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شماره تلفن 32522331 :

مدرسين :آقایان دكتربهرامي ودریابیگي – خانم ها نظري ،مردانیان و اكبري
مسئول درس  :آقاي دریابیگي
Email: daryabeigi@ nm.mui.ac.ir
ساعات حضور مسئول درس در دفتر كار ، :یكشنبه ،سه شنبه  3-3بعدازظهر
مقدمه:
این درس شامل اختالالت سیستم هاي حمایتي ،محافظتي ،حسي  ،شناختي -ادراكي و روش كار در اتاق عمل مي باشد.ضمن تدریس این دروس به
دانشجو كمک مي شود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلي تلفیق نموده و با بهره گیري از نظریه ها و مفاهیم پرستاري و مهارت هاي تفكر
خالق بر اساس فرآیند پرستاري به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند نیازمند درمان ها و مداخالت پرستاري در بیماري هاي داخلي و جراحي
بپردازد.
هدف كلي:
در پایان این دوره انتظار مي رود دانشجویان بتوانند با كلیات و مفاهیم زیر بنایي در مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهاي سیستم اعصاب ،پوست و
سوختگي ،خون  ،گوش ،حلق و بیني وچشم از پیشگیري تا نوتواني با تأكید بر آموزش بیمار و خانواده او آشنا شده و با به كارگیري یافته هاي علمي
در مراقبت از بیماران در جهت رفع نیاز آنان كوشش نمایند .ضمن اینكه به اصول اخالقي و موازین اسالمي درهنگام ارائه خدمات پرستاري پاي بند
بوده و با شناخت حاالت در هنگام سالمت و بیماري و بررسي احتیاجات بیمار بتوانند تصمیم گیري مناسب در انتخاب اولویت ها داشته باشند.
آشنایي با اصول و روش كار در اتاق عمل نیز از جمله اهداف این درس مي باشد.
اهداف رفتاري:
در پایان این دوره از %53دانشجویان انتظار مي رود:
 -1آناتومي فیزیولوژي پوست،سیستماعصاب،خون،گوشوحلقو بیني و چشم را توضیح دهند.
 -2بررسيوشناخت بیمار مبتال بهاختالالت پوستوسوختگي،اعصاب،خون،گوش و حلق و بیني و چشم راشرح دهند.
 -3تستهاي تشخیصياختصاصي بیماریهاي پوست،سیستماعصاب،خون،گوشوحلقوبیني،چشمرا توضیح دهند.
 -4علل،عالئم و نشانه ها ،اصول درمان،نوتواني و پیشگیرياختالالت پوستي( پسوریازیس ،پمفیگوس،درماتیت ها ،بیماریهاي باكتریال و )...را
توضیح دهند.
 -3انواعكمپرس هاي مرطوبوتكنیک انجام آن و محلولهاي مورداستفادهوانواعحمام درماني را شرح دهند.
 -6نیازهاي بیماران مبتالً به بیماریهاي پوستي را تشخیص دادهو طرح مراقبتي مناسب براي بیماران تدوین نمایند.
 -2اصول درمان سوختگي و انواع گرافت هاي پوستي را توضیح دهند.
 -5نیازهايبیماران سوختهراتشخیص داده و تدابیر پرستاري مناسب جهت بر طرف نمودن این نیازها تدوین نمایند.

 -5علل ،عالئم و نشانه ها ،اصول درمان ومراقبت ،اختالالت سیستم اعصاب( ،CVAضایعات نخاعي ،بیماریهاي اكستراپیرامیدال ، MS ،گیلن
باره ،ضربه مغزي و )...را شرح دهند.
 -11درجات اختالالت سطح هوشیاري را نام برده و ویژگیهاي هر یک را شرح دهند.
 -11نیازهاي مختلف بیمار بیهوش را شرح داده و مداخالت پرستاري مهم را براي این بیماران بیان كنند.
 -12برنامه بازتواني بیماران مبتال به اختالالت عصبي را بیان نمایند.
 -13باتستهاي تشخیصي سیستم شنوایي آشنا شدهو قادر باشندآنهارا تفسیرنمایند.
 -14باانواعاختالالت شنوایي(كاهش شنوایي)آشناشدهو قادر باشندانواعاختالالت را از یكدیگر افتراق دهند.
 -13بابیماریهايشایعگوش،اعمال جراحيومراقبتهايپرستاري مربوط بهآنآشناشوند.
 -16انواعاختالالت چشم شامل بیماریهاي ،كاتاراكت وگلوكوم و بیماریهاي شبكیه را توضیح دهند.
 -12انواع داروهاي مورداستفاده در اختالالت چشمي را توضیح دهند.
 -15روشهاي پیشگیري و نوتواني و طرح صحیح مراقبتي در بیماریهاي چشم را توضیح دهند.
 -15انواعاختالالت مربوطبهگلبولهاي قرمز خون(آنميهاوپليسایتمي)ومراقبتهاي پرستاري هر یک را توضیح دهند.
 -21عالیم بالیني و پاراكلینیكي "وجود عفونت یا خطر بروز عفونت" و مراقبت هاي پرستاري مربوطه را شرح دهند.
 -21خصوصیات انواع اختالالت خونریزي دهنده(پالكتي،فاكتورانعقاديو  )...و مراقبت هاي پرستاري خاص هر یک را بیان نمایند.
 -22كاركرد طحال و عواقب پارگي آن را بیان نموده و مراقبت هاي پرستاري الزم در آن را توضیح دهند.
 -23نكات كلیدي مراقبتي در درمانهاي خاص سیستم خونساز (ترانسفوزیون خون ،پیوند مغز استخوان و  )...را مشخص نمایند.
 -24محیط فیزیكي اتاق عمل ،وسایل و تجهیزات اتاق عمل با  11درصد خطا توضیح دهند.
 -23بطور كامل اخالق در اتاق عمل را توضیح دهند.
 -26تمام مراقبتهاي قبل از اعمال جراحي را لیست نمایند.
 -22حداقل ده مورد ازوظایف فرد سیار و اسكراب را نام ببرند.
 -25عوارض احتمالي حین و پس از عمل جراحي رابا  3درصد توضیح دهند.
 -25انواع آرام سازي و هوشبري را با ده درصد خطا توضیح دهند.
توجه :الزم به ذكر است كه مي توان اهداف بسیار اختصاصي تر و جزیي تر تدوین نمود ولي با توجه به محدودیت صفحه مجبور شدیم
اهداف را به صورت كلي تر تدوین نموده واین اهداف توسط مدرسین اطالع رساني خواهد شد.
روش تدريس :
این درس با مشاركت اعضاي هیآت علمي گروه هاي پرستاري بزرگساالن واتاق عمل دانشكده ارائه مي شود .این درس با استفاده از روش هاي
سخنراني ،پرسش و پاسخ  ،پیش سازمان دهنده و تشكیل گروه كوچک بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.
وسايل آموزشي :شامل وایت برد،ویدئو پروژكتور،اسالید،كتاب ،مجله و كامپیوتر.

سياست هاوقوانين درس:
 -1حضور به موقع،نداشتن غیبت و رعایت نظم و ترتیب ،اصول اخالقي و موازین اسالمي در كالس( .شایسته است دانشجویان  3دقیقه قبل
از شروع در كالس حاضر باشند).الزم به ذكر است كه در صورت داشتن غیبت بیش از چهار هفدهم كل جلسات،دانشجو مجاز به شركت
در امتحان پایان ترم نبوده و براي وي نمره صفر منظور خواهد شد.
 -2خروج ازكالس پس از هماهنگي با استاد صورت گیرد.
 -3دانشجویان بایستي از مطالعه جزوات غیر مرتبط با موضوع درس،صحبت با همكالسي ها،استفاده از تلفن همراه،كار با نوت بوک و هر
اقدام دیگري كه سبب اختالل در نظم كالس گردد خودداري نمایند.
 -4حضور فعال داشتن در كالس(نظیر گوش دادن فعال و مشاركت در پرسش و پاسخ ها).

 -3الف) غیبت درجلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشي مربوطه درصورتي مجازخواهدبود ومشمول كسر نمره نخواهد
گردید كه با ارائه مدارک مستند وگواهي معتبر وتایید شده وباتشخیص معاون محترم آموزشي دانشكده مجاز شناخته شود.
ب) نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو دركالس درس درسقف كمتر ازچهار هفدهم به شرح زیر مي باشد:
 -یک جلسه غیبت غیر موجه

قابل بخشش

 -دو جلسه غیبت غیر موجه

كسر یک نمره

 -سه جلسه غیبت غیر موجه

كسر 2/23نمره

 -چهار جلسه غیبت غیر موجه

كسر 4نمره

ج) درخصوص نحوه برخورد با تعطیلي كالس (غیرمجاز) كه به صورت گروهي انجام مي شود ،به ازاي هرجلسه استاد مي تواند تا سقف  2نمره
كسر نماید.
د) استاد مكلف به حضور وغیاب درتمامي جلسات درس وتحویل لیست حضوروغیاب به آموزش دانشكده مي باشد.
ه) آموزش دانشكده ملزم به دریافت لیست حضوروغیاب ازاستاد واجراي مقررات آموزشي براساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه وآئین نامه
هاي مربوطه مي باشد.
روش ارزشيابي :
 -1امتحان میان ترم

5نمره

 -2امتحان پایان ترم

11/3نمره(٪11سئواالت از مباحث میان ترم)

-3حضور فعال وشركت دربحث هاي مطرح شده دركالس وپاسخ گویي به سئواالت ونداشتن غیبت 1/3نمره
-

درآزمون هاي مربوط به درس به ازاء هر جلسه تدریس حداقل چهار سئوال چهارگزینه اي طرح مي گردد .

-

پس ازبرگزاري هر آزمون واعالم نمره درسایت یابرد دانشكده  ،دانشجویان حداكثر یک هفته فرصت دارند تااعتراض به نمره را كتبآبه مسئول
درس تحویل دهند .به اعتراضاتي كه بعدازاین زمان دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در هر ترم انجام مي شود و نتايج آن در

اختيار مسوول درس قرار مي گيرد.
.
مباحث

ميزان ساعات كالس

ميزان نمره

اعصاب

 69ساعت

 9/62نمره

پوست و سوختگي

 26ساعت

 3/62نمره

خون

 26ساعت

 3/2نمره

چشم

 9ساعت

2/92

گوش و حلق

 9ساعت

2/92

روش كار در اتاق عمل

 8ساعت

6/62

جمع كل

 92ساعت

 27/2نمره

منابع اصلي-2:منابع
1354 ، انتشارات سالمي،  ترجمه آلیس خاچیان، پرستاري داخلي جراحي برونر و سودارث،اتاق عمل

.1

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach,Caruthers, et al
Delmar Publishers (2013)
3. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 0323019803/

4- Brunner& Suddarth. Text Book of Medical surgical Nursing. Philadelphig: J.B Lippincott
co.2014
5- Black, Hawks, Keone. Medical- surgical Nursing. St louis 2010
6- Barker , Ellen.. Neuro science Nursing : A Spectrum of care . 3th edition.2008.
-7Linda Honan Pellico.Focus on Adult Health Medical Surgical Nursing,Philadelphia;walters
clover health,2013
منابع جهت مطالعه بيشتر-2
- Phipps, long, woods. Medical surgical Nursing. St louis the C.V Mosby co. 2007.
- Hickey, Jann v. The clinical practice of Neurological and neurosurqical Nursing 7th edition.
Lippincott. 2014.
- Umphred parc A . Neurological Rehabilitation. 6th edition Mosbyco.2013.
.1353 . ترجمه جمعي از اعضاي هیأت علمي اصفهان.)  پرستاري داخلي جراحي(اعصاب و روان،  هاوكس،  بالک1353  ترجمه زهرا مشتاق نشر سالمي، 2115  پرستاري داخلي جراحي برونر و سودراث، بیربرنواجي- سوزان سن، اسلمتزر چاپ دوم،1353  ترجمه دكتر خسرو سبحانیان و دكتر محسن ملک عالیي،  بیماریهاي مغز و اعصاب،2112  اصول طب داخلي هاریسون.انتشارات ارجمند
. 1353 انتشارات نوردانش،  بیماریهاي مغز و اعصاب،  اكبر،  سلطان زاده( Elsevir – WWW.mui.ac.ir : دانشجویان گرامي مي توانند جهت انتخاب مقاله به سایت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایندProquest – Ovid – Pubmed)
. دردسترس مي باشدWWW.nm.mui.ac.ir دانشكدهWeb site * شناسنامه كامل درس در

برنامه هفتگي درس پرستاري بزرگساالن/سالمندان  3درنيمسال اول 2379-79
دانشجويان ترم 2پرستاري
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تاريخ

روز

ساعت

موضوع درسي

مدرس

79/9/66

چهارشنبه

4-6

معرفي درس  -مروري بر فيزيولوژي و آناتومي

خانم نظري

79/9/62

شنبه

4-6

اعصاب

مروري برآناتومي وفيزيولوژي

آقاي دريابيگي

پوست،انواع ضايعات پوستي وبررسي
بيمار
79/9/67

چهارشنبه

4-6

معاينات فيزيكي سيستم عصبي

خانم نظري

79/9/2

شنبه

4-6

تستهاي تشخيصي و روشهاي درماني اختالالت

آقاي دريابيگي

79/9/2

چهارشنبه

4-6

79/9/8

شنبه

پوست ،مراقبت ودرمان خارش ودرماتيت ها

تست هاي تشخيصي وآزمايشات

خانم نظري

سيستم اعصاب
تعطيل -تاسوعاي حسيني

79/9/26

چهارشنبه

4-6

افزايش فشارداخل جمجمه

خانم نظري

79/9/22

شنبه

4-6

بيماريهاي عفوني پوست و مراقبت هاي

آقاي دريابيگي

مربوطه  ،پسوريازيس و پمفيگوس
79/9/27

چهارشنبه

4-6

اغما ومراقبت هاي پرستاري آن

خانم نظري

79/9/66

شنبه

4-6

انواع سوختگي

آقاي دريابيگي

ها،اپيدميولوژي،پيشگيري،عمق،وسعت
وشدت سوختگي ها،تغييرات
پاتوفيزيولوژيک
79/9/69

چهارشنبه

4-6

تشنج و مراقبت هاي پرستاري آن

خانم نظري

79/9/67

شنبه

4-6

مراحل سوختگي،مايع درماني،كنترل

آقاي دريابيگي

79/8/3

چهارشنبه

4-6

79/8/9

شنبه

4-6

79/8/22

چهارشنبه

4-6

79/8/23

شنبه

4-6

عفونت و.................
انواع صدمات سر و مراقبت هاي

خانم نظري

پرستاري آن
مراقبتهاي پرستاري در مبتاليان يه

آقاي دريابيگي

سوختگي
مراقبتهاي پرستاري در اختالالت

خانم نظري

اكستراپيراميدال(پاركينسون،ويلسون
،كره سيدنهايم وهانتينگتون
مروري بر آناتومي فيزيولوژي چشم ،
تست هاي تشخيصي واصطالحات چشم

آقاي دريابيگي

79/8/29

چهارشنبه

4-6

79/8/62

شنبه

4-6

79/8/62

يكشنبه

4-6

79/8/64

چهارشنبه

4-6

79/8/69

شنبه

4-6

79/8/68

يكشنبه

79/7/2

چهارشنبه

4-6

79/7/4

شنبه

4-6

مراقبت هاي پرستاري در مبتاليان به

خانم نظري

استروک
كاتاراكت،جداشدگي شبكيه ومراقبت

آقاي دريابيگي

هاي مربوطه
مولتيپل اسكلروزيز ومراقبت هاي مربوط

خانم نظري

به آن
آناتومي و فيزيولوژي سيستم خونساز –

دكتر بهرامي

بررسي و شناخت سيستم خونساز
گلوكوم  ،مراقبت و نوتواني در مبتاليان به اختالالت
بينايي

آقاي دريابيگي

تعطيل رسمي – شهادت امام رضا(ع)
درمان هاي شايع در بيماريهاي خون ،

دكتر بهرامي

ترانسفوزيون خون ،آفرزيس ،اسپلنكتومي،
فلبوتومي

محيط فيزيكي اتاق عمل ،وسايل و

خانم اكبري

تجهيزات اتاق عمل
79/7/2

يكشنبه

4-6

مراقبتهاي پرستاري در صدمات نخاعي

خانم نظري

79/7/8

چهارشنبه

4-6

اختالالت گلبول هاي قرمز خون و

دكتر بهرامي

79/7/22

شنبه

4-6

79/7/26

يكشنبه

4-6

79/7/22

چهارشنبه

مراقبت هاي مربوطه ( آنمي ها و پلي
سيتمي ها)
اخالق در اتاق عمل ،مراقبتهاي قبل از

خانم اكبري

اعمال جراحي
ادامه مراقبتهاي پرستاري در صدمات

خانم نظري

نخاعي
تعطيل رسمي – ميالد پيامبر اسالم(ص)وامام صادق(ع)

79/7/28

شنبه

4-6

وظايف فرد سيار و اسكراب

خانم اكبري

79/7/27

يكشنبه

4-6

نروپاتي ها(سندرم گيلن باره،فلج بلز) و مراقبت

خانم نظري

79/7/66

چهارشنبه

4-6

79/7/62

شنبه

4-6

79/7/69

يكشنبه

4-6

79/7/67

چهارشنبه

4-6

هاي مربوط به آن

ادامه اختالالت گلبول هاي قرمز خون و

دكتر بهرامي

مراقبت هاي مربوطه(آنمي ها و پلي
سيتمي)
عوارض احتمالي حين و پس از عمل

خانم اكبري

جراحي ،انواع آرام سازي و هوشبري
مروري برآناتومي وفيزيولوژي گوش

خانم مردانيان

وتست هاي تشخيصي
اختالالت گلبول هاي سفيد خون و
اختالالت خونريزي دهنده و مراقبت هاي
مربوطه

دكتر بهرامي

79/22/6

شنبه

4-6

اختالالت گوش خارجي ومياني

خانم مردانيان

79/22/9

چهارشنبه

4-6

ادامه اختالالت گلبول هاي سفيد خون و

دكتر بهرامي

79/22/7

شنبه

4-6

اختالالت خونريزي دهنده و مراقبت هاي
مربوطه
اختالالت گوش داخلي و نوتواني گوش

خانم مردانيان

