بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامین -دانشکده پرستاری و مامایي
مركس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي
كمیته برنامهریسی درسي -الگوی برنامه آموزشي دوره ()Course plans
ػٌَاى درط:وبرآهَسی پزعتبری ثشرگغبالى /

وبم مدرس:

عبلوٌذاى 2
داوشكدٌ :پرستبری-مبمبیی

گريٌ آمًزشی :پرستبری

رشتٍ ي مقطغ تحصيلی :کبرشىبسی

ويمسبل ايل/ديم:ديم

تؼداد ي وًع ياحد2 :

ريز ي سبػت برگساری:

محل برگساری:ثیوبرعتبى ثؼثت

دريس پيش ويبز :وبراهَسی پزعتبری ثشرگغبالى
/عبلوٌذاى 1

آدرس دفتر:

تلفه يريزَبی تمبس:

آدرس پست الكتريويكی:

تبریخ شريع کبرامًزی95/1/21:

تبریخ تديیه طرح درس:

تبریخ ببزوگری طرح درس95/2/5 :

اّذاف ولی:داوشجً براسبسآمًختٍَبی وظری ي ػملی ي اصًل فرآیىد پرستبری از مددجًیبن مبتالبٍ
مشكالت قلبی ي ػريق،خًن ،تىفس يوئًپالستيک مراقبتَبی الزم پرستبری را بٍ ػمل آيرد.
اّذاف ٍیضُ هؾتزن ثخؼّبی للت ٍ ػزٍق،خَى،تٌفظ ٍ عزعبى:
در پبیبى اس داًؾدَ اًتظبر هی رٍد :
اس هٌبثغ هختلف(هذدخَ،خبًَادُ،پزًٍذُ ٍ  )....ثزرعی دلیك اس ٍضؼیت خغوی،رٍاًی ٍ اختوبػی هذدخَ ثِ ػول
آٍرد.ؽبهل:
الف-ػالئن ٍ ًؾبًِّبی ثبلیٌی اختالالت عیغتن للت ٍ ػزٍق(تغییز در ػالئن حیبتی ،تپؼ للت،تٌگی ًفظ
وَؽؾیٍ،رم اًذامّب)

ػالئن ٍ ًؾبًِّبی ثبلیٌی اختالالت عیغتن خَىعبس ثذى(رًگپزیذگی،عزفِ،خغتگی،اختالالت اًؼمبدی ٍ
خًَزیشی دٌّذُ ٍ  ،)...ػالئن ٍ ًؾبًِّبی ثبلیٌی اختالالت عیغتن تٌفظ (تٌگی ًفظ،عزفِ،خلظ  ،درد عیٌِ
ٍ،)...ػالئن ًٍؾبًِّبی ًئَپالعتیه در ّزیه اس دعتگبُّبی ثذى

ة-یبفتِ ّبی آسهبیؾگبّی:
عیغتن للت ٍ ػزٍق(آسهبیؼ خَى در راثغِ ثب آًشینّبی للجی،ؽوبرػ علَلّبی خَى،عزٍلَصی هبًٌذ ٍ ASOT
)...ٍ CPR
عیغتن خَىعبس ثذى(ؽوبرػ علَلّبی خَىّ،وَگلَثیيّ،وَتَوزیت  ٍ )BT-PT-PTTیبفتِّبیجِدعتآهذُ اس
ثیَپغی ٍ آعپیزاعیَى هغش اعتخَاى ٍ)...
عیغتن تٌفغی(ؽوبرػ علَلّبی خَى،ثیَپغی اسریِ،آسهبیؼ خلظ ٍ)...
اختالالت ًئَپالعتیه(ثیَپغی اس تَهَر ٍ ثیَپغی اس هغش اعتخَاى ٍ)...
ج-یبفتِ ّبی رادیَلَصیىی ٍ دیگز آسهَىّبی تؾخیصی:
عیغتن للت ٍ ػزٍق (رادیَگزافی اس لفغِ عیٌِ،آًضیَگزافی،اوَوبردیَگزافی،آسهَى ٍرسػ،تبلیَم اعىي ٍ)...
اختالالت عیغتن خَىعبس(رادیَگزافی اس اعتخَاىّب)
عیغتن تٌفغی(ثزًٍىَعىَپی،رادیَگزافی اس لفغِ عیٌِ ،اعىي ریِ ٍ)..



ثزاعبعجزرعیّبیبًدبمؽذّتؾخیصّبی صحیح پزعتبری را تٌظین وٌذ.



ثب اعتفبدُ اس ّوىبری هذدخَ،خبًَادُ ٍ اػضب گزٍُ ثْذاؽتی درهبًی هزالجتی لبثل دعتیبثی ثزاعبط
تؾخیص ّبی پزعتبری را تٌظین وٌذ.



تذاثیز هزالجتی هٌبعت خْت دعتیبثی ثِ اّذاف ،هٌغجك ثز ثزًبهِ ّبی درهبًی هذدخَ ٍ هتٌبعت ثب سهبى
ٍ اهىبًبت،عزحریشی ٍ اخزا ًوبیذ .ؽبهل:

الف -هزالجتّبی لجل اس اًدبم ّز یه اس رٍػّبی تؾخیصی هزثَط ثِ عیغتن للت ٍ ػزٍق ٍخَىعبس
ثذى،تٌفظ ٍ اختالالت ًئَپالعتیه(لزار دادى هذدخَ در ٍضؼیت راحت ٍ هٌبعت ،آهبدُ ًوَدى هحلً،حَُ
ثزداؽتي ًوًَِ ٍ )...
ة-هزالجت ّبی ثؼذ اس اًدبم ّزیه اس رٍػّبی تؾخیصی(عیغتن للت ٍ ػزٍق:وٌتزل هَضغ ٍرٍد وبًتیٌز اسًظز
خًَزیشیّ،وبتَم ٍ گشارػ تغییزات ًبگْبًی ػالئن حیبتی ٍ (،)...عیغتن خَى:وٌتزل خًَزیشی در هحل ثزداؽتي
ًوًَِ،وٌتزل درد ٍ ثزلزاری آعبیؼ ٍ راحتی هذدخَ)(،عیغتن تٌفغی:ثزلزاری آعبیؼ ٍ راحتی،وٌتزل ػَارض
هتؼبلت آسهبیؾبت اسخولِ تٌگی ًفظ ٍ ػفًَت ٍ (،)...اختالالت ًئَپالعتیه) ٍ هزالجتّبی ثؼذ اس ػول خزاحی
عیغتن للت ٍ ػزٍق،خَىعبس،تٌفظ ٍ اختالالت ًئَپالعتیه.
ج-دیگز هزالجتّبی هذدخَی هجتالثِ اختالالت عیغتن للت ٍ ػزٍق ًظیز آًضیي صذریً،برعبئی احتمبًی للت ٍ
فؾبرخَى ثبال(ثزرعی ػالئن غیزعجیؼی للت ٍ ػزٍق رػبیت رصین غذایی هٌبعت داؽتي فؼبلیت ٍ اعتزاحت در
حذ تحول)،عیغتن خَىعبس هبًٌذ اًَاع آًوی،لَعویّ،وَفیلی ٍ(...ثزلزاری آعبیؼ ٍ راحتی،اخزای دلیك
دعتَرات دارٍئی ٍ وٌتزل ػَارض ثب آگبّی اس ًحَُ هصزف آىّب ٍ وٌتزل خًَزیشی ٍ،)...عیغتن
تٌفغی،ثیوبریّبی هشهي اًغذادی ریِ،ػفًَت لغوتّبی تحتبًی ریِ هثل ثزًٍؾیت ٍ پٌَهًَی ٍ ػفًَتّبی
فَلبًی هثل الرًضیت،فبرًضیت ٍ تَهَرّب ٍ ضزثِّبی لفغِ عیٌِ ٍ غیزُ(ثزرعی ٍضؼیت تٌفظ داؽتي تٌفظ
راحت ثبسًگِداؽتي راُ َّایی ٍ ،)...اختالالت ًئَپالعتیه(اخزای دلیك دعتَرات دارٍّبی ؽیویدرهبًی ٍ وٌتزل
ػَارض ثب آگبّی اس ًحَُ هصزف آىّب ٍ.)...

ارائِ آهَسػّبی السم در حیي ثغتزی ٍ تزخیص در هَرد فؼبلیتّبی هزالجت اس خَد در اختالالت هزثَط ثِ
عیغتن للت ٍ ػزٍق ٍ خَىعبس،تٌفظ ٍ اختالالت ًئَپالعتیه(رػبیت رصین غذایی هٌبعت،ػالئن اختالالت،عزس
هصزف دارٍ ٍ پیگیزی درهبى ٍ آسهبیؾبت دٍرُای ٍ)..

تأثیز ثزًبهِ هزالجتی ٍ عیز پیؾزفت هذدخَ در خْت دعتیبثی ثِ اّذاف تؼییيؽذُ را ارسؽیبثی وزدُ ٍ ثزاعبط
تغییز در ٍضؼیت هذدخَ،در ّزیه اس هزاحل تدذیذًظز ثِ ػول آٍرد.
ًتبیح هزالجتّبیجِػولآهذُ را ثِعَر ؽفبّی گشارػ ٍ ثجت ًوبیذ.
رٍػ ارسیبثی داًؾدَیبى:
 حضَر فؼبل در سهبى وبرآهَسی
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 ارسؽیبثی هزثی در پبیبى دٍرُ
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 ارائِ وٌفزاًغَ تىبلیف هزثَعِ
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