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

ػٌَاى درس :كارآهَسي در ػزصِ تیواري ّاي سًاى ٍ ًاتارٍري
ًَع ٍاحذ  :كارآهَسي در ػزصِ
هطخصِ درس:

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
رضتِ ،هقطغ ٍ تزم داًطجَ :كارضٌاسی هاهایی
تؼذاد داًطجَيبى:
درٍس پيص ًيبس يب ّوشهبى ................ :
هسئَل درس :هزبيبى ببليٌی گزٍُ هبهبيی

هحل ٍ آدرس کبرآهَسی :درهاًگاُ هاهایی ،تخص سًاى ٍ اتاق ػول تیوارستاى اهام ػلی (ع) -فزخطْز
درهاًگاُ ضوارُ یک ٍ پلی كلیٌیک تخصصی تاهیي اجتواػی  -ضْزكزد
***************** *******************************************************************************

هؼزفی ٍ اّويت درس
تا تَجِ تِ اّویت سالهت سًاى] ایي درس تِ داًطجَیاى كوک هی كٌذ تا در تطخیص ٍ ارائِ خذهات هزتَعِ در هَرد تیواریْاي سًاى ٍ ًیش
هطکالت ًاتارٍري ٍ اًجام هطاٍرُ ٍ آهَسضْاي هزتَعِ تِ هْارت السم تزسٌذ.
ّذف کلی:
 -1رسیذى تِ هْارت در تطخیص تیواریْاي سًاى ٍ ًحَُ ادارُ ٍ درهاى آًْا
 -2آضٌایی تا ًحَُ تطخیص ٍ درهاى هَارد ًاتارٍري
 -3آضٌایی تا ًحَُ ارائِ آهَسضْا ٍ هطاٍرُ ّاي السم هزتَط تِ تیواریْاي سًاى ٍ ًاتارٍري
اّذاف رفتبری :داًطجَ قبدر بِ اًجبم هَارد ًبهبزدُ در پبيبى دٍرُ کبرآهَسی ببضذ:
 -1ضزح حال كاهل ٍ صحیح را اس هذد جَ اخذ ًوایذ.
 -2تِ هذد جَ احتزام گذاضتِ ٍ تا اٍ احساس ّوذردي كٌذ.
 -3تا گطادُ رٍیی تا هذدجَ ارتثاط تزلزار كٌذ.
 -4حزین خصَصی ه ذد جَ را حفظ كٌذ.
 -5هؼایٌات فیشیکی اػضاي هختلف هذد جَ را تِ عَر كاهل اًجام دّذ.
 - 6هؼایٌات دستگاُ تٌاسلی (هؼایٌِ داخلی ٍ خارجی) را تِ درستی اًجام دّذ.
 -7هزاحل هختلف هؼایٌِ پستاى را تِ عزس صحیح اًجام دّذ.
 -8تْیِ اسویز اس سلَلْاي سزٍیکس را تِ درستی اًجام دّذ.
 -9تِ عزس صحیح اسپکَلَم را جایگذاري ًوایذ.
ً - 11تایج تست پاج اسویز را حذالل در  5هَرد تِ درستی تَضیح دادُ ٍ تفسیز ًوایذ.
 - 11سزٍیسیت ٍ ٍاصیٌیت را تِ درستی تطخیص دّذ.
 - 12آسهایطات السم جْت تزرسی تیواریْاي سًاى را درخَاست ًوایذ.
 - 13تَاًایی خَاًذى ٍ تفسیز آسهایطات سًاى را داضتِ تاضذ.
 - 14جْت درهاى تیواري ّاي سًاى تِ درستی دارٍّاي هجاس را تجَیش ًوایذ.
 - 15آهَسش ّاي السم جْت پیطگیزي ٍ درهاى تیواریْاي سًاى را تِ درستی ارائِ ًوایذ.
 - 16هطاٍرُ تیواریْاي سًاى را تِ درستی اًجام دّذ.
 - 17تَهَرّاي پستاى را هطاّذُ ٍ هؼایٌِ كٌذ ٍ پیگیزیْاي السم را اًجام دّذ.

 - 18ی ک پوفلت یا پَستزآهَسضی ( تِ صَرت فزدي یا گزٍّی) تْیِ ًوایذ.
 - 19حذالل ً case 3اسایی را هطاّذُ ٍ پیگیزي ًوایذ.
 - 21تجش سزٍیسیت ٍ ٍاصیٌیت ّ caseاي هختلف تیواریْاي سًاى اس جولِ هیَم ،آهٌَرُ ،دیس هٌَرُ EP,PID,PMS ،را هطاّذُ ٍ تزرسی
ًوایذ(.ضاهل ضزح حال ،هؼایٌِ فیشیکی ،درخَاست آسهایص ،تجَیش دارٍ ٍ پیگیزیْاي السم)
 - 21اسویز هزعَب را تْیِ ٍ آى را سیز هیکزٍسکَج هطاّذُ ٍ تفسیز ًوایذ.
 - 22یک هَرد  PCTرا اًجام ٍ سیز هیکزٍسکَج هطاّذُ ًوایذ.
 - 23یک هَرد كطت اس تزضحات ٍاصى را اًجام دّذ.
ً - 24تیجِ آسهایص سیوي(هٌی) را تفسیز ًوایذ.
 - 25جْت اًجام الذاه اتی هاًٌذ كزایَ ،كَتز ،كَرتاص ،الپاراسکَپی ٍ  .....كوک ًوایذ.
 - 26تا ًحَُ تطخیص ،ادارُ ٍ درهاى تیواراًی كِ در تخص جزاحی سًاى تستزي ضذُ اًذ آضٌا ضَد.
 - 27هزالثتْا ٍ پیگیزیْاي السم در تیواراًی كِ در تخص جزاحی سًاى تستزي ضذُ اًذ را اًجام دّذ.
 - 28در جلسات پزسص ٍ پاسخ رٍ ساًِ تا آهادگی لثلی ٍ هغالؼِ هثاحث ًظزي حضَر داضتِ تاضذ.
 - 29حذالل  2هَرد اساػوال جزاحی سًاى را در اتاق ػول هطاّذُ ًوایذ.
 - 31در جلسات پزسص ٍ پاسخ رٍساًِ تا آهادگی لثلی ٍ هغالؼِ هثاحث ًظزي حضَر داضتِ تاضذ.
*السم تِ تَضیح است كِ توام اّذاف رفتاري فَق الذكز در جلسا ت اٍلیِ تا كوک هزتی ٍ در جلسات پایاًی تا ًظارت هزتی( تِ عَر صحیح ٍ تا
حذالل  11درصذ خغا ) صَرت خَّذ گزفت.
سيبستْبی دٍرُ :

ٍظبيف داًطجَ ٍ
 -1حضَر ٍ تزك تِهَلغ اس هحل كارآهَسي.
 -2تزلزاري ارتثاط صحیح اخاللی ٍ حزفِ اي تا پزسٌل ،هزتی  ،هذد جَیاى ٍ ّوکاري تا سایز داًطجَیاى
 -3ضزكت فؼال در اًجام اهَر هحَلِ اس عزف استاد .
 -4تؼییي تکالیف تا ًظز استاد درس هیتاضذ ٍ كلیِ تکالیف هحَلِ در عَل كارآهَسي حذاكثز در آخزیي رٍس كارآهَسي تِ استاد هزتَعِ
تحَیل ضَد.
 -5درصَرتیكِ غیثت داًطجَ در عَل كارآهَسي تیص اس یکدّن ساػات كارآهَسي ضَد درس هزتَعِ حذف ٍ غیثت هحسَب خَاّذ ضذ .
 - 6داًطجَیاى اس تجوغ در ایستگاُ پزستاري ٍ استفادُ ًوَدى هَتایل در تخص خَدداري ًوایٌذ ٍ در صَرت تخلف اًضثاعی ٍاحذ هزتَعِ
حذف خَاّذ ضذ.
 -7درصَرتیكِ غیثت داًطجَ در عَل كارآهَسي كوتز اس یکدّن ساػات كارآهَسي ضَد ،غی ثت هجاس یک رٍس ٍ غیثت غیزهجاس دٍ رٍس
كارآهَسي جثزاًی خَاّذ داضت ٍدر صَرت ػذم جثزاى آى تِ اساي ّزرٍس یک ًوزُ اس ًوزُ كل كسز خَاّذ ضذ.
 -8ارسضیاتی :كسة ًوزُ تزاساس فزم ارسضیاتی پیَست هی تاضذ.
 -9رػایت یًَیفزم كاهل عثك ضَاتظ داًطکذُ ٍ ػذم استفادُ اس آرایص ٍ سیٌت آالت جْت داًطجَیاى .
هَاد آهَسضی :هذدجَ ،تخت ،لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ هزالثتی در درهاًگاُ سًاى ،تخص سًاى ٍ اتاق ػول
هٌببغ:
 -1اسپیزٍف ،آخزیي چاج
 -2تیواریْاي سًاى ًَاك ،تزك ،جاًاى ،اس ،آخزیي چاج
 -3تیواریْاي سًاى كیسٌز ،رایاى ،كٌت  ،آخزیي چاج
 -4تیواریْاي سًاى ّکز ٍ هَر ،آخزیي چاج
 -5سایز هٌاتغ هؼتثز رٍس تا ًظز استاد

باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد  -دانشکده پرستاری و مامایی (گروه مامایی)

فزم ارسضيببی داًطجَيبى کبرضٌبسی هبهبيی در درهبًگبُ سًبى
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

بکبرگيزی اصَل اخالقی در بزخَرد بب بيوبر

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 س ويٌبر ٍ تکبليف آهَسضی

رديف ػٌَاى
1

پذيزش بيوبرٍ اخذ ضزح حبل

2

اًجبم هؼبيٌبت فيشيکی بب تبکيذ بز هؼبيٌِ ضکن ٍ لگي

3

آضٌبيی بب آسهبيطبت السم ٍ تفسيز صحيح آى ّب

4

آگبّی اس ػالئن ببليٌی بيوبری ّبی سًبى

5

ضٌبخت ٍ تطخيص بيوبری ّب ی سًبى

6

ارائِ درهبى ّبی بيوبری ّبی سًبى

7

آضٌبيی بب دٍس ٍ ًحَُ صحيح هصزف دارٍّبی هَرد ًظز

8

آهَسش هٌبسب ٍ السم بِ بيوبر ٍ اطزافيبى

9

آگبّی اس ًحَُ پيگيزی ٍ ارجبع بيوبراى بِ پشضک هتخصص

10

اهتحبى پبيبى دٍرُ

اهضبء داًطجَ:
1

1
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باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد  -دانشکده پرستاری و مامایی (گروه مامایی)

فزم ارسضيببی داًطجَيبى کبرضٌبسی هبهبيی در بخص سًبى
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

پذيزش بيوبر ،اخذ ضزح حبل ٍ پزًٍذُ ًَيسی

2

آضٌبيی بب بيوبری ّبی سًبى ،درهبى ٍ هزاقبتْبی هزبَطِ

3

آهبدُ کزدى بيوبر جْت اطبق ػول
تحَيل گزفتي بيوبر اس اطبق ػول ٍ اًجبم هزاقبتْبی بؼذ اسػول

4

اًجبم آسهبيطبت هَرد لشٍم ٍ رگ گيزی صحيح

5

کٌتزل ػالئن حيبتی  ٍ IO ،سٌذ

6

هؼبيٌِ فيشيکی ٍ صًيتبل اس بيوبر –کٌتزل هثبًِ ٍ کوک بِ حزکت بيوبر

7

اًجبم دستَرات دارٍيی بِ طزس صحيح

8

تفسيز اقذاهبت پبراکليٌيکی

9

تطخيص بِ هَقغ هَارد غيز طبيؼی ٍ اًجبم اقذاهبت صحيح

10

اهتحبى پبيبى دٍرُ

اهضبء داًطجَ:
1
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