
  بسمه تعالي 

  دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه الزهرا (س) رامسر  –دانشگاه علوم پزشكي بابل 

  موضوع : اهداف و گامهاي آموزشي  

  3داخلي  –جراحي  پنجمفراگيران : دانشجويان ترم 

         داخليواحد : بخش 

  روز )  9واحد (  1تعداد واحد : 

روز 

  اول

  ) MSIIIف كارورزي (آشنايي دانشجويان با اهدا هدف :

  تعيين ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان 

آشنايي با بخش ، انجام پيش آزمون ، آشنايي و اجراي عملي يك مراقبت پرسـتاري در بـالين بـر اسـاس فرآينـد      گام هاي آموزشي : 

ن ارائه تكاليف مورد نيـاز در ايـن   پرستاري ، مرور كلي آزمايشات و پرونده  بيمار ، بحث گروهي  در زمينه مسائل كلي بخش و تعيي

  واحد .   

روز 

  دوم

  آشنايي دانشجو با بيماران مبتال به هيپرتنشن .  هدف :

گام هاي آموزشي : انجام بك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به هايپرتنشن بر اساس فرآينـد پرسـتاري ،  بحـث گروهـي در زمينـه      

ناالپريل و . . .  ) ،  اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري  در رابطه با مصرف اين داروها داروهاي مصرفي در هايپرتنشن ( آداالت ، ا

  پرتنشن . ي، مرور پرونده بيمار مبتال به ها

روز 

  سوم

  آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به آسم. هدف :

فرآيند پرستاري ،  بحث گروهي در زمينه داروهـاي   انجام بك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به آسم  بر اساس گام هاي آموزشي :

مصرفي در آسم ( سالبوتامول ، هيدروكورتيزون و . . . ) ،  اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري  در رابطه با مصرف ايـن داروهـا ،   

  مرور پرونده بيمار مبتال به آسم . ارائه يك فرآيند پرستاري به صورت شفاهي بر بالين بيمار .  

ز رو

  چهارم

  آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به پنوموني . هدف :

انجام بك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به پنوموني  بـر اسـاس فرآينـد پرسـتاري ،  بحـث گروهـي در زمينـه         گام هاي آموزشي :

ه و آزمـايش خلـط )  ، و مراقبـت هـاي     داروهاي مصرفي و مطالعات تشخيصي مورد نياز در بيماران مبتال به پنوموني ( گرافـي سـين  

  پرستاري مربوط به آنها ، مرور پرونده بيمار مبتال به پنوموني .   

روز 

  پنجم

  آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به ديابت . هدف :

انجام بك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به ديابت   بر اساس فرآيند پرستاري ،  ارائه يك كنفرانس باليني راجع : گام هاي آموزشي 

زمينـه داروهـاي مصـرفي درديابت(انسـولين،گلي پـن گالميدو...)وبررسـي       بحث گروهـي در بت و مراقبتهاي پرستاري مربوطه،به ديا

اران در بالين و تهيـه پمفلـت آموزشـي در زمينـه مراقبتهـاي پرسـتاري در بيمـاري         پرونده بيم) در FBS،BSمطالعات آزمايشگاهي (

  به بيمار ) . ه ديابت و اجراي عملي آن ( آموزش مبتال ب

روز 

  ششم

  .  COPDآشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به هدف :

، بحـث    COPDائـه يـك كنفـرانس بـاليني در مـورد      ،   ار COPD: انجام بك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال بـه   گام هاي آموزشي

گروهي در زمينه داروهاي برونكوديالتور ( آمينوفيلين ، تئوفيلين و . . .  ) مرور مطالعات تشخيصي مربوطـه بـر روي پرونـده بيمـار     

ي عملي آن ( آموزش بـه  و اجرا COPD.  تهيه يك پمفلت آموزشي در زمينه مراقبتهاي پرستاري در بيمار مبتال به   COPDمبتال به 

  بيمار ) .

روز 

  هفتم

  . C.H.F: آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به  هدف

، بحث گروهي  C.H.F،   ارائه يك كنفرانس باليني در مورد  C.H.F: انجام بك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به  گام هاي آموزشي

و . . .  ) ، بررسـي مطالعـات تشخيصـي (     H.  ) و داروهاي مدر ( الزيكس ، تريـامترن  در زمينه داروهاي ديژتيال ( ديگوگسين  و . . 

PTT, PT , LDH , CPK  .  ارائه يك فرآيند پرستاري به صورت شفاهي بر بالين بيمار (  

روز 

  هشتم

  : آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به مشكالت كبدي  .   هدف

بررسـي مطالعـات   همراه بـا بحـث گروهي،   آنسفالوپاتي كبديسيروز و مبتال بهاقبتي كلي ازبيمار:انجام بك طرح مرگام هاي آموزشي

  .دارويي و...  آزمايشگاهي

روز 

  نهم

  دانشجويان عملي و : ارزيابي علمي  هدف

نـد  : ارزيابي علمي و  عملي براساس آموختـه هـاي كسـب شـده در بخـش .انجـام يـك مراقبـت  بـر اسـاس  فرآي           گام هاي آموزشي

  پرستاري و انجام آزمون نهايي در رابطه با كارهاي انجام شده در بخش . 

 

  
  


