دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس کارآموزی پرستاری بزرگساالن  /سالمندان2

سیستم دفعی ادراری (کلیوی) و اختالالت سیستم تولید مثل و تناسلی مردان
فراگیران :دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم 4
نوع واحد :کارآموزی
دروس پیش نیاز :کارآموزی پرستاری بزرگساالن  /سالمندان 1مدرس :جناب آقای محمد لطیف راستیان
محل کارآموزی :بخش اورولوژی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

………………………………………………………………………………………...............................
هدف کلی:
بکارگیری آموخته های نظری و کسب مهارت های بالینی در مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم ادراری و تناسلی بر اساس
فرآیند پرستاری و تحت نظارت مربی.

اهداف ویژه رفتاری:
دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
 - 1نحوه گرفتن نمونه ادرار جهت آزمایش کشت و کامل ادرار را به بیمار آموزش دهد.
 - 2نحوه جمع آوری ادرار جهت آزمایش  24ساعته را شرح دهد.
 - 3از سوند فولی و  Uring bagبه نحو صحیح مراقبت نماید.
 - 4سونداژ را به طور کامل انجام دهد.
 - 5از سوند نفروستومی و یورتروستومی بدرستی مراقبت نماید.
 - 6مراقبت های پرستاری بعد از اعمال جراحی پروستاتکتومی ،خارج کردن سنگ های ادرار ی و نفروکتوومی را بوه نحوو صوحیح
انجام دهد (.مراقبت های پرستاری بیماران تحت اعمال جراحی شامل مراقبت های قبل و بعد از عمل و انجوام صوحیح و دقیو
پانسمان بیمار است)
 - 7مراقبت های پرستاری از بیمار بعد از  TURمثانه و پروستات را به نحو صحیح انجام دهد.
 - 8مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به ترومای کلیه را به نحو صحیح انجام دهد.
-11مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به پیلونفریت  ،سیستیت و ارکیت را به نحو صحیح انجام دهد.
 -11مراقبت های پرستاری از بیمار بعد از عمل واریکوسلکتومی و هیدروسلکتومی را به نحو صحیح انجام دهد.
 -12گزارش پرستاری بیماران خود را به طور کامل در پرونده بیمار ثبت نماید.
 -13چارت  I&Oبیماران را به طور دقی ثبت نماید.
بدیهی است در صورتی اهداف فوق قابل دسترسی است که در طی روزهای کارآموزی دانشجو ،بیماران با اختالالت فوق در بخش بسوتری
باشند.

روش ارزشیابی:
ارزیابی وضعیت عمومی دانشجو شامل حضور به موقع ،رعایت انضباط  ،رعایت حجاب و همکاری ()%21
ارزیابی کار بالینی ()%61

انجام تکالیف بالینی ()%21

