
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری بروجرد

 اهداف کارآموزی بخش ارولوژی

بررسی و شناخت بیمار بستری در بخش ارولوژی و تصمیم گیری متناسب در انتخاب اولویت ها از پیشگیری تا نوتوانی با هدف کلی: 

بستری در بخش ارولوژی در جهت برآورده کردن تأکید به آموزش به بیمار و خانواده و کاربرد یافته های علمی در مراقبت از بیماران 

 نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی بیماران.

 اهداف جزئی:

 . معانی اختصاصات و اصطالحات معمول در بخش ارولوژی را بیان نماید.1

 . از بیمار مبتال به اختالالت ارولوژی شرح حال گرفته و معاینات فیزیکی مربوطه را انجام دهد.2

 س نتایج شرح حال و معاینات فیزیکی تشخیص های پرستاری مناسب را بر حسب اولویت مطرح نماید.. بر اسا3

 . مراقبت های مربوط به تشخیص های پرستاری مطرح شده را تشریح نماید.4

 . مراقبت های الزم قبل و بعد از تست های تشخیصی را انجام دهد.5

 را شرح داده و در بالین بیمار انجام دهد. TUDو PNCLو مراقبت قبل و بعد از عمل  . بیمار مبتال به سنگ ادراری را بررسی نموده6

 . روش مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل انحراف مسیر ادراری را شرح داده و در بالین بیمار بکار گیرد.7

پروستاتکتومی باز و بسته را توضیح داده و آن را را بررسی نموده و مراقبت پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی  BPH. بیمار مبتال به 8

 انجام دهد.

 . علت، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت در اختالالت تناسلی مردان را توضیح داده و آن را انجام دهد.9

را در موقعیت بالینی انجام . علت تظاهرات بالینی درمان و مراقبت اختیار و بی اختیاری را شرح داده و مراقبت پرستاری از این بیماران 11

 دهد.

 . مکانیسم و کاربرد و عوارض داروهای اختصاصی بکار گزفته در بیماران مبتال به اختالالت سیستم ادراری را شرح دهد.11

 . در هنگام ترخیص آموزش های الزم را در مورد مراقبت از خود به صورت کتبی و شفاهی به بیمار و خانواده ارائه دهد.12


