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مقدمه
اين واحد بخشي از واحد کارآموزی بزرگساالن  ،3دانشجويان کارشناسي پرستاری مي باشد .در اين دوره سعي مي گردد دانشجويان با انواع،
اتيولوژی ،پاتوفيزبولوژی ،تدابير درماني مراقبتي و آموزشي مددجويان دچار صدمه سوختگي آشنا شده و براساس فرآيند پرستاری به مراقبت
بپردازد .

هدف کلی
آشنايي با صدمات سوختگي و ارائه تدابير پرستاری در مددجويان و خانواده آنها براساس فرآيند پرستاری .

اهداف رفتاری
دانشجويان پس از پايان دوره دانشجو قادر خواهند بود که :
 .1سيستمهای ادراری  ،قلب و عروق ،گوارش و تنفس که در اثر سوختگي دچار تغييرات مي شوند را بدرستي بررسي کنند و تأثيرات
حاصل از سوختگي بر سيستم ادراری را بررسي و نتايج حاصله را به مربي مربوطه گزارش نمايد .

 .0يافته های غير طبيعي حاصل را بررسي و به درستي گزارش کند .
 .3مراقبتهای پرستاری مربوط به آزمونهای تشخيص را بدرستي انجام دهد .
 .4مايع درماني الزم را با توجه به درصد سوختگي و وزن مددجو با استفاده از فرمول  parklandمحاسبه و براساس تجويز پزشك اجرا
نمايند .

 .1دستورات دارويي جهت تسكين درد مددجويان اجرا نمايند .

 .6آموزش الزم در مورد عوارض داروهای مورد استفاده برای بيمار ارائه نمايند .
 .7موارد کاربرد پمادهای آنتي باکتريال روی زخم سوختگي را ذکر کند .
 .9مددجو را از نظر کنتراکچر کنترل کند و آموزش الزم را در مورد انجام فيزيوتراپي يا عمل جراحي به بيمار بدهد .
 .8در پايان کارورزی بتواند فرآيند پرستاری کامل از بيمار مبتال به سوختگي را تهيه نمايند .

 .12آموزش در زمينه تغذيه – نحوه مراقبت از زخم در منزل را به بيمار کتبا و شفاها ارائه نمايد .
 .11روزانه حداقل يك پانسمان سوختگي  ،همراه با هيدرو تراپي  ،دبريديمان انجام دهد .
 .10اصول پانسمان زخم آماده گرافت را بداند و عمال انجام دهند .
 .13از محل د نور مراقبت صحيح به عمل آورد .
 .14انواع سوختگي را برحسب ايتولوژی آنها طبقه بندی و انواع گرافت و مراقبت پرستاری آنرا بيان نمايد .
 .11درجه و درصد سوختگي را براساس معيارهای موجود تعيين نمايد .

 .16کمكهای اوليه در مددجويان دارای سوختگي را قبل از رسيدن به مراکز درماني توضيح دهد .
 .17مراقبتهای اورژانس و نحوه بررسي زخم سوختگي را شرح دهد .
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 .81اقدامات الزم جهت بهبود اعتماد به نفس بيمار را به اجرا درآورد .

روش تدریس و نحوه انجام کارآموزی
انجام مراقبت بر بالين بيمار همراه با مربي
ارائه راند آموزشي( )case reportبر بالين بيمار
ارائه پوستر و پمفلت آموزشي
حضور فعال دانشجو در بخش
مراقبت از بيماران توسط دانشجويان تحت نظارت مربي يا پرستار بخش

مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران
حضور به موقع در بخش
رعايت مقررات بخش
حفظ شئونات اسالمي
تحويل و تحول بيمار
انجام مراقبتها بر اساس اهداف رفتاری

روش ارزشیابی دانشجو


بر اساس فرم های ارزشيابي موجود در  (Log Bookدفترچه ثبت فعاليتهای کارآموزی) مي باشد.



ارزيابي روش انجام و ارائه تكاليف باليني(کنفرانس باليني ،مطالعه موردی)



تهيه پمفلت های آموزشي برای مددجويان



کسر نمره و جبران دو برابر مدت غيبت در صورت غيبت غير موجه



جبران برابر مدت غيبت در صورت غيبت موجه (بررسي در شورای گروه)

*** دانشجويان مجاز به انجام جابجايي گروهها بدون مجوز گروه نيستند (جابجايي بدون مجوز گروه به منزله غيبت در گروه مشخص
شده مي باشد)
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«دفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه»
دانشجویان پرستاری

()LOG BOOK
گروه آموزشی پرستاری
اطالعات دانشجو"
نام ،نام خانوادگي:
سال ورود:
شماره دانشجويي:
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دانشجوی گرامی
دفترچه پیش رو حاوی اصوو کارآموزی و کارآموزی در عرصوه رشوته پرستاری است که بگارگیری آن در ات ارتقاا دانش و
توانمندی علمی و عملی شما برنامه ریزی گردیده است و نیز در حفظ و پیشبرد سالمت مدد و -خانواده -امعه مفید و موثر خواهد
بود.ارزشیابی واحد کارآموزی بر اساس ع ملگرد شما و تائید مربی مربوطه صورت می گیرد .خواهشمند است در حفظ و نگاداری آن
ناایت دقت را بعمل آورده زیرا در پایان دوره کارآموزی در پرونده آموزشی شما بایگانی می شود.

 -لطفا کلیه فعالیت های آموزشی خود را طی دوره کارآموزی /کارورزی در این دفترچه ثبت و یا پیوست نمایید .

 -انجام پروسیجرهای انجام شده را به تایید مربی برسانید .

 دفترچه خود را در پایان دوره در اسرع وقت به مدیر گروه تحویل دهید .از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید :
-

استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشگده (پوشیدن روپوش سفید و تمیز ،شلوار مشگی ،عدم استفاده از شلوار ین ،کفش
مناسب لوبسته) و استفاده از کارت شناسایی،اتیگت الزامی است

-

کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت الزامی است

-

استفاده از ادوکلن و عطر های با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع است.

-

حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور به موقع در بخش باید رعایت شود

-

رعایت شئونات حرفه ای در برخورد با بیماران ،همراهان ،همگاران ،کادر آموزشی درمانی الزامی است.

-

خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از مربی مقدور می باشد .

-

در طو دوره مجاز به غیبت نمی باشید .هر گونه ابجایی و یا عدم امگان حضور در شیفت به دلیل بیماری بایستی با
هماهنگی سوپروایزر یا مسئو بخش و مربی صورت گیرد و در اسرع وقت نیز بران گردد .

-

در خصوص مسائل مربوط به کارورزی با مربی بالینی و مدیر گروه تماس بگیرید.

-

استفاده از گوشی تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویری در داخل بخشاا اکیداً ممنوع می باشد.

شرکت در کارگاه ورود به عرصه الزامی است.
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(بخش پوست و سوختگی)

ماارتاای ضروری
معاینه و پذیرش بیماران سوخته
گرفتن شرح حا
آشنایی با سیستم پوست
انجام معاینات فیزیگی الزم
ا رای طرح مراقبت از بیماران پوستی
ا رای طرح مراقبت از بیماران سوخته
ا رای طرح درصد سوختگی
آماده کردن بیمار ات انجام آزمایشات و گرافیها
مراقبت قبل و بعد از اعما

راحی

مراقبت از محل گرافت
مراقبت از donor
آموزش به بیمار و خانواده
مراقبت روانی از بیمار و خانواده
کمک در انجام نمونهبرداری پوست
تعویض پانسمان
رعایت تگنیک استریل
مایع درمانی
اکسیژن درمانی
بررسی بیحسی ،خونرسانی ،درد و ایسگمی محل
کنتر درد
دبریدمان مگانیگی

نحوه انجام کار
مستقل

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضاا استاد
مشاهده
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نظر و پیشنهادات مربی :امضا ،تاریخ



نظر و پیشنهادات دانشجو :امضا ،تاریخ



دانشجوی گرامی لطفا یکی از تجارب بالینی (خوب یا بد ) خود را در این بخش بنویسید.

