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رشته و مقطع تحصیلی :ترم پنجم کارشناسی پیوسته

پرستاری(گروه  Aو گروه ) B

* روز و ساعت برگزاری سه شنبه 8-01و 01-01
*.گروه آموزشی :داخلی-جراحی
نام مدرس :کفعمی

هدف کلی درس :آشنایی با فرآیند مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهای عفونی
اهداف اختصاصی:
از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
-بین مفاهیم عفونی وبیماری عفونی تمایز قایل شود

احتیاطات استاندارد واحتیاطات بر اساس روش انتقال بیماری راشناخته ودرباره جزییات هریک بحث کند.فرآیند مراقبت از بیماران مبتال به سل را طراحی نماید.فرآیند مراقبت از بیماران مبتال به عفونتهای قابل انتقال مقاربتی (سیفلیس ،سوزاک و ایدز) را تبیین نماید.فرآیند مراقبت از بیماران مبتال به تب مالت ،سالمونالزیس ،شیگلوز و وبا را تبیین کند.فرآیند مراقبت در بیماران مبتال به عفونت مننژیت ،کزاز،گانگرن گازی و جذام را تبیین نماید.-فرآیند مراقبت در عفونتهای ویروسی (آنفلونزا ،هاری ،تب خونریزی دهنده کنگو کریمه ،سارس) را شرح دهد.

شیوه تدریس :استفاده ازلب تاب و پاورپونت ،سخنرانی و بحث در کالس با رویکر مشارکتی

نحوه ارزشیابی دانشجو:
پاسخ به سواالت مطروحه کالس به عنوان تحقیق :%5
کوییز%01 :
میانترم %01:
1

حضور فعال و بدون غیبت%5 :
پایان ترم%51:

مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو :در صورت تکرار تاخیردر حضور به موقع در کالس دانشججو
نمره حضور فعال در کالس را کسب نخواهد کرد.
عدم استفاده از تلفن همراه و تبلت در زمان حضور در کالس

وظایف و تکالیف دانشجو:
.0حضور فعال در کالس و مشارکت در مباحث
* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان :حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.

منابع اصلی
بیماریهای عفونی هاریسون باکتریال و ویروسی.
برونر و سودارث،بیماریهای عفونی،اورژانس وبالیا،فرخنده بهبودی.
مراقبت ازبیماران مبتال به عقونت،فریدخت یزدانی.

جدول زمان بندی برنامه درسی عفونی
جلسه

تاریخ
جلسه اول

.1

جلسه دوم

11-11
////

.3

جلسه سوم

/////

.1

ساعت
8-11
و

عنوان

اشنایی باطرح درس اهداف اموزشی،

مدرس
کفعمی

آمادگی قبل از کالس
مطالعه از کتاب

اصطالحات عفونی ،احتیاطهای استانداردو
بیماریهای مقاربتی
آشنایی باانواع ایمنی سازی و عفونتهای

/////

مطالعه از کتاب

بیمارستانی
آشنایی بابیماریهای

/////

مطالعه از کتاب

باکتریایی:سل،مننژیت،تب
2

مالت،کزاز،گازگانگرن سالمونالزیس،وباو
شیگلوز
.4

جلسه چهارم

/////

آشنایی با بیماریهای

/////

مطالعه از کتاب

ویروسی:آنفوالنزا،هاری،تب کریمه
کنگو،سارس
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