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________________________________________________________________________________________________ 

 سالمند یا و بزرگسال مددجویان از مراقبت در عملی – علمی ایھارتمه و نظری آموخته های از استفاده : کلی هدف

 سرطان -قلبی  –خون پرفشاری –آسم  –دیابت  –تنفسی  –گوارشی  اختالالت به مبتال

 در و نظری ایھ تهآموخ یهپا بر ، لهمسئ حل و خالق تفکر ایھارتمه از گیری بهره با دانشجو : کارآموزی شرح

 اساس بر و پرداخته سالمند یا و بزرگسال مددجویان سالمت وضعیت شناخت و بررسی به پرستاری فرایند چارچوب

 دانشجو از عالوه بهنماید می ارزیابی اجرا از پس و تعیین را مناسب پرستاری تدابیر ، پرستاری ایھ تشخیص

 خانواده و بیمار به آموزش بر لذا .باشد تهداش مدنظر نوتوانی تا پیشگیری از را پرستاری ایھ مراقبت رود می انتظار

 .میشود تاکید منزل در مراقبت و ترخیص زمان و بستری طی در

 *ارزیابی

 بیمار پذیرش

 بیمار فیزیکی معاینه

 آن تعویض و وریدی الین از مراقبت

 عمل برای بیمار کردن آماده و عمل از قبل برگه ثبت) عمل از قبل اقدامات

 (....و

 عمل اتاق از بیمار تحویل

 دارو تجویز



 بیمار به خود از مراقبت آموزش

 خون گیری نمونه

 ادرار گیری نمونه

 کردن مرتب و اورژانس ترالی های دارو با آشنایی

 نویسی گزارش

 مالحظات

 ارتباطی های مهارت و ای حرفه رفتارهای

 شناسی وقت و انضباط نظم، رعایت

 اخالقی شئونات رعایت و ظاهری آراستگی

 امور انجام در بودن فعال و پذیری ولیتمسئ

 محوله وظایف انجام در دقت و بندی الویت

 رفتار اصالح برای تالش و پذیری انتقاد

 پرسنل، مربی،) دیگران با مناسب و صحیح ارتباط

 (... و بیمار

 :کارآموزی نمره

 . دنمائی ثبت قسمت این در را اید داشته عهده به آنرا مراقبت که بیماری پرستاری گزارش از نمونه یک

 پرستاری گزارش

 درمانی و دارویی اقدامات

 شیفت و تاریخ

Case Report 

 و گیری نتیجه بحث، مورد، معرفی کار، روش هدف، شامل(مقاله یک شرایط با آنرا(پیوست صورت به(آموزشی مورد یک معرفی

 .دهید مربوطه مربی تحویل شده تایپ صورت به و (نمایید تهیه منبع

 :دارویی مطالعه



 رفرنس ذکربا را مراقبتی نکات آنها از یکی مورد در و نموده ثبت را اید داشته کار و سر آن با کارآموزی مدت طول در که وهاییدار

 . بنویسید

 بخش نام و تاریخ ذکر با (مورد سه)روزانه کار گزارش

 


