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در اين واحد کارآموزی دانشجو با بهره گيری از مهارت های تفکر خالق و حل مسأله بر پايه آموخته های نظری و  مقدمه:

شناخت وضعيت سالمت مددجويان بزرگسال و سالمند پرداخته و بر اساس  در چارچوب فرآيند پرستاری به بررسی و

تشخيص های پرستاری ،تدابير پرستاری مناسب را تعيين و پس از اجرا ارزيابی می نمايد. به عالوه از دانشجو انتظار می 

خانواده و ارائه مراقبت در رود مراقبت های پرستاری را از پيشگيری تا نوتوانی در نظر داشته باشد. آموزش به بيمار و 

 منزل از ارکان اين کارآموزی به شمار می آيد.
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 دانشجو قادر باشد: )در بخشهای اعصاب،چشم،گوش،پوست و سوختگی،خون(این واحد کارآموزی در پایان رفتاری: اهداف

 با مقررات آموزشی و اخالقی و روتین بخش مربوطه آشنا شده و آنها را رعایت کند . -1

 محل و کاربرد کلیه وسایل مورد احتیاج را بداند و در صورت لزوم مورد استفاده قرار دهد. -2

را به طرز  هاسیستم این  ار شرح حال بگیرد و معاینه و از بیم را انجام داده اعصاب،چشم،گوش، هایبررسی و شناخت سیستم -3

 انجام دهد. صحیح 

  بشناسد و موارد غیر طبیعی را گزارش کند.را  اعصاب،چشم،گوشسیستمهای مربوط به آزمایشات  -4

را در برنامه ریزی مراقبتی برای  ،گوش،پوست و سوختگی،خوناعصاب،چشم های اصطالحات و اختصارات رایج در بخش -5

 بیماران به کار برد.

سیستمهای اعصاب،چشم،گوش،پوست و مشکالت سالمتی نیازمند مداخالت پرستاری برای بیماران با اختالالت  -6

 را فهرست نماید.سوختگی،خون 

 تشخیص های پرستاری بیمار را اولویت بندی و دسته بندی کند. -7

 را شناسایی و فهرست نماید.سیستمهای اعصاب،چشم،گوش ی آموزشی بیماران بستری با اختالالت نیازها -8

 اهداف مددجو محور کوتاه مدت برای تشخیص های پرستاری بیماران را تدوین نماید. -9

 ماید.مبتنی بر اهداف کوتاه مدت برای بیمار برنامه مراقبتی تدوین نماید و با نظارت استاد به روش ایمن اجرا ن -10

،تومورهای MS،GBS،MGتشنج و صرع ،) اعصاببخش  بررسی عالیم و نشانه های بیماری های رایج -11

را در بیمار ، ،گوش) انواع عفونت ها،کاهش شنوایی و ...(، انواع ، (مغزی،پارکینسون،ضایعات نخاعی،تروماهای مغز و نخاع و...

 انجام دهد.

 ش را به طرز صحیح انجام دهد.مراقبت های قبل و بعد از آزمایشات رایج بخ  -12

 را بشناسد و به نحوه صحیح بکار برد.،چشم،گوش  اعصاب، داروهای رایج بخش -13

 و گزارش نویسی را به نحو صحیح انجام دهد.  case reportتحویل و تحول بیمار و  -14

 ،تومورهایMS،GBS،MG، صرع و تشنج) اعصاب سیستم اختالالت مراقبت و درمان اصول ها، نشانه و عالیم علل، -15

 . دهند شرح را...( و نخاع و مغز نخاعی،تروماهای مغزی،پارکینسون،ضایعات

 .دهند شرح را یک هر های ویژگی و برده نام را هوشیاری سطح اختالالت درجات -16

 .کنند بیان بیماران این برای را مهم پرستاری مداخالت و داده شرح را بیهوش بیمار مختلف نیازهای -17

 .نماید بیان را عصبی اختالالت به مبتال بیماران توانی باز برنامه -18



 .شود آشنا آن به مربوط پرستاری های مراقبت و جراحی اعمال گوش، شایع های بیماری با -19

  اعصاب چشم،گوش، های بیماری در مراقبت  صحیح طرز و نوتوانی و ی پیشگیر های روش  -20

 .دهد انجام را -21

 

 روش تدريس بالينی:

 راند مربی، نظارت با مراقبتها انجام مربوطه، مربی همراه به بیمار شناخت و بررسی و بیماران با آشنایی و بخش در دانشجو حضور با
 . بیماران تحول و تحویل بیماران،

 از حرکتی– روانی های مهارت آموزش برای. شد خواهد استفاده آموزشی های روش از تنوعی از کارآموزی این اهداف پوشش برای
 های استراتژی دیگر از  rounds clinical theachingبالینی آموزشی راندهای. شد خواهد استفاده فردی قیممست آموزش روش

 حاضر بیماران بالین بر خود بالینی استاد با همراه گروهی صورت بهه دانشجویان روش این در.بود خواهد کارآموزی این در آموزشی
(. کارآموزی اهداف بر مبتنی)کند می صحبت روز آن مراقبتی برنامه مورد در و پرداخته خود بیمار معرفی به دانشجو هر سپس.شد خواهند

 طرح و بحث در مشارکت به تشویق خانواده و بیمار شوند می سهیم یکدیگر یادگیری تجارب در دانشجویان اینکه بر عالوه روش این در
 .شوند می سواالتشان

Case report :بر مشتمل را بیمارش مراقبت و بیماری از ای تاریخچه شده تعیین پیش از ای برنامه با دانشجو آموزشی روش این در 
 .دهد می شرح دانشجویان جمع برای ای دقیقه 15-20 زمانی محدوده یک در اهداف تحقق میزان و بیماری اداره و درمان

Clinical Focus  :ملزم دانشجویان تمام. گردد می تعیین یاندانشجو همه مطالعه برای مشترک موضوع یک کارآموزی روز هر برای 
 می تر تکمیل لزوم صورت در و گذاشته میان در استاد با را تالششان نتایج سپس. دهند انجام را موضوع روی بر بررسی و مطالعه هستند
 .گرفت خواهد صورت خاص موضوع بر تمرکز با گروهی راند بیمار بالین بر سپس. نمایند

Evidence rounds :و شده حاضر بیماران بالین بر گروهی صورت به دانشجویان آموزشی روش این در. شواهد بر مبتنی ندهایرا 

 مراقبتی استاداردهای با را موجود  مراقبت وضعیت سپس. دهد می توضییح را بیمار برای شده انجام مراقبتی برنامه تمام دانشجو هر

 .نماید می مقایسه



 :رانفراگی فعالیتهای و مسئولیتها

  بخش در موقع به حضور-1

 بخش مقررات رعایت-2 

 بخش در اسالمی اخالق و حجاب پوشش رعایت -3

  مربوطه مربی با همراه بیمار راند و بیمار تحول و تحویل -4

 پرستاری فرآیند براساس الذکر فوق ویژه اهداف چارچوب در بیمار به آموزش و ها مراقبت انجام -5

 انوادهخ و بیمار به آموزش -6

 :دانشجو ارزشیابی روش

 خاص های مهارت در نظر مورد بوک الگ تکمیل

 (موردی مطالعه -بالینی کنفرانس)بالینی تکالیف ارائه و انجام روش ارزیابی

  دانشجو عملکرد ارزیابی جهت شده تدوین فرم از استفاده
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