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بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی

* نام درس :پرستاري و بیماریهاي ارتوپدي و بافت همبند
* تعداد واحد 1/52 :واحد ( 52ساعت )

*پیش نیاز  :داخلی و جراحی  1و فن پرستاري
مدرس :مرادي

هدف کلی درس :
آشنایی دانشجویان با کلیات و مفاهیم زیر بنایی در مراقبت از بیمارانی که مشکالت عضالنی و اسکلتی و اختالالت بافت همبند
دارند و تاکید بر آموزش این افراد
اهداف اختصاصی درس
 .1فيزيولوژي و آناتومي استخوان ،عضالت ومفا صل رابيان کنند
 .2روشهاي تشخيصي در بيماريهاي اسکلتي –عضالني و بافت همبند را همراه با مراقبتهاي پرستاري شرح دهد
 .3معاينات فيزيکي سيستم عضالني و اسکلتي را بيان کند
 .4روشهاي پيشگيري و مکانيسم شکستگي را بيان کند
 .5انواع مختلف شکستگي را نام برده وانواع تقسيم بند ي شکستگيها را بيان نمايد
- .6عالئم و روشهاي درما ن شکستگي ها را شرح دهد
 .7روشهاي مختلف گچ گيري را بيا ن کند
 .8مراقبت هاي پرستاري و عوارض گچ گيري را شرح دهد
 .9انواع تراکشن و بي حرکتي و مراقبت هاي آن را شرح دهد
- .11عالئم و نشانهاي شکستگي هاي فوقاني را بيان کند
- .11مراقبت هاي پرستاري الزم از بيماراني که شکستگي فوقاني دارند را شرح دهد
 .12عالئم و نشانهاي شکستگي هاي تحتاني را بيان کند
 .13مراقبت هاي پرستاري الزم از بيماراني که شکستگي تحتاني دارند را شرح دهد
 .14شکستگي هاي لگن و تروکانتر را توضيح دهد
 .15وسايل ثابت کننده داخلي به همراه عوارض و مراقبتهاي پرستاري از بيماران را توضيح دهد
- .16اختالالت و علل ايجاد فطع عضو را بيان کند
 .17روشهاي مختلف قطع عضو و مراقبت هاي بعد از اَمپوتاسيون را شرح دهد
 .18کوفتگي  ،پيچ خوردگي  ،کشيدگي و .....را تعربف کرده و مراقبت هاي پرستاري از اين بيماران را بيان کند
 .19اختالالت شايع ومادر زادي را بيان کند
 .21مراقبت هاي پرستاري و اقتادگي پا و .....ديگر اختالالت مادرزادي را شرح دهد
 .21کمر درد را تعريف کند و علل آن را بيان کند
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 .22مراقبتهاي پرستاري از بيماراني که کمر درد دارند را بيان کند
 .23تعريف استئوپورز  ،استئو ماالسي و استئو ميليت را تعريف کند
 .24روش هاي تشخيص  ،عالئم و درما ن ومراقبتهاي پرستاري از اين بيماران را توضيح دهد
 .25اختالالت مفاصل را شرح دهد
 .26بيماري  DJDرا از نظر عالئم و روشهاي تشخيص و درمان و مراقبت هاي پرستاري آن را شرح دهد
 .27اختالالت باقت همبند را توضيح دهد
 .28بيماري آرترئت رماتوئيد و عالئم و روشهاي تشخيصي  ،درمان و مراقبتهاي پرستاري از آن راتوضيح دهد
 .29بيماري لوپوس اريتماتوزيس را تعريف کند
 .31عالئم و روشهاي تشخيصي  ،درمان و مراقبتهاي پرستاري از بيماري لوپوس اريتماتوزيس آن راتوضيح دهد
 .31انواع تومورهاي استخواني را طبقه بندي کند
 .23روشهاي درماني در تومورهاي استخواني را توضيح دهد
منابع

منابع :

اصلی

 -1ديويدل همبلن  ،آ-هاميش  ،و سيمسون ترجمه دکتر حسن قندهاري و دکتر سارا رزاقي اصول شکستگي ها

درس

وآسيب هاي مفصلي  ،اتشارات ارجمند تهران سال .1388
 -2اعلمي هرندي بهادر و همکاران ،درسنامه ارتوپدي و شکستگيها  ،ويرايش سوم  ،انتشارات انديشه رفيع  ،تهران ،
1388
 -3ميترا زندي پرستاري ارتوپدي ( پرستاري داخلي – جراحي برونر  )2111انتشارات انديشه رفيع .1389
 -4سامي  ،پوران  .پرستاري ارتوپدي ( پرستاري داخلي -جراحي برونر  )2111نشر و تبليغ بشرا 1379.
-5شهرکي واحد و همکاران "تروما و شکستگيها و درفتگي ها " نشر جامعه نگر چاپ اول سال 1388
 -6هاريسون  ،سيسيل  .بيماريهاي روماتولوژي ترجمه محمد آيتي فيروزآبادي تهران  ،موسسه انديشه رفيع .1383
7-smeltzer B,Suzanne C.Brunner and Suddarth ,s Textbook of Medical-Surgical Nursing
.11th .philadelphia:lippincott;2118.

8-p1laski AL,TatroSE.Luckmann’sCore principles and practice of Medical –Surgical
Nursing.philadelphia:WB Saunders;1996.
9- Phipps WJ,SandsJK,MarekJF. Medical –Surgical Nursing.8th. Philadelphia:Mosby Inc
;2117.
11-Thelan Lynnea and et al Critical Care Nursing Diagnosis and Mangement 5thMosby
;2118.
11-Maher Ann.B and et al Orthopaeduc Nursing 3th W.B.Saunders.company 2112.
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نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 %07نمره

10

 -1امتحان پايان ترم
- 2كوئیز و امتحانات داخلی

%11نمره

1.1

 -3كنفرانس و يا ترجمه

%17نمره

1

 -4حضور مرتب و به موقع

 %1نمره

.1

177نمره

جمع

وظایف مدرس
-1آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدریس
 -5ایجاد شرایط مشارکت در بحث ها با دانشجویان
-3دادن وقت و امکانات مناسب به دانشجویان جهت اظهار نظر
هاي آنها
 -4برخورد حرفه اي و محترمانه با دانشجویان .
-2مشخص کردن انتظارات دانشجویان و ارزشیابی منصفانه از
آنها

27نمره

وظایف دانشجو
-1حضور مرتب و به موقع در کالس
-5مطالعه در رابطه درس و حضور فعال در کالس
 -3شرکت در مباحث پرسش و پاسخ
-4انجام تکالیف محول شده
 -2ارائه ترجمه و یا کنفرانس علمی
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جدول زمان بندي ارائه برنامه درسی
تاریخ

عنوان

ساعت

جلسه اول

5ساعت

معرفی درس فیزیولوژي و آناتومی استخوان ....

جلسه دوم

5ساعت

 .روشهاي تشخیصی در بیماریهی اسکلتی و اقدامات پرستاري

جلسه سوم

5ساعت

مکانیسم هاي ایجاد شکستگی و انواع شکستگی ،عالئم و روشهاي ودرما ن شکستگی

جلسه چهارم

5ساعت

انواع و گج تراکشن و عوارض بی حرکتی

جلسه پنجم

5ساعت

شکستگی هاي فوقانی وشکستگی هاي تحتانی همراه با مراقبتهاي پرستاري

جلسه ششم

5ساعت

شکستگیهاي لگن و تروکانتر و وسایل ثابت کننده داخلی

جلسه هفتم

5ساعت

آمپوتاسیون صدمات بافت عضالنی  ،کوفتگی

جلسه هشتم

5ساعت

اختالالت کمر و استئو میلیت و جراحی هاي و مراقبتهاي آن

جلسه نهم

5ساعت

 ،استئو ماالسی و استئو پورز و نقرس و بیماري DJD
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