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 بسمه تعالی

 پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشکده

 روزانه  طرح درس

 

                                                                                     (سیستم ایمنی و بیماری های عفونی ) 7مراقبتهای اختصاصی : عنوان درس

 ژهترم   سوم کارشناسی  ارشد پرستاري وی مخاطبان:

 /.5: تعدادواحد

 هفته دوم( 8) 2-4شنبه  زمان ارائه درس:

 ا خاتونیضدکتر علیر مدرس:

، ه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه، مقدمپیش رفته پایش پرستاری ،داروشناسی س پیش نیاز:ودر

 مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه

 

 سیستم ایمنی و عفونی پرستاری از بیماری های آشنایی  با اصول مراقبت های ویژه هدف کلی دوره:

 

 اهداف کلی جلسات

 

 آشنا شوند. Bهپاتیت دانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری بیماری  .1

 آشنا شوند.  سلدانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری   .2

 آشنا شوند. های کالژن واسکوال)لوپوس(دانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری .3

 آشنا شوند.بیماران مبتال به  سندرم ری  مراقبت ازبا اصول  دانشجویان .4

 آشنا شوند.آنفلوانزای پرندگان دانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری  .5

 آشنا شوند. شوک سپتیک  دانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری .6

را ( س، کاندیدیازیایدزعفونتهای فرصت طلب)مبتالیان به دانشجویان با اصول مراقبتی در  .7

 آشنا شوند. 

 آشنا شوند انواع واکنشهای آلرژیکویان با اصول مراقبتی در دانشج .8

 . آشنا شوند سپسیسویان با اصول مراقبتی در دانشج .9

  آشنا شوند.عفونتهای لگنی ویان با اصول مراقبتی در دانشج .11

 جلسه اول 

 هدف کلی  -

 گیرند.را فرا ب Bهپاتیت اصول مراقبتی در بیماری دانشجویان        
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  اهداف رفتاری -

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. Bهپاتیت بیماری راههای تشخیص  .1

 را شرح دهد. Bهپاتیت بیماری  انتقالراههای  .2

 را شرح دهد. Bهپاتیت بیماری  نحوه تفسیر آزمایشهای سرمی  .3

 را بیان کند. Bپیش آگهی  بیمار مبتال به هپاتیت  .4

 را شرح دهد. Bی هپاتیت روشهای جدید درمان بیمار .5

 را شرح دهد. Bتشخیص های رایج پرستاری در بیماری هپاتیت  .6

 را شرح دهد. Bاصول مراقبت پرستاری در بیماری هپاتیت  .7

 جلسه دوم  

 هدف کلی -

 آشنا شوند.  سلدانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری  

 آشنا شوند. لوپوس(بیماری  )ژن واسکوالرهای کالدانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری                 

 اهداف رفتاری  -

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد.سل  بیماری راههای تشخیص  .1

 را شرح دهد.سل  بیماری راههای انتقال  .2

 را شرح دهد. PPDنحوه تفسیر آزمون  .3

 سل  را بیان کند.بیماری پیش آگهی  بیمار مبتال به  .4

 را شرح دهد.سل   بیماریدرمان  پروتکول  .5

 را شرح دهد.سل  بیماری تشخیص های رایج پرستاری در بیماری  .6

 را شرح دهد.سل  بیماری اصول مراقبت پرستاری در  .7

 را شرح دهد.لوپوس  بیماری  راههای تشخیص  .8

 را شرح دهد. لوپوسبیماری  راههای انتقال  .9

 را شرح دهد.ونهای تشخیصی در بیماری لوپوس نحوه تفسیر آزم .11

 را بیان کند.لوپوس بیماری  ش آگهی  بیمار مبتال به پی .11

 را شرح دهد. لوپوسبیماری  درمان  پروتکول  .12

 را شرح دهد. لوپوسبیماری  تشخیص های رایج پرستاری در  .13

  را شرح دهد. لوپوسبیماری  اصول مراقبت پرستاری در  .14
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 جلسه سوم  

 هدف کلی -

 آشنا شوند. یبه  سندرم رمبتال  مارانیبا اصول مراقبت از ب انیدانشجو .1

 آشنا شوند. بیماری آنفلوانزای پرندگان شجویان با اصول مراقبتی دردان .2

 اهداف رفتاری  -

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. سندرم ریعلت بیماری   .1

 را شرح دهد. سندرم ریفیزیوپاتولوژی بیماری   .2

 را شرح دهد.سندرم ری راههای تشخیص  .3

 را شرح دهد.ندرم ری سراههای انتقال  .4

 را بیان کند.سندرم ری پیش آگهی  بیمار مبتال به  .5

 را شرح دهد.سندرم ری درمان  نحوه  .6

 را شرح دهد.سندرم ری تشخیص های رایج پرستاری در بیماری  .7

 را شرح دهد.سندرم ری اصول مراقبت پرستاری در  .8

 را شرح دهد.آنفلوانزای پرندگان علت بیماری   .9

 را شرح دهد.آنفلوانزای پرندگان یماری  فیزیوپاتولوژی ب .11

 را شرح دهد.آنفلوانزای پرندگان راههای تشخیص  .11

 را شرح دهد.آنفلوانزای پرندگان راههای انتقال  .12

 را بیان کند.آنفلوانزای پرندگان پیش آگهی  بیمار مبتال به  .13

 را شرح دهد.آنفلوانزای پرندگان نحوه  درمان  .14

 به آنفلوانزای پرندگان را بیان کند. اصول مراقبتی در بیماران مبتال .15

 

 جلسه چهارم 

 ف کلی اهدا -
 

 آشنا شوند. شوک سپتیک دانشجویان با اصول مراقبتی در بیماری  .1

 آشنا شوند.عفونتهای فرصت طلب)ایدز، کاندیدیازیس( ویان با اصول مراقبتی در دانشج .2

  آشنا شوند.عفونتهای لگنی ویان با اصول مراقبتی در دانشج .3

 آشنا شوند انواع واکنشهای آلرژیکویان با اصول مراقبتی در دانشج .4

 . آشنا شوند سپسیسویان با اصول مراقبتی در دانشج .5
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 اهداف رفتاری  -

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را ذکر کند. شوک سپتیک بیماری مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتالیان به  .1

را ( ، کاندیدیازیسایدزونتهای فرصت طلب)عفمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتالیان به  .2

 ذکر کند.

 را ذکر کند.عفونتهای شایع لگنی مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتالیان به  .3

 را ذکر کند. انواع واکنشهای آلرژیکاصول مراقبتی در   .4

 را ذکر کند. سپسیساصول مراقبتی در  .5

 

 پیشنهادی منابع

. ترجمه محسن بیماریهای عفونی  -یسیلمبانی طب داخلی سآندره ئولی و همکاران.  .1

  1389نظریان.  تهران: انتشارات ارجمند ،  ارجمند؛ شاهین قاسمي؛ و ادیت حق

زهرا خلج ترجمه  بیماریهای عفونی.-هاریسونمبانی طب داخلی فاسی، آنتونی اس.  .2

 1388چاپ اول، ؛ رفیعتهران: نشر سرشکی و آسیه کتابچی. 

ترجمه الهام السادات هاشمیان نایینی.  متد الگوریتمی.چکیده ژینکولووژی با نواک.  .3

 1389. چاپ اول، بهار 2و  1تهران: نشر ادیبان. جلد 

تهران: انتشارات برای فردا؛ درمان قدم به قدم: جراحی. ، ع. و عظیمی کیا، ع. جعفریان .4

 1389چاپ دوم, 

کشوری مراقبت  راهنمایها، ه.  فرشته، ع؛  حق ازلی، م؛ استقامتی، ع؛ و حاج رسولی .5

 1388چاپ دوم, . تهران: نشر اندیشمند، Bهپاتیت 

6. Fauci , A.S., et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine; 

15th ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 2008 

7. Paul L. Marino, Kenneth M. Sutin, M.D. The ICU Book. 3rd 
edition. Marino/ Lippincott Williams & Wilkins, 2007  

8. Smeltzer, S.C., and Bare, B.G . Brunner and Suddarth’s 
Textbook of Medical – Surgical Nursing.10th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009 

 ، بحث گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 . توسط دانشجویان و در قالب سخنرانی ارایه میشوند چهارم موضوعات جلسه 

 نه، پروژکتوررایا رسانه های کمک آموزشی :

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+L.+Marino%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Sutin,+M.D.%22
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره ارزیابیروش  موارد 

 آزمون پایان ترم

آزمون کتبی 

تشریحی و چهار 

 گزینه ای

 نمره 13
طبق تاریخ اعالمی 

 از اداره آموزش

طبق برنامه 

 آموزش

   ابتدای هر جلسه نمره 1 پرسش شفاهی کوییز

 ارائه سمینار 
ارزشیابی دانشجو 

 چک لیستتوسط 
  جلسه چهارم  5

حضور فعال و 

 منظم در کالس

میزان شرکت در 

بحثهای کالسی، 

بررسی لیست 

 حضور و غیاب

 - -- نمره 1

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو

 حضور به موقع در کالس .1

 ارائه یک تحقیق در زمینه موضوع درس .2

 در كالسو تبلت عدم استفاده از تلفن همراه  .3

 ر بحث های گروهیمشارکت فعال د .4

 نکات مهم در خصوص سمینار 

 را انتخاب نمایند.  جلسه چهارمهر یک از دانشجویان با هماهنگی مدرس، بایستی یکی از عناوین مرتبط با  .1

مطالمب  و منمابع در انتهمای    اسمتفاده شمود   خمارجی و داخلمی    منمابع جدیمد و معتبمر    برای تهیه محتوای سممینار از  .2

 ذکر گردند. 

 استفاده شود. Power Pointسمینار از نرم افزار جهت ارائه  .3

یممک هفتممه قبممل از ارائممه سمممینار، دانشممجو بایسممتی فایممل مربوطممه را بممرای ایهممار نظممر اسممتاد، ای میممل نمایممد و       .4

 . کندتغییرات الزم را اعمال 

 دقیقه میباشد.   11مدت ارائه سمینار، حداکثر  .5

 طراحی سوال استفاده میشود. از محتویات ارائه شده، در آزمون پایان ترم جهت  .6

 .( ارزیابی میشوندChecklistسمینارهای ارائه شده، با استفاده از فهرست وارسی) .7

 در روز امتحان پایان ترم، تحویل گردد.  CDفایل مربوطه بر قالب  .8
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 جدول زمانبندی درس

 

 وسیله کمک آموزشی موضوع هر جلسه تاریخ 

15/8/95 
ر اصول مراقبتی د معرفی درس،

  Bهپاتیت بیماری بیماری 
 رایانه، پروژکتور

22/8/95 

  سلاصول مراقبتی در بیماری  

های اصول مراقبتی در بیماری

  کالژن واسکوالر

 

29/8/95 

سندرم   یماریدر ب یاصول مراقبت

 ری و آنفلوانزای پرندگان

 

 رایانه، پروژکتور

6/9/95 

به  یاناصول مراقبت از مبتال

 ، سپسیس،تیکشوک سپ های بیماری

، ایدز) فرصت طلب یعفونت ها

 ،لگنی شایع های عفونتکاندیدیازیس(، 

 انواع واکنشهای آلرژیک

 رایانه، پروژکتور

 

 

 دکتر امیر جاللی :EDOمسوول           خانم پروین عباسی  مدیر گروه:دکتر خاتونی           نام مدرس:


