بسمه تعالی
دانشکده پرستاری بروجرد
اهداف کارآموزی بخش داخلی
هدف کلی :بررسی و شناخت احتیاجات بیمار مراجعه کننده به بخش داخلی و تصمیم گیری مناسب در انتخاب اولویت ها و کاربرد یافته
های علمی در مراقبت از بیمار جهت برآوردن نیازهای کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی در اسرع وقت.
اهداف جزئی:
 .1اولویت های مراقبت های اورژانسی در بیماران مراجعه کننده به بخش داخلی را هنگام پذیرش بیمار بکار گیرد.
 .2بررسی و شناخت جامع از بیمار مبتال به مشکالت داخلی(تنفسی،کلیوی ،کبدی )...،را به عمل آورد.
 .3بر اساس شرح حال و معاینات فیزیکی مراقبت پرستاری الزم را مبتنی بر فرآیند پرستاری انجام دهد.
 .4راجع به انواع تست های تشخیصی( اسپیرومتری ،ABG ،تست  )...،PPDاطالعات الزم را کسب نماید.
 .5قبل و بعد از انجام تست های تشخیصی مراقبت های الزم را انجام داده و بی بیمار آموزش دهد.
 .6نحوه انجام و تفسیر نتایج حاصله از تست های تشخیصی را توضیح دهد.
 .7اصول صحیح ساکشن کردن را بداند و در صورت لزوم انجام دهد.
 .8انواع داروهای پرمصرف بخش داخلی شامل آنتی بیوتیک ها ،شربت های ضد سرفه ،اسپری ها و خلط آورها از لحاظ مکانیسم نحوه
مصرف دارو ،عوارض دارو و کاربرد آنها را توضیح دهد.
 . 9تمرینات تنفسی از قبیل فیزیوتراپی قفسه سینه ،تنفس لب غنچه ای ،دیافراگماتیک و سرفه های مؤثر را تشریح نموده و در صورت نیاز
با حضور مربی بکار گیرد.
 .11در مورد نحوه مصرف داروهای استنشاقی و اسپری ها به بیمار و خانواده آموزش دهد.
 . 11در صورت نیاز به بیمار پوزیشن مناسب جهت تخلیه ترشحات ریوی داده و برای بیمار درناژ وضعیتی انجام داده و در خروج ترشحات به
بیمار کمک نماید.
 .12در مورد بیماری های رایج تنفسی ،کلیوی ،کبدی و گوارشی اطالعات الزم را کسب کرده و توضیح دهد.
 . 13در هنگام ترخیص آموزش های الزم را همراه پمفلت آموزشی مربوطه در زمینه عود بیماری ،رژیم غذایی ،نحوه مصرف دارو ،تمرینات
تنفسیبه بیمار و خانواده وی ارائه نماید.

