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  : شرح درس
در بررسي و آشنا شده و توانايي الزم  سيستم گوارشپرستاري  اصول و مفاهيم مراقبت هاي ويژهدر اين درس دانشجو با 

با اختالالت حـاد و ويـژه سيسـتم    بيماران  ارائه مراقبت به مددجويان و نحوهتفسير آزمايشات مربوطه و  شناخت بيماران و
   نمايد. كسب ميرا  گوارش

  
گـوارش و  جراحـي    سيسـتم دانشجو با آسيب شناسي، پاتوژنز و مراقبت ويژه از بيماريهاي آشنايي هدف كلي درس : 

  شكم و لگن
  

  اهداف رفتاري :
  قادر باشد پايان درس دانشجو پس از

  د.كنرا بيان قسمتهاي فوقاني و تحتاني دستگاه گوارش آناتومي و فيزيولوژي  -1
  دهد.  را توضيح  دستگاه گوارشبا اختالالت نحوه ارزيابي بيماران  -2
    سيستم گوارش را تفسير نمايدآزمايشات مختلف مربوط به  -3



  .كند را فهرست گوارش تالل هاي پرستاري رايج در بيماران با اخ تشخيص -4
  د.كن را بيان  انواع خونريزيهاي سيستم گوارش، عالئم، تشخيص، درمان و مراقبت پرستاري آن -5
  هپاتيت و انواع آن، روشهاي تشخيصي، درمان ، مراقبت پرستاري و پيشگيري آن را بشناسد  -6
   ، عالئم، تشخيص، اداره و مراقبت از آن را بداندنارسايي كبد -7
  انواع ضربات شكم و روشهاي كنترل و اداره آن را بشناسد -8
  و روشهاي اصالح سبك زندگي و بهبود كيفيت زندگي در آنها را توضيح دهد بيماري التهابي روده -9

  سندرم حاد كمپارتمانت شكمي و روشهاي كنترل آن را بشناسد -10
  گيري آنرا شرح دهد.بكار  چگونگي ند وارا بد اصول تغذيه در بيماران بدحال بستري در بخشهاي ويژه -11
  ارزيابي كنداز نظر پرستاري  را (بطور فرضي) بتواند  بيمار تحت جراحي شكم و لگن -12
  روشهاي جراحي شكم و لگن را بداند-13
  بيان كندتشخيص هاي پرستاري در رابطه با بيمار تحت جراحي شكم و لگن را  -14
  

   شيوه تدريس:
هاي اكتشافي و با رويكرد تفكر انتقـادي و   ستفاده از روش هاي سخنراني، بحث در گروه هاي كوچك و روشاين درس با ا

دانشجويان در مورد سواالت طرح شده در كالس به جستجو پرداخته و در جلسات متمركز بر حل مساله ارائه خواهد شد. 
  ورد آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.آينده در م
  تكاليف:  

يك مطالعه مرورري در رابطه بـا  بانكهاي اطالعاتي، جستجو در اي و  دانشجو موظف است با انجام مطالعه كتابخانه -1
يكي از موضوع هاي مطرح شده در سر فصل درس با بررسي حداقل ده مقاله خارجي منتشر شده بـين سـالهاي   

 تهيه و در كالس ارائه نمايند.2002-2012

  : از دانشجو  انتظارات  -2
  ور فعال در همه جلسات درس و سمينارحض -1
 مطالعه مطالب قبل از كالس و مرور آن بعد از كالس -2

  بر اساس اطالعات جديد جستجو  و مطالعه در مورد سواالت طرح شده در كالس و شركت در بحث گروهي -3

  قررافزاري آن به استاد مربوطه در موعد منسخه نرم  تئوري در كالس وارائه ارائه تكاليف به صورت -4

  
   دانشجو: واحد تئوري ارزشيابي

  نمره 5                     حضور فعال                                                                     -1
  نمره 35                                   تدوين و ارائه مطالعه مروري و ارائه به موقع آن-2
  نمره      60                                                                             آزمون پاياني         -3
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