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هدف کلی :
در پایان این کارآموزی انتظار می رود که دانشجو بتواند مهارت عملی مراقبت از بیماران مبتال به
اختالالت قلب و ریه را کسب نموده و یا کارآیی هر چه بیشتر جهت رساندن بیماران به حد مطلوب
سالمتی تالش کند .با شناخت و کنترل عوارض از طریق آموزش به بیمار و خانواده از مشکالت بعدی
پیشگیری نماید و به پیشرفت بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک نماید.

اهداف ویژه :
امید است دانشجو بعد از اتمام این دوره کارآموزی قادر باشد :
 -1وظایف پرسنل و قسمت های مختلف بخش را بیان کرده و در مواقع لزوم به آنها مراجعه کند.
 -2محل وسایل مورد استفاده در بخش را بداند و در مواقع لزوم به آنها مراجعه نماید.
 -3نحوه کاربرد وسایل مورد نیاز جهت معاینه بیماران مبتال به اختالالت قلب و ریه را توضیح داده و
در هنگام معاینه بیمار از آنها استفاده کند.
 -4معاینه فیزیکی بیماران را با تأکید بر بررسی سیستم قلب و عروق و تنفس انجام دهد که شامل موارد
زیر می باشد :
الف) اندازه گیری نبض و فشار خون بیمار در وضعیت های مختلف
ب) سمع صداهای قلب و ریه
ج) دق قفسه سینه

د) سنجش تاکتیل فرمیتوس
ه) بررسی ظرفیت ریه ها
و) ثبت نوار قلب
 -5مبانی اولیه نوار قلب بیمار را تفسیر نماید.
 -6مراقبت های پرستاری قبل و بعد از اکوکاردیوگرافی را انجام دهد.
 -7مراقبت های پرستاری قبل و بعد از تست های تنفسی را انجام دهد.
 -8مراقبت های پرستاری قبل و بعد از  CTScanریه را انجام دهد.
 -9مراقبت از بیماران با درد قفسه سینه را انجام دهد.
 -11مراقبت از بیماران با حمالت حاد تنفسی را انجام دهد.
 -11نکات الزم هنگام دادن داروهای قلبی و تنفسی را طبق روش آموزش داده شده اجرا می کند.
 -12اصطالحات رایج در بخش را تعریف و در گزارشات استفاده می کند.
نیازهای آموزشی و برنامه مراقبت از خود را حداقل برای یک بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص
مشخص و به بیمار ارائه می کند.

وظایف دانشجو :
 -1شرکت در کنفرانس های تعیین شده
 -2شرکت در امتحان پایان بخش
 -3شرکت در بحث گروهی داروهای تعیین شده
 -4ارائه یک مورد معرفی بیمار و برنامه مراقبتی
 -5انجام مراقبت های پرستاری براساس فرآیند پرستاری

