
 

 گاه علوم پزشکی کرمانشاهدانش

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

                                                                              جراحی شکم و لگن( -)دستگاه گوارش 6مراقبتهای پرستاری ویژه اختصاصی    عنوان درس :

 ناسی ارشد مراقبت ویژه پرستاریکارش سومترم  مخاطبان:

         واحد ) نظری( 57/0: )یا سهم استاد از واحد(:تعدادواحد

  41-41شنبه ساعت دوروزهای یک شنبه و  سخگویی به سواالت فراگیر:پاساعت 

 69-61، نیمسال اول تحصیلی سال 61-61دوشنبه، ساعت    زمان ارائه درس:

 دکتر علیرضا عبدی مدرس: 

، اعضاء دپیون پرستاری در عمومی مباحث، پرستاری پیشرفته پایش درس و پیش نیاز:

، ویژه مراقبتهای و بر پرستاری ای مهدمق، ویژه مراقبت های بخش در پرستاری مراقبتهای

 داروشناسی

 

 هدف کلی درس :
 هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با مراقبت از بیمارانی که به علت اختالالت شکمی مانند مشکالت

 اند. های شکمی در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهکبدی یا انواع جراحی
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 دستگاه گوارش و معاینات فیزیکی دستگاه گوارشآناتومی و فیزیولوژی آشنایی دانشجویان با  -4

 ای بیماران بدحالهآشنایی دانشجویان با عالئم گوارشی نشاندهنده بیماری و اختالالت تغذی -1

 اختالالت شکم حاد، پانکراتیت حاد و آسیت شکمی و اقدامات مراقبتی از آنهاآشنایی دانشجویان با  -3

 آشنایی دانشجویان با نارسایی کبدی، آنسفالوپانی کبدی، و بیماریهای التهابی روده -1

 آشنایی دانشجویان با ضربات و کمپارتمان شکمی و مراقبت از آنها -7

 شجویان با اصول مراقبت از جراحی های شکمی و مراقبت از درنآشنایی دان -6

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 هدف کلی جلسه اول:
 آشنایی دانشجویان با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش و معاینات فیزیکی دستگاه گوارش -4

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .فیزیولوژی دستگاه گوارش را توضیح دهدو آناتومی  -4-4

 را شرح دهد. هر یک از ارگانهای دستگاه گوارشکارکرد  -4-1

 روش اخذ شرح حال از بیماران با اختالالت گوارشی را توضیح دهد. -4-3



 های آزمایشگاهی بررسی کارکرد دستگاه گوارش را نام ببرد.تست -4-1

 ح دهد.روشهای معاینه فیزیکی بخشهای مختلف دستگاه گوارش را شر -4-7

 

 هدف کلی جلسه دوم:
 ای بیماران بدحالآشنایی دانشجویان با عالئم گوارشی نشاندهنده بیماری و اختالالت تغذیه -1

 اهداف ویژه جلسه دوم:
 :در پایان دانشجو باید قادر باشد

 مراقبتهای پرستاری در بیماران با عالمت درد شکمی را توضیح دهد. -1-4

 تهوع و استفراغ را شرح دهد.های پرستاری در بیماران با مراقبت -1-1

 های پرستاری از بیماران با اختالل بلع را بیان کند.مراقبت -1-3

 اقدامات پرستاری از بیماران بدحال برای جلوگیری اختالل گوارشی را توضیح دهد. -1-1

 ای بیماران بدحال را بیان کند.مشکالت تغذیه -1-7

 ای در بیماران بدحال را توضیح دهد.روشهای حمایت تغذیه -1-6

 

 دف کلی جلسه سوم:ه
 آشنایی دانشجویان با اختالالت شکم حاد، پانکراتیت حاد و آسیت شکمی و اقدامات مراقبتی از آنها -3

 اهداف ویژه جلسه سوم:
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 مراقبتهای پرستاری و اقدامات درمانی در بیماران با شکم حاد را شرح دهد. -3-4

 توضیح دهد. عالئم اصلی پانکراتیت حاد را -3-1

 مراقبتهای درمانی و پرستاری از پانکراتیت حاد را توضیح دهد. -3-3

 معاینات بالینی آسیت شکمی را توصیف کند. -3-1

 اقدامات درمانی از آسیت شکمی را توضیح دهد. -3-7

 

 :جلسه چهارمهدف کلی 
 دانشجویان با نارسایی کبدی، آنسفالوپانی کبدی، و بیماریهای التهابی رودهآشنایی  -1

 یژه جلسه چهارم:اهداف و
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 عالئم اصلی نارسایی کبدی را توضیح دهد. -1-4

 های پرستاری از نارسایی کبدی را شرح دهد.مراقبت -1-1

 اقدامات درمانی و مراقبتی از آنسفالوپاتی کبدی را بیان کند. -1-3

 انواع بیماریهای التهابی روده را نام ببرد. -1-1

 ماریهای التهابی روده را نام ببرد.مراقبتهای پرستاری از بی -1-7

 

 هدف کلی جلسه پنجم:
 آشنایی دانشجویان با ضربات و کمپارتمان شکمی و مراقبت از آنها -7

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 انواع ضربات شکمی را نام ببرد. -7-4



 عالئم انواع ضربات شکمی را شرح دهد. -7-1

 ویژگیهای هر یک از ضربات نافذ و غیرنافذ شکمی را شرح دهد. -7-3

 های پرستاری از ضربات شکمی را بیان کند.مراقبت -7-1

 عالئم سندرم کمپارتمان شکمی را بیان کند. -7-7

 عوارض سندرم کمپارتمان شکمی را توضیح دهد. -7-6

 ح دهد.های پرستاری از سندرم کمپارتمان شکمی را شرمراقبت -7-5

 

 

 :هدف کلی جلسه ششم
 آشنایی دانشجویان با اصول مراقبت از جراحی های شکمی و مراقبت از درن -6

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 ها را بیان نماید.اصول اولیه مراقبت از جراحی -6-4

 های پرستاری در بیماران با جراحی شکم را توضیح دهد.بررسی -6-1

 پرستاری از بیماران با جراحی شکم و لگن را بیان کند. مراقبتهای -6-3

 اصول مراقبت از درن در بیماران تحت جراحی شکم را شرح دهد. -6-1

 های شکمی را نام ببرد.انواع درنهای مورد استفاده در جراحی -6-7
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 روش تدریس:

سایتها و مقاالت معتبر علمی، بکارگیری رویکرد عملکرد از ، استفاده هی سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گرو

 ، کار عملیمبتنی بر شواهد
 
 

 وسایل آموزشی :

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، ماژیک
 سنجش و ارزشیابی

  

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 01-01 01/7/19 (01) 2 آزمون کتبی کوئیز

 01-01 3/8/19 (21)1 آزمون کتبی ترم آزمون میان 

 31/03-31/09 29/01/19 (91) 01 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

 - - (01) 2 حضور و غیاب

از جلسه دوم به  (01) 2 سخنرانی ارائه کنفرانس 
 بعد

01-01 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

های کالسی با رود دانشجویان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار می -0

 لعه قبلی وارد کالس شوند.مطا

 غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزشیابی پایانی موثر است. -2

هدف کالسهای دانشجویان کارشناس ارشد، تقویت رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد است، لذا انتظار  -3

ه رود که دانشجویان جهت ارائه کنفرانسهای خود از منابع متعدد، جدید و چالش برانگیز استفادمی

 نمایند.

 
 
 
 
 
 

 EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 دانشکده:

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 



 روز و ساعت جلسه  :ی درسجدول زمانبند                           

 

 

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش 7/5/57 4

 عالئم گوارشی نشاندهنده بیماری

 معاینات فیزیکی دستگاه گوارش

 عبدی

 اختالالت تغذیه ای در بیماران بدحال 41/5/57 1

 مراقبت های تغذیه ای در بیماران بدحال

 عبدی

 شکم حاد 45/5/57 3

 آسیت شکمی

 کراتیت حادپان

 

 عبدی

 نارسایی کبدی 16/5/57 1

 آنسفالوپاتی کبدی

 ایبیماریهای التهابی روده

 عبدی

 ضربات شکمی 3/8/57 7

 کمپارتمان شکمی

 عبدی

 های شکمیاصول مراقبت از جراحی 40/8/57 6

 مراقبت از انواع درنها

 عبدی


