
  بسمه تعالي

  موضوع : اهداف و گام هاي آموزشي 

  و نوزادان  انفراگيران : دانشجويان ترم هفتم واحد عرصه بهداشت مادر

  بخش : زنان 

  روز )  21واحد ( 5/2تعداد واحد 

  هدف : آشنايي با اهداف كارورزي در بخش زنان 

  روز اول : 

  تعيين ميزان آگاهي دانشجويان 

  انشجويان تعيين ميزان عملكرد د

انجام پيش آزمون ، آشنايي با بخش زنان و روتين كاري بخش ، آشنايي و اجراي عملي مراقبت  گام هاي آموزشي :

  .بيمار و تعيين تكاليف مورد نياز در اين واحد  5پرستاري در بالين بر اساس فرآيند پرستاري از حداقل 

  :پذيرش نوزاد  روز دوم :

  نوزاد ( لباس گرم )  اجراي عملي : لباس پوشاندن

  محيط را گرم نگهداشتن .

  كنترل مقعد 

  .  Kتزريق عضالني ويتامين 

   ژگاوا – ژاجراي الوا – NGTجايگذاري 

زدن نوزاد اوغ بررسي علل عدم مصرف شير توسط نوزاد با رفتارهاي غير كالمي و توجه به نشانه هاي غير كالمي مانند 

  و ...

  قند خون .ن بخصوص بعلت كاهش در نوزاداتشنج آموزش داليل 

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد مراقبت از نوزاد تازه متولد شده و نحوه صحيح شيردهي به نوزاد.

اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري از نوزاد تازه متولد شده مانند ( كنترل قد و وزن ، كنترل از  گام هاي آموزشي :

  . . . . . . . . )   Kتزريق ويتامين  -د  نظر باز بودن مقع

  روز سوم: 

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در زمينه نحوه تحويل گرفتن نوزاد از اتاق عمل يا بخش ليبر .

  اجراي عملي تحويل نوزاد از اتاق عمل و ليبر يا انجام مراقبت هاي الزم در اين رابطه . گام هاي آموزشي :

  : روز چهارم

و  FADبرگه هاي  –تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد نحوه استفاده از برگه هاي آموزش به بيمار 

FHR   

  و تكميل برگه هاي مربوطه  FAD  ، FHRاجراي عملي نحوه كنترل  گام هاي آموزشي :

  روز پنجم : 

  بل و بعد از اعمال جراحي (سزارين ) .تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در زمينه مراقبت هاي ق

اجراي عملي مراقبت كلي پرستاري در رابطه با عمل سزارين  ، مراقبت هاي قبل و بعد از عمل شامل (  گامهاي آموزشي :

، كمك به بيمار در خارج شدن از  FHR، كنترل عاليم حياتي ، كنترل  IVپوشاندن گان به بيمار ، گرفتن   –انجام سونداژ 

  ، تعويض پانسمان ...  تخت

  روز ششم : 

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در زمينه مراقبت هاي قبل و بعد از اعمال جراحي ( هيستركتومي)  .

 
 



اجراي عملي مراقبت كلي پرستاري در رابطه با عمل جراحي هيستركتومي  ، مراقبت هاي قبل و بعد از  گامهاي آموزشي :

، كمك به بيمار در  FHR، كنترل عاليم حياتي ، كنترل  IVپوشاندن گان به بيمار ، گرفتن   –سونداژ عمل شامل ( انجام 

  تخت ، تعويض پانسمان ... و آموزش به بيمارخارج شدن از 

  :  هفتمروز 

  .سل )  ( سيستوسل و ركتوتعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در زمينه مراقبت هاي قبل و بعد از اعمال جراحي 

، مراقبت هاي قبل   جراحي سيستوسل و ركتوسل عملمراقبت كلي پرستاري در رابطه با  ياجراي عمل گامهاي آموزشي :

، كنترل عاليم حياتي ، كمك به بيمار در خارج  IV  گرفتنپوشاندن گان به بيمار ،  –و بعد از عمل شامل ( انجام سونداژ 

  آموزش به بيمار و رمال سالين استريل ،  . . .  )دوش روزانه  واژن با نشدن از تخت ، 

  :  هشتم روز 

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در زمينه مراقبت از بيماري كه به روش طبيعي زايمان نموده است 

ل ميزان كنتر يمان طبيعي انجام داده است شامل اجراي عملي مراقبت كلي پرستاري از بيماري كه زا گام هاي آموزشي :

  . . . . .. . .   ، تشويق به تحرك  رحم قله، ماساژ قله رحم  شلي رحم ، لمس خونريزي از واژن ، بررسي

  روز نهم : 

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان از بيماري كه دچار پره اكالمپسي شده است .

اجراي عملي مراقبت پرستاري  –اجراي عملي مراقبت  كلي پرستاري از بيمار مبتال به پره اكالمپسي  گام هاي آموزشي  :

مصرف داروي سولفات منيزيم و انجام تست هاي قبل از تزريق ( كنترل رفلكس پاتال ، تعداد محاسبه ميزان در رابطه با 

  . تنفس ، ميزان برون ده ادراري . . . ) بحث گروهي در اين زمينه

  :  دهمروز 

  در مورد برخي داروهاي تخصصي بخش زنان ( اكسي توسين ) .تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان 

  در رابطه با داروي اكسي توسين و بحث گروهي در اين زمينه . اجراي عملي مراقبت  كلي پرستاري  گام هاي آموزشي  :

  روز يازدهم : 

  .شجويان در مورد برخي از داروهاي تخصصي بخش زنان (مترژن) تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دان

نكات مراقبتي آن مانند كنترل  اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با داروهاي مترژن گام هاي آموزشي :

  و بحث گروهي در رابطه با انواع كيستهاي تخمدان . فشار 

  روز دوازدهم : 

  .انشجويان در مورد برخي از داروهاي تخصصي بخش زنان (شياف پروستوگالندين ) تعيين ميزان آگاهي و آشنايي د

اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در رابطه با داروهاي شياف پروستوگالندين و بحث گروهي در  گام هاي آموزشي :

  رابطه با انواع سقط ها .

  روز سيزدهم  : 

  ) .ورد كليه آزمايشات ( بيوشيمي تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در م

  تفسير آزمايشات مربوط به پرونده بيماران تحت مراقبت و بحث گروهي در اين زمينه . گام هاي آموزشي :

  روز چهاردهم  : 

  تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد كليه آزمايشات (هما تولوژي ) .

  به پرونده بيماران تحت مراقبت و بحث گروهي در اين زمينه .تفسير آزمايشات مربوط  گام هاي آموزشي :

  روز پانزدهم  : 

  .)تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در مورد كليه آزمايشات (آناليز ادراري 



  تفسير آزمايشات مربوط به پرونده بيماران تحت مراقبت و بحث گروهي در اين زمينه . گام هاي آموزشي :

  :  روز شانزدهم

تعيين ميزان آگاهي و آشنايي دانشجويان در رابطه با انواع آنتي بيوتيك رايج مورد مصرف در بخش زنان ( 

  .جنتامايسين ) –سفترياكسون 

  اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در مورد  داروهاي فوق و بحث در اين زمينه . گام هاي آموزشي :

  :  هفدهمروز 

 – سفازولينيي دانشجويان در رابطه با انواع آنتي بيوتيك رايج مورد مصرف در بخش زنان ( تعيين ميزان آگاهي و آشنا

  .) مفناميك اسيد 

  بحث گروهي در اين زمينه . فوق وداروهاي  مورداجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري در  گام هاي آموزشي :

  روز هجدهم : 

  ( با توجه به شرايط بيماران بخش ) خود و بخش  يآشنايي دانشجويان با نيازهاي آموزش 

اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري بر اساس فرآيند پرستاري و ارائه كنفرانس گروهي و تهيه  آموزشي : گام هاي

  نياز آموزشي بخش .ت آموزشي يا پوستر در رابطه با پمفل

  :  نوزدهم و بيستمروز 

  با توجه به شرايط بيماران بخش )  آشنايي دانشجويان با نيازهاي آموزشي خود و بخش (

اجراي عملي و مراقبت كلي پرستاري بر اساس فرآيند پرستاري ارائه كنفرانس گروهي و تهيه پمفلت  گام هاي آموزشي :

  آموزش يا پوستر در رابطه با نياز آموزشي بخش .

  :  بيست و يكم روز 

  ارزيابي علمي و عملي دانشجو  

عملي دانشجو از طريق مشاهده كارهاي وي از نظر نحوه اجراي مراقبت پرستاري بر اساس  ارزيابي گام هاي آموزشي :

  انجام پس آزمون .  –فرآيند پرستاري ، ارائه كتبي يك فرآيند پرستاري 

  

  

  

  

   

  

  

   

   

   

   

  


