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

  مبتال به اختالالت قلب، عروق، تنفس، عفونی و غدد

و حل مسئله، بر پایه ی آموخته  ه گیری از مهارت های تفکر خالق در این کارآموزی دانشجو با بهر 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  از دانشجو انتظار می رود مراقبت های پرستاری را از پیشگیری تا نوتوانی مد نظر داشته باشد. لذ

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

 :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

 ی کارآموزی حضور داشته و در طول دوره غیبت نداشته باشد.در زمان مقرر در محل برگزار -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

کارشناسی  4دانشجویان ترم : گروه فراگیر                                                   3بزگساالن/سالمندانپرستاری  کارآموزی عنوان درس :   

 شنبه صبحسه  :  روز برگزاری کارآموزی                                                                                     واحد( 1)از  واحد  5/0 تعداد واحد :

 بیمارستان بهلول 2 داخلیبخش :  محیط کارآموزی                                                                           2سالمندان پرستاری بزرگساالن   پیش نیاز :
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 ید با مربی و پرسنل بیمارستان داشته و در انجام وظایف با آنها همکاری داشته باشد.تعامالت مناسب و مف -5

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

 بتواند پس از معاینه فیزیکی، شرح حال کامل از بیمار تهیه کند.  .1

نظیر درد، خواب و استراحت، حرکت، اکسیژن رسانی، التیام  بیمار را از نظر مفاهیم اساسی پرستاری .2

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

 یافته های آزمایشگاهی و سایر یافته های تشخیصی را بتواند بررسی و تجزیه و تحلیل کند. .3

ای پرستاری صحیص برای بیمار مورد نظر اتخاذ کرده و پس بر اساس بررسی های انجام شده تشخیص ه .4

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

 را انجام دهد. LPمراقبت پرستاری از بیمار بعد از  .5

 اصول الزم در گرفتن نمونه برای کشت خون را رعایت کند .6

 تر را به درستی انجام دهد.با استفاده از گلوکومکنترل قند خون بیمار  .7

 آموزش و مراقبت از بیمار با بیوپسی مغز استخوان را به درستی انجام دهد. .8

 در رابطه با تزریق انسولین، به بیمار و خانواده وی آموزش کامل را بدهد .9

 آموزش های کافی در راتباط با مراقبت از خود به بیمار مبتال به دیابت را بدهد. .10

 را تفسیر کند  ABG )ش گازهای خون شریانی)بتواند نتایج آزمای .11

 از بیمار را اخذ کرده و تفسیر کند  ECGبتواند  .12

 نظارت و کنترل در مورد تغذیه و دفع مددجو داشته باشد و موارد غیر طبیعی را گزارش کند. .13

 کار با دستگاه ساکشن و اکسیژن رسانی را به نحو صحیح در صورت نیاز انجام دهد. .14

 فاده از اسپری به بیمار داده شود.آموزش نحوه است .15

 فیزیوتراپی تنفسی را با رعایت اصول و مراقبت های الزم اجرا کند. .16

 اصول ایزوله سازی را رعایت کند. .17



 مراقبت از بیمار ایزوله و ایزوله معکوس را به درستی انجام دهد. .18

 ....( برای بررسی آزمایشگاهی را اخذ نماید.بتواند به طرز صحیح نمونه الزم) خون، خلط، ادرار، مدفوع و .19

 آموزش های الزم در جهت اخذ نمونه به بیمار و خانواده داده شود .20

 جابجایی و تغییر پوزیشن بیمار را در تخت به طور صحیح  انجام دهد. .21

ول و و ... را با رعایت اص ، گاواژ، الواژسایر اقدامات پرستاری نظیر برقراری سوند فولی، سوند معده،  .22

 شرایط آسپتیک اجرا نماید.

س از اجرای تدابیر پرستاری الزم مرتبط با بیمار ، ارزیابی را انجام داده و در صورت نیاز در رابطه با پ .23

 اقدامات، تجدید نظر نماید.

 آنها داده شود و دانش و سطح درک خانواده بیمار بر اساس نوع بیماری آموزش های الزم به بیمار و  .24

 صول صحیح گزارشات پرستاری را ثبت نماید.با رعایت ا  .25

 روش تدریس:

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

 دانشجو

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 رعایت اهداف عمومی 

 حضور به موقع ، منظم و فعال در جلسات کارآموزی 

 ش و پاسخ، بحث گروهی و کنفرانس های مربوطهشرکت فعال در پرس 

 انجام مراقبت ها بر اساس فرایند پرستاری 

 تکمیل الگ بوک مربوطه 

 اخذ شرح حال و بررسی و معاینه بیمار 

 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 نفرانسک 3

 2 10 شرحال گیری و بررسی کامل بیمار 4

 20 100  جمع
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