به نبم آى که جبى را فکرت آهوخت

دانشگبه علوم پسشکی و خدهبت بهداشتی درهبنی اصفهبى
دانشکده پرستبری و هبهبیی

گروه آهوزشی ویصه

شنبسنبهه درضCourse Syllabus
عنواى درض  :پرظتبری ٍ هرالجتْبی ٍيصُ اختفبـی  )7اًکَلَشی ،ظيعتن ايوٌی ٍ ثيوبريْبی عفًَی(
شوبره درض512513 :

نوع و تعداد واحد ً :ظری ،یک ٍاحذ
دروض پیش نیبز همذهِ ای ثر پرظتبری هرالجتْبی ٍيصُ ،هرالجتْبی پرظتبری در ثخػ ّبی هرالجت ٍيصُ ،پبيػ
پرظتبری پيؽرفتِ،دارٍؼٌبظی ،هجبحث عوَهی در پرظتبری پيًَذ اعضبء

فراگیراى (رشته ،هقطع ،ترم):

پرستبری ویصه ،کبرشنبسی ارشد ترم 3

نیوسبل تحصیلی  :اول 99-99
زهبى کالض: :ظِ ؼٌجِ 8-10

هکبى تشکیل کالض :کالض 25

هسئول درض  :دکتر هرین اقببلی

زهبى حضور در دفتر کبر: :اتبق  108دٍؼٌجِ 2-4

شوبره توبض:

37927597

Email : eghbali.m1363 @gmail.com

اسبتید درض :آلبی دکتر ثْراهی ،خبًن دکتر طبلمبًی ،خبًن دکتر هرين الجبلی ٍ اظبتيذ گرٍُ عفًَی داًؽکذُ پسؼکی

آدرض گروه اینترنتی درض:
ایویل گروه اینترنتی:

شرح درس:
در ايي درض داًؽجَ ثب ثيوبری ّبی حبد خَى ٍ اًکَلَشی (آظيت ؼٌبظی ،پبتَشًس ،تظبّرات ،هرالجت) ،ثيوبری ّبی عفًَی ايجبد
کٌٌذُ ٍضعيت ثحراًی ٍ ًمؿ ايوٌی ٍ عَارق ًبؼی از آى آؼٌب هی ؼَد

اَداف کلی درس:
در پبيبى از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
هطبلت يبد گرفتِ ؼذُ را در هرالجت از ثيوبراى ثب ثيوبری ّبی حبد خَى ٍ اًکَلَشی (آظيت ؼٌبظی ،پبتَشًس ،تظبّرات ،هرالجت)،

ثيوبری ّبی عفًَی ايجبد کٌٌذُ ٍضعيت ثحراًی ٍ ًمؿ ايوٌی ثِ کبر گيرد.

اَداف رفتاری:
داًؽجَ پط از پبيبى درض ثبيعتی لبدر ثبؼذ ثطَر کبهل ٍ ـحيح:
- 1هعيبرّبی کٌترل ٍ پيؽگيری از عفًَت در ثخػ هرالجت ّبی ٍيصُ را ؼرح دّذ.
- 2اـَل اظتبًذارد کٌترل عفًَت را تَضيح دّذ
- 3فبکتَرّبی خطر عفًَت در ثخػ هرالجت ّبی ٍيصُ را ؼٌبظبيی ًوبيذ.
- 4اٍرشاًط ّبی ؼبيع عفًَی را ؼٌبختِ ٍ اـَل هرالجت ٍ درهبى آًْب را تَضيح دّذ.
- 5عفًَتْبی ؼبيع تٌفعی ،ادراری تٌبظلی ٍ گَارؼی را تَضيح دّذ.
- 6هذيريت پيؽگيری از عفًَت در ثخػ هرالجت ّبی ٍيصُ را تَضيح دّذ
-7فرايٌذ پرظتبری در پيؽگيری ٍ کٌترل عفًَت ّبی ثيوبرظتبًی در ثخػ هرالجت ّبی ٍيصُ را طراحی ًوبيذ.
- 8اـَل هرالجت از يک ثيوبر ثذحبل ثرای پيؽگيری از عفًَت در ثخػ ٍيصُ را ؼرح دّذ.
-9آًبتَهی ٍ فيسيَلَشی دظتگبُ خًَعبز ٍ هکبًيعن تغيير تَهَرال ظلَلْب را تَضيح دّذ.
ً -10کبت اظبظی در ثررظی ٍ ؼٌبخت فَری ثيوبراى ثذ حبل خَى ٍ اًکَلَشی را تَضيح دّذ.
 -11اٍرشاًط ّبی ؼبيع خَى ٍ اًکَلَشی را از يکذيگر ثبز ؼٌبختِ ٍ هرالجت ٍ درهبى ّر کذام را تَضيح دّذ.
 - 12ؼرايط ٍيصُ ثيوبراى ٍ خبًَادُ آًبى در ثذخيوی ّبی خَى ٍ اًکَلَشی را ؼرح دّذ.
 - 13عاللِ ٍ حعبظيت الزم جْت هرالجت از ثيوبری ّبی خَى ٍاًکَلَشی ٍ ثيوبری ّبی عفًَی را کعت ًوبيذ

شیًٌ تدریس:
ایي درس تا استفادُ از رٍش ّای سخٌراًی ،تحث در گرٍّْای کَچک ٍ رٍضْای اکتطافی ٍ تا رٍیکرد تفکر اًتقادی ٍ هتورکس تر حل هسالِ
ارائِ خَاّذ ضذ .داًطجَیاى در هَرد سَاالت طرح ضذُ در کالس تِ هطالعات کتاتخاًِ ای ٍ جستجَ در تاًکْای اطالعاتی پرداختِ ٍ در جلسات
آیٌذُ در هَرد آى تحث ٍ تثادل ًظر خَاّذ ضذ .

ابسار مًرد ویاز تدریس:
ٍسایل کوک آهَزضی ٍایت ترد ٍ  ، power pointکاهپیَتر -کتاب-هقاالت هی تاضٌذ.
تکالیف :ارایِ سویٌار تر اساس جذیذ تریي هٌاتع

وحًٌ ارزشیابی داوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشیابی:
اهتحبى پبيبى ترم طجك ثرًبهِ آهَزغ داًؽکذُ. ،ثرگسار خَاّذ ؼذ ً.تبيج ارزؼيبثی داًؽجَيبى درپبيبى دٍرُ تَظط هعئَل درض
اعالم خَاّذ ؼذ..فرـت اعتراق ثِ ًورُ حذاکثر ظِ رٍز ثعذ از اعالم ًورُ در ظبيت يب ثَرد گرٍُ اظت.

الف) در طًل ديرٌ (کًئیس ،تکالیف،امتحان میان ترم )...
ب) پایان ديرٌ :اهتحبى

ظويٌبر بارم:

25

بارم70 :

ج)حضَر فعبل درکالض بارم5 :

سیاستَا ي قًاویه ديرٌ:
ًحَُ ترخَرد تا غیثت ٍ تاخیر در کالس،عذم اًجام تکالیف ٍ سایر هَارد:
 -1رعایت ًظن ٍ ترتیة ٍ اصَل اخالق پرستاری در کالس درس الساهی است.
 -2حضَر هرتة ٍ توَقع داًطجَ در کالس درس الساهی ٍ درصَرت عذم حضَر هٌظن در کالس هطوَل هقررات زیر خَاّذ ضذ:
الف-غیثت تیص از حذ هجـاز ( 4/11سـاعـات کالس) تاعث هحرٍهیت داًطجـَ از ضرکت در اهتحـاًـات ضذُ ٍ تایذ ٍاحذ درسی هجذداً تکرار
ضَد.
ب -غیثت کوتر از  4/11در صَرت غیر هجاز تَدى هٌجر تِ کسر ًورُ ( تِ ازای ّر غیثت ً 1ورُ ) خَاّذ ضذ
ج -در صَرت داضتي تأخیر تیص از  10دقیقِ از داًطجَ اًتظار هی رٍد کِ از ٍرٍد تِ کالس اجتٌاب ٍرزیذُ ٍ تذیي ٍسیلِ در حفظ ًظن کالس
سْین تاضذ.
از داوشجً اوتظار میريد:
- 1حضَر ثوَلع ٍ ثذٍى غيجت در کالظْبی ًظری ٍ کٌفراًعْبی داًؽجَيی داؼتِ ثبؼذ
- 2در ثحثْبی گرٍّی فعبالًِ ؼرکت داؼتِ ثبؼذ.
- 3تکبليف تعييي ؼذُ را در هَعذ همرر تحَيل دّذ.
- 4ظِ تب از جذيذتريي هٌبثع ٍ ظبيتْبی هعتجر علوی اظتفبدُ ٍ هعرفی ًوبيذ.
- 5هعئَليت يبدگيری خَد را ثِ عْذُ گرفتِ ٍ تحت ًظر اظتبداى هرثَطِ ثرًبهِ ّبی آهَزؼی خَد را دًجبل ًوبيٌذ.

References:
1. Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last edition
2. Marianne Chulay, Cathie Guzzetta, Barbara Dossey . AACN Pocket Handbook of
Critical CareNursing
3. Black,J; Hawak ,J; Medical Surgical Nursing, Clinical management for positive
;outcomes
4. Elsevier saunders Co, Last edition.
5. Perry. Christine; Infection prevention and control, Blakwell publishing
6. Carlson.karen.k.AACN, Advanced critical care nursing ,Sanders Elsevier
. 7هعفَهی ،حعيي ،زّرايی ،هحعي ،هجيذپَر ،علی .راٌّوبی کؽَری ًظبم هرالجت عفًَت ّبی ثيوبرظتبًی

Online Data Bases:
https://cjon.ons.org/
https://www.oncologynurseadvisor.com/home/resources/
www.CDC.government
www.WHO.org
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ردیف تاریخ
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رئوض هطبلب

هذرس

1398/6/26

هعرفی طرح درض

خبًن دکتر الجبلی

ظِ ؼٌجِ 8-10

اٍرشاًط ّب ٍ هَلعيت ّبی خبؾ در ثذخيوی ّب ( DICتبهپًَبد للجی،

1398/7/2

اٍرشاًط ّب ٍ هَلعيت ّبی خبؾ در ثذخيوی ّب (ظٌذرم ليس تَهَر

ظِ ؼٌجِ 8-10

ّيپرکلعوی ،ظٌذرم ٍريذ اجَف فَلبًی)،SVCS

1398/7/9

ؼرايط ٍيصُ ثيوبر ٍ خبًَادُ در ثذخيوی ّب

خبًن دکتر الجبلی

خبًن دکتر طبلمبًی

ظِ ؼٌجِ 8-10
4

5

1398/7/16

اٍرشاًط ّب ٍ هَلعيت ّبی خبؾ در ثذخيوی ّب(فؽردگی طٌبة

ظِ ؼٌجِ 8-10

ًخبعی،SCCظٌذرم ترؼح ًبهٌبظت َّرهَى ضذ ادراری)SIADH

1398/7/23

کيفيت زًذگی ثيوبراى ثب ثذخيوی ّب ٍ کبرثرد طت تعکيٌی

خبًن دکترالجبلی

آلبی دکتر ثْراهی

ظِ ؼٌجِ 8-10
6

1398/7/30

7

98/8/14

ثررظی ٍ ؼٌبخت ٍ هرالجتْبی پرظتبری از ثيوبراى عفًَی ثذ حبل

خبًن دکتر الجبلی

ارائِ تکبليف
اٍرشاًط ّبی عفًَی

ظِ ؼٌجِ 8-10
8

98/8/21

از گرٍُ عفًَی
عفًَت ّبی تٌفعی

آلبی دکتريسداًی
از گرٍُ عفًَی

عفًَت ّبی ادراری  -گَارؼی

خبًن دکتر ؼيراًی

ظِ ؼٌجِ 8-10
9

98/8/ 28
ظِ ؼٌجِ 8-10

خبًن دکترحميمی

از گرٍُ عفًَی
داًؽکذُ پسؼکی

*ؼٌبظٌبهِ کبهل درض در  web siteداًؽکذُ  www.nm.mui.ac.irدر دظترض هی ثبؼذ

هنببع

