باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

ػٌَاى درس :كبرآهَسي ثیوبري ّبي داخلی ٍ خزاحی در ثبرداري
ًَع ٍاحذ :كبرآهَسي
هطخصِ درس:

تؼذاد ٍاحذٍ 1 :احذ
كذ درس21300535 :

رضتِ ،هقطغ ٍ تزم داًطجَ :كبرضٌبسی هبهبیی
تؼذاد داًطجَيبى:
درٍس پيص ًيبس يب ّوشهبى :
ًطبًِ ضٌبسی ٍ هؼبیٌبت فیشیکی -كبرآهَسي ًطبًِ ضٌبسی ٍ هؼبیٌبت فیشیکی  -فیشیَپبتَلَصي ٍثیوبریْبي داخلی  - 1- 5- 3فیشیَپبتَلَصي ٍثیوبریْبي خزاحی
هسئَل درس :هزبيبى ببليٌی گزٍُ هبهبيی

هحل ٍ آدرس کبرآهَسی :ثخص داخلی ٍ خزاحی ٍ سًبى ثیوبرستبى اهبم ػلی (ع) -فزخطْز
***************** *******************************************************************************

هؼزفی ٍ اّويت درس
ایي درس ثِ داًطدَیبى هبهبیی كوک هی كٌذ تب ثب ػلل ،رٍش تطخیص  ،درهبى ٍ ػَارض ثیوبریْبي داخلی ٍ خزاحی ّوزاُ ثب ثبرداري آضٌب
ضًَذ ٍ ثتَاًٌذ هزاقجت ّبي السم در ایي هَارد را اًدبم دٌّذ ،هَارد ارخبع را تطخیص دادُ ٍ ارخبع السم را ثِ هتخصیي ٍ هزاكش هزثَعِ اًدبم
دٌّذ ٍ.پیگیزي ،آهَسضْب ٍ هطبٍرُ ّبي هَرد ًیبس را ًیش اًدبم دٌّذ.
ّذف کلی:
اًدبم هؼبی ٌبت ،ثزرسی سیز تطخیص ٍ درهبى ٍ ًیش اًدبم هزاقجتْب ،آهَسش ٍ هطبٍرُ السم در هبدراى ثبردار دچبر هطکالت داخلی ٍ خزاحی
اّذاف رفتبری :داًطجَ قبدر بِ اًجبم هَارد ًبم بزدُ در پبيبى دٍرُ کبرآهَسی ببضذ :
 -3ضزح حبل دقیق اس هذد خَ را اخذ ًوبیذ.
 -5ثِ هذد خَ احتزام گذاضتِ ٍ ثب اٍ احسبس ّوذردي كٌذ.
 -1ثب گطبدُ رٍیی ثب هذدخَ ارتجبط ثزقزار كٌذ.
 -4حزین خصَصی هذد خَ را حفظ كٌذ.
 -2هؼبیٌبت فیشیکی را ثِ عَر كبهل اًدبم دّذ.
 - 6هَارد غیز عجیؼی ٍ ثبرداري پزخغز را در ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ تطخیص دّذ.
 -7ثز اسبس ًیبس ثیوبر آسهبیطبت السم را درخَاست ًوبیذ.
ً -8تبیح آسهبیطبت را ثِ درستی تفسیز ًوبیذ.
 -9هَارد غیز عجیؼی آسهبیطبت هْن در ثبرداري را تدشیِ ٍ تحلیل ًوبیذ.
 - 30اعالػبت هَرد ًیبس اس پزًٍذُ ثیوبر را ثِ سزػت ثِ دست آٍرد ٍ اصغالحبت هٌذرج در پزًٍذُ ثیوبر را ثِ درستی تفسیز كٌذ.
 - 33ادارُ ٍ درهبى اٍرصاًس ّبي داخلی ٍ خزاحی را هطبّذُ ًوبیذ.
 - 35ثیوبریْبي ضبیغ دستگبّْبي هختلف ثذى را ثب تَخِ ثِ ضزح حبل ،هؼبیٌِ فیشیکی ٍ آسهبیطبت ثیوبر تطخیص دّذ.
 - 31درهبًْبي اًدبم ضذُ خْت ثیوبریْبي ضبیغ در دستگبّْبي هختلف ثذى را ثزرسی ٍ اخزا كٌذ.
 - 34آهَسش ّبي السم را ثِ ثیوبراى ارائِ دّذ..
 - 32دارٍّب ي هزثَعِ ثِ ثیوبري ّبي ضبیغ را ثطٌبسذ ٍ ثب چگًَگی هصزف آًْب در ثبرداري آضٌب ضَد.
 - 36ثب خزاحی ّبي ضبیغ در ثبرداري ٍ ًحَُ هزاقجت اس ثیوبراى آضٌب ضَد.
 - 37در هجبحث تئَري ٍ پزسص ٍ پبسخ فؼبالًِ ضزكت ًوبیذ.

ٍظبيف داًطجَ ٍ

سيبستْبی دٍرُ :

 -3حضَر ٍ تزك ثِهَقغ اس هحل كبرآهَسي.
 -5ثزقزاري ارتجبط صحیح اخالقی ٍ حزفِ اي ثب پزسٌل ،هزثی ٍ هذد خَیبى
 -1ضزكت فؼبل در اًدبم اهَر هحَلِ اس عزف استبد .
 -4تؼییي تکبلیف ثب ًظز استبد درس هیثبضذ ٍ كلیِ تکبلیف هحَلِ در عَل كبرآهَسي حذاكثز در آخزیي رٍس كبرآهَسي ثِ استبد هزثَعِ
تحَیل دادُ ضَد.
 -2درصَرتیكِ غیجت داًطدَ در عَل كبرآهَسي ثیص اس یکدّن سبػبت كبرآهَسي ضَد درس هزثَعِ حذف ٍ غیجت هحسَة خَاّذ ضذ.
 - 6داًطدَیبى اس تدوغ در ایستگبُ پزستبري ٍ استفبدُ ًوَدى هَثبیل در ثخص خَدداري ًوبیٌذ ٍ در صَرت تخلف اًضجبعی در ثخص
ٍاحذ هزثَعِ حذف خَاّذ ضذ.
 -7درصَرتیكِ غیجت داًطدَ در عَل كبرآهَسي كوتز اس یکدّن سبػبت كبرآهَسي ضَد ،غیجت هدبس یک رٍس ٍ غیجت غیزهدبس دٍ رٍس
كبرآهَسي خجزاًی خَاّذ داضت ٍدر صَرت ػذم خجزاى آى ثِ اساي ّزرٍس یک ًوزُ اس ًوزُ كل كسز خَاّذ ضذ.
 -8ارسضیبثی :كست ًوزُ ثزاسبس فزم ارسضیبثی پیَست هی ثبضذ.
 -9رػبیت یًَیفزم كبهل عجق ضَاثظ داًطکذُ ٍ ػذم استفبدُ اس آرایص ٍ سیٌت آالت خْت داًطدَیبى .
هَاد آهَسضی :ثیوبر ،تخت ،لَاسم ٍ تدْیشات پشضکی ٍ هزاقجتی در ثخص داخلی -خزاحی ٍ سًبى
هٌببغ:
 -3عت ّبریسَى -آخزیي چبح
 -5عت سیسیل -آخزیي چبح
 -1فیشیَلَصي گبیتَى -آخزیي چبح
 -4ثبرداري ٍ سایوبى ٍیلیبهش –آخزیي چبح
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فزم ارسضيببی داًطجَيبى کبرضٌبسی هبهبيی در بخص داخلی -جزاحی
دٍرُ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
ًبم بيوبرستبى هزبَطِ:
ًوزُ کل:

سبل تحصيلی:

تبريخ ضزٍع کبرآهَسی:

ًيوسبل:
تبريخ پبيبى کبرآهَسی :

تؼذاد غيبت غيز هجبس:

تؼذاد غيبت هجبس:

ًبم ٍ اهضبءهزبی:
رديف ػٌَاى
1

ٍضغ ظبّزی بز هبٌبی هَاسيي اسالهی ٍ بْذاضتی

2

احسبس هسئَليت ٍ ػالقِ بِ کبر

3

تَاًبيی ارتببط ٍ ّوکبری(بيوبراىّ ،وکبراى ،هزبی)

4

سزػت ػول ٍ دقت در کبر

5

آهَسش هٌبسب ٍ السم بِ بيوبر ٍ اطزافيبى

6

حضَر بِ هَقغ ٍ هٌظن

7

هْبرت در اًجبم کبر(بِ کبر گيزی رٍش صحيح)

8

قذرت ابتکبر ٍ ًظن ٍ تزتيب در کبرّب

9

صزفِ جَيی ٍ هزاقبت اس ٍسبيل

10

ارائِ سويٌبر ٍ تکبليف آهَسضی

رديف ػٌَاى
1

تحَيل گزفتي بيوبر ،اًجبم آسهبيطبت ٍ اخذ ضزح حبل

2

هؼبيٌِ فيشيکی ٍ کٌتزل ػالئن حيبتی -رػبيت صحيح اصَل پزًٍذُ ًَيسی

3

تطخيص اٍرصاًسْبی داخلی/جزاحی در هبدراى ببردار

4

تطخيص بيوبری ّبی داخلی/جزاحی در بيوبراى ػوَهی ٍ ببردار

5

آضٌب يی بب درهبى بيوبری ّبی داخلی/جزاحی

6

آضٌبيی بب ًحَُ هصزف،دٍس،ػَارض ٍ هزاقبت ّبی پزستبری دارٍّب

7

ارائِ هزاقبت ّبی قبل ٍ بؼذ اس ػول

8

آضٌبيی بب تفسيز اقذاهبت پبراکليٌيکی

9

تَاًبيی ارائِ هزاقبت ّبی رٍتيي بِ بيوبراى

10

اهتحبى پبيبى دٍرُ

اهضبء داًطجَ:
1

1

0/75

0/75

0/5
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0

0

هالحظبت

هالحظبت

