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 به نام خدا

 (Course Planطرح دوره )

 نظری      نوع درس:          (ساعت 16)واحد  1تعداد واحد:        (جراحی شکم و لگن-)گوارش6پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی عنوان درس:   

ای بر پرستاری مراقبت ویژه، مراقبت های پرستاری در  مقدمه پیش نیاز:                2ترم  – ویژه پرستاری ارشدکارشناسی  دانشجویان :انفراگیر   

                                بخش های ویژه، پایش پیشرفته، داروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

 راد دکتر  -ی زاده قلآقای  :مدرس                                                        96-97دوم  نیمسال :زمان ارائه    

 

 

                                

هــدف کلــي:

 آشنایی با آسیب شناسی، پاتوژنز و مراقبت ویژه پرستاری از بیماریهای دستگاه گوارش و در جراحی شکم و لگن

     :اهــداف ويژه 

  :انتظار مي رود کهدانشجو  دوره ازدر پايان اين 

 مختلف سیستم گوارشی)فوقانی،تحتانی و ضمایم مربوطه( را توضیح دهد. قسمتهایآناتومی و فیزیولوژی  .1

 سیستم های دفاعی دستگاه گوارش را توضیح دهد. .2

   .شرح دهدرا  تستهای تشخیصی و بررسی و معاینه پرستاری برای بیمار مبتال به بیماری گوارشی  .3

 بت ویژه را بیان کند.بررسی اورژانسی بیماران مبتال به اختالالت گوارشی نیازمند مراق  .4

 اقبت ویژه را شرح دهد.رتشخیص های رایج پرستاری مربوط به بیماریهای گوارشی نیازمند م .5

 ن را شرح دهد.آپانکراتیت حاد ومراقبتهای پرستاری ویژه  .6

 خونریزی های دستگاه گوارش و مراقبت های پرستاری ویژه آن را شرح دهد. .7

 ن را توضیح دهد.اتی کبدی و مراقبت های ویژه آالوپکبدی و انسفهای هپاتیت، نارسایی  .8

 ت و صدمات شکمی و مراقبت های ویژه آن را شرح دهد.اضربانواع  .9

 بیماریهای التهابی روده ای و مراقبتهای پرستاری ویژه ان را شرح دهد. .11

 ن را بیان کند.آحاد کمپارتمان شکمی و مراقبتهای ویژه سندرم   .11

 ت گوارشی را بیان کند.و اختالال بیماریهااختالالت تغذیه ای در  .12

پرستاری در مطالعات تشخیصی و بررسی اورژانسی  بررسی و معاینات پرستاری برای بیماران کاندید جراحی شکم و لگن و بررسی .13

 شکم و لگن را بیان کند. بیماران کاندید

 را توضیح دهد. جراحی های شکم و لگناقدامات مداخله ای انواع  .14

 امات مداخله ای و جراحی های شکم و لگن را شرح دهد.عوارض ناشی از اقد .15

 مراقبت از درن ها و پایش فشار شکمی و مراقبت پرستاری ویژه بیماران تحت جراحی های شکم و لگن را بیان کند. .16

 

روش تدريس:

 ، مشارکتی بحث گروهیسخنرانی و 

   وسايل کمک آموزشي:

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور،ماژیک و وایت برد

 

ايف و تکالیف دانشجو:وظ

 .و حتی االمکان غیبت نداشته باشنددانشجویان بایستی بطور مرتب و منظم در جلسات آموزش حضور داشته  -1



 II 

با امادگی قبلی در کالس حضور یابند تا با شرکت در بحث تجربیات خود را در اختیار دیگران  انتظار می رود دانشجویان با مطالعه منابع  -2

 تجربیات دیگران استفاده نمایند.دانش و متقابال از  قرار داده و

 و دانش به روز استفاده نمایند. برای انجام تکالیف خود از منابع جدید، مقاالت -3

پژوهشی معتبر مرتبط با مباحث درس را به صورت بیب کارت تهیه و درتاریخ مقرر تحویل  -هر دانشجو موظف است یک مقاله علمی -4

  تحویل به صورت پیپری نبوده و فایل الکترونیک نیز قابل قبول می باشد()نیازی به دهد.

از موضوعات کالسی را با هماهنگی استاد انتخاب نموده و با استفاده از منابع جدید و مقاالت مرتبط  یک موضوع ریک از دانشجویانه  -5

 درس ارائه نماید.مطالب را گردآوری و در کالس 

 

 

 : روش ارزشیابي دانشجو 

                        

 ردیف شرح فعالیت درصد نمره

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 5 1

 2 ارائه بیب کارت 11 2

 2 ارائه کنفرانس کالسی در مورد موضوع انتخاب شده  21 4

 4 آزمون تراکمی )پایان ترم( 65 13

 جمع  111 21

 



 منا بع مطالعه:

1. Alspach,Joanne;Core curriculum for Critical Care Nursing . Last edition 

2. AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing , Marianne Chulay, Cathie Guzzetta, Barbara Dossey.  

3. Urden LD, Stacy KM, Lough ME . Critical care nursing . 6 th  ed. St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier; 

2010. 

4. Black I, Hawak,J. Medical Surgical Nursing, Clinical management for positive outcomes . Elsevier 

saunders co last edition. 

 

 ) جدول زمان بندی ارائه جلسات(
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 بیان شیوه ارزشیابی  -معرفی درس _معارفهاول  

و ضمایم  آناتومی و فیزیولوژی سیستم گوارشی

 مربوطه

 تعیین و تبیین اهداف _جايابی  _برقراري ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها 

 قسمتهای مختلف سیستم گوارشی و عملکرد هریک را توضیح دهد. .1

ساختار و عملکرد ضمایم مربوط به سیستم گوارشی )پاروتید،پانکراس و کبد( را  .2

 شرح دهد.

دوم
ه بیماری گوارشی  بررسی و شناخت بیمار مبتال ب

 و تستهای تشخیصی

 نحوه بررسی بیمار مبتال به اختالالت گوارشی را بیان کند. .1

تستهای تشخیصی رایج در بیماریهای گوارشی و مراقبت های پرستاری مربوط به  .2

 هرکدام را توضیح دهد.



 III 

سوم
 پانکراتیت حاد

 خونریزیهای سیستم گوارش

در پانکراتیت حاد و خونریزی های سیستم  یو مراقبت م و اقدامات درمانیعالی علل، -1

 رابیان کند. گوارشی 

 تشخیص های پرستاری رایج در بیماری های سیستم گوارشی را بیان کند. -2

هپاتیت / نارسایی کبدی/ انسفالوپاتی کبدی/ چهارم

نارسایی مزمن کبدی و مراقبتهای پرستاری ویژه 

 ان

اخله ای را در مورد هریک از اختالالت تعریف، علل، عالیم و اقدامات درمانی و مد  .1

 مذکور بیان کند. 

  را شرح دهد. مراقبت های پرستاری ویژه مربوط به هر کدام .2

پنجم
 انواع ضربات شکمی و مراقبتهای پرستاری ویژه

 بیماری های التهابی روده و مراقبتهای ویژه

قدامات درمانی نه ها و اضربات و صدمات شکمی را دسته بندی نموده و عالیم و نشا .1

 در مورد هر یک را بیان کند. و مراقبت پرستاری

 بوطه را شرح دهد.ربیماریهای  التهابی روده و مراقبتهای پرستاری م .2

 قبتهای پرستاریمراعفونت های داخل شکم وششم

شکمی و مراقبت سندرم حاد کمپارتمان 

 پرستاری

  اختالالت تغذیه ای در بیماران بدخیم 

و مراقبتی مربوط به آن را ت درمانی ااتمان شکمی ، عوارض و اقدامسندرم حاد کمپ .1

 بیان کند.

 خل شکمی و مراقبتهای مورد نیاز ویژه ان را توضیح دهد.اعفونتهای د .2

 در بیماران بدخیم را بیان کند.و نحوه اداره ان را مسایل و اختالالت تغذیه ای  .3

د برای بیماران کاندی بررسی و معاینه پرستاری هفتم

 عمل جراحی شکم و لگن

ط به جراحی شکم و وبمطالعات تشخیصی مر

 لگن

انواع اقدامات مداخله ای در جراحی های شکم 

 و لگن و مراقبت های پرستاری مورد نیاز

بررسی بیمار کاندید جراحی شکم و تستهای تشخیصی رایج برای این بیماران را شرح  .1

 دهد.

و مراقبتهای پرستاری را بیان و لگن شکم  انواع اقدامات مداخله ای در جراحی  های .2

 کند.

 عوارض مربوط به جراحی های شکم و لگن هشتم

 مراقبت از درن ها و پایش فشار شکمی

 

 عوارض مربوط به مداخالت جراحی در شکم و لگن را بیان کند. .1

 نحوه مراقبت از درن ها و و پایش فشار شکمی را توضیح دهد. .2

 تحت جراحی های شکم و لگن را توضیح دهد.به بیماران مراقبت پرستاری  .3

 اندیکاسیون، انواع و مراقبت از استومی را بیان کند. .4

 --- امتحان نهایی  نهم

 --- آخرین مهلت تحویل تکالیف دهم

 


