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اهداف کلی اموزشی دوره:
کسب مهارت کار در بخش های داخلی و جراحی و انجام مراقبت های پرستاری صحیح از
پیشگیری تا نوتوانی بر مبنای اصول علمی از مددجویان بزرگساالن و یا سالمند با اختالالت
مایعات و الکترولیت ها ،اختالالت اسید و باز و اختالالت داخلی مربوط به سیستم گوارش و
کبد و پانکراس ،کلیه ،غدد ،چشم و گوش ،مغز و اعصاب ،پوست و...بستری در بخش های
مربوطه  ،با در نظر گرفتن نیازهای جسمی ،روحی و اجتماعی آن ها با تاکید بر آموزش به این
بیماران و خانواده آن ها.

مقررات درون بخشی:
-

دانشجویان موظف به رعایت آیین نامه اجرایی کد" پوشش مناسب" و " اخالق حرفه ای"
مصوب شورای آموزشی دانشگاه می باشند.

-

دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ها و درمانگاه می باشند.

-

دانشجویان راس ساعت  ( 9::7کارآموزی صبح) و  ( 0:::7کارآموزی عصر) در بخش های
مربوط حاضر باشند.

-

غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دوبرابر باید جبران گردد.

-

غیبت موجه بیش از یک روز به ازای هر واحد کارآموزی منجر به حذف درس و غیبت
غیر موجه بیش از یک روز به ازای هر واحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.

-

دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند (.کنفرانس ،ژورنال ،پمفلت)

-

کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در امتحان پایان دوره و امتحان  OSCEپیشرفت
تحصیلی هستند.
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مهارت هایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد:
مهارت های شناختی:
-

آشنایی دانشجویان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها

-

کسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بیماران

-

کسب دانش در نحوه مراقبت از بیمار با توجه به استانداردهای مراقبتی

مهارت های نگرشی:
-

توانایی برقراری ارتباط با مددجو و خانواده ها

-

توانایی برقراری ارتباط با اعضا تیم بهداشتی درمانی

-

نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مرافبت از بیماران در محدوده مسئولیت های مامایی

-

توانایی کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت های مامایی

مهارت های حرکتی:
مراقبت از حداقل  0بیمار بر مبنای قرایند پرستاری
انجام مراقبت های کامل قبل از عمل با تاکید بر آموزش ،حمایت و راهنمایی بیماران در مورد حداقل  0بیمار
انجام مراقبت های کامل بعد از عمل با تاکید بر آموزش ،حمایت و راهنمایی بیماران در مورد حداقل  0بیمار
انجام معاینات فیزیکی سیتم های بدن در مورد حداقل  0بیمار
تعویض حداقل  0مورد پانسمان از پانسمان های بخش جراحی و مراقبت از کولوستومی  ،چست تیوب و انواع
لوله های متصل به بیمار پس از عمل ،حداقل  0مورد با توجه به اصول علمی ،استاندارهای مراقبتی و نیاز
بیمار ارائه لیست نیاز های آموزشی حداقل  0بیمار و آموزش الزم به بیمار و خانواده ی وی

ارائه لیست نیازهای آموزشی حداقل  0بیمار و آموزش الزم و خانواده ی وی
اطالع از نتایج آزمایشات حداقل  0مورد از بیماران خود و تفسیر و پیگیری آن ها
توضیح انواع محلول های تزریقی داخل وریدی و تغذیه وریدی
ثبت گزارشات پرستاری کامل به صورت روزانه در پرونده بیمار برای حداقل  0بیمار
انجام نمونه گیری(خون) با نظارت مربی حداقل  0بیمار
کسب مهارت در اجرای دستورات دارویی در حداقل  0بیمار
بررسی و ثبت  (I&Oحداقل  0مورد)
جایگزین ( )replacementمایعات ( حداقل  0مورد)
بررسی اختالالت اسید و باز ( حداقل  0مورد)
بررسی نیازهای تغذیه ای و آموزش رژیم غذایی ( حداقل  0مورد)
انجام معاینات فیزیکی دستگاه گوارش ( حداقل  0مورد)

صفات عمومی دانشجویان محیط بالینی ( کارآموزی و کارآموزی در عرصه)
صفات
عمومی
وقت شناسی

وضعیت
ظاهر

امتیاز
معیارها
حضور به موقع در محل کارآموزی
نداشتن غیبت
داشتن یونیفرم مناسب ( روپوش
سفید ،تمیز ،مرتب ،بلند و راحت ،
شلوار مشکی پارچه ای) کفش
مشکی راحت و تمیز بدون صدا و
جلو بسته
مقنعه مشکی بلند با پوشش کامل
موها جهت دانشجویان دختر و
آرایش موهای دانشجویان پسر به
صورت متعارف
کارت شناسایی معتبر (تگ)

احساس
مسئولیت

عالقه به کار

انجام به موقع و کامل وظایف و
تعهدات و مسئولیت
انجام وظایف با عالقه مندی و
رضایت
تمایل به یادگیری کارهای جدید
استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم
و دقت

برنامه ریزی صحیح جهت انجام
امور محوله
انجام وظایف با در نظر گرفتن
اولویت ها
دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری

قبول انتقادات وارده و تالش در
جهت از بین بردن اشکاالت

رفتار و

همکاری و رفتار احترام آمیز با
پرسنل و همکاران در محیط
کارآموزی

برخورد

همکاری و رفتار احترام آمیز با

همیشه
() 0

اغلب
()7/92

گاهی
( ) 7 /2

بندرت
()7/52

مشاهده
نشد ()7

مددجویان و ارائه راهنمایی های
الزم به آنان

حفظ ایمنی،
خلوت و
کنترل
عفونت

رعایت اصول
اخالقی

اعتماد به
نفس

تفکر
انتقادی

بررسی ایمنی محیط بیمار و در
صورت نیاز به کار بردن تدابیر
ایمنی
رعایت اصول و مقررات مربوط به
کنترل عفونت
رعایت اصول privacy
شستشوی موثر دست ها (
 )effective hand washingو
کوتاه نگهداشتن ناخن
محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار
و قرار ندادن آن در اختیار سایرین
شرکت دادن بیماران در تصمیم
گیری های مراقبتی و درمانی
قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه
با موقعیت های چالش برانگیز
انجام دادن وظایف محوله بدون
اضطراب
شناسایی مشکالت و مسائل مرتبط
با بیمار ،خانواده و محیط درمانی از
طریق بررسی ها و اطالعات جمع
آوری شده
در نظر گرفتن اولویت در حل
مشکالت و ارائه مراقبت ها
ارزیابی روش های اجرا شده و
تمایز راه حل های مناسب و غیر
مناسب

صفات اختصاصی
اهداف
مراقبت کامل قبل ازعمل
مراقبت کامل بعد ازعمل
انجام معاینه فیزیکی
تعویض پانسمان
مراقبت کولوستومی
مراقبت از چست تیوپ
مراقبت از انواه لوله های متصل به بیمار پس از
عمل
ارائه لیست نیازهای آموزشی
مراقبت از انواه لوله های متصل به بیمار پس از
عمل
ارائه لیست نیازهای آموزشی
اطالع ،تفسیر و پیگیری نتایج آزمایشات بیمار
مراقبت در ارتباط با محلول های تزریقی داخل
وریدی و تغذیه وریدی
ثبت گزارش کامل در پرونده بیمار
انجام نمونه گیری(خون) با نظارت
Doble . tri pleانجام مراقبت از بیمار دارای
lumen
بررسی و ثبت I&O
جایگزینی صحیح مایعات و مایع درمانی
انجام معاینه ی فیزیکی دستگاه گوارش ،کلیه،
کبد ،غدد ،مغزو اعصاب و...
اجرای دستورات دارویی
ثبت گزارش پرستاری
بررسی نیازهای تغذیه ای و آموزش رژیم غذایی

انجام
کامل
()0

نسبتا
کامل
()7/92

با
راهنمایی
()7/2

ناقص
()7/52

فاقد
توانایی
()7

مشاهد
ه نشد

جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره
موارد ارزشیابی

نمره استاندارد

صفات عمومی دانشجو

%:7

صفات اختصاصی دانشجو

%27

کنفرانس داروئی

%2

کنفرانس( راند) بالینی

%2

طرح فرآیند پرستاری و
آموزش به بیمار

%07
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نظرات و پیشنهادات مربی:
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امضا

