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  معاونت آموزشی
  دانشکده پرستاري مامایی

  Course Plan 2داخلی جراحیدوره رح درس ط
 90 -91سال تحصیلی  لوا: نیمسال  پرستاري 3دانشجویان ترم : گروه فراگیر  اختالالت حرکتی پرستاري: عنوان درس

  1حیجرا-پرستاري داخلی: پیش نیاز    )نظري(واحد 17/1: تعداد واحد حسین عجم زیبد: مدرس
ایجاد توانایی و ارتقاء بنیه علمـی   و اسکلتی –عضالنی  اختالالتو آشنا کردن فراگیر با  هدف کلی این واحد درسی درك  :هدف کلی درس

ر مـی باشـد، بطوریکـه د     اسـکلتی  –به بزرکساالن و سالمندان مبتال به اختالالت عضـالنی   آموزشیو به منظور ارائه برنامه مراقبتی و عملی دانشجو 
  .گیرددر جهت مراقبت از مددجویان بکار نهایت بتواند آموخته هاي خود را در قالب فرآیند پرستاري و 

  :پایان این واحد درسی دانشجو قادر خواهد بود در :اهداف ویژه
  .ا تبیین نمایدو  انواع حرکات ر...) لیگامان ها و تاندون ها؛ مفاصل؛ ؛عضالت ؛استخوان ها(زیولوژي سیستم حرکتی آناتومی و فی )1
) ... آزمایشات خـون و –رادیوگرافی (نحوه گرفتن اطالعات ذهنی و عینی از بیماران داراي مشکالت حرکتی و روش هاي تشخیصی اختالالت حرکتی  )2

  .را در بیمار مبتال بکار بندد
  .گچ گیري واصول مربوطه و مراقبت پرستاري در بیماران داراي قالب گچی را شرح دهد )3
  .یند پرستاري در بیماران داراي تراکشن و بیماران بی حرکت در بیمار مبتال به انجام رساندمربوطه و فرآ لواع آن و اصوتراکشن، ان )4
  .انواع اعمال جراحی در اختالالت حرکتی و  مراقبتهاي  قبل و بعد از عمل در اعمال جراحی ارتوپدي را توضیح داده و بکار بندد )5
 ،  اصول مراقبت و آموزش بیمـاران داراي ترومـاي بافـت نـرم، شکسـتگی و انـواع آن، عالیـم؛       ...)تاندون ؛لیگامان و(ی تروماهاي بافت نرم سیستم حرکت )6

  .درمان اولیه و قطعی و مراقبت پرستاري آنرا تشریح نماید
درمـان و   هـاي منـاطق خـاص عالیـم ؛     آنها، انواع شکستگی نعوامل تسهیل کننده و مهار کننده ترمیم استخوانی،  عوارض شکستگی ها و عالیم و درما )7

  .مراقبت پرستاري آنرا توضیح دهد
  .آمپوتاسیون، انواع تومورهاي استخوانی و  استئوپروز و مراقبت هاي پرستاري مربوط به هریک را بیان نماید )8
 .و مراقبت هاي پرستاري هریک از آنها را تشریح نمایدعفونت هاي استخوانی  ،بیماري پاژه، کمردرد، نقرس )9

 .را توضیح دهد مربوطه يلو پوس اریتماتوس منتشر، اسکلرودرمی و مراقبتها د،یروماتوئ تیآرتر )10

  تدریس جدول طراحی پیشگام
  :رود که  در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار می  موضوع  جلسه

١ 

استخوان ها (آناتومی و فیزیولوژي سیستم حرکتی - 
  .)..؛عضالت ؛مفاصل ؛تاندون ها ؛لیگامان ها و

  انواع حرکات و مشکالت حرکتی - 

 .اسکلتی را شرح دهد  –سیستم عضالنی  بخش هاي مختلف آناتومی  .1

 .عملکرد قسمت هاي مختلف سیستم حرکتی را توضیح دهد .2

  .انواع حرکات سیستم حرکتی را نامبرده و آنها را با هم مقایسه کند .3

٢ 

 نحوه گرفتن اطالعات  از بیماران داراي مشکالت حرکتی - 
–رادیوگرافی (روش هاي تشخیصی اختالالت حرکتی 

  )...آزمایشات خون و

  .دانجام دهتاریخچه سالمتی و معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت حرکتی را  .1
  . مار از موارد طبیعی  تفکیک نمایدموارد غیر طبیعی را به هنگام  معاینه بی .2
  .دبیان نمایکاربرد آنها را حرکتی و موارد سیستم روش هاي تشخیصی اختالالت  .3

٣ 
  صول مربوطهاگچ گیري و - 

  مراقبت پرستاري در بیماران داراي قالب گچی - 

  .روش هاي گچ گیري را توضیح دهد. 2    .انواع قالب هاي گچی را تبیین نماید .1
  .برنامه مراقبتی براي بیماران داراي گچ را تدوین نماید .3
  .الزم را ارائه نمایدهاي آموزش به بیماران داراي قالب گچی  .4

۴ 

  مربوطه لتراکشن انواع آن و اصو
  یند پرستاري در بیماران داراي تراکشنفرآ - 

  یند پرستاري در بیماران بی حرکتفرآ - 

  .دبکار بنداصول درمان با تراکشن را . 2. تراکشن و اهداف درمان با تراکشن را توضیح دهد .1
  .داراي تراکشن تدوین نماید بیمارانبراي  یند پرستاريبراساس فرآ برنامه مراقبتی .3
  .داز بیحرکتی و پیشگیري از آنها را در بیماران ارتوپدي بکار بندمشکالت ناشی اقدامات مناسب در خصوص  .4

۵ 

  انواع اعمال جراحی در اختالالت حرکتی
  از عمل در اعمال جراحی ارتوپديبعد  و مراقبت قبل - 

  انواع اعمال جراحی تعویض مفصل  - 
  بت پرستاري در تعویض مفصل ران و زانومراق - 

  .بیماران ارتوپدي را توضیح دهد لاصول مراقبت قبل از عم. 2 .انواع اعمال جراحی ارتوپدي را شرح دهد .1
  .داراي عمل جراحی تدوین نماید براي بیماران براساس فرایند پرستاري برنامه مراقبتی .3
  .یض مفصل ران و زانو را تبیین نمایداصول مراقبت قبل از عمل در بیماران داراي عمل تعو .4
  .نکات آموزشی مربوط به آموزش بیماران داراي عمل تعویض مفصل ران و زانو را لیست کند .5



 ٢

۶ 

  .)تاندون ؛لیگامان و(تروماهاي بافت نرم سیستم حرکتی  - 
  اصول مراقبت و آموزش بیماران داراي تروماي بافت نرم - 

  شکستگی و انواع آن - 
 عالیم ؛درمان اولیه و قطعی و مراقبت پرستاري - 

  )ارزشیابی تکوینی(

  .دهد در بیمار مبتال نشان انواع کشیدگی هی تاندونی و لیگامانی و عضالنی را با ذکر مشخصات .1
  .مراقبتی را درتروماهاي بافت نرم بکار بنددروشهاي درمانی و  .2
  .دهد  آموزشرا به بیمار مبتالتروماهاي بافت نرم  رنکات آموزشی د .3
  .آن را توضیح دهد نانواع شکستگی و عالیم و درما .4
  آموزشی براي آنان تدوین نماید –مددجویان مبتال به شکستگی را بررسی و برنامه مراقبتی  .5

٧ 

  عوامل تسهیل کننده و مهار کننده ترمیم استخوانی - 
عالیم و  ،)رس ودیر رسزود(عوارض شکستگی ها  - 

  آنها ندرما
  ستگی هاي اختصاصیانواع شک - 

  عالیم ؛درمان و مراقبت پرستاري اختصاصی - 

  .عوامل تسهیل کننده و مهار کننده ترمیم استخوانی را لیست کند .1
  .پرستاري را توضیح دهد تداده و عالیم و مراقب حآمبولی چربی را شر .2
  .بیین نمایدسندرم کمپارتمان و سایر عوارض شکستگی ها را ت در عالیم ؛ درمان و مراقبت پرستاري .3
  . را توضیح دهد )فمور؛تی بیا ؛سر فمور لگن؛ ساعد؛مچ دست؛ ، بازو ؛آرنج ؛ترقوه( شکستگیهاي اختصاصی .4
  .بکار بندداختصاصی  يشکستگی هابیماران مبتال به پرستاري را در هاي  مراقبت  .5

٨ 

  آمپوتاسیون و مراقبت پرستاري مربوطه - 
  ستاري مربوطهانواع تومورهاي استخوانی و مراقبت پر - 

  استئوپروز و مراقبت پرستاري مربوطهآستئوماالسی،  - 

  . آمپوتاسیون و انواع آنرا شرح دهد .1
  . آموزشی براي مددجویان داراي آمپوتاسیون تدوین نماید -برنامه مراقبتی  .2
  .  و مراقبت انها را توضیح دهد شرح دادهتومورهاي استخوانی را انواع  .3
 . تدوین نمایدبیماران مبتال براي آموزشی  -رنامه مراقبتی  استئوپروز را شرح داده و ب .4

  . بنویسد ران مبتال به استئوماالسیآموزشی بیما -داده و برنامه مراقبتی   استئوماالسی را توضیج .5

٩ 

  نقرس و مراقبت مربوطه  - 
  بیماري پاژه و مراقبت پرستاري مربوطه - 

  کمردرد و مراقبت مربوطه - 
  ستئومیلیت و مراقبت مربوطهااستئئو آرتریت،  - 

 . دن نمایویدآموزشی بیماران مبتال به نقرس را ت –نقرس را شرح داده و برنامه مراقبتی  .1

  .دبنویسآموزشی  بیماران مبتال به پاژه را  –بیماري پاژه را شرح داده و برنامه مراقبتی  .2
  . دهد ال به کمردرد آموزشرا به بیماران مبتآموزشی   –کمردرد را شرح دهد و و برنامه مراقبتی  .3
  . دهد ینیبآموزشی بیماران مبتال به استئومیلیت را ت –عفونت استخوانی را شرح داده و برنامه مراقبتی  .4

١٠ 

 ،منتشر ساریتماتو سلو پو ،دآرتریت روماتوئی - 
  مربوطه هاياسکلرودرمی و مراقبت

  )ارزشیابی تراکمی(

  .آموزشی  بیماران مبتال را توضیح دهد –رنامه مراقبتی بیماري آرتریت روماتوئید را شرح داده و ب .1
  .دهد آموزشآموزشی  بیماران مبتال  را  –بیماري لوپوس اریتماتوي منتشر را شرح داده و برنامه مراقبتی  .2
  .ددوین نمایبیماران مبتال  تبراي آموزشی   –بیماري اسکلرودرمی را شرح داده و برنامه مراقبتی  .3

  حث گروهی ، پرسش وپاسخ، سخنرانی و سایر روشها بنا به اقتضاي موضوع تدریسب : روشهاي تدریس
  و دیتا پروژکتور ، ماژیک، اورهد، کامپیوتروایت برد تخته : منابع مورد نیاز    حل مسئله –پیش سازماندهنده :  الگوي تدریس

  : وظایف و تکالیف دانشجو
  حضور به موقع در کالس درس -1
 یت شئونات دانشجوییو انضباط و رعاحفظ نظم  -2

 مطالعه منابع قبل از حضور در کالس -3

 مطالعه مطالب ارائه شده در جلسات قبلی -4

 مشارکت فعال در روند تدریس -5

مشارکت فعال در فعالیتهاي کالسی -6
 با تایید مدرس با موضوعات تدریسمطابق ترجمه یک مقاله از آخرین منابع علمی  -8      ارائه پیشنهادات و انتقادات سازند -7

  بیمار ه فرآیند پرستاري درخصوص آنو ارائ انی و انتخاب یک مورد از مبتال به اختالالت حرکتیمراجعه به عرصه هاي درم -8

        تراکمی ها و آزمون Quizحضور در   -9
  : دانشجو روش ارزشیابی

  نمره  درصد  شرح فعالیت  ردیف
  2  %10  اندانشجوی مورد اول وظایف و تکالیف 7  1
2  Quiz 30%  6  
  2  %10  فرآیند پرستاري یا ترجمه مقاله  3
  10  %50  آزمون تراکمی  4
  20  %100  جمع کل  5
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