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هدف کلی:

ایجاد توانایی در دانشجویان به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد فرآیند
پرستاری و بهره گیری از مهارت تفکر خالق ،اصول اخالقی و موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر
پرستاری
اهداف ویژه عینی:

در پایان این درس فراگیر قادر خواهد بود:
 آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری را توضیح دهد. معاینات فیزیکی در جهت بررسی و شناخت سیستم ادراری را انجام دهد. آزمایشات تشخیصی مربوط به سیستم ادراری را همراه با مراقبت های قبل و بعد از آزمایشات مربوطه بیاننماید.
 اختالالت عفونی سیستم ادراری(سیستیت ،آبسه کلیه ،پیلونفریت ،گلومرولونفریت) را شرح دهد ومراقبتهای مربوطه را طبق فرآیند پرستاری انجام دهد.
 آزمون های تشخیصی مربوط به تومورها و صدمات دستگاه ادراری را همراه با مراقبت های قبل و بعد ازآزمون های مربوطه بیان نماید.
 مراقبتهای الزم از مددجوی مبتال به تومور های دستگاه ادراری را بعمل آورد. جهت مددجویان مبتال به سنگهای دستگاه ادراری تدابیر مناسب پرستاری را بکار برد. اختالالت مربوط به مشکالت دفعی ،احتباس و بی اختیاری ادراری را با توجه به اتیولوژی ،عالیم ،روشهای تشخیصی ،درمان و اقدامات پرستاری با تاکید بر فرایند پرستاری و تفکر خالق در مراقبت از
مددجویان بزرگسال و سالمند را بیان نماید.
 آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی را شرح دهد. روش بررسی و شناخت سیستم تنفسی ،معاینات فیزیکی ،تاریخچه سالمتی ،عالئم شایع و تستهای تشخیصیو مراقبتهای مربوطه را شرح دهد
 -اختالالت تنفسی فوقانی و راهکاارهای درمانی را بیان کند.

 از مددجوی مبتال به اختالالت سیستم تنفسی تحتانی (آتلکتازی ،پنومونی ،بدخیمی ها و بیماریهای شغلیریه) طبق فرآیند پرستاری مراقبتهای صحیح بعمل آورد.
 از فرآیند پرستاری  nursing processبه عنوان الگو در مراقبت پرستاری از این مددجویان استفاده کند. عوامل خطرساز در اختالالت سیستم های ذکر شده را بیان نماید.تکالیف و وظایف دانشجویان:

 حضور فعال و منظم در کالس مشارکت در بحث های کالس و پرسش و پاسخ تکالیف کالسی (ارائه کتبی یا شفاهی مقاله ،ترجمه مقاالت روز) ارائه کنفرانس در مورد موضوعات مشخص شدهروش تدریس:

سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
وسایل آموزشی:

کامپیوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:

حضور و غیاب منظم ،حضور فعال در بحث هاای کالسای ،آزماون هاای مرحلاه ای ،امتحاان میاان تارم باه
صورت چهار گزیناه ای (آزماون تکاوینی)  -امتحاان پایاان تارم (تراکمای) باه صاورت چهاار گزیناه ای،
کنفرانس های ارائه شده توسط دانشجویان و فعالیت های کالسی
نحوه محاسبه ارزشيابي:
روش ارزشيابي

نمره

حضور فعال و مشارکت در بحث هاي کالس

10

کوئيز

5

آزمون ميان ترم

20

فعاليت هاي کالسي

5

آزمون پايان ترم

60

جمع نمرات

100

تاريخ

ساعت

محل برگزاري آزمون

مقررات:
-

حداقل نمره قبولی 10

-

در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر به حذف درس و غیبت غیر موجه منجر به کسب نمره خواهد شد.
منابع:
1- Smiltzer S. C., Bare .G., Brunner & suddarth's textbook of Medical surgical Nursing,
(last ed.)Philadelphia: Lippincott.

2- Black, H. M., Hawks,J. H. keen, A.M., Medical Surgical Nursing, , (last ed.)Philadelphia:
Saunders.
3- Polaski, A.L, Tatro, S.E. , luckmann's, Core Principle and Practice of medical surgical
Nursing, (last ed.)Philadelphia
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4
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5
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6

12/6

تومورهاي دستگاه ادراري ،صدمات دستگاه ادراري ،سانگهاي ادراري و
مراقبت هاي پرستاري
مشکالت دفعي ،بي اختياري و احتباس ادرار  ،بيماريهاي عروقاي سيساتم
ادراري ،هيدرونفروزيس و مراقبت هاي پرستاري
آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي سيستم تنفسي فوقاني و تحتاني

7

12/13

8

12/20

آشاانايي بااا روش بررسااي و شااناخت ،معاينااات فيزيکااي و تساات هاااي
تشخيصي ،عالئم شايع و آزمونهاي پاراکیينيکي
ساماندهي و مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت سيستم تنفسي فوقاني

9

98/1/19

مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت سيستم تنفسي فوقاني

10

1/26

مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت سيستم تنفسي فوقاني

11
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مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت سيستم تنفسي تحتاني

12
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مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت سيستم تنفسي تحتاني

13

2/16

مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت سيستم تنفسي تحتاني

14

2/23

مراقبت و درمان مبتاليان به بيماريهاي شغیي ريه

15

2/30

مراقبت و درمان مبتاليان به بيماريهاي شغیي ريه

16
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درمان مبتاليان به بيماريهاي بدخيم ريوي

2

17
25

موضوع تدریس
آناتومي و فيزيولوژي کیيه و مراري ادراري
بررسي و شناخت ،تاريخچه سالمت ،معانات فيزيکي و پاراکیينيکي سيستم
ادراري
تعطيل رسمي
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