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 بسمه تعالی                                                                              

 زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ابهر پرستاری دانشکده

 اصول و مهارت های پرستاری طرح درس  کارآموزی

 36کد درس: 

 : بالینینوع واحد

 واحد 1: میزان واحد درسی

 : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

 اصول و مهارت های پرستاریپیش نیاز: 

 خدمات ارائه و انجام جهت پرستاری های مهارت و اصول درس از شده کسب های آگاهی حیطه در مهارت کسب هدف کلی:

 .اسالمی احکام گیری بکار و ای حرفه اخالق بررعایت تاکید با پرستاری فرآیند چوب چهار در بیمار به بالینی

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 .بشناسد را بخش تجهیزات و فیزیکی ساختار -1

 . دهد انجام پرستاری فرآیند اساس بر را مراقبت و بررسی -2

 .شود آشنا بیمار اطالعات ثبت دفاتر کلیه و پرونده اوراق با -3

 .دهد قرار توجه مورد را بیمار بهداشتی نیازهای -4

 .نماید رعایت را عفونت کنترل اصول -5

 .نماید ثبت و کنترل بدرستی را حیاتی عالئم -6

 .نماید ارزیابی را بیمار ای تغذیه وضعیت -7

 .کند اجرا مربی نظارت تحت را دارویی دستورات -8

 .کند اجرا بدرستی را درمانی سرم -9

 .نماید اجرا را تراپی اکسیژن های روش انواع -10

 .دهد قرار ارزیابی مورد را بیمار دفعی های نیاز -11

 .کند اجرا را زخم از مراقبت توجهات -12

 .دهد انجام را عمل از بعد و قبل های مراقبت -13

 .کند اجرا را درمانی سرما و گرما -14

 .دهد انجام را ساکشن انجام صحیح اصول -15

 .دهد انجام را پرونده اوراق چارت و نویسی گزارش -16

 .دهد انجام را بیمار ترخیص و پذیرش در مناسب اقدامات -17
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 اصول و مهارت های پرستاریچک لیست: ارزشیابی تخصصی 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                 سال تحصیلی:

 ترم تحصیلی:                                                  تاریخ شروع کارآموزی:      

 تاریخ پایان کارآموزی:                                                         محل کارآموزی:

 همیشه مواد ارزشیابی اختصاصی

(4) 

 بیشتر

 (3اوقات)

 گاهی

 (2اوقات)

 بندرت

(1) 

 هیچگاه

(0) 

 آشنایی با بخش

 .نماید می مشخص را تریتمنت اتاق -1

 .نماید می مشخص را بیماران های اتاق -2

 .دهد می نشان را بخش وسایل کلیه محل -3

 نشان را بخش های قسمت سایر و بهداشتی های سرویس -4

 دهد می

 .دهد می خانواده و بیمار به را الزم های آموزش -5

     

 بررسی و معاینه مددجو

 گزارش می کند.شرح حال بیمار را به صورت روزانه 

 یافته های عینی و ذهنی را ثبت می کند.

 مشکالت بیمار را گزارش می کند.

 آموزش های الزم را به بیمار و خانواده می دهد.

     

 آشنایی با اوراق پرونده و دفاتر ثبت اطالعات بیمار 

 برگه های موجود در پرونده را به طور کامل شرح می دهد.

 اطالعات بیمار را توضیح می دهد.سایر برگه های ثبت 

 کلیه دفاتر ثبت اطالعات بیمار را توضیح می دهد.

     

 رعایت اصول کنترل عفونت

 شستو شوی دست به روش طبی و جراحی را اجرا می کند.

 اصول باز کردن وسایل استریل را رعایت اجرا می کند.

 پوشیدن و خارج کردن دستکش را اجرا می کند.

 موقعیت های مناسب استفاده می کند.از ماسک در 

 دفع زباله های عفونی را به درستی انجام می دهد.

     

 کنترل و ثبت عالئم حیاتی 

 عالئم حیاتی را بدرستی کنترل می نماید.

 یافته های بدست آمده را ثبت می کند.

 نمودار مربوط به عالئم را ثبت می کند.

 یافته های غیر طبیعی را گزارش می کند.

 آموزش الزم را به بیمار و خانواده می دهد.
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 توجه به نیاز های بهداشتی  

 برای رفع نیاز های بیمار پیگیری های الزم را انجام می دهد.

 به نظافت عمومی بیمار توجه می نماید.

 نظافت اتاق و تخت بیمار را پیگیری می کند.

 در صورت لزوم دهانشویه می دهد.

 بیمار و خانواده می دهد.آموزش الزم را به 

     

 بررسی نیاز های تغذیه ای 

 از نوع رژیم غذای بیمار اطالع دارد.

 انواع رژیم غذایی را شرح می دهد.

 در صورت لزوم توزین روزانه بیمار را انجام می دهد.

 شاخص آزمایشگاهی را کنترل میکند.

 شرایط محیطی مناسب جهت تغذیه بیمار را فراهم می کند.

را به روش صحیح برقرار می  NGT صورت درخواست پزشک در

 کند.

 را خارج می کند. NGTطبق درخواست پزشک 

 را بدرستی انجام می دهد. NGTمراقبتهای الزم ار بیمار دارای 

 گاواژ را بدرستی انجام می دهد.

 الواژ را بدرستی انجام می دهد.

انجام می تغذیه از طریق گاستروستومی و ژژنوستومی را بدرستی 

 دهد.

 محلول های تغذیه تزریقی را می شناسد.

 مراقبت های الزم جهت تغذیه وریدی را انجام می دهد.

     

 اجرای دستورات دارویی

 تزریق عضالنی را به کمک مربی انجام می دهد.

 تزریق زیرجلدی را به کمک مربی انجام می دهد.

 تزریق داخل جلدی را به کمک مربی انجام می دهد.

 قطرات چشم و گوش و بینی را با کمک مربی اجرا می کند.

 آموزش های الزم را به بیمار و خانواده میدهد.

     

 اجرای سرم درمانی  

IV line .را بدرستی تعبیه می کند 

 سرم را بدرستی وصل می کند.

 قطرات سرم و میکروست را کنترل می کند.

 سرم و ست سرم را بدرستی تعویض می کند

 را انجام می دهد. IV lineمراقبت های مربوط به 
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 نمونه گیری  

 نمونه های خونی سیاهرگی و سرخرگی را بدرستی اخذ می کند. 

 نمونه گیری مویرگی را بدرستی انجام می دهد.

 کشت بینی و گلو را بدرستی انجام می دهد.

 نمونه کشت از زخم را بدرستی جمع آوری می کند.

 و مدفوع را بدرستی جمع آوری می کند.نمونه ادرار 

 نمونه خلط را بدرستی جمع آوری می کند.

 آموزش های الزم را به بیمار و خانواده می دهد.

     

 اکسیژن درمانی  

 کپسول اکسیژن و مانومتر را کنترل می کند.

 بطور صحیح ماسک را کانوالی بینی را بکار می گیرد.

 نکات ایمنی را رعایت می کند.

 آموزش های الزم را به بیمار می دهد.

     

 ارزیابی نیاز های دفعی بیمار

 به رفع نیاز های دفعی بیمار توجه دارد.

 خلوت بیمار را حفظ می کند.

 در صورت لزوم از لگن در تخت بدرستی استفاده می کند.

 انما را بدرستی انجام می دهد.

 کیسه کلستومی را بدرستی تعویض می کند.

 و مراقبت های مربوط به استومی را انجام می دهد.شستوشو 

طبق درخواست پزشک و با رعایت نکات آسپتیک بیمار را سونداژ 

 می کند.

 طبق درخواست پزشک سوند ادراری را خارج می کند.

 مراقبتهای الزم از بیماران دارای سوند ادراری را انجام می دهد.

 دهد.آموزش های الزم را به بیمار و خانواده می 

     

  زخم از مراقبت و پانسمان

 .کند می باز صحیح صورت به را کثیف پانسمان

 .کند می پانسمان استریل و صحیح شیوه به را محل زخم

 .میکند گزارش را غیرطبیعی موارد

 .کند می آوری جمع بدرستی را آلوده وسایل

 .دهد می خانواده و بیمار به را الزم آموزش

     

 عملاز انجام مراقبتهای قبل 

 نیازهای یادگیری بیمار را بررسی می کند.

 تمرینات تنفسی بعد از عمل را به بیمار آموزش می دهد.

روشهای انحراف فکر و کنترل درد بعد از عمل را به بیمار آموزش 

 می دهد.

 ورزش های فعال و غیرفعال را به بیمار آموزش می دهد.

 ار را انجام می دهد.ارزیابی وضعیت دفعی بیم
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 وسایل و اعضای مصنوعی بیمار را خارج می کند.

تمام مراقبتهای قبل از عمل را مطابق برگه مراقبتهای قبل از عمل 

 اجرا می نماید.

توجهات تست های تشخیصی و نتایج آن را بررسی و گزارش می 

 نماید.

 انجام مراقبتهای بعد از عمل  

 بررسی می کند.سطح هوشیاری بیمار را 

 عالئم حیاتی بیمار را به طور مرتب کنترل می نماید.

 محل عمل را از نظر خونریری کنترل می کند.

 بیمار را به انجام مراقبت از خود با توجه به توانش تشویق می کند.

 تا هوشیاری کامل بیمار رژیم غذایی وی را در نظر دارد.

 بیمار را در وضعیت مناسب قرار می دهد.

درد را ارزیابی و از مداخالت مناسب جهت کاهش درد استفاده 

 می کند.

 آموزش الزم را به بیمار و خانواده می دهد.

     

 گرما و سرما درمانی

موقعیت را جهت مناسب بودن برای گرما و سرما درمانی ارزیابی 

 می کند.

 طبق درخواست پزشک اقدام به گرما یا سرما درمانی می کند.

 در طول درمان به صورت مکرر ارزیابی می کند.محل را 

 آموزشهای الزم را به بیمار و خانواده می دهد.

 نتایج گرما و سرما درمانی را ارزیابی و گزارش می کند.

     

 انجام ساکشن  

 صداهای ریوی را جهت بررسی نیاز به ساکشن بررسی می کند.

 سطح اکسیژن اشباع را بررسی می کند.

 بیمار را بررسی می کند. وضعیت تنفسی

 قبل و بعد از ساکشن پوزیشن مناسب را به بیمار می دهد.

ساکشن را به درستی با استفاده از کاتتر و فشار مناسب انجام می 

 دهد. 

 نتایج اقدام انجام شده را ارزیابی و ثبت می کند.

     

 پذیرش و ترخیص بیمار  

زمان پذیرش تکمیل شرح حال و تاریخچه پرستاری بیمار را از 

 می نماید.

 بیمار را با بخش و تجهیزات و قوانین آشنا می سازد.

 اقدامات تشخیصی و درمانی را طبق دستور پزشک اجرا می نماید.

برنامه ریزی الزم جهت ترخیص بیمار را از زمان پذیرش تا 

 ترخیص وی می کند.

 هد.اقدامات پرستاری و درمانی الزم را حین ترخیص انجام می د
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 تکالیف دانشجو

 مشارکت فعال در ارائه کنفرانس ها و چکیده کنفرانس

 منابع مورد استفاده:

شوریده و همکاران، ویرایش مالحت نیکروان  فروزان آتش زاده مترجمان: دوگاس، بورلی ویتر، اصول مراقبت از بیمار.-1

 1382، چاپ اول، تهران،انتشارات گلبان، مفرد

اصول پرستاری تیلور. مترجمان: افسانه افتخاری منش وهمکاران، چاپ دوم، تهران، انتشارات بشری و تیلور کارول. -2

 1389حکیم هیدجی، 
 

 تهیه و تنظیم:

 سیده فریبا شرفی

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ابهر

 94مهر 
  



10 
 

 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی

 

 خاتمه:                                                     تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:        

 

 نمره  موارد ارزشیابی   ردیف

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

 

 : )امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی(حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم

 کمک مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم

 مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرای بدون خطا و اجرا با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 سلط کامل باشد.مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و ت

 حیطه شناختی: 

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

  حیطه عاطفی:

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی

بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت (  از یکی از Case Studyارائه طرح مطالعه موردی بیمار )  تکالیف:

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و 4پاراکلنیک در کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره  2لزوم  در مواقع  *امتیاز مدیر گروه:

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف  *توضیح:

 ر مدیر گروه نمره نهایی می گردد.طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظ

 

 :ریاست دانشکدهیدیه تائ   تائیدیه معاون آموزشی دانشکده:                                                     تائیدیه مدیر گروه:
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 بسمه تعالی                                                                              

 زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ابهر پرستاری دانشکده

 طرح درس  کارآموزی ارتوپدی

 39کد درس: 

 : بالینینوع واحد

 واحد 8/0: میزان واحد درسی

 : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

 1پرستاری بزرگساالن سالمندانپیش نیاز: 

 تشخیصی، و فیزیکی معاینات بدن، مختلف های سیستم فیزیولوژی و آناتومی رابطه در الزم اطالعات داشتنرفتار ورودی: 

 .باشد داشته را اولیه پرستاری اقدامات سایر و مربوطه پرستاری های مراقبت اسکلتی، عضالنی سیستم های بیماری و اختالالت

 مبتال مددجویان از مشترک و مستقل پرستاری های مراقبت الزم بالینی و تئوری اطالعات از استفاده با دانشجو هدف کلی:

 .دهند انجام را اسکلتی-عضالنی سیستم اختالالت به

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 اسکلتی وسایر سیستم های بدن را بررسی کند.–سیستم عضالنی  .1

 توجهات پرستاری قبل و بعد از مطالعات تشخیصی سیستم عضالنی اسکلتی را اجرا کند. .2

 را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد.مراقبتهای پرستاری  .3

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بدرستی انجام دهد. .4

 مراقبت های پرستاری الزم از بیمار دارای گچ و آتل را انجام دهد. .5

 مراقبت های پرستاری الزم از بیمار دارای تراکشن را به درستی انجام دهد. .6

 بی حرکتی را انجام دهد.مراقبتهای پرستاری جهت پیشگیری از عوارض  .7

 پانسمان و توجهات درن ارتوپدی و مراقبت از زخم را به طور صحیح انجام دهد. .8

 مراقبتهای قبل از عمل جراحی ارتوپدی را انجام دهد. .9

 مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی ارتوپدی را انجام دهد. .10

 د.مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل قطع عضو را انجام ده .11

 در صورت لزوم به مددجو و خانواده اموزش دهد. .12

 پذیرش و ترخیص مددجو را به درستی انجام دهد. .13

 اقدامات مشترک پرستاری در تیم درمان را انجام دهد. .14

 کلیه اقدامات پرستاری بر اساس فرایند پرستاری ثبت و گزارش نماید. .15
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 چک لیست: ارزشیابی تخصصی ارتوپدی

 خانوادگی دانشجو:                                                 سال تحصیلی:نام و نام 

 تاریخ شروع کارآموزی:                                                        ترم تحصیلی:

 تاریخ پایان کارآموزی:                                                         محل کارآموزی:

 همیشه مواد ارزشیابی اختصاصی

(4) 

 بیشتر

 (3اوقات)

 گاهی

 (2اوقات)

 بندرت

(1) 

 هیچگاه

(0) 

 بررسی و معاینه مددجو

 تاریخچه پرستاری مددجو را طبق فرم بدرستی بررسی میکند.-1

اسکلتی را –اطالعات عینی و ذهنی در مورد سیستم عضالنی -2

 بررسی می کند.

اسکلتی مددجو را انجام می  -عضالنیمعاینات فیزیکی سیستم -3

 دهد.

می  اسکلتی را گزارش-سیستم عضالنییافته های غیرطبیعی  -4

 نماید.

 یافته های پاراکلینیک مددجو را مورد بررسی قرار میدهد.-5

     

 مراقبت مددجو براساس فرآیند پرستاری 

 یافته های ذهنی غیر طبیعی را گزارش می کند.-1

 غیر طبیعی را گزارش می کند. یافته های عینی-2

یافته های قابل توجه و غیر طبیعی پاراکلینیکی را گزارش می  -3

 کند.

بر اساس یافته های حاصل از بررسی، تشخیص های پرستاری -4

 را ثبت می کند.

 با توجه به اهداف مراقبتی برنامه ریزی می کند.-5

 برنامه مراقبتی را در صورت امکان اجرا می کند. -6

پس از اجرای برنامه ی مراقبتی نتایج حاصل را ارزیابی       -7

 می کند.

در صورت عدم رفع مشکل مددجو، برنامه مراقبتی را ادامه می -8

 دهد.

     

 اجرای دستورات دارویی و سرم درمانی

با توجه به کارت دارویی، کاردکس و پرونده دستورات را اجرا -1

 می کند.

دارویی، کاردکس و پرونده سرم درمانی را با توجه به کارت -2

 بدرستی اجام می دهد.

 اصول تجویز دارو و سرم را رعایت می کند.-3

 مددجو را از نظر عوارض دارویی کنترل می کند.-4

 به مددجو در رابطه با دارو آموزش های الزم را می دهد.-5
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 مراقبت از بیماران دارای گچ

عصبی،عروقی و پوست مورد بررسی عضو گچ گرفته را از نظر -1

 قرار می دهد.

 انجام ورزش های ایزومتریک را به مددجو اموزش می دهد.-2

 مددجو را از نظر ایجاد عوارض بی حرکتی بررسی می کند.-3

 در صورت امکان مددجو را به انجام فعالیت تشویق می کند.-4

     

 مراقبتهای پرستاری از بیماران دارای تراکشن

اقدامات پرستاری الزم در رابطه با اجرای تراکشن موثر انجام -1

 می دهد.

عروقی و پوست اندام تحت تراکشن را بررسی -وضعیت عصبی-2

 می کند.

 ورزش های ایزومتریک را انجام می دهد.-3

 مددجورا از نظر عوارض بی حرکتی بررسی می کند.-4

 ق می کند.در صورت امکان مددجو را به انجام فعالیت تشوی-5

     

 مراقبت های پرستاری در جراحی ارتوپدی

مراقبت های قبل از عمل راانجام می دهد.)بررسی نیاز های -1

یادگیری،تمرینات تنفسی،ورزشهای فعال،غیر فعال،کنترل پروندهو 

 سایرمراقبت ها(

 آموزش های قبل از عمل با مشارکت بیمار انجام می شود.-2

 کنترل درد را اجرا می کند.اقدامات الزم جهت -3

 عروقی عضو را بررسی می کند.-وضعیت عصبی-4

پانسمان و مراقبت از زخم محل عمل را به درستی انجام می -5

 دهد.

 بیماران را به انجام مراقبت از خود تشویق می کند.-6

     

 مراقبتهای پرستاری در قطع عضو

 می دهد.از نظر روحی روانی مددجو را مورد حمایت قرار -1

پانسمان و مراقبت از زخم محل عمل را به درستی انجام       -2

 می دهد.

به منظور جلوگیری از ادم استامپ بانداژکشی را به درستی -3

 انجام می دهد.

 عروقی بررسی می کند.-باقی مانده عضو را ازنظر عصبی-4

 مددجو را باتوجه به توانش به مراقبت از خود تشویق می کند.-5

 دجو را پس از عملدر وضعیت مناسب قرار می دهد.مد-6

برای آماده نمودن استامپ جهت استفاده از پروتز آموزش های -7

 الزم را می دهد.
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 پذیرش و ترخیص مددجو

 

 مددجو را به درستی ادمیت می کند.-1

  جهت ترخیص بیمار برنامه آموزش را اجرا می کند.-2

     

 

 

 تهیه وتنظیم :

 فرهاد رمضانی بدردکتر 

 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ابهر

 ویرایش اول و دوم :

 دکتر فرهاد رمضانی بدر

 حسین مدنی

 26/6/81تاریخ ویرایش :

 ویرایش سوم:

 سیده فریبا شرفی

 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ابهر

 1/12/94تاریخ ویرایش:
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی

 

 خاتمه:                                                     تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:        

 

 نمره  موارد ارزشیابی   ردیف

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

 

 : )امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی(حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم

 کمک مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم

 مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرای بدون خطا و اجرا با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 حیطه شناختی: 

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

  حیطه عاطفی:

 و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشیداوطلب شدن در پرسش و پاسخ 

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت Case Studyارائه طرح مطالعه موردی بیمار )  تکالیف:

ات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدام4پاراکلنیک در کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره  2در مواقع لزوم   *امتیاز مدیر گروه:

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف  *توضیح:

 ر مدیر گروه نمره نهایی می گردد.طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظ

 

 :ریاست دانشکدهیدیه تائ   انشکده:                           تائیدیه معاون آموزشی د                          تائیدیه مدیر گروه:
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 بسمه تعالی                                                                              

 زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ابهر پرستاری دانشکده

 گوارش طرح درس  کارآموزی

 39درس: کد 

 : بالینینوع واحد

 واحد 1: میزان واحد درسی

 : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

 1پرستاری بزرگساالن/سالمندان پیش نیاز: 

 فیزیکی معاینات و فیزیولوژی و آناتومی مورد در را الزم اطالعات باید  مذکور واحد گذراندن جهت دانشجورفتار ورودی: 

 و مستقل پرستاری مراقبتهای و  گوارش دستگاه های وبیماری تحتانی و فوقانی گوارش دستگاه و بدن مختلف سیستمهای

 .باشند داشته پرستاری فرایند اساس بر مشترک

 مددجویان از پرستاری فرایند اساس بر ها مراقبت انجام و گوارش اختالالت به مبتال مددجویان کامل بررسی هدف کلی:

 .گوارش های بیماری به مبتال

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 .کند بررسی کامل طور به را گوارش دستگاه تحتانی و فوقانی بخش اختالالت به مبتال مددجویان -1

 .باشد گوارسی های بیماری به مبتالیان در فیزیکی معاینات و پرستاری تاریخچه و حال شرح اخذ به قادر -2

 .دهد انجام را تشخیصی آزمون از بعد و قبل پرستاری اقدامات -3

 .دهد انجام پرستاری فرایند اساس بر را گوارشی بیماریهای به مبتال مددجویان در خاص پرستاری مراقبتهای -4

 .دهد انجام گوارش دستگاه جراحی عمل از بعد و قبل در را مددجویان برای الزم پرستاری اقدامات -5

 .دهد انجام درستی به را مددجو ترخیص و پذیرش -6

 .دهد آموزش وی خانواده و گوارشی اختالالت به مبتال مددجوی به -7
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 گوارشچک لیست: ارزشیابی تخصصی 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                 سال تحصیلی:

 ترم تحصیلی:                                               تاریخ شروع کارآموزی:         

 تاریخ پایان کارآموزی:                                                         محل کارآموزی:

 همیشه مواد ارزشیابی اختصاصی

(4) 

 بیشتر

 (3اوقات)

 گاهی

 (2اوقات)

 بندرت

(1) 

 هیچگاه

(0) 

 آشنایی با بخش

 روتین و مقررات بخش آشنایی کامل دارد.با -1 -6

با تجهیزات عمومی و اختصاصی موجود در بخش آشنا می -2 -7

 باشد.

 نحوه استفاده از تجهیزات موجود در بخش را می داند.-3 -8

علل موارد استفاده از این تجهیزات را به مددجو آموزش -4 -9

 می دهد.

     

 بررسی و معاینه مددجو

 پرستاری مددجو را تکمیل می کند.تاریخچه شرح حال و -5

 معاینات فیزیکی ار دستگاه گوارش را انجام می دهد.-6

غیر طبیعی را گزارش می پارکینیکی  کلینیکی و  یافته های-7

 .کند

     

 تخصصیآزمونهای 

در رابطه با انجام آزمونهای تشخیصی آموزش الزم به بیمار می -8

 دهد.

تشخیصی را برای آمادگی بیمار مراقبتهای قبل از آزمونهای -9

 انجام می دهد.

 آزمونهای تشخیصی را انجام می دهد. حینمراقبتهای -10

 مراقبتهای بعد از آزمونهای تشخیصی را انجام می دهد.-11

موارد غیر طبیعی آزمونها را در گزارش پرستاری ثبت می -12

 کند.

     

 مراقبت مددجو بر اساس فرایند پرستاری

 های ذهنی غیر طبیعی را گزارش می کند.یافته -13

 یافته های عینی غیر طبیعی را گزارش می کند.-14

رابطه با دستگاه گوارش طبق  در  تشخیصهای پرستاری را-15

 بررسی های انجام شده ثبت می نماید.

تهیه می  بر اساس تشخیص های پرستاریبرنامه مراقبتی را -16

 نماید.

 ه را ارزشیابی می کند.مداخالت پرستاری اجرا شد-17

را طبق اصول صحیح گزارش نویسی ثبت  گزارش پرستاری--18

 می نماید.
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 اجرای دستورات دارویی و سرم درمانی

دستورات دارویی را با توجه به پرونده ،کاردکس و کارت -19

 دارویی اجرا می کند.

 اصول صحیح در تجویز دارو را رعایت می کند.-20

 تجویز مایعات وریدی رعایت می کند. اصول صحیح در-21

 عوارض دارویی را در مددجو بررسی می کند.-22

آموزشهای الزم را در رابطه با علل و عوارض و نحوه مصرف -23

 دارو به بیمار می دهد.

     

 لوله گذاری و تغذیه لولهای  

اصول صحیح را در لوله گذازی دستگاه گوارش رعایت می -24

 کند.

 علل و نحوه لوله گذاری به مددجو آموزش می دهد.در مورد -25

موارد مربوط به بررسی وضیعت تغذ یهای )کنترل وزن کمبود -26

 در یافت موادغذای(را در بیمار کنترل می کند.

 تغذیه لوله ای را به مقدار الزم و به طور صحیح اجرا می کند.-27

 عوارض تغذیه ای لولهای را در بیمار کنترل می کند.-28

     

 شتسشوی معده

 علل و نحوه شستشوی معده را به مددجو آموزش می دهد.-29

 ساکشن ترشحات معده را به مددجو آموزش می دهد.-30

 اصول شستشوی معده را به مددجو آموزش می دهد.-31

     

 مراقبت از ایلئوستومی و کلستومی

 از زخم و پوست ناحیه ایلئوستومی و ناحیه کلستومی مراقبت-32

 را انجام می دهد.

شستشوی ایلئوستومی و کلستومی را بطور صحیح انجام می -33

 دهد.

 مراقبت از کیسه تخلیه را انجام دهد.-34

ران بررسی می عوارض ایلئوستومی و کلستومی  را در بیمار-35

 کند.

به مددجو آموزش های الزم را جهت مراقبت در منزل می -36

 دهد.
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 از عمل مراقبتهای قبل و بعد

اجرا می  آمادگی های الزم جهت پاک بودن دستگاه گوارش را-37

 کند.

 در صورت لزوم لوله گذاری دستگاه گوارش را انجام می  دهد.-38

بررسی های مربوط به سایر سیستم های بدن را انجام می -39

 دهد.

 پوزیشن بیمار را با توجه به نوع عمل جراحی رعایت می کند.-40

 ی بیمار را کنترل و ثبت می کند.عالئم حیات-41

 در ناژلوله بینی معدی را انجام داده و کنترل می کند.-42

در یافت مایعات وریدی بیمار و نحوه تغذیه وی را کنترل می -43

 کند.

 جذب و دفع بیمار را اندازه گیری و کنترل می کند.-44

 مراقبت از زخم و انواع درن های موجود را انجام می دهد.-45

عوارض -عفونت–خونریزی –عوارض بعد از عمل )شوک -46

 بررسی می کند.ریوی( را 

آموزش های الزم در رابطه با نوع جراحی را در قبل و بعد از -47

 عمل به بیمار می دهد.

هرگونه یافته غیر طبیعی را در بررسی و مراقبت های قبل و -48

 بعد از عمل گزارش می کند.

 

     

 

 تکالیف دانشجو

 مشارکت فعال در ارائه کنفرانس ها و چکیده کنفرانس :

 منابع مورد استفاده:

 .1393جراحی گوارش. ترجمه:مریم عالیخانی انتشارات جامعه نگر تهران-برونر سودارث درسنامه  پرستاری داخلی-1

 

 تهیه و تنظیم:

 سیده فریبا شرفی

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ابهر

 94مهر 
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 ارزشیابی نهایی کارآموزیفرم 

 

 خاتمه:                                                     تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:        

 

 نمره  موارد ارزشیابی   ردیف

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

 

 : )امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی(حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم

 کمک مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم

 مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرای بدون خطا و اجرا با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 حیطه شناختی: 

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

  حیطه عاطفی:

 و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشیداوطلب شدن در پرسش و پاسخ 

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت Case Studyارائه طرح مطالعه موردی بیمار )  تکالیف:

ات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدام4پاراکلنیک در کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره  2در مواقع لزوم   *امتیاز مدیر گروه:

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف  *توضیح:

 ر مدیر گروه نمره نهایی می گردد.طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظ

 

 :ریاست دانشکدهیدیه تائ   تائیدیه معاون آموزشی دانشکده:                                                     تائیدیه مدیر گروه:
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 ترم چهارم
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 دانشکده پرستاری ابهر

 پرستاری سالمت جامعه/فرد/خانواده/محیطزی آموطرح درس کار

 48کد درس: 

 : بالینیواحد نوع

 واحد 2: میزان واحد درسی

 : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

 پرستاری سالمت فرد و خانواده، پرستاری سالمت جامعهپیش نیاز: 

ین درس یکی از واحدهای تخصصی رشته پرستاری است که جهت شناخت دانشجویان از دانش، مفاهیم و ا :شرح درس

دهنده خدمات بهداشتی طراحی شده آشنا شده و مهارت  جامعه و تیم بهداشتی در نظامهای ارائهنقشهای پرستاران بهداشت 

آموزند. است. در طی این دوره دانشجویان با مراقبتهای بهداشتی اولیه، کاربرد  ها را می های پرستاری مرتبط با این حیطه

های بهداشت خانواده، واکسیناسیون، مبارزه با بیماریها و  فرایند پرستاری بهداشت جامعه و فرآیند آموزش بهداشت در حیطه

 .آموزند ها را می آشنا شده و مهارت های پرستاری مرتبط با این حیطه بهداشت مدارس

کمک به کسب توانایی و مهارت عملی فراگیران پرستاری جهت ارائه خدمات بهداشتی به منظور ارتقای سطح  هدف کلی:

 اریها بر اساس مفاهیم آموخته شده در دروس اپیدمیولوژی و پرستاری بهداشت جامعهسالمتی و پیشگیری از بیم

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

 اقدامات مربوط به بهداشت خانواده را به طور صحیح انجام دهد. -1

 اقدامات مربوط به واکسیناسیون را به طور صحیح انجام دهد. -2

 ت مربوط به بهداشت مدارس را به طور صحیح انجام دهد.اقداما -3

 را به طور صحیح انجام دهد. اقدامات مربوط به واحد آموزش بهداشت -4

 اقدامات مربوط به واحد بهداشت اماکن را به طور صحیح انجام دهد. -5

 سالمت جامعه/فرد/خانواده/محیطچک لیست: ارزشیابی تخصصی 

 سال تحصیلی:                                            نام و نام خانوادگی دانشجو:     

 تاریخ شروع کارآموزی:                                                        ترم تحصیلی:

 تاریخ پایان کارآموزی:                                                         محل کارآموزی:

گاهی  (75/0اکثرا) (1همیشه) اختصاصی موارد ارزشیابی

 (5/0اوقات)

 (25/0بندرت)

     ( بهداشت خانواده1

کننده به مرکز، در جلسات اولیه با کمک  برای خانوار جدید مراجعه

 .مربی و در جلسات پایانی به تنهایی پرونده خانوار تشکیل دهد

    

آن را به فرمهای مربوط به هر مراقبت بهداشتی را تشخیص داده و 

 .درستی تکمیل نماید

    

وزن کودک زیر شش سال را با استفاده از ترازوی رومیزی یا ایستاده و 

 .گیری نماید با کمک والد اندازه

    

قد کودک زیر شش سال را به صورت خوابیده یا ایستاده و با کمک والد 

 .گیری نماید اندازه

    

    دور سر کودک زیر شش سال را با تشخیص محل دقیق قرار دادن ابزار  
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 .گیری نماید و با کمک والد اندازه

نمودارهای رشد کودک را به درستی رسم و تفسیر کرده و نتیجه را به 

 .والدین کودک توضیح دهد

    

کودکانی را که توقف یا کاهش رشد دارند تشخیص داده و به پزشک 

 .ارجاع دهد

    

آموزشهای الزم را در مورد نحوه صحیح شیردهی و تغذیه انحصاری با  

دقیقه به مادر کودک ارائه داده و  10ماهگی، ظرف  6شیر مادر تا 

 .بازخورد دریافت نماید

    

 10آموزشهای الزم را در مورد تغذیه تکمیلی و دریافت مکملها ظرف 

 .دریافت نمایددقیقه به مادر کودک ارائه داده و بازخورد 

    

آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای جسمی و حوادث به مادر ارائه 

 .دهد

    

وسیله سوال از مادر و بررسی  تکامل کودک را بر حسب سن و به

 .کودک، تشخیص دهد

    

     .آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای تکاملی کودک به مادر ارائه دهد

     .را با سواالت باز بررسی نمایدنحوه تغذیه کودک 

     .آموزشهای الزم را در مورد تغذیه به والد ارائه دهد

کودکانی را که به موقع جهت انجام مراقبتهای رشد و تکامل به مرکز 

 .اند به صورت تلفنی پیگیری نماید مراجعه نکرده

    

صورت لزوم  گیری کند و در عالیم حیاتی زن باردار را به درستی اندازه

 .وی را به پزشک ارجاع دهد

    

     .عالئم خطر در حاملگی را به زن باردار آموزش دهد

     .زن باردار را جهت انجام آزمایشهای بارداری به پزشک ارجاع دهد

 در مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری به زوجین مراجعه

 .کننده، مشاوره ارائه دهد

    

نحوه استفاده از روش پیشگیری انتخاب شده به زوجین در مورد 

 .آموزش دهد

    

در مورد انجام آزمایشهای غربالگری سرطان پستان به مددجویان 

 .مشاوره و آموزش داده و بازخورد دریافت نماید

    

در مورد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر به مددجویان مشاوره و 

 .دریافت نمایدآموزش داده و بازخورد 

    

     ( واکسیناسیون2

      کند رعایت واکسنها نگهداری و تزریق در را سرما زنجیره اصول

     بندی کند انواع واکسن ها را بر حسب ماده تشکیل دهنده دسته

     بررسی های قبل از تلقیح واکسن را انجام دهد

     مددجویانی را که واجد شرایط تلقیح نیستند به درستی شناسایی کند 

واکسیناسیون کودکان مراجعه کننده را طبق برنامه و به روش 

استاندارد در جلسات اولیه با کمک مربی و در جلسات پایانی با نظارت 

 مربی انجام دهد

    

عوارض هر واکسن و مراقبتهای بعد از تلقیح را به والدین کودک 

 آموزش داده و بازخورد دریافت نماید 
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انجام واکسیناسون را در کارت واکسن و دفاتر مربوطه به درستی ثبت 

 نماید 

    

     واحد بهداشت مدارس( 3

سالمت کننده به مرکز را از نظر رشد، تکامل و  آموزان مراجعه دانش

 .جسمی و روانی بررسی کرده و در صورت لزوم به پزشک ارجاع دهد

    

     نیازهای آموزشی دانش آموزان را لیست کند

     در رفع نیازهای آموزشی دانش آموزان برنامه ریزی کند

     به آموزش بهداشت در مدارس بپردازد

     محیط فیزیکی مدارس را به طور دقیق بررسی کند

     رفع مسائل بهداشتی مدارس برنامه ریزی کند در

     واحد آموزش بهداشت( 4

شده به طور  وعات بهداشتی تعیینموض مورد در مرکز مراجعین به

دقیقه  15گروهی، بدون استفاده از اصطالحات پزشکی و در عرض 

 .آموزش دهد

    

 منابع از شده تعیین بهداشتی موضوعات مورد در در را خود کنفرانس

روز و به طور کامل تهیه کرده و با روش آموزشی مناسب به  به

 .دانشجویان همگروه خود ارائه دهد

    

     ( بهداشت اماکن5

     با علم و آگاهی کافی به بررسی اماکن عمومی بپردازد

     مسائل و مشکالت احتمالی در اماکن عمومی را لیست کند

عمومی، آموزش های الزم را به متصدیان ارائه در زمینه بهداشت اماکن 

 دهد

    

     در رفع مسائل بهداشتی اماکن عمومی برنامه ریزی کند

     ( ارتباط6

     .کند برقرار ارتباط خوبی به مرکز کارکنان با

با مراجعین به درستی ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنها را برای ارائه 

 .نمایدآموزش و مشاوره جلب 

    

 

 :ارزشیابی فعالیت دانشجو درطی دوره

 (نمره درصد 50) کارپوشه طریق از مختلف واحدهای در فراگیران عملی کار نحوه بررسی -1

 (درصد نمره 10)موزش در بهداشت مدارس آحضور فعال در بازدید و  -2

مطالب جدید دیگری پیشنهاد ارائه کنفرانس در مورد موضوعات اهداف جزئی طرح درس )در صورتیکه دانشجویان  -3

درصد  10)شوند  دهند یا در صورت لزوم، موضوعات روز بهداشتی به موارد اهداف اضافه شده یا با آنها جایگزین می

 (انتخاب روش ارائه کنفرانس به عهده دانشجو و با کمک و راهنمایی مربی استنمره( )

ی در مرکز بهداشت، به مراجعین مرکز بهداشتی. )در ارائه آموزش گروهی بر اساس اعالم نیاز موضوعات بهداشت -4

 که دانشجویان مطالب جدید دیگری پیشنهاد دهند یا در صورت لزوم، موضوعات روز بهداشتی به موارد صورتی

انتخاب روش آموزش به عهده دانشجو و با (. )درصد نمره 10شوند(. )  اهداف اضافه شده یا با آنها جایگزین می

 (.مربی و بر اساس امکانات کمک آموزشی تعیین خواهد شد کمک و راهنمایی

نحوه برقراری ارتباط چهره به چهره و مناسب با مددجویان، کارکنان مرکز، دانشجویان همگروه و شرکت موثر در کار  -5

 درصد نمره( 5گروهی )
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 صد نمره(در 5نحوه رعایت قوانین کارآموزی، لباس مناسب و مخصوص محل کار و توجه به بهداشت آن ) -6

 درصد نمره(10ای از مطالب تئوری مربوط به محتوا ) امتحان کتبی چهارگزینه -7

 پاسخدهی به سواالت، نوآوری در ارائه مطالب کنفرانس و آموزش گروهی، طرح مطالب جدید در حوزه بهداشتی و ارائه طرح

امتیاز ویژه برای  های بهداشتی به عنوان فلت در زمینه هشدارها و آموزشمهای نو و تاثیر گذار جهت طراحی پوستر یا پ

 .دانشجو منظور خواهد شد

 :منابع

 .تهران. نشر جامعه نگر.  3و 2و 1( درسنامه پرستاری بهداشت جامعه  1390ایلدر آبادی الف، )  -1

افضلی ح م و ناصری ک. چاپ  (. اصول اپیدمیولوژی. ترجمه ملک 1374مازنر ج س و بان الف ک ) .س یتجود -2

 .ان. مرکز نشر دانشگاهیششم. تهر

 ویرایش. مهناز سنجری و مهناز شوقی ترجمه .( درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر1389لیفر گ، ) -3

 .ان. نشر جامعه نگر و سالمیتهر. دهم

 واکسیناسیون دستورالعملهای) پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب دستورالعملهای نسخه آخرین -4

 (سال و زن باردار 6، ثبت مراقبت های پایش کودک زیر ایمنی و واکسیناسیون عوارض کشوری،

5- Stanhope M & Lancaster J. (2011). Community and public health nursing. 8th ed. St. 

Louis: Mosby 

6- Maurer F A and Smith C M. (2013) Community/ public health nursing practice: 

health for families and populations. 4th ed. Saunders. 

7- Nies M A. McEwen M. (2010). Community/Public Health Nursing: Promoting the 

Health of Populations. 5th Ed. Saunders. 

 

 تهیه و تنظیم:

 سعیده نوروزیدکتر 

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ابهر

 95شهریور 
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 ارزشیابی نهایی کارآموزیفرم 

 

 خاتمه:                                                     تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:        

 

 نمره  موارد ارزشیابی   ردیف

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

 

 : )امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی(حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم

 کمک مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم

 مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرای بدون خطا و اجرا با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 حیطه شناختی: 

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

  حیطه عاطفی:

 شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت Case Studyارائه طرح مطالعه موردی بیمار )  تکالیف:

ت فرآیند پرستاری با ذکر منابع و مورد تشخیص پرستاری همراه با اقداما4پاراکلنیک در کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره  2در مواقع لزوم   *امتیاز مدیر گروه:

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف  *توضیح:

 ر مدیر گروه نمره نهایی می گردد.می و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظطبق چک لیست عمو

 

 :ریاست دانشکدهیدیه تائ   تائیدیه معاون آموزشی دانشکده:                                                     تائیدیه مدیر گروه:
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 بسمه تعالی                                                                              

 زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ابهر پرستاری دانشکده

 بیماری های قلب و عروقطرح درس  کارآموزی 

 40کد درس: 

 : بالینینوع واحد

 واحد 8/0: میزان واحد درسی

 : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

 2پرستاری بزرگساالن سالمندان پیش نیاز: 

دانشجویان باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستم های بدن و مباحث باالینی بررسای پرساتاری و    رفتار ورودی: 

های وابسته و اصول و فنون پرستاری   بیماری گرفتن شرح حال بیمار و معاینات فیزیکی سیستم قلب و عروق و سایر سیستم 

 های قلب و عروق  و مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک آگاهی الزم را داشته باشند. 

شناخت و آشنایی دانشجویان  ازبیماری های  سیستم قلب و عاروق و انجاام مراقبات هاای پرساتاری مساتقل و        هدف کلی:

 ه.مشترک بر اساس فرایند پرستاری مربوط

 : از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند:اهداف ویژه

    .سیستم قلب و عروق مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی  بررسی و معاینه کند.1

 . مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمون های تشخیصی را بدرستی انجام دهد.2

 مشترک بیماری های سیستم قلب وعروق را بر اساس فرایند پرستاری بدرستی انجام دهد.. مراقبت های پرستاری مستقل و 3

 . دستورات دارویی و درمانی را با دقت و صحت کامل انجام دهد.4

 . موارد الزم را به مددجو آموزش دهد.5

 . پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد.6

 ل باشد..قادر به ارائه طرح پیگیری بیمار در منز7
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 چک لیست: ارزشیابی تخصصی کارآموزی بالینی بیماریهای قلب و عروق
 

 نام و نام خانوادگی :                                                               سال تحصیلی:

 تاریخ شروع کارآموزی:       ترم تحصیلی:                                                                 

 :محل کارآموزی:                                                                    تاریخ پایان کارآموزی

 هیجگاه

0 

 بندرت

25/0 

گاهی 

 5/0اوقات

 اکثراً

75/0 

 همیشه

1 

 موارد ارزشیابی اختصاصی

 

 آشنایی با بخش     

 آشنایی کامل دارد.. با روتین و مقررات بخش 1

 . با تجهیزات عمومی واختصاصی موجود در بخش آشنا می باشد.2

 . نحوه استفاده از تجهیزات را بدرستی می داند.3

 . علل و موارد استفاده از این تجهیزات را به مددجو آموزش می دهد.4

 بررسی ومعاینه مددجو     

پرستاری تکمیل . تاریخچه پرستاری مددجو را بر اساس راهنمای 5

 می کند.

. معاینات سیستم قلب و عروق و سایر سیستم های وابسته را مطابق 6

 آموخته های علمی انجام می دهد.

 . اطالعات ذهنی را در رابطه با سیستم قلب و عروق بررسی می کند7

 . یافته های پاراکلینیکی را مورد بررسی قرار می دهد.8

غیر طبیعی ، مددجو را بررسی می .به منظور کسب سایر یافته های 9

 کند.

 مراقبت مددجو بر اساس فرایند پرستاری     

 . یافته های ذهنی غیر طبیعی را ثبت و گزارش می کند.10

 . یافته های عینی غیر طبیعی را ثبت و گزارش می کند.11

 . موارد غیر طبیعی پاراکلنیکی را ثبت و گزارش می کند.12

و نتایج بررسی تشخیص های پرستاری را لیست . بر اساس یافته ها 13

 می کند.

 . با توجه به اهداف مراقبتی برنامه ریزی می کند.14

 . برنامه مراقبتی را اجرا می کند.15

 . پس از اجرای برنامه مراقبتی نتایج حاصل را ارزشیابی می کند.16

. در صورت عدم رفع مشکل مددجو برنامه مراقبتی را ادامه می 17

 دهد.

. گزارشات پرستاری را مطابق اصول صحیح گزارش نویسی ثبت 18

 می کند.

 آزمون های تشخیصی      

 می دهد. . موارد الزم را قبل از آزمون های تشخیصی به مددجو آموزش19

 . آمادگی مراقبت های قبل از آزمون های تشخیصی انجام می دهد.20

 را  اجرا می کند. . مراقبت های پرستاری حین آزمون های تشخیصی21
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. مراقبت هاای پرساتاری الزم را بعاد از آزماون هاای تشخیصای انجاام                 22

 می دهد.

.گزارش وضعیت مددجو راقبل و حین و پایان آزمون های تشخیصی ثبت 23

 می کند.

 . یافته های غیر طبیعی را گزارش می کند.24

 تست ورزش     
ورزش و همکاری مددجو باه او آماوزش    . اطالعات الزم را در مورد تست 25

 می دهد.

بررسی و مراقبت های الزم را در قبل و حین و پایاان تسات انجاام مای      26

 دهد.

 . در صورت بروز مشکل حین انجام تست اقدامات الزم را انجام می دهد.27

 آنژیو گرافی     
 دهد.. قبل از انجام آنژیو گرافی آموزش های الزم را به مددجو می 28

 . مددجو را برای آنژیوگرافی آماده می کند.29

 . عوارض بعد ار آنژیو گرافی را در مددجو بررسی می کند.30

 . مراقبت های قبل و حین و بعد از آنژیو گرافی را انجام میدهد.31

 نوار قلبی     
 . آمادگی و مراقبت های الزم قبل از گرفتن نوار قلبی را انجام میدهد.32

 نحوه کار با دستگاه نوار قلبی رامی داند.. 33

 . به طور صحیح از مددجو نوار قلبی را می گیرد.34

 . یافته های غیر طبیعی را در نوار قلبی گزارش می کند.35

 اجرای دستورات دارویی درمانی      
. با توجه به کارت دارویی کاردکس و پروناده دساتورات دارویای را اجارا             36

 کند.می 

. با توجه به کارت دارویی کاردکس و پرونده , سرم درمانی را باه درساتی   37

 انجام میدهد.

 . اصول صحیح تجویز دارو و سرم را رعایت می کند.38

 . عوارض دارویی در مددجو بررسی می کند.39

 . آموزش های الزم را درمورد دارو به مددجو می دهد. 40

 اکسیژن درمانی     
 اکسیژن و مانومتر آن را کنترل می کند.. کپسول 41

 . به طور صحیح ماسک یا کانوالی بینی را به کار می برد.42

 . نکات ایمنی را رعایت می کند.43

 کنترل عالئم حیاتی و صداهای قلبی     

 .نبض و تنفس را با ذکر تعداد والگو ثبت می کند.44

مقایساه و ثبات مای      . فشار خون اندام فوقانی را در حالت های مختلاف 45

 کند.

 . صداهای قلب غیر طبیعی را تشخیص می دهد و گزارش می دهد.46

 . آموزش های الزم را در مورد کنترل عالئم حیاتی را می دهد.47

 پذیرش و ترخیص مددجو     
 می تکمیل پذیرش زمان از را بیمار پرستاری تاریخچه و حال . شرح48
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 .نماید

 .سازد می آشنا قوانین و تجهیزات و بخش با را . بیمار49

 .نماید می اجرا پزشک دستور طبق را درمانی و تشخیصی . اقدامات50

 وی ترخیص تا پذیرش زمان از را بیمار ترخیص جهت الزم ریزی . برنامه51

 .کند می

 .دهد می انجام ترخیص حین را الزم درمانی و پرستاری . اقدامات52

 

 :منابع 

صادیقه ساالمی. تهاران ،    –برونر و سودارث  ، پرستاری داخلی جراحی ، بیماری هاای قلاب و عاروق . ترجماه  : ژالاه محمادعلیها        .1

 1392نشرجامعه نگر سالمی  

.برونر سودارث ،پرستاری داخلی جراحی،بیماریهای قلب و عروق. ترجمه :محسان سلیمانی،محمدرضاا عساگری.تهران .حکایم هیادجی      2

.1389 

 1389جامعه نگر.-وهوکس، پرستاری داخلی جراحی،اختالالت قلب،ترجمه:مالحت نیک روان منفرد،نیره ابراهیمی،تهران .بلک3

 1388. اصول طب داخلی هاریسون ، بیماری های قلب و عروق ، ترجمه : ناصر سعادتی ، محمدرضا رسولی . تهران ، اندیشه رفیع ، 4

 1387یماری های قلب و عروق ، ترجمه : سام زراعتیان و سایرین . تهران ، برای فردا ، . مبانی طب داخلی سیسیل و هاریسون ، ب5
1-Suzanne c.  Smeltzer ,  Brenda  G  Bare  ,  text book of Medical Surgical Nursing .10 th  Edition 

Philadelphia lipincottco 2010 
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی

 

 خاتمه:                                                     تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:        

 

 نمره  موارد ارزشیابی   ردیف

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

 

 : )امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی(حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم

 کمک مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم

 مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرای بدون خطا و اجرا با  4و3مهارت در مرحله  رود می نتظارا 8و7جهت دانشجویان ترم

 مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و تسلط کامل باشد.

 حیطه شناختی: 

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

  حیطه عاطفی:

 شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و

(  از یکی از بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت Case Studyارائه طرح مطالعه موردی بیمار )  تکالیف:

ت فرآیند پرستاری با ذکر منابع و مورد تشخیص پرستاری همراه با اقداما4پاراکلنیک در کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره  2در مواقع لزوم   *امتیاز مدیر گروه:

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف  *توضیح:

 ر مدیر گروه نمره نهایی می گردد.می و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظطبق چک لیست عمو

 

 :ریاست دانشکدهیدیه تائ   تائیدیه معاون آموزشی دانشکده:                                                     تائیدیه مدیر گروه:
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 بسمه تعالی                                                                              

 زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ابهر پرستاری دانشکده

 بیماری های تنفسطرح درس  کارآموزی 

 40کد درس: 

 : بالینینوع واحد

 واحد 5/0: میزان واحد درسی

 : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

 2پرستاری بزرگساالن سالمندان پیش نیاز: 

دانشجویان جهت گذراندن واحد مذکور باید از مباحث تئوری آناتومی و فیزیولوژی سیستمهای بدن، بیماریهای سیستم رفتار ورودی: 

مباحث بالینی تهیه شرح حال پرستاری و معاینه ی فیزیکی تنفسی و مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک براساس فرآیند پرستاری و 

 سیستم تنفس و سیستم های وابسته و اصول و فنون پرستاری اطالعات الزم را داشته باشند.

 شناخت و آشنایی دانشجویان از بیماری های سستم تنفس و مراقبتهای پرستاری مستقل و مشترک مربوطه. هدف کلی:

 نتظار می رود در پایان این دوره بتواند:: از دانشجو ااهداف ویژه

 سیستم تنفس مددجو و سیستم های وابسته را بدرستی بررسی و معاینه کند. -1

 مراقبت های پرستاری مستقل و مشترک را براساس فرآیند پرستاری به درستی انجام دهد. -2

 دستورات دارویی و سرم درمانی را بادقت و صحت کامل انجام دهد.  -3

 اکسیژن درمانی را طبق دستور پزشک بدرستی انجام دهد.در صورت لزوم  -4

 درصورت لزوم با بررسی پرستاری فیزیوتراپی تنفسی را برای مددجو نیازمند انجام دهد. -5

 مراقبتهای الزم از راه هوایی مددجورا بدرستی انجام دهد. -6

 را با صحت کامل انجام دهد. Chest Tubeمراقبتهای موردنیاز به مدد جو دارای  -7

 راقبتهای پرستاری مستقل و مشترک مربوط به آزمونهای تشخیصی را بدرستی انجام دهد. م -8

 در صورت نیاز به مددجو و خانواده آموزشهای الزم را ارائه دهد. -9

 پذیرش و ترخیص مددجو را بدرستی انجام دهد. -10
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 چک لیست: ارزشیابی تخصصی مهارت های پرستاری بیماریهای تنفسی

 تاریخ شروع کارآموزی:                                   نام و نام خانوادگی دانشجو:     

 تاریخ پایان کارآموزی:                                   تعداد واحد:

  مرکز آموزشی و درمانی:                                      سال تحصیلی: 
 همیشه مواد ارزشیابی اختصاصی

(4) 

 بیشتر

 (3اوقات)

 گاهی

 (2اوقات)

 بندرت

(1) 

 هیچگاه

(0) 

 بررسی و معاینه مددجو

 تاریخچه پرستاری مددجو را طبق فرم بررسی کسب میکند.-1

اطالعات ذهنی در رابطه با سیستم تنفس را مورد بررسی قرار می -2

 دهد.

 سیستم تنفس مدد جو را بدرستی معاینه می کند.-3

یافته های غیرطبیعی مددجورا بررسی و  بمنظور کسب سایر-4

 معاینه می کند.

 یافته های پاراکلینیکی را مورد بررسی قرار می دهد.-5

     

 مراقبت مدد جو بر اساس فرآیند پرستاری

 یافته های ذهنی غیر طبیعی را گزارش می کند.-1

 یافته های عینی غیر طبیعی را گزارش می کند.-2

و غیر طبیعی پاراکلینیکی را گزارش می یافته های قابل توجه  -3

 کند.

بر اساس یافته های حاصل از بررسی، تشخیص های پرستاری را -4

 ثبت می کند.

 با توجه به اهداف مراقبتی برنامه ریزی می کند.-5

 برنامه مراقبتی را اجرا می کند. -6

پس از اجرای برنامه ی مراقبتی نتایج حاصل را ارزشیابی می  -7

 کند.

ر صورت عدم رفع مشکل مددجو، برنامه مراقبتی را ادامه می د-8

 دهد.

 .گزارشات پرستاری را طبق اصول گزارش نویسی ثبت میکند-9

     

 اجرای دستورات دارویی و سرم درمانی

با توجه به کارت دارویی، کاردکس و پرونده دستورات را اجرا می -1

 کند.

پرونده سرم درمانی را با توجه به کارت دارویی، کاردکس و -2

 بدرستی اجام می دهد.

 اصول تجویز دارو و سرم را رعایت می کند.-3

 مددجو را از نظر عوارض دارویی کنترل می کند.-4

 آموزشهای الزم را در مورد دارو به مددجو می هدد. -5
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 اکسیژن درمانی

 کپسول اکسیژن و مانو متر را کنترل می کند.-1

 ماسک یا کانوالی بینی را بکار می برد.به طور صحیح -2

 نکات ایمنی را رعایت می کند.-3

     

 فیزیوتراپی قفسه سینه

ریه های مددجو را از نظر وجود ترشحات مورد بررسی قرار می -1

 دهد.
 مدد جو را در پوزیشن مناسب قرار می دهد.-2
 اصول مربوط به درناژ وضعیتی را آموزش می دهد.-3
 پس از فیزیوتراپی را ثبت می کند.یافته های -4

     

 مراقبت از راه هوایی

 ساکشن ترشحات راه هوایی را بدرستی انجام می دهد.-1
 مراقبتهای پرستاری از راه هوایی مصنوعی را انجام می دهد.-2

     

 Chest Tubeمراقبت از 

 مدد جو را در پوزیشن مناسب قرار می دهد.-1

 آوری کننده را کنترل می کند.لوله درناژ و بطری جمع -2

 یافته های غیر طبیعی را گزارش می کند. -3

 در صورت لزوم به مددجو یا خانواده مدد جو آموزش می دهد. -4

 با پزشک همکاری می کند. chest tubeکردن  DCبمنظور -5

     

 

 

 آزمون های تشخیصی

 

می آمادگی ها و مراقبتهای قبل از آزمونهای تشخیصی را انجام -1

 دهد.

 مراقبتهای حین آزمون تشخیصی را اجرا می کند.-2

 مراقبتهای بعد از آزمونهای تشخیصی را انجام می دهد. -3

 بمنظور دریافت پاسخ آزمون پی گیری الزم را انجام می دهد.-4

 یافته های غیر طبیعی را گزارش می کند.-5

     

 پذیرش و ترخیص مددجو

 کند.مددجورا به درستی ادمیت می -1

برای آمادگی مدد جو جهت ترخیص برنامه آموزشی را اجرا می -2

 کند.

 گزارش پرستاری را به طور صحیح ثیت می کند. -3
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 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی

 

 خاتمه:                                                     تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:        

 

 نمره  موارد ارزشیابی   ردیف

  (  2ارزشیابی عمومی ) نمره از  1

  (  12حیطه روانی حرکتی ) نمره از  2

  ( 2حیطه شناختی ) نمره از  3

  ( 2حیطه عاطفی ) نمره از  4

  (  2تکالیف ) نمره از  5

  ( 2امتیاز مدیر گروه ) نمره از  *

 

 : )امتیاز دهی طبق چک لیست تخصصی(حیطه روانی حرکتی

  یعنی اجرای مهارت پس از تقلید و اجرای عمل بدون  2و1انتظار می رود مهارت در مرحله  4و3و2جهت دانشجویان ترم

 کمک مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرا بدون خطا و بدون کمک  3و2مهارت در مرحله  رود می انتظار 6و5جهت دانشجویان ترم

 مربی باشد. 

  یعنی اجرای بدون کمک و اجرای بدون خطا و اجرا با  4و3مهارت در مرحله  رود می انتظار 8و7جهت دانشجویان ترم

 سلط کامل باشد.مهارت واستادانه و متوالی با هماهنگی و ت

 حیطه شناختی: 

  آزمون بالینی ابتدای دوره و پایان دوره 

 پرسش و پاسخ شفاهی در طی دوره 

 

  حیطه عاطفی:

 داوطلب شدن در پرسش و پاسخ و شرکت فعال در بحث های گروهی و کنفرانس های درون بخشی

بیماران درپایان دوره با بررسی کامل و معاینه ی بیمار، ثبت (  از یکی از Case Studyارائه طرح مطالعه موردی بیمار )  تکالیف:

مورد تشخیص پرستاری همراه با اقدامات فرآیند پرستاری با ذکر منابع و 4پاراکلنیک در کارآموزیهای داخلی جراحی .گزارش حداقل 

 یا تهیه پوستر جهت بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی دانشکده

 نمره  2لزوم  در مواقع  *امتیاز مدیر گروه:

در صورت بررسی کل نمرات بالینی یا اعتراض دانشجویان به نمره و گزارش مربی مربوطه، با بررسی مستندات و تکالیف  *توضیح:

 ر مدیر گروه نمره نهایی می گردد.طبق چک لیست عمومی و تخصصی امتیاز آزمون بالینی با نظ

 

 :ریاست دانشکدهیدیه تائ   ائیدیه معاون آموزشی دانشکده:                           ت                          تائیدیه مدیر گروه:
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