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 بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي لرستان دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد  

 
 دکتر طوالبي : مدرس         واحد نظري 1: تعداد واحد    مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء: نام درس 

   96-95دومنيمسال  زمان ارا ئه :/پيش نياز: ندارد  /کارشناسي ارشد پرستاري ويژه دومدانشجويان ترم : مخاطبان

 ( 1)مكان : کالس کارشناسي ارشد/11-16شنبه سه ساعات کالس: 12-10شنبه ساعت دوساعات مشاوره : روز  

در اين درس مفاهيم عمومي ، ارزيابي وبررسي بيمار تحت پيوند ، انواع پيوند ، عوارض وتشخيص هاي پرستاري در پيوند اعضا و  شرح درس :

 راقبت ويژه از اين بيماران تدريس خواهد شداقدامات مداخله اي وم

آشنايي دانشجو با مباحث مرتبط با پيوند اعضاء با تاکيد بر جنبه هايي که به پرستاران در ايفاي نقش مراقبتي براي بيماران پيوند  هدف كلي:

 پس از ارائه اين محتواي آموزشي از دانشجو انتظار مي رود:/   عضو کمك مي کند.

 نرم و توپر را توضيح دهد. پيوند اعضاي 

 را توضيح دهد. تاريخچه پيوند، انواع پيوند، مالحظات اخالقي 

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

 .داروهاي سرکوب کننده سيستم ايمني را نام ببرد و جنبه هاي مراقبتي مربوط به اين داروها را شرح دهد 

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

  تشخيص هاي پرستاري مربوط به مددجوي نيازمند پيوند را در دوره قبل و بعد از پيوند نام ببرد و فرايند پرستاري مربوط به آن

 تشخيص ها را شرح دهد.

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

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

 را توضيح دهد. مراقبت هاي پرستاري در پيوند، قلب، کبد، ريه، مغز استخوان، کليه  و پانكراس 

 اساليد(ژکتور ) فيلم و ورسانه هاي آموزشي:ديتا پر .Caseسخنراني، پرسش و پاسخ توسط مدرس و دانشجويان، معرفي شيوه تدريس: 

 وظايف  دانشجو: 

 15% / تهيه وارايه مطلب جديد        مطالعه اجمالي محتواي درس قبل از برگزاري کالس 

  5 %                                              و ارايه در کالستهيه يك کارت خالصه مقاله )بيب کارت(  

 00%                                       +مقالهسمينار 

 50%       آزمون نهايي

 Irwin, Richard S( 2008).Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th:معرفي در کالس        منابع      

Edition. Lippincott Williams & Wilkins.  
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 95- 96 دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري ويژه دوم مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء زمان بندي و موضوعات جلسات درس

 موضوع تاريخ جلسات 

 اول
19/11/95 

 قي(، تاريخچه پيوند، مسائل مربوط به پيوند)کمبود اهداکننده، انواع پيوند، مالحظات اخال -معرفي درس  

 پيوند اعضاي مختلف )نرم و توپر(

 سرکوب ايمني، چكيده اي از داروشناسي سرکوب ايمني 62/11/95 دوم

 سوم
3/16/95 

 تشخيص هاي رايج پرستاري در رابطه با پيوند عضو و مداخالت 

 مشكالت باليني مربوط به پيوند عضو )عوارض پيوند(

 چهارم
11/16/95 

 / تاريخچه، ارزيابي بيمار و تستهاي تشخيصي، پروسيجر، مشكالت د کليه، پانكراسمراقبت هاي پرستاري در پيون

 باليني، فرآيند پرستاري   

 """"/ مراقبت هاي پرستاري در پيوند قلب 11/16/95 پنجم

 """""/مراقبت هاي پرستاري در پيوند کبد 62/16/95 ششم

 """""/مراقبت هاي پرستاري در پيوند  ريه 15/1/92 هفتم

 """"/مراقبت هاي پرستاري در پيوند مغز استخوان 66/1/92 هشتم 

 

 

 
 

 


