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 و اورژانس پرستاری مراقبت های ویژه وه آموزشی:گر      پرستاری و مامایی دانشکده:

 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  (دستگاه گوارش، جراحي شكم و لگن) 6 هاي ويژه اختصاصي پرستاري مراقبت نام درس:

 نظری د:نوع واح    1 :تعداد واحد

پايش پرستاري  ،هاي مراقبت ويژه هاي پرستاري در بخش مراقبت ،هاي ويژه مقدمه اي بر پرستاري مراقبت یاز:پیش ن

   مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضا ،داروشناسي ،پيشرفته

   13-15شنبه ها ساعت  :روز /زمان برگزاری كالس

  نفر 12  تعداد دانشجويان:    مکان برگزاری:

 ، ژاله محمدعلیهادکتر حمید پیروی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   ر حمید پیرویدکت مسئول درس:

 

  شرح دوره:

در اين درس، دانشجويان، بررسي وضعيت سيستم گوارشيي و مراقبيت هياي پرسيتاري بيراي ميددجويان مبيت  بيه 
در محيط باليني توانائي خود را در به اخت الت گوارشي نيازمند مراقبت ويژه را ياد مي گيرند تا بتوانند هنگام حضور 

 کار گرفتن اصول علمي هنگام مراقبت ويژه از اين دسته از بيماران به نمايش بگذارند.

 

 هدف كلی: 

آن دسته از بيماري هاي دستگاه گيوارش هيه نيياز بيه مراقبيت وييژه دارنيد و  اين درس براي آشنا کردن دانشجو با
 در جراحي هاي شكم و لگن تدوين شده است. همچنين، مراقبت هاي پرستاري ويژه

 

  بینابینی:اهداف 

 پس از ارائه اين محتواي آموزشي از دانشجو انتظار مي رود:

 را شرح دهدبخش فوقاني، تحتاني، و ضمائم دستگاه گوارش فيزيولوژي  و آناتومي.  

 .سيستم هاي دفاعي دستگاه گوارش را توضيح دهد 

 بيمار مبت  به بيماري گوارشي نيازمنيد مراقبيت وييژه، بررسيي پرسيتاري در  بررسي و معاينه پرستاري براي
مطالعات تشخيصي مربوط به بيماري هاي گوارشي نيازمند مراقبت ويژه، و بررسي اورژانسي بيماران مبت  بيه 

 بيماري گوارشي نيازمند مراقبت ويژه را شرح دهد.

 ارشي نيازمند مراقبت ويژه را به طور هامل شرح دهد.مربوط به بيماري هاي گوهاي رايج پرستاري  تشخيص  

 .پانكراتيت حاد و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را توضيح دهد 

 .خونريزي هاي دستگاه گوارش و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را شرح دهد 

 .هپاتيت و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را توضيح دهد 

 مراقبت هاي پرستاري ويژه آنها را شرح دهد. نارسايي هبدي و آنسفالوپاتي هبدي و 

 .نارساي مزمن هبدي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را توضيح دهد 

 .انواع ضربات شكمي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را شرح دهد 
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 .بيماري هاي التهابي روده اي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را توضيح دهد 

 ت هاي پرستاري ويژه آن را شرح دهد.عفونت هاي داخل شكم و مراقب 

 .سندرم حاد هامپارتمنت شكمي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن را توضيح دهد 

 .اخت الت تغذيه اي در بيماران با وضعيت وخيم را شرح دهد 

  بررسي و معاينه پرستاري براي بيماران هانديد جراحي شكم و لگن، بررسي پرستاري در مطالعات تشخيصيي
 به جراحي شكم و لگن، و بررسي اورژانسي بيماران هانديد جراحي شكم و لگن را شرح دهد.مربوط 

 .انواع اقدامات مداخله اي در جراحي هاي شكم و لگن و مراقبت هاي پرستاري ويژه آنها را توضيح دهد 

 هيا را عوارض مربوط به اقدامات مداخله اي در جراحي هاي شيكم و لگين و مراقبيت هياي پرسيتاري وييژه آن
 توضيح دهد.

 .مراقبت از درن ها و پايش فشار شكمي را شرح دهد 

 .مراقبت پرستاري ويژه براي بيماران تحت جراحي هاي شكم و لگن را توضيح دهد 

 

 های اساسی: پیش فرض

 هاي زير مطرح است: به عنوان درسي در سطح هارشناسي ارشد، پيش فرض
هياي  جراحيي و مهيارت ات پاييه در پرسيتاري داخليياط عي دانشجويان دوره هارشناسيي ارشيد داراي -

 پرستاري باليني الزم مي باشند.
 هاي يادگيري مختلف هستند. دانشجويان اين دوره داراي اهداف حرفه اي خاص و روش -
دانشجويان آمادگي دارند هه مسئوليت يادگيري خود را به عهده گرفته و مطابق با ع قه و هوشش فردي  -

 .وطه از برنامه آموزشي بهره گيرندبتحت نظر مدرسين مر
 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس -

صيورت ه مربوط به اخيت الت مطيرح در ايين دوره را بي موضوعهر يك از دانشجويان يك برگزاری ژورنال ک ب ) -

محتوييات الزم به ذهر است هه برخي از سواالت آزمون پاياني از  (.ده خواهد هرئارا دقيقه 15مدت در ژورنال ه ب 
درس و دانشجويان تعيين خواهيد  ارائه ژورنال ه ب ها با توافق مسئولتاريخ  .طراحي مي شود ژورنال ه ب هااين 
 .شد

 مطالعه قبل از حضور در کالس -

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 85 آزمون پایان ترم■   نمره درصد ------ترم آزمون میان 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس ■    نمره درصد 10انجام تکالیف ■

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- فا نام ببرید()لط سایر موارد

  

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

- Morton PG, Fontaine DK. Essentials of critical care nursing. 9th ed. Philadelphia: 

Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  

- Radovich P. The gastrointestinal system. In: Alspach JAG, Editor. Core 

curriculum for critical care nursing. 6th ed. St. Louis, Missouri: Saunders 

Elsevier; 2006. 

- Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical care nursing. 7th ed. St. Louis, 

Missouri: Mosby Elsevier; 2013. 
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درس هارائ كلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب ساعت تاريخ جلسه

 معرفي درس  15-13 1/7/1396 1
  بخش فوقاني، تحتاني، و ضمائم دستگاه گوارشفيزيولوژي  و آناتومي

 دهتر پيروي

 بررسي و معاينه بيمار مبت  به بيماري گوارشي نيازمند مراقبت ويژه 15-13 15/7/1396 2
 هاي گوارشي نيازمند مراقبت ويژه بيماريمطالعات تشخيصي مربوط به 

 دهتر پيروي

 مربوط به بيماري هاي گوارشي نيازمند مراقبت ويژه هاي رايج پرستاري  تشخيص 15-13 22/7/1396 3
 خونريزي هاي دستگاه گوارش و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن

 دهتر پيروي

 ي ويژه آن پانكراتيت حاد و مراقبت هاي پرستار 15-13 29/7/1396 4
 نارسايي هبدي و آنسفالوپاتي هبدي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آنها 

 دهتر پيروي

 بررسي و معاينه پرستاري براي بيماران هانديد جراحي شكم و لگن 15-13 6/8/1396 5
 بررسي پرستاري در مطالعات تشخيصي مربوط به جراحي شكم و لگن

 شكم و لگن بررسي اورژانسي بيماران هانديد جراحي 
 انواع اقدامات مداخله اي در جراحي هاي شكم و لگن و مراقبت هاي پرستاري ويژه آنها

 خانم محمدعليها

 انواع ضربات شكمي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن  15-13 13/8/1396 6

 بيماري هاي التهابي روده اي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن
 خانم محمدعليها

عوارض مربوط به اقيدامات مداخليه اي در جراحيي هياي شيكم و لگين و مراقبيت هياي  15-13 20/8/1396 7
 پرستاري ويژه آنها 

 مراقبت از درن ها و پايش فشار شكمي 

 مراقبت پرستاري ويژه براي بيماران تحت جراحي هاي شكم و لگن

 خانم محمدعليها

 ي ويژهل شكم و مراقبت هاي پرستارعفونت هاي داخ 15-13 27/8/1396 8
 ي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن سندرم حاد هامپارتمنت شكم

 اخت الت تغذيه اي در بيماران با وضعيت وخيم

 خانم محمدعليها

 - آخرين مهلت تحويل تكاليف --- 18/9/1396 --

 - آزمون نهايي 12-30/10 24/10/1396 --

 


