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مقدمه :
در اين كارآموزي دانشجويان در بخش هاي جراحي حضور مي يابند و ضمن آشنايي با قوانين و مقررات بخش ،
به فراگيري نحوه ا رتباط با بيمار  ،پذيرش بيمار در بخش و ارزيابي اوليه از بيماران بستري پرداخته و مهارت هاي
پرستاري آموخته شده در درس اصول پرستاري را با رعايت اصول ايمني و تحت نظا رت اساتيد مربوطه بر روي
بيماران به اجرا در مي آورند.
هدف کلي:
تدا رک موقعيت مناسب و واقعي براي دانشجو جهت اجرا يا مشاركت در اجراي پروسيجرهاي پرستاري تحت
نظا رت مستقيم مربي به منظور يادگيري بهترو دستيابي به مهارت بيشتر.
اهداف رفتاري :
دانشجو :زمان هاي الزم براي بهداشت دست را فرا گيرد.
 بتواند شستشوي دست با آب و صابون يا مالش دست با مواد الکلي را بطور صحيح انجام دهد.با فرمهاي پرونده ،كاردكس  ،دفاتر و وسايل موجود در بخش آشنا باشد و محلولهاي داخل وريدي را شناساييكند.
 با اقدامات الزم در پذيرش و ترخيص بيمار آشنا شود.با نحوه پوزيشن دادن بيمار در تخت با رعايت اصول ايمني آشنا شود. با نحوه كنترل عالئم حياتي و ثبت آن آشناگردد بطوري كه بتواند بطور مستقل آن را انجام دهد. با  6قانون صحيح دارو درما ني آشناشود.بانحوه توزيع دارو،كاردكس و كارت دارويي آشنايي پيداكند. كشيدن صحيح دارو از آمپول وويال را انجام دهد.1

 با وسايل مورد استفاده در انواع روشهاي دارو درماني( انواع سرنگ ،نيدل،آنژيوكت،ميکروست و )......آشناييكامل داشته باشد.
 با نحوه آماده كردن سرم و هواگيري آن آشنايي داشته باشد. فرمول هاي تنظيم قطرات سرم باست معمولي و ميکروست را فرا گرفته و سرم را مطابق با آن تنظيم نمايد. نحوه نوشتن اتيکت سرم و ميکروست فراگرفته باشد.با فيلد استريل آشنا باشد بطوري كه طريقه باز كردن ست پانسمان ،قرار دادن وسايل داخل آن و اقدامات درپيشگيري از غير استريل شدن وسايل را فراگرفته باشد.
 پوشيدن دستکش استريل به روش باز را بطور مستقل انجام دهد. با نحوه تعويض پانسمان يک زخم ساده شامل برداشتن پانسمان قبلي ،تميز كردن زخم ،پوشاندن آن با گازاستريل و فيکس كردن آن آشنايي داشته باشد.
 مقررات  ،قوانين  ،اصول علمي و اخالقي در بخش را بيان نمايد. اهميت ارتباط مناسب با بيمار و اطرافيان را توضيح داده ،با بيمار و همکاران ارتباط مناسب برقرار نمايد. نحوه پذيرش در بخش را توضيح داده  ،دراين امر مشاركت نمايد. اصول آسپتيک طبي و جراحي را درپروسيجر هاي مختلف رعايت كند .روش تدريس  :روش تدريس :گروههاي  5تا  18نفره دانشجويان از ساعت  7/8الي  12/8روزهاي تعيين شده به
صورت عملي بر بالين بيماردربخش هاي جراحي تحت نظارت يک مربي مطابق بابرنامه روزانه كاراموزي اصول و
مهارتهاي پرستاري به كار آموزي مي پردازند.
روش ارزشيابي عملي :استفاده از فرم تدوين شده جهت ارزيابي عملکرد دانشجو مطابق با Log book
نمرات  2هفته پس از پايان كارآموزي در برد گروه اعالم خواهد شد .فرصت براي اعتراض به نمره حداكثر
يک هفنه بعد از اعالم نمره است .
سياستها و قوانين در کارآموزي :
 رعايت پوشش ظاهري ( آقايان :روپوش سفيد  ،شلوار مشکي يا سرمه اي  ،كفش مشکي .خانم ها  :روپوشسفيد ،شلوار و مقنعه مشکي يا سرمه اي  ،كفش سفيد و بدون آرايش و استفاده از زيور آالت)
 نصب اتيکت عکس دار حضور به موقع در بخش ( در صورت تاخير بيش از  18دقيقه  ،استاد مي تواند از حضور دانشجو به محلكارآموزي جلوگيري نموده و آن روز را غيبت محسوب نمايد)
 درصورت غيبت غير مجاز بيش از يک دهم ،نمره كارآموزي صفر خواهد بود. درصورت غيبت مجاز بيش از يک دهم  ،كارآموزي حذف مي شود. خروج از بخش بدون اجازه ممنوع مي باشد.منابع -1:راهنماي اجراي مهارتهاي باليني، 1198تأليف جمعي از اساتيددانشکده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
-2موسوي ،مليحه سادات – عاليخاني  ،مريم .روشهاي پرستاري باليني .انتشارات شهر آب . 1192
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برنامه روزانه کارآموزي اصول و مهارتهاي
پرستاري
روز اول  :معارفه -آشنایی با قوانین و مقررات ،مسائل مربوط به
ایمنی ،روتین بخش ،پرونده ،کاردکس،دفاتر موجود در بخش ،وسایل
و تجهیزات و . . .
روز دوم  :مشاهده دقیق  ،ارتباط با بیمار  ،شستشوی دست
وکنترل عالئم حیاتی
روز سوم  :پذیرش و ترخیص ،آشنایی با پوزیشن دادن به بیمار،کمک
در دارو درمانی و پانسمان
روز چهارم  :کشیدن دارو  ،تنظیم قطرات سرم و آشنایی با سرم ها
روز پنجم  :دارو درمانی و گزارش نویسی
روز ششم  :پانسمان
روز هفتم  :مرور و تکرار
روز هشتم  :مرور و تکرار
روز نهم  :مرور و تکرار
روز دهم ویازدهم  :امتحان عملی

توجه :برنامه هر روز شامل برنامه روز یا روزهای قبل به
همراه برنامه جدید آن روز می باشد.
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