
  بسمه تعالي 

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

  موضوع : اهداف و گامهاي آموزشي 

   IVهشتم عرصه فراگيران : دانشجويان ترم 

          انكولوژيواحد : 

  روز )  9واحد (  1تعداد واحد : 

روز 

  اول 

  )   MS4 : آشنايي با اهداف كارورزي ( هدف

  تعيين ميزان آگاهي دانشجويان 

  تعيين ميزان عملكرد دانشجويان 

،  با بخـش انجام پيش آزمون ، آشنايي دانشجويان  ،: توجيه دانشجويان و توضيح اهداف و گامهاي آموزشي  گام هاي آموزشي

  توضيح مسائل خاص گزارش نويسي در بخش ، مشخص كردن عناوين كنفرانس ها .

روز 

  دوم

  نايي دانشجو با داروهاي شيمي درماني : آش هدف

ي شـيمي درمـاني ، مراقبـت هـاي خـاص در مـورد بعضـي داروهـا ،         هـا : بحث در زمينه انواع دسته بندي داروگامهاي آموزشي

  داروهاي قبل و بعد از شيمي درماني 

روز 

  سوم  

  بيماران ) ، نحوه آموزش به بيماران . مراقبت هاي پرستاري از بيماران شيمي درماني (خاص اين با : آشنايي دانشجو هدف

و تحت تأثير عوارض دارويي قرار گرفته اند (  هستندطرح فرآيند پرستاري از بيماراني كه تحت شيمي درماني : گامهاي آموزشي

  ، ترومبوسيتوپني ، زخم در دهان ، آلوپسي و . . .  )  لكوپني

  

روز 

  چهارم  

   به سرطان دستگاه گوارش ( كولون و معده ): آشنايي دانشجو با بيماران مبتال هدف

: انجام يك طرح مراقبت كلي از بيماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش در بالين بر اسـاس فرآينـد پرسـتاري ،    گامهاي آموزشي

  تهيه پمفلت آموزشي در زمينه مراقبت هاي مربوطه و اجراي .

روز 

  پنجم  

  : آشنايي دانشجو با بيمار مبتال به سرطان سينه  هدف

ارائـه   –: انجام يك طرح مراقبتي كلي از بيماران مبتال به سرطان سـينه در بـالين بـر اسـاس فرآينـد پرسـتاري       گامهاي آموزشي

  كنفرانس مربوطه همراه با بحث گروهي .

روز 

  ششم  

  : آشنايي دانشجو با روش هاي تشخيصي سرطان  هدف

هـا ،  كرر: ارائه يك كنفرانس مربوطه با بحث گروهي ، بررسي پرونده هاي بيماران و توضيح در مورد تومور ماآموزشيگامهاي 

  درجه بندي تومورها و ساير موارد و مونيتورينگ يك مورد خاص .

روز 

  هفتم  

  : آشنايي با بيمار مبتال به سرطان خون ( لوسمي و لنفوم )  هدف

طرح مراقبتي از بيماران مبتال به سرطان خـون در بـالين بـر اسـاس فرآينـد پرسـتاري تهيـه پمفلـت          : انجام يكگامهاي آموزشي

  آموزشي در زمينه مراقبت هاي مربوطه و آموزش به بيمار بطور عملي در بالين 

روز 

  هشتم  

  و آنمي ها و . .. )  MDS: آشنايي دانشجو با اختالالت خوني (  هدف

رح مراقبتي از بيماران مبتال به اختالالت خوني در بالين بـر اسـاس فرآينـد پرسـتاري تهيـه پمفلـت       : انجام يك طگامهاي آموزشي

  آموزشي و آموزش به بيمار در بالين . 

روز 

  نهم 

  : ارزشيابي دانشجو  هدف

ثبـت مـي   : ارزشيابي عملكرد دانشجو از طريق مشاهده و (البته در طول دوره كارآموزي هم صـورت گرفتـه و   گامهاي آموزشي

و قـدرت بـراي تصـحيح آن در     ضعفارزشيابي در حضور دانشجو با بيان نقاط  برگه هايشود ) و انجام آزمون نهايي ، تكميل 

و قدرت دوره و مربي و بيان راهكارها براي باال بـردن   ضعفدوره هاي باليني بعدي جلسه پرسش و پاسخ و بحث درباره نقاط 

  كيفيت آموزشي دوره.

 

  
  


