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 دانشکده پرستاری مامائی _زاهدان دانشگاه علوم پزشکی

 

 مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاءطرح درس 

 

 

  1تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 ---پیشنیاز: 0:11-11:11چهارشنبهزمان: 

پرستاری کارشناسی ارشد  2فراگیران: دانشجویان ترم 

 ویژهمراقبت های 

 دکتر یعقوبی نیامدرس: 

 

اقدامات رزیابی و بررسی بیمار تحت عمل پیوند، انواع پیوند و عمومی مرتبط با پیوند، امفاهیم  با ویاندانشج آشناییهدف کلی: 

 مداخله ای و مراقبت ویژه از این بیماران.

 

 

 : در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:اهداف ویژه

 .دهد توضیح را توپر و نرم اعضای پیوند -1

 .دهد شرح را عضو پیوند با اطارتب در بدن ایمنی مفهوم -2

 رکوب ایمنی را مورد بحث قرار دهد.س  -1

 بیان کند. را ایمنی سیستم کننده سرکوب داروهای  -4

 .دهد شرحدر بیمار پیوند شده  را داروها این به مربوط مراقبتی های جنبه  -5

 .دهد انجام پیوند از بعد و قبل دوره در را پیوند نیازمند مددجوی( بالینی معاینه و حال شرح) سالمت وضعیت بررسی  -6

 ببرد. نام پیوند از بعد و قبل دوره در را پیوند نیازمند مددجوی به مربوط پرستاری های تشخیص  -7

 .دهد توضیح را زمینه این در پرستاری معمول های مراقبت و دهد شرح را( عضو زدن پس) پیوند رد -8

 .دهد شرح را عضو پیوند از پس بالینی مشكالت -0

 اقدامات مداخله ای و مراقبت های ویژه در مشكالت پس از پیوند اعضاء را شرح دهد. -11
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 جدول زمان بندی تدریس

 

 پیوند، انواعاخالقی(،  مالحظات اهداکننده، کمبود) پیوند به مربوط مسائل برخی پیوند، تاریخچه جلسه اول

 توپر( و نرم) مختلف اعضای پیوند

 قرار تشخیصی، ارزیابی، مطالعات گیرنده، انتخاب و ارجاع) آخر مراحل در پیوند نیازمند مددجوی جلسه دوم

 عضو( اهدای فرایند در پرستار نقش عضو، بازیافت پیوند، لیست در گرفتن

 خالصه ای از داروهای ایمنوساپرسیو ایمنی، سرکوب جلسه سوم

 کدام هر به مربوط مداخالت و عضو پیوند با رابطه در پرستاری رایج های تشخیص جلسه چهارم

 مراقبت روده، و مخاط از محافظت، پیوند زدن پس مواقع در بیمار از محافظت پیوند، زدن پس مفهوم جلسه پنجم

 خانواده و بیمار از عاطفی و روانی

 (پیوند عوارض) عضو پیوند به مربوط بالینی مشكالت جلسه ششم

 قلب پانكراس، کلیه، پیوند در یپرستار های مراقبت جلسه هفتم

 استخوان مغز ریه، کبد، پیوند در پرستاری های مراقبت جلسه هشتم

 

 

 پرسش و پاسخ، بحث گروهی، استفاده از وسایل سمعی بصری شیوه تدریس:

 مطالعه قبل از کالس، جستجو در منابع علمی، مشارکت فعال در مباحث کالسی وظایف دانشجویان:

 

 :شیوه ارزشیابی

 با مطالعه قبلی مطرح شده در هر جلسه مباحث در فعال مشارکت و کالس در منظم حضور -1

 نمره 4: ( Bib Cardکارت خالصه ) 1ارائه -2

 نمره 4: در ارتباط با یكی از مباحث درسیسمینار ارائه -1

 نمره 12: کتبی آزمون -4

 

 مره کتبی آنها لحاظ نخواهد شد. نمره کسب نمایند، ن  1و 2دانشجویانی که نتوانند از موارد 

 کنند انتخاب را خود سمینار موضوع تحصیلی ترمدو هفته اول  پایان تا باید دانشجویان. 

 

 تهیه کارت خالصه: 

خالصه آن را سپس و  نموده مطالعه از مباحث درسی رایكی به صورت انتخابی در مورد  مقاله 1دانشجو با استفاده از مجالت پرستاری 

 ی  کارت مخصوص با رعایت اصول ذکر شده در کالس، نگاشته و در تاریخ تدریس هر موضوع ارائه نماید.در رو
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 ارائه شفاهی کارت خالصه: 

دانشجو پس از تهیه کارت خالصه در موارد مشخصی از محتوای درس آن را به صورت شفاهی در کالس و در مدت زمان مشخص 

 ارائه نماید.

 سمینار دانشجویی:

( به طور کامل مطالعه کرده و مطالب را به و استاد درکالس و با هماهنگی با سایر دانشجویانر مورد موضوع مشخص شده )جو ددانش

 صورت کتبی و شفاهی ) منابع مورد استفاده ذکر شود( در کالس در زمان تعیین شده ارائه دهد. 

ارائه شده در طرح  ه صورت سمینار طبق جدول زمانبندیرده و بهر دانشجو بر اساس موضوعات درسی این دوره موضوعی را انتخاب ک

 دقیقه ارائه می نماید.  11-41درس  به مدت

و ارائه سمینار منوط به  انجام دادههریک از دانشجویان می بایست کلیه مراحل طراحی و ارائه سمینار خود را زیر نظر مدرس موضوع 

در ضمن از شجویان در این سمینار ها الزامی است. پایانی درس می باشد و شرکت کلیه دان تائید استاد می باشد. زمان ارائه چهار جلسه

 . ارزیابی طبق چک لیست صورت می گیرد.در این سمینار ها دعوت به عمل آیدسایر اساتید و دانشجویان برای شرکت 

 .سمینارها جهت طراحی سواالت آزمون پایانی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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