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 پرستاری مراقبت های ویژه وه آموزشی:گر      پرستاری و مامایی دانشکده:

 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 نظری د:نوع واح    1 :تعداد واحد مباحث عمومی در پرستاری پيوند اعضاء نام درس:

 ترم( دومهفته  8) 13-15 :ساعت شنبهدو :روز /زمان برگزاری كالس  ندارد پیش نیاز:

   تعداد دانشجويان:   15کالس  مکان برگزاری:

 دکتر حميد پيروی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:       دکتر حميد پيروی مسئول درس:

 

  شرح دوره:

مهارتهاي  با اطالعات كسب شده و استفاده از فرصتهاي يادگيري و فراهم شده، می سازدقادر را اين درس دانشجو 
ين مشكالت و تشخيص هاي پرستاري مراقبتهاي پرستاري خاص از بيمار يتع الزم را جهت انجام بررسي كامل بيمار،

 دست آورد.ه ب به طور نسبي يونديرنده عضو پيا گيدهنده 
 

 هدف كلی: 

در  به پرستاركه  ستا آشنايي دانشجو با مباحث مرتبط با پيوند اعضاء با تاكيد بر جنبه هاييهدف كلي اين درس 
  ايفاي نقش مراقبتي براي بيماران پيوند عضو كمك مي كند.

 

  بینابینی:اهداف 

 پس از ارائه اين محتواي آموزشي از دانشجو انتظار مي رود:

 .پيوند اعضاي نرم و توپر را توضيح دهد 

 .مفهوم ايمني بدن در ارتباط با پيوند عضو را شرح دهد 

 معاينات باليني، ارزيابي اورژانس از بيماران ي در مطالعات تشخيصي،اخذ شرح حالقادر به ارزيابي پرستار ،
 وند باشند.يد پيکاند

 را نام ببرند. يمرگ مغز يار هايمع 

 ح دهند.يرا توض يمار مرگ مغزيب يحفظ و نگدار يروشها 

 ند.يست نمايوند را ليپ يو اخالق يمالحظات قانون 

 ي را نام ببرد و جنبه هاي مراقبتي مربوط به اين داروها را شرح دهد.داروهاي سركوب كننده سيستم ايمن 

  بررسي وضعيت سالمت )شرح حال و معاينه باليني( مددجوي نيازمند پيوند را در دوره قبل و بعد از پيوند
 انجام دهد.

 د و فرايند تشخيص هاي پرستاري مربوط به مددجوي نيازمند پيوند را در دوره قبل و بعد از پيوند نام ببر
 پرستاري مربوط به آن تشخيص ها را شرح دهد.

 .رد پيوند )پس زدن عضو( را شرح دهد و مراقبت هاي معمول پرستاري در اين زمينه را توضيح دهد 

 .مشكالت باليني پس از پيوند عضو را نام ببرد، شرح دهد، و راههاي مقابله با آنها را توضيح دهد 
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 های اساسی: پیش فرض

 هاي زير مطرح است: ن درسي در سطح كارشناسي ارشد، پيش فرضبه عنوا
جراحي و مهارتهااي پرساتاري  اطالعات پايه در پرستاري داخلي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي -

 باليني الزم مي باشند.
 دانشجويان اين دوره داراي اهداف حرفه اي خاص و روشهاي يادگيري مختلف هستند. -
دارند كه مسئوليت يادگيري خود را به عهده گرفته و مطابق با عالقه و كوشش فردي  دانشجويان آمادگي -

 .وطه از برنامه آموزشي بهره گيرندتحت نظر مدرسين مرب
 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگيری مبتنی بر تيم)  (PBLیادگيری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس

 تهيه يك كارت خالصه مقاله )بيب كارت(
 مطالعه قبل از حضور در کالس

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 90 آزمون پایان ترم■   نمره درصد ------آزمون ميان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس ■                نمره درصد 5انجام تکاليف ■

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 آزمون نوع

  غلط -صحيح جور کردنی          ■ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 مقاالت مربوط به پيوند اعضاء در نشریه های معتبر
Stuart, F.P., Abecassis, M.M., Kaufma, D.B. 2000. Organ Transplantation. Landes 

Bioscience: Georgetown, Texas, U.S.A.  
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 منابع فارسی: -

 مقاالت مربوط به پيوند اعضاء در نشریه های معتبر
 

 در کالس در اختيار دانشجویان قرار می گيرد. ،مجموعه ای از مقاالت مرتبط PDFفایل  توجه:*
 
 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 عنوان مطالب  جلسه

تاريخچه پيوند، برخي مسائل مربوط به پيوند )كمبود اهداكننده، انواع پيوند، مالحظات اخالقي(،  6/9/1395 1

 پيوند اعضاي مختلف )نرم و توپر(

)جداسازي،  سركوب ايمني، مفهوم پس زدن پيوند، محافظت از بيمار در مواقع پس زدن پيوند 13/9/1395 2

 محافظت از مخاط و روده، مراقبت رواني و عاطفي از بيمار و خانواده 

مددجوي نيازمند پيوند در مراحل آخر )ارجاع و انتخاب گيرنده، ارزيابي و مطالعات تشخيصي،  20/9/1395 3
 قرار گرفتن در ليست پيوند، بازيافت عضو، نقش پرستار در فرايند اهداي عضو(

 مراقبت هاي پرستاري قبل از پيوند عضو و مداخالت مربوط به هر كدام 27/9/1395 4

 چكيده اي از داروشناسي سركوب ايمني 4/10/1395 5

 مشكالت باليني مربوط به پيوند عضو )عوارض پيوند( 11/10/1395 6

 مراقبت هاي پرستاري در پيوند كليه، پانكراس، قلب 18/10/1395 7

 پرستاري در پيوند كبد، ريه، مغز استخوان مراقبت هاي 25/10/1395 8

 آزمون نهايي 11/11/1396 ...

 


