بسوِ تؼالی

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد تاکستاى
داًشکدُ پرستاری
طرح درس پرستاری اختالالت حرکتی ٍ بافت ّوبٌد
ًام ٍاحد  :پرستاری ارتَپدی ٍ اختالالت ّوبٌد

ًَع ٍ تؼداد ٍاحد ً :ظری ـ ٍ1احد

ساعت آهَزشی 17 :ساػت

ًیوسال اٍل 96-95

ساػت برگساری :

رٍز برگساری :

هدرس  :هحودی

فراگیراى  :داًشجَیاى ترم  3پرستاری

شرح درس:
در ايي درض ابتذا داًؽجَيبى بب آًبتَهی ٍ فيسيَلَشی ظيعتن اظکلتی عضالًی آؼٌب هی ؼًَذ .ظپط بِ بررظی ٍ ؼٌبخت ٍ
هعبيٌبت فيسيکی ٍ تعت ّبی تؽخيصی ظيعتن دظتگبُ اظکلتی عضالًی پرداختِ ّ ،وچٌيي بِ ظبهبى دّی ٍ هراقبت جبهع
پرظتبری از هذجَيبى هبتال بِ اختالالت ظيعتن

حرکتی ٍ ببفت ّوبٌذ ؼبهل

صذهبت ظيعتن عضالًی  ،حرکتی ٍ هفبصل ،

ؼکعتگی ّب ٍ اًَاع آى  ،در رفتگی ّب  ،پيچ خَردگی ّب ٍ کؽيذگی ّب  ،اختالالت هتببَليکی اظتخَاى ؼبهل ؛ اظتئَپرٍز  ،بيناری
پبشُ  ،اظتئَهبالظی ً ،قرض ٍ آرتريت ًقرظی ّ ،يپرکبلوی ّ ،يپَکبلوی  ،اظتئَآرتريت بب تبکيذ براقذاهبت پرظتبری  ،عفًَت ّبی
اظتخَاى ؼبهل اظتئَهيليت  ،آرتريت عفًَی  ،ظل اظتخَاى ٍ هفبصل ٍ ظتَى فقرات  ،تَهَرّبی اظتخَاى ٍ هراقبتْبی ٍيصُ
پرظتبری  ،اختالالت پب ؼبم ل ّبلَکط ٍالکَض ٍ  ، ..اختالالت ببفت ّوبٌذ ؼبهل آرتريت رٍهبتَئيذ ،لَپَض اريتوبتَظيعتويک ٍ
اظکلرٍدرهی ٍ هراقبت ّبی پرظتبری هربَطِ بب کبربرد فرآيٌذ پرظتبری پرداختِ خَاّذ ؼذ.

َذف كلی :
آؼٌبيی داًؽجَيبى بب اختالالت حرکتی  ،عالين ،رٍغ ّبی تؽخيص ٍ درهبى ٍ هراقبتْبی پرظتبری بر اظبض فرآيٌذ پرظتبری
اَذاف اختصبصی :
 - 1آًبتَهی ٍ فيسيَلَشی ظيعتن اظکلتی عضالًی را در دٍ بٌذ ؼرح دّذ.
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ً - 2کبت هْن در بررظی ٍضعيت ظالهت ظيعتن اظکلتی عضالًی را ليعت کٌذ.
 - 3تعتْبی رايج تؽخيصی در اختالالت ظيعتن اظکلتی عضالًی را بِ طَر هختصرؼرح دّذ.
 - 4هراقبتْبی پرظتبری را در هذدجَيبى هبتال بِ اختالالت ظيعتن حرکتی را ؼرح دٌّذ.
 - 5هراقبتْبی پرظتبری را در هذدجَيبى هبتال بِ اختالالت هتببَليکی اظتخَاى ؼرح دٌّذ.
 - 6هراقبتْبی پرظتبری را در بيوبر هبتال بِ عفًَت ّبی اظتخَاى را ؼرح دٌّذ.
 - 7هراقبتْبی پرظتبری را در بيوبر هبتال بِ تَهَرّبی اظتخَاى ؼرح دٌّذ.
 - 8هراقبتْبی پرظتبری را در بيوبر هبتال بِ اختالالت اختالالت پب ؼرح دٌّذ.
 - 9هراقبتْبی پرظتبری را در بيوبر هبتال بِ اختالالت ببفت ّوبٌذ ؼرح دٌّذ.
مذت زمبن تذریس  17 :ظبعت
ريش تذریس  :ظخٌراًی  ،پرظػ ٍ پبظخ  ،بحج گرٍّی

جدٍل زهاًبٌدی جلسات
جلسِ

رئَس هطالب هبحث اختالالت حرکتی ٍ بافت ّوبٌد

1

ارائِ طرح درض  ،آًبتَهی ٍ فيسيَلَشی ظيعتن اظکلتی عضالًی ،

2

بررظی ٍ ؼٌبخت ٍ هعبيٌبت فيسيکی ظيعتن دظتگبُ اظکلتی عضالًی  ،تعت ّبی
تؽخيصی ظيعتن دظتگبُ اظکلتی عضالًی
ظبهبى دّی ٍ هراقبت جبهع پرظتبری از هذجَيبى هبتال بِ اختالالت ظيعتن حرکتی

3

(در رفتگی ّب  ،پيچ خَردگی ّب ٍ کؽيذگی ّب )

4

ظبهبى دّی ٍ هراقبت جبهع پرظتبری از هذجَيبى هبتال بِ اختالالت ظيعتن حرکتی
(ؼکعتگی ّب ٍ اًَاع آى )

5

اداهِ ؼکعتگی ّب ٍ اًَاع آى

6

اداهِ ؼکعتگی ّب ٍ عَارض آى

7

اختالالت هتببَليکی اظتخَاى ( اظتئَپرٍز)

8

اداهِ اختالالت هتببَليکی اظتخَاى (بيوبری پبشُ  ،اظتئَهبالظی ً ،قرض ٍ آرتريت
ًقرظی)

9

عفًَت ّبی اظتخَاى ( اظتئَهيليت  ،آرتريت عفًَی  ،اظتئَآرتريت  ،ظل اظتخَاى ٍ
هفبصل ٍ ظتَى فقرات)

10

تَهَرّبی اظتخَاى  ،اختالالت پب ( ّبلَکط ٍالکَض  ،اًگؽت چکؽی ًَ ،رٍم هَرتَى
 ،فبؼيت کف پب  ،پبچٌگبلی  ،هعطح بَدى کف پب  ،فرٍرفتگی ًبخي در پَظت  ،هيخچِ )

11

اختالالت ببفت ّوبٌذ (آرتريت رٍهبتَئيذ)

12

اختالالت ببفت ّوبٌذ (لَپَض اريتوبتَظيعتويک ٍ اظکلرٍدرهی)
2

زهاى برگساری

يسبیل كمک آمًزشی  :پرٍشکتَر  ،کبهپيَتر  ،پبٍرپَيٌت
شیًٌ ارزشیببی :
حضَر فعبل ٍ هؽبرکت در بحج ّبی کالظی %10 :
کٌفراًط کالظی  20 :درصذ
اهتحبى پبيبى ترم  70:درصذ
شبیبن ركر است مببحث برای امتحبن میبن ترم ي پبیبن ترم مشخص شذٌ ي بٍ اطالع داوشجًیبن گرامی خًاَذ رسیذ .
*مًضًع كىفراوس بب پیشىُبد داوشجً ي مًافقت استبد تعییه می شًد .
* سیبست مسئًل ديرٌ در برخًرد بب غیبت ي تبخیر داوشجً در كالس درس  :کعر ًورُ ٍ برخَرد طبق ضَابط آهَزؼی
مىببع پیشىُبدی مبحث پرستبری اختالالت حركتی ي ببفت َمبىذ :
 1ـ بلک ٍ َّکط .پرظتبری داخلی ٍ جراحی ارتَپذی .ترجوِ فريبب بلَرچی فرد .چبپ اٍلً .ؽرجبهعِ ًگر.1389 .
 1ـ برًٍر ٍ ظَدارث .پرظتبری داخلی ٍ جراحی ارتَپذی .ترجوِ پَراى ظبهی بب تبئيذ هَْغ صلصبلی .چبپ اٍلً .ؽربؽریٍ .يرايػ
جذيذ.
 2ـ اظذی ًَقببی الف  .پرظتبری ظبلوٌذی.ترجوِ ظيبهک قبظوی ٍ ،يذا قذرتی  ،اظوبعيل فالح هْر آببدی  ،فرؼتِ رضبيی  .تْراى:
ًؽر جبهع ًگر.1392.
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هٌابغ ٍزارت بْداشت ّن در ایي فَلدر ضویوِ هی باشد.
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