دانشگاه آزاد اسالهی واحذ اصفهاى
دانشکذه پرستاری و هاهایی
طرح درس

نین سال  :دوم سال تحصیلی 39-39:
نوع درس  :عولی

نام درس  :کاراهوزی داخلی جراحی -2بخش ارتوپذی
ساعت برگساری  :سه روز اول هفته 0.96-39 ،
رشته و هقطع  :کارشناسی پرستاری

تعذاد واحذ 6.0 :واحذ

هحل برگساری  :بخش ارتوپذی بیوارستاى کاشانی
ترم 5 :

هذرس درس  :خانن ههذوی

هذف کلی :
اجزای صحیح ٍ ّوبٌّگ هزاقجتْبی دزستبری اس ثیوبراى ثب ثیوبریْبی سیستن اسکلتبل در چبرچَة فزآیٌذ دزستبری ثب رعبیت قَاًیي اخالقی ٍ حزفِ
ای.
اهذاف عینی (رفتاری ) :
در دبیبى تزم اس داًطجَ اًتظبر هی رٍد کِ ثتَاًذ:
 -1ثیوبر را ثِ طَر صحیح ٍ ثِ تٌْبیی در ثخص ارتَدذی دذیزش ًوبیذ.
 -2دبًسوبى ّبی ثیوبر ارتَدذی را ثِ دقت ٍ ثب رعبیت اصَل استزیل اًجبم دّذ.
 -3هزاقجتْبی دزستبری السم را ثب دقت اس ثیوبر دارای گچ اًجبم دّذ.
 -4سزم ّبی هَرد ًیبس ثیوبر را ثِ طزس صحیح آهبدُ ًوَدُ ٍ صل ًوبیذ.
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هزاقجتْبی دزستبری السم را ثب دقت ٍ رعبیت اصَل اس ثیوبر ثب کطص اًجبم دّذ.

 -6فزایٌذ دزستبری ثزای ثیوبر ثب ثیوبریْبی سیستن اسکلتبل ثٌَیسذ.
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یک گشارش دزستبری صحیح ٍ ثب رعبیت اصَل گشارش ًَیسی ثٌَیسذ.

 -8دستَرات دشضک را اس رٍی دزًٍذُ ثخَاًذ.
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دستَرات دشضک را اس ثزگِ دستَرات دشضک ثِ کبردکس هٌتقل کٌذ.

ٍ -10رسضْبی ایشٍهتزیک ٍ ایشٍتًَیک را ثزای ثیوبر خَد اًجبم دّذ.
 -11عالئن حیبتی ثیوبر را ثِ دقت ٍ ثِ رٍش صحیح کٌتزل ًوبیذ.
ّ -12ز کذام اس عالئن حیبتی را در ثزگِ چبرت عالئن حیبتی ثِ صَرت صحیح چبرت ًوبیذ.
 -13ایوٌی ثیوبر در ٌّگبم فعبلیت ّبی جسوبًی را فزاّن آٍرد.
 -14هزاقجتْبی دزستبری در هصزف دارٍّبی ثخص را ثب دقت ثزای ثیوبر اًجبم دّذ.
 -15ثیوبر را اس ًظز عَارض احتوبلی ًبضی اس هصزف دارٍّب ثزرسی ٍ کٌتزل ًوبیذ.
 -16اس ایجبد تزٍهجَآهجَلی در ثیوبر ثب اًجبم اقذاهبت السم دیطگیزی ًوبیذ.
 -17اس ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی حوبیت ّبی رٍحی ٍ رٍاًی السم را اًجبم دّذ.
 -18در ٌّگبم تزخیص ثیوبر آهَسضْبی السم را ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی ارائِ ًوَدُ ٍ هیشاى یبدگیزی آًْب را ثزرسی ًوبیذ.

 -19دوفیلذ آهَسضی هٌبست تْیِ ًوَدُ ٍ در ٌّگبم تزخیص در اختیبر ثیوبر قزار دّذ.
 -20قبدر ثِ ثستي ثبًذاص ٍ اتل ثِ طَر هٌبست ٍ صحیح ثبضذ.
 -21هزاقجتْبی دزستبری قجل ٍ ثعذ اس عول جزاحی ارتَدذی را ثِ طَر صحیح اًجبم دّذ.
 -22اس ایجبد سخن ّبی فطبری در ثیوبر خَد جلَگیزی ًوبیذ.
 -23آهَسش ّبی السم در سهیٌِ رعبیت رصین غذایی را ثِ ثیوبر ثذّذ.
 -24قبدر ثِ تفسیز گزافی ّبی ثیوبر اى ثب ضکستگی ثبضذ.
روش تذریس  :اًجبم ّز کذام اس دزٍسیجزّب ثز رٍی ثیوبر در دفعِ اٍل تَسط هذرس ،اًجبم دزٍسیجز ّب تَسط داًطجَیبى ٍ رفع اضکبل ،اًجبم
اقذاهبت دزستبری ثِ تٌْبیی تَسط داًطجَیبى ،آهَسش ّز گًَِ آسهبیطبت ،گزافی ّب ٍ اسکي ّبی هَجَد در ثخص ،ارائِ گشارش هَردی تَسط
داًطجَیبى در رٍسّبی تعییي ضذُ ثز ثبلیي ثیوبر هزثَطِ.
وسایل کوک آهوزشی ٍ :سبیل ٍ تجْیشات هزاقجتی دزستبری هَجَد در ثخص.

فعالیت ها و تکالیف دانشجویاى :
 -1حضَر ثِ هَقع ٍ هزتت در کبراهَسی ( غیجت ثیص اس 1جلسِ هَجت حذف درس هیگزدد)
 -2دَضیذى یًَیفَرم کبهل دزستبری ضبهل رٍدَش سفیذ تویش ،ثلٌذ ٍ گطبد ،ضلَار دبرچِ ای هٌبست ٍ ثب رًگ ّبی تیزُ ،هقٌعِ ثلٌذ ثب رًگ
ّبی تیزُ ،اتیکت ًصت ضذُ ثز رٍی هقٌعِ ٍ در سوت چخ آى ،کفص سفیذ دزستبری.
 -3خبهَش ثَدى تلفي ّوزاُ در طَل کبراهَسی
 -4هطبلعِ قجلی دیزاهَى ثیوبریْبی ارتَدذی
 -5حضَر فعبل در کبراهَسی ٍ دبسخگَئی ثِ سَاالت هزثی
 -6اًجبم فعبلیتْبی دزستبری ثب عالقِ ٍ توبیل ،ثب دقت ٍ سزعت السم
 -7ارائِ گشارش هَردی
نحوه ارزشیابی :
 -1ارسضیبثی عوَهی ثز طجق فزم هزثَطِ حذاکثز ً 8وزُ
 -2ارسضیبثی اختصبصی ثز اسبس فعبلیت داًطجَ در ثخص ٍ کبر ثب ثیوبر حذاکثز ً 12وزُ
 -3ثِ اسای ّز غیجت در کبراهَسیً 0/25وزُ کسز خَاّذ ضذ.
 -4ثِ اسای فعبلیت ّبی جٌجی در کبراهَسی اس جولِ تْیِ دوفیلذ آهَسضی ٍ یب دَستز آهَسضی ً 3وزُ ثِ ًوزُ کل اضبفِ خَاّذ ضذ.

هنابع :
 -1اصَل هزاقجت اس ثیوبر ،دٍگبس ،تزجوِ اعضبء ّیئت علوی داًطکذُ دزستبری ٍ هبهبئی ضْیذ ثْطتی ،اًتطبرات گلجبى ،1382 ،جلذ اٍل ٍ
دٍم.
 -2اصَل ٍ فٌَى دزستبری دَتز ٍ دزی ،تزجوِ اسبتیذ داًطکذُ دزستبری ٍ هبهبئی ایزاى ،چبح دیک فزٌّگ.1386 ،

 -3هزاقجتْبی ثبلیٌی دزستبری ،هلیحِ سبدات هَسَی.1389 ،
 -4دزستبری داخلی جزاحی ثزًٍز ٍ سَدارث ،ثیوبریْبی سیستن اسکلتبل.2014 ،

