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 جراحی، اورژانس و مراقبتهای ویژه-داخلی گروه آموزشی:                 : پرستاری و مامایی خرم آباددانشکده

 7981-89اول : تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                  کارشناسی پرستاری  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

    گوارشی()اختالالت   7بزرگساالن و سالمندان یپرستار :نام واحد درسی

 دارو شناسی ،مفاهیم پرستاری یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح   52/1       تعداد واحد:

 25تعداد دانشجویان:     كالس شماره   مکان برگزاری:      8-11:ساعت  : دوشنبه زمان برگزاری كالس: روز

، دكتر فاطمه محمدی پور             مد غالمیدكتر مح )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید دكتر محمد غالمی    مسئول درس:

 15-11سه شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

مسئول خوردن، هضم و جذب مواد غذايي و دفع محصوالت زايدي است كه مصرف   ( GIسيستم گوارشي )
ن شفوع و بره معدرد خرتم مري شرود( و شده اند. اين سيستم شامل لوله گوارش) لوله پيوسته اي  كه از دها

ارگانهاي ففعي)كبد، كيسه صففا و پانكفاس( مي باشد. هفگونه ناراحتي و اختالل در اين مسيف مي تواند تاثيف 
زيان آوري بف مصف  غذا و مايدات داشته باشد و بنابفاين سالمت عمومي و احساس خوب بودن را بره خررف 

غذيه اي، گوارشي است كه ضمن تدريس اين دروس به دانشجو كمر  اين درس شامل اختالالت ت .بياندازد
مي شود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلي تلفيق نموده و از نظفيه ها و مفاهيم پفستاري و مهارتهراي 
تفكف خالق هنگام كاربفد ففايند پفستاري در مفاقبت از مدد جويان بزرگسال و سالمند بهفه ببرفد. اراهره درس 

دقيعه اول هف جلسه بره پفسرش و پاسرخ در  01تاً به شكل سخنفاني توام با پفسش و پاسخ خواهد بود. عمد
مورد جلسه قبلي پفداخته مي شود تا هم مفوري بف مرالب قبلي صورت گففتره باشرد و هرم ارزيرابي ميرزان 

سرئوالي در مرورد  5دقيعه پايان درس نيز ي  كوييز  01يادگيفي دانشجويان به شكل مستمف ففاهم شود. در
مرالب درس امفوز بفگزار خواهد شد كه پاسخ به آنها نيازمند توجه به مرالب و مثالهاي گفته شده در ضرمن 

 درس است.
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنايي دانشجو با آناتومي و فيزيولوژي سيستم گوارش و آزمونهاي تشخيصي آن،  اخرتالالت مرفي، مدرده، 
ه بزرگ، روشهاي تغذيه اي در بيماران مبرتال بره اخرتالالت گوارشري و ففاينرد پفسرتاري روده باري  و رود

  مفبوطه
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 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 دانشجو باید قادر باشد:
یی دخیل در و عملکرد ارگانهای لوله گوارش را توضیح دهد و فرآیندهای مکانیکی و شیمیا رساختا (1

 هضم و جذب غذا و دفع محصوالت زاید را تشریح كند.

برای بیمارانی كه تحت آزمونهای تشخیصی گوارشی قرار می گیرند، در مورد آمادگی، آموزش و  (5
 مراقبتهای پیگیری بیمار توضیح دهد.

عنوان یك بیماریهای مختلف مری و تظاهرات كلینیکی و درمان آنها را بداند و از فرایند پرستاری ب (3

 چارچوب كاری برای مراقبت از بیماران با بیماریهای مری استفاده كند.

 اهداف لوله گذاری گوارشی و مراقبت از بیماران با این درمانها را توضیح دهد. (5

 )تغذیه كامل وریدی( را شرح دهد. TPN ضمعیارهای پرستاری مورد استفاده برای پیشگیری از عوار (2

 با گاستروستومی استفاده كند.    ننوان چارچوبی برای مراقبت از بیماراپرستاری به ع داز فراین (6

 كند. هعلت شناسی، تظاهرات بالینی و درمان گاستریت حاد، گاستریت مزمن و زخم پپتیك را مقایس (7

مداخالت پرستاری برای بیمارانی كه جهت اختالالت معدی تحت جراحی قرار می گیرند را توضیح  (8

 دهد.

ای و كولیت زخمی را بر اساس پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، ارزیابی تشخیصی و درمان انتریت ناحیه  (9
 طبی مقایسه كند.

 با بیماریهای التهابی روده استفاده كند.  ناز فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیمارا (11

های روده قرار می گیرد،  توصیف جراحی تمسئولیتهای پرستار را در بر آوردن نیازهای بیماری كه تح  (11

 كند.

روده، انسداد روده، سندرم روده  ول كیورتید ،یدر تومورها و سرطان روده، هرن یپرستار یها مراقبت (15

 دهد شرحی پرستار ندیروده را بر اساس فرا یروده، تروماها یتروماها  ر،یپذ كیتحر

سرطان آنوركتال، آبسه ركتال،  نال،شرآیف دال،یلونیپا ستیك د،یدر هموروئ یپرستار یها مراقبت (13
 د. ده شرحی پرستار ندیمدفوع را بر اساس فرا یاریاختی و ب بوستی

 آبسه كبد، سرطان كبد، كله ت،یصفرا )انواع هپات سهیدر اختالالت كبد، ك یپرستار یها مراقبت (15

 دهد. شرحی پرستار ندیصفرا( را بر اساس فرا سهیك سرطان و  تیستیس

صدمات و سرطان پانکراس ( را بر اساس  ت،یدر اختالالت پانکراس )انواع پانکرات یپرستار یها راقبتم (12
 دهد شرحی رستارپ ندیفرا

 

 های تدریس:شیوه
 √پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  √ سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( ردسایر موا
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

  ارائه تکالیف تا پایان زمان برگزاری آزمون پایان ترم خواهد بود و بعد از آن به هیچ عنوان تکلیفی تحویل
 گرفته نمی شود.

 مطالب گفته شده یادداشت بردارند و  ارائه درس به صورت امال نخواهد بود! دانشجویان فقط می توانند از
 بعد از كالس مطالب جزئئ تر را از منابع  گفته شده مطالعه فرمایند و یادداشت بردارند .

  مراجعه به منابع آموزشی، مطالعه و حضور در كالس با آمادگی و جواب به سوؤاالت مهم تا دو نمره
 خواهد داشت. 

 عمدتاً(، جور كردنی، سئواالت كوتاه پاسخ و تشریحی خواهد بود.سئواالت امتحانی به صورت چهارگزینه ای)

 

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
  نمره 5.8: از پایان ترمآزمون    ------آمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

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

 

   نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: دی برای مطالعهمنابع پیشنها

 )منابع اصلی )همه این كتابها در كتابخانه دانشکده پرستاری موجود می باشند 

 
1. Smeltzer SD, Bare B. Brunner and Suddarth Textbook of Medical Surgical 
Nursing 2015 

 :منابع كمکی 
 7331هيد دهقان نيري. تهران: انديشه رفيع، نا  . برونر سودارث.پرستاري بيماريهاي گوارشي. ترجمه3

 7337فيپس، سند مارك. پرستاري بيماريهاي دستگاه گوارش. ترجمه سيد افشين شروفي. تهران: چهر، . 4

 

 
 
 



 را فکرت آموخت به نام آنکه جان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 5 

 زمان بندی و موضوعات درس 
 

 موضوع ساعت تاریخ جلسات

 صيمروري بر فيزيولوژي وآناتومي سيستم گوارشي و تستهاي تشخي 8-11 5/7/97 اول

 سوء تغذيه و انواع روشهاي تغذيه اي و فرايند پرستاري مربوطه 8-11 9/7/97 دوم

 8-11 16/7/97 سوم

 تظاهرات باليني، پاتوفيزيولوژي و درمانهاي طبي و جراحي مددجويان مبتال به اختالالت

مري)ديسفاژي، آشاالزي، ريفالكس، فتق،كانسر مري، صدمات شيميايي و  دهان

 بيماران  نو ساماندهي مراقبت از ايوفيزيكي مري( 

 8-11 53/7/97 چهارم
تظاهرات باليني، پاتوفيزيولوژي و درمانهاي طبي و جراحي مددجويان مبتال به اختالالت 

 بيماران نمعده) گاستريت، زخم پپتيك و كانسر معده( و ساماندهي مراقبت از اي

 8-11 31/7/97 پنجم

درمانهاي طبي و جراحي مددجويان مبتال به اختالالت  تظاهرات باليني، پاتوفيزيولوژي و

) اسهال، يبوست، اختالالت حاد التهابي روده باريك و  كولون( كوچك و بزرگ روده

 بيماران نو ساماندهي مراقبت از اي

 8-11 7/8/97 ششم

ادامه تظاهرات باليني، پاتوفيزيولوژي و درمانهاي طبي و جراحي مددجويان مبتال به 

)اختالالت مزمن التهابي روده، انسداد روده و كانسر  كوچك و بزرگ ت رودهاختالال

 بيماران نهاي روده( و ساماندهي مراقبت از اي

 8-11 15/8/97 هفتم

 تظاهرات باليني، پاتوفيزيولوژي و درمانهاي طبي و جراحي مددجويان مبتال به اختالالت

 نو ساماندهي مراقبت از اي (ستيك دالينلويپ د،ييهمورو آنال ، ستولي، ف شري)فآنوركتال 

 بيماران

 8-11 51/8/97 هشتم
سرطان كبد، هپاتيت باكتريايي ) مبتال به اختالالت كبد  يانمراقبت از مددجو يسامان ده

 و ويروسي، آبسه كبد، پيوند كبد، آميلوئيدوزيس و ويلسون( 

 8-11 58/8/97 نهم
اختالالت كيسه صفرا )كله سيستيت حاد و مبتال به  يانمراقبت از مددجو يسامان ده

 (سنگ صفرا و ... مزمن ،

 8-11 2/9/97 دهم
) پانكراتيت حاد، سرطان  پانكراس مبتال به اختالالت يانمراقبت از مددجو يسامان ده

 پانكراس، صدمات پانكراس(

 ضور در جلسه امتحانح طبق برنامه امتحانات یازدهم

 


