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هدف کلی:
بکارگیری آموخته های نظری و کسب مهارت های بالینی در مراقبت از مددجویان.

اهداف ویژه رفتاری:
دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
هدف کلی :هدف از کارآموزی در بخشھای دارای بیماران با اختالالت گوارشی

عبارت از بکار گرفتن فراگرفته ھای کالسیک دانشجویان در زمینه سیستم گوارش بر بالین بیمار می باشد.
اھداف ویژه:

در پایان کارآموزی از دانشجویان انتظار می رود:
 )1بررسی و شناخت سیستم گوارش و معاینه شکم را اجرا نمایند.
 )2حداقل یک مورد آمادگی ھای الزم در ھنگام بررسی تشخیص رادیولوژیک بیمار با اختالالت گوارشی را پیاده
کنند.
 )3حداقل دو مورد مراقبت های الزم از بیماران دارای آزمایشات سیستم گوارشی را پیاده نمایند.
 )4فرایند پرستاری بیماران با اختالالت مری را اجرا کنند
 )5مراقبت ھای پرستاری از بیماران دارای ھیپرالیمانتاسیون را انجام دھند.
 )6فرایند پرستاری در ھنگام لوله گذاری معده ،روده ای و یا گاستروستومی را در مورد حداقل یک بیمار انجام
دھند.
 )7آموزش مراقبت از خود در مورد بیماران دارای گاستروستومی را انجام دھند.
 )8تدابیر پرستاری و آموزش به بیمار دارای عمل جراحی شکمی را انجام دھند.
 )9اقدامات الزم( فرایند پرستاری )بیماران اختالالت از جمله یبوست و یا اسھال را پیاده کنند.
 )11فرایند پرستاری از بیماران با اختالالت معده (اولسر پپتیک ،گاستریت) را اجرا نمایند.
 )11تدابیر پرستاری از بیماران با جراحی معده را اجرا کنند.
 )12تدابیر پرستاری الزم در ھنگام مراقبت از بیماران با جراحی روده ای را اجرا کنند.
 )13تدابیر پرستاری قبل و بعد از عمل بیماران با جراحی روده بزرگ و آنورکتال را انجام دھند.
 )14آموزش به بیمار کلستومی را انجام دھند.

بدیهی است در صورتی اهداف فوق قابل دسترسی است که در طی روزهای کارآموزی دانشجو ،بیمااران باا اخاتالالت فاوق در
بخش بستری باشند.

