دانشگاه آزاد اسالهی واحذ اصفهاى
دانشکذه پرستاری و هاهایی
طرح درس

نوع درس  :عولی

نام درس  :کاراهوزی داخلی جراحی -3بخش داخلی
ساعت برگساری  :سه روز اول هفته 7/33-13 ،
رشته و هقطع  :کارشناسی پرستاری

تعذاد واحذ 1 :واحذ

هحل برگساری  :بخش داخلی بیوارستاى نور
ترم 6 :

هذرس درس  :خانن ایروانی نژاد

هذف کلی :
اجزای صحیح ٍ ّواٌّگ هزاقثتْای پزستاری اس تیواراى تا تیواریْای داخلی در چارچَب فزآیٌذ پزستاری تا رعایت قَاًیي اخالقی ٍ حزفِ ای.
اهذاف عینی (رفتاری ) :
در پایاى تزم اس داًطجَ اًتظار هی رٍد کِ تتَاًذ:
 -1تیوار را تِ طَر صحیح ٍ تِ تٌْایی در تخص داخلی پذیزش ًوایذ.
 -2سزم ّای هَرد ًیاس تیوار را تِ طزس صحیح آهادُ ًوَدُ ٍ صل ًوایذ.
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ٍسایل السم تزای اًجام اکسیژى تزاپی را آهادُ ساسد.

 -4اکسیژى تزاپی را در تیوار تِ طَر صحیح ٍ ّواٌّگ اًجام دّذ.
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یک گشارش پزستاری صحیح ٍ تا رعایت اصَل گشارش ًَیسی تٌَیسذ.

 -6دستَرات پشضک را اس رٍی پزًٍذُ تخَاًذ.
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دستَرات پشضک را اس تزگِ دستَرات پشضک تِ کاردکس هٌتقل کٌذ.

 -8عالئن حیاتی تیوار را تِ دقت ٍ تِ رٍش صحیح کٌتزل ًوایذ.
ّ -9ز کذام اس عالئن حیاتی را در تزگِ چارت عالئن حیاتی تِ صَرت صحیح چارت ًوایذ.
 -10ایوٌی تیوار در ٌّگام فعالیت ّای جسواًی را فزاّن آٍرد.
 -11هزاقثتْای پزستاری در هصزف دارٍّای تخص داخلی را تا دقت تزای تیوار اًجام دّذ.
 -12تیوار را اس ًظز عَارض احتوالی ًاضی اس هصزف دارٍّای داخلی تزرسی ٍ کٌتزل ًوایذ.
 -13اس تیوار ٍ خاًَادُ ٍی حوایت ّای رٍحی ٍ رٍاًی السم را اًجام دّذ.
 -14در ٌّگام تزخیص تیوار آهَسضْای السم را تِ تیوار ٍ خاًَادُ ٍی ارائِ ًوَدُ ٍ هیشاى یادگیزی آًْا را تزرسی ًوایذ.
 -15پوفیلذ آهَسضی هٌاسة تْیِ ًوَدُ ٍ در ٌّگام تزخیص در اختیار تیوار قزار دّذ.
 -16هزاقثتْای السم در ٌّگام آئزٍسل درهاًی را تا دقت تزای تیوار اًجام دّذ.
 -17هعایٌِ فیشیکی ریِ را تا دقت اًجام دّذ.
 -18در حیي هعایٌِ قادر تِ تطخیص اختالالت تاضذ.
 -19فیشیَتزاپی قفسِ سیٌِ را تا دقت تزای تیوار اًجام دّذ.
 -20تا دستگاُ ساکطي تِ طَر صحیح کار کٌذ.

 -21هزاحل ساکطي تیٌی حلقی ،دّاًی حلقی را دقیق ٍ هزتة اًجام دّذ.
 -22تیوار راتزای اًجام تزًٍکَسکپی آهادُ ًوایذ.
 -23هزاقثتْای السم تعذ اس اًجام تزًٍکَسکپی را تا دقت ٍ تِ طَر صحیح تزای تیوار اًجام دّذ.
 -24قادر تِ گزفتي ًوًَِ خَى ضزیاًی تا کوتزیي خطا تاضذ.
 -25تیوار راتزای اًجام اسپیزٍهتزی آهادُ ًوایذ.
روش تذریس  :اًجام ّز کذام اس پزٍسیجزّا تز رٍی تیوار در دفعِ اٍل تَسط هذرس ،اًجام پزٍسیجز ّا تَسط داًطجَیاى ٍ رفع اضکال ،اًجام
اقذاهات پزستاری تِ تٌْایی تَسط داًطجَیاى ،آهَسش ّز گًَِ آسهایطات ،گزافی ّا ٍ اسکي ّای هَجَد در تخص ،ارائِ گشارش هَردی تَسط
داًطجَیاى در رٍسّای تعییي ضذُ تز تالیي تیوار هزتَطِ.
وسایل کوک آهوزشی ٍ :سایل ٍ تجْیشات هزاقثتی پزستاری هَجَد در تخص.

فعالیت ها و تکالیف دانشجویاى :
 -1حضَر تِ هَقع ٍ هزتة در کاراهَسی ( غیثت تیص اس 1جلسِ هَجة حذف درس هیگزدد)
 -2پَضیذى یًَیفَرم کاهل پزستاری ضاهل رٍپَش سفیذ تویش ،تلٌذ ٍ گطاد ،ضلَار پارچِ ای هٌاسة ٍ تا رًگ ّای تیزُ ،هقٌعِ تلٌذ تا رًگ
ّای تیزُ ،اتیکت ًصة ضذُ تز رٍی هقٌعِ ٍ در سوت چپ آى ،کفص سفیذ پزستاری.
 -3خاهَش تَدى تلفي ّوزاُ در طَل کاراهَسی
 -4هطالعِ قثلی پیزاهَى تیواریْای داخلی
 -5حضَر فعال در کاراهَسی ٍ پاسخگَئی تِ سَاالت هزتی
 -6اًجام فعالیتْای پزستاری تا عالقِ ٍ توایل ،تا دقت ٍ سزعت السم
 -7ارائِ گشارش هَردی
نحوه ارزشیابی :
 -1ارسضیاتی عوَهی تز طثق فزم هزتَطِ حذاکثز ً 8وزُ
 -2ارسضیاتی اختصاصی تز اساس فعالیت داًطجَ در تخص ٍ کار تا تیوار حذاکثز ً 12وزُ
 -3تِ اسای ّز غیثت در کاراهَسیً 0/25وزُ کسز خَاّذ ضذ.
 -4تِ اسای فعالیت ّای جٌثی در کاراهَسی اس جولِ تْیِ پوفیلذ آهَسضی ٍ یا پَستز آهَسضی ً 3وزُ تِ ًوزُ کل اضافِ خَاّذ ضذ.

هنابع :
 -1هزاقثتْای تالیٌی پزستاری ،هلیحِ سادات هَسَی.1389 ،
 -2پزستاری داخلی جزاحی تزًٍز ٍ سَدارث ،تیواریْای سیستن تٌفس.2014 ،

