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 نام خداهب

 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان  موضوع تدريس:

  (ش کار در اتاق عملور -های عفونی واگیر و غیرواگیربیماری -)اختالالت متابولیکی نظری -واحد 4از واحد  52/1: تعداد واحد

                                          5 رگساالن/سالمندانبز یپرستار  پیش نیاز:                                          1971-79زمان: نیمسال اول 

                              پرستاری و مامايیمحل اجرا: دانشکده                 2کارشناسی پرستاری ترم گروه هدف: دانشجويان 

 udia@medsab.ac.irassarro مدرس: دکتر عصاررودی 

 هدف كلي

منظور ارائه مراقبت به بیمارن بزرگسال و سالمند مبتال به بیماری های متابولیک  و عفکونی بکا    بههای الزم کسب دانش و مهارت

 بهره گیری از تفکر انتقادی و تفکر خالق در چارچوب موازين شرعی، اخالقی و قانونی

 ائه مراقبت مناسب به بیمار قبل، حین و پس از جراحیآشنايی با اتاق عمل و اصول بیهوشی و ار

 اختصاصياهداف 

 دانشجويان پس از طي دوره بتوانند:

های پرستاری در بیمکار مبکتال بکه انکواا ديابکت را      های تشخیصی، درمان و مراقبتها، تستپاتوفیزيولوژی، عالئم، نشانه .1

 شرح دهند.

های پرستاری در بیمکار مبکتال بکه اخکتالالت غکدد      خیصی، درمان و مراقبتهای تشها، تستپاتوفیزيولوژی، عالئم، نشانه .5

 تیروئید و پاراتیروئید را شرح دهند.

های پرستاری در بیمکار مبکتال بکه اخکتالالت غکدد      های تشخیصی، درمان و مراقبتها، تستپاتوفیزيولوژی، عالئم، نشانه .9

 .آدرنال )اديسون، کوشینگ، فئوکروموسیتوما( را شرح دهند

های پرستاری در بیمکار مبکتال بکه اخکتالالت غکده      های تشخیصی، درمان و مراقبتها، تستپاتوفیزيولوژی، عالئم، نشانه .4

 هیپوفیز را شرح دهند.

 بیماری های عفونی واگیر و غیرواگیر را تعريف نموده و از يکديگر افتراق دهند. .2

 اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت را توصیف کنند. .1

های پرسکتاری در بیمکاری هکای قابکل انتقکال از مريکب مقاربکت        های تشخیصی، درمان و مراقبتها، تستئم، نشانهعال .9

 )سیفلیس، سوزاک و هرپس تناسلی( را شرح دهند.

، و نحوه شرح دهند را زير و اختالالت های پرستاری در بیماری هاهای تشخیصی، درمان و مراقبتها، تستعالئم، نشانه .8

 مراقبت را بیمار و خانواده او آموزش دهند.

هکای ويروسکی   ، عفونکت های باسیلی )تب مالت، سکالمونال، شکیگلوز، تیفوئیکد(   های باکتريال )سل ريوی، وبا(، عفونتعفونت

 شوک سپتی ، مننزيت مننگوکوکسی )آنفلوآنزا، هاری، سارس، ايدز، تب کريمه کنگو(،

 را بیان کنند. CSRب، سیرکولر، ريکاوری و وظايف و نقش پرستار اسکرا .7

 انواا پوزيشن های حین عمل و عوارض هر کدام را بیان کنند. .11
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 انواا روش های بیهوشی، داروهای مورد استفاده و اثرات آن را بر سیستم های مختلف بدن شرح دهند.   .11

 

 

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مجريان عناوين هفته
 دکتر عصاررودی يابتدمرور مرح دوره،  1

  عصاررودیدکتر  ديابت 2

  عصاررودیدکتر  اختالالت غدد تیروئید و پاراتیروئید 3

  عصاررودیدکتر  اختالالت غدد آدرنال )اديسون، کوشینگ، فئوکروموسیتوما( 4

  عصاررودیدکتر    اختالالت غده هیپوفیز و تعريف بیماری های عفونی واگیر و غیرواگیر 5

  عصاررودیدکتر  )سیفلیس، سوزاک و هرپس تناسلی( ری های قابل انتقال از مريب مقاربتبیما 6

  عصاررودیدکتر  های باکتريال )سل ريوی، وبا(عفونت 7

  عصاررودیدکتر  های باسیلی )تب مالت، سالمونال، شیگلوز، تیفوئید(عفونت 8

  عصاررودیدکتر  کريمه کنگو()آنفلوآنزا، هاری، سارس، ايدز، تب های ويروسی عفونت 9

  عصاررودیدکتر  ، انواا پوزيشن هاCSRوظايف و نقش پرستار اسکراب، سیرکولر، ريکاوری و  11

  عصاررودیدکتر  انواا روش های بیهوشی، داروهای مورد استفاده در آن 11

 روش تدريس

 بحث گروهی  ،سخنرانی، پرسش و پاسخ

 وظايف و تكاليف دانشجو

 کسب آمادگی راجع به مطالب هر جلسهمطالعه و 

 بحث گروهیو شرکت فعال در  حضور منظم و بموقع در کالس درس

 شرکت در کارگاه کنترل عفونت

 روش ارزشيابي دانشجو

 نمره 5 و گروه های کوچ : بحث گروهی ،کالسمشارکت فعال در 

 نمره 5شرکت فعال در کارگاه کنترل عفونت: 

 نمره  11 :يحی، کوتاه پاسخ و چهارگزينه ای()تشر پايان دوره آزمون کتبی
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