
 

 

 

 بسمه تعالي

 ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 دانشكده پرستاري و مامایي

 کارشناسي ارشد پرستاري مقطع

 جراحي-پرستاري اختالالت و بیماري هاي مزمن داخلي  (Course Planطرح دوره)

 96-سال تحصیلي  - اول  نیمسال

 96: محدث اردبیلي مهر  تدوین

 جراحی-ی اختالالت و بیماری های مزمن داخلی پرستارعنوان دوره: 

 یو جراح یداخل ی: پرستاریگروه آموزش

 ارشد یکارشناس: یلیمقطع تحص

 یت سالمت بزرگساالنپایش وضع پاتوفیزیولوژی، ،داروشناسی اختصاصی: یا همزمان پیشنیاز

 (ساعت  75=  کاراموزیواحد  5/1و  جلسه 12و  ساعت 24= واحد نظری  5/1) 3تعداد واحد: 

 هفته( 4)  12تا  10هفته(و یکشنبه ها  8)  15تا 13روز :شنبه ها 

محدث   -(و مجاری ادراری )کلیهنصیری زیبا - )قلب و عروق و تنفس( صالحیدکتر  -مغز و اعصاب( (بزرگ نژادخانمها:     دیاسات

 و دفع(جذب –)متابولیک و تغذیه اردبیلی 

  عملی ساعت تئوری و  99  :کل ساعت

             مقدمه
پرستاران بعنوان اصلي ترين فرد گروه درماني در بسياري از بخش هاي بيمارستاني و بيماران داراي مشكالت سالمتي نقش مراقبتي و  

 .خاصي را كسب كنند و نگرشمهارت ، دانشكار بايد  دارند و از اين رو براي افزايش كيفيت  و اموزشي و حمايتي درماني
كه منجر به پيوند عضو مي  يدر خصوص مراقبت در اختالالت مزمن بزرگسالي و مواردو نگرش شنايي و كسب مهارت : اهدف كلي 

هاي مددجويان نياز كه است براساس فرايند و نظريه هاي پرستاريعضو  تحت عمل پيوندآموزش به بيماران  فعاليتي اين دوره،هدف . شود
بر اساس رويكرد نحوه مراقبت از خود و  ،باز توانيي مراقبت در منزل، اجراچگونگي و شده ي برنامه ريزو شناسايي با اختالالت مزمن 

 شود. موزش داده ميآمبتني بر شواهد  

 

 شرح درس 

موارد  عضو و به مددجويان و خانواده را در اختالالت مزمن و پيوند چگونگي آموزش، ي قبليهابه آموخته در اين درس فراگيران با اتكا
كليه، متابوليک و ديابت، سيستم جذب و دفع و گوارش فراگرفته و بر  -اي قلب و عروق ، تنفس، مغز و اعصاب در سيستم ه ان قياخال

مددجويان در منزل و محيط هاي مختلف خواهند  و آموزش و باز تواني اساس الگوي منتخب پرستاري به كسب مهارت در زمينه مراقبت
 پرداخت.

 

 رئوس مطالب 

 اختالالت مزمن و خود مراقبتي و مراقبت در منزل و نيز باز تواني بر مبناي تشخيص هاي پرستاري. معرفي-

اختالالت عصبي  نارسايي مزمن انسدادي تنفس و نارسايي مزمن كليوي، -عروق )نارسايي قلب و هاي حياتيمزمن در سيستم اختالالت-
 تدابير پرستاري بر اساس تشخيص پرستاري.و (مغزيو



 

 

 تدابير پرستاري بر اساس تشخيص پرستاري. و(يعات سيستم متابوليكي ) ديابتاض-

 .تدابير پرستاري بر اساس تشخيص پرستاري ولسر معده و مري ، انواع استومي ( وضايعات مزمن در سيستم گوارش) ا-

 كاربرد دارو هاي رايج در اختالالت مزمن و اموزش به بيماران و خانواده-

 مزمن شگيري و درمان اختالالتتغذيه در پينقش -

 دگي مددجويان با اختالالت مزمن نقش پرستار در اصالح سبک زن-

 در هركدام از سيستم هااقدامات پرستاري  مفهوم پيوند عضو و-

 در هركدام از سيستم ها موارد اخالقي با پيوند عضو-

 در هركدام از سيستم ها نقش پرستار در اهدا و پيوند -

 .هاي فوقدر سيستم عوارض و ارتقا كيفيت زندگي هاي كاهشروش-

 

 اهداف جزیی

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود

  دانش مربوط به موارد زير را كسب كنند: حيطه شناختيدر 

 يپرستار ييبنا ريز ميو مفاه يكيولوژيو راد يشگاهيآزما يها بررسي –ها  ستميتمام س نهمعاي -مشاوره –مصاحبه

 مهارت هاي زير را به دست آورند: روان حركتي حيطه در 

  ها درمانگاه -اورژانس – يجراح يداخل يمراجعه كننده به بخش هايا ، رواني و اجتماعي مددجوي بستري ضعيت جسميبررسي دقيق از و

  نگرش هاي زير را در رفتار خود بارز سازند: حيطه عاطفيدر 

 هاي فردي مددجويان اعتقاد داشته باشد.به تفاوت -

 .ارائه خواهد دادمتفاوت به صورت ها هاي فردي و نيازهاي آنآموزش فردي هر مددجو با وجود تفاوت -

 مددجو در تصميم گيري در مورد موقعيت خود نقش بسيار مهمي دارد. -

 است.مددجو به عنوان يک انسان داراي حقوق قانوني و اخالقي  -

 

 سیتدر هایوهیش

 پرسش و پاسخ*        شده* يزيبرنامه ر يسخنران  *يسخنران

 (*TBL)ميبر ت يمبتن يريادگي      بر حل مسئله) يمبتن يريادگي  *يگروه بحث

 

 دانشجو  فیو تکال فیوظا

 از فراگيران انتظار مي رود: 



 

 

 

 ا كسب نمايد.زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس ر -

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات كتابخانه اي گسترش دهند. -

 در تهيه تكاليف خود منابع جديد علمي و يافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به اين منابع داشته باشند. -

 مربوطه برنامه هاي آموزشي خود را دنبال نمايند. ديد را به عهده گرفته و تحت نظر اساتمسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خو -

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور يافته و در بحث هاي علمي شركت موثر داسته باشند. -

ر جلسات آزمون نظري ميان ترم و پايان ترم شركت تكاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارائه نموده و با آمادگي كامل د -
 كنند.

چنانچه  راي آن آزمون منظور خواهد شد وهاي ميان دوره اي اگر غيبت غير موجه باشد نمره صفر بدر صورت غيبت در آزمون -
نجام امتحان به استاد درس مربوطه غيبت موجه باشد )با ارائه گواهي معتبر( الزم است فراگير حداكثر يک هفته بعد از تاريخ آزمون براي ا

 مراجعه نمايد و در غير اين صورت نمره صفر براي وي منظور خواهد شد.

 ساعات بيشتر باشد. در صورتي كه غيبت بيش از حد مجاز باشد: 17/4غيبت در كالس نبايد از حد مجاز  -

 غيبت ها موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود. 2/1چنانچه بيش از  -الف

 چنانچه غيبت ها غير موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد. -ب

 

   یکمک آموزش لیوسا

  *ديپروژكتور اسال تخته و گچ*  برد* تيوا

 منابع درس:

 ت(اس معرفي شدهتعدادي از منابع در ذيل  (مراقبت در منزل، بازتوانياموزش مزمن و پيوند اعضائ و  كتب و مقاالت مرتبط با اختالالت

 

 شیوه ارزشیابی

  :نظری 

 درصد 10                                 شركت فعال در كالس  -

 درصد 40  )هر استاد يک بيب كارت(كارت 4  ارائه خالصه مقاالت علمي مرتبط با عناوين -

 درصد 50                     امتحان پايان ترم و يا معادل ان  -

 باشد.پايگاه معتبر چاپ شده  كه در به بعد 2008ين از سال  تحقيقي الت خالصه مقاالت علمي بايد -

 است. %1رفرانس نويسي   %2بحث و نتيجه گيري -%2نتايج - %2روش كار  - %2چكيده  %1عنوان نمره مقاله شامل:  -

 یکار آموز: 

 ديبا تاك يپرستار نديبر فرا يمبتن اعضا در بزرگساالن ونديخاص در اختالالت مزمن و پ يها و مداخالت پرستارو كاربرد مراقبت ارائه -
 . ياجتماع يروان تيروزمره با توجه به وضع يها تيو فعال هيو تغذ ييدارو يبر مراقبت ها



 

 

 .هاي مزمنبا بيماري يو جراح يداخل يها: بخشمكان -

 شده. ي: با توجه به برنامه زمان بندکيكش -

 د بودبراساس فرم ارزشيابي تدوين شده خواه كاراموزي:ارزشيابي 

                                حضور در بالين و گزارش روزانه فعاليت. -

تاكيد بر  بامنتخب بر اساس الگوهاي پرستاري  مراقبتي خود مددجو و برنامه ريزي  3در  ارائه سه گزارش بررسي وضعيت سالمت  -
 (%5آموزش برنامه مراقبتي به بيمار -%5ريزي مراقبتي برنامه  -%5بررسي  :)هر گزارش شاملدرصد %45  اي.مراقبت دارويي و تغذيه

 
 درس: منابع

 
 

 


