بسمه تعالی
دانشالده پرستاري بروجرد
اهداف رفتاري كارآموزي دانشجويان
پرستاري در بخش سوختگی
هدف كلی :
بررسی و شناخت احتیاجات بیمار بستري در بخش سوختگی و تصمیم گیري مناسب در راستاي حل مشکالتت بیمکاران و
انتخاب الويت ها از پیشگیري تا ناتوانی با تأكید بر آموزش به بیمار و خانواده و كکاربرد يافتکه هکاي یلمکی در مراازکت از
بیماران بستري دچار سوختگی در جهت برآورده كردن نیازهاي جسمی  ،روانی و اجتمایی آنان .

اهداف رفتاري :
انتظار می رود در پايان دوره كارآموزي دانشجو اادر باشد :
 1ک از بیماردچار سوختگی بررسی جامع( )Assessmentبعمل آورد .
 2ک بر اساس اانون  ( 9ساير روشها)درصد سطح سوختگی را تخمین بزند .
 -3بر اساس میژگی هاي زخم سوختگی درجه ( یمق ) آنرا تعیین نمايد .
-4آزمايشات موجود در پرونده بیمار را تفسیر نمايد .
 -5بر اساس اطتیاتجمع آوري شده مشالتت موجود و احتمالی بیمار و تشخیصض هاي پرستاري وي را مشخص می نمايد.
 -6بر اساس نیاز بیمار و تشخیصها ي پرستاري برنامه مراازتی روزانه جهت بیمار تدوين و اجرا نمايد .
 -7انواع فرمولهاي مايع درمانی را شرح داده و بر اساس وضعیت بیمار از برنامه مايع درمانی اطتع حاصل نموده و آن را اجرا نمايد .
 -8در صورت وجود نشانه هاي شوک هیپوولمیک در بیماران دچار سوختگی وسیع  ،آن را تشخیص داده و اادامات الزم را بر اساس
اولويت بعمل آورد .
 -9زخم سوختگی را به روش صحیح پانسمان نموده و گزارش تغییرات آن را در پرونده بیمار ثزت نمايد .
 -11در صورت نیاز زخم سوختگی را هیدروتراپی نموده .
 -11داروها ي تجويز شده جهت بیماران را به روش صحیح اجرا نمايد.
 -12با بیمار و خانواده وي به روش مناسب ارتزاط برارار نمايد.
 -13نیازهاي تغذيه اي بیمار را تشخیص داده و در جهت بر آورده نمودن آن آموزشها و اادامات الزم را انجام دهد.
 -14اادامات الزم در جهت بالار گیري استانداردهاي كنترل یفونت در بخش بعمل آورد.
 -15درمان هاي موض,ي تجويز شده جهت ّيمار را بالار بندد.
 -16آموزشهاي الزم (در خصوص روند درمان – داروها – و اادامات مراازتی ) به بیمار بدهد .
 -17در صورت نیاز تمرينات حركتی مناسب را در جهت پیشگیري از یوارض سوختگی بر روي بیمار انجام دهد .
 -18به منظور پیشگیري از تغییر فرم آنرا در وضعیت مناسب ارار دهد.
 -19در صورت نیاز بیماران  ،كانتر ها يمختلف ( سوند ادراري – كانتر داخل وريدي – ) NGTرا به شالل صحیح جا گذاري نمايد.
 -21جهت دوران پس از ترخیص آموزشهاي الزم ( تمؤينات حركکی و  ) . . .را به بیمار و خانواده وي ارائه نمايد.

