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  اهداف ویژه:  اهداف کلی:  جلسه

  
1  

با نحوه کنترل صحیح 
عالئم حیاتی و ثبت 
آن در پرونده بیمار 

  آشنا شود.

  اعشار اندازه گیري نماید. 1/0با استفاده از دماسنج شیشه اي، درجه حرارت بدن را از طریق دهانی، زیربغل و آنال با دقت  - 1
  بیمار کنترل نماید. تعداد ریتم، عمق و کیفیت تنفس را در حالت استراحت و آرامش - 2
  تعداد، ریتم و دامنه نبض را با توجه به هدف از کنترل آن با نظارت مربی اندازه گیري نماید. - 3
  فشارخون را به صورت غیر مستقیم و با حداقل خطا با استفاده از فشارسنج فنري و یا جیوه اي با نظارت مربی اندازه گیري نماید. - 4
  و فشارخون را پس از اندازه گیري در پرونده بیمار ثبت نماید.درجه حرارت، تنفس، نبض  - 5
  موارد غیر طبیعی را گزارش دهد. -6

  
2  

تراپی و  O2با اصول 
انواع ساکشن(راه 

هوایی و دهانی) آشنا 
  شود.

  ، معایب و فواید آنها را برشمرد.O2انواع روشهاي تجویز  - 1
  ماسکهاي صورت را با نظارت مربی انجام دهد.اکسیژن تراپی از طریق کانوالي بینی و انواع  - 2
  میزان جریان اکسیژن را طبق نظر پزشک و با نظارت مربی تنظیم نماید. - 3
  به بیمار اقدامات احتیاطی الزم در زمان استفاده از اکسیژن را یادآوري نماید. - 4
  بالین بیمار و با نظارت مربی به کار برد.حلقی را در  -حلقی و دهانی -نکات کلیدي به هنگام ساکشن ترشحات بینی - 5
  نکات کلیدي به هنگام ساکشن ترشحات تراکنوستومی را در بالین بیمار و با نظارت مربی به کار برد. -6
  خطرات وعوارض ساکشن را برشمرد. - 7

  
3  

با انواع روش هاي 
تجویز دارو آشنا 

  (IM,SC,ID)گردد. 

  را شرح دهد و رعایت نماید.حقوق بیمار در مورد دارو درمانی  - 1
  مزایا و معایب انواع روش هاي تجویز دارو را بشناسد. - 2
  اصول گزارش نویسی وعالئم اختصاري استاندارد در مورد دارو درمانی را به کار برد. - 3
  در هنگام دارو درمانی تبدیل واحدهاي اندازه گیري را مد نظر قرار دهد. - 4
  تبدیل را پیش از تجویز دارو رعایت نماید.نکات کلیدي دارو درمانی  - 5
  نحوه آماده کردن داروهاي تزریقی و خوراکی را به طور عملی اجرا کند. -6
  وسایل الزم جهت انواع تزریقات را آماده کند. - 7
را در محل صحیح، با زاویه مناسب تحت  (IM)و داخل عضالنی  (ID)، داخل جلدي  (SC)با نظارت مربی تزریقات زیر جلدي  - 8

  شرایط آسپتیک بر روي مانکن انجام دهد.
  
4  

با کانول گذاري ورید 
محیطی، عوارض 

کانترهاي وریدي و 
نصب و راه اندازي 

  در حضور مربی:
  کانول گذاري ورید محیطی را با حداقل خطا انجام دهد. - 1
  از قرار داشتن کانتر در محل ورید را شرح دهد و به کار برد. طرق مختلف اطمینان - 2
  عوارض موضعی و سیستمیک کانترها را شرح دهد و شناسایی نماید. - 3
  تدابیر پیشگیري کننده از ایجاد عوارض موضعی و سیستمیک را به کار برد. - 4



                                                                                                                              
سرم داخل وریدي 

  آشنا شود.
  اقدامات الزم را به هنگام وقوع عوارض موضعی و سیستمیک انجام دهد. - 5
  کانوال تدابیر درمانی الزم را انجام دهد.به منظور رفع انسداد  -6
  سرم را به طریقه صحیح آماده نماید. - 7
  تعداد قطرات سرم را به منظور حفظ تعادل مایعات در بدن بیمار، به دقت منظم نماید. - 8
  انفوزیون مداوم و یا متناوب تزریق نماید. داروهاي داخل وریدي را با توجه به نوع عارضه و طبق نظر پزشک به صورت مستقیم، - 9

  سرم و ست سرم را در موقع لزوم تعویض نماید. -10
  
5  

با انواع محلولهاي 
هاي تزریقی، سرم

تغذیه غیر خوراکی و 
ترانسفوزیون خون در 

  بخش آشنا شود.

  انواع محلولهاي تزریقی موجود در بخش را لیست نماید. - 1
و مالیتول را شرح دهد و در بالین  3/2 3/1محلولهاي تزریقی نرمال سالین، رینگر، قندي، قندي نمکی،  نکات الزم هنگام استعمال - 2

  به کار برد.
  روشهاي اصلی تجویز تغذیه غیر خوراکی را نام ببرد. - 3
  نکات الزم هنگام تزریق اینترالیپید و آمینواسید را توضیح دهد و در بالین به کار برد. - 4
  چک نماید. Rhسفوزین خون، کیسه خون را از نظر گروه خونی و پیش از تران - 5
  انجام دهد. 18- 20ساعت، از طریق وریدهاي بزرگ با سوزن یا کانتر شماره  2ترانسفوزیون خون را ظرف مدت  -6
  انجام دهد. ساعت 4در بیماران با افزایش فشار داخل جمجمه، مشکالت قلبی و نارسایی کلیوي، ترانسفوزین خون را حداکثر  - 7
  عالئم و نشانه هاي واکنش هاي انتقال خون را شناسایی و در اسرع وقت اقدامات الزم را انجام دهد. - 8

  
6  

با شیوه انجام نمونه 
گیري از خون وریدي 
  و شریانی آشنا شود.

  نماید.، مصرف داروهاي ضدانعقادي و ترومبولیتیک توسط بیمار را بررسی ABGپیش از انجام آزمایش  - 1
  سی سی خون شریانی را در سرنگ هپارینه جمع آوري نماید. 5/0 - 2
  براي به حداقل رساندن فعالیت متابولیک نمونه، سرنگ محتوي خون شریانی را درون کیسه آب یخ قرار دهد. - 3
  دقیقه فشار اعمال نماید. 5روي محل سوراخ سوزن به مدت  - 4
  ایی نماید.عوامل موثر بر نتایج آزمایش را شناس - 5
  را به طور عملی بر بالین بیمار نشان دهد. VBGو  ABGدر حضور مربی تفاوت موجود در شیوه انجام  -6
  توجهات بعد از انجام آزمایشات خون را انجام دهد. - 7
  توجهات بعد از انجام آزمایشات خون را انجام دهد. - 8
  نتایج آزمایشات خون را تفسیر نماید. - 9

  
7  

حفاظت فردي با اصول 
و پیشگیري از 

آسیبهاي شغلی و 
انتقال عفونت در 

  بیمارستان آشنا شود.

  راههاي مختلف انتقال میکروارگانیسم را یادآوري نماید. - 1
  روش هاي مختلف ضدعفونی و استریلیزاسیون را شرح دهد. - 2
  مراحل آماده سازي یک محیط کار استریل را نشان دهد. - 3
  ج کردن دستکش استریل را نشان دهد.مراحل پوشیدن و خار - 4
  با نظارت مربی یک پانسمان استریل را بر روي مانکن انجام دهد. - 5

  
8  

با نحوه درج سوند 
  معده آشنا شود.

  بیمار را به منظور درج لوله معده در وضعیت مناسب قرار دهد. - 1
  میزان ورود سوند معده را با توجه به سن مددجو تعیین کند. - 2
  روش بررسی وجود لوله در معده بیمار را به کار برد.سه  - 3
  بیمار را در وضعیت مناسب، از طریق سوند معده تغذیه نماید. - 4
  شستشوي معده را در وضعیت مناسب بیمار و با مقدار مناسب محلول نمکی انجام دهد. - 5
  یق می کشد خارج کندبیمار نفس عم به منظور پیشگیري از آسپیراسیون، سوند معده را در حالیکه -6
  

  
9  

  

با نحوه درج سوند 
  مثانه آشنا شود.

  با توجه به سن و جنس مددجو و هدف از سونداژ مثانه نوع و اندازه سوند را انتخاب نماید. - 1
  از ست استریل سوندگذاري و دستکش استریل به منظور درج سوند مثانه استفاده نماید. - 2
  دفع ده و چگونگی ادرار را در پرونده بیمار ثبت نماید.زمان سوندگذاري، مقدار ادرار  - 3
  به منظور خروج سوند در حالیکه بیمار بازدم انجام می دهد سوند را خارج نماید. - 4



                                                                                                                              
  
10  

  
با مراقبت قبل و بعد از 

  عمل آشنا شود.

  بیماران با خطر باال را شناسایی نماید. - 1
  نماید.نتایج طبیعی آزمایشهاي تشخیصی را گزارش  - 2
  نیازهاي آموزشی بیمار و خانواده وي را شناسایی نماید. - 3
  چک لیست قبل از عمل را تکمیل نماید. - 4
  عالئم حیاتی بیمار را قبل و پس از عمل کنترل نماید. - 5
  شرایط مناسب را جهت برآوردن نیازهاي دفعی بیمار قبل و پس از عمل فراهم نماید. -6
  انتقال بیمار به بخش را توضیح دهد و در این امر مشارکت نماید.اقدامات الزم پس از  - 7
  پس از جراحی عملکرد تنفسی بیمار را تا حد مطلوب بهبود بخشد. - 8
  پانسمان و کلیه لوله ها و درن ها را از لحاظ مقدار مواد مترشحه بررسی نماید. - 9

  در انجام پانسمانهاي ساده مشارکت داشته باشد. -10
  
11  

  
حیط بخش، با م

بیماران، پرسنل و 
مقررات بخش آشنا 

  شود.

  وظایف هریک از پرسنل بخش را توصیف نماید. - 1
  قسمتهاي مختلف بخش را نشان دهد. - 2
  کلیه وسائل موجود در بخش و نحوه کاربرد هریک را شرح دهد. - 3
  با بیماران تخت درمان ارتباط مناسب برقرار نماید. - 4
  اصطالحات پزشکی رایج در بخش را بیان نماید.با نظارت مربی  - 5
  آزمایشات روتین ارسالی را نام ببرد. -6
  بیان نماید.اهمیت اخذ شرح حال کامل بیمار را  - 7
  نحوه پذیرش بیمار در بخش را توضیح  داده و در این امر مشارکت نماید. - 8
  مشارکت نماید.اصول انتقال بیمار به اتاق عمل را توضیح داده و در این امر  - 9

  اصول تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل را توضیح دهد و در این امر مشارکت نماید. -10
  
12  

  
و طریقه  CSRبا محیط 

استریلیزاسیون وسائل 
  بخش آشنا شود.

  روش کار با دستگاه استریلیزاسیون را شرح دهد. - 1
  بسته بندي ست را به طریقه صحیح انجام دهد. - 2
  را بر روي ست نصب نماید.چسب تست  - 3
  تاریخ استریلیزاسیون، نام ست و نام خود را بر روي ست ثبت نماید. - 4
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