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 موضوع : اهداف و گامهای آموزشی 

 2داخلی  –جراحی  چهارمفراگیران : دانشجویان ترم 

    واحد : بخش جراحی 

 روز (  9واحد )  1تعداد واحد : 

 عملکرد دانشجویان و تعیین میزان آگاهی ، ( MSIIکارورزی ) آشنایی دانشجویان با اهداف :هدف روز اول  

آشنایی با بخش، انجام پیش آزمون، آشنایی اجرای عملی یک مراقبت پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری ، مرور کلیی   :گام های آموزشی

 مورد نیاز در این واحد .   آزمایشات و پرونده  بیمار ، بحث گروهی  در زمینه مسائل کلی بخش و تعیین ارائه تکالیف 

 آشنایی دانشجو با مراقبت از بیمار تحت عمل جراحی کلیه )نفرکتومی (  :هدف روز دوم 

: اجرای عملی و مراقبتهای کلی پرستاری در رابطه با بیمار تحت عمل جراحی کلیه و مراقبتهای الزم قبل و بعد از عمل گام های آموزشی

مطالعات آزمایشگاهی در این زمینه و نوشتن یک فرآیند پرستاری از بیمار مربوطه در بخش و ارائه کنفرانس  یا اجرای آن در بالین ، بررسی

و بحث گروهی در رابطه با بیمار تحت عمل جراحی کلیه ، تهیه پمفلت آموزشیی در رابطیه بیا سینگهای ادراری و پیشیگیری از بیروز آن و       

 اجرای عملی آن ) آموزش به بیمار (

 : آشنایی دانشجو با بیمار تحت عمل جراحی پستان ) ماستکتومی (هدف م روز سو

اجرای عملی مراقبت کلی پرستاری در رابطه با عمل جراحی پستان ، مراقبتهای قبل و بعد از عمل ، ارائیه کنفرانیی و    گام های آموزشی:

در رابطه با ماستکتومی ، مراقبتهای قبل و بعد از عمیل   بحث گروهی در زمینه جراحی ماستکتومی و مراقبتهای پرستاری آن ، اهیه پمفلت

 و اجرای آن ) آموزش به بیمار ( .

 .بیمار تحت عمل جراحی تانسیلکتومیبا  یان آشنایی دانشجو هدف : روز چهارم 

میل بیا اجیرای آن در    کلی در رابطه با عمل جراحی تانسیلکتومی ، مراقبت های قبل و بعید از ع ملی مراقبت عاجرای  گام های آموزشی :

ارائیه کنفیرانس بیالینی و بحیث گروهیی  در رابطیه بیا بیمیار تحیت عمیل جراحیی             ، بالین ،  بررسی مطالعات آزمایشگاهی در این زمینیه 

 تانسیلکتومی و مراقبتهای  پرستاری آن و تهیه یک پمفلت آموزشی در رابطه با تانسیلکتومی و اجرای عملی آن ) آموزش به بیمار ( .

 .Chest - tubeآشنایی دانشجویان  با بیمار دارای  هدف : روز پنجم

، بررسیی مطالعیات آزمایشیگاهی و    Chest - tube از بیمیار دارای اجیرای عملیی و مراقبیت هیای کلیی پرسیتاری       : گام های آموزشیی 

ست تیوپ و تهیه ییک پمفلیت آموزشیی در    زمینه مراقبت از چرادیولوژیکی  در این زمینه ،  ارائه یک کنفرانس بالینی و بحث گروهی  در 

   جرای عملی آن ) آموزش به بیمار ( .چست تیوپ  و ارابطه با 

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

تهای الزم قبل و بعد از عمل : اجرای عملی مراقبت کلی پرستاری در رابطه با بیمار تحت عمل جراحی پروستات و مراقبگام های آموزشی

با اجرای آن در بالین ، ارائه کنفرانس و بحث گروهی در زمینه بیماری پروستات و مراقبتهای پرستاری آن ، بررسی مطالعات آزمایشگاهی ) 

قبتهیای قبیل و بعید از    تجزیه ادرار ( بطور کامل با توجه به دانستن نکات عملی الزم ، تهیه پمفلت آموزشی در زمینیه پروسیتاتکتومی ، مرا  

 عمل و اجرای عملی آن .

 نژکتومی .رآشنایی دانشجویان  با بیمار تحت عمل ال :هدف روز هفتم 

مراقبیت هیای قبیل و بعید از عمیل ،      ،  با عمل جراحی الرنژکتومیاجرای عملی  مراقبت های کلی پرستاری در رابطه  :گام های آموزشی

های پرستاری مربیو  بیه   مراقبت عمل الرنژکتومی و ژیکی  در این زمینه ،  بحث گروهی  در زمینه بررسی مطالعات آزمایشگاهی و رادیولو

 آن ، ارائه یک فرآیند پرستاری به صورت شفاهی بر بالین بیمار .  

 .  تراکئوستومیآشنایی دانشجویان  با بیماران تحت عمل جراحی  :هدف روز هشتم 

رآیند پرسیتاری ، بررسیی   در بالین بر اساس ف حی تراکئوستومیت کلی از بیماران تحت عمل جراانجام یک طرح مراقب :گام های آموزشی

 و بحث گروهی در این مورد .   آزمایشات 

 دانشجویان  و عملی یمارزیابی عل هدف : روز نهم 

 ارزیابی علمی و  عملی براساس آموخته های کسب شده در بخش   :گام های آموزشی

 ستاری بر اساس  فرآیند پرستاری و انجام آزمون نهایی در رابطه با کارهای انجام شده در بخش  انجام یک مراقبت پر
 

 


