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هذفکلی:
ایي ٍاحذ کارآهَزی بِ هٌظَر ارتقاء تَاًایی ٍ هْارت داًطجَیاى برای ارائِ هراقبت هؤثر از بیواراى با
اختالالت سیستن ػضالًی  -اسکلتی بر اساس فرایٌذ پرستاری ،با تأ کیذ بر آهَزش ارائِ هی گردد.
اهذافرفتبری:
پس از پایاى کارآهَزی از داًطجَ اًتظار هی رٍد:
 بتَاًذ هؼایٌات سیستن ػضالًی اسکلتی را اًجام دّذ. با دارٍّای رایج در بخص ارتَپذی آضٌایی کاهل داضتِ ٍ بِ بیوار در خصَظ احتوال برٍز ػَارضجاًبی دارٍّا آهَزش ّای الزم را بذّذ.
 با اصَل صحیح دارٍ دادى آضٌا باضذ ٍ اجرا ًوایذ. طبق فرایٌذ پرستاری از بیواراى دارای اختالالت سیستن ػضالًی  -اسکلتی هراقبت الزم را بِ ػولآٍرد.
 طبق فرایٌذ پرستاری از بیواراى دارای تراکطي ّای پَستی هراقبت الزم را بِ ػول آٍرد. هراقبت ّای قبل ٍ بؼذ از ػول جراحی سیستن ػضالًی  -اسکلتی را برای بیوار اجرا ًوایذ. ػَارض بی حرکتی در بیواراى بستری در بخص را هذ ًظر داضتِ باضذ ٍ هراقبت ّای الزم جْتپیطگیری از ػَارض را برای بیواراى در هؼرض ػَارض بی حرکتی ارائِ دّذ.
 یک برًاهِ آهَزضی در زهیٌِ هراقبت از بیواراى هبتال بِ اختالالت سیستن ػضالًی  -اسکلتی بر حسبًَع هطکالت بیواراى بستری در بخص طراحی کردُ ٍ بِ آى ّا آهَزش دّذ.
 بر طبق فرایٌذ پرستاری بیوار تحت هراقبت را بطَر کاهل بطٌاسذ ٍ با رػایت اصَل صحیح گسارشًَیسی اقذام بِ ثبت گسارش ًوایذ.

روشتذریس:
ایي درس با رٍش ػولی ٍ استفادُ از تکٌیک ًوایص دادى ٍ اجرای هستقین در ػرصِ بالیٌی ارائِ هی گردد.
وظبیفدانطجو:
 - 1حضَر بِ هَقغ ٍ هٌظن در کارآهَزی
 - 2اًجام هراقبت ّای پرستاری بر اساس فرایٌذ پرستاری
 - 3هؼرفی بیوار ٍ ارائِ طرح هراقبتی
 - 4هطالؼِ ٍ ارائِ بحث گرٍّی در هَرد هطکالت هربَط بِ سیستن ػضالًی  -اسکلتی
 - 5تْیِ یک ًوًَِ پوفلت آهَزضی در رابطِ با ًیازّای آهَزضی بیواراى
نحوهارزضيببی دانطجو:
 - 1برقراری ارتباط هؤثر با بیوار
 - 2کٌترل صحیح ػالئن حیاتی بیوار
 - 3رػایت اصَل صحیح دارٍ دادى ٍ آضٌایی با دارٍّای بخص ارتَپذی
 - 4دادى آهَزش ّای هَرد ًیاز بیوار
 - 5هؼرفی بیوار
ًَ- 6ضتي گسارش پرستاری ٍ رػایت اصَل صحیح گسارش ًَیسی
 77درصذ ًورُ هربَط بِ ًحَُ ػولکرد داًطجَ در بخص
 27درصذ ًورُ هربَط بِ اهتحاى پایاى دٍرُ کارآهَزی
 17در صذ ًورُ هربَط بِ حضَر هٌظن ٍ بِ هَقغ ٍ ظاّر هٌاسب داًطجَ
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