باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس-
گروه پرستاری

طرح درس کاراموزی سالمندان  1بخش جراحی
میزان واحد1 :
نوع واحد :کاراموزی
مقطع ،رشته و دوره تحصیلی :کارشناس پرستاری
مدرس :آقای میربلوک

پیش نیاز :کاراموزی اصول و فنون پرستاری

هدف کلی:
به کارگیری آموخته های نظری و مهارتهای عملی مراقبت از مددجویان تحت عمل جراحی و مراقبت بر
اساس فرایند پرستاری با تاکید بر آموزش به بیمار و خانواده

اهداف ویژه کاراموزی:
در پایان کاراموزی از دانشجو انتظار می رود که:
 -1فرایند پرستاری را در بیماران تحت عمل جراحی به کار برد و اقدامات پرستاری از آنها را ذکر نماید.
 -2در زمان ورود بیمار به بخش جراحی  ،با بیمار ارتباط درمانی مناسب برقرار کند
 -3نیازهای جسمی ،روحی -روانی مددجو در بخش جراحی را تعیین کرده و اقدامات الزم را برای رفع آنها
انجام دهد. .
 -4روشهای پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی مربوط به زخمها را انجام دهد.
 -5عالئم حیاتی بیمار را قبل و بعد از جراحی اندازه گیری کرده و در برگه های مخصوص ثبت نماید.
 -6مراقبت پرستاری از لوله تغذیه دهانی ،الین سرم درمانی و چست تیوب و  ...را انجام دهد.
 -7مراقبت پرستاری از بیمار تحت عمل جراحی اپاندکتومی را انجام داده و فرایند پرستاری مربوطه را به
صورت یک کتابچه تدوین نماید.
 -8مراقبت پرستاری از بیمار تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی را انجام داده و فرایند پرستاری مربوطه
را به صورت یک کتابچه تدوین نماید.
 -9مراقبت پرستاری از بیمار تحت عمل جراحی کلیه ( لیتوتریپسی  ،عمل جراحی باز و  )....را انجام داده
و فرایند پرستاری مربوطه را مکتوب نماید.
 -10معانی و تعاریف اصالحات و واژه های طبی را یج در بخش جراحی را بیان نماید
 -11مراقبتهای پرستاری دراز مدت و طوالنی با تکیه بر مراقبت خانگی و جامعه محور را توضیح دهد.
 -12آموزش به بیمار و خانواده بیمار را در انواع اعمال جراحی به صورت کتابچه آموزشی تدوین نماید
 -13امادگی و مراقبتهای الزم قبل از اعمال جراحی را به بیمار اموزش داده و به عمل اورد.
 -14بیمار را از اتاق عمل تحویل گرفته و مراقبتهای پرستاری و دارویی بعد از اعمال جراحی را انجام دهد.
 -15پوزیشنهای مناسب برای هر عمل جراحی را توضیح داده و برای قرار گرفتن بیمار در پوزیشن مناسب
بیمار و همراهی بیمار را کمک نماید
 -16پانسمان و بانداز و سایر پروسیجرها را به شیوه های مختلف متناسب با وضعیت بیمار انجام دهد.
 -17کشیدن بخیه و درن ( شستشوی درن ،پانسمان ) را به نحو صحیح انجام دهد.
 -18برای بیمار تحت عمل جراحی بر اساس فرایند پرستاری  ،برنامه مراقبتی تدوین و اجرا نماید

تکالیف کاراموزی:
 -1ارائه فرایند پرستاری در بیماران تحت عمل جراحی
 -2ارائه یک کنفرانس درون بخشی در مورد یکی از بیماران بستری در بخش جراحی
 -3ارائه یک کنفرانس درون بخشی در مورد داروهای مورد استفاده جهت درمان یک بیمار تحت عمل
جراحی ( به عنوان مثال داروهای مورد استفاده در بیمار تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی).
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روش ارزشیابی:
رعایت  8شاخص کلی در مبحث صفات عمومی  %10نمره
دارو دادن %10
ارائه کنفرانس درون بخشی %10
ارائه فرایند پرستاری در بیماران تحت عمل جراحی %10
آزمون بالینی %10
انجام مراقبتهای پرستاری از بیمار بستری %50

2

