
 دانػگاه ػلٌم پسغکی کرهانػاه

 دانػکذه پیراپسغکی

 ترهی درشقالب نگارظ طرح 

  

هخاطباى:                 هراقبت در اتاق بيبٌدی اصٌل پیػرفتو ػنٌاى درش :   

    پیٌضتو اتاق ػولناکارغناضی  پنجندانػجٌیاى ترم 

درش  پیع                                   نظری   ًاحذ 1   تؼذاد ً نٌع ًاحذ:  

  نذاردنیاز:  

ضاػت                                   16-18غنبو ىا ضو  زهاى ارائو درش :   

                                                                   16-18ىا  غنبو دً:  پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر

ضال                                رضا پٌرهیرزا کليری           هذرش :   

 98-99 ضال اًل تحصیلی: نین

 

 

 ىذف کلی درش: 

  در بخع بِبْدی  کلی هرالبت ْلآغٌب ًوْدى هخبطببى بب اص

 ىذف( کیجلطات : )جيت ىر جلطو  یاىذاف کل

  در بخع بِبْدی اصْل اکطیژى درهبًی آغٌب یی  داًػجْیبى بب – 1

 یدر بخع بِبْد تتفطی ّ بیوبری ُبی ریْی یع آغٌبیی داًػجْیبى بب پب – 2

 یدر بخع بِبْد  تفطیر گبز ُبی غریبًیبب  بىیداًػجْ ییآغٌب – 3

 یدر بخع بِبْد  اصْل اّلیَ تِْیَ هکبًیکیبب  بىیداًػجْ ییآغٌب -4

 ی در بخع بِبْد  بیوبری ُبی گْارغی غبیغبب  بىیداًػجْ ییآغٌب – 5

 یدر بخع بِبْد  غیغب غذد درّى ریس یُب یبرویبب ب بىیداًػجْ ییآغٌب   -6

 یدر بخع بِبْد  غیغب هػکالت ُوبتْلْژیکبب  بىیداًػجْ ییآغٌب – 7

 یبخع بِبْد  هػکالت درجَ درارت ّ ترخیص ازبب  بىیداًػجْ ییآغٌب -8

 اىذاف ًیژه رفتاری بو تفکیک اىذاف کلی جلطات
 یبخع بيبٌد در یدرهان ژىیبا اصٌل اکط اىیدانػجٌ  ییآغنا  -1

 دانػجٌ قادر باغذ:

  تْضیخ دُذ.بخع ریکبّری را  را در یدرهبً ژىیاکطُذف از  -1-1

 دُذ. خیرا تْض یکبّریرا در بخع ر یدرهبً ژىیاکطغرایط ّ اهکبًبت   -2-1

  یدرهبً ژىیاکطزهبى پرضتبر بخع بِبْدی را  غرح ّظبیف ّ هطئْلیتِبی  -3-1

 دُذ. خیتْض

 .کٌذ طتیل یکبّریرا در بخع ر یدرهبً ژىیاکط یاضتبًذاردُب -4-1

 .بکبر بٌذدرا در بخع  ّ پبلص اکطی هتری یدرهبً ژىیاکط ساتیاًْاع  تجِ -5-1

 .ػْارض اکطیژى درهبًی را ًبم ببرد -6-1
 

 یدر بخع بيبٌد  یٌیر یىا یواریً ب یتتفط عیبا پا اىیدانػجٌ ییآغنا - 2

 :دانػجٌ قادر باغذ

 .را تْضیخ دُذ  دم ّ ببزدم ریْی هرادل هختلف  -1-2

  اًْاع الگُْبی تِْیَ ای را ًبم ببرد. -2-2

 اکطیژًبضیْى ریْی را تْضیخ دُذ.چگًْگی ایجبد  -3-2

 .بٌْیطذگبز ُبی خًْی غریبًی را همبدیر طبیؼی  -4-2

پٌْهًْی ریْی را   ی، ػالئن ّالذاهبت درهبً یْپبتْلْژیسی، ػلل ، ف فیتؼر -5-2

 بٌْیطذ.

را  یْیر آهبْلی  ی، ػالئن ّالذاهبت درهبً یْپبتْلْژیسی، ػلل ، ف فیتؼر -6-2

 .طذیبٌْ

بیوبری ُبی هسهي   ی، ػالئن ّالذاهبت درهبً یْپبتْلْژیسی، ػلل ، ف فیتؼر -7-2

 .طذیرا بٌْ یْیر اًطذاد

لفطَ  یُب یوبریب  ی، ػالئن ّالذاهبت درهبً یْپبتْلْژیسی، ػلل ، ف فیتؼر -8-2

 .طذیا بٌْر ضیٌَ
  

 یدر بخع بيبٌد  یانیغر یگاز ىا ریبا تفط اىیدانػجٌ ییآغنا –3

 دانػجٌ قادر باغذ:

 .را در یک جولَ تؼریف ًوبیذ تٌفطیًبرضبیی  -1-3

 .را غرح دُذ  ریْیفیسیْپبتْلْژی ًبرضبیی  -2-3

 . از ُن افتراق دُذرا  تِْیَ ای –تٌفطی ػلل ًبرضبیی  -3-3

  طبمَ بٌذی کٌذ.را  ِْیَ ایتاًْاع ًبرضبیی  -4-3



 .را ًبم ببرد تِْیَ ای ػالئن هِن ّ غبیغ ًبرضبیی -5-3

 .را بیبى ًوبیذ  یا َیتِْدرهبًی در ًبرضبیی دبد الذاهبت  -6-3

  .را دریک جولَ تؼریف ًوبیذ تفطیر گبز ُبی غریبًی -7-3

 . رّظ اًجبم گرفتي ًوًَْ گبز غریبًی را ًػبى دُذ -8-3

  .را ًبم ببرد یبًیرفتي ًوًَْ گبز غرگػْارض  -9-3

 . تْضیخ دُذرا  اضیذّز دبد ریْیالذاهبت فْری در  -11-3

 .دُذ خیرا تْض یْیدبد ر آلکبلْزدر  یالذاهبت فْر -11-3

 .دُذ خیرا تْض هتببْلیکدر آلکبلْز دبد  یالذاهبت فْر -12-3

 .دُذ خیرا تْض کیدبد هتببْلاضیذّزدر  یالذاهبت فْر -13-3

  رّظ تفطیر گبم بَ گبم گبز ُبی غریبًی را اًجبم دُذ. -14-3

 یدر بخع بيبٌد  یکیهکان ویتيٌ ویبا اصٌل اًل اىیدانػجٌ ییآغنا -4

 دانػجٌ قادر باغذ: 

 .را در یک جولَ تؼریف ًوبیذ  یدر بخع بِبْد  یکیهکبً َیتِْ -1-4

  .را دضتَ بٌذی ًوبیذ تِْیَ هکبًیکیاًْاع   -2-4

 ضت آپ اّلیَ ًّتیالتْر را تْضیخ دُذ. اصْل  -3-4

  ًذٍْ اًجبم صذیخ ضبکػي لْلَ تراغَ را تْضیخ دُذ. -4-4

  اصْل کٌترل ػفًْت تٌفطی را در کبر بب ًّتیالتْر لیطت کٌذ. -5-4

  ًذٍْ جذا ضبزی بیوبر از ًّتیالتْر را تؼریف کٌذ -6-4

 یع بيبٌددر بخ  غیغا یگٌارغ یىا یواریبا ب اىیدانػجٌ ییآغنا -5

 دانػجٌ قادر باغذ:

 .تْضیخ دُذرا  خًْریسی هؼذٍ در بخع بِبْدی هکبًیطن ُبی ایجبد کٌٌذٍ  -1-5

 .را دضتَ بٌذی ًوبیذ اًْاع رّظ ُبی کٌترل خًْریسی هؼذٍ  -2-5

را  پبًکراتیت دبداتیْلْژی ًذٍْ تػخیص ، خصْصیبت ّ الذاهبت درهبًی در   -3-5

 .غرح دُذ

 ضٌگ ُبی کیطَ صفراٍ تػخیص ، خصْصیبت ّ الذاهبت درهبًی در اتیْلْژی ًذْ -4-5

 .را غرح دُذ

تِْع ّاضتفراؽ در اتیْلْژی ًذٍْ تػخیص ، خصْصیبت ّ الذاهبت درهبًی در  -5-5

 .را غرح دُذبخع بِبْدی 

 ی.در بخع بيبٌد  غیغا سیغذد درًى ر یىا یواریبا ب اىیدانػجٌ ییآغنا -6

 دانػجٌ قادر باغذ: 

  .را دضتَ بٌذی ًوبیذ لٌذ خْىاًْاع اختالالت  -1-6

 .را بیبى ًوبیذ دیببت ًْع یکًذٍْ تػخیص ّ افذاهبت درهبًی در  -2-6

 .را بیبى ًوبیذدیببت ًْع دّ ًذٍْ تػخیص ّ افذاهبت درهبًی در -3-6

 .را بیبى ًوبیذ پرکبری تیرّیذًذٍْ تػخیص ّ افذاهبت درهبًی در  -4-6

 .را بیبى ًوبیذ کن کبری تیرّیذافذاهبت درهبًی در ًذٍْ تػخیص ّ  -5-6

  کتْاضیذّز دیببتی را تْضیخ دُذ.ًذٍْ تػخیص ّ افذاهبت درهبًی در  -6-6

 یدر بخع بيبٌد  غیغا کیبا هػکالت ىواتٌلٌژ اىیدانػجٌ ییآغنا -7

 داًػجْ لبدر ببغذ:

  اًتمبل خْى در بخع بِبْدی را فِرضت کٌذ  .ُبی ى اًذیکبضیْ -1-7

  .را دضتَ بٌذی ًوبیذ یاًتمبل خْى در بخع بِبْداًْاع رّغِبی  -2-7

 ًػبى دُذ. یدر بخع بِبْدرا  کیطَ خْىکبربردصذیخ  -3-7

 ػْارض تراًطفْزیْى در بخع بِبْدی را فِرضت کٌذ. -4-7

 الذاهبت پرضتبری در برّز ػْارض ُوْلیتیک دبد اًتمبل خْى را فِرضت کٌذ. -5-7

 یاز  بخع بِبْد صیبب هػکالت درجَ درارت ّ ترخ بىیْداًػج ییآغٌب -8

 داًػجْ لبدر ببغذ:

 رّظ ُبی کٌترل درجَ درارت در بخع بِبْدی را تْضیخ دُذ. -1-8

 دُذ. خیرا تْض یبخع بِبْدرّظ ُبی جلْگیری از برّز لرز در  -2-8

 دُذ. خیرا تْض یبخع بِبْدػالین برّز ُیپْترهی در  -3-8

 تْضیخ دُذ. یبخع بِبْدر ترخیص بیوبر از هؼیبر آدلر د -4-8
 

 هٌببغ برای هطبلؼَ :

 21. ترجوَ:  هراقبتيای ػوٌهی از بیوار بؼذ از ػول جراحیبرًّر ضْدارث ،  – 1

 1395. تِراى : ضبلوی. اًتػبرات  اضتبد

ترجوَ :  اصٌل پایو بیيٌغی هیلر .اضتْلتیٌگ ، رابرات ک؛ هیلر، رًّبلذد. – 2

 1397، اًتػبرات چِر ، تِراى : دکتر اکبر خوطَ



. ترجوَ : دکتر  پرضتار بیيٌغیًبگل ُبّت ،جبى ؛ زاگالًیچیٌی ،کبرى ال .  -3

 1396هِذی طیبی آراضتَ . اًتػبرات بػری ، تِراى : 

اًرژانص ىای طبی پیع بیوارضتانی بلذضْ، برایبى ؛ پْرتر،رابرت ؛چرهی ، ریچبرد.  – 4

 1393رات ضیویي دخت ، تِراى : گرٍّ هترجویي .اًتػب هیانی .

  تذریصغیٍْ ُبی 
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 ارزغیببی
  

 ضبػت  تبریخ  ًورٍ  رّظ 
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هطبلب ّ هذذّدیت زهبًی ّ بَ هٌظْر بِرٍ برداری ُر چَ بیػتر بَ ًکبت ریل 

 تْجَ ًوبیٌذ 
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وایت برد  ضخنرانی ، بحث گروهی  پىرمیرزا یان با اصىل اکطیژن درمانی در بخع بهبىدی آغنا یی  دانػجى

 ویذیىپروژکتىر

2 
وایت برد و  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با پایع تتفطی و بیماری های ریىی  در بخع بهبىدی

 ویذیىپروژکتىر

3 
وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا نی  در بخع بهبىدیآغنایی دانػجىیان با تفطیر گاز های غریا

 پروژکتىر

4 
وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با اصىل اولیه تهىیه مکانیکی  در بخع بهبىدی

 پروژکتىر

5 
اپىرمیرز آغنایی دانػجىیان با بیماری های گىارغی غایع  در بخع بهبىدی  وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، بحث گروهی 

 پروژکتىر

6 
وایت برد ویذیى  ضخنرانی ، بحث گروهی پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با بیماری های غذد درون ریس غایع  در بخع بهبىدی

 پروژکتىر

7 
وایت برد ویذیى   ضخنرانی ، نمایع فیلم پىرمیرزا آغنایی دانػجىیان با مػکالت هماتىلىژیک غایع  در بخع بهبىدی
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