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بسمٍ تعالی

داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی اصفْبى
داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی

Course syllabus
عٌَاى درس  :پرستبری هراقبتْبی ٍیژُ اختصبصی ( 6دستگبُ گَارش -جراحی ضکن ٍ لگي)
ًَع ٍاحذ ً :ظری
ضوبرُ درس152155:
تعذاد ٍاحذ ٍ 5 :احذ
سبل تحصیلی ً :یوسبل اٍل 79-79

پیص ًیبز  :هقذهِای بر پرستبری ٍیژُ ،پبیص پرستبری ٍیژُ ،هراقبتْبی پرستبری در بخص ّبی هراقبت ٍیتژُ ،دارٍضٌبستی،
هببحث عوَهی در پرستبری پیًَذ اعضبء
فراگیراى  :داًطجَیبى ترم سَم کبرضٌبسی ارضذ پرستبری هراقبتْبی ٍیژُ
زهبى کالس :سِ ضٌبِ سبع 52-51
هکبى کالس :کالس ارضذ
هسئَل درس ً :بّیذ ضبّقلیبى

سبعبت حضَر در دفتر کبر:یکطٌبِ ّب 2-1

Email: shahgholian@nm.mui.ac.ir
اسبتیذ درس  :دکتر ضْریبری ،تیوَری ،ضبّقلیبى،ضکری

شزح درط :
در ایه درس داوشجً با اصًل ي مفاَیم مراقبت َای يیژٌ پرستاری سیستم گًارش آشىا شدٌ ي تًاوایی الزم در بررسی ي
شىاخت بیماران ي تفسیر آزمایشات مربًطٍ ي وحًٌ ارائٍ مراقبت بٍ مددجًیان ي بیماران با اختالالت حاد ي يیژژٌ سیسژتم
گًارش را كسب میوماید.
ّذف کلی درط  :آشٌبیی داًشجَ بب آعیب شٌبعی ،پبتَصًش ٍ هزاقبت ٍیضُ اس بیوبریْبی عیغتمن گتَارػ ٍ رزایتی
شکن ٍ لگي

اّذاف رفمبری :
داًشجَ پظ اس پبیبى درط قبدر ببشذ
 -1آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی قغومْبی فَقبًی ٍ تحمبًی دعمگبُ گَارػ را بیبى کٌذ.
ً -2حَُ ارسیببی بیوبراى بب اخمالالت دستگاٌ گًارش را تَضیح دّذ.
 -3آسهبیشبت هخملف هزبَط بِ سیستم گًارش را تفسیر وماید
 -4تشخیصّبی پزعمبری رایج در بیوبراى بب اخمالل گًارش را فْزعت کٌذ.

 -5اًَاع خًَزیشیْبی عیغمن گَارػ ،ػالئن ،تشخیص ،درهبى ٍ هزاقبت پزعمبری آى را بیبىکٌذ.
ّ -6پبتیت ٍ اًَاع آى ،رٍشْبی تشخیصی ،درهبى  ،هزاقبت پزعمبری ٍ پیشگیزی آى را بشٌبعذ
ً -7برعبیی کبذ ،ػالئن ،تشخیص ،ادارُ ٍ هزاقبت اس آى را بذاًذ
 -8اًَاع ضزببت شکن ٍ رٍشْبی کٌمزل ٍ ادارُ آى را بشٌبعذ
 -9بیوبری المْببی رٍدُ ٍ رٍشْبی اصالح عبک سًذگی ٍ بْبَد کیفیت سًذگی در آًْب را تَضیح دّذ
 -11عٌذرم یبد کوپبرتوبًت شکوی ٍ رٍشْبی کٌمزل آى را بشٌبعذ
 -11اصَل تغذیِ در بیوبراى بذیبل بغمزی در بخشْبی ٍیضُ را بذاًذ ٍچگًَگی بکبر گیزی آًزا شزح دّذ.
 -12بمَاًذ بیوبر تحت رزایی شکن ٍ لگي را (بطَر فزضی) اس ًظز پزعمبری ارسیببی کٌذ
-13رٍشْبی رزایی شکن ٍ لگي را بذاًذ
 -14تشخیص ّبی پزعمبری در رابطِ بب بیوبر تحت رزایی شکن ٍ لگي را بیبى کٌذ

شیَُ تذریظ:
ایي درط بب اعمفبدُ اس رٍػ ّبی عخٌزاًی ،بحث در گزٍُ ّبی کَچک ٍ رٍػ ّبی اکمشبفی ٍ بب رٍیکزد تفکز اًمقتبدی ٍ
هموزکش بز یل هغبلِ ارائِ خَاّذ شذ .داًشجَیبى در هَرد عَاالت طزح شذُ در کالط بِ رغمجَ پزداخمِ ٍ در رلغبت
آیٌذُ در هَرد آى بحث ٍ تببدل ًظز خَاّذ شذ.

تکبلیف:
 -1داًشجَ هَظف اعت بب اًجبم هطبلؼِ کمببخبًِای ٍ رغمجَ در ببًکْبی اطالػبتی ،یک هطبلؼِ هزٍرری در رابطِ بتب
یکی اس هَضَع ّبی هطزح شذُ در عز فصل درط بب بزرعی یذاقل دُ هقبلِ خبرری هٌمشز شذُ بتیي عتبلْبی
2112-2112تْیِ ٍ در کالط ارائِ ًوبیٌذ.

 -2اًمظبرات اس داًشجَ :
 -1یضَر فؼبل در ّوِ رلغبت درط ٍ عویٌبر
 -2هطبلؼِ هطبلب قبل اس کالط ٍ هزٍر آى بؼذ اس کالط
 -3رغمجَ ٍ هطبلؼِ در هَرد عَاالت طزح شذُ در کالط ٍ شزکت در بحث گزٍّی بز اعبط اطالػبت رذیذ
 -4ارائِ تکبلیف بِ صَرت تئَری در کالط ٍارائِ ًغخِ ًزم افشاری آى بِ اعمبد هزبَطِ در هَػذ هقزر

ارسشیببی ٍایذ تئَری داًشجَ:
 -1یضَر فؼبل

ً 5وزُ

-2تذٍیي ٍ ارائِ هطبلؼِ هزٍری ٍ ارائِ بِ هَقغ آى

ً 35وزُ

 -3آسهَى پبیبًی

ً 61وزُ

References:
1- Cherry, B. and Jacob, S.R., 2016. Contemporary nursing: Issues, trends, & management.
Elsevier Health Sciences.

2- Morton, P.G. and Fontaine, D.K., 2013. Essentials of Critical Care Nursing A Holistic
Approach. Wolters Kluwer Health| Lippincott Williams & Wilkins.

3- Morton, P.G. and Fontaine, D.K., 2013. Essentials of Critical Care Nursing A Holistic
Approach. Wolters Kluwer Health| Lippincott Williams & Wilkins.

4- Urden, L.D., Stacy, K.M. and Lough, M.E., 2017. Critical Care Nursing-E-Book: Diagnosis and
Management. Elsevier Health Sciences

:هنابع بزای هطالعه بیشتز
5- Aust, M.P., 2013. Critical care nursing: a holistic approach.
6- Alspach, J.G., 2013. Core Curriculum for Critical Care Nursing-E-Book. Elsevier Health
Sciences.

7- Chulay, M. and Burns, S., 2010. AACN essentials of critical care nursing pocket handbook.
McGraw-Hill Professional.

8- Black, J. Hawk, J.,(2005), Medical Surgical Nursing, Digestive disorders

9- Mahan, L.K. and Raymond, J.L., 2016. Krause's food & the nutrition care process-e-book.
Elsevier Health Sciences..

اعمبد

هَضَع

تبریخ

خانن شاهقلیاى

 هزوری بز آناتوهی و،هعزفی درط وشزح تکالیف
فیشیولوصی سیستن گوارش و ارسیابی سیستن گوارش

97/7/11

خانن شاهقلیاى

انواع ضزبات شکوی

97/7/17

خانن شاهقلیاى

هزاقبتهای پزستاری در جزاحیهای شکن

97/7/44

سندرم حاد کوپارتوانت شکوی

97/8/1

اهویت و اصول تغذیه در بیواراى ویضه

97/8/11

خانن دکتزتیووری

آنسفالوپاتی و نارسایی کبد

97/8/44

خانن دکتزتیووری

هپاتیت و انواع آى

97/8/49

خانن دکتزتیووری

خونزیشیهای سیستن گوارش

97/9/6

خانن دکتزتیووری

بیواری التهابی روده

97/9/11

آقای دکتز شهزیاری
گزوه تغذیه

