
  

  بسمه تعالي 

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

  موضوع : اهداف و گامهاي آموزشي 

  4داخلي  –فراگيران : دانشجويان ترم ششم جراحي 

  واحد : بخش داخلي 

  روز )  9واحد (  1تعداد واحد : 

  

  

 

   4داخلي  –حي : آشنايي با اهداف كارورزي جرا هدف  روز اول

  تعيين ميزان آگاهي دانشجويان 

  تعيين ميزان عملكرد  دانشجويان 

: آشنايي با قسمت هاي مختلف بخش و ا نجام پيش آزمون ، آشنايي و اجراي عملي يـك مراقبـت پرسـتاري    گامهاي آموزشي

  ئه تكاليف مورد نياز در اين واحد  در باليني بر اساس فرآيند پرستاري ، بحث گروهي در زمينه مسائل كلي بخش و تعيين ارا

روز 

  دوم

  : آشنايي دانشجو با بيماران مبتال به آنمي در بالين .  هدف

: اجراي يك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به آنمي بـر اسـاس فراينـد پرسـتاري و بحـث گروهـي در ايـن        گامهاي آموزشي

  ران مبتال به آنمي  .زمينه ، بررسي  مطالعات آزمايشگاهي مورد نياز در بيما

روز 

  سوم

  : آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به اختالالت انعقادي با تاكيد بر اجراي آن در بالين . هدف

: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به اختالالت انعقادي ، داروهاي مصرفي در اختالالت انعقـادي و  گامهاي آموزشي

  نه .   بحث گروهي در اين زمي

روز 

  چهارم

  .  C.V.A: آشنايي دانشجويان  با بيماران مبتال به  هدف

بر اساس فرآيند پرستاري و بحـث گروهـي  در ايـن      C.V.A: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار مبتال به گامهاي آموزشي

  . C.V.Aزمينه . با بررسي مطالعات تشخيصي مورد نياز در بيماران مبتال به 

روز 

  پنجم

  : آشنايي دانشجو با داروهاي ضد تشنج با تاكيد بر اجراي آن در بالين .   هدف

: اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با مصرف انواع داروهاي ضد تشنج و بحث گروهي در اين گامهاي آموزشي

  زمينه . 

روز 

  ششم

  : خونريزي زير عنكبوتيه ) . S.A.Hنخاعي (  –: آشنايي دانشجويان  با بيماران دچار صدمات مغزي  هدف

: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار دچار صدمه مغزي نخاعي  بر اساس فرآيند پرستاري و بحث گروهي گامهاي آموزشي

  در اين زمينه با بررسي مطالعات آزمايشگاهي . 

روز 

  هفتم

  اي آن در بالين .: آشنايي دانشجويان با باربيتوراتها با تاكيد بر اجر هدف

  : اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با مصرف باربيتوراتها و بحث گروهي در اين زمينه . گامهاي آموزشي

روز 

  هشتم

  ( مولتيپل اسكلروزيس ) در بالين . MS: آشنايي دانشجويان با بيماري  هدف

براساس فرآيند پرستاري و بحث گروهي در ايـن زمينـه    MSه : انجام يك طرح مراقبت كلي از بيمار مبتال بگامهاي آموزشي

  با بررسي مطالعات آزمايشگاهي .  

  : ارزيابي علمي و عملي دانشجو .                   هدف  روز نهم

: ارزيابي عملي دانشجو از طريق مشاهده كارهاي وي از نظـر نحـوه اجـراي فرآينـد پرسـتاري بـر اسـاس        گامهاي آموزشي

  ، ارائه كتبي يك فرآيند پرستاري از بيمار تحت مراقبت خود انجام آزمون نهايي .فرآيند پرستاري 

  
  


