
    تعداد  واحد:                                                                      رشته و مقطع تحصیلی:                                         تاریخ شروع و اتمام کارآموزی :           

  رديف

 عنوان ارزشیابی اختصاصی

 اسامی دانشجویان

     

      عضالني را مورد بررسي جامع پرستاري قرار مي دهد. -بيمار مبتال به اختالالت اسكلتي 1

      تشخيص هاي پرستاري بيمار را تعيين مي نمايد. ،بر اساس نتايج بررسي 2

      ي را اولويت بندي مي نمايد. ي پرستاربر اساس شرايط بيمار تشخيص ها 3

بر اساس نياز بيمار مبتال با اختالالت اسكلتي عضالني برنامه مراقبتي تدوين شده را اجرا مي  4

 نمايد.

     

وسايل الزم جهت انجام پانسمان زخم جراحي آماده نموده و با نظارت مربي پانسمان را انجام  5

 مي دهد.

     

تجويز شده براي بيمار را طبق كاردكس آماده و با نظارت مربي زريقي و ت داروهاي خوراكي 6

 اجرا مي نمايد.

     

تستهاي تشخيصي مربوط به اختالالت عضالني و اسكلتي را تشريح مي نمايد و مداخالت  7

 پرستاري الزم را به عمل مي آورد.

     

عضالني  –ت اسكلتي جهت پيشگيري از عوارض بي حركتي در بيمار مبتال به اختالال 8

 اقدامات مراقبتي مناسب را به كار مي گيرد

     

مراقبت هاي پرستاري الزم از بيماراني كه عضوي داراي قالب گچي، آتل يا بريس، فيكساتور و  9

 تراكشن دارند را بر اساس اولويت ها بعمل مي آورند.

     

      ي داند.فرايند پرستاري بيمار تحت عمل جراحي ارتوپدي را م 11

اسكلتي)كمردرد، مشكالت شايع در اندام  –مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت عضالني  11

و فرايند پرستاري اختالالت متابوليكي استخوان، عفونت هاي  (، مشكالت شايع پاهاي فوقاني

 عضالني اسكلتي و تومورهاي استخواني را مي داند. 

     

اسكلتي)كوفتگي، رگ به رگ شدن و پيچ  -مراقبت و درمان بيماران مبتال به تروماي عضالني 12

صدمات و  خوردگي، دررفتگي مفصل، آسيب تاندون، رباط و مينيسک ها، شكستگي ها

 ورزشي( را مي داند.

     

تاري )صدمات شغلي( و فرايند پرسمراقبت و درمان اختالالت عضالني اسكلتي مرتبط با شغل 13

 مربوط به قطع عضو )آمپوتاسيون( را مي داند.

     

      مكانيسم موارد استعمال و عوارض داروهاي اختصاصي بخش را شرح مي دهد. 14

عضالني را براي بيمار  –در هنگام ترخيص آموزشهاي الزم را در مراقبت از اختالالت اسكلتي  15

 و خانواده ارائه مي دهد.
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 ارزشیابی دانشجویان

 

 بسمه تعالی

 بروجرددانشكده پرستاری 

  

 بخش ارتوپدی  

 


