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داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ فردٍس
داًطکذُ پرستبری
طرح درض ترهی () Course Plan

هقطغ/رؼتِ :داًطجَيبى كبرضٌبسی پرستبری

ػٌَاى درض  :هراقبتْبی پرظتبری در هٌسل
گرٍُ آهَزؼی :بْذاضت جبهؼِ
ظبل تحصیلیً :یوعبل دٍم 98-97

پیػ ًیبزیب ّوسهبى :پرستبری بسرگسبالى سبلوٌذاى 3
تؼذاد ًٍَع ٍاحذٍ 1/5 ( 2 :احذ تئَریٍ 0/5 -احذ ػولی) –  22سبػت ًظری 11 ،سبػت ػولی
هذرض :هحوذ ػلی ًبهَر

زهبى ارائِ درض :ظِ ؼٌبِ ظبػت 16-14
هحل برگساری کالض :سبلي ضْیذ دلخَاُ اتبق 102

ؼرح درض :ايي درس ضبهل اختالالت ضبيغ در سیستوْبی هتبلَلیک ،گردش خَى ،تٌفس ٍ
تصبدفبت ٍ ترٍهبّب هیببضذ .تذريس ايي درٍس بِ داًطجَ كوک هی كٌذ تب بب استفبدُ از آهَختِ ّبی
خَد ٍ بْرُ گیری از هفبّین ًظريبت پرستبری ،هْبرت ّبی تفکر خالق ٍ رػبيت اصَل اخاللی بر اسبس
فرايٌذ پرستبری بِ هرالبت از هذدجَيبى بسرگسبل ٍ سبلوٌذ هبتال بِ اختالالت هَرداضبرُ ٍ خبًَادُ اًبى
در هراكس درهبًی ٍ هٌسل بپردازد
ھدف کلی :آضٌبيی داًطجَيبى پرستبری بب هطکالت ضببغ سالهتی در ايراى بب رٍيکرد ّبی بررسی ٍ
راّبردّبی حل هطکالت بر اسبس فرايٌذ پرستبری ٍ بب بْرُ گیری از تفکر خالق هبتٌی بر اصَل
اخاللی ٍ هَازيي ضرػی
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اھداف جسئی
داًؽجَ در پبیبى درض قبدر خَاھد بَد:
ػٌَاى هبحج :بررظی ظیعتن ّبی هتببَلیک (دیببت – چبقی هرضی) ارائِ هراقبتْبی
پرظتبری هبتٌی بر ؼَاّذ ،بررظی ظبک زًذگی تَظط داًؽجَ یبى ٍ هراقبت از خَد در
اصالح رٍغ زًذگی
 بیوبری ديببت را تَضیح دّذ. اًَاع ديببت را ضرح دّذ. ػلل ٍ تطخیص ديببت را بیبى كٌذ. ػالئن ٍ درهبى ديببت را ركر كٌذ. ػَارض حبد ٍ هسهي بیوبری ديببت را ضرح دّذ. ًمص پرستبر در ارائِ تذابیر پرستبری هبتٌی بر تطخیص ّبی پرستبری از پیطگیری تب تَاًبخطی را ركر كٌذ. سبک زًذگی صحیح در بیوبر ديببتی را ضرح دّذ بر اسبس فرايٌذ پرستبری ًحَُ هرالبت از خَد را بِ بیوبر ٍ خبًَادُ آهَزش دّذ. چبلی ٍ اًَاع آى را ضرح دّذ. ػَارض چبلی را ركر كٌذ. اًَاع درهبى ّبی چبلی را بیبى كٌذ. فرآيٌذ پرستبری بر اسبس ًیبزّبی بیوبر هبتال بِ چبلی هرضی تذٍيي ًوبيذ. در زهیٌِ اصالح سبک زًذگی بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ اٍ اهَزش دّذ ػٌَاى هبحج :بررظی هؽکالت ظیعتن گردغ خَى ( ٍMIپرفؽبری خَى) ٍ ًقػپرظتبر در ارائِ هراقبت ّبی پرظتبری هبتٌی بر فرایٌذ پرظتبری ٍ بب تبکیذ بر آهَزغ
هراقبت از خَد
 بیوبری  MIرا ضرح دّذ. رٍضْبی تطخیصی  ،ػالئن ٍ درهب ى ايي بیوبراى را تَضیح دّذ فرآيٌذ پرستبری از بیوبر هبتال بِ  MIتذٍيي ًوبيذ. بر اسبس فرايٌذ پرستبری آهَزضْبی الزم در بیوبراى هبتال بِ  MIرا ضرح دّذ ًحَُ هرالبت از خَد را بِ بیوبر هبتال بِ  MIآهَزش دّذ. سبک زًذگی صحیح در بیوبراى هبتال بِ  MIرا ضرح دّذ2

 پرفطبری خَى را تَضیح دّذ. طبمِ بٌذی ،ػالئن ،تطخیص ٍ درهبى پرفطبری خَى را بیبى كٌذ. هرالبت پرستبری هبتٌی بر فرآيٌذ پرستبری از بیوبر هبتال بِ پرفطبری خَى تذٍيي ًوبيذ. ًحَُ هرالبت از خَد را بِ بیوبراى هبتال بِ فطبرخَى ببال آهَزش دّذ. سبک زًذگی صحیح در بیوبراى هبتال بِ پرفطبرخَى را ضرح دّذػٌَاى هبحج :بررظی هؽکالت ظیعتن تٌفعی (آظن ٍ آلرشی) ٍ ًقػ پرظتبر در ارائِ
هراقبت ّبی پرظتبری هبتٌی بر فرایٌذ پرظتبری ٍ بب تبکیذ بر آهَزغ هراقبت از خَد
 بیوبری آسن را تؼريف كٌذ. ػلل ٍ اًَاع بیوبری آسن را ضرح دّذ. تطخیص ٍ درهبى بیوبری آسن را تَضیح دّذ. فرآيٌذ پرستبری برای بیوبر هبتال بِ آسن تذٍيي ًوبيذ. آهَزش هرالبت از خَد هبتٌی بر فرآيٌذ پرستبری برای بیوبراى آسوی ارائِ ًوبيذ. سبک زًذگی صحیح برای بیوبر هبتال بِ آسن را ضرح دّذ. آلرشی ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ. اپیذهیَلَشی آلرشی را تَضیح دّذ. ػَاهل هَثر بر آلرشی را بیبى كٌذ. رٍضْبی پیطگیری ٍ كٌترل در آلرشی را ركر كٌذ. فرآيٌذ پرستبری جْت بیوبر هبتال بِ آلرشی تذٍيي ًوبيذ.ً -حَُ هرالبت از خَد را بِ بیوبر هبتال بِ آلرشی آهَزش دّذ.

ػٌَاى هبحج :ؼٌبخت ظرطبى در هَارد ظرطبى ظیٌِ ٍ پرٍظتبت ،هراقبتْبی پرظتبری
تعکیٌی بر اظبض تؽخیص پرظتبری بب آهَزغ بِ فرد ٍ خبًَادُ در چگًَگی هراقبت از
خَد
 سرطبى پستبى را ضرح دّذ. پبتَفیسيَلَشی سرطبى پستبى را بیبى كٌذ پیطگیری از سرطبى پستبى را تَضیح دّذ.3

 رٍضْبی تطخیصی ٍ اًَاع درهبى در سرطبى پستبى را ضرح دّذ. فرآيٌذ پرستبری هبتٌی بر تطخیص ّبی پرستبری برای بیوبراى تذٍيي كٌذ. آهَزش خَد هرالبتی بر اسبس فرآيٌذ پرستبری برای بیوبراى دچبر سرطبى پستبى ارائِ ًوبيذ. آهَزش ًحَُ اًجبم هرالبتْبی تسکیٌی بِ خبًَادُ بیوبر هبتال بِ سرطبى پستبى را تَضیح دّذ. سرطبى پرٍستبت را تؼريف كٌذ. پبتَفیسيَلَشی ٍ ػالئن ببلیٌی فرد هبتال بِ سرطبى پرٍستبت را ضرح دّذ. الذاهبت تطخیصی ٍ درهبًی بیوبر هبتال بِ سرطبى پرٍستبت را تَضیح دّذ. هرالبت پرستبری از بیوبر هبتال بِ سرطبى پرٍستبت بر طبك فرآيٌذ پرستبری تذٍيي ًوبيذ. بر اسبس فرايٌذ پرستبری اهَزضْبی الزم را بِ بیوبراى هبتال بِ سرطبى پرٍستبت ضرح دّذ -آهَزش ًحَُ اًجبم هرالبتْبی تسکیٌی بِ خبًَادُ بیوبر هبتال بِ سرطبى پرٍستبت را تَضیح دّذ.

ػٌَاى هبحج :تصبدفبت ٍ ترٍهبّب (ضبیؼبت ًخبػی) برًبهِ ریسی هراقبت هبتٌی برفرایٌذ
پرظتبری ٍ کوک بِ فرد ٍ خبًَادُ در هراقبت از خَد در هٌسل
 اختالالت هربَط بِ صذهبت طٌبة ًخبػی را تَضیح دّذ. اًَاع ضبيؼبت ًخبػی را ضرح دّذ. ػالئن ،تطخیص ٍ درهبى ضبيؼبت ًخبػی را ركر كٌذ. ػَارض ًبضی از صذهبت ًخبػی در بیوبراى را بیبى كٌذ. هرالبت هبتٌی بر فرآيٌذ پرستبری برای بیوبراى بب ضبيؼبت ًخبػی تذٍيي ًوبيذ. -برًبهِ آهَزش هرالبت از خَد بِ فرد ٍ خبًَادُ بیوبر را ارائِ ًوبيذ.

رٍغ تذریط:
ظخٌراًی
پرظػ ٍ پبظخ
کٌفراًط داًؽجَیی کِ پط تحقیق در کالض ارائِ هی ؼَد
ٍظبیل کوک آهَزؼی:
ٍیذیَ پرٍشکتَر
ٍایت بَرد
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ظٌجػ ٍ ارزؼیببی:
از داًطجَاًتظبر هی رٍد:
 لبل از ٍرٍد بِ كالس در هَرد درس ھهبى جلسِ (طبك طرح درس) هطبلؼِ داضتِ ببضذ.
 بِ هَلغ در كالس حبضر ضَد.
 رػبيت حرهت كالس را بٌوبيذ.
 تلفي ھهراُ خَد را خبهَش ًوبيذ.
 در بحثھا فؼبالًِ ضركت ًوبيذ.
 تکبلیف را بوَلغ ارائِ ًوبيذ.

درصذ

ًورُ

ؼرح فؼبلیت

ردیف
1

حضَر هٌظن ٍ ؼرکت فؼبل در هببحج درظی (ًظری)

%5

1

2

ازهَى تکَیٌی(کَییس-پرظػ ٍ پبظخ)(ًظری)

%10

2

3

ازهَى تراکوی(پبیبًی)(ًظری)

%60

12

4

تذٍیي برًبهِ هراقبتی ٍ ارائِ ؼفبّی( ػولی)

%25

5

جوغ

بخػ تئَری ً 15ورُ ٍ بخػ ػولی ً 5ورُ

%100

20

هٌببغ اصلی درض:

- Black, H.M. Hawks, J.H, Keen, A.M. , Medical Surgical Nursing. ( Last
ed. ) . Philadelphia: Saunders.
- Polaski, A.L., Tatro, S.E., Luckmann`s, Core Pr inciple and Practice of
Medical Surgical Nursing . ( Last ed. ) . Philadelphia
- Smeltzer, S.C. & Bare, B. Brunner and Suddarth`s Text book of Medical
Surgical Nursing. ( Last ed,). Philadelphia: Lippincott.
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هٌببغ فبرظی پیؽٌْبدی:
-1برًٍر اض ٍ ظَدارث دی اض .پرظتبری داخلی –جراحی .2014جلذّبی .5،6،8،10،11،13،16
گرٍُ هترجویي ،اًتؽبرات جبهؼِ ًگرٍ ،یراظت . 1393 ،13
-2پیؽٌوبزی ،زّرا ٍ ّوکبراى .هراقبت پرظتبری در هٌسل .اًتؽبرات داًؽگبُ ؼبّذ.1391 ،
-3جؼفر هٌػ ّبدی ٍ ّوکبراى  ،هراقبت در هٌسل برای پرظتبراى ٍداًؽجَیبى پرظتبری،
اًتؽبرات حیذری.1395 ،
-4ػالئی ،فبطوِ .راٌّوبی آهَزغ بِ هذدجَ برای هراقبت در هٌسل .چبپ دٍم ،اًتؽبرات
جبهؼِ ًگر.1390 ،
-5غیبحیبى ،هعؼَد ٍ ّوکبراىً .حَه هراقبت از بیوبراى در هٌسل بؼذ ازترخیص از بیوبرظتبى.
چبپ اٍل .اًتؽبرات رٍیبى پصٍُ.1392،
-6هیرغفَرًٍذ ،هصگبى .قْرهبًیبى،اکرم .هراقبتْبی پرظتبری در هٌسل :بررظی ٍ برًبهِریسی
هراقبت .چبپ اٍل ،اًتؽبرات داًؽگبُ آزاد اظالهی.1387 ،

جذٍل زهبًبٌذی درض هراقبتْبی پرظتبری در هٌسل
جلسِ
اٍل

دٍم

ػٌبٍیي هطبلب (بخػ ًظری)

تبریخ
-

آضٌبيی بب داًطجَيبى ٍ هؼرفی طرح دٍرُ

-

بیوبری ديببت را تَضیح دّذ.

-

اًَاع ديببت را ضرح دّذ.

-

ػلل ٍ تطخیص ديببت را بیبى كٌذ.

-

ػالئن ٍ درهبى ديببت را ركر كٌذ.

-

ػَارض حبد ٍ هسهي بیوبری ديببت را ضرح دّذ.

-

ًمص پرستبر در ارائِ تذابیر پرستبری هبتٌی بر
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زهبى کالض
10-8

10-8

تطخیص پرستبری از پیطگیری تب تَاًبخطی را ركر كٌذ.

سَم

-

سبک زًذگی صحیح در بیوبر ديببتی را ضرح دّذ

-

بر اسبس فرايٌذ پرستبری ًحَُ هرالبت از خَد را بِ
بیوبر ٍ خبًَادُ آهَزش دّذ.

-

چبلی ٍ اًَاع آى را ضرح دّذ.

-

ػَارض چبلی را ركر كٌذ.

-

اًَاع درهبى ّبی چبلی را بیبى كٌذ.

10-8

 فرآيٌذ پرستبری بر اسبس ًیبزّبی بیوبر هبتال بِ چبلیهرضی تذٍيي ًوبيذ.
 در زهیٌِ اصالح سبک زًذگی بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ اٍآهَزش دّذ
چْبرم

-

بیوبری  MIرا ضرح دّذ.

10-8

 رٍضْبی تطخیصی  ،ػالئن ٍ درهب ى ايي بیوبراى راتَضیح دّذ
پٌجن

فرآيٌذ پرستبری از بیوبر هبتال بِ  MIتذٍيي ًوبيذ.

اداهِ هبحث : MI

10-8

 بر اسبس فرايٌذ پرستبری آهَزضْبی الزم در بیوبراىهبتال بِ  MIرا ضرح دّذ

ضطن

-

ًحَُ هرالبت از خَد بِ بیوبر هبتال بِ  MIرا بیبى كٌذ..

-

سبک زًذگی صحیح در بیوبراى هبتال بِ  MIرا ضرح دّذ

-

پرفطبری خَى را تَضیح دّذ.

-

طبمِ بٌذی ،ػالئن ،تطخیص ٍ درهبى پرفطبری خَى را بیبى
كٌذ.

-

هرالبت پرستبری هبتٌی بر فرآيٌذ پرستبری از بیوبر هبتال بِ
پرفطبری خَى تذٍيي ًوبيذ.

10-8

 ًحَُ هرالبت از خَد بِ بیوبراى هبتال بِ فطبرخَى ببالرا تَضیح دّذ.

ّفتن

ّطتن

-

سبک زًذگی صحیح در بیوبراى هبتال بِ پرفطبرخَى را ضرح
دّذ

-

بیوبری آسن را تؼريف كٌذ.

-

ػلل ٍ اًَاع بیوبری آسن را ضرح دّذ.

-

تطخیص ٍ درهبى بیوبری آسن را تَضیح دّذ.

-

فرآيٌذ پرستبری برای بیوبر هبتال بِ آسن تذٍيي ًوبيذ.

-

آهَزش هرالبت از خَد هبتٌی بر فرآيٌذ پرستبری برای
بیوبراى آسوی را بیبى كٌذ.

-

سبک زًذگی صحیح برای بیوبر هبتال بِ آسن را ضرح دّذ.

-

آلرشی ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ.

-

اپیذهیَلَشی آلرشی را تَضیح دّذ.
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10-8

10-8

ًْن

دّن

يبزدّن

دٍازدّن

-

ػَاهل هَثر بر آلرشی را بیبى كٌذ.

-

رٍضْبی پیطگیری ٍ كٌترل در آلرشی را ركر كٌذ.

-

فرآيٌذ پرستبری جْت بیوبر هبتال بِ آلرشی تذٍيي ًوبيذ.

-

ًحَُ هرالبت از خَد را بِ بیوبر هبتال بِ آلرشی آهَزش دّذ.

-

سرطبى پستبى را ضرح دّذ.

-

پبتَفیسيَلَشی سرطبى پستبى را بیبى كٌذ

-

پیطگیری از سرطبى پستبى را تَضیح دّذ.

-

رٍضْبی تطخیصی ٍ اًَاع درهبى در سرطبى پستبى را ضرح
دّذ.

اداهِ هبحث سرطبى پستبى:

10-8

10-8

-

فرآيٌذ پرستبری هبتٌی بر تطخیص ّبی پرستبری برای بیوبراى
تذٍيي كٌذ.

-

آهَزش خَد هرالبتی بر اسبس فرآيٌذ پرستبری برای بیوبراى
دچبر سرطبى پستبى را ضرح دّذ.

-

آهَزش ًحَُ اًجبم هرالبتْبی تسکیٌی بِ خبًَادُ بیوبر هبتال
بِ سرطبى پستبى را تَضیح دّذ.

 سرطبى پرٍستبت را تؼريف كٌذ.-

پبتَفیسيَلَشی ٍ ػالئن ببلیٌی فرد هبتال بِ سرطبى پرٍستبت را
ضرح دّذ.

-

الذاهبت تطخیصی ٍ درهبًی بیوبر هبتال بِ سرطبى پرٍستبت را
تَضیح دّذ.

-

هرالبت پرستبری از بیوبر هبتال بِ سرطبى پرٍستبت بر طبك
فرآيٌذ پرستبری تذٍيي ًوبيذ.

-

بر اسبس فرايٌذ پرستبری اهَزضْبی الزم را بِ بیوبراى هبتال بِ
سرطبى پرٍستبت ضرح دّذ

-

آهَزش ًحَُ اًجبم هرالبتْبی تسکیٌی بِ خبًَادُ بیوبر هبتال
بِ سرطبى پرٍستبت را تَضیح دّذ.

-

اختالالت هربَط بِ صذهبت طٌبة ًخبػی را تَضیح دّذ.

-

اًَاع ضبيؼبت ًخبػی را ضرح دّذ.

-

ػالئن ،تطخیص ٍ درهبى ضبيؼبت ًخبػی را ركر كٌذ.

-

ػَارض ًبضی از صذهبت ًخبػی در بیوبراى را بیبى كٌذ.

-

هرالبت هبتٌی بر فرآيٌذ پرستبری برای بیوبراى بب ضبيؼبت
ًخبػی تذٍيي ًوبيذ.

-

آهَزش هرالبت از خَد بِ فرد ٍ خبًَادُ بیوبر را تَضیح دّذ.

10-8
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ػٌبٍیي هطبلب بخػ ػولی در  2گرٍُ 4(-جلعِ  4ظبػتِ برای
ّر گرٍُ)
اٍل

تذٍيي برًبهِ هرالبت در هٌسل از بیوبراى هبتال بِ اختالالت هتببَلیکی
ٍ تْیِ ٍ ارائِ گسارضی از هرالبتْبی پرستبری هَرد ًیبز بیوبر تَسط
8

12-8

داًطجَيبى
دٍم

تذٍيي برًبهِ هرالبت در هٌسل از بیوبراى هبتال بِ هطکالت سیستن
گردش خَى ٍ سیستن تٌفسی ٍ تْیِ ٍ ارائِ گسارضی از هرالبتْبی
پرستبری هَرد ًیبز بیوبر تَسط داًطجَيبى

12-8

سَم

تذٍيي برًبهِ هرالبت در هٌسل از بیوبراى هبتال بِ سرطبى ٍ تْیِ ٍ ارائِ
گسارضی از هرالبتْبی پرستبری هَرد ًیبز بیوبر تَسط داًطجَيبى

12-8

چْبرم

تذٍيي برًبهِ هرالبت در هٌسل از بیوبراى هبتال بِ ضبيؼبت ًخبػی ٍ
تْیِ ٍ ارائِ گسارضی از هرالبتْبی پرستبری هَرد ًیبز بیوبر تَسط
داًطجَيبى

12-8
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