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  داخلی و جراحی گروه آموزشی:                      پرستاری و مامایی خرم آباد  دانشکده:

          داخلی و جراحی پرستاری ارشد اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 96-97 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال 

                  3 :تعداد واحد                جراحی حاد-پرستاری بیماریهای داخلی: نام واحد درسی

                                                          واحد کارآموزی 5/1نظری،  ساعت(62واحد  ) 5/1 :دنوع واح 

 11-8دوشنبه ها : مان برگزاری کالسز             سالمت وضعیت پایش پاتوفیزیولوژی، داروشناسی، یش نیاز:پ

    11 :تعداد دانشجویان                8کالس   :مکان برگزاری       11-12شنبه ها  و صبح

 غالمی محمددکتر  :مسئول درس

 و آقای دکتر غالمی گودرزیخانم دکتر  خانم دکتر رئوفی، )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 13تا  16همه روزهای هفته  :ساعات مشاوره با دانشجو

 

  رح دوره:ش
یران با اتکا به آموخته های قبلی خود چگونگی مراقبت و آموزش به مددجو در مراقبت از مبتالیان به اختالالت فراگ

( را فرا گرفته و بر اسااس "، گوارش...ق، مغز و اعصاب، کلیه، ریه، متابولیکیحاد در سیستم های حیاتی )قلب و عرو

پاایش ماددجویان در شارایو اورژانسای و حیااتی در  ستاری به کسب مهارت در زمینه مراقبت وپرالگوی منتخب 
 محیو های مختلف خواهند پرداخت.

 

 هدف کلی: 

بزرگسااالن بار قباظ نظریاه هاا و  حادآشنایی و کسب مهارت فراگیران در خصوص مراقبت پرستاری از اختالالت 

در شارایو اورژانسای و حااد الگوهای پرستاری؛ به نحوی که بتوانند نیازهای مراقبتای ایاگ گاروز از ماددجویان را 

مادیریت شارایو -خود"و نحوز زنجیرز مراقبت اورژانسی شناسایی نمودز و قادر به برنامه ریزی و اجرای مراقبت در 
 مبتنی بر شواهد باشند.بطور به مددجویان و خانوادز  "بحرانی

   

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 از پايان ترم قادر باشد: ظار می رود دانشجو پسانت

 مفهوم پیشگیری در اورژانس و اختالل حاد را درک و شرح دهد-1
 عروقی را با بکار بردن یکی از الگوهای پرستاری بیان نماید. -قلبی حادمراقبت ازاختالالت  -6

  .شرح دهدپرستاری  مغزی را بر اساس یکی از الگوهای حادمراقبت از بیماران با اختالالت -3

متابولیکی و دیابت را با استفادز از یکی از الگوهای پرستاری توضیح  حادمراقبت از مددجویان مبتال به اختالل -1
 دهد.

 ریوی را با استفاز از یکی از الگوهای پرستاری بیان نماید حادمراقبت از اختالالت -5

 استفادز از یکی از الگوهای پرستاری شرح دهد. کلیوی را با حادمراقبت از بیماران با اختالالت -2
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 گوارشی را با توجه به یکی از الگوهای پرستاری شرح دهد. حادمراقبت از بیماران با اختالالت -7

 را با توجه به یکی از الگوهای پرستاری شرح دهد. اسکلتی عضالنی حادمراقبت از بیماران با اختالالت  -8

 را با توجه به یکی از الگوهای پرستاری شرح دهد.ومیت ها مسممراقبت از بیماران با -9
 مراقبت دارویی و تعدیل سبک زندگی در خصوص مدیریت و پیشگیری از شرایو بحرانی را درک و شرح دهد.-11

 را با توجه به یکی از الگوهای پرستاری شرح دهد.اختالالت حاد روانپزشکی مراقبت از بیماران با  -11

 

 

 یس:های تدرشیوه

 *پرسش و پاسخ * سخنرانی برنامه ریزی شدز*              سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 تب و منظم در جلسات آموزش حضور داشته و حتی االمکان غیبت نداشته باشند.دانشجویان بایستی بطور مر -1

انتظار می رود دانشجویان با توجه به برنامه تدریس، با  مطالعه منابع با امادگی قبلی در کالس حضور یابند تا   -6

ز و سایتهای معتبر در زمینه شرکت فعال تر و کارامد تری در بحث و تبادل نظر داشته باشند. استفادز از منابع به رو

 موضوعات توصیه می شود. 
 ارائه سمینار دانشجویی: -3

دانشجو در مورد موضوع مشخص شدز )در کالس مشخص می شود( به قور کامل مطالعه کردز و مطالب را به 

ای رایج بر قبظ الگوه صورت کتبی و شفاهی)منابع مورد استفادز ذکر شود( همراز با تدویگ یک برنامه مرقبتی
 (، روی و جانسون بر اساس  انتخاب دانشجو است.ی مورد نظر الگوی اورمها) الگودر کالس ارائه دهد. پرستاری

 مقاالت مرتبو با موضوع انتخابی بصورت خالصه نگاشته شدز و در کالس ارائه گردد.-1

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  
  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*          وایت برد

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

 

 نوع آزمون
  غلو -صحیح     جور کردنی          *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاز   *  تشریحی

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 ردیف شرح فعالیت درصد

 1 و شرکت فعال در مباحث کالسحضور منظم  11

 6 ارائه تکالیف )سمینار دانشجویی( در مورد موضوع انتخاب شدز  65

 3 خالصه مقاله 15

 1 به صورت تستی و تشریحی –آزمون تراکمی )پایان ترم(  51

 جمع  111

 
 

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
در بخش های و مراقبت های پرستاری  حادمی مربوط به بیماری های کتب، مقاالت و سایت های معتبر عل

 ویژز/اورژانس
 منابع پیشنهادی:

 

1) Smeltzer S.C, Bare G.B, Hinkle J.L, Cheever K.H. Brunner & Suddarth`s Textbook of 

Medical-Surgical Nursing.(Last Edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 
2) Black, Joyce M., Jane Hokanson Hawks, and Annabelle M. Keene.  Medical-

Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes - Single Volume. 
W.B. Saunders Company, (last edition) 

 
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 ارائه کننده )گان( اهداف  جلسات موضوع جلسه

ارزشیابی آغازیگ   _معارفه) اول  

 (تبییگ انتظارات _

مفاهیم مراقبت حاد، 

 پیشگیری در اورژانس

 –تعییگ اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اقمینان از داشتگ پیشنیازها 

 تعییگ نحوز ارزشیابی-انتظار از دانشجو در پایان جلسه

 مورد اهمیت ان در پرستاری بحث نمایند. مراقبت حاد را تعریف کردز و در-1

خودمدیریتی در مراقبت حاد را تعریف کردز و در مورد اهمیت ان در  -6

 پرستاری بحث نمایند.

پیشگیری در اورژانس را تعریف کردز و در مورد اهمیت ان در پرستاری  -6

 بحث نمایند.

ان در  ابعاد پیشگیری در اورژانس را تعریف کردز و در مورد اهمیت-1

 پرستاری بحث نمایند.

 

ارائه و ارزیابی  ( دکتر غالمی

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اصول مراقبت در  دوم

 مسممومیت ها

 مراقبت از بیماران مسمومیت دارویی و سوء مصرف مواد را شرح دهد -1

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران با  -6

 ی را تحلیل و تفسیر کندمسمومیت داروی

ارائه و ارزیابی  ( دکتر غالمی

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(
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اصول مراقبت در صدمات  سوم

 اسکلتی عضالنی

 مراقبت از بیماران با شکستگی لگگ و سرفمور را شرح دهد-1

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران با صدمات  -6

 حاد را تحلیل و تفسیر کند اسکلتی عضالنی

ارائه و ارزیابی  ( دکتر غالمی

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اصول مراقبت در نارسایی  چهارم

 حاد کلیوی و ترومای کلیه

مراقبت از بیماران با ترومای کلیه و مجاری ادرای و نارسایی حاد را شرح -1

 دهد

اری در بیماران با نارسایی کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرست -6

 حاد را تحلیل و تفسیر کند

ارائه و ارزیابی  ( دکتر غالمی

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اصول مراقبت  دراختالالت  پنجم

 حاد گوارشی 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت حاد دستگاز گوارش )خونریزی مری، -1

 بیان کند. خونریزی دستگاز گوارش فوقانی و....( را

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -6

 اختالالت حاد دستگاز گوارش را تحلیل و تفسیر کند

ارائه و ارزیابی  ( دکتر گودرزی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اصول مراقبت  دراختالالت  ششم

 حاد گوارشی

ختالالت حاد دستگاز گوارش )پانکراتیت حاد، مراقبت از بیماران مبتال به ا-1

 نارسایی حاد کبدی و....( را بیان کند.

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -6

 اختالالت حاد دستگاز گوارش را تحلیل و تفسیر کند

ارائه و ارزیابی  ( دکتر گودرزی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

 اصول مراقبت  دراختالالت تمهف

 متابولیک

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت حاد متابولیک )کتواسیدوز دیابتیک  -1

 و...( را بیان کند.

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -6

 اختالالت حاد متابولیک را تحلیل و تفسیر کند

ئه و ارزیابی ارا ( دکتر گودرزی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اصول مراقبت  دراختالالت  هشتم

 حاد مغزی

 

 مراقبت از بیماران مبتال به سکته مغزی حاد را بیان کند.-1

در مورد نقش پرستار درپایش بیمار،مراقبت و ادارز بیمار مبتال به اختالل -6

مذکور و نقش پرستار فوق،دادن داروها، نقش تغذیه در پیشگیری از اختالل 

 در اصالح سبک زندگی مددجویان با اختالل فوق را بحث و بیان کند.

 

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -6

 سکته مغزی حاد را تحلیل و تفسیر کند

ارائه و ارزیابی  ( دکتر گودرزی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اقبت  دراختالالت اصول مر نهم

 حاد قلبی

مراقبت از بیمار با اختالالت حاد قلبی عروقی )نارسایی قلبی حاد، ادم -1

 ریوی حاد، دیس ریتمی های خطرناک( را بیان نماید.

در مورد نقش پرستار درپایش بیمار،مراقبت و ادارز بیمار مبتال به اختالالت -6

ختالالت مذکور و نقش پرستار فوق،دادن داروها، نقش تغذیه در پیشگیری از ا

 در اصالح سبک زندگی مددجویان با اختالالت فوق را بحث و بیان کند.

بررسی و مراقبت از بیماران با اختالالت حاد فوق را براساس یکی از -3

 الگوهای پرستاری ارائه نماید.

ارائه و ارزیابی  ( دکتر رئوفی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

بت  دراختالالت اصول مراق دهم

 حاد قلبی

مراقبت از بیمار با اختالالت حاد قلبی عروقی )سکته قلبی حاد، تامپوناد -1

 قلبی( را بیان نماید.

در مورد نقش پرستار درپایش بیمار،مراقبت و ادارز بیمار مبتال به اختالالت -6

 فوق،دادن داروها، نقش تغذیه در پیشگیری از اختالالت مذکور و نقش پرستار

 در اصالح سبک زندگی مددجویان با اختالالت فوق را بحث و بیان کند.

بررسی و مراقبت از بیماران به سکته قلبی حاد را براساس یکی از الگوهای -3

 پرستاری ارائه نماید.

ارائه و ارزیابی  ( دکتر رئوفی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(
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اصول مراقبت  درنارسایی  یازدهم 

 حاد تنفسی

 مراقبت از بیمار با نارسایی حاد تنفسی را بیان نماید.-1

در مورد نقش پرستار درپایش بیمار،مراقبت و ادارز بیمار مبتال به اختالل -6

 فوق، را بحث و بیان کند.

بررسی و مراقبت از بیماران با اختالالت مزمگ را براساس یکی از الگوهای -3

 پرستاری ارائه نماید.

ئه و ارزیابی ارا ( دکتر رئوفی 

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

اصول مراقبت  درنارسایی  دوازدهم

 صدمات /ترومای ریوی

 مراقبت از بیماران مبتال به صدمه ریوی را توضیح دهد.-1

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -6

 صدمه ریوی را تحلیل و تفسیر و اجرا کند

ارائه و ارزیابی  ( رئوفی  دکتر

 دانشجویی، بحث و نظارت مدرس(

 


