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 موضوع : اهداف و گامهای آموزشی 
 2داخلی  –جراحی  ،  سومفراگیران : دانشجویان ترم 

    واحد : بخش جراحی 
 روز (  9واحد )  1تعداد واحد : 

 تعیین میزان عملکرد دانشجویان ، تعیین میزان آگاهی دانشجویان ، ( MSII)آشنایی با اهداف کارورزی  هدف : روز اول  

ئشه  آشنایی با قسمت های مختلف بخش ، انجام پیش آزمون ، بحث گروهی در زمینه مسائل کلی بخشش و تعیشین ارا   :گام های آموزشی

 نی بر اساس فرآیند پرستاری. آشنایی و اجرای عملی یک مراقبت پرستاری در بالیتکالیف مورد نیاز در این واحد

  .ت عمل جراحی آپاندیسیت در بالین، آشنایی با داروهای آنتی بیوتیکبیماران تحآشنایی دانشجو با هدف :  روز دوم 

بیمار تحت عمل جراحی و مراقبتهای بعد از عمل در یک بیمار مبتال به آپاندیسشیت   انجام یک طرح مراقبتی کلی از  :گام های آموزشی

 یماری آپاندیسیت و اجرای عملی آنالین بر اساس فرایند پرستاری و بحث گروهی در این زمینه ، تهیه پمفلت آموزشی در رابطه با بدر ب

 ) آموزش به بیمار ( 

سشون ،  اجرای عملی و مراقبتهای کلی پرستاری در رابطه با مصرف انواع آنتی بیوتیکها ) جنتامایسین ، آمپی سیلین ، سفازولین ، سفتریاک

 سفکسیم ، پنیسیلین کریستال و...(

 اروهای گوارشی.بیمار تحت عمل جراحی هموروئید ، آشنایی با دآشنایی دانشجو با  هدف : روز سوم 

 اجرای عملی مراقبت کلی پرستاری در رابطه با عمل جراحی هموروئید . :گام های آموزشی

 ری آن ، بررسی مطالعات آزمایشگاهییماری هموروئید و مراقبتهای پرستامراقبتهای قبل و بعد از عمل ، بحث گروهی در زمینه ب

 ) هماتولوژی و . . . ( بطور کامل با توجه به دانستن نکات عملی الزم ، تهیه پمفلت آموزشی در رابطه با بیماری هموروئید و اجرای عملشی  

 وزش به بیمار ( مآن ) آ

 داروهای گوارشی ) رانیتیدین ، سایمتیدین ( و موارد کاربرد و عوارض آن .طه با مصرف اجرای عملی و مراقبتهای کلی پرستاری در راب

 . جراحی معده ) گاستروکتومی (آشنایی دانشجو با  هدف : روز چهارم 

، بحشث گروهشی   ده ، مراقبتهای قبل و بعد از عمشل با عمل جراحی معهای کلی پرستاری در رابطه اجرای عملی مراقبت :گام های آموزشی

. بررسی مطالعات آزمایشگاهی ) بیوشیمی ( بطور کامل با توجه به دانستن نکات عملشی  تروکتومی و مراقبتهای پرستاری آندر زمینه گاس

 الزم .  

 لگن . بیمار تحت عمل جراحی با شکستگیآشنایی دانشجو با   هدف : روز پنجم

رابطه با عمل جراحی لگن ، مراقبتهای قبل و بعد از عمشل ، بحشث گروهشی     رری دای عملی مراقبتهای کلی پرستااجر: گام های آموزشی

. تهیه پمفلت آموزشی در زمینه شکستگی لگن . مراقبتهای قبل و بعد از عمل و اجرای ستگی لگن و مراقبتهای پرستاری آندر زمینه شک

 عملی آن .  

 جراحی پروستات .مراقبت از بیمار تحت عمل آشنایی دانشجو با هدف : روز ششم  

پروسشتات و مراقبتهشای الزم قبشل و بعشد از      اجرای عملی مراقبت کلی پرستاری در رابطه با بیمار تحت عمل جراحی :گام های آموزشی

طالعشات  عمل با اجرای آن در بالین ، ارائه کنفرانس و بحث گروهشی در زمینشه بیمشاری پروسشتات و مراقبتهشای پرسشتاری آن ، بررسشی م       

، مراقبتهشای  لت آموزشی در زمینشه پروسشتاتکتومی  ( بطور کامل با توجه به دانستن نکات عملی الزم ، تهیه پمفتجزیه ادرار هی )آزمایشگا

 قبل و بعد از عمل و اجرای عملی آن .  

  دارای انواع تراکشنمراقبت از بیمار آشنایی دانشجو با  هدف : روز هفتم 

 انواع تراکشن  یدارارابطه با بیمار  رای کلی پرستاری داجرای عملی و مراقبته :گام های آموزشی

 (تحت عمل جراحی پستان ) ماستکتومیآشنایی دانشجو با بیمار  هدف : روز هشتم 

و  قبل و بعد از عمل ، ارائه کنفشرانس ، مراقبتهای ستاناجرای عملی مراقبت کلی پرستاری در رابطه با عمل جراحی پ :گام های آموزشی

ل ، مراقبتهای قبل و بعد از عمش هیه پمفلت در رابطه با ماستکتومی، تتومی و مراقبتهای پرستاری آندر زمینه جراحی ماستکبحث گروهی 

 .و اجرای آن ) آموزش به بیمار (

 ی دانشجویان ارزیابی علم، ارزیابی عملی دانشجویان هدف : روز نهم 

 .های کسب شده در بخشراساس آموخته ارزیابی علمی و  عملی ب :گام های آموزشی

 .ابطه با کارهای انجام شده در بخشانجام یک مراقبت پرستاری بر اساس  فرآیند پرستاری و انجام آزمون نهایی در ر
 


