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Ljósrit, greinar, glærur
Ítarefni: Annað efni kynnt samhliða notkun þess.

Lýsing:
Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með bráða- og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum kerfum:
taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi, stoðkerfi ásamt umfjöllun um smitgát, sár og sárameðferð,
verki og verkjameðferð. Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við
skipulagningu og framkvæmd hjúkrunar..

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Þekking:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
- Áhrifum bráðs og langvinns heilsubrests á sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga með sjúkdóma í
ofangreindum líffærakerfum
- Á mikilvægi hjúkrunarskráningar
- Hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi og stoðkerfi
- Smitgát, sárum og sárameðferð, verkjum og verkjameðfer
- Algengum sáraumbúðum og mismunandi notagildi þeirra
- Undirbúningi og eftirmeðferð vegna rannsókna og skurðaðgerða sem tengjast ofangreindum
sjúkdómum
- Smitgátarvinnubrögðum
- Verkjameðferð annarri en lyfjum
- Helstu einkennum illkynja sjúkdóma í þeim líffærakerfum sem fjallað er um í lýsingu

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
- Taka þátt í að undirbúa skjólstæðinga fyrir rannsóknir og aðgerðir sem tengjast ofangreindum
sjúkdómum
- Geta nýtt sér hjúkrunarskráningu í starfi
- Bregðast við breytingum á ástandi sjúklings á faglegan hátt
- Sýna smitgát í verki
- Miðla upplýsingum um mismundani verkjameðferðir
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Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
- Sýna skjólstæðingi og aðstandendum stuðning og umhyggju
- Greina á milli mismunandi hjúkrunarþarfa langveikra, bráðveikra og mikið veikra sjúklinga
með ofangreinda sjúkdóma
- Leiðbeina sjúklingum með ofangreinda sjúkdóma um athafnir daglegs lífs með tilliti til áhrifa
sjúkdómsástands á sjálfsumönnun og heilsu
- Útskýra almennan og sérhæfðan undirbúning og eftirliti sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og
rannsóknir sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
- Nota mismunandi sáraumbúðir
- Útskýra mismunandi verkjameðferðir
- Útskýra algengar aukaverkanir meðferðar vegna illkynja sjúkdóma í ofangreindum líffærakerfum

Kennsluhættir:
Kennsla fer fram í fjarnámi ásamt reglubundum staðlotum í skóla.

Námsmat:
Skriflegt lokapróf verður í lok annar og gildir það 40%. Verkefnavinna á önn gildir 60% af
lokaeinkunn. Til að standast áfangann þarf að skila tilskildum fjölda verkefna og hlutaprófa með
lágmarkseinkunn 4,5. Jafnframt þarf að standast lokapróf með lágmarkseinkunn 4,5.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Fjarnám fer fram í gegnum vefkerfi skólans INNU.
Vikulega fær nemandi sent kennslubréf og verkefni eftir því sem við á. Athugið að taka vel eftir
skiladögum verkefna en að öllu jöfnu er EKKI veitur skilafrestur á verkefnum.
Hlutapróf verða tvisvar á önninni í staðlotum (sjá kennsluáætlun).
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Vika

35

Dags.
13.-17.
ágúst
20.-24.
ágúst
27.-31.
Ágúst

36

3.-7. sept.

33
34

1.staðlota
30.ágúst

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Námsmatsþættir

Starfsdagar og móttaka nýnema
Kennsla hefst í dagskóla
Kynning á námsáætlun og námsefni
Hjúkrun einstaklinga með taugasjúkdóma – kafli 13

Verkefni 1

2.staðlota
13.sept.

Hjúkrun einstaklinga með sykursýki – kafli 14

Verkefni 2

17.-21.
sept
24.-28.
sept
1.-5. Okt

Hjúkrun einstaklinga með mjaðmabrot – kafli 15

Verkefni 3

10.-14.
Sept.
37

Námsþættir

3.staðlota
4.okt.

8.-12.
okt
15.-19.
okt
22.-26.
okt
29.okt –
2.nóv

Hjúkrun einstaklinga með beinþynningu – kafli 16
Undirbúningur fyrir hlutapróf 1
Kaflar 13-16

Hlutapróf 1 í
staðlotu
4.okt.

Hjúkrun einstaklinga með gigtarsjúkdóma – kafli 17

Verkefni 4

Vetrarfrí 18. og 19. október
Dauðhreinsaðar aðferðir / smitgát – kafli 18
Hjúkrun einstaklinga með sár – kafli 19

4.staðlota
1.nóv.

5.-9. nóv

Hjúkrun einstaklinga með verki – kafli 20

12.-16.
nóv
19.-23.
Nóv

Hjúkrun einstaklinga með verki – kafli 20

5.staðlota
22.nóv.

26.-30.
nóv

Verkefni 5
Verkefni 6
Verkefni 7

Undirbúningur fyrir hlutapróf 2
Kaflar 17-20

Hlutapróf 2 í
staðlotu
22.nóv.

Lokaverkefnisvinna

Verkefni 8

49/5
3.-14. des Námsmatsdagar
0
Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

