بسمه تعالی

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎﺳﻮج
ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ -1ارﺗﻮﭘﺪي

ﻋﻨﻮان درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ -1ارﺗﻮﭘﺪي

سال تحصیلی79-79:

نیمسال  :اول

رشته  :پرستاری

مقطع  :کارشناسی

ترم  :سوم

پیش نیاز :تشریح،فیزیولوژی،میکروب
شناسی،انگل شناسی،بیوشیمی،تغذیه،
اصول و فنون پرستاری

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري  :داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﺪرس :ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ

تعداد واحد1 :

نوع واحد :نظری

کد درس113419:

هدف کلی:
هدف کلی این واحد درسی درك و آشنا کردن فراگیر با اختالالت عضالنی –اسکلتی و ایجاد توانایی و ارتقاء بنیه علمـی و عملی
دانشجو به منظور ارائه برنامه مراقبتی و آموزشی به بزرکساالن و سالمندان مبتال به اختالالت عضـالنی -اسـکلتی مـی باشـد،
بطوریکـه د ر نهایت بتواند آموخته های خود را در قالب فرآیند پرستاری و در جهت مراقبت از مددجویان بکار گیرد.

اهداف اختصاصی
الف :در حیطه شناختی
 .1فیزیولوژی و آناتومی استخوان ،عضالت ومفا صل رابیان کنند
 .2مراحل ترمیم استخوان را شرح دهند
 .4روشهای تشخیصی در بیماریهای اسکلتی –عضالنی و بافت همبند را همراه با مراقبتهای پرستاری شرح دهد
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معاینات فیزیکی سیستم عضالنی و اسکلتی را بیان کند
روشهای پیشگیری از شکستگی را بیان کند
مکانیسم های مختلف ایجاد شکستگی را توضیح دهد
انواع مختلف شکستگی را تقسیم بندی نماید
عالئم و روشهای درما ن شکستگی ها را شرح دهد
روشهای مختلف گچ گیری را بیا ن کند
مراقبت های پرستاری و عوارض گچ گیری را شرح دهد
انواع تراکشن را شرح دهد و بی حرکتی را تعریف کند
مراقبت های پرستاری از بیماران که تراکشن دارند را توضیح دهد
عوارض بی حرکتی را در هر سیستم بیان کند
عالئم و نشانهای شکستگی های فوقانی را بیان کند
مراقبت های پرستاری الزم از بیمارانی که شکستگی فوقانی دارند را شرح دهد
عالئم و نشانهای شکستگی های تحتانی را بیان کند
مراقبت های پرستاری الزم از بیمارانی که شکستگی تحتانی دارند را شرح دهد
شکستگی های لگن و تروکانتر را توضیح دهد
وسایل ثابت کننده داخلی به همراه عوارض و مراقبتهای پرستاری از بیماران را توضیح دهد
ختالالت و علل ایجاد فطع عضو را بیان کند
روشهای مختلف قطع عضو و مراقبت های بعد از اَمپوتاسیون را شرح دهد
کوفتگی  ،پیچ خوردگی  ،کشیدگی و .....را تعربف کرده و مراقبت های پرستاری از این بیماران را بیان کند
کمر درد را تعریف کند و علل آن را بیان کند
روشهای درمان کمر دردها را شرح دهد
مراقبتهای پرستاری از بیمارانی که کمر درد دارند را بیان کند
تعریف استئوپورز  ،استئو ماالسی و استئو میلیت را تعریف کند
روشهای تشخیص  ،عالئم و درما ن ومراقبتهای پرستاری از این بیماران را توضیح دهد
اختالالت مفاصل را شرح دهد
اختالالت باقت همبند را توضیح دهد
بیماری آرترئت رماتوئید و عالئم و روشهای تشخیصی  ،درمان و مراقبتهای پرستاری از آن راتوضیح دهد
بیماری لوپوس اریتماتوزیس را تعریف کند
عالئم و روشهای تشخیصی  ،درمان و مراقبتهای پرستاری از بیماری لوپوس اریتماتوزیس آن راتوضیح دهد
انواع تومورهای استخوانی را طبقه بندی کند
روشهای درمانی در تومورهای استخوانی را توضیح دهد

حیطه روانی حرکتی:

در جیطه نگرشی
دانشجو باید بتواند:
 -1در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید.
 -2در کالس های نظری به طور منظم حضور داشته باشد.
 -4مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد.
 -3در قبال انجام و تحویل تکالیف محوله احساس مسوولیت نماید.
 -5در فعالیت های گروهی در کالس همکاری کند.
منابع:
 .1سامی  ،پوران  .پرستاری ارتوپدی ( پرستاری داخلی -جراحی برونر  )2113نشر و تبلیغ بشرا .
 .2پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد: 9ایمنی ،ایدز ،آلرژی ،روماتولوژی:ایمونولوژی . 2113
انتشارات جامعه نگر
نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
.1
.2
.4
.3
.5

حضور به موقع در کالس و نداشتن غیبت 5 :درصد نمره نهایی
شرکت فعال در کالس 5 :درصد نمره نهایی
جواب صحیح به پرسش های شفاهی سر کالسی5 :درصد نمره نهایی
امتحان میان ترم45:درصد نمره نهایی
امتحان پایان ترم51:درصد نمره نهایی

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ - 1ارﺗﻮﭘﺪي
ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺪت ﮐﻼس 4:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ
هدف کلی:مروری بر فیزیولوژی و آناتومی استخوان  ،آشنایی با تست های تشخیصی و فرایتد پرستاری در تست های تشخیصی
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

 .1فیزیولوژی و آناتومی استخوان،
عضالت ومفا صل رابیان کنند

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسخ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

 .2مراحل ترمیم استخوان را شرح دهند
 .4روشهای تشخیصی در بیماریهای
اسکلتی –عضالنی و بافت همبند را
همراه با مراقبتهای پرستاری شرح
دهد
 .3معاینات فیزیکی سیستم عضالنی و
اسکلتی را بیان کند

وایت بورد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

کوئیز
شرکت در بحث
گروهی
پرسش و
پاسخهای سر
کالسی
تکالیف محول
شده
حضور مرتب و فعال

منابع آموزشی

منبع شماره
یک  ،فصل
31

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  - 1ارﺗﻮﭘﺪي
ﺟﻠﺴﻪ  :دوازدﻫﻢ
ﻣﺪت ﮐﻼس 4:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و اﻧﻮاع آن و درﻣﺎن
ﻣﺪرس ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ
هدف کلی  :آشنایی انواع شکستگی ها  ،عالئم  ،درمانها و عوارض شکستگی ها
اهداف رفتاری
.5
.6
.9
.9
.7
.11
.11
.12

مکانیسم های مختلف ایجاد شکستگی
را توضیح دهد
انواع مختلف شکستگی را تقسیم
بندی نماید
عالئم و روشهای درما ن شکستگی ها
را شرح دهد
روشهای مختلف گچ گیری را بیا ن
کند
مراقبت های پرستاری و عوارض گچ
گیری را شرح دهد
انواع تراکشن را شرح دهد
مراقبت های پرستاری از بیماران که
تراکشن دارند را توضیح دهد
عوارض بی حرکتی را در هر سیستم
بیان کند

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسخ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش فیلم

وایت بورد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

نمایش عکس

کوئیز
شرکت در بحث
گروهی
پرسش و پاسخهای
سر کالسی
تکالیف محول شده
حضور مرتب و فعال

منابع آموزشی
منبع شماره
یک  ،فصل 31

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  -1ارﺗﻮﭘﺪي
ﻣﺪت ﮐﻼس 4:ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻠﺴﻪ :ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس :ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻗﻄﻊ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﻋﻀﻮ
هدف کلی  :آشنایی با انواع شکستگی ها ،قطع عضو و مراقبت پرستاری در آنها
اهداف رفتاری
.1
.2

.4
.3

.5
.6

.9

عالئم و نشانهای شکستگی های
اندامهای فوقانی را بیان کند
مراقبت های پرستاری الزم از
بیمارانی که شکستگی اندامهای فوقانی
دارند را شرح دهد
عالئم و نشانهای شکستگی های
اندامهای تحتانی را بیان کند
مراقبت های پرستاری الزم از
بیمارانی که شکستگی اندامهای تحتانی
دارند را شرح دهد
شکستگی های لگن و تروکانتر را
توضیح دهد
وسایل ثابت کننده داخلی به همراه
عوارض و مراقبتهای پرستاری از بیماران
را توضیح دهد
اختالالت و علل ایجاد قطع عضو را
بیان کند
 .9روشهای مختلف قطع عضو و مراقبت
های بعد از اَمپوتاسیون را شرح دهد

روش تدریس

سخنرانی
پرسش و پاسخ

وسایل مورد نیاز

ویدئوپروژکتور
نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش عکس

وایت بورد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
کوئیز
شرکت در بحث
گروهی
پرسش و پاسخ
های سر کالسی
تکالیف محول
شده
حضور مرتب و
فعال

منابع آموزشی

منبع شماره
یک  ،فصل
32

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  - 1ارﺗﻮﭘﺪي
ﺟﻠﺴﻪ  :ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﺪت ﮐﻼس 4:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :روش های فیکساسیون،کوفتگی ،پیچ خوردگی و کشیدگی ،کمردرد
ﻣﺪرس ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ
هدف کلی  :آشنایی با روش های فیکساسیون،درمان کوفتگی ،پیچ خوردگی و کشیدگی و کمر درد
اهداف رفتاری
.1
.2

.4
.3
.5

انواع روشهای فیکساسیون را نام
برده و موارد کاربرد آن را بگوید
کوفتگی  ،پیچ خوردگی  ،کشیدگی و
.....را تعربف کرده و مراقبت های
پرستاری از این بیماران را بیان کند
کمر درد را تعریف کند و علل آن را
بیان کند
روشهای درمان کمر دردها را شرح
دهد
مراقبتهای پرستاری از بیمارانی که
کمر درد دارند را بیان کند

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسخ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش عکس

وایت بورد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

کوئیز
شرکت در بحث
گروهی
پرسش و پاسخ
های سر کالسی
تکالیف محول
شده
حضور مرتب و فعال

منابع آموزشی

منبع شماره
یک  ،فصل
32

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ارﺗﻮﭘﺪي و
ﺟﻠﺴﻪ  :ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﺪت ﮐﻼس 4:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان( اﺳﺘﺌﻮ ﭘﺮوز ،اﺳﺘﺌﻮﻣﯿﻠﯿﺖ ،اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺷﯽ)
هدف کلی :شناخت بیماری های استخوان ،علل و درمان
اهداف رفتاری
 .1استئوپورز  ،استئو ماالسی و استئو
میلیت را تعریف کند
 .2روشهای تشخیص و عالئم این
بیماریهای را توضیح دهد
 .4و درما ن ومراقبتهای پرستاری از این
بیماران را توضیح دهد

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسخ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش عکس

وایت بورد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

کوئیز
شرکت در بحث
گروهی
پرسش و پاسخ
های سر کالسی
تکالیف محول
شده
حضور مرتب و فعال

منابع آموزشی

منبع شماره
دو  ،فصل 49

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ارﺗﻮﭘﺪي
ﺟﻠﺴﻪ :ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﺪت ﮐﻼس 4:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ(رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ،ﻟﻮﭘﻮس)
هدف کلی :شناخت بیماری های بافت همبند،عالئم و درمان و مراقبت های پرستاری
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

 .1عالئم و علل اختالالت بافت همبند
توضیح دهد

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسخ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش عکس

وایت بورد

 .2بیماری آرترئت رماتوئید و عالئم و
روشهای تشخیصی  ،درمان و
مراقبتهای پرستاری از آن راتوضیح
دهد
 .4بیماری لوپوس اریتماتوزیس را
تعریف کند
 .3عالئم و روشهای تشخیصی ،
درمان و مراقبتهای پرستاری از
بیماری لوپوس اریتماتوزیس آن
راتوضیح دهد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

کوئیز
شرکت در بحث
گروهی
پرسش و پاسخ
های سر کالسی
تکالیف محول
شده
حضور مرتب و فعال

منابع آموزشی

منبع شماره
یک  ،فصل
49

ﻧﺎم درس

:ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ارﺗﻮﭘﺪي
جلسه :هفدهم

مدت کالس 4:ساعت
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﺎﻟﺤﻰ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس :ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان )ﺗﻮﻣﺮﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان ،اﺳﺘﺌﻮ آرﯾﺖ(
هدف کلی :شناخت بیماری های بافت همبند و تومور های استخوان ،عالئم و درمان و مراقبت های پرستاری
اهداف رفتاری

روش تدریس

.1انواع تومورهای استخوانی را

سخنرانی

وسایل آموزشی

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

مورد نیاز

طبقه بندی کند
 -2روشهای درمانی در تومورهای
استخوانی را توضیح دهد
 -4بیماری استئوآرتریت را با
عالئم و نشانه ها توضیح دهد
 -3مداخالت درمانی و مراقبتهای
پرستاری در تومرهای استخوانی
و استئو آرتریت را توضیح دهد

پرسش و پاسخ

ویدئوپروژکتور -کوئیز
نمایش پاورپوینت -شرکت در بحث گروهی

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش عکس

وایت بورد

پرسش و پاسخ های سرکالسی
تکالیف محول شدهحضور مرتب و فعال

منبع شماره یک  ،فصل
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