
  بسمه تعالي

  دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا(س)رامسر-دانشگاه علوم پزشكي بابل

  موضوع : اهداف و گامهاي آموزشي

  فراگيران : دانشجويان ترم هفتم 

  ) پرستاري در بحران و فوريتها  ( واحد  : اورژانس بخش

  روز)١٧( واحد2تعداد واحد : 

،تعيين ميزان آگاهي و عملكرد  IIو  Iجراحي  -در عرصه با تاكيد بر روي دروس داخلي :آشنايي با اهداف كارورزيهدف  روز اول

  دانشجويان.

  تعيين ميزان آگاهي دانشجويان.

  تعيين ميزان عملكرد دانشجويان.

: انجام پيش آزمون در زمينه ميزان آگاهي و عملي مراقبت پرستاري در بالين بر اساس فرآيند  گام هاي آموزشي

،تعيين انتظارات كلي و ارائه تكاليف مورد  IIو  Iجراحي  - بر روي دروس داخليدر بيماران اورزانس با تاكيد  پرستاران

  نياز در اين واحد بر اساس عملكرد و ميزان آگاهي و آشنايي با واحد اورژانس و نحوه كار كردن در اين واحد.

روز 

  دوم

-اورژانس(واحد پانسمان واحدهاي تحت نظرفرآيند پرستاري در  :انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساسهدف

  واحد بستري و .... بر اساس تقسيم بندي دانشجو).-واحد تزريقات

و اجراي مراقبت پرستاري و ارزشيابي اورژانس تشخيص و اهميت ترياژ در -: تعيين بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

مروري بر نحوه بكار گيري درست انواع سرم -تصور ذهني در واحد مربوطه مفهوم-با در نظر گرفتن مفاهيمي چون تطابق

ترتيب اهميت بيماران و ساكشن و.... در واحد اورژانس.انجام اقدامات بر اساس  O2ها،سوندها،شستشوي معده،سوند

  رعايت و توجه به عفونتهاي بيمارستاني. مراجعه كننده در اورژانس 

روز 

  سوم

  تنفسي -بتهاي پرستاري از بيماران مبتال به ايست قلبي:انجام كليه مراقهدف

فراهم  -سرعت عمل – CPRاهميت اجراي اقدامات  - ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيگام آموزشي

  بحث گروهي -ارائه كنفرانس -آموزش به خانواده -حمايت -اجراي مشاوره -امكانات در اتاق احيا -بودن وسايل

روز 

  چهارم

  تزريقات واحدهاي تحت نظر:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در دفه

ارزشيابي در زمينه  -هدف-تشخيص-: انجام مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

ارائه كنفرانس همراه  -ار مورد اثرات داروهارائه آموزش به بيمار د-كاربرد داروها و مراقبت پرستاري در كاربرد داروها

  با بحث گروهي

روز 

  پنجم

  اورژانس. واحدهاي تحت نظر:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در هدف

مراقبت،اجرا و -هدف-تشخيص-: انجام مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

و داروهاي موثر بر دستگاه گوارش ، ارائه كنفرانس و بحث گروهي   CBCبحث گروهي در زمينه آزمايشات -ارزشيابي

  در زمينه يكي از بيماري هاي شايع دستگاه گوارش با تاكيد بر موارد  اورژانسي

روز 

  ششم

  ورژانس.ا واحدهاي تحت نظر:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در هدف

مراقبت،اجرا و -هدف-تشخيص-: انجام مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

بحث گروهي در زمينه آزمايشات بيوشيمي و دارو هاي مورد استفاده در واحد زنان و ارائه كنفرانس همراه با -ارزشيابي

  جه كننده به واحد اورژانس با تاكيد بر موارد اورژانس.بحث گروهي پيرامون يكي از بيماريهاي شايع زنان موا

روز 

  هفتم

  اورژانس. واحدهاي تحت نظر:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در هدف

بحث گروهي در زمينه آزمايشات -مراقبت،اجرا و ارزشيابي-هدف-تشخيص-: تعيين بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

آنتي بيوگرام و داروهاي مورد استفاده در سيستم ادراري و ارائه كنفرانس و بحث گروهي در زمينه يكي از  –ي سرولوژ

  بيماريهاي ادراري شايع مراجعه كننده به واحد اورژانس با تاكيد بر موارد اورژانس

  

  

  



  

  

  روز 

  هشتم

  واحدهاي تحت نظر اورژانس.:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در هدف

آنتي  –بحث گروهي در زمينه آزمايشات سرولوژي -مراقبت،اجرا و ارزشيابي-هدف-تشخيص-: تعيين بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

كننده  اسكلتي  شايع مراجعه -اسكلتي ، ارائه كنفرانس و بحث گروهي در زمينه يكي از بيماريهاي عضالني -داروهاي موثر بردستگاه عضالني

  به واحد اورژانس با تاكيد بر موارد اورژانس

  روز

  نهم 

  :انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در واحدهاي تحت نظر اورژانس.هدف

ي از موارد بحث گروهي در زمينه يك -ارائه كنفرانس -مراقبت،اجرا و ارزشيابي-هدف-تشخيص-: تعيين بررسي و شناخت گام هاي آموزشي

  اورژانس مربوط به بيماريهاي صعب العالج

  روز

  دهم 

  :انجام كليه مراقبتهاي پرستاري از بيمار مواجهه با ورود جسم خارجي به حفرات بدن(گوش،چشم،بيني و....) هدف

پيشگيري از عفونت   مشاوره، -اجراي فوريتهاي درماني -اهميت حمايت - ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيگام آموزشي

  بحث گروهي -ارائه كنفرانس -پيشگيري از بروز مجدد اين حوادث -آموزش به خانواده –......... 

روز 

  يازدهم

  :انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در واحدهاي پانسمان اورژانسهدف

اجراي مراقبت پرستاري از  -شناسايي انواع زخم ها -مراقبت از زخم -شيابيارز -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيآموزشي هايگام

  بحث گروهي -ارائه كنفرانس -آموزش به بيمار -آموزش به بيمار بر اساس فرآيند مراقبت از زخم در جهت بهبود زخم -زخم

روز 

  دوازدهم

  حدهاي تحت نظر:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در واهدف

 -توجهات و مراقبت پرستاري در شكستگي اجراي انواع بانداژ -ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيآموزشي هايگام

  بحث  گروهي -ارائه كنفرانس -اجراي ارزشيابي -آموزش به مصدوم و خانواده -مشاوره - توانايي كنترل

روز 

  سيزدهم

  اري اصولي بر اساس فرآيند پرستاري در واحد فوريتها در شوك:انجام كليه مراقبتهاي پرستهدف

در مراقبت از مصدوم با شوك ، آنافيالياكتيك ، شوك هيپوگليسميك   -ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيآموزشي هايگام

  ده بيمارآموزش به مصدوم و خانوا - بحث گروهي -اجراي كنفرانس -اجراي اقدامات درماني در فوريتها –

روز 

چهارده

  م

عضالني ، صدمات وارده به  –:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري از بيمار در مقابله با حوادثي از قبيل سقوط از بلندي و صدمات اسكلتي هدف

  سر  .....

در حين اجراي  اهميت بي حركتي بيمار -اهميت مراقبت از مصدوم -ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيآموزشي هايگام

  آموزش به خانواده مصدوم -بحث گروهي -اجراي كنفرانس-اقدامات درماني

روز 

  پانزدهم

زخم هاي حاصله از مواجهه  -:انجام كليه مراقبتهاي پرستاري از بيماران در مقابله با حوادثي از قبيل سوانح منجر به بريدگي ،قطع اندامهدف

  وختگي .با حيوانات اهلي و غير اهلي ، سوانح س

پيشگيري از  -مشاوره -اهميت حمايت-اهميت مراقبت از مصدوم -ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -:تعيين بررسيآموزشي هايگام

  بحث گروهي -ارائه كنفرانس -آموزش به خانواده -عفونت

روز 

  شانزدهم

  :انجام كليه مراقبتهاي پرستاري از بيمار مواجهه با مسموميت هدف

 -اهميت مشاوره -اهميت مراقبت از مصدوم مبتال به مسموميت -ارزشيابي -هدف -تشخيص -شناخت -تعيين بررسي:آموزشي هايگام

  بحث گروهي -ارائه كنفرانس -آموزش به خانواده -اجراي درماني -حمايت

روز 

  فدهمه

  : ارزيابي علمي و عملي دانشجويان هدف

: ارزيابي نهايي عملي و علمي دانشجو از طريق مستندات ، تكاليف دانشجويي ، مشاهده ي اقدامات درماني دانشجو در بخش ، آموزشي هايگام

  كنترل و مشاهده دقيق چگونگي اجراي فرآيند پرستاري در واحدهاي  مختلف اورژانس و آزمون كتبي .

  

  


