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مقدمه
پرستاری داخلي جراحي از دروس اصلي و تخصصي پرستاری مطرح مي شود و به عنوان زير بنای كار پرستاری مطرح مي شود .به منظور تحقق
هدف واالی ارتقاء سالمتي و انجام فعاليتهای هماهنگ و منطبق بر نيازهای انسان الزم است كه دانشجويان اين دروس راگذرانده تا از توانايي الزم
برای مداخله در مواقع ضروری برخوردار باشند .در اين بين بيماريهای پوست و سوختگي اهميت بسزايي دارد.

هدف کلی
آشنايي دانشجو يان با بيماري هاي پوست و سوختگي

اهداف رفتاری
از دانشجويان انتظار مي رود در پايان اين درس نظری بتوانند:
-

آناتومي و فيزيو لوژی پوست را بيان كند .
نحوه شناخت سيستم حمايتي شامل تاريخچه سالمتي  ،معاينات فيزيكي و تستهای تشخيصي آشنا شود.
اختالالت شايع پوست ودرمان آنها را شرح دهد.
سرطان پوست و درمان آنها راتوضيح دهد.
انو اع روشهای درماني در اختالالت پوستي را شرح دهد .
زخم را تعريف و انواع زخم را تفكيک كندو عوامل موثر بر درمان را توضيح دهد.
سوختگي را تعريف كند.
انواع سوختگي را بشناسد.
مراقبتهای مربوط به انواع سوختگي را شرح دهد.
انواع پانسمانهای نوين بشناسد و كاربرد آنها را شرح دهد.

استراتژی آموزشی
به منظور دستيابي به اهداف آموزشي تعيين شده مباحث اين درس به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ تدريس ميگردد .از وسايل كمک
آموزشي (شامل :تابلو ،پروژكتور ،پاورپوينت )،به تناسب در ارا ئه مطالب استفاده خواهد شد.

وظابف و تکالیف دانشجو  :از فراگيران انتظار ميرود:



در تمام جلسات كالس درس بد ون تاخير حضور يابند و د ر صورت تاخير بيش از  101د قيقه از ورود به كالس اجتناب كرده و بدين
ترتيب در حفظ نظم كالس سهيم باشند.



در بحثهای كالس بطور فعال شركت نمايند.
گوشي تلفن همراه خود را ترجيحا در حالت خاموش و يا بي صدا قرار دهند.
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ارزشیابی


آزمون پايان ترم




حضور مرتب و فعال

 5درصد

شركت فعال در مباحث درسي

 5درصد



ارائه تشخيصهای پرستاری برای بيماريهای پوستي و مراقبتهای پرستاری مربوطه

 15درصد

 60درصد
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جلسه

موضوع

اهداف جلسات

اول

معارفه_ ارزشيابي آغازين _ تبيين
انتظارات _ساختمان و اعمال پوست

برقراری ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازها _ جايابي _ تعيين
اهداف – انتظار از دانشجو در پايان جلسه:؟آناتومي و فيزيو لوژی پوست
را بيان كند .

دوم

(ارزشيابي تشخيصي ) -تاريخچه سالمتي ،
معاينات فيزيكي و تستهای تشخيصي

انتظار از دانشجو در پايان جلسه :نحوه شناخت سيستم حمايتي شامل
تاريخچه سالمتي  ،معاينات فيزيكي و تستهای تشخيصي آشنا شود

سوم

اختالالت شايع پوست

اختالالت شايع پوست ودرمان آنها را شرح دهد.

چهارم

ادامه اختالالت شايع پوست و سرطان پوست سرطان پوست و درمان آنها راتوضيح دهد

پنجم

تعريف زخم ،انواع زخم و عوامل موثر بر درمان زخم را تعريف و انواع زخم را تفكيک كندو عوامل موثر بر درمان را توضيح
دهد.

ششم

تعريف انواع سوختگي و روشهای مراقبتي

انواع سوختگي را تعريف كند و روشهای مراقبتي راشرح دهد.

هفتم

ادامه مراقبت از سوختگي و آشنايي با انواع
پانسمان

مراقبت ا زبيماران با صدمات سوختگي را بيان نمايد و انواع پانسمانهای
نوين را بشناسد و كاربرد آنها را توضيح دهد.

