
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده پرستاري و مامايي سبزوار

  

   پرستاريكارآموزي اصول و فنون درس طرح 

  

              2و  1اصول و فنون تئوري : پيشنياز                                         واحد، عملي 1: تعداد و نوع  واحد

  كارشناسي پرستاري پيوسته 2ترم : فراگيران                                     :                              شماره درس

  خانم توفيقيان: مربي

**************************************  

  :  شرح درس

در اين واحد از كارآموزي بمنظور كاربرد مهارتها و آگاهيهاي كسب شده از دروس اصول و فنون پرستاري جهت انجام 

 .باليني به بيمار ارائه مي گرددخدمات 

  

  :اميد است دانشجو در پايان اين كارآموز قادر باشد :هدف ويژه

  .با مددجو و همكاران بهداشتي ارتباط حرفه اي موثر برقرار كند )1

  .واحد مددجو را از نظر راحتي، بهداشتي و ايمني با رعايت اصول مكانيك بدن آماده كند )2

  .ي داده شده بررسي و برنامه مراقبتي تنظيم و به اجرا در آوردمددجو را براساس فرم اطالعات )3

  .پذيرش و ترخيص مددجو را طبق اصول آموزش داده شده انجام دهد )4

  .عالئم حياتي مددجو را اندازه گيري نموده ثبت و گزارش كند )5

  .را تنظيم و اجرا و ارزيابي كند) هايپرترمي( برنامه مراقبتي تشخيص پرستاري )6

  . ن هاي مناسب را براي مددجو به اجرا درآوردانواع پوزيش )7

  .دلي و يا برانكارد و بالعكس انتقال دهدنبيمار را از تخت به ص )8

  .اقدامات الزم جهت پيشگيري از عوارض بيحركتي را براي مددجو بكار برد )9

  .تنظيم و اجرا كندو اختالل در تاميت پوست را ) اختالل در غشاء موكسي دهان( برنامه مراقبتي تشخيص پرستاري )10

  .حداقل يك مورد حمام تخت و شامپوي سر را براي مددجو در صورت امكان انجام داده و گزارش مربوطه را بنويسيد )11

  .طريقه باز و بسته كردن يك بسته استريل و پوشيده دستكش استريل و استفاده از فورسپس و بيكس را نشان دهد )12

  .داده شده اجرا كند حداقل يك مورد شستن دست را به روش آموزش )13

نوع رژيم، ( رژيم غذايي مددجو را كنترل و حداقل يك نوبت نحوه تغذيه بيماران را طبق اصول صحيح نظارت و گزارش كند )14

  )ظاهر سيني و غذا، رعايت بهداشتمحتوي رژيم، 

  .را تنظيم و اجرا و ارزيابي كند) تغذيه كمتر از نياز بدن( برنامه مراقبتي تشخيص پرستاري  )15

 –حجم و ظاهر ترشحات  -كاركرد سوند - موقعيت سوند –هدف از سونداژ (از بيماريكه داراي سوند معده است مراقبت كند )16

  ....)و  حجم و نوع تغذيه از طريق سوند

  .اقدامات الزم جهت بيماريكه دچار احتباس ادراري مي باشد تنظيم و اجرا و نكات مهم را گزارش كند )17

  .مثانه است بعمل آورد و گزارش كند بيماريكه داراي سونداژاقدامات الزم براي  )18

  .انجام داده و گزارش كند در صورت امكان يك مورد سونداژ مثانه )19

  .اقدامات الزم جهت دفع مدفوع را انجام داده و گزارش كند )20



  )تعداد تنفس  ظاهر بيمار –روش و ميزان دريافت اكسيژن ( اقدامات الزم در بيماريكه اكسيژن تراپي داشته اجرا و گزارش كند )21

علت ساكشن ، رنگ و حجم ترشحات ، .( ه و گزارش كندمودهدف از ساكشن ترشحات حلق را بيان و در صورت امكان اجرا ن )22

 )نتايج اقدامات

ارش يك مورد كيف آبگرم و آبسرد را آماده و باتوجه به اهداف بكارگيري آن در موضع مربوطه قرار داده و نتايج اقدامات را گز )23

  .كند

  )مدت و نتايج اجرا –ثبت درجه حرارت ( ندكانجام داده  و گزارش  انيدر صورت امكان يك مورد پاشويه را براي مددجو )24

  .يك مورد داروي خوراكي مددجو را طبق اصول آموزش داده شده به اجرا درآورده و چك در پرونده كند )25

  ) اتمام، تعداد قطرات وع سرم، ساعت شروع ون.( تعدد قطرات سرم بيمار را تنظيم نموده و گزارش كند )26

  .جرا نموده و گزارش كندامراقبت الزم از بيماريكه داراي خط وريدي است  )27

-Hb HCT- R.B.C.(آزمايشان خون را از نظر مقادير طبيعي و اصطالحات مربوطه بيان كند و موارد غير طبيعي را گزارش كند )28

C.B.C- W.B.C –  كراتين –قند و اوره خون  - پالكتها –سيالن و انعقاد(  

  ...) R.O.S – DH – FH P.M.H – CC.(اصطالحات رايج در برگه شرح حال بيمار را معنا كند )29

  )(C.B.R – K.V.O – Chest  xRay- N.P.O – F.B.S – R.P.O -  R.B.R(اصطالحات رايج را بخش را معنا كند )30

 – IV – SC – IM – q.d – Tid- Bid – Stat – AMP.(ده كنداصطالحات رايج دارويي آموزش داده شد در چك داروها استفا )31

CC – Cap – Iab – Syr (  

تخت بعداز عمل  –پرونده و آزمايشات  –آمادگي بيمار ( مراقبت هاي الزم قبل از عمل و براي مددجو انجام داده و گزارش كند )32

  )عمل 

  .مراقبت هاي الزم بعد از عمل را انجام داده و گزارش كند )33

  

  :دانشجووظايف 

  شركت در بحث گروهي �

  انجام مراقبتهاي الزم از مددجو خود �

  معرفي بيمار خود –ارائه كنفرانس تعيين شده  �

  تكميل يك فرم بررسي بيمار و تنظيم فرآيند پرستاري �

  

  :نحوه ارزشيابي 

  نمره  5ارزشيابي عمومي                                        �

  نمره 11                       ارزشيابي اختصاصي             �

  نمره  1  معرفي بيمار                     + كنفرانس بخش  �

  نمره  1   تنظيم فرآيند پرستاري                               �

  نمره  2   امتحان پايان بخش                                   �
____________________________________________________  

 نمره 20                                                 جمع                   


