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 1396 -1397سال تحصيلی   اولل نيمسا

دوره، دانشجو آموخته های علمی و عملی خود را در مراقبت از بيماران به مرحله اجرا در می آورد و در اين  مقدمه:

ری از مهارتهای تفکر خالق و حل مسأله، تأمين همچنين با بهره گي مهارتهای عملکردی خويش را ارتقاء می بخشد.

 نيازهای مختلف بيماران اعم از مراقبتهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و نوتوانی را تجربه می نمايد.

 :هدف کلی

افزايش مهارت دانشجو در انجام مراقبتهای پرستاری بر اساس فرايند پرستاری و کسب استقالل در ارايه مراقبت از 

 بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت حاد و مزمن. بيماران 

 اهداف رفتاری: 

 دانشجو قادر باشد: اين واحد کارآموزی در پايان

 متعهدانه به آنها پايبند باشد.آشنا شده و و بيمارستان با مقررات آموزشی و اخالقی و روتين بخش  -1

 ، مهارت بيشتری کسب نمايد.و سرطانی ان خونیدر کاربرد الگوی فرايند پرستاری در مراقبت از بيمار -2

مبتنی بر ابزارهای بررسی و شناخت عمومی و اختصاصی، بيمار را در تمام جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی  -

 مورد بررسی و شناخت قرار دهد.

 تشخيص های پرستاری بيمار را مبتنی بر داده های حاصل از بررسی و شناخت تدوين و الويت بندی کند. -

 بر اساس اهداف، برايندهای  مورد انتظار مددجو محور را برای پوشش تشخيص های پرستاری تنظيم نمايد. -

با استناد به منابع معتبر و مورد توجه قرار دادن امکانات بخش و ترجيحات و امکانات بيماران، برای مراقبت  -

 از بيماران برنامه ريزی کرده و آنرا اجرا نمايد.

)بخش خون و  1 پرستاری بزرگساالن/سالمندان نام درس: 

 سرطان(

  1 تعداد واحد: 

 در عرصه کارآموزی نوع واحد:

 کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

 - يا همزمان: پيشنياز دروس 

 شماره درس:

 

 بيمارستانزنان و مردان بخش جراحی ط کارآموزی: حيم

  سيدالشهدا

   الی پنجشنبه شنبه سه ؛صبح شيفت: 

 13الی  7:30 ساعت:

 خانم ناصری :مدرس
naseri@nm.mui.ac.ir  :Email                                                    

  42292550 :تلفن دفتر

 يکشنبه ها :دانشکده ساعات حضور در دفتر
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 را از نظر دستيابی به برايندهای مورد انتظار مورد ارزشيابی قرار دهد.مستمراً بيمار  -

را بطرز صحيح انجام داده و موارد  ان خونی و سرطانیبيمارمعاينات بالينی مربوط به سيستم های مختلف بدن  -3

 غير طبيعی را گزارش دهد.

 را بداند و بکار بندد.خون و سرطان اصطالحات و اختصارات رايج بخش  -4

مبتنی بر )اعم از پروسيجرهای عمومی و تخصصی خون و سرطان( نه در اجرای پروسيجرهای پرستاری فعاال -5

 استانداردهای تعيين شده بطور مستقل و يا با مشارکت پرستاران بخش شرکت نمايد.

 را بداند و مراقبتهای قبل و بعد از آنرا انجام دهد.( و تومورمارکرها CBC)نظير آزمايشات رايج بخش  -6

 .آشنا شده و در صورت امکان مراقبت های قبل و بعد از آن را انجام دهد  ITو BMB ,BMAروش های ا ب -7

را شناخته، موارد مصرف، مکانيزم اثر و عوارض داروها را  )بويِژه داروهای شيمی درمانی( داروهای رايج بخش -8

 دانسته و آموزش های الزم را در اين زمينه به بيمار بدهد.

 بکار گيرد.بيماران خونی و سرطانی دانش نظری خود را در محيط های بالينی بويژه در مراقبت و آموزش به  -9

 توانايی و مهارتهای ارتباط اثربخش خود را با بيمار افزايش دهد.

 ارتباطات حرفه ای با بيمار و ساير حرف مرتبط نظير پزشکی، تغذيه و... برقرار کند.  -10

 با کيفيت و سازماندهی شده به بيمار ارايه دهد. را  ستاریمراقبتهای پر  11

 رعايت کند.در بيماران مبتال به لوسمی و يا تحت شيمی درمانی ژه بهنگام مراقبت بويِنکات ايمنی و بهداشتی را   -12      

 جام دهد.تحويل و تحول بيماران بخش، راند بر بالين بيمار و گزارش نويسی را به نحو صحيح ان -13      

 آموزش دهد.و خانواده فرايند نوتوانی و مراقبت از خود  و عوارض بعد از اعمال جراحی را به بيمار  -14       

 در صورت امکان طرح آموزش به بيمار )پمفلت، بوکلت و پوستر آموزشی( را تدوين و ارايه نمايد. -15       

 روش تدريس بالينی:

 بحث گروهی و راندهای مبتنی بر شواهد، بيمار، پرسش و پاسخ  آموزش فردی و گروهی بر بالين

 مسئوليتها و فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در بخش -1

 مقررات بخشقوانين و رعايت -2 

 رعايت پوشش حجاب و اخالق اسالمی در بخش -3

 تحويل و تحول بيمار و راند بيمار همراه با مربی مربوطه  -4

 اساس فرآيند پرستاری بر ها و آموزش به بيمار در چارچوب اهداف ويژه فوق الذکرانجام مراقبت  -5



 روش ارزشيابی دانشجو:

 نمره 12: مبتنی بر الگ بوک ارزيابی طول دوره توسط استاد و همکار بالينی -1

 مره(ن 2 نمره؛ ارزشيابی: 4نمره؛ برنامه ريزی و اجرا:  2نمره؛ تشخيص پرستاری:  4)بررسی و شناخت: 

 نمره 8پايان دوره: ارزيابی  -2

 نمره 2ارزشيابی عمومی:  -

 نمره 2آزمون روانی ـ حرکتی:  -

 نمره 2آزمون کتبی:  -

 نمره 2کنفرانس بالينی و مطالعه موردی:  -
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