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 معرفی درس و اهميت درس  :
رت انش و مهادكامل تگیري اصول و فنون پرستاري و كاربرد احكام می باشد  تمركز اصلی روي این دوره برا ي به كار

شرفت حفظ و بی جهت پیظارت مرها می باشد این مهارت ها را دانشجویان تحت نآنبالغین و خانواده دانشجویان مامایی بر روي 
 نگهداري سطح سالمت جامعه انجام می دهند

 اهداف كلی :
 يد .راهم آففرصتهايي جهت به كار گيري توانايي و دانش دانشجويان  جهت مراقبتهاي پرستاري براي بالين  

 اهداف رفتاري :
 شجو انتظار مي رود كه در پايان دوره بتواند:از دان

 مقررات ، قوانين ، اصول علمي و اخالقي رفتار در بخش را بيان نمايد.-1

 د.قرار نمايباط مناسب براهميت ارتباط مناسب با بيمار و اطرافيان را توضيح داده، با بيمار و همکاران ارت -2

 .موارد غير طبيعي را گزارش كند و ثبت نمايد و كنترلعالئم حياتي مددجو را  -3

 نحوه پذيرش در بخش را توضيح داده ، دراين امر مشاركت نمايد. -4

 .جهت ترخيص آماده نمايد او را به مددجو آموزش داده و -5

 در رفع نيازهاي اوليه بيماران مشاركت نمايد.  -6

 جابجايي و تغيير پوزيشن بيمار در تخت را انجام دهد. -7
 .كنترل در مورد تغذيه و دفع مددجو داشته باشد و موارد غير طبيعي را گزارش كند نظارت و -8

       .ي كندا ارزيابخود ر صورت نياز از وسايل اكسيژن تراپي به نحوه صحيح استفاده كند و عملکرد درمانيدر  -9

 .از وسايل استريل به نحوه صحيح استفاده نمايد -10

 دمکاري نمايه ،ه شدهرو درماني ، طبق اصول آموختايمني را توضيح داده دراصول دا اصول دارو درماني و نکات -11

12- IO  مددجو را كنترل و ثبت نمايد.  

  .از  زخم مددجو به طرز صحيح مراقبت  وپانسمان نمايد -13

  .از مددجو جهت آزمايشات تشخيصي نمونه گيري نمايد -14

 خل وريدي همکاري نمايد.دربرقراري راه وريدي و درمان دا  -15

نمايد. تنظيمرا قطرات سرم  -16  
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   .مددجو را جهت سونداژ آماده و به طرز صحيح تکنيك را انجام و ارزيابي نمايد  -17

 .پس از انجام مراقبتها با راعايت اصول و قوانين ثبت صحيح را انجام دهد -18

 اصول صحيح در پيشگيري از عفونت را به اجرا درآورد. -19

 روش تدريس :
 .ار انجام ميگرددبا انجام مراقبت به صورت عملي بر بالين بيم روز، 8 به مدت، نفره  6-8در گروههاي اين درس 

 روش ارزشيابی عملی :
 بر اساس چك لیست كه  شامل دو بخش )موارد عمومی و اختصاصی(صورت می پذیرد كه 

 %25موارد عمومی  
 تشكیل می دهد كل نمره را % 75موارد اختصاصی و 

 اعالم خواهد شد . سالمت بزرگساالنهفته پس از اتمام كارآموزي در برد گروه  2نمره ، 
 

 : سياست ها و قوانين درس
و به محل كارآموزي دقیقه ، استاد می تواند از حضور دانشج 10در صورت تاخیر بیش از )  حضور به موقع در بخش -1

  نماید(جلوگیري نموده و آن روز را غیبت محسوب 
. خانم ها : د یا مشكیش سفی) آقایان: روپوش سفید ، شلوار مشكی یا سرمه اي ، كفرعایت قوانین مربوط به ظاهر دانشجو -2

 .یور آالت(زه از روپوش سفید، شلوار و مقنعه مشكی یا سرمه اي ، كفش سفید یا مشكی و بدون آرایش و استفاد

 

 می باشد .جاز نشد . استفاده از كفش جلو باز یا نیم پاشنه مكفش دانشجویان بایستی پاشنه راحت داشته با -3
 .مجاز نیست استفاده از عطرهاي تند -4

  . می گرددكه روي مقنعه آنها الصاق یان با آرم دانشگاه  علوم پزشكی اتیكت دانشجو -5
  .مایدننان رعایت ككار  وخانواده بیمار  ،بیماران، رفتار هاي حرفه اي مناسب و رعایت اخالق اسالمی  را با استاد -6

 احساس مسئولیت نسبت به بیمار و  ...... -7

  .سرعت عمل در فعالیتهایش داشته باشد -8

 عدم به همراه داشتن كتاب در كار آموزي -9

  .قبل از ورود به بخش مهارتها را تمرین نماید -10

یبت درصورت غ وبود  درصورت غیبت غیر مجاز بیش از یك دهم ،نمره كارآموزي صفر خواهد) عدم غیبت در كار آموزي -11
 مجاز بیش از یك دهم ، كارآموزي حذف می شود.(

 .را در نظر بگیرد ايالقی و قانونی حرفهموارد اخ ومحرم اسرار مددجو و خانواده او باشد  -13

  .شته باشدمددجو را در هر شرایطی كه هست قبول دا -14
 .را از استاد یا تیم درمان كسب نمایدمل ندارد اطالعات الزم در مواردي كه از آن اطالعات كا -15
 جویدن آدامس و مكیدن آب نبات  در بالین بیمار غیر قابل قبول است .-16
 عدم رعایت موارد فوق باعث حذف دانشجو از برنامه شده و باانجام شغل وي مغایرت دارد .  -17
 خروج از بخش بدون اجازه ممنوع می باشد.-18
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 د بگذراند مواردی را كه دانشجو بای
 

 كنترل عالئم حیاتی 

 دارو دادن

 IM-SCتزریق 

 انتقال و حركت بیمار 

 پانسمان 

 نمونه گیری خون 

 سونداژ –مراقبت از سوند 

 انفوزیون وریدی 

 انتقال خون 

 تزریق وریدی 

 اكسیژن تراپی 

 IOكنترل 

 برطرف كردن نیاز تغذیه بیمار

  

  


