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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  1400- 1401سال تحصيلی   دوم لنيمسا 

به آموخته های قبلی خود مراقبتهای پیشرفته پرستاری و آموزش به مددجویان مبتال به  کادر این درس فراگیران با ات :مقدمه

فراگرفته  ادراری تناسلی رااری ، مجلیهغدد درون ریز ، ک ،و پانکراس  ، کبد، مجاری صفراویهای گوارشستم یبیماری های س

و سایر مراکز  مددجویان در بیمارستانینهمراقبت پیشرفته از ارت در زمبه کسب مهخب پرستاری تو بر اساس یک الگوی من

، فرآیند پرستاری و استخراج تشخیص های پرستاری  های تخصصی مراقبتارائه مبنای  مراقبتی مربوطه خواهند پرداخت.

 با وضعیت بیمار می باشد.متناسب  –ته بندی جدید ناندا سدطبق  –پرستاری 

د و تال به اختالالت حامراقبت از مددجویان مب ران در خصوصپیشرفته پرستاری در فراگیی و مهارتهاکسب دانش  :هدف کلی

ند و نظریه فرآی خود بر اساساه با آموزش نحوه مراقبت از همرسیستم های هضمی، جذبی، دفعی، تناسلی و خود تنظیمی مزمن 

خصصی پرستاری در و اجرای مراقبتهای تده و برنامه ریزی ایی ششناس ویانمددجهای پرستاری به گونه ای که نیازهای این 

 ران صورت پذیرد.بیمارستان، منزل و سایر محیطهای مراقبتی و همچنین بازتوانی آنها توسط فراگی

 قادر باشند:مربوطه  کالسهای تئوری و کارآموزی ها یاز گذراندن  د پسی رومفراگیران عزیز انتظار از  اهداف رفتاری:

 را انجام نمایند. گوارشیسیستم ن اقبت از بیماران دچار اختالالت حاد و مزمرم  .1

 را انجام نمایند. کبد و مجاری صفراویسیستم ن مراقبت از بیماران دچار اختالالت حاد و مزم .2

 را انجام نمایند. کلیویسیستم ن حاد و مزممراقبت از بیماران دچار اختالالت  .3

 را انجام نمایند. غدد درون ریزسیستم ن و مزممراقبت از بیماران دچار اختالالت حاد  .4

را   گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریز ی هایروشهای تشخیصی پیشرفته در بیمار  .5

 نام ببرند.

گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد  ی هایروشهای تشخیصی پیشرفته در بیمار نتایج مربوط به .6

 تفسیر نمایند.را   درون ریز

 (2مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و مزمن ) نام درس: 

، غدد درون ريز، مجاری صفراوی و ، کبدسيستم گوارش)اختالالت 

    کليه و مجاری ادراری تناسلی(

 حد کارآموزیوا 5/1-واحد نظری 5/1 تعداد واحد:

 کارآموزی-نظری  :واحدنوع 

 کارشناسی ارشد پرستاری رشته تحصيلی: مقطع و 

 رايش : داخلی جراحیگ

روش های پيشرفته پايش سالمت، ، بالينی پرستاریداروشناسی  پيشنياز : دروس 

 پاتوفيزيولوژی، 

 2477تلفن داخلی دفتر: 

 مجازی: طبق برنامه اعالم شده در سامانهساعات حضور 

دکتر  -دکتر سلمانی-دکتر اباذری- برزينذرآ دکتر:  ينمدرس

 دکتر يزدانی-گلی

 آذربرزين دکترمسئول درس: 

E. mail : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir                  

 يکشنبهروز کالس : 

 9:45-11:15تشکيل کالس:  ساعت

 ندارد تاريخ امتحان ميان ترم:

 م شدهامه اعالطبق برن تاريخ امتحان پايان ترم:
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به را   گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریزدر مراقبت از بیماران را پرستاری های الگو .7

 کار گیرند.

  گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریزدر مراقبت از بیماران قبت و درمان را مرا اصول .8

 نمایند.مرحله بندی را 

را   گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریزاز بیماران  پرستاریدر روشهای نوین درمان  .9

 رند.به کار گی

به را   گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریز مددجویاندر مراقبت از  اصول تغذیه .10

 مددجو و خانواده وی آموزش دهد.

و  گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی مددجویانبه  داروهای شایع مورد استفاده رااصول مراقبتی در  .11

 مددجو و خانواده وی آموزش دهد.به را   غدد درون ریز

 ریح نماید.القی در زمینه پیوند اعضا را برای مددجو و خانواده وی تشخمسایل ا .12

 نار ، کنفرانس و سمی، پرسش و پاسخ و بحث گروهیبا کمک وسایل کمک آموزشی سخنرانی  :روش تدریس

  .، ویدئو پروژکتورایت بورددرسی، و هایوسایل کمک آموزشی نیز عبارتند از: کتاب

 ن:افراگیر الیتهایعف

 حضورفعال درکالس، -1

 ارائه کنفرانس های معین شده، -2

 ، شرکت درآزمون پایان ترم  -3

 صه مقاالت مرتبط با عناوین درس، ارائه خال -4

 موارد معین شدهارائه طرح مداخالت و مراقبتهای پرستاری مبتنی بر  -5

 نمره(:بخش تئوری)ده  روش ارزشیابی

 %35                             استاد و ارائه مباحث هر موضوع بر اساس مورد هماهنگ شده با شرکت فعال در کالس -

 %10              یک مبحث از هر استاد( )تهیه بیب کارت برای حداقلارائه خالصه مقاالت مرتبط با عناوین درس -

 % 40                                                                                                        ر آزمون پایان دوره          د شرکت  -

 %15                  اساس الگوهای مورد نظر                                                                               ارائه گزارش بر -

 عملی) ده نمره(: ابی بخشروش ارزشی

 نمره %50                                                               شرکت در کارآموزی به صورت فعال و مشارکتی                  -الف

 -رالندواو یکی از الگوهای بر اساس مباحث درسیبیماریهای مطرح شده در  با توجه بهپروژه کارآموزی سه عنوان ارائه  -ب

 نمره %50                                               استاد                                       هنگی با اروی یا جانسون بر اساس هم -اورم

 منبع اصلی درس: 

 درمان و آموزش پزشکی -ارائه شده توسط وزارت بهداشتمنابع اصلی ذکر شده در سرفصل 

گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی های های مرتبط با بیماریکتب، مقاالت و سایتتمام به عالوه 

   و غدد درون ریز
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. کالس را بایستی برای هر استاد ارائه نمایندمباحث از هماهنگی یکی به هر موضوع ضمن عالقه محترم بر اساس  دانشجویانهر یک از  -****

 .ددجلسه اول مشخص می گر درارائه هر دانشجو  انزم

 

 

 

 

 

 

 جلسات درس محتوای درس مدرس

اولسرهای گوارشیتهای پیشرفته در اصول مراقب انیخانم دکتر سلم  
 جلسه اول 

24/11/1400  

 یهضمی و جذبی و دفعی روده ا اختالالت  دکتر سلمانی خانم
 جلسه دوم

1/12/1400  

 قی بر اساس تشخیصهای استاندارد پرستاریاعمال جراحی رزکسیون گوارشی و چا خانم دکتر سلمانی
 جلسه سوم

8/12/1400  

 آقای دکتر آذربرزین
 اختالالت آب و الکترولیتی و اسید و باز

 جلسه چهارم

15/12/1400  

 آقای دکتر آذربرزین
 پیوند کلیه و کلیه نو مزم ایی حاداصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری در نارس

 جلسه پنجم

22/21/1400  

 آقای دکتر آذربرزین
 همودیالیز و دیالیز صفاقی

 جلسه ششم

14/1/1401  

اباذری خانم دکتر  
 دیابتاصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری در 

 جلسه هفتم

21/1/4011  

اباذری خانم دکتر  
 هیپو و هیپر تیروئیدیسم

 جلسه هشتم

82/1/1401  

بدخیمی های غدد آدیسون و کوشینگ و خانم دکتر اباذری  
همجلسه ن  

4/2/1401  

 ز کبدیوسیروو  انواع هپاتیترفته در بزرگساالن مبتال به اصول مراقبتهای پیش خانم دکتر یزدانی
مجلسه ده  

11/2/1401  

 پانکراتیت حاد و مزمن و انواع بدخیمی های کبد و مجاری صفراوی ،کوله لیتیازیس خانم دکتر یزدانی
 جلسه یازدهم

18/2/1401  

 اختالالت تناسلی و مجاری ادراری خانم دکتر گلی
 جلسه دوازدهم

25/2/1401  

گلی خانم دکتر  اختالالت تناسلی و مجاری ادراری 
 جلسه سیزدهم

1/3/1401  
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 رآموزی:بخش کا

 

 به مبتال مددجویان از جامع پرستاری های مراقبت و مواجهه پیشگیری، خصوص در فراگیران مهارت کسب و آشنایی  کلی: هدف

 که نحوی به پرستاری های نظریه اساس بر  جاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریزگوارشی، کبد و م اختالالت

 بتوانند:  فراگیران

 **.باشند بیماران این دقیق پایش به قادر و نموده شناسایی بحرانی مواقع در را بیماران نای مراقبتی نیازهای** 

 صی:اهداف اختصا

 پرستاری تشخیص و فرآیند بر مبتنی گوارشی اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه -1

 تشخیص و فرآیند بر مبتنی کبد و مجاری صفراوی اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه -2

 پرستاری

 تشخیص و فرآیند بر مبتنی تناسلی -کلیه و مجاری ادراری اختالالت در خاص پرستاری تمداخال و ها مراقبت کاربرد ارائه -3

 پرستاری

 پرستاری تشخیص و برفرآیند مبتنی غدد درون ریز اختالالت در خاص پرستاری خالتمدا و ها مراقبت کاربرد ارائه -4

 

بیمارستانهای مورد استفاده  حی گوارش، کبد و مجاری صفراویو غدد و نفرولوژی و ارولوژیجراداخلی و  های بخش کلیه  محیط:

 شجویانهت اموزش دانج

 

 شده زمانبندی برنامه اساس بر ذیربط مراکز و بالینی محیط بخش، در فعال حضور شجو:وظیفه دان

 

 نی مورد نظر در ارزشیابی این بخش: نکات بالی

 مربوطه بخش تجهیزات و لوازم اب رکا صحیح اصول و  بخش فیزیکی خصوصیات با آشنایی -1

گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون  بیماران از ثانویه و هاولی بررسی صحیح اصول با ناییآش -2

 مختلف های موقعیت در  ریز

 آن رعایت و ربیما های اولویت بندی طبقه و تریاژ صحیح اصول با آشنایی -3

 گاواژ و الواژ صحیح اصول با آشنایی -4

 A.B.Gو تفسیر  ف پیلوگرافی، آنژیوگرافی کلیهERCPکوپی، آندوسکوپی، کولونوسای تشخیصی نایی با روش هآش -5

گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون  ان دچار مشکالت بیمار ارزیابی صحیح اصول با آشنایی -6

   ریز

 م گوارشیخز دچار بیمار در اقدامات صحیح اصول با آشنایی -7

گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری های آی و گرافی های بخش  -آرام  -ی اسکنسی تشنایی با روش های تشخیصی آ -8

   ادراری تناسلی و غدد درون ریز

گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون   حاد مشکالت دچار بیمار ارزیابی صحیح اصول با آشنایی -9

 آن رعایت و  یزر
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گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد مزمن  مشکالت دچار بیمار در اقدامات صحیح لاصو با آشنایی -10

 آن ترعای و   درون ریز

   گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریز اصول تغذیه در بیماران با آشنایی -11

 آن رعایت و یماریب شرایط در خانواده و بیمار روانی ازهاینی تأمین صحیح اصول با آشنایی -12

 قبل و حین و بعد از جراحی پیوند کلیه و آماده سازی بیمار ند کلیهوآشنایی با اصول کار در بخشهای پی -13

 خم های باز و بسته حاد جراحیانجام پانسمان های پیشرفته نوین در ز -14

بر اساس   کبد و مجاری صفراوی، کلیه و مجاری ادراری تناسلی و غدد درون ریزگوارشی، ش های خپرستاری در ب انجام مراقبتهای -15

 یکی از الگوهای پرستاری

 

 بخش های بالینی بر اساس :نحوه ارزیابی دانشجو در 

 ند عینی و بالینیانواع آزمونهای ساختارم -

 آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی -

 جهدر 360آزمون  -

 آزمون پازل -

 واقعه نگاری -

 گوی اداره مشکل بیمارال -

 ارزیابی کار پوشه  -


