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شرح درس :در این درس دانشجو با اصول و مفاهیم مراقبت های ویژه پرستاری سیستم گووار

آشو ا شوده و

توانایی الزم در بررسی و ش اخت بیماران و تفسیر آزمایشات مربوطه و نحوه ارائه مراقبت به مددجویان و بیماران
با اختالالت حاد و ویژه سیستم گوار

را کسب مینماید.

هدف کلی درس :آشنایی دانشجو با آسیب شناسی ،پاتوژنز و مراقبت ویژه از بیماریهژا سیتژ گ اژوار
جراحی شکگ و لگن

اهداف رف ار :
دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:
-1آناتومی و فیزیولوژ قتم ها فوقانی و تح انی دس گا اوار
 -2نحو ارزیابی بیماران با اخ الالت دستگاه گوار

را بیان کند.

را توضیح دهد.

1

و

 -3آزمایشات مخ لف مربوط به سیستم گوار

را تفسیر نماید

 -4تشخیصها پرس ار رایج در بیماران با اخ الل گوار

را فهرست کند.

 -5انواع خونریزیها سیت گ اوار  ،عالئگ ،تشخیص ،درمان و مراقبت پرس ار آن را بیانکند.
 -6هپاتیت و انواع آن ،روشها تشخیصی ،درمان  ،مراقبت پرس ار و پیشگیر آن را بشناسد
 -7نارسایی کبد ،عالئگ ،تشخیص ،ادار و مراقبت از آن را بداند
 -8انواع ضربات شکگ و روشها کن رل و ادار آن را بشناسد
 -9بیمار ال هابی رود و روشها اصالح سبک زندای و بهبود کیفیت زندای در آنها را توضیح دهد
 -11سندرم حاد کمپارتمانت شکمی و روشها کن رل آن را بشناسد
 -11اصول تغذیه در بیماران بدحال بت ر در بخشها ویه را بداند وچگونگی بکار ایر آنرا شرح دهد.
 -12ب واند بیمار تحت جراحی شکگ و لگن را (بطور فرضی) از نظر پرس ار ارزیابی کند
-13روشها جراحی شکگ و لگن را بداند
 -14تشخیص ها پرس ار در رابطه با بیمار تحت جراحی شکگ و لگن را بیان کند

شیو تدریس :این درس با اس فاد از رو

ها سخنرانی ،بحث در ارو ها کوچک و رو

ها اک شافی و با

رویکرد تفکر ان قاد و م مرکز بر حل متاله ارائه خواهد شد .دانشجویان در مورد سواالت طرح شد در کالس به
جت جو پرداخ ه و در جلتات آیند در مورد آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

ابزار مورد نیاز تدریس :ویدیو پرژک ور

 -1تکالیف :دانشجو موظف است با انجژام مطالهژه ک ابخانژه ا و جتژ جو در بانکهژا اطالعژاتی ،یژک
مرورسیت ماتیک در رابطه با یکی از موضوع ها مطرح شد در سر فصل درس بژا بررسژی حژداقل د
مقاله خارجی من شر شد بین سالها 2119-2116تهیه و در کالس ارائه نمایند.

نحو ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
الف) تدوین و ارائه مطالهه مرور و ارائه به موقع آن

بارم 35 :نمر

ب -حضور فهال

بارم 5 :نمر

ب ) پایان دور :

بارم 61:نمر

2

: سیاستها و قوانین دور
 حضور فهال در همه جلتات درس-1
 مطالهه مطالب قبل از کالس و مرور آن بهد از کالس-2
 جت جو و مطالهه در مورد سواالت طرح شد در کالس و شرکت در بحث اروهژی بژر اسژاس اطالعژات-3
جدید
 ارائه تکالیف و نتخه نرم افزار آن به اس اد مربوطه در موعد مقرر-4
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