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فراهم آوردن فرصت هاي يادگيري در جهت کسب دانش و مهارت هاي الزم جهت مراقبت از  مقدمه)شرح درس(:

 از اهداف کوريکولوم رشته داخلي جراحي مي باشد. بيماران دچار بيماري ها و اختالالت حاد

 

 :مراقبت پرستاري از بيماران دچار اختالالت آشنايي با کليات و اصول تشخيص، درمان، مانيتورينگ و  هدف کلی

قلب و عروق، مغز و عروق مغزي، ريوي، کليوي، مسموميت هاي شايع و سوء مصرف مواد و اختالالت متابوليکي با 

 تاکيد بر مراقبت دارويي، اقدامات تغذيه اي و تغيير در سبک زندگي

 
 

 شود()به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته اهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

اختالالت حاد کليوي ) تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و  (1

 را شرح دهد. ...(

تغذيه اي و اختالالت حاد ريوي ) تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي،  (2

)...-1ARF, ARDS, PUL EMBLI  را توضيح دهد. 

اختالالت حاد ريوي ) تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و  (3

)...-2  ASTHEMA, PUL EDEMA, Pneumothrox,  Hemothorax  را شرح دهد 

رستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اختالالت حاد قلب و عروق ) تشخيص، درمان، مراقبت پ  (4

 توضيح دهد. را   1MI, and its complication-اي و ...(

دو واحد یک و نیم واحد تئوری و یکک و  تعداد و نوع واحد:  پرستاري از بيماري هاي و اختالالت حاد داخلي و جراحي :نام درس

                                                                         دندار دروس پیش نیاز:                             :شماره درس  نیم واحد کاراموزی

گکروه                 دانشکده: پرستاری               رشته داخلی جراحی ترم دو  پرستاریارشد کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی:  

 دکتر مصطفی راد س:نام مدر                         پرستاری                آموزشی:  

                                                                                          02/4/79   تاریخ پایان ترم:                      02/11/79تاریخ شروع ترم:         79-79: سال تحصیلی      دوترم تحصیلی: 

دو و سکاع  برگکزاری ککالس :    روز                   بلوک بی پردیس دانشگاهل تشکیل کالس: مح       جلسه 11تعداد جلسات:   

 01/4/1179تاریخ امتحان:       11-19شنبه 
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اختالالت حاد قلب و عروق ) تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه  (5

 توضيح دهد.  مبحث آريتمي هاي فوق بطني    2-اي و ...(

 را توضيح دهد آريتمي هاي بطني(اختالالت ريتم قلبي ) (6

 را توضيح دهد. و پيشرفته احياي قلبي ريوي پايه (7

 

تدريس اين واحد بر حسب موضوع و زمان بر مبناي دانشجو محوري به  استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(:

 صورت سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي، روشهاي مشارکتي و مطالعه فردي انجام خواهد گرفت.

 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 ک آموزشیوسایل کم : 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور، ماژیک و وای  برد، نمایش تصاویر
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجو انتظار می رود :  

 دارای زير بنای علمی مناسب جهت فراگيری مطالب مورد تدريس باشد

 طريق مطالعات کتابخانه ای بنمايد.با استفاده از آموزش های داده شده سعی در گسترش معلومات خود از 

 بطور منظم و مداوم و بدون غيبت در کالس های درس حضور يافته و در مباحث علمی شرکت مؤثر داشته باشد.

 وظايف دانشجو:

 حضور فعال در کالس 

 پشتکار و جديت در ارائه سريع و به موقع تکاليف

 ودشرکت در بحث گروهي با استناد به مطالعات و منابع موج

 تکاليف درس:

 الف( ارائه ژورنال کالب در کارآموزي

 مقاله در مباحث معرفي شده( 3ب( ارائه خالصه مقاله مکتوب )

 انجام و ارائه مکتوب طرح مراقبتي )سه مورد(

 نوشتن خالصه درس حداقل يک صفحه قبل از حضور در کالس مربوطه

 نحوه ارزشيابي:

 دو نمره    ارائه ژورنال کالب (1

 ارائه مکتوب طرح مکتوب طرح مراقبتي )سه مورد( هر مورد يک نمره انجام و (2

 سه نمره  مورد( 3ارائه خالصه مقاله ) (3

 سه نمره  مورد( 6خالصه درس ) (4

 نمره چهارده  امتحان فينال  (5
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 
  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 تکليف استاد  موضوع جلسه

معرفي درس، ارائه طرح درس و تعيين تکاليف و  1

 مسئوليت هاي دانشجويان

اختالالت حاد کليوي ) تشخيص، درمان، مراقبت 

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 و ...(

  آقاي راد

اختالالت حاد ريوي ) تشخيص، درمان، مراقبت  2

ي دارويي، تغذيه اي پرستاري، اقدامات و آموزش ها

  1ARF, ARDS, PUL EMBLI-و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )خانم شريفي(

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 حاد کليوي

اختالالت حاد ريوي ) تشخيص، درمان، مراقبت  3

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 ,ASTHEMA, PUL EDEMA  2-و ...(

Pneumothrox,  Hemothorax 

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )خانم قرباني(

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 حاد ريوي

اختالالت حاد قلب و عروق ) تشخيص، درمان،  4

مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، 

  1MI, and its complication-تغذيه اي و ...(

 بارائه خالصه مطل آقاي راد )خانم رضا زاده(

5 

 

اختالالت حاد قلب و عروق ) تشخيص، درمان، 

مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، 

 مبحث آريتمي هاي فوق بطني    2-تغذيه اي و ...(

 

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )آقاي صداقتي(

 ارائه خالصه مقاله بيماري 

  شمس( آقاي راد )آقاي اختالالت ريتم قلبي )آريتمي هاي بطني(

  آقاي راد )آقاي ايازي( احياي قلبي ريوي پايه 6

  آقاي راد )آقاي رودسرابي( احياي قلبي ريوي پيشرفته

 

 

 ب( برنامه کارآموزي

 اهداف: 

 نظارت/ اجراي برنامه مراقبت پرستاري در بيماران مبتال به اختالالت فوق الذکر (1
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  و حشمتيه اسعي و بيمارستان امداد شهيد بهشتيمحل کارآموزي: بخش اورژانس مرکز آموزشي درماني و (2

 کشيک 6مدت کارآموزي  (3

 ( ارزشيابي توسط استاد2( ارائه زورنال کالب 1ارزشيابي:  (4
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