
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری بروجرد

 اهداف کارآموزی بخش ارتوپدی

( بستری در بخش های ارتوپدی و تصمیم گیری مناسب در راستای حل Assessmentبررسی و شناخت جامع بیمار) هدف کلی:

خانواده و کاربرد یافته های علمی در مشکالت بیماران و انتخاب اولویت های مراقبتی از پیشگیری تا ناتوانی با تأکید بر آموزش بیمار و 

 مراقبت از بیماران دچار اختالالت اسکلتی، عضالنی در جهت برآورده نمودن احتیاجات کامل جسمی، روانی اجتماعی آنان.

 انتظار می رود در پایان دوره کارآموزی دانشجو قادر باشد: اهداف رفتاری:

 ( به عمل آورد.Assessmentسی جامع). از بیمار دچار اختالالت اسکلتی، عضالنی برر1

 . بر اساس نتایج بررسی مشکالت موجود، احتمالی و تشخیص های پرستاری بیماران را تعیین و اولویت بندی نماید.2

 . بر اساس مشکالت، نیازها و تشخیص های پرستاری، برنامه مراقبتی روزانه جهت بیماران تهیه و اجرا نماید.3

 تزریقی بیماران را به روش صحیح آماده نموده و اجرا نماید.. داروهای خوراکی و 4

 . پانسمان بیمار را تعویض و گزارش آنرا در پرونده بیمار ثبت نماید.5

 . مراقبت های الزم از بیماری که عضو گچ در گچ دارد را به شکل صحیح انجام دهد.6

 شکل صحیح به عمل آورد.. مراقبت های الزم از بیماری که عضوی در تراکشن دارد را به 7

 آموزش های الزم را بر حسب شرایط و نیاز بیمار به وی و یا خانواده ارائه نماید.. 8

. تمرینات حرکتی و اقدامات مراقبتی الزمه جهت پیشگیری از عوارض عدم تحرک) در بیمارانی که اختالل در تحرک جسمی دارند( را به 9

 شکل صحیح اجرا نمایند.

 زم جهت پیشگیری از انتشار عوونت در بخش را به عمل آورد.. اقدامات ال11

 . در صورت نیاز جهت بیمار آتل بندی مناسب را انجام دهد.11

 . در صورت نیاز بیمار جهت تراکشن پوستی مناسب را انجام دهد.12

 . مراقبت ها و آمادگی های قبل و بعد از عمل را به شکل صحیح انجام دهد.13

 خانواده وی ارتباط مناسب برقرار نماید.. با بیمار و 14

 . گزارش پرستاری بیماران را به شکل صحیح در پرونده آنان بنویسد.15

 . آموزش های هنگام ترخیص را به بیمار و خانواده ارائه دهد.16


