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پرستاری بزرگساالن سالمندان1
تشریح ،فیزیولوژی ،بیوشیمی ،میکروب شناسی ،انگل شناسی ،تغذیه و تغذیه درمانی ،مفاهیم پایه پرستاری
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دانشجو باید در پایان این کارآموزی بتواندبابیماران مراجعه کننده وبستری دربخش جراحی به خوبی ارتباط درمانی مناسب برقرارکند و با مقررات آموزشی
هدف های کلی:

واخالقی وروتین بخش آشنا شده وآنها رارعایت کند .احتیاطات مربوط به ایمنی) نرده کنار تخت و ویلچر ،پوشش و حفظ گرما و (  ...در هنگام بستری،
انتقال،جا به جایی مددجو را رعایت کند،.داروهای بخش را بشناسد،کاربردها و عوارض و آموزش های مربوط به هر دارو را بداند .مالحظات مربوط به

حیطه شناختی

سالمندان را رعایت کند .نمونه های آزمایشگاهی رابه شیوه صحیح جمع آوری کندو مراقبتهای قبل وبعد ازآزمایشات رایج بخش را به طرز صحیح انجام دهد.

حیطه نگرشی

اصطالحات واختصارات رایج در بخش را در برنامه ریزی مراقبتی برای بیماران بکار برد.انواع تزریقات را به نحو صحیح انجام دهد و تحویل وتحول بیمار و
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حیطه مهارتی

 case reportوگزارش نویسی را به نحو صحیح انجام دهد و روشهای کنترل عفونت شامل شستشوی دستها  ،دفع صحیح وسایل آلوده و نوک تیز و ...
را هنگام مراقبت از مددجو به کار ببندد .با استفاده از فرایند پرستاری وبا مشاهده ،مصاحبه ،معاینه وپرونده بیمار را بررسی کرده ومشکالت بیمارا ن را بر
اساس تشخیص پرستاری بالقوه وبالفعل لیست کرده وطرح مراقبتی بریزد.تکنیکهای پرستاری(کنترل عالئم حیاتی ،دارو درمانی ،سرم تراپی ،ترانسفوزیون
خون و فراورده های آن ،اکسیژن درمانی و )..را به طور صحیح انجام دهد .دستورات دارویی را به روشهای مختلف) خوراکی ،موضعی ،استنشاقی،
تزریقی (اجرا نمایدوکار با دستگاههای مختلف( الکتروکاردیوگرافی ،ساکشن،گلوکومتر ،بخور و)..را یاد گرفته و در موقعیتهای مناسب جهت مددجو بکار
گیرد و به بیمار و خانواده وی در زمان ترخیص آموزشهای الزم را بدهد.

شرح درس (در
يك پاراگراف)

در این کارآموزی دانشجو با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق و حل مسئله بر پایه آموخته های نظری و در چارچوب فرایند پرستاری به بررسی و شناخت
وضعیت سالمت مددجو پرداخته و بر اساس تشخیص های پرستاری  ،تدابیر پرستاری مناسب را تعیین و پس از اجرا ارزیابی می نماید .آموزش به بیمار و
خانواده و مراقبت از خود از پیشگیری تا نوتوانی از ارکان این کارآموزی محسوب می شود.
دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
 -1از سوند فولی و  Uring bagبه نحو صحیح مراقبت نماید.
 -2سونداژ را به طور کامل انجام دهد.
 -3از سوند نفروستومی و یورتروستومی به درستی مراقبت نماید.
 -4مراقبت های پرستاری بعد از اعما ل جراحی پروستاتکتومی  ،خارج کردن سنگ های ادرار ی و نفروکتومی را به نحو صحیح انجام دهد.

محتوای ضروری

-1مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به پیلونفریت و سیستیت را به نحو صحیح انجام دهد.
-6مراقبت های پرستاری از بیمار بعد از عمل واریکوسلکتومی و هیدروسلکتومی را به نحو صحیح انجام دهد.
 -7گزارش پرستاری بیماران خود را به طور کامل در پرونده بیمار ثبت نماید.
 -8چارت  I&Oبیماران را به طور دقیق ثبت نماید.
-9مراقبت های پرستاری بیماران تحت اعمال جراحی شامل مراقبت های قبل و بعد از عمل و انجام صحیح و دقیق پانسمان بیمار را انجام دهد
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. ارزشیابی دانشجو در اواسط و پایان دوره بصورت تشریحی انجام میشود: در حیطه شناختیشیوه ارزشیابی
 آزمون عملی مهارت دانشجو در انجام مهارتهای بالینی تکمیل الک بوک مرتبط به مهارتهای تخصصی این دوره وبا استفاده از چك: حرکتی- در حیطه روانی.لیست انجام میگیرد
1.
2.
3.

دانشجو

1-Smeltzer, SC, Brunner and Suddarth s. "Text book of Medical Surgical Nursing"(last ed), Philadelphia: Lippincot.
2-Black, H.M.,Hawks,J.H., Keene,A.M., "Medical Surgical Nursing". (last ed). Philadelphia : Saunders.
3-Polaski,A. L., Tatro,S.E. Luckmann s Cire, "Principle and Practice of Medical Surgical Nursing .(last ed.). Philadelphia.
) بیماریهای دستگاه گوارش و کبد (اصول طب داخلی هاریسون.1
) پرستاری بیماری های کبد و مجاری صفراوی- جراحی برونر (پرستاری بیماریهای دستگاه گوارش- پرستاری داخلی.2
کتب داروشناسی-6

منابع آموزشی

کتب تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی-7

4.
5.

1-Smeltzer, SC, Brunner and Suddarth s. "Text book of Medical Surgical Nursing"(last ed), Philadelphia: Lippincot.
2-Black, H.M.,Hawks,J.H., Keene,A.M., "Medical Surgical Nursing". (last ed). Philadelphia : Saunders.
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