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:کبرآهَسی پزعتبری ثشرگغبالى

وام مدرس:استاد ایجٍ ای  ،استاد معاوی

عبلوٌذاى 1
داوشكدٌ :پرستاری-مامایی

گريٌ آمًزشی :پرستاری

رشتٍ ي مقطع تحصيلی :کارشىاسی

ويمسال ايل/ديم:ديم

تعداد ي وًع ياحد2 :

ريز ي ساعت برگساری:

محل برگساری :بيمارستان فيريزآبادی

دريس پيش وياز:

آدرس دفتر:

تلفه يريزَای تماس:

آدرس پست الكتريويكی:

تاریخ شريع کارامًزی95/1/21:

تاریخ تديیه طرح درس:

تاریخ بازوگری طرح درس95/2/5 :

اّذاف ٍیضُ ثخؼ گَارػ:
در پبیبى کبر اس داًؾجَیبى اًتظبر هیزٍد :
.1ثباعتفبدُ اس هٌبثغ هختلف (هذدجَ,خبًَادُ,پزًٍذُ ٍ)...ثزرعی دقیق اس ٍمؼیت جغوی ,رٍاًی ٍ اجتوبػی
هذدجَ هجتال ثِ اختالالت گَارؽی ثؼول آٍرد.ؽبهل :
الف-ثزرعی ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبی ثبلیٌی اختالل در عیغتن گَارػ (عَئ ّبموِ درد.اختالالت در الگَی دفغ
هذفَع یزقبى ٍ
ة-یبفتِ آسهبیؾگبّی عیغتن گَارػ (آسهبیؼ خَى ًظیز آًشین ّبی کجذی ؽوبرػ علَلْبی خًَی ٍ آسهبیؼ
ادرار ٍ هذفَع هبًٌذ ثزرعی اًگل.اعتئبتَرُ ٍ ثیَثغی ّب ٍ)...
ج -یبفتِ ّبی رادیَ لَصیکی ٍدیگز آسهًَْبی تؾخیـ عیغتن گَارػ (آًذٍعکپی,ثبرین هیل ٍ اًوب ٍ)...
 -2ثزاعبط ثزرعی ّبی اًجبم ؽذُ  ,تؾخیـ ّبی فحیح پزعتبری را تٌظین کٌذ.

 -3ثب اعتفبدُ اس ّوکبری هذدجَ ,خبًَادُ ٍ اػنب تین ثْذاؽتی درهبًی اّذاف هزاقجتی قبثل دعتیبثی ثزاعبط
تؾخیـ ّبی پزعتبری را تٌظین کٌذ.
 -4ثِ تزتیت سیز تذاثیز هزاقجتی هٌبعت راجْت دعتیبثی ثِ اّذاف هٌطجق ثزًبهِ ّبی درهبًی هذدجَ ٍ هتٌبعت
ثب سهبى ٍ اهکبًبت طزح ریشی ٍ اجزا ًوبیذ :
الف -هزاقجتْبی قجل اس اًجبم ّزیک اس رٍؽْبی تؾخیـ هزثَه ثغیغتن گَارػ )ًبؽٌب ثَدى,آهبدگی رٍدُ ٍ )...
ة -هزاقجتْبی ثؼذاساًجبم ّزیک اس رٍؽْبی تؾخیـ هزثَه ثِ عیغتن گَارػ (کٌتزل ٍمؼیت تغذیِ ٍ دفغ
هذفَع,ثزقزاری آعبیؼ ٍ راحتی ثیوبر,ثزرعی ثزٍس ػَارك ًبؽی اس آسهًَْبی تؾخیـ ًظیز خًَزیشی ٍ )...
ج -هزاقجتْبی قجل اس اًجبم اػوبل جزاحی (

 -1عیغتن گَارؽی ًظیز اپبًذکتَهی,کلِ عیغتکتَهی ٍ گبعتز

کتَهی ٍ ً(...بؽتب ثَدى,آهبدگی رٍدُ ٍ پَعت ٍ)...
د -هزاقجتْبی ثؼذ اس اػوبل جزاحی

 -1عیغتن گَارػ (ثزرعی ٍمؼیت ػوَهی ٍ ػالئن حیبتی ٍهحل ػول

جزاحی ٍ درًبصٍ جذة ٍ دفغ ,ایجبد فؼبلیت ٍ تحزک هتٌبعت ثب ًَع ػول جزاحی ,اجزای دقیق دعتَرات دارٍیی
ٍ کٌتزل ػَارك ثب آگبّی اس ًحَُ هقزف آًْب ,تؼَیل پبًغوبى هحل ػول ٍ درى ّب ٍ تغذیِ هٌبعت ثبتَجِ ثِ ًَع
ػول جزاحی ٍ هزاقجت اس اعتَهی ّب ٍ)...
 -5هزاقجت اس هذدجَ هجتال ثِ الف -اختالالت عیغتن گَارؽی ًظیز :گبعتزیت ,احتالالت هزی  ,سخن ٍ تَهَر
هؼذُ عیزٍس کجذیّ,پبتیت ٍ(...کٌتزل رصین غذایی هٌبعت,اجزای دقیق دعتَرات دارٍیی ٍ کٌتزل ػَارك
ثباعتفبدُ اس  castثز پظ ٍ گچ ّب پیؾگیزی اس ػَارك کن تحزکی ,توزیٌبت ثذًی رٍساًِ ٍ)...
تبثیز ثزًبهِ هزاقجتی ٍ عیز پیؾزفت هذدجَدرجْت دعتیبثی ثِ اّذاف تؼییي ؽذُ را ارسؽیبثی کزدُ ٍ ثزاعبط
تغییز در ٍمؼیت هذدجَ,درّزیک اس هزاحل تجذیذ ًظز السم را ثؼول آٍرد.
ً -6تبیج هزاقجتْبی ثؼول آهذُ را ثطَر ؽفبّی گشارػ ٍ یب ثجت ًوبیذ.

اّذاف ٍیضُ ثخؼ ارتَپذی :
در پبیبى کبر اس داًؾجَیبى اًتظبر هیزٍد :
 - 1هؼبیٌبت عیغتن ػنالت ٍ اعتخَاى را اًجبم دٌّذ (ثزرعی ٍ ؽٌبخت ثیوبر).
 - 2حذاقل یک ثبسدیذ اس هزکش تؾخیـ در راثطِ ثب اعکي ثذى EMG ,داؽتِ ثبؽٌذ.
- 3ثبآسهبیؾبت ثبلیٌی عیغتن هزثَطِ اس قجیل آرتزٍعکَپی ,هیلَگزافی ٍ  LPآؽٌب ؽًَذ.
- 4ثباثزات ٍ ػَارك دارٍئی رایج ثخؼ ارتَپذی آؽٌب ؽذُ ٍ در ثیوبراى ثب ارائِ دارٍ,آهَسؽْبی السم
راثذٌّذ.
- 5اس ثیوبراى دارای تزاکؾي پَعتی ٍ اعتخَاًی طجق افَل فزایٌذ پزعتبری هزاقجت کٌٌذ.
 - 6طجق افَل فزایٌذ پزعتبری اس ثیوبراى ثبؽکغتگی ٍ گچ (ثخقَؿ ؽکغتگی فوَر)هزاقجت ًوبیٌذ.

- 7ثزطجق فزایٌذ پزعتبری قجل ٍ ثؼذ اس ػول ثیوبراى تحت ػول جزاحی ارتَپذی,هزاقجت ًوبیٌذ.
- 8رٍؽْبی پیؾگیزی اس ػَارك ثیحزکتی را درثیوبرعتبى ثکبرثجٌذًذ.
 - 9آهَسػ ّبی هزاقجت اس خَد را در راثطِ ثب گچ اًذام ,ػَارك جزاحی ثِ ثیوبراى قجل اس تزخیـ کتجب ٍ
ؽفبّب ارائِ دٌّذ.

اّذاف ٍیضُ ثخؼ ارٍلَصی :
 - 1داًؾجَ ثتَاًذ هقبدیز غیز طجیؼی اسهبیؾبت را در ًتبیج اسهبیؾگبّی ثیوبر ؽٌبعبیی ًوبیذ.
 - 2داًؾجَ قبدر ثبؽذ ًحَُ جوغ اٍری ًوًَِ (آًبلیشادرار,کؾت ادرر  ,ادرار  24عبػتغ ٍ )...را ثِ ثیوبر
آهَسػ دّذ.
- 3داًؾجَ اًَاع آسهبیؾبت تؾخیـ هَجَد در پزًٍذُ ثیوبراى کلیَی را ثیبى کٌذ.
 - 4داًؾجَ ثتَاًذ ثیوبر را ثِ درعتی ٍ ثبرػبیت ًکبت اعتزیل ٍ ثِ تٌْبی عًَذاص کٌذ.
- 5داًؾجَ قبدر ثبؽذ FULLY CAREرا ثِ تٌْبیی اًجبم دّذ.
 - 6داًؾجَ دارٍّبی رایج تٌنیف کٌٌذُ عیغتن ایوٌی را ثؾٌبعذ.
- 7داًؾجَ قبدر ثِ ؽٌبعبی ػَارك ؽبیغ دارٍّبی رایج تٌظیف کٌٌذُ عیغتن ایوٌی در ثیوبر ثبؽذ.
- 8داًؾجَ قبدر ثبؽذ کبتتز ؽبلذٍى را ثطَر فحیح ٍ ثب رػبیت ًکبت اعتزیل پبًغوبى کٌذ.
 - 9داًؾجَ قبدر ثبؽذ فیغتَل را اس ًظز عبلن ثَدى ثزرعی ًوبیذ.
- 10داًؾجَ قبدر ثبؽذ ًحَُ هزاقجت اس فیغتَل را ثِ ثیوبراى آهَسػ دّذ.
- 11داًؾجَ قبدر ثبؽذ ثیوبری ّبی هزثَه ثِ کلیِ ٍ هجبری ادرار(گلَهزٍلًَفزیت,عٌذرٍم
ًفزٍتیکً,کزٍس حبد ثَتَلی ,ESRD ,کلیِ پلی کیغتیک ,

 )BPHرا ًشد عبیز داًؾجَیبى تؼزیف

ًوبیذ.
- 12داًؾجَ قبدر ثبؽذ ثیوبر هجتال ثِ کٌغز کلیِ ٍ هجبری ادرار هزاقجت ًوبیذ.
- 13داًؾجَ قبدر ثبؽذ در فَرت ایجبد لختِ ٍ گزفتگی در عًَذ عِ ,آًزا ؽغتؾَ دّذ.
- 14داًؾجَ قبدر ثبؽئ اًَاع رصین ّبی غذایی (رصین اٍرهیک ,رصین کن عذین ٍ )...
- 15داًؾجَ قبدر ثبؽذ رصین ّبی غذایی تؼییي ؽذُ ثزای ثیوبر را ثِ ٍی ٍ خبًَادُ اػ آهَسػ دّذ.
- 16داًؾجَ قبدر ثبؽذ پظ اس هؾبّذُ ثیَپغی کلیًِ ,حَُ آًجبى آًزا ؽزح دّذ.
- 17داًؾجَ قبدر اس ثیوبر پظ اس ثیَپغی کلیِ هزاقجت ًوبیذ.
- 18داًؾجَ قبدر اس ثیوبراى پظ اس جزاحی کلیِ ٍ هجبری ادرار هزاقجت ًووبیذ.
- 19داًؾجَ قبدر رٍػ ّبی اٍرصاًغی کبّؼ پتبعین خَى را ثیبى کٌذ.
رٍػ ارسیبثی داًؾجَیبى :


حنَر فؼبل در سهبى کبرآهَسی
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ارسؽیبثی هزثی در پبیبى دٍرُ
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 ارائِ کٌفزاًظ ٍ تکبلیف هزثَطِ
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