دهد. .24

 مشاهده نموده و زیر نظر مربی انجام دهد. به شیوه استریل را نخارج کردن در .25

برای بیمار مورد نظر اتخاذ کرده و پس  تاری صحیحبر اساس بررسی های انجام شده تشخیص های پرس .26

 از برنامه ریزی، اقدامات پرستاری الزم را به  مرحله اجرا در آورد. 

...... را انجام  سوند مثانه درن و مراقبت پرستاری از لوله تغذیه دهانی، الین سرم درمانی و چست تیوپ و .27

 دهد.

 .انجام دهد زیر نظر مربی رگ گیری جهت دارو درمانی و سرم درمانی را با رعایت اصول .28

 نظارت و کنترل در مورد تغذیه و دفع مددجو داشته باشد و موارد غیر طبیعی را گزارش کند. .29

 ت نیاز انجام دهد.کار با دستگاه ساکشن و اکسیژن رسانی را به نحو صحیح در صور .30

 قطرات سرم را بر حسب دستور پزشک تنظیم کند. .31

 بتواند به طرز صحیح نمونه الزم) خون، خلط، ادرار، مدفوع و....( برای بررسی آزمایشگاهی را اخذ نماید. .32



 .آموزش های الزم در جهت اخذ نمونه به بیمار و خانواده داده شود .33

 اصل دارو دادن، دارو درمانی بیمار را انجام دهد 6با محاسبه دوزاژ صحیح دارو و با رعایت  .34

 معانی و تعاریف اصطالحات و واژه های طبی رایج در بخش جراحی را بیان کند.  .35

 جابجایی و تغییر پوزیشن بیمار را در تخت به طور صحیح  انجام دهد.  .36

و ... را با رعایت  الواژ، گاواژ، سایر اقدامات پرستاری نظیر برقراری سوند فولی، سوند معده، کشیدن درن .37

 اصول و شرایط آسپتیک اجرا نماید.

 ثبت نماید.با نظارت مربی  با رعایت اصول صحیح گزارشات پرستاری را   .38

 روش تدریس:

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

 دانشجو

 و:وظایف و تکالیف دانشج

 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 

 ارائه مایند مپ مرتبط با کنفرانس ها 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف



 4 20 رعایت اهداف عمومی 1

 12 60 ارزیابی کار تخصصی و مهارت بالینی 2

 2 10 کنفرانس 3

 2 10 ارائه مایندمپ 4

 20 100  جمع
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