
  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 جراحي 

  روز )  9واحد (  1تعداد واحد : 

روز 

  اول

  ) MS4: آشنايي با اهداف كارورزي ( هدف

  تعيين ميزان آگاهي دانشجويان 

  تعيين ميزان عملكرد دانشجويان 

: آشنايي با قسمت هاي مختلف بخش ، انجام پيش آزمون ، بحث گروهي در زمينـه مسـائل كلـي بخـش و تعيـين      گامهاي آموزشي

  اساس فرآيند پرستاري ارائه تكاليف مورد نياز در اين واحد . آشنايي و اجراي عملي يك مراقبت پرستاري در باليني بر

روز 

  دوم

  :آشنايي دانشجو با داروهاي چشمي با تاكيد بر اجراي آن در باليني  هدف

 –: اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري و بحث گروهي در زمينه مصرف انـواع داروهـاي چشـمي ( بتامتـازون     گامهاي آموزشي

  شگاهي ( هماتولوژي) بطور كامل با توجه به دانستن نكات عملي الزم .نيكل . .. . ) و بررسي مطالعات آزمايفكلرام -فبتاماسين 

روز 

  سوم

  : آشنايي دانشجو با بيماران تحت عمل جراحي چشم در باليني  هدف

: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار تحت عمل جراحي كاتاراكت و مراقبتهاي قبل و بعد  از عمـل در بـاليني بـر    گامهاي آموزشي

يند پرستاري . ارائه كنفرانس و بحث گروهي در اين زمينه . بررسي مطالعات آزمايشگاهي ( بيو شيمي ) بطور كامـل بـا   اساس فرآ

  توجه به دانستن نكات عملي الزم .

روز 

  چهارم

  : آشنايي دانشجو با مراقبت از بيمار سوخته . هدف

كنفـرانس و بحـث گروهـي در زمينـه مراقبـت از بيمـاران        : اجراي عملي مراقبت از زخم سوخته در بخش . ارائـه گامهاي آموزشي

  بررسي مطالعات آزمايشگاهي در رابطه با زخم سوخته . –سوخته 

روز 

  پنجم

  : آشنايي دانشجو با  نحوه دادن داروي كورتيكواستروئيد در بالين هدف

اجـراي   –كسب اطالعات عمـل الزم در ايـن زمينـه     –كورتون  هاي: بحث گروهي در رابطه با موارد كاربرد داروگامهاي آموزشي

  مراقبت  پرستاري الزم در رابطه با دادن داروي كورتون و بررسي مطالعات آزمايشگاهي .

روز 

  ششم

  : آشنايي دانشجو با بيماران تحت عمل جراحي ستون فقرات در بالين . هدف

  الينآشنايي دانشجو با بيماران بعد از عمل جراحي ستون فقرات در ب

: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار تحت عمل در مراقبتهاي بعد از عمل در بيمار مبتال به ديسك كمر در بـالين  گامهاي آموزشي

بر اساس فرآيند پرستاري . تهيه پمفلت آموزشي در زمينه مراقبتهاي مربوط به ديسك كمر و اجراي عملي آن ( آموزش به بيمـار  

. (  

روز 

  هفتم

  شنايي دانشجو با بيماران تحت عمل جراحي اسپلنكتومي  : آ هدف

: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار تحت عمل جراحي اسپلنكتومي و مراقبتهاي بعد از عمل در بالين بيمـار بـر   گامهاي آموزشي

  اساس فرايند پرستاري . ارائه كنفرانس و بحث گروهي در اين زمينه .

روز 

  هشتم

  و با بيمار ضربه مغزي: آشنايي دانشج هدف

: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيمار با ضربه مغزي  در بالين بر اساس فرآيند پرستاري . تهيه پمفلت آموزشي گامهاي آموزشي

  در زمينه مراقبتهاي مربوط به بيمار مبتال به ضربه مغزي و اجراي عملي آن ( آموزش به بيمار ) .

روز 

  نهم

  :   هدف

  انشجويان  ارزيابي عملي د

  ارزيابي عملي دانشجويان  

  : ارزيابي علمي و  عملي براساس آموخته هاي كسب شده در بخش گامهاي آموزشي

ارائـه   –انجام يك مراقبت پرستاري بر اساس  فرآيند پرستاري و انجام آزمون نهايي در رابطه با كارهاي انجـام شـده در بخـش    

  بت خود .كتبي يك فرآيند پرستاري از بيمار تحت مراق

 

  
  


