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بهزیستی مراکز سالمت جامعه، مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل، خش های داخلی و جراحی،ب  

 هدف کلی:

 ، اقبتیمر مداخالت،  دانشجو در انجام مراقبت های پرستاری بر اساس فرایند پرستاری و کسب استقالل مهارتافزایش 

مند مبتال به در ارائه مراقبت در منزل به بیماران بزرگسال و سال مراقبتی خود بر تاکید با زندگی سبک اصالح و آموزشی

. اختالالت حاد و مزمن  

 

فهرست مطالب 

 براساس  سرفصل

 اهداف رفتاری

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود که:کاراموزی درپایان این 

نامه تاسیس مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در  ، آیین نزلم در مراقبت  ارائه دهنده های سیستم با برنامه توجیهی 

آشنایی  منزل، شرح وظایف پرستاران مراقبت در منزل وواحد مراقبت در منزل بیمارستان و نحوه ارجاع

 .پیدا کند

مراقبت از بیماران 

 مبتال به اختالالت

 متابولیک

 بر مبتنی پرستاری یمراقبتهاو  را بررسی نموده (مرضی چاقی – دیابت)متابولیک های سیستم 

 .را ارائه و انجام دهد شواهد

 را آموزش  زندگی روش اصالح و خود از مراقبتمددجو را بررسی نموده و   زندگی سبک

 دهد.

  کاراموزی واحد 1 تعداد واحد : نوع درس و                                                                                          منزل در مراقبت یزکارآموعنوان درس : 

   7مقطع تحصیلی : پرستاری ترم                                                                               رشته تحصیلی :پرستاری                                          

برگزاری: یختار                                                                                                                               1114-1141:اول ل نیمسا  

: برگزاریساعت                                                                                                                 اساتید گروه پرستاری:  مربیان  

تعداد دانشجو:                                                                                                                                         سالمت جامعه و مدیریت      

 



 بیماران از مراقبت

 اختالالت به مبتال

 خون  گردش

 خون گردش سیستم مشکالت(MIخون پرفشاری و) .را بررسی نماید 

 و انجام خود از مراقبت آموزش بر تاکید با و پرستاری فرایند بر مبتنی پرستاری های مراقبت 

 دهد.  ارائه

 

 بیماران از مراقبت

 اختالالت به مبتال

 تنفسی

 کند. بررسی را (آلرژی و آسم) تنفسی سیستم مشکالت 

 و انجام را خود از مراقبت آموزش بر تاکید با و پرستاری فرایند بر مبتنی پرستاری های مراقبت 

 هد.د ارائه

 پرستاری مراقبتهای

 تسکینی

 چگونگی در خانواده و فرد به آموزش با پرستاری تشخیص اساس بر تسکینی پرستاری مراقبتهای 

 راانجام دهد. خود از مراقبت

  پرستاری مراقبتهای

 در مصدومین و

 ضایعات) تروماها

 (نخاعی

 در خود از مراقبت در انوادهخ و فرد به کمک و پرستاری برفرایند مبتنی مراقبتو  ریزی برنامه 

 دهد. انجام را منزل

 بیماران از مراقبت

 سرطان به مبتال

 را انجام دهد. پروستات و سینه سرطان به مبتالیان در پرستاری های مراقبت و درمانی اقدامات 

 دهد انجام را او خانواده و مبتال فرد به آموزش و خود از مراقبتی خود برنامه تدوین. 
 

 

 تکالیف ووظایف دانشجویان:

  در کاراموزیحضور بموقع وفعال. 

اتیکت داشتن و فرم لباس رعایت 

 رعایت اخالق حرفه ای با پرسنل واحد های مربوطه و مددجویان 

 و مراقبین ارائه برنامه جامع مراقبتی و آموزشی به بیماران 

 ارائه کنفرانس بالینی 

 

 



 روش ارزشیابی دانشجو:

 نمره درصد فعالیت شرح ردیف

 3 %11 ای حرفه اخالق رعایت،کاراموزی در وفعال بموقع حضور 1

 1 %21 مراقبین و بیماران به آموزشی و مراقبتی جامع برنامه ارائه گزارش 2

 8 %04 برنامه ریزی و مراقبت پرستاری از بیمار در منزل 3

 0 %24 ارزشیابی پایانی 0

 24 %144 جمع نمرات
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