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 اهداف رفتاري كارآموزي دانشجويان پرستاري در بخش گوارش                          

 
 هدف كلی : 

بررسی و شناخت احتیاجات بیمار بستري در بخش گووارش و صمومیگ گیوري مناسو  در انتخوای اهويوت هوا از        

ري صا نو صوانی با صأكید بر آموزش به بیمار و خانواده و كاربرد يافته هاي علمی در مراقبت از بیماران بستري پیشگی

 در بخش جهت برآورده كردن نیازهاي جسمی ، روانی و اجتماعی . 

 اهداف جزيی : 

 دانشجو قادر باشد : 

 رش در هنگام پذيرش به كار گیرد . و اوهويت هاي مراقبت اورژانسی را در بیماران بستري در بخش گوا 1

 و از بیمار بستري در بخش گوارش شرح حال گرفته و معاينات فیزيکی مربوطه را انجام دهد .  2

و بر اساس نتايج شرح حال و معاينات فیزيکی ، صشخیص هاي پرستاري مناس  را بر حسو  اوهويوت صشوري       3

 نموده و مداخالت الزم را اجرا نمايد . 

 شوکگ ،   CTقبتهاي الزم قبل و بعد از انجام صست هاي صشخیمی شوامل   آندوسوکوپی ، سوونوگرافی ،    و مرا  4

ERCP  ،TAP  . مايع آمیت ، بیوپسی كبد ، و .... ( را انجام دهد 

و مراقبتهاي الزم جهت حفظ و برآورده ساختن نیازهاي صغذيه اي در بیماران سوند بینی و معده اي را به به طور    5

 صحی  اجرا نمايد . 

 و پانکراصیت را صشري  نموده و برنامه مراقبتی مربوطه بر اساس اهگوي فرآيند پرستاري اجرا نمايد .  6

روز كبدي ، كبد چری و ... را صشري  نموده و برنامه مراقبتوی الزم را بور   و اختالالت كبدي از قبیل هپاصیت ، سی  7

 اساس اهگوي فرآيند پرستاري صشري  نمايد . 

 و مراقبت هاي اورژانسی در آنسفاهیت هاي كبدي را صشري  نموده و اجرا نمايد .  8

ي الزم را بر اساس فرآيند پرستاري و اختالالت و زخگ هاي گوارشی   معده و روده ( را صشري  نموده و مراقبتها  9

 اجرا نمايد . 

ها و ....... و عوارض  INHibitorبلو كرها ، پتاسیگ پمپ  H2و داروهاي صخممی بخش گوارش   آنتی اسیدها ،   11

 جانبی آنها را صشري  نموده و به روش صحی  جهت بیماران اجرا نمايد . 

عفونت در بیماران آنتی ژن مثبت مبتال به اختالالت كبدي را در مورد و اقدامات الزم جهت پیشگیري از ابتال به   11

     خود اجرا نمايد .
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