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● شرح درس :در این درس دانشجویان با اختالالت و بیماریهای سیستم دفعی ادراری ،سیستم تولید مثل ،،تناسل ی و پسلتان ،سیسلتم گلرد
خون و سیستم تنفسی آشنا میشوند و پس از پایان دوره قادر خواهند بود با ت فیق آموختههای خود با آموختههای قب ی و با استفاده از نظریلهها و
مفاهیم پرستاری ضمن بکارگیری فرآیند پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سلالمندان ،مهارتهلای تفکلر خلال را در تشل ی های پرسلتاری از
پیشگیری تا توانب شی بکار برند.
● هدف کلی :ايجاد توانايي در دانشجو بمنظور ارائه مراقبت به مددجويان بزرگسال يا سالمند مبتال به اختالالت شايع قلب و عروق ،تنفس ،اختالالت كليوي و
توليد مثل زنان و مردان براساس فرآيند پرستاري و با بهرهگيري از تفكر خالق و پايبندي به اصول اخالقي و موازين شرعي.
● اهداف اختصاصی:
در پایان ج سه درسی دانشجو باید قادر باشد:
اختالالت سیستم دفعی ادراری (کلیوی)
 .1اختالالت مربوط به سیستم دفعی ادراری را تعریف کند.
 .2عوام ،مستعدکننده ،راههای تش ی  ،پاتوفیزیولوژی ،عالیم و نشانهها ،راههای درمانی ،عوارض و مراقبتهای پرستاری الزم در اختالالت
سیستم دفعی ادراری را لیست کند.
 .3آموزشهای الزم را به هر یک از مددجویان فو الذکر فهرست کند.
اختالالت سیستم تولیدمثل ،تناسلی و پستان
.1
.2
.3

اختالالت مربوط به سیستم تولید مث ،،تناس ی و پستان را تعریف کند.
عوام ،مستعدکننده ،راههای تش ی  ،پاتوفیزیولوژی ،عالیم و نشانهها ،راههای درمانی ،عوارض و مراقبتهای پرستاری الزم در اختالالت
مربوط به سیستم تولید مث ،،تناس ی و پستان را لیست کند.
آموزشهای الزم را به هر یک از مددجویان فو الذکر فهرست کند.

اختالالت سیستم گردش خون
 .1اختالالت مربوط به سیستم گرد خون را تعریف کند.
 .2عوام ،مستعدکننده ،راههای تش ی  ،پاتوفیزیولوژی ،عالیم و نشانهها ،راههای درمانی ،عوارض و مراقبتهای پرستاری الزم در اختالالت
مربوط به سیستم گرد خون را لیست کند.
 .3آموزشهای الزم را به هر یک از مددجویان فو الذکر فهرست کند.

اختالالت سیستم تنفسی
.1

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس را شرح دهد.

.2

روشهای معاینه فیزیکی قفسه سینه و روشهای تش یصی اختالالت تنفس را شرح دهد.

عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفس مانند سرماخوردگی ،سینوزیت ،رینیت ،الرنژیت  ،التهاب لوزه و  ...را شرح دهد و مراقبت هلای
.3
پرستاری عم ،جراحی لوزه را بیان کند .
.4

مراقبت های پرستاری و درمان عفونت های راه هوایی فوقانی را بیان کند .

.5

خونریزی های بینی  ،ترومای راه هوایی فوقانی و انسداد بینی را شرح دهد.

.6

انواع مداخالت پرستاری و درمانی را در بیماری های تنفسی مانند اکسیژن تراپی  ،فیزیو تراپی قفسه صدری و  ...را شرح دهد.

عفونتهای قسمت تحتانی دستگاه تنفس مانند پنومونی  ،آبسه  ،برونشکتازی  ،آت کتازی  ،پ وروزی  ،آمپلیم  ،سل ،و  ...را توضلیا داده و
.7
مراقبت های مربوطه را بیان کند.
.8

بیماریهای انسدادی مزمن ریه ( برونشیت مزمن  ،آمفیزم) آسم و مراقبتهای مربوطه را شرح دهد.

.9

نارسایی حاد و مزمن تنفس را شرح دهد.

آمبولی ریه ،بیماریهای پ ور و مدیاستن و مراقبتهای الزمه را بیان کند.
.10
 .11مراقبتهای پرستاری در سرطان ریه و حنجره را شرح دهد .
● روش های تدریس :س نرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ ،نمایش فی م.
● وسایل کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور ،وایت بورد و ماژیک ،پاورپوینت ،فی م.
● تکالیف دانشجویان:
 -1حضور در کالس و عدم غیبت غیر مجاز.
 -2شرکت در بحث ها
 -3آمادگی جهت پرسش و پاسخ در هر ج سه
 -4رعایت شئونات اخالقی
 -5مراجعه به منابع ذکر شده و تکمی ،مطالب ارائه شده در کالس.
 -6انجام تکالیف و ارائه آن در ابتدای هر ج سه.
 -7ارائه تک یف قب ،از پایان ترم شام ،ترجمه یک مقاله یا تدریس از مباحث درسی.
● منابع تدریس:


پرستاری داخ ی جراحی ق ب و عرو  -ویراست سیزدهم  -2014انتشارات اندیشه رفیع.



پرستاری داخ ی جراحی تنفس و تبادالت گازی -ویراست سیزدهم  -2014انتشارات اندیشه رفیع.



پرستاری داخ ی جراحی ک یه و مجاری ادراری -ویراست سیزدهم  -2014انتشارات اندیشه رفیع.

 پرستاری داخ ی جراحی بیماریهای تولید مث ،زنان و مردان -ویراست سیزدهم  -2014انتشارات اندیشه رفیع.
o Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer. 12th. ed.
Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition
Smeltzer, S.C and Bare , B.G and Hinkle, JL and Cheever, KL. Brunner and Suddarth’s Text



book of Medical Surgical Nursing Last Edition, Philadelphia: Lippincott.
o Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M. Black,
Jane Hokanson Hawks . St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition
o Phipp's medical –surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan
Monahan … [et. al.] - St. Louis: Elsevier, Mosby, Last Edition.
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 امتحان میانترم دو نوبت برگزار می گردد :سیستم ک یه و تولید مث ،با هم و در تاریخ  ----و ق ب و عرو در تاریخ ---

