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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری مامایی

 طرح درس ترمی

 [  اختالالت سیستم حمایتی]( 3پرستاری بزرگساالن/ سالمندان ): عنوان درس

                           واحد 5.0)یا سهم استاد از واحد(  واحد: تعداد                         کارشناسی پرستاری ترم پنجم دانشجویان مخاطبان:

 41-41شنبه یک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

             97-98 اولنیم سال  ،(ترم هفته اول 8) 41-41شنبه سه رس: زمان ارائه د

  اعظم فرجی مدرس:                          (1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان ) س پیش نیاز:ودر

 

به منظور ارائه مراقبت  آشنایی با مراقبت از بیمار مبتال به اختالالت شایع سیستم های حمایتی : هدف کلی درس

اصول  ز مهارت های تفکر خالق،بهره گیری ا با کاربرد فرآیند پرستاری وبزرگسال و یا سالمند به مددجویان 

  اخالقی و موازین شرعی.

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

  های تست و ارزیابی ،پوست فیزیولوژی و آناتومی بر مروریآشنایی با واحد درسی، اهداف، تکالیف،  .4

 قارچی، باکتریایی، ویروسی،)  پوست های عفونت انواعدرمان و مراقبت بیماران مبتال به  آشنایی با .1

 پسوریازیس  درماتیت، انواع ولگاریس، آکنه  و  (انگلی

      انواع و پوست تاولی های بیماری، پوست های سرطان به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .3

 پوستی  اختالالت در درمانی های روش

 ساماندهی و مراقبت های پرستاری از مددجویان با صدمات سوختگی آشنایی با .1

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 های تست و ارزیابی ،پوست فیزیولوژی و آناتومی بر مروری تکالیف، اهداف، درسی، واحد با آشنایی هدف کلی جلسه اول:

  تشخیصی

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . آناتومی پوست را شرح دهد.4-4

 . فیزیولوژی پوست را توضیح دهد.1-4

 دهد.. فرآیند طبیعی پیری پوست و تغییرات پوستی شایع در سالمندان را شرح 3-4

 دهد. نه ی پوست، مو و ناخن توضیحمفیدترین جزئیات بررسی جسمانی را در هنگام معای. 1-4

 . ضایعات اولیه و ثانویه ی پوست را با شکل و نحوه ی توزیع آن توصیف نماید.0-4

 آزمون های تشخیصی متداول در اختالالت پوستی را شرح دهد. .1-4
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 قارچی، ویروسی، باکتریایی،)  پوست های عفونت انواع درمان و مراقبت بیماران مبتال به آشنایی با :ومد هدف کلی جلسه

 پسوریازیس  درماتیت، انواع ولگاریس، آکنه  و (انگلی

 :ومد اهداف ویژه جلسه

 ددر پایان دانشجو قادر باش

 علل ایجاد کننده آن را شرح دهد.. عفونت های باکتریایی پوست و 4-1

 اد کننده آن را توضیح دهد.علل ایج. زردزخم و 1-1

 را توضیح دهد.زردزخم . تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در 3-1

 . فولیکولیت، دمل و کورک و علل ایجاد کننده آن را توضیح دهد.1-1

 را توضیح دهد.فولیکولیت، دمل و کورک . تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در 0-1

 عفونت زونا یا هرپس زوستر و تظاهرات بالینی آن را شرح دهد.. 1-1

 . اقدامات درمانی و مراقبتی در عفونت زونا را توضیح دهد.7-1

 . عفونت های قارچی )میکوتیک( را توصیف نماید.8-1

 . گال )جرب( و تظاهرات بالینی آن را شرح دهد.9-1

 توضیح دهد.. اقدامات درمانی و مراقبتی در گال )جرب( را 45-1

 . آکنه ولگاریس را شرح دهد.44-1

 . تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در آکنه ولگاریس را توضیح دهد.41-1

 . درماتیت تماسی را شرح دهد.43-1

 . عالئم درماتیت تماسی، درمان و مراقبت آن را توصیف نماید.41-1

 دهد. . پسوریازیس و تظاهرات بالینی آن را توضیح40-1

 . اقدامات درمانی، مراقبتی و آموزشی در پسوریازیس را شرح دهد.41-1

 

 

انواع  و پوست تاولی های بیماری ،پوست های سرطان درمان و مراقبت بیماران مبتال به آشنایی با :موس هدف کلی جلسه

 روش های درمانی در اختالالت پوستی

 :مسو اهداف ویژه جلسه

 باشددر پایان دانشجو قادر 

 . مالنوما و انواع آن را شرح دهد.4-3

 . تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در مالنوما را توضیح دهد.1-3

 را شرح دهد.علل ایجاد کننده آن  و (BCC) بازال های سلول کارسینوم. 3-3

 را توضیح دهد. (BCC) بازال های سلول تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در کارسینوم. 1-3

 و علل ایجاد کننده آن را شرح دهد. (SSC)سنگفرشی  های سلول . کارسینوم0-3

 را توضیح دهد. (SSC)سنگفرشی  های سلول . تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در کارسینوم1-3

 توصیف نماید.. سارکوم کاپوزی و انواع آن را 7-3

 علل ایجاد کننده آن را توضیح دهد.پمفیگوس ولگاریس و . 8-3

 . تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در پمفیگوس ولگاریس را توضیح دهد.9-3

 جانسون را شرح دهد. -. علل ایجاد کننده نکروز کشنده اپیدرم و سندرم استیونس45-3

 جانسون را توضیح دهد. -اپیدرم و سندرم استیونس. تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در نکروز کشنده 44-3

 . پانسمان های بسته را توضیح دهد.41-3

 . پانسمان های خیس یا مرطوب را شرح دهد.43-3

 پانسمان های نگهدارنده ی رطوبت را توصیف نماید.. 41-3

 توضیح دهد. .  پانسمان های هیدروژل، هیدروکلوئید، پانسمان های فوم و آلژینات های کلسیم را40-3
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 . حمام درمانی )بالنئوتراپی( و مراقبت های مربوطه را شرح دهد.41-3

 لیزر درمانی در ضایعات پوستی را توضیح دهد. .47-3

 . کشیدن پوست )ریتایدکتومی( را شرح دهد.48-1

 

 ساماندهی و مراقبت های پرستاری از مددجویان با صدمات سوختگی آشنایی با :مچهار هدف کلی جلسه

 :مچهار اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 . سوختگی را تعریف نماید.4-1

 . انواع سوختگی را شرح دهد.1-1

 . عوامل موثر بر شدت سوختگی را بیان کند.3-1

 تعیین نماید. را . درجه بندی و درصد سوختگی1-1

 در سوختگی را توضیح دهد. اثرات موضعی و عمومی. 0-1

 یک از مراحل سوختگی را بشناسد. های مراقبتی و عوارض احتمالی هر. اولویت 1-1

 سوختگی را شرح دهد. ات در طول مراحل فوری، حیاتی و حاد صدماتمایعنیازهای جایگزینی . 7-1

 نوتوانی مددجو را توضیح دهد.. مراقبت های پرستاری از سوختگی در سه مرحله اورژانس حاد، عفونی، مزمن و 8-1

 جراحی های ترمیمی متداول در سوختگی را شرح دهد.. 9-1

 در بازگشت به زندگی را توضیح دهد.. نحوه آموزش به مددجو و خانواده 45-1

 . چالش های روانی اجتماعی مرتبط با صدمات سوختگی را شرح دهد.44-1

 

 منابع 
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شریعت؛ ا، نمادی وثوق؛ م، موحدپور؛ ا. برونر و سودارث پرستاری داخلی جراحی پوست و سوختگی. تهران، نشر جامعه . 1

 آخرین چاپنگر.

 )آخرین چاپ( آییژ نشرالکمن، پرستاری بیماری های داخلی و جراحی. تهران، . 0

 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش تدریس:
 

 پاورپوینت، ویدیوپروژکتور وسایل آموزشی :
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 سنجش و ارزشیابی                                                                           

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 - - - - ترمآزمون میان 

   درصد 95 چهار گزینه ای و تشریحی آزمون پایان ترم

 41-41 هر جلسه درصد 45  حضور فعال در کالس

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور منظم و قبل از استاد در کالس درس 

 .استفاده از گوشی و تبلت و... در کالس درس مجاز نمی باشد 

  هر جلسهانتظار مطالعه قبل از ارائه مطالب 

 

 

 

 اختالالت سیستم حمایتی جدول زمانبندی درس

 41-41شنبه سه  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 و ارزیابی پوست، فیزیولوژی و آناتومی بر مروری تکالیف، اهداف، درسی، واحد با آشنایی 4

  تشخیصی های تست

 اعظم فرجی

باکتریایی، )              پوست های عفونت انواع درمان و مراقبت بیماران مبتال به آشنایی با 1

 پسوریازیس درماتیت، انواع ولگاریس، آکنه  و انگلی( قارچی، ویروسی،

 آموزش مجازی

و  پوست تاولی های بیماری ،پوست های سرطان درمان و مراقبت بیماران مبتال به آشنایی با 3

 درمانی در اختالالت پوستیانواع روش های 

 اعظم فرجی

 ساماندهی و مراقبت های پرستاری از مددجویان با صدمات سوختگی آشنایی با 1
 

 اعظم فرجی

 

 

 

 

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدیر گروه:               نام و امضای مدرس:

 تاریخ ارسال:         تاریخ ارسال:                  تاریخ تحویل:
 


