معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس  :پرستاری داخلی -جراحی (-)4

نیمسال تحصیلی
رشته تحصیلی :پرستاري

مقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسي

مدرس :دکتر بخشي

محل برگزاری :دانشکده پزشکي

(مباحث چشم و گوش ،پوست و سوختگی،
معلولیت و توانبخشی)

میزان واحد1.6:

هدف کلی درس :آشنایی دانشجو با اختالالت شایع سیستم های حمایتی ،محافظتی و مفاهیم معلولیت و توانبخشی و کمک به کسب توانایی مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند بر اساس فرآیند پرستاری با بهره
گیری از مهارت های تفکر خالق و پایبندی به اصول اخالقی و موازین شرعی
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شماره
جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

-1سیستم پوششی از نظر وضعیت آناتومیک و
آناتومی و فیزیولوژی سیستم
1

پوششی و بررسی و شناخت
سیستم پوششی (تاریخچه -معاینات

فیزیکی از بیماران با اختالالت پوست را بیان

فیزیکی -تست های تشخیصی و

نمایند.

عالئم شایع)

 -3انواع تست های تشخیصی پوست و
مداخالت مراقبتی آن را توضیح دهند.

ودرصد آن

-1تقویت زیربنای -1امتحانات

عملکرد فیزیولوژیک توضیح دهند.
-2نحوه گرفتن شرح حال و انجام معاینات

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

علمی
سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ-

ویدئوپروژکتور

از

طریق تئوری پایان ترم

مطالعه کتابخانه ای

70%

-2حضور مداوم و -2حضور فعال در
منظم در کالس و کالس و شرکت در
مشارکت فعال در مباحث درسی %5
مباحث درسی

نمره

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان)
برگزار گردد.

-4مطالعه

-1انواع عفونت های قارچی و انگلی پوست و

جلسه

مداخالت درمانی و مراقبتی مربوط به ان را
2

انواع عفونت های انگلی ،قارچی،

توضیح دهند.

باکتریایی و ویروسی پوست

-2انواع عفونت های باکتریای و ویروسی

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

3

4

سرطان پوست و انواع درمانها و
پانسمانهای پوستی

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ-

ویدئوپروژکتور

وسیع

-6در صورت تمایل خواهد بود).

مهم آن را توضیح دهند.

کالسی از مباحث در

کنفرانس  -5ارائه کنفرانس

-1انواع سرطان پوست را از نظر اتیولوژی و

درسی

خصوصیات بالینی توضیح دهند.

-7حضور در کالس 5%

 -2اقدامات پیشگیرانه و درمانهای رایج در
انواع سرطان پوست شرح دهند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

نمایند.
-3انواع پارامترهای موثر بر شدت سوختگی را
بیان نمایند.

نمره

(در

قبلی صورت عدم ارائه

جهت شرکت در کنفرانس نمره این
قسمت جزء کوئیز
و پرسش های
کالسی
بود).

-2تغییزات پاتوفیزیولوژیک در سیستم های
مختلف بدن را در سوختگی های وسیع بیان

با

آمادگی

ارتباط

با

موضوعات درسی

کوئیزهای کالسی

 -1انواع سوختگی ها را بیان نمایند.

5

کالس درس

جزء

امتحان پایان ترم

 -3بیماری پمفیگوس و مراقبت های پرستاری

معایب هریک مقایسه نمایند.

پاتوفیزیولوژیک در سوختگی های

خالصه ای از آن در قسمت

ارائه

 -3انواع پانسمانهای پوستی با ذکر مزایا و

انواع سوختگی و اختالالت

-5در صورت تمایل  -4تهیه و ترجمه

و ترجمه و ارائه مقاله نمره این

مراقبت های پیشگیرانه آن را توضیح دهند.
پمفیگوس

پاسخ به سئواالت

 15%نمره

درسی از منبع معتبر صورت عدم تهیه

-1انواع آکنه ،مداخالت درمانی و مراقبتی و

درمان و مراقبت های موجود شرح دهند.

گذشته

در زمینه موضوعات آن  %5نمره (در

ان را توضیح دهند.

آکنه و درماتیت و پسوریازیس و

و و پاسخ کالسی

حستجوی یک مقاله مقاله همراه با ارائه

پوست و مداخالت درمانی و مراقبتی مربوط به

 -2بیماری پسوریازیس را از نظر اتیولوژی و

مطالب  -3کوئیز و پرسش

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

خواهد

-1مداخالت درمانی و مراقبتی در طی فاز
اورژانس و احیاء سوختگی را بیان نمایند.
6

مداخالت درمانی و مراقبتی در طی
فازهای مختلف پس از سوختگی

-1مداخالت درمانی و مراقبتی در طی فاز حاد
سوختگی را بیان نمایند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-1مداخالت درمانی و مراقبتی در طی فاز
نوتوانی سوختگی را بیان نمایند.
-1تعریف معلولیت و انواع آن را بیان نمایند.
 -2علل بروز معلولیت ها را توضیح دهند.
7

انواع معلولیت و مداخالت مربوط
به ان

 -3اقدامت نوتوانی در معلولیت های مختلف
را شرح دهند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

 -4اعضای تیم نوتوانی و وظایف هر یک را
بیان نمایند.
 1سیستم بینایی از نظر وضعیت آناتومیک و
عملکرد فیزیولوژیک توضیح دهند.
-2نحوه گرفتن شرح حال و انجام معاینات
8

آناتومی و فیزیولوژی و بررسی و
شناخت سیستم بینایی

فیزیکی از بیماران با اختالالت بینایی را بیان
نمایند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

 -3انواع تست های تشخیصی بینایی و
مداخالت مراقبتی آن را توضیح دهند.
-1انواع بیماریهای باکتریال چشم و مراقبت
9

بیماریهای عفونی و التهابی چشم

های درمانی و مراقبتی مربوط به آن را بیان
نمایند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-2انواع بیماریهای ویروسی چشم و مراقبت
های درمانی و مراقبتی مربوط به آن را بیان
نمایند.
-3انواع بیماریهای قارچی و انگلی چشم و
مراقبت های درمانی و مراقبتی مربوط به آن را
بیان نمایند
-1گلوکوم را تعریف و علل و انواع آن را بیان
نمایند.
 -2مراقبت های درمانی و مراقبتی در بیماران
10

گلوکوم و کاتاراکت

11

دکولمان رتین و دژنرسانس ماکوال

مبتال به گلوکوم را شرح دهند.
 -3بیماری کاتاراکت را اط نظر اتیولوژی و

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

عالئم توضیح دهند.
 -4درمانهای طبی و جراحی کاتاراکت و
مراقبت های مربوط به آن را توضیح دهند.
-1علل دکولمان رتین و اقدامات درمانی
و ضربه به چشم

ومراقبتی مربوط به آن را توضیح دهند.
 -2انواع دژنرسانس ماکوال را ازنظر عالئم،

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

درمان و اقدامات مراقبتی با هم مقایسه نمایند.
 1سیستم شنوایی از نظر وضعیت آناتومیک و
12

آناتومی و فیزیولوژی و بررسی و
شناخت سیستم شنوایی

عملکرد فیزیولوژیک توضیح دهند.
-2نحوه گرفتن شرح حال و انجام معاینات
فیزیکی از بیماران با اختالالت شنوایی را بیان
نمایند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

 -3انواع تست های تشخیصی سیستم شنوایی
و مداخالت مراقبتی آن را توضیح دهند.
-1اختالالت گوش خارجی را نام برده و عالئم
هر یک را بیان نمایند.
-2درمان و مراقبت پرستاری را در اختالالت
13

اختالالت گوش خارجی و میانی

گوش خارجی بیان نمایند.
-3انواع اختالالت گوش میانی را نام برده و

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

عالئم هر یک را بیان نمایند.
-4درمان و مراقبت پرستاری را در اختالالت
گوش میانی بیان نمایند.
-1انواع اختالالت گوش داخلی را نام برده و
14

اختالالت گوش داخلی و انواع
وسایل کمک شنوایی

عالئم هر یک را بیان نمایند.
-2اناوع سمعک و وسایل کمک شنوایی را نام
برده و اقدامات احتیاطی مربوط به هر یک را
توضیح دهند.

سخنرانی-

وایت برد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور

