باسمه تعالی
فردوس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گروه پرستاری

طرح درس کارآموزی پرستاری سالمندان2
تعداد واحد 2 :واحد
محیط کارآموزی :بخش های داخلی ،جراحی(داخلی قلب ،داخلی حضرت رسول وبخش نفرولوژی)
پیش نیاز :درس پرستاری سالمندان1تئوری کاراموزی سالمندان یک
گروه فراگیر :دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 4
مربی :اقای جم و خانم شفیعی
شرح درس:
هدف کلی :بکارگیری آموخته های نظری و مهارتهای عملی مراقبت از مددجویان بزرگسال در مبتالیان به اختالالت
قلب  ،تنفس ،ارولوژی ،نفرولوژی و زنان بر اساس فرآیند پرستاری
 در پایان کارآموزی از دانشجو انتظار می رود که:اهداف عمومی و اخالقی:
 در نقش پرستار با بیماران مراجعه کننده و بستری در بخش قلب  ،داخلی ونفرولوژی به خوبی ارتباط درمانیمناسب برقرار کند.
 با پرسنل بیمارستان ارتباط مناسب برقرار کرده و در انجام وظایف با آنها همکاری الزم را داشته باشد. -ارتباط مفید و مناسب با مربی داشته باشد.

 حجاب اسالمی و شئونات دانشجویی را رعایت کند. وقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور یابد. -احساس مسئولیت داشته باشد و در انجام دادن وظایف تمایل و عالقه نشان دهد.

اهداف اختصاصی:
 در نقش پرستار با بیماران مراجعه کننده و بستری در بخش های داخلی و قلب و کلیه به خوبی ارتباط درمانیمناسب برقرار کند.
 نیازهای جسمی ،روانی و اجتماعی مددجو را تعیین نموده و اقدامات الزم را برای رفع آنها انجام دهد. عالیم حیاتی را کنترل کرده و در برگه های مخصوص ثبت کند. جذب و دفع مایعات را اندازه گیری کرده و در برگه های مخصوص ثبت کند. برای بیمار  NGTگذاشته و مراقبت های الزم را انجام دهد. آزمایشات مورد نیازبیماران در بخش را با روش صحیح انجام داده و به آزمایشگاه بفرستد. حین انجام پروسیجرهای تشخیصی با پزشک همکاری کند. مراقبتهای قبل ،حین و بعد از پروسیجرهای تشخیصی را انجام دهد. خون یا فرآورده های آن را به نحو صحیحی ترانسفوزیون نماید. اکسیژن درمانی را به شیوه های مختلف(کانوال ،ماسک و )...با رعایت اصول ایمنی مددجو و محیط اجرا نماید. معانی و تعاریف اصطالحات و واژه های طبی رایج مربوط به بیماریهای داخلی و جراحی در بخش ها را بیاننماید.

 آمادگیهای عمومی و تخصصی قبل از اعمال جراحی را برای بیماران بعمل آورده و بیمار را از اتاق عمل تحویلگرفته و مراقبت و اقدامات عمومی و تخصصی پس از اعمال جراحی در بیماران را انجام دهد.
 نیازهای آموزشی قبل و بعد از عمل بیمار را تعیین نموده و برنامه آموزشی مناسب را تدوین و اجرا نماید. پوزیشن های مناسب برای هر عمل جراحی را توضیح د اده و در آماده کردن بیمار در پوزیشن مناسب همکارینماید.
 داروهای تجویز شده برای بیماران را با دانستن و توضیح اثر درمانی و عوارض مهم به بیماران داده و اقداماتبالینی الزم را انجام دهد.
 محلولهای وریدی را با با تکنیک آسپتیک تزریق کند. در مورد مصرف صحیح داروها و عوارض آنها به بیمار و خانواده اش آموزش دهد. نتایج آزمایشات( خون ،ادرار و مدفوع و )..را تفسیر نماید. پانسمان و بانداژ به شیوه های مختلف را بکار گیرد. کشیدن بخیه و درن را به نحوصحیح انجام دهد. براساس فرآیند پرستاری برای بیماری که تحت عمل جراحی قرار گرفته است برنامه مراقبتی تدوین و اجرا کند. روش های کنترل عفونت( شستن دستها ،دفع صحیح زباله و  )...را هنگام مراقبت از مددجو بکار گیرد. گزارش پرستاری را به روش صحیح در پرونده بیمار ثبت کند.روش آموزش:
Case Presentation
Clinical Conference
ارزشیابی:
 رعایت مقررات کارآموزی( ورود و خروج ،یونیفرم و )... -برقراری ارتباط موثر با مربی ،دانشجویان و پرسنل بخش
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 -برقراری ارتباط موثر با بیمار

%5

 -ارزیابی جامع وضعیت بیمار در ابتدای شیفت

%10

 -ارائه گزارش شفاهی در مورد شکایات و مشکالت بیمار در ابتدای شیفت

%5

 -انجام تدابیر مورد نیاز با توجه به موارد قید شده در اهداف

%30

 -مانیتورینگ وضعیت بیمار در طول شیفت

%10

 -ثبت گزارش دقیق در پرونده در پایان شیفت

%10

 -شرکت فعال و توام با آمادگی در کنفرانس بالینی و بحث گروهی

%10
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