
  

  بسمه تعالي

  دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا (س) رامسر -دانشگاه علوم پزشكي بابل  

        اهداف و گامهاي آموزشيموضوع : 

  دانشجويان ترم دوم فن پرستاريفراگيران : 

  روز ) 9(  واحد 1 تعداد واحد:

  روز اول

  آشنايي با اهداف كارآموزي فن پرستاريهدف : 

  نشجويانتعيين ميزان آگاهي دا

  تعيين ميزان عملكرد دانشجويان

 –آشنايي با بخشهاي مختلف و بخش مربوطه ، آشنايي و اجراي عملي نحوه برقراري ارتباط مناسب بـا بيمـار   گامهاي اموزشي : 

رت آشنايي و اجراي عملي گرفتن عاليم حيـاتي بيمـار و چـا    –توجه به نيازهاي جسمي و رماني بيمار  –مرتب كردن واحد بيمار 

 –نحوه تجويـل گـرفتن و تحويـل دادن بيمـار بصـورت شـفاهي        –تعيين ارائه تكاليف مورد نياز در بخش مربوطه  –آن در بالين 

  آبي و مداد و پاك كن . –خودكار قرمز  –بهمراه داشتن دفترچه  –شرايط ورود به بخش و غيبت  –نحوه ارزشيابي دانشجو 

روز 

  دوم

  اسكالپ وين و انواع سوندها . –آنژيوكت  –ر و آشنايي با سرمها آشنايي با پرونده بيماهدف : 

مشاهده عيني انواع سرمها از نظر نوع ، تاريخ انقضاء ، تاريخ و شماره آنژيوكت هـا ، اسـكالپ ويـن و اهـداف     گامهاي آموزشي : 

كنتـرل دقيـق عاليـم     –د پراتيكـي  مرتب كردن واحد بيمار بر اساس عملكـر  –انواع سوندها ، تاريخ و موارد مصرف  –كاربرد آن 

  طريقه نوشتن گزارش و درج در دفترچه مربوطه . –حياتي و چارت 

روز 

  سوم

  ساعته و تعيين قطرات سرم . 24با اصطالحات رايج در بخش . آشنايي با نحوه نوشتن اتيكت سرم  آشناييهدف : 

، عاليـم و اختصاصـي    NPO  ،PO  ،PRN  ،CBR  ،BR  ،OOBكاربرد عملي اصـطالحات رايـج از قبيـل    گامهاي آموزشي : 

 24سرمها و ساير اصطالحات رايج در بخش مربوطه ، اجراي عملي تعيين تعداد قطـرات سـرم و نحـوه نوشـتن اتيكـت سـرم در       

   ساعت آينده و انجام مراقبتهاي كلي الزم براي بيمار .

روز 

  چهارم

  آشنايي با نحوه ادميت كردن بيمار . هدف : 

اجراي عملي ادميت كردن ، پذيرش و ترخيص كامل بيمار ] نحوه گزارش نويسي فرد ادميـت شـده در بخـش ،    موزشي : گامهاي آ

  .  چارت عاليم حياتي و انجام مراقبتهاي كلي بيمار ، ارائه كنفرانس در زمينه ادميت كردن همراه با بحث گروهي

روز 

  پنجم

    .آشنايي با نحوه كار كردن دستگاه ساكشن هدف :  

اجراي عملي طريقه كار كردن با دستگاه ساكشن همراه با كليه وسـايل مـورد نيـاز در بـالين بيمـار همـراه بـا        گامهاي آموزشي : 

  ارائه كنفرانس در زمينه ساكشن كردن همراه با بحث گروهي . –تمرين و اجراي عملي آن توسط دانشجو 

روز 

  ششم

  آشنايي با دستگاه اكسيژن ، آشنايي با برگه هاي آزمايش .هدف : 

اجراي عملي گذاشتن وسايل مورد نياز و نحوه انجـام دادن اكسـيژن بـا دسـتگاه اكسـيژن سـانترال و سـيار ،        گامهاي آموزشي : 

نفـرانس در زمينـه   ارائـه ك  -ادرار –بيوشـيمي   –تمرين توسط دانشجو ، آشنايي و مشاهده عيني برگه هاي آزمايش همـاتولوژي  

  طريقه دادن اكسيژن ، همراه با بحث گروهي .

روزهف

  تم

  آشنايي با كنترل و ثبت مايعات خورده و دفع شده . هدف: 

  .اجراي عملي چگونگي كنترل و ثبت مايعات خورده و دفع شده و تمرين توسط دانشجو براي بيمار مربوطه گامهاي آموزشي : 

روز 

هشتم 

  نهمو

   ي علمي دانشجويانارزشيابهدف : 

ارزيابي علمي و عملي دانشجو بر اساس آموخته هاي الزم در بخـش و انجـام كلـي مراقبـت از بيمـار ، انجـام       گامهاي آموزشي : 

   سؤاالت علمي و انجام آزمون پس از پايان كار آموزشي .

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

اري اوليه را بر اساس اصول و فنون پرستاري با توجه با : دانشجويان پس از اتمام كارآموزي قادر باشند تا خدمات پرست اهداف كلي

  نياز كلي بيمار انجام دهند .

  

  دقت و مهارت كافي : –: در پايان دوره كارآموزي دانشجو قادر باشد بدون نظارت مستقيم مربي ، با سرعت  اهداف ويژه

  

  خود را به طريق درست به بيمار معرفي كند . -1

 راهان وي برقرار كند .ارتباط مناسب با بيمار و هم -2

 بيمار را بر اساس اصول تعيين شده تحويل بگيرد . -3

 كنترل و ثبت كند . "عالئم حياتي بيمار را دقيقا -4

 آنژيوكت و اسكالپ وين را توضيح دهد . –موارد مصرف انواع سوندها  –تاريخ انقضاء  –شماره  -5

 نويسد .گزارش پرستاري را بر اساس اصول تعيين شده در دفترچه خود مي  -6

 انواع سرمها را توضيح مي دهد . -7

 ساعت آينده مي نويسد . 24اتيكت سرم را براي  -8

 اصطالحات رايج بخش را توضيح مي دهد . -9

 بيمار را به طريقه درست ادميت كرده و گزارش مربوطه را مي نويسد . -10

 با دستگاه ساكشن پس از گذاشتن وسايل مورد نياز بطور كامل كار مي كند . -11

 ه اكسيژن سانترال و سيار پس از گذاشتن وسايل مورد نياز بطور كامل كار مي كند .با دستگا -12

 برگه هاي آزمايش را با توجه به نكات توضيح داده شده ، توضيح مي دهد . -13

 .عالئم حياتي را رسم مي كند  -14

 كنترل جذب و دفع مايعات بيمار خود را كنترل مي كند .  -15

 به شيفت بعدي تحويل مي دهد . "سرم را دقيقا ميزان قطرات سرم را تنظيم و مقدار  -16

 پرونده بيمار را بطور كامل توضيح مي دهد و در صورت نياز آنرا تكميل مي كند .  -17

 نكات الزم در زمينه پيشگيري از انتقال عفونت را ( در تمامي مواقع ) رعايت مي كند . -18

  ام مي دهد .انتقال و ترخيص انج –اقدامات پرستاري الزم را در موقع پذيرش  -19

 


