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پرستاری  گروه آموزشی:       آبادپرستاری ومامایی خرم دانشکده:

 داخلی جراحی

                    کارشناسی ارشد پرستاری ویژه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 
 69-69: نیمسال اول حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

)دستگاه  6 های ویژه اختصاصیپرستاری مراقبت :نام واحد درسی

تعداد                          (شکم و لگنجراحی  – گوارش

   نظری :دنوع واح     5.0: دواح

های های ویژه، مراقبتمقدمه ای بر پرستاری مراقبت یش نیاز:پ 

های مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، پرستاری در بخش

 داروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء
  15-11 :ساعت  شنبه : سه روز :زمان برگزاري كالس

 0کالس  :مکان برگزاری 

 دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس 5 :تعداد دانشجویان

   

 دکتر فاطمه گودرزی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

، 11تا  15، دوشنبه 15تا  8شنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو

 11تا  11.0همه روزهای هفته 

 

 ید()لطفا شرح ده رح دوره:ش

خواهند توانست باا اتکاا این درس فراگیران پایان فراگیری در 

در کلیه مراحا  از پیشاگیری تاا درماان و  ی خود،هابه آموخته

نقاش فعاا   هاای شاکم و لگاناختالالت گوارشی و جراحیبازتوانی 

داشته و ضمن رعایت نکات مرتبط با سالمت خود، خانواده و کلیاه 

را در عرصاه  پیشاگیری ه ساطو ماداخالت در هما ،اعضای اجتماا 

هاای اختالالت گوارشی و تحات جراحای مبتال بهمراقبت از بیماران 

 به کار بندند. شکم و لگن

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

دانشاوو باا آسایب شناسای، پااتو نز و مراقبات ویاژه آشنایی 

 های دستگاه گوارش و در جراحی شکم و لگنپرستاری از بیماری

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )ی:بینابیناهداف 

 (بنویسید

 از دانشوویان انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

های روشگوارش، با آگاهی از آناتومی و فیزیولو ی دستگاه  .1

های پرستاری )شام  شر  حا  پرستاری، معاینات ارزیابی

و پرستاری در مطالعات تشخیصی(  بالینی و ارزیابی

مبتال به اختالالت سیستم  ارزیابی فوری بیماران بدحا 

 را شر  دهند. )حیطه شناختی( گوارش

های شام  پانکراتیت حاد، خونریزیمشکالت بالینی ویژه ) .1

ها، نارسایی و آنسفالوپاتی کبدی، دستگاه گوارش، هپاتیت

های نارسایی مزمن کبدی، انوا  ضربات شکمی، بیماری

های داخ  شکمی، سندروم حاد عفونتای، التهابی روده

کمپارتمنت شکمی، تغذیه و اختالالت آن در بیمار با حا  

 را شر  دهند. )حیطه شناختی( (وخیم
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های رایج مداخالت مناسب پرستاری در رابطه با تشخیص .3

را شر  دهند. )حیطه در اختالالت سیستم گوارش  پرستاری

 شناختی(

لینی ویژه و مراقبت ویژه های پرستاری، مشکالت باارزیابی .4

را شر   های شکم و لگنپرستاری در بیماران تحت جراحی

 دهند. )حیطه شناختی(

مراقبت ویژه  وانوا  پروسیورهای جراحی شکم و لگن  .5

را با تاکید بر ها پرستاری در بیماران تحت این جراحی

 )حیطه شناختی( های نوین شر  دهند.روش

را با تاکید بر  پایش فشار داخ  شکمیها و مراقبت از درن .6

 آخرین شواهد شر  دهند. )حیطه شناختی(

 

 های تدریس:شیوه

 *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *پرسش و پاسخ 

یادگیری  *    (PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله) *بحث گروهی

 *(TBLمبتنی بر تیم)

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد
 

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

حضور به موقع در کالس درس و مشارکت فعا  در مباحث هر  -

 جلسه

ارائه یک سمینار کالسی و جستووی شواهد در راستای ارائه  -

 آخرین شواهد در خصوص موضو  سمینار کالسی

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  *یدپرو کتور اسال  *خته و گچت * وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04 آزمون پایان ترم

شرکت فعا  در کالس     نمره درصد 04انوام تکالیف 

 نمره درصد 04

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    * تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

باشاند با توجه به اینکه دانشوویان در مقطع کارشناسی ارشد می

جستووی بهترین منابع و آخرین شواهد بخشی از وظایف محوله باه 

 باشد.ایشان می
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 طاستاد مربو عنوان مطالب تاریخ جلسه

اپیدمیولو ی، اتیولو ی  12/2/1330 1

تشخیص، و پاتوفیزیولو ی 

های درمان و مراقبت

های پرستاری خونریزی

گوارشی با تاکید بر 

 آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولو ی، اتیولو ی  1/8/1330 2

تشخیص، و پاتوفیزیولو ی 

های درمان و مراقبت

پرستاری تروماهای 

گوارشی با تاکید بر 

 رین شواهدآخ

 دکتر گودرزی

اپیدمیولو ی، اتیولو ی  11/8/1330 3

تشخیص، و پاتوفیزیولو ی 

های درمان و مراقبت

های پرستاری بیماری

التهابی روده با تاکید 

 بر آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولو ی، اتیولو ی  18/8/1330 4

تشخیص، و پاتوفیزیولو ی 

های درمان و مراقبت

ایی مزمن پرستاری نارس

کبدی با تاکید بر آخرین 

 شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولو ی، اتیولو ی  10/8/1330 5

تشخیص، و پاتوفیزیولو ی 

های درمان و مراقبت

پرستاری اختالالت تغذیه 

با تاکید بر آخرین 

 شواهد

 دکتر گودرزی

انوا  روشهای تشخیصی در  1/3/1330 6

اختالالت گوارشی و 

ی های پرستارمراقبت

با تاکید بر مربوطه 

 آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

پروسیورهای جراحی انوا   2/3/1330 7

با تاکید بر  شکم و لگن

 آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

مراقبت ویژه پرستاری در  11/3/1330 8

-بیماران تحت این جراحی
ها و مراقبت از درنو  ها

پایش فشار داخ  شکمی را 

با تاکید بر آخرین 

 شواهد

 کتر گودرزید

...    
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