
 معاونت آموزشی

  دانشکده پرستاري مامایی

  Course Plan 2طرح درس دوره داخلی جراحی

  ویژه پرستاريکارشناسی ارشد  1دانشجویان ترم : گروه فراگیر  وند اعضایپپرستاري مباحث عمومی در : عنوان درس

  ندارد: پیش نیاز  )نظري(واحد 1 :تعداد واحد حسین عجم زیبد: مدرس      90 -91اول سال تحصیلی : نیمسال

با پیشرفت هاي اخیر علم، تکنولوژي پیوند اعضا در حـال گسـترش و توسـعه اسـت بنـابراین ضـرورت دارد کـه          :هدف کلی درس
پرستاران بخش هاي ویژه درك روشنی از پیوند اعضا و ایمنولوژي پیوند داشته باشند و چگونگی بررسی و مراقبت از یک بیمار تحـت  

و ایجـاد  اعضـا   پیوند پرستاري در عمومی مباحثهدف کلی این واحد درسی درك و آشنا کردن فراگیر با وند را فرا گیرند لذا عمل پی
می باشد، بطوریکه در نهایت  نیازمند پیوندان بیمارتوانایی و ارتقاء بنیه علمی و عملی دانشجو به منظور ارائه برنامه مراقبتی و آموزشی به 

  .بتواند آموخته هاي خود را در قالب فرآیند پرستاري و در جهت مراقبت از مددجویان بکار گیرد

  :پایان این واحد درسی دانشجو قادر خواهد بود در :اهداف ویژه

  .درا تبیین نمای پیوند به مربوط مسائل توپر، اعضاي پیوند نرم، اعضاي پیوند پیوند، تاریخچه )1
  .دبیان نمایرا  اعضا پیوند در ایمنی مفهوم )2
را شـرح   مربوطـه  هـاي  مراقبـت  و پیونـد  عوارض بالینی مشکالت و عفونت از جلوگیري روشهاي اعضا، پیوند در طلب فرصت هاي عفونت )3

  .دهد
  .در بیمار مبتال به انجام رساند مفهوم پس زدن پیوند، محافظت از بیمار هنگام پس زدن پیوند )4
  .را توضیح داده و بکار بنددانجام گیرد  آخر مراحل در پیوند نیازمند که باید جهت مددجويمواردي  )5
  .دکبد انجام ده پیوند استخوان، با مغز پیوند با بیمار از مراقبت در پرستاري فرآیند )6

 .دفرآیند پرستاري در مراقبت از بیمار با پیوند کلیه اجرا نمای )7

 بحث گروهی ، پرسش وپاسخ، سخنرانی و سایر روشها بنا به اقتضاي موضوع تدریس : روشهاي تدریس

  تخته وایت برد، ماژیک، اورهد، کامپیوتر و دیتا پروژکتور : منابع مورد نیاز    حل مسئله –پیش سازماندهنده :  الگوي تدریس
  : وظایف و تکالیف دانشجو

 دانشجوییحضور به موقع در کالس درس و رعایت شئونات  -1

 مشارکت فعال در روند تدریس -2

 تدریس یکی از جلسات درس با هماهنگی و تایید مدرس       -3

  : روش ارزشیابی دانشجو
 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 2 %10 2و1مورد 1

 6 %20  تدریس در کالسکیفیت محتوا و  2

 10 %60 آزمون تراکمی 3

 20 %100 جمع کل 4



  

سه
جل

  

ارائه   رفتارياهداف    موضوع
  دهنده

1  
  تبیین انتظارات _ارزشیابی آغازین   _معارفه

  )ارزشیابی آغازین (

  .استاد و همکالسیها ارتباط مطلوب برقرار نماید با
 .یادگیري شرکت نماید  –درفرایند یاددهی 

  .تعهد خود بر مطالعه درس و موارد ذکر شده در طرح درس را بیان کند 

  

2  

پیوند اعضاي نرم، پیوند تاریخچه پیوند، 
کمبود (اعضاي توپر، مسائل مربوط به پیوند

اهدا کننده، انواع پیوند، مالحظات اخالقی در 
  )پیوند عضو

اهداف آموزشی این جلسات توسط 
  .دانشجویان ارائه دهنده نوشته خواهد شد

  

3  

مفهوم ایمنی در پیوند اعضا، ایمنولوژي آلو 
ایمنولوژي گرافت، آنتی ژنهاي پیوند، 

سازگاري بافتی، روشهاي ممانعت از دفع 
  پیوند، داروشناسی سرکوب سیستم ایمنی

  

4  

عفونت هاي فرصت طلب در پیوند اعضا، 
روشهاي جلوگیري از عفونت قبل، حین و بعد 
از پیوند، مشکالت بالینی مربوط به پیوند اعضا، 

عوارض (عوارض پیوند و مراقبت هاي مربوطه
  ...)اي، خونریزي، کوشینگ و گوارشی، روده 

  

5  

مفهوم پس زدن پیوند، محافظت از بیمار هنگام 
جداسازي، محافظت از مخاط (پس زدن پیوند

و روده، مراقبت روانی و عاطفی از بیمار و 
  )خانواده

  

6  

ارجاع (مددجوي نیازمند پیوند در مراحل آخر
و انتخاب گیرنده، ارزیابی و مطالعات 

گرفتن در لیست پیوند، بازیافت تشخیصی، قرار 
  )عضو، نقش پرستار در فرآیند اهداي عضو

  

7  
فرآیند پرستاري در مراقبت از بیمار با پیوند مغز 

  استخوان
  

8  

فرآیند پرستاري در مراقبت از بیمار با پیوند 
  کبد

فرآیند پرستاري در مراقبت از بیمار با پیوند 
  کلیه

  

9  
از بیمار با پیوند فرآیند پرستاري در مراقبت 

  قلب و ریه
  

 


