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مقدمه
در طي این دوره کارآموزی ،دانشجویان با اختالالت بینایي  ،روش های تشخیص و درمان آن آشنا شده و براساس فرآیند پرستاری به مراقبت از
بیماران مبتال به این اختالالت مي پردازند .همچنین در طي این دوره دانشجویان با روش های تشخیصي مورد استفاده در بخش ،آشنا شده و
آموزش های الزم را به بیماران مبتال به اختالالت بینایي ارائه خواهند داد.

هدف کلی
بکارگیری آموخته های نظری و مهارتهای عملي مراقبت از مددجویان بزرگسال در مبتالیان به اختالالت چشمي بر اساس فرآیند پرستاری،
مراقبت های قبل و بعد از بیماران دارای اعمال جراحي چشم.

اهداف رفتاری
انتظار مي رود در پایان این کارآموزی ،دانشجویان قادر باشند:
 .1نیازهای جسمي ،رواني و اجتماعي مددجو را تعیین نموده و اقدامات الزم را برای رفع آنها انجام دهد.
 .3عالیم حیاتي را کنترل کرده و در برگه های مخصوص ثبت کند.
 .2جذب و دفع مایعات را اندازه گیری کرده و در برگه های مخصوص ثبت کند.
 .4آزمایشات مورد نیازبیماران در بخش را با روش صحیح انجام داده و به آزمایشگاه بفرستد.
 .1حین انجام پروسیجرهای تشخیصي با پزشک همکاری کند.
 .6مراقبتهای قبل ،حین و بعد از پروسیجرهای تشخیصي را انجام دهد.
 .7مراقبت های قبل ،حین و بعد از عمل را به نحو صحیح انجام دهد.
 .8نکات مهم در خصوص مراقبت های پرستاری پس از عمل های مختلف در بخش را به بیمار و خانواده اش آموزش دهد( با استفاده از
پمفلت ،جزوه ویا کتابچه آموزشي)
 .0قادر به برقراری ارتباط با بیماران ناشنوا باشد.
 .12شستشوی چشم را با روش صحیح انجام دهد.
 .11قطره را با اصول صحیح در چشم بیمار بچکاند.
 .13نکات استریل را هنگام مراقبت از چشم رعایت نماید.
 .12مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به کاتارکت را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.
 .14مراقبت از بیمار مبتال به گلوکوما را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد.
 .11مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به شاالزیون را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.
 .16مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به جداشدگي شبکیه را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.
 .17مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به پارگي قرنیه را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.
 .18مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به بلفاریت را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.
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مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به التهاب ملتحمه را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد.
داروهای تجویز شده برای بیماران را با دانستن و توضیح اثر درماني و عوارض مهم به بیماران داده و اقدامات بالیني الزم را انجام دهد.
محلولهای وریدی را با با تکنیک آسپتیک تزریق کند.
در مورد مصرف صحیح داروها و عوارض آنها به بیمار و خانواده اش آموزش دهد.
نتایج آزمایشات( خون ،ادرار و مدفوع و )..را تفسیر نماید.
روش های کنترل عفونت( شستن دستها ،دفع صحیح زباله و  )...را هنگام مراقبت از مددجو بکار گیرد.
گزارش پرستاری را به روش صحیح در پرونده بیمار ثبت کند.

روش تدریس و نحوه انجام کارآموزی
انجام مراقبت بر بالین بیمار همراه با مربي

ارائه راند آموزشي( )case reportبر بالین بیمار
ارائه پوستر و پمفلت آموزشي
حضور فعال دانشجو در بخش
مراقبت از بیماران توسط دانشجویان تحت نظارت مربي یا پرستار بخش

مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران
حضور به موقع در بخش
رعایت مقررات بخش
حفظ شئونات اسالمي
تحویل و تحول بیمار
انجام مراقبتها بر اساس اهداف رفتاری

روش ارزشیابی دانشجو


بر اساس فرم های ارزشیابي موجود در  (Log Bookدفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی) مي باشد.



ارزیابي روش انجام و ارائه تکالیف بالیني(کنفرانس بالیني ،مطالعه موردی)



تهیه پمفلت های آموزشي برای مددجویان



کسر نمره و جبران دو برابر مدت غیبت در صورت غیبت غیر موجه



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

*** دانشجویان مجاز به انجام جابجایي گروهها بدون مجوز گروه نیستند (جابجایي بدون مجوز گروه به منزله غیبت 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 دانشجویي:
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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 واح د کارآموزی بر اساس عملگرد 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 ا ز 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 چشم)
نحوه انجام کار

ماارتاای ضروری
مستقل

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضاا استاد
مشاهده

آشنایی با سیستم بینایی
انجام معاینات فیزیگی الزم
ریختن قطره در چشم
شستشوی چشم
کوتاه کردن مژه
استعما پماد در چشم
پانسمان چشم
ا رای طرح مراقبت از بیماران چشمی
آماده کردن بیمار ات انجام آزمایشات تشخیصی
مراقبت قبل و بعد از اعما

راحی چشم

آموزش به بیمار
وضعیت دادن بیمار
مراقبت روانی از بیمار و همراهان
بازتوانی بیماران مبتال به کوری و آموزش نحوه استفاده از
وسایل مربوطه
تعیین نمره عینک
تفسیر نتایج آزمایش تونومتری ،بیومتری و ...


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.

