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 سبزوار و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده پرستاری جوین

 3196- 97ترمی طرح درس
 

   واحد نظری 0.5 تعداد و نوع واحد: (مراقبت پرستاری سیستم خونساز) 3داخلی جراحی عنوان درس:

 عالمه ده نبیمدرس :  کارشناسی پرستاریعنوان دوره: 

 صبح 01-01یک شنبه ها، گزاری: زمان بر  جلسه 6: مدت دوره

 کالسمکان برگزاری:   پرستاری پنجدانشجویان ترم فراگیران: 

                             

 هدف کلی
 دانشجو باید با کارکرد خون شناسی و چگوونگی درموان، مراقبوت از بیمواران مبوتال بوه        درس این پایان در

داشته باشد و بتواند آموخته های خود را در حین مراقبت از آشنایی اختالالت بدخیم و غیر بدخیمی خونی 

 بکار ببرد. اختالالت خونیبه مبتال مددجویان 

 
 

 هدف کلی ردیف
 اهداف ویژه

 :دانشجو قادر باشد

0 
آشنایی با کارکرد خون شناسی و 

 چگونگی درمان

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم خونساز را شرح دهد.

از؛ تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تستهای بررسی و شناخت سیستم خونس

تشخیصی و عالئم شایع اختالالت خونی را بیان نموده و در مراقبت از مددجوی 

 مبتال آن را بکار بندد.

 با یکدیگر مقایسه کند.شرح داده و روشهای درمانی در اختالالت خونی را 

1 
مراقبت از بیماران مبتال به 

 خونی بدخیمغیر اختالالت 

آن را با یکدیگر مقایسه نماید و مراقبت مبتنی بر آنمی ها را شرح داده و انواع 

 را در برخورد با مددجویان مبتال به کار بندد. فرایند پرستاری

مراقبت مبتنی و  پلی سیتمی را شرح داده و انواع آن را با یکدیگر مقایسه نماید

  به کار بندد.را در برخورد با مددجویان مبتال بر فرایند پرستاری

اختالالت ناشی از سلول های سفیدخون را توضیح داده و نکات مراقبتی آنها را 

شرح دهد و برنامه مراقبت پرستاری را در برخورد با مددجویان مبتال به کار 

 بندد.

مراقبت مبتنی بر فرایند اختالالت پالکتی و فاکتورهای انعقادی را بیان نماید و 

 را در برخورد با مددجویان مبتال به کار بندد.پرستاری 

اختالالت خونریزی دهنده ، پورپورا، ترومبوسیتوپنیک، اختالالت انعقادی، 

مراقبت مبتنی بر فرایند ، هموفیلی را بیان نماید و DICهیپوپروترومبینی، 

 را در برخورد با مددجویان مبتال به کار بندد.پرستاری 
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 های خونی را توضیح دهد. نحوه تهیه خون و فرآورده

نحوه تزریق خون و فرآورده های خونی را شرح داده و در مراقبت از مددجو به 

 کار بندد.

 نقش پرستار در آماده سازی مددجو برای انتقال خون را شرح دهد.

3 
مراقبت از بیماران مبتال به 

 اختالالت نئوپالسم خونی

 با یکدیگر مقایسه نماید. لوسمی و انواع آن را بیان نموده و آنها را

مراقبتی از بیماران مبتال به لوسمی را بیان نماید و در برخورد با نکات 

 مددجویان مبتال به کار بندد.

را در مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری لنفوم )هوچکن( را توضیح دهد و 

 برخورد با مددجویان مبتال به کار بندد.

از بیماران مبتال به انواع لوسمی ها  و خانواده ، آموزش به بیمار فرایند پرستاری

 را در برخورد با مددجوی مبتال به کار بندد. و هوچکین
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 یادگیری:-شیوه های یاددهی
 رسش و پاسخپپاورپوینت، شيوه سخنراني، بحث گروهي، 

 ارزشیابی:
 

 تاریخ نمره روش
 طبق تاریخ مقرر 1 کنفرانس

  0.5 حضور مرتب در جلسات کالس

  0.5 شرکت فعال در کالس

  1 ترجمه مقاالت مربوطه و ارائه خالصه آن در کالس 

  3 آزمون ميان ترم

 برنامه دانشکده 14 آزمون پاياني

 


