دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان

دانشکده پرستاری

ػٌَاى درس :داخلی جراحی( -)3ثیوبریْبی چؽن  ،گَغ ٍ حلك ٍ ثیٌی تؼذاد ٍاحذٍ 0/7 :احذ ( 12ظبػت)(از ٍ 3احذ)
هذت کالس  2:ظبػت
ًَع ٍاحذً :ظری
رٍز برگساری کالس :ظِ ؼٌجِ
گرٍُ فراگیر:داًؽجَیبى وبرؼٌبظی پیَظتِ پرظتبری– ترم 5
ًیوسال :اٍل 95-96

پیص ًیاز :ثیوبریْبی داخلی جراحی 2ٍ1
هذرسً :ذا ؼبیعتِ فر،وبرؼٌبض ارؼذ پرظتبری هرالجت ّبی ٍیصُ

ضرح درس:
چؽن  ،گَغ ٍثیٌی اػضبء حعی وبهالً اختصبصی ّعتٌذ وِ دچبر اختالالت هتؼذدی هی ؼًَذ وِ ایي
اختالالت در وبّػ اظتمالل فرد ٍ خَدهرالجتی،حط اهٌیت  ،تَاًبیی تؼبهل ثب اجتوبع ٍهحیظ ٍ  ..تأحیردارد .در
ایي درض داًؽجَیبى هبهبیی ثب اًَاع ثیوبریْبی هرثَط ثِ گَغ  ،حلك ٍ ثیٌی آؼٌب خَاٌّذ ؼذ تب ثتَاًٌذ در
ػرصِ ثبلیٌی اًذٍختِ ّبی تئَری خَد را در خذهت رظبًی ثِ ثیوبراى ثىبر ثرًذ.

ّــذف کلــي:
آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اختالالت ٍ ثیوبریْبی گَغ ٍ حلك ٍ ثیٌی در هَرد ػال
درهبى آًْب
اّــذاف ٍيژُ(:اختصاصي)

ین،تؽخیص ،فیسیَپبتَلَشی ٍ

در پاياى ايي دٍرُ از داًطجَ اًتظار هي رٍد کِ:
 .1لعوتْبی هختلف ظیعتن ثیٌبیی ٍػولىرد آًْب را تَصیف وٌذ.
ً .2حَُ ثررظی ثیوبر ثب اختالالت ظیعتن ثیٌبیی را ثیبى ٍ رٍؼْبی تؽخیصی رایج در ظیعتن ثیٌبیی را
تَضیح دّذ.
 .3پبتَفیسیَلَشی ٍ ًحَُ اصالح اختالالت اًىعبری چؽن را ثب ّذیگر همبیعِ وٌذ.
 .4ثیوبری گلَوَم را تؼریف،اًَاع،ػلل،پبتَفیسیَلَ .شی ٍ تذاثیر درهبًی ٍ جراحی در ایي ثیوبری را تَضیح
دّذ.
 .5وبتبراوت ،ػلل،اًَاع،پبتَفیسیَلَشی تظبّرات ثبلیٌی ٍ تذاثیر درهبًی در ایي ثیوبری را تَصیف وٌذ.
 .6اختالالت هرثَعِ ثِ ؼجىیِ (جذاؼذگی ٍ دشًراظیَى هبوَال ٍ  )..را ًبم ثردُ ٍ ػلل،ػالین ٍ الذاهبت
درهبًی در هَرد ّروذام را ثیبى ًوبیذ.
 .7اًَاع وًَصیىتیَیت را از ًظر ػالین ٍ درهبًْبی هَرد ًیبز را ثب ّوذیگر همبیعِ وٌذ.
 .8اٍرشاًعْبی چؽوی ٍ اختالالت ؼجىیِ در فؽبر خَى (پرُ اوالهپعی) را ثیبى وٌذ
 .9لعوتْبی هختلف گَغ را ثب رور ػولىرد آى در ظیعتن ؼٌَایی را تَصیف وٌذ.
ً .10حَُ ثررظی ،هؼبیٌبت فیسیىی ٍ رٍؼْبی تؽخیصی هْن در اختالالت ؼٌَایی را تَضیح دّذ.
 .11ثیوبریْبی گَغ خبرجی ،ػلل،پبتَفیسیَلَشی ٍ تظبّرات ثبلیٌی ٍ هرالجتْبی پرظتبری الزم در هَرد آًْب
را تَضیح دّذ.
 .12اًَاع اٍتیت هیبًی را از ًظر پبتَفیسیَلَشی ،ػلل ٍ ػالین ثب ّوذیگر همبیعِ وٌذ.
 .13ػلل ،پبتَفیسیَلَشی ،تظبّرات ثبلیٌی ٍ رٍؼْبی درهبًی درثیوبریْبی گَغ داخلی (الثیرًتیت،هیٌیر) را
ثیبى وٌذ.
 .14ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی حلك ٍ ثیٌی آؼٌب ؼذُ ٍ ثیوبریْبی هْن آًْب را ثب رور ػلل،ػالین ٍ درهبى آى
تَضیح دّذ.

رٍش تذريس:
ظخٌراًی  -پرظػ ٍ پبظخ
الگَی تذريس:
پیػ ظبزهبى دٌّذُ

ٍسايل کوک آهَزضي :وبهپیَتر ٍ دیتب پرٍشوتَر،هبشیه ٍ ٍایت ثردً،وبیػ تصبٍیر

ٍظايف ٍ تکالیف داًطجَ:
 -1داًؽجَیبى ثبیعتی ثغَر هرتت ٍ هٌظن در جلعبت آهَزغ حضَر داؼتِ ثبؼٌذ.
 -2هغبلؼِ هٌبثغ هغبلؼِ لجل ٍ ثؼذ از ؼروت در والض ثِ هٌظَر حضَر پَیب ٍ فؼبل در هجبحج والظی.
 -3ؼروت داًؽجَ در وَئیسّب ٍ اهتحبى پبیبى ترم الساهی اظت.

رٍش ارزضیابي داًطجَ:

درصذ

ًورُ

ؼرح فؼبلیت

ردیف
1

حضَر هٌظن ٍ ؼروت فؼبل در هجبحج والض

10

2

2

وَئیسّب

15

3

3

آزهَى تراووی (پبیبى ترم)

75

15

100

20

جوغ

هٌا بغ هطالؼِ:
1. Smeltzer S.C, Bare G.B, Hinkle J.L, Cheever K.H. Brunner & Suddarth`s
Textbook of Medical-Surgical Nursing. 11th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2008.
هٌابغ برای هطالؼِ بیطتر:

ٍٍ-1گبى داًیل ٍ ّوىبراى .ولیبت چؽن پسؼىی .ترجوِ دوتر هحعي ارجوٌذ ٍ.یرایػ . 15چبح اٍل .اًتؽبرات
آررهْر 1378
-2ظرهعت ّبدی،ثبلری ظیذ حویذرضب .خالصِ ثیوبریْبی گَغ ٍگلَ ثیٌی .چبح اٍل اًتؼبرات تیوَرزادُ – ًؽر
عجیت1386.
-3پرظتبری داخلی -جراحی ثرًٍر ظَدارث (هجحج تٌفط ،چؽن ٍگَغ) ترجوِ ّبی فبرظی هَجَد (ٍیرایؽْبی
جذیذ)

( جذٍل زهبى ثٌذی ارائِ جلعبت)

جلعِ

هَضَع

اٍل
هؼبرفِ_ ارزؼیبثی آغبزیي _ تجییي
اًتظبرات
ارزضیابي تطخیصي

اّذاف جلعبت
ثرلراری ارتجبط اعویٌبى از داؼتي پیؽٌیبزّب _ جبیبثی _ تؼییي ٍ
تجییي اّذاف
 -1لعوتْبی هختلف ظیعتن ثیٌبیی ٍػولىرد اجسای آى را ؼرح دّذ
.

ً-2حَُ ثررظی ثیوبر ثب اختالالت ظیعتن ثیٌبیی را ثیبى ٍ رٍغّبی
هرٍری ثر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی چؽن؛
تؽخیصی رایج در ظیعتن ثیٌبیی را تَضیح دّذ.
هؼبیٌِ ػوَهی – اختالالت اًىعبری
 -3ػلل،ػالین ٍ رٍؼْبی درهبى ػیَة اًىعبری چؽن را ثیبى وٌذ
-2ثیوبری گلَوَم را تؼریف،اًَاع،ػلل،پبتَفیسیَلَ.شی ٍ تذاثیر درهبًی
ٍ جراحی در ایي ثیوبری را تَضیح دّذ.

دٍم

وبتبراوت  -گلَوَم -اظتراثیعن

 -3وبتبراوت ،ػلل،اًَاع،پبتَفیسیَلَشی تظبّرات ثبلیٌی ٍ تذاثیر
درهبًی در ایي ثیوبری را تَصیف وٌذ.
 -3در هَرد ػلل،ػالین ٍ درهبًْبی اظتراثیعن ثحج وٌذ.

سَم اختالالت ؼجىیِ  -ثیوبریْبی التْبثی -1ػلل،اًَاع ٍ ػالین ٍ درهبًْبی هختلف وٌذگی ؼجىیِ را تَضیح

ٍ ػفًَی چؽن –اٍرشاًعْبی چؽن
ارزضیابي تکَيٌي

دّذ
-2ثیوبری  AMDراتؼریف ٍ ثب تَجِ ثِ ػالین آى را ازوٌذگی ؼجىیِ
افتراق دّذ
-3ظٌذرم چؽن خؽه را تَضیح دادُ ػلل،ػالین ٍ درهبى آى را
تَضیح دّذ.
-4اًَاع هختلف وًَصیىتیَیت را ثب ّوذیگر همبیعِ وٌذ
-5اٍرشاىظْبی چؽن ٍ الذاهبت درهبًی در هَرد ّر وذام را تَضیح
دّذ
-1لعوتْبی هختلف اًذام ؼٌَایی ٍ ًمػ ّر وذام راثیبى وٌذ.

چْارم
هرٍر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی وَغ،
ثررظی ٍ هؼبیٌِ گَغ – اًَاع ون
ؼٌَایی

-2فیسیَلَشی ؼٌَایی (تجذیل اهَاج صَتی ثِ صذا در هغس) ٍ
ػولىردّبی اصلی گَغ را ؼرح دّذ.
-3رٍؼْبی ثررظی ٍ هؼبیٌِ گَغ(اتَظىَپی،ریٌٍِ،ثر،اٍدیَهتری ٍ)...
را ثب ّوذیگر همبیعِ وٌذ.
-4در هَردػلل،ػالین ٍدرهبى اًَاع هختلف وبّػ ؼٌَایی ثحج وٌذ.
-1در هَرد ػلل،ػالین ٍ درهبى ثیوبریْبی گَغ خبرجی ثحج نًذ .

پٌجن
ثیوبریْبی گَغ خبزجی -هیبًی ٍ
داخلی

ضطن ثیوبریْبی حلك ٍ ثیٌی ٍ حٌجرُ

 -2اًَاع اٍتیت هیبًی را ثب ّوذیگر همبیعِ وٌذ.
-3پبتَفیسیَلَشی،ػالین ٍ درهبى ثیوبری حروت ،هیٌیر ٍ الثیرًتیت
راثیبى وٌذ.
-1ظبختبر آًبتَهیىی ٍ ػولىرد ّریه از اجساء ثیٌی،حلك ٍ حٌجرُ را
تَضیح دّذ.
-2فیسیَپبتَلَشی,ػالین ٍ الذاهبت درهبًی در هَرد ثیوبری ریٌیت را
ثیبى وٌذ.

-3ػلل،ػالین ٍ درهبى پَلیپْبی ثیٌی ٍ اپیعتبوعی را ؼرح دّذ.
-4پبتَفیسیَلَشِی ،ػالین ٍ الذاهبت درهبًی در هَرد اًَاع ظیٌَزیت را
ثیبى وٌذ.
-5تؼریف،ػلل،ػالین ٍ درهبى ثیوبریْبی فبرًصیت،تًَعیلیت ٍالرًصیت
را ثیبى وٌذ.
ّفتن ارزضیابي تراکوي

