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 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

 طرح درس

                   ( در بیماران جراحیمراقبت صول کلی )ا 8مراقبتهای اختصاصی  عنوان درس:

       مراقبتهای ویژه پرستاری ارشد کارشناسی 4ترم  :دانشجویان

 /.  نظری  5 تعداد واحد:

 : ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

 97-98نیمسال اول سال  ،2-4شنبه یک -هفته دوم 8 زمان ارایه درس:

 : دکتر  علیرضا خاتونیمدرس

ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، مقدمه  درس پیش نیاز:

 پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

 

با آسیب شناسی ، پاتوژنز، و مراقبت ویژه پرستاری در جراحی ها و صدمات ناشی  دانشجویان آشنایی  کلی دوره:دف ه

  از ضربه 

 

 اهداف کلی جلسات 

 دانشجویان اصول مراقبت از بیماران دچار عوارض جراحی  را فرا بگیرند. .1

 دانشجویان با اصول کنترل درد در بیماران جراحی و  تدابیر مراقبتی در بیماران دچار مسمومیت  آشنا شوند.  .2

دانشجویان با  اصول مراقبت در بیماران دچار تروما و  شکستگی اندام فوقانی و تحتانی، و  دچار سندرم  .3

 کمپارتمان آشنا شوند.  

دانشجویان با اختالل آب و الکترولیتها، تدابیر تغذیه ای، و  تدابیر مراقبتی در بیماران تحت جراحی آشنا  .4

 بشوند.  

 دانشجویان اصول مراقبت از بیماران دچار عوارض جراحی  را فرا بگیرند.  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجویان انواع عوارض جراحی را نام ببرند. .1

 اصول مراقبت پرستاری و پزشکی در انواع عوارض جراحی را بیان کنند.دانشجویان  .2

 دومهدف کلی جلسه 
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  آشنا شوند.تدابیر مراقبتی در بیماران دچار مسمومیت   و  دانشجویان با اصول کنترل درد در بیماران جراحی

 اهداف ویژه

 دانشجویان مکانیسم ایجاد درد در بیماران جراحی را بیان کنند. .1

 دانشجویان روشهای تسکین درد در بیماران جراحی را با یکدیگر مقایسه کنند.  .2

 دانشجویان اپیدمیولوژی مسمومیت در جهان و ایران را بیان کنند.  .3

 دانشجویان اصول مراقبت طبی و پرستاری در بیماران دچار مسمومیت را  بیان کنند.  .4

 غیرحضوری - سومهدف کلی جلسه 

دچار سندرم  ، و اندام فوقانی و تحتانی شکستگی تروما و  مراقبت در بیماران دچاراصول دانشجویان با  

 آشنا شوند.  کمپارتمان 

 اهداف ویژه

 اندام فوقانی و تحتانی را بیان کنند. تروما و  شکستگی بیماران دچار تدابیر طبی و پرستاری در دانشجویان  .1

 دانشجویان تدابیر طبی و پرستاری در بیماران سندرم کمپارتمان  را بیان کنند.  .2

  این جلسه توسط دانشجویان ارایه میشود: هدف کلی جلسه چهارم

بیماران تحت جراحی آشنا تدابیر مراقبتی در  ، و تدابیر تغذیه ای ،دانشجویان با اختالل آب و الکترولیتها

 بشوند.  

 اهداف ویژه

 دانشجویان اصول مراقبت در بیماران دچار اختالالت شایع الکترولیتی در بیماران تحت جراحی را بیان کنند.  .1

 دانشجویان تدابیر تغذیه ای در بیماران تحت جراحی را بیان کنند.  .2

 دانشجویان اصول مراقبت طبی و پرستاری در بیماران دچار انواع مختلف تروما را بیان کنند.  .3

 منابع:  

1. Jennings BM. In: Hughes RG.  Work Stress and Burnout Among Nurses: Role 

of the Work Environment and Working Conditions. Patient Safety and 

Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. USA: Agency for 

Healthcare Research and Quality; 2008 Apr. Chapter 26. 

2. Care. UK: National Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care. 

2003 Oct. (NICE Clinical Guidelines, No. 7.) 

3. Hughes RG. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for 

Nurses. USA: Agency for Healthcare Research and Quality; 2008 Apr 

4. Shojania KG, Duncan BW, McDonald KM, et al. Making Health Care Safer: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2668/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2668/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26966/
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A Critical Analysis of Patient Safety Practices.USA: Agency for Healthcare 

Research and Quality; 2001 Jul 

5. Paul L. Marino, Kenneth M. Sutin, M.D.The ICU Book. 3rd edition. Marino/ 

Lippincott Williams & Wilkins, 2007 

 1389تهران، انتشارات نوردانش،  مراقبتهای پرستاری در بخش های ویژه،نیک روان، مالحت.  .6

 ارائه سمینار  بحث گروهی،پرسش و پاسخ ،  سخنرانی، روش تدریس:

 : رایانه، پروژکتور رسانه های کمک آموزشی

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره مونروش آز آزمونمواد 

آزمون کتبی چهار گزینه  آزمون پایان ترم

 ای

 طبق برنامه اداره آموزش طبق برنامه اداره آموزش  12

 دقیقه ابتدای کالس 11 ابتدای هر جلسه  1 پرسش شفاهی کوییز 

ارائه یک سمینار 

موضوع در زمینه 

  درس

ارزشیابی دانشجو توسط 

 چک لیست

 به زیر جدول مراجعه شود 4جلسه    7

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  حضور به موقع در کالس .7

 عدم ترک کالس در هنگام تدریس استاد و همکالسی ها .8

 سمینار در زمینه موضوع درسارائه یک مورد  .9

 عدم استفاده از تلفن همراه و تبلت در كالس  .11

 مشارکت فعال در بحث های گروهی  .11

 خصوص سمینار  نکات مهم در

 هر یک از دانشجویان با هماهنگی مدرس، بایستی یکی از عناوین مرتبط با موضوع درس را انتخاب نمایند. .12

 معتبر استفاده شود. برای تهیه محتوای سمینار از منابع جدید و .13

 استفاده شود. Power Pointجهت ارائه سمینار از نرم افزار  .14

یککک هفتککه قبککر از ارائککه سککمینار، دانشککجو بایسککتی فایککر مربوطککه را بککرای ایهککار نظککر اسککتاد، ای میککر نمایککد و  .15

 تغییرات الزم را اعمال کند. 

 دقیقه میباشد.  11مدت ارائه سمینار، حداکثر  .16

 ه شده، در آزمون پایان ترم جهت طراحی سوال استفاده میشود. از محتویات ارائ .17

 . ( ارزیابی میشوندChecklistسمینارهای ارائه شده، با استفاده از فهرست وارسی) .18

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26966/
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+L.+Marino%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Sutin,+M.D.%22
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 جدول زمانبندی درس

 مدرس موضوع هر جلسه جلسه

1 

 معرفی درس، اصول مراقبت از بیماران دچار عوارض جراحی  

 
 دکتر خاتونی

2 

 اصول کنترل درد در بیماران جراحی 

 تدابیر مراقبتی در بیماران دچار مسمومیت
 دکتر خاتونی

3 

 تروما و  شکستگی اندام فوقانی و تحتانی

 غیرحضوری-سندرم کمپارتمان
 دکتر خاتونی

4 

 اختالل آب و الکترولیتها در  بیماران جراحی

 تدابیر تغذیه ای در بیماران تحت جراحی

 مراقبتی در انواع مختلف تروماتدابیر 

 دانشجویان 

 

 

 دکتر امیر جاللی :EDOمسوول         آقای خشای  مدیر گروه:دکتر خاتونی           نام مدرس:

 


