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 مقدمه :  
یند آفردر این کارآموزی دانشججو با برر  گیری  از مرار  های تفرر خق  و حل مسلله بر پایه آموخته های نرری و در ااراو   

به بررسجی و شجناخت ویعیت سقمت مددجو پرداخته و بر اسات تشخیه های پرستاری ت تدابیر پرستاری مناسر را    پرستتاری 

تعیین و پس از اجرا ارزیجابی می نماید  آموز  به بیمار و خانواد  و مراببت از خود از پیشججج یری تا نوتوانی از ارکان این کارآموزی  

 محسو  می شود   

 

 هدف کلی:

آ  و الرترولیتت حرکتی و وختجه های نرری و کسجججر مرار  های بالینی در مراببت از مددجویان ببق  به اختق    برجارگیری آم 

 بر اسات فرآیند پرستاری و تحت نرار  مستقیم مربی  تغذیه ای

 

 اهداف ویژه رفتاری  :

 :دانشجو در پایان دوره قادر باشد

بستری در بخش های داخلی و جراحی به خوبی ارتباط درمانی مناسر در نقش پرستار با بیماران مراجعه کنند  و  -2

 بربرار کند 

 نیازهای جسمیت روانی و اجتماعی مددجو را تعیین نمود  و ابداما   زم را برای رفع آنرا انجام دهد  -1

 عقیم حیاتی را کنترل کرد  و در برگه های مخصوص ثبت کند  -0

 و در برگه های مخصوص ثبت کند  جذ  و دفع مایعا  را انداز  گیری کرد  -4

 با داروهای مصرفی در بخش آشنا شود و در حین آماد  سازی داروها ترنیک های آسپتیک را رعایت کند  -5

 گذاشته و مراببت های  زم را انجام دهد  NGTبرای بیمار  -6

  بیماران در بخش را با رو  صحیح انجام داد  و به آزمایش ا  بفرستد آزمایشا  مورد نیاز -9

 با انواع انسولین و نحو  کشیدن آن آشنا شود  -9



 با انواع سرم های تزریقی و موارد استفاد  هرکدام آشنا شود  -8

 انواع سوندهای ادراری و مورد استفاد  هرکدام را فراگیرد  -23

 خون یا فرآورد  های آن را به نحو صحیحی ترانسفوزیون نماید  -22

 ماسک و   ( با رعایت اصول ایمنی مددجو و محیط اجرا نماید  اکسیژن درمانی را به شیو  های مختلف)کانو ت -21

 معانی و تعاریف اصطقحا  و واژ  های طبی رایج مربوط به بیماریرای داخلی و جراحی در بخش ها را بیان نماید  -20

ما  بالینی داروهای تجویز شد  برای بیماران را با دانستن و توییح اثر درمانی و عوارض مرم به بیماران داد  و ابدا -24

  زم را انجام دهد 

 محلولرای وریدی را با با ترنیک آسپتیک تزریق کند  -25

 نتایج آزمایشا ) خونت ادرار و مدفوع و  ( را تفسیر نماید  -26

 پانسمان و بانداژ به شیو  های مختلف را برار گیرد  -29

 را یاد ب یرد  ABGتفسیر آزمایش خون و   -29

 است برنامه مراببتی تدوین و اجرا کند در بخش بستری ه براسات فرآیند پرستاری برای بیماری ک -28

 رو  های کنترل عفونت) شستن دسترات دفع صحیح زباله و    ( را هن ام مراببت از مددجو برار گیرد  -13

 رو  صحیح گزار  نویسی را به طورکامل یاد ب یرد  -12

 

 

 :نمره  02از  ارزشیابی
 نمر ( 1فرم ) الف( ورود و خروج منرم و پوشش مناسر و رعایت

بستری در بخش  Case ( ارائه ترالیف تلوری شامل کنفرانس مربوط با هر بخشت مطالعه پروند  بیمار و ارائه شرایط یک 

 نمر ( 0به انتخا  خود دانشجو)

 نمر ( 2ج( ارائه یک فرآیند پرستاری از یری از بیماران بستری در بخش در پایان کارآموزی)

 نمر ( 5ل انجام مراببت های پرستاری و با نرار  مربی و آموز  در بالین به بیماران و همرا  بیمار)د( مرار  بالینی که شام

 ( اخق  حرفه ای که شامل مسؤلیت پذیریت انتقادپذیریت عقبه به یادگیری مرار  های جدیدت احترام به بیماران و هم 

 نمر (   5ی و آموز  صحیح به بیمار)گروهی ها و پرسنل بخشت دبت و توجه در انجام فرآیند پرستار

 نمر Post Test(4 )و( 
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