زاًطگاُ آساز اسالهی ٍاحس تاکستاى

زاًطکسُ پزستاری
طزح زرس تزهی1395- 96
ػٌَاى زرس :بشرگساالى ٍ سلوٌساى ( 3هبحث اذتالالت ذًَی )
ػٌَاى زٍرُ :کارضٌاسی پزستاری

پی ش ًیاس  :بشرگساالى ٍ

تؼساز ٍ ًَع ٍاحسٍ 1 :احس ًظزی
هسرس ً :سا ضایستِ فز

سالوٌساى2
هست زٍرُ 17 :ساػت ًظزی

ًیوسال تحصیلی :اٍل

سهاى بزگشاری :سِ ضٌبِ ّا 13-16:30

فزاگیزاى :زاًطجَیاى تزم پٌجن پزستاری

هکاى بزگشاری :کالس.....

تارید باسًگزی هززاز 1395

َدف کلی
ّ سف کلی ایي زرس کوک بِ زاًطجَجْت کسب تَاًایی هزالبت اس هسزجَیاى

بشرگسال ٍ یا

سالوٌس هبتال بِ اذتالالت ضایغ ذًَی بزاساس فزایٌس پزستاری ٍ با بْزُ گیزی اس هْارتْای تفکز
ذالق هی باضس .
اّساف هزحلِ ای:
رئًس مطب لب تئًری
 هزٍری بزآًاتَهی ٍ فیشیَلَصی سیستن ذًَساس بزرسی ٍ ضٌاذت سیستن ذًَساس اًَاع آًوی ٍ زرهاى آًْا پلی سایتوی ،لکَپٌی ،بشرگی طحال ٍ پارگی آى اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ پالکتی(تزٍهبَسیتَپٌی ،پَرپَرای تزٍهبَسیتَپٌی ایسیَپاتیک) -اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ اًؼمازی(ّوَفیلیّ ،یپَپزٍتزٍهبیٌوی)DIC،

1

 اًَاع لَسوی ٍ زرهاى آًْا لٌفَها(َّچکیي) ،هَلتیپل هیلَها -تشریك ذَى ،اًَاع فزاٍرزُ ّای ذًَی ٍ ػَارض اًتمال ذَى

اّساف رفتاری:
در پبيبن ايه ديرٌ از داوشجًيبن اوتظبر می ريد :
 تزکیب ذَى را تَصیف ًوایٌس ٍ ًمص ّزیک اس سلَل ّای ذَى را تَضیح زٌّس. تست ّای تطریصی هتساٍل زر تؼییي اذتالالت ذًَی را تفسیز ًوایٌس.رستاری هزبَطِ ضزح زٌّس .
 اًَاع آًوی را ّوزاُ با هزالبت ّای پ پلی سایتوی ٍ هزالبت ّای پزستاری آى را تَضیح زٌّس. اًَاع اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ پالکتی را ّوزاُ با هزالبت ّای پزستاری هزبَطِ ضزح زٌّس. اًَاع اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ اًؼمازی را ّوزاُ با هزالبت ّای پزستاری هزبَطِ ضزح زٌّس. اًَاع لَسوی ،زرهاى ٍ هزالبت پزستاری زر ّزیک اس آًْا را تَضیح زٌّس. رٍش ّای تطریصی ،زرهاى ٍ هزالبت ّای پزستاری زر َّچکیي ٍ هَلتیپل هیلَها را تَضیح زٌّس اًَاع فزاٍرزُ ّای ذًَی ً ،حَُ تشریك ،ػَارض اًتمال ذَى ٍ هزالبت ّای پزستاری هزبَطِ را بیاىًوایٌس.

مىببع برای مطبلعٌ :
 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.

ضیَُ ّای یاززّی-یازگیزی:

2

ضیَُ سرٌزاًی ( تَضیحی)
پزسص ٍ پاسد

رسبوٍ َبی آمًزشی:
ٍیسئَ پزٍصکتَر ٍ استفازُ اس بزًاهِ Microsoft PowerPoint
ٍایت بزز ٍ هاصیک
ًوایص فیلن آهَسضی

ارسضیابی:
ريش

تبريخ

ومرٌ

کَئیش

بسٍى اػالم ٍلت لبلی

آسهَى هیاى تزم

تَافك

آسهَى پایاًی

طبك بزًاهِ زاًطکسُ

کٌفزاًس

طبك بزًاهِ

تًجٍ:
 .1تواهی کَئیشّا با استفازُ اس سَاالت تطزیحی اًجام هی ضَز.
 .2آسهَى پایاى تزم ٍ هیاى تزم با استفازُ اس سَاالت تطزیحی ٍ چْار گشیٌِ ای اًجام هی ضَز
 .3آسهَى پایاًی ضاهل کلیِ زرٍس هی باضس ٍ ّیچ لسوتی حذف ًوی گززز

3

جسٍل سماى بٌسی بزًاهِ :
جلسِ
1

هَضَع

تارید

 هؼارفِ ٍ آضٌایی با زاًطجَیاى ،بیاى اّساف ٍ ًحَُ ارسضیابی زاًطجَیاى -هزٍری بزآًاتَهی ٍ فیشیَلَصی سیستن ذًَساس

2

 -بزرسی ٍ ضٌاذت سیستن ذًَساس

3

 -اًَاع آًوی ٍ زرهاى آًْا

4

 -پلی سایتوی ، ،بشرگی طحال ٍ پارگی آى

5

 -اذتالالت خًٍزیشی زٌّسُ پالکتی (تزٍهبَسیتَپٌی)ITP ،

6

 -اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ اًؼمازی(ّوَفیلیّ ،یپَپزٍتزٍهبیٌوی)DIC،

7

 -اًَاع لَسوی ٍ زرهاى آًْا

8

 -لٌفَها(َّچکیي) ،هَلتیپل هیلَها

9

 -تشریك ذَى ،اًَاع فزاٍرزُ ّای ذًَی ٍ ػَارض اًتمال ذَى

4

بعوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ اٍل)
ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4

هَضَع درض :هرٍری بر آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن خًَعاز

تؼذاد ٍاحذٍ1 :احذًظری

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ًیوعال تحصیلی :اٍل

ظاػت تذریط2-4 :

ػذاد داًؽجَیاىً 30 :فر
ت

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد 1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی با آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن خًَساز
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
اجسا خَى را بطٌاسٌذ ٍ ًقص ّر یک از سلَلْای خَى رابذاًٌذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
 - 1ترکیب خَى را بر اساس رفرًس ،بِ طَرکاهل تَصیف ًوایٌذ .
ً - 2قص ّر یک از سلَلْای خًَی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ

5

هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.

بعوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ دٍم)

ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

هَضَع درض :برظی ٍ ؼٌاخت ظیعتن خًَعاز ٍ تعت ّای تؽخیصی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4
تؼذاد ٍاحذً1 :ظری
ظاػت تذریط2-4 :

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ًیوعال تحصیلی :اٍل

تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد 1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
برظی ٍ ؼٌاخت ظیعتن خًَعاز ٍ تعت ّای تؽخیصی

اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
رٍش هؼایٌِ بیوار هبتال بِ اختالالت خًَی رایاد بگیرًذ.
تست ّای تطخیصی هتذاٍل در تؼییي اختالالت خًَی رابذاًٌذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
رٍش هؼایٌِ بیوار را بر اساس رفرىس بِ طَر کاهل ضرح دٌّذ .
تست ّای تطخیصی هتذاٍل در تؼییي اختالالت خًَی را بر اساس رفرًس بِ طَر کاهل تفسیر ًوایٌذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
6

هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.

بعوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ ظَم)

ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

هَضَع درض :اًَاع آًوی

تؼذاد ٍاحذً1 :ظری

ًیوعال تحصیلی :اٍل

ظاػت تذریط2-4 :

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4
پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3
تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی با اًَاع آًوی ٍ درهاى آًْا
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
با اًَاع آًوی آضٌا ضًَذ.
اصَل درهاى آًوی را یاد بگیرًذ
با ًحَُ هراقبت پرستاری از بیواراى هبتال بِ آًوی آضٌا ضًَذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
هفَْم اًَاع آًوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل ضرح دٌّذ.
رٍش ّای درهاًی هتذاٍل در درهاى آًوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
هراقبت ّای پرستاری دراًَاع آًوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل بیاى ًوایٌذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
7

تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس -ارائِ کٌفراًس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.
بعوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ چْارم)

ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی
هَضَع درض :پلی ظایتوی
ًیوعال تحصیلی :اٍل

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4

تؼذاد ٍاحذٍ 1:احذًظری

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ظاػت تذریط2-4 :

تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی با پلی سایتوی ٍ درهاى آًْا
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
با هفَْم ٍ اًَاع پلی سایتوی آضٌا ضًَذ.
اصَل درهاى پلی سایتوی را یاد بگیرًذ
با ًحَُ هراقبت پرستاری از بیواراى هبتال بِ پلی سایتوی آضٌا ضًَذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
هفَْم اًَاع پلی سایتوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل ضرح دٌّذ.
رٍش ّای درهاًی هتذاٍل در درهاى پلی سایتوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
هراقبت ّای پرستاری درپلی سایتوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل بیاى ًوایٌذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT

8

تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس -ارائِ کٌفراًس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.
ظوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ پٌجن)
ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

هَضَع درضّ :وَظتاز ٍ اختالالت خًَریسی دٌّذُ پالکتی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4
تؼذاد ٍاحذً1 :ظری
ظاػت تذریط2-4 :

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ًیوعال تحصیلی :اٍل

تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی باهفَْم ّوَستاز ٍ اختالالت خًَریسی دٌّذُ پالکتی
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
با هفَْم ّوَستاز آضٌا ضًَذ.
اًَاع اختالالت خًَریسی دٌّذُ پالکتی را بطٌاسٌذ
با اصَل درهاى ایي اختالالت آضٌا ضًَذ
با ًحَُ هراقبت پرستاری از بیواراى هبتال بِ اختالالت خًَریسی دٌّذُ پالکتی آضٌا ضًَذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
هفَْم فرایٌذ ّوَستاز رابر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
اًَاع اختالالت خًَریسی دٌّذُ پالکتی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل ضٌاسایی ًوَدُ ٍ ضرح دّيد .
رٍش ّای درهاًی هتذاٍل در درهاى ایي اختالالت را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
هراقبت ّای پرستاری درایي اختالالت را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل بیاى ًوایٌذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
9

تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس -ارائِ کٌفراًس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.
بعوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ ؼؽن)
ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ ماهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

هَضَع درض :اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4

تؼذاد ٍاحذً1 :ظری
ظاػت تذریط2-4 :

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ًیوعال تحصیلی :اٍل

تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد 1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی بااًَاع اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
ػلت اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی را یاد بگیرد
اًَاع اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی را بطٌاسٌذ
با اصَل درهاى ایي اختالالت آضٌا ضًَذ
با ًحَُ هراقبت پرستاری از بیواراى هبتال بِ اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی آضٌا ضًَذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
ػلت اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی رابر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
اًَاع اختالالت خًَریسی دٌّذُ اًؼقادی را بر اساس رفرىس ،بِ طَر کاهل ضٌاسایی ًوَدُ ٍ ضرح دٌّذ.
رٍش ّای درهاًی هتذاٍل در درهاى ایي اختالالت را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
هراقبت ّای پرستاری درایي اختالالت را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل بیاى ًوایٌذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
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تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس -ارائِ کٌفراًس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
هٌابغ تذریط ................ ...................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.
بعوِ تؼالی

رٍزاى (جلعِ ّفتن)
ُ
طرح درض
ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4

هَضَع درض :لَظوی

تؼذاد ٍاحذٍ 1:احذًظری

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ًیوعال تحصیلی :اٍل

ظاػت تذریط2-4 :

تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد 1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی با اًَاع لَسوی ٍ رٍش ُ ای درهاى آى
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
با هفَْم لَسوی آضٌا ضَىد
بااًَاع لَسوی ٍ ًحَُ درهاى ٍ هراقبت آى آضٌا ضَىد
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
اًَاع لَسوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل ضٌاسایی ًنایٌذ ٍ ضرح دٌّذ
رٍش ّای درهاًی هتذاٍل در درهاى لَسوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ.
هراقبت ّای پرستاری درلَسوی را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل بیاى ًوایٌذ.

رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس
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رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.
بعوِ تؼالی

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ ّؽتن)
ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی
هَضَع درض :لٌفَم ٍ هالتیپل هیلَها
ًیوعال تحصیلی :اٍل

تؼذاد ٍاحذٍ1:احذًظری

ظاػت تذریط2-4 :

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4
پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3
تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :هرداد 1391

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی با لٌفَها ٍ هالتیپل هیلَها ٍ رٍش ُای درهاى ٍ هراقبت از آًْا
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
با هفَْم لٌفَها ٍ هالتیپل هیلَها آضٌا ضَىد
با ًحَُ تطخیص ٍ درهاى ٍ هراقبت آًْا آضٌا ضَىد
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
اًَاع لٌفَم ٍ هالتیپل هیلَها را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل ضٌاسایی ًوَدُ ٍ ضرح دٌّذ
رٍش ّای تطخیصی ٍ درهاًی هتذاٍل در درهاى لٌفَم ٍ هالتیپل هیلَها را بر اساس رفرًس ،بِ طَر کاهل
تَضیح دٌّذ.
هراقبت ّای پرستاری درایي بذخیوی ّا را بر اساس رفرًس ،بِ طٍر کاهل بیاى ًوایٌذ.
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس
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رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
هٌابغ تذریط ...................................................................................................... :

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
) Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed
Philadelphia: Saunders.

طرح درض رٍزاًِ (جلعِ ًْن)
ًام داًؽکذُ :پرظتاری ٍ هاهایی

ًام هذرض:آرزٍ هیرزایی

هَضَع درض :تسریق خَى ٍ فراٍردُ ّای خًَی

ػٌَاى درض :داخلی جراحی 4

تؼذاد ٍاحذٍ 1:احذًظری
ظاػت تذریط2-4 :

پیػ ًیاز :داخلی جراحی 3

ًیوعال تحصیلی :اٍل

تؼذاد داًؽجَیاىً 30 :فر

تاریخ آخریي بازًگری طرح درض :ؼْریَر 1390

-------------------------------------------------------------------------------------ّذف کلی درض:
آضٌایی با تسریق خَى ،اًَاع فراٍردُ ّای خًَی ٍ ػَارض اًتقال خَى
اّذاف ٍیصُ درض:
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
با اًَاع فراٍردُ ّای خًَی ٍ کاربرد آًْا آضٌا ضًَذ
باػَارض اًتقال خَى ٍ ًحَُ هقابلِ با آى آضٌا ضًَذ
اّذاف ٍیصُ رفتاری درض (: )SOB
در پایاى ایي درس از داًطجَیاى اًتظار هی رٍد کِ :
اًَاع فراٍردُ ّای خًَی را بر اساس رفرًس بِ طَر کاهل ًام بردُ ٍ کاربرد ّر یک را ضرح دٌّذ
ػَراض کَتاُ هذت ٍ بلٌذ هذت اًتقال خَى را طبق رفرًس بِ طَر کاهل تَضیح دٌّذ
ًحَُ هقابلِ با کلیِ ػَارض اًتقال خَى را طبق رفرًس ٍ بِ طَر کاهل ضرح دٌّذ
رٍغّای تذریط ایي هبحث :سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پاسخ
ٍظایل کوک آهَزؼیٍ :یذئَ پرشکتَرٍ استفادُ از برًاهِ POWER POINT
تکالیف داًؽجَ :حضَربِ هَقغ ٍ فؼال در کالس
رٍغ ارزؼیابی ایي درض :پرسص ٍ پاسخ
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...................................................................................................... : هٌابغ تذریط

 Smeltzer SC, Bare B (2010) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical
Surgical Nursing. (12th ed) .Philadelphia: Lippincott.
 Black J M, Hawks J H (2005). Medical Surgical Nursing. (6th ed)
Philadelphia: Saunders.
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