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پرستاری وماماییدانشکده:   گروه آموزشی:       کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع پرستاری  

69-69ارشد پرستاری مراقبت ویژه                   نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی دوم   
 نداردنياز:يش پ    نظري د:نوع واح   احد و1:تعداد واحد  مباحث عمومی در پرستاري پيوند اعضاء: نام واحد درسی

 2كالس  مکان برگزاري:   11-11 :ساعت شنبه    :زمان برگزاري كالس: روز

 دكتر طوالبی )به ترتيب حروف الفبا(: ساتيدا دكتر طوالبیمسئول درس:  نفر 9 تعداد دانشجویان:

  11-13 :ساعت شنبه     ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ند ، عوارض وتشخيص هاي پرستاري در \عمومی ، ارزیابی وبررسی بيمار تحت پيوند ، انواع پيو در این درس مفاهيم

 پيوند اعضا و اقدامات مداخله اي ومراقبت ویژه از این بيماران تدریس خواهد شد

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

پرستاران در ایفاي نقش مراقبتی براي آشنایی دانشجو با مباحث مرتبط با پيوند اعضاء با تاكيد بر جنبه هایی كه به 

 بيماران پيوند عضو كمك می كند.
 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 .پيوند اعضاي نرم و توپر را توضيح دهد 

 را توضيح دهد. تاریخچه پيوند، انواع پيوند، مالحظات اخالقی 

 وند عضو را شرح دهد.مفهوم ایمنی بدن در ارتباط با پي 

 .داروهاي سركوب كننده سيستم ایمنی را نام ببرد و جنبه هاي مراقبتی مربوط به این داروها را شرح دهد 

  بررسی وضعيت سالمت )شرح حال و معاینه بالينی( مددجوي نيازمند پيوند را در دوره قبل و بعد از پيوند
 انجام دهد.

 يازمند پيوند را در دوره قبل و بعد از پيوند نام ببرد و فرایند تشخيص هاي پرستاري مربوط به مددجوي ن
 پرستاري مربوط به آن تشخيص ها را شرح دهد.

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

 با آنها را توضيح دهد. مشکالت بالينی پس از پيوند عضو را نام ببرد، شرح دهد، و راههاي مقابله 

 را توضيح دهد. مراقبت هاي پرستاري در پيوند، قلب، كبد، ریه، مغز استخوان، كليه  و پانکراس 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ *سخنرانی برنامه ریزي شده   *سخنرانی

 (TBLیادگيري مبتنی بر تيم)  (PBLیادگيري مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 Caseمعرفی  )لطفاً نام ببرید( مواردسایر 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
  مطالعه اجمالی محتواي درس قبل از برگزاري كالس به منظور آمادگی نسبی براي شركت فعال

  سمينار            آزمون نهایی               / گزارش موردتهيه مقاله 

 وسایل کمک آموزشی:  
 كليپ آموزشی فيلم و: سایر موارد     *پروژكتور اسالید خته و گچت *وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
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   نمره درصد 03آزمون پایان ترم   نمره درصد03 سمينار كتبی و ارایه 

 نمره درصد 5در كالس حضور به موقع و منظم   نمره درصد 51 /گزارش موردترجمه مقاله 

 درصد 10مطالعه اجمالی محتواي درس قبل از برگزاري كالس به منظور آمادگی نسبی براي شركت فعال:  موارد سایر 

 نوع آزمون

  غلط -صحيح جور كردنی  *ايچندگزینه       *پاسخ كوتاه     تشریحی

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

 :برید()لطفا نام ب: منابع پیشنهادی برای مطالعه 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Irwin, Richard S( 2008).Intensive Care in Intensive Care Medicine, 

4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 

  (End Stageدر مرحله آخر) مربوط به بیماریهای داخلی وجراحیومقاالت کلیه کتب 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ( End Stageبه بیماریهای داخلی وجراحی در مرحله آخر)کلیه کتب و مقاالت مربوط 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 
11/11/69 

معرفی درس تاریخچه پيوند، مسائل مربوط به پيوند)كمبود اهداكننده،  

 انواع پيوند، مالحظات اخالقی(، پيوند اعضاي مختلف )نرم و توپر(

 ر طوالبیدكت

 دكتر طوالبی سركوب ایمنی، چکيده اي از داروشناسی سركوب ایمنی 21/11/69 2

 تشخيص هاي رایج پرستاري در رابطه با پيوند عضو و مداخالت  28/11/69 3

 مشکالت بالينی مربوط به پيوند عضو )عوارض پيوند(

 دكتر طوالبی

 دكتر طوالبی راسمراقبت هاي پرستاري در پيوند كليه، پانک 5/12/69 1

 دكتر طوالبی مراقبت هاي پرستاري در پيوند قلب 12/12/69 5

 دكتر طوالبی مراقبت هاي پرستاري در پيوند كبد 16/12/69 9

 دكتر طوالبی مراقبت هاي پرستاري در پيوند  ریه 29/12/69 9

 دكتر طوالبی مراقبت هاي پرستاري در پيوند مغز استخوان 18/1/69 8

 


