معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

طرح دوره ()Course Plan

نام درس :پرستاری بزرگسال  :3پرستاری داخلی و جراحی پوست ،سوختگی ،خون
نوع درس :تئوری ○
رشته و مقطع دانشجویان :کارشناسی پرستاری
پيش نياز :پرستاری بزرگسال 2
مدرس :دکتر سيد حميد شریف نيا
مدت و شکل دوره :یک نیمسال تحصیلی

محل اجرا :دانشکده پرستاری و مامایی آمل

تعداد واحد1/2 :
دانشکده و گروه آموزشی :پرستاری آمل ،داخلی و جرای
نیمسال و سال تحصیلی :اول 96-97

شرح درس :درس حاضر بر مبنای نیازهای متداول بهداشتی ،درمانی و مراقبتی طراحی و تدوین شده است .بیشک برنامهریزان
این واحد درسی با شناخت و آگاهی از نیاز جامعه ،اهداف این درس را تدوین کردهاند تا با مطالعه و ارتقا دانش در این حوزه برای
رشته پرستاری بدنه دانشی مستحکمتری بنا کنند .با توجه به آگاهی از این اصول ،مدرسین واحد پرستاری داخلی و جراحی 4
تالش دارند تا به این اهم دست یابند و با تربیت مفید دانشجویان بر اساس اهداف آموزشی شورای آموزشی و بورد پرستاری
کشور و همینطور با در نظر گرفتن ارزشهای اسالمی دانشجویانی متعهد و متخصص وارد بازار بهداشت و درمان شوند.
هدف كلي :فراهم ساختن شرایطی برای فهم گسترده و عمیق دانشجو جهت آشنایی با اختالالت رایج پوست ،سوختگی و خون

اهداف ويژه:
دانشجو باید بتواند:
ساختمان و اعمال پوست را بشناسد.
ترکیب و عملکرد هر یک از الیه های پوست را بداند.
تظاهرات رایج پوستی و عالیم همراه با بیماری های سیستمیک را تشخیص دهد.
مراقبت از بیمار با زخم ،خارش یا یک اختالل ترشحی پوست را شرح دهد.
درمان و مراقبت از بیماری های پوستی التهابی غیر عفونی را شرح دهد.
از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت تاولی استفاده نماید.
درمان و مراقبت پرستاری از بیمار با تومورهای پوستی را شرح دهد.
عوامل موثر بر شدت سوختگی را بیان کند.
اثرات موضعی و عمومی یک سوختگی بزرگ را بیان کند.
اولویت های مراقبتی و عوارض احتمالی هر یک از مراحل سوختگی را بشناسد.
درباره نقش پرستار در اداره زخم سوختگی در مرحله حاد /میانی مراقبت از سوختگی بحث کند.
از فرایند پرستاری به عنوان یک چارچوب برای مراقبت از بیمار سوخته در مراحل فوری /حیاتی و بازتوانی مراقبت از سوختگی
استفاده کند.
فرایند هماتوپوئز را توصیف کند.
درمان های اختالالت خونی شامل اقدامات پرستاری در تجویز فراورده های خونی را بشناسد.
کم خونی هیپوپرولیفراتیو و همولیتیک را از هم تفکیک نموده و از نظر فیزیولوژیک آن ها را با هم مقایسه کند.
درمان پلی سایتمی ثانویه را شرح دهد.
فرایند ایجاد نوتروپنی و لنفوپنی و اصول کلی در درمان و مراقبت پرستاری از این اختالالت را توصیف نماید.
اصول درمان و مراقبت از بیمار مبتال به اختالالت خونریزی دهنده و ترومبولیتیک را توصیف نماید.

در شیوع ،تغییرات فیزیولوژیک ،عالیم کلینیکی ،تدابیر و پیش آگهی لوسمی ها مقایسه انجام دهد.
تدابیر پرستاری مربوط به لنفوما و مولتیپل میلوما را شرح دهد.
دانشجويان پس از طي دوره دوره بايد بتوانند :ساختمان پوست ،بیماریهای رایج پوستی ،بیماریهای عفونی پوست،
تومورهای پوستی ،مراقبت از بیماران سوخته در مراحل مختلف ،هماتوپوئز ،بیماریهای خونی را شرح دهد.
فهرست محتوا :تئوری
روش تدريس:
سخنرانی ،بحث گروهی ،حل مساله
مواد آموزش :ویدیو پروژکتور ونمایش اسالید و پاورپوینت و برد هوشمند
جدول زمانبندی ارائه درس
جلسات

اول

موضوع

نام مدرس

شیوه تدریس

ساختمان و اعمال پوست ،تركيب و دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
عملكرد هر يك از اليه هاي پوست ،شریفنیا

گروهی ،حل مساله

مواد آموزشی
ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

ضايعات اوليه و ثانويه پوست ،تظاهرات

هوشمند

رايج پوستي ،آزمايشات پوست و روشهاي
مورد استفاده در تشخيص اختالالت
پوستي ،درمانهاي متداول در خارش
مراقبت پرستاري از بيماران با ضايعات
خارش دار

دوم

مراقبت عمومي از بيماران مبتال به دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
اختالالت پوستي ،نيازهاي آموزش بهداشت شریفنیا
براي بيمار مبتال به عفونت هاي پوستي،
فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد
هوشمند

مراقبت از بيماران مبتال به درماتوزهاي غير
عفوني ،درمان ،انواع قارچها ،عفونتهاي
ويروسي پوست

سوم

فرآيند پرستاري به عنوان چارچوب مراقبتي دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
از بيماران پسوريازيس ،فرآيند پرستاري به شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

عنوان چارچوبي براي مراقبت از بيماران

هوشمند

مبتال به درماتوزهاي التهابي غير عفوني،

چهارم

ویدیو پروژکتور

رسيدگي و مراقبت پرستاري از بيمار مبتال دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
به سرطان پوست ،فرآيند پرستاري به عنوان شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و

چارچوبي براي مراقبت از مبتاليان به

پاورپوینت و برد

مالنوم بدخيم ،انواع مختلف جراحيهاي

هوشمند

ترميمي و پالستيك پوست ،انواع مختلف
گرافت هاي پوستي

پنجم

پيش در آمدي بر سوختگي ،پاتوفيزيولوژي
سوختگي

دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد
هوشمند

ششم

اولويتهاي درماني در هر مرحله از دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
سوختگي ،اقدامات اساسي و فوري در شریفنیا

گروهی ،حل مساله

هوشمند

جبران مايعات از دست رفته در بيماران

سوخته ،فرآيند پرستاري جهت چارچوب دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
مراقبت از بيماران سوخته در مرحله اول شریفنیا

هشتم

ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

محل آتش سوزي فرمولهاي مختلف جهت

هفتم

ویدیو پروژکتور

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و

سوختگي ،تغييرات آب و الكتروليت ها را

پاورپوینت و برد

در مراحل فوري و حاد

هوشمند

اصول كلي پانسمان زخم ،انواع پيوندها در دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث

ویدیو پروژکتور

سوختگيي ،انواع پانسمانهاي پوستي ،شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

هوشمند

اختالالت ناحيه زخم سوختگي ،مرحله

نهم

نوتواني در سوختگي

دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد
هوشمند

دهم

فرايند توليد خون ،فرآيندهاي دخيل در دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
حفظ هموستاز ،كم خونيها و مكانيسم شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

فيزيولوژيك تظاهرات باليني ،درمان طي و

هوشمند

مداخالت پرستاري آنها ،فرآيند پرستاري
براي مراقبت از بيماران كم خوني

یازدهم

بيماري هوچكين و غير هوچكين ،فرآيند دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
پرستاري را براي بيماران مبتال به اختالل شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

هوچكين و غير هوچكين ،ترومبوسايتمي

هوشمند

اوليه و ثانويه ،فرآيند پرستاري را براي

دوازدهم

اختالالت خونريزي دهنده

سیزدهم

انعقاد داخل عروقي ،فرآيند پرستاري براي دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث

دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث
شریفنیا

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد
هوشمند

مراقبت از بيماران با انعقاد منتشر داخل شریفنیا

گروهی ،حل مساله

هوشمند

موارد استفاده آنها و روشهاي تجويز آنها،

چهاردهم

مراقبتهاي

پرستاري

بيماراني دکتر سید حمید سخنرانی ،بحث

مشكوك به واكنش انتقال خون  ،اختالالت شریفنیا
خونريزي دهنده هموفيلي و فون ويلبراند

ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد

عروقي ،انواع رايج فرآوردههاي خوني،

براي

ویدیو پروژکتور

گروهی ،حل مساله

ویدیو پروژکتور
ونمایش اسالید و
پاورپوینت و برد
هوشمند
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