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طرح درس بالیني پرستاری بزرگساالن سالمندان3
الف) مشخصات کلي درس:
-1نام درس :پرستاری بزرگساالن سالمندان3
-2تعداد واحد 2:واحد
-3نوع واحد:عملی
-4رئوس کلي مطالب درس:
 - 1بررسی و شناخت بیماران
 - 2انجام مراقبت های پرستاری
 - 3آموزش به بیمار
-5فراگیران :دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری
-6مقطع :کارشناسی
-7تعداد دانشجو 11:نفر
-8پیش نیاز :تئوری پرستاری بزرگساالن سالمندان3
-9نام استاد :زابلی پور
-01مكان آموزش :بخش های سوختگی ،نورولوژی و جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی
وENTبیمارستان امام سجاد
-00زمان آموزش:
-02عرصه آموزش :بالین بیمار

1

ب) معرفی مختصر درس :در این کارورزی دانشجو با بهره گیری از مهارتهای تفکر خالق و حل مسئله بر
پایه آموخته های نظری و در چهارچوب فرآیند پرستاری به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجو
پرداخته و بر اساس تشخیص پرستاری  ،تدابیر پرستاری مناسب را تعیین و پس از اجرا ارزیابی می نماید.
پ) اهداف درس:
 -1هدف کلي
آشنایی با مفاهیم و روشهای علمی و عملی مربوط به بخشهای داخلی و جراحی ،چگونگی بررسی نیازهای
مددجویان ،رعایت اولویت بندی ،اتخاذ تصمیمات مناسب ،به کارگیری دانش و مهارت الزم جهت مراقبت از
بیماران و پیشگیری از صدمات ثانویه ناشی از بیماری براساس فرایند پرستاری با تاکید بر مالحظات
سالمندی و آموزش به بیمار و خانواده وی
اهداف ویژه: .1با انواع بیماری های بخش های سوختگی ،نورولوژی ،جراحی اعصاب وENTآشنا شود .
 .2با مراقبت های پرستاری در بخش بخش های سوختگی ،نورولوژی ،جراحی اعصاب وENTاشنا
شود.
 .3با اصطالحات رایج بخش های سوختگی ،نورولوژی ،جراحی اعصاب وENTاشنا شود.
 .4با نحوه معاینه بالینی و گرفتن شرح حال از بیمار بستری در بخشهای فوق آشنا شود.
 .5با انواع داروهای مصرفی در بخش های سوختگی ،نورولوژی ،جراحی اعصاب و (ENTدوز و عوارض
جانبی ) آشنا شود.
 .6با آزمایشات تشخیصی در بیماران مبتال به اختالالت سوختگی ،نورولوژی ،جراحی اعصاب
وENTآشنا شود.
 اهداف رفتاريدر پایان کارآموزی دانشجو قادر باشد:
قادر باشد حداقل از سه بیمار بر مبنای فرآیند پرستاری مراقبت نمایدقادر باشد مراقبت های قبل و بعد از عمل را جهت حداقل یک بیمار اجرا نماید قادر باشد حداقل دو مورد پانسمان را با رعایت اصول استریل انجام دهد قادر باشد آزمایشات تشخیصی حداقل دو بیمار را تفسیر نمایدقادر باشد مراقبت از درن را حداقل برای یک بیمار انجام دهدقادر باشد حداقل  3مورد گزارش پرستاری مربوط به بیماران خود را ثبت نمایدقادر باشد حداقل یک بیمار را با رعایت اصول صحیح پذیرش نماید2

قادر باشد حداقل از یک بیمار با تراکشن مراقبت نمایدقادر باشد حداقل یک بیمار مبتال به دیسک کمر را بعد از عمل  Out of bedنمایدقادر باشد مراقبت های مربوط به جلوگیری از عوارض بی حرکتی را حداقل برای یک بیمار دچار قطع نخاعیا دیگر بیماران با مشکل مغزی انجام دهد
 قادر باشد سطح هوشیاری مربوط به یک بیمار مغز و اعصاب را کنترل کرده ونمره دهد قادر باشد یک بیمار را ترخیص و آموزشهای الزم را(در هر کدام از بخش های فوق) به آنها ارائه دهد قادر باشد معاینات مربوط به سیستم عصبی را حداقل در یک بیمار انجام دهد قادر باشد زخم سوختگی حداقل دو بیمار را را با تعیین درجه و درصد سوختگی شستشو و پانسمان نماید قادر باشد میزان مایعات مورد نیاز در یک بیمار سوختگی را محاسبه و اجرا نماید قادر باشد حداقل برای یک بیمار آموزشهای تغذیه ای و پیشگیری از عفونت را در بخش سوختگی ارائهدهد
 -قادر باشد حداقل برای سه بیمار دارودرمانی را با رعایت اصول صحیح انجام دهد

د -روش(هاي) ارائه درس:
Case method - 1
 - 2پرسش و پاسخ
- 3بحث گروهی
ر -وسایل هاي آموزشي :
وایت برد
ز -تكالیف دانشجو
 -1ورود و خروج بموقع
 -2عدم غیبت بیش از حد مجاز
-3شرکت فعال در بحث های گروهی کالس
-4انجام به موقع تکالیف
-5رعایت وظایف عمومي از جمله :حفظ شعائر اسالمی و رعایت مقررات دانشکده،رعایت بهداشت فردی،
همکاری و ارتباط صحیح با مربی و پرسنل بخش

ژ-شیوه ارزیابي دانشجو:


حضور به موقع در تمام جلسات کارورزی %5
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%5  رعایت پوشش صحیح و فرم پرستاری و بهداشت فردی
% 11  برقراری ارتباط مناسب با بیماران و پرسنل بخش
%5  داشتن انگیزه و عالقه برای یادگیری
% 51  انجام مراقبت های صحیح پرستاری بیماران
% 5  شرکت در بحث گروهی
% 15

 اموزش به بیمار

%5

 ارائه گزارش پایان هر جلسه
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