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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1395 - 96سال تحصيلی   دوم لنيمسا 

پایه با مفاهیم و  های خود در زمینه علوممفاهیم زیربنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموختهدر اين درس  :مقدمه

ارائه خواهد  مبتنی به اصول اخالقی و موازین شرعی بزرگسال و سالمندبیماران  /های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به  مددجویان نظریه

 شد.

یت  های بدن، مايعات و الکترولكمك به دانشجويان در جهت كسب توانايي در مراقبت از مددجويان مبتال به اختالالت شايع  :هدف کلی

 .بر اساس فرايند پرستاری دفعي،  -گوارشي –اختالالت حركتي، تغديه ای 

  :اهداف رفتاری

  انتظار مي رود: يان عزيزدر پايان دوره از دانشجو

  بدن های الکتروليت و مايع در اختالالت و تعادل

 .دهد توضیح بدن های الکترولیت و مايع در اختالل و تعادل .1

 .كند بیان را توانبخشي تا پیشگیری از پرستاری های تشخیص بر مبتني پرستاری تدابیر ارائه در پرستار نقش .2

 .دهد توضیح ها الکترولیت و مايعات تعادل در پايه مفاهیم .3

 .دهد شرح( حجم كاهش يا افزايش) بدن در مايعات حجم اختالل .4

 . دهد توضیح را( هیپوكالمي لمي،هیپركا هیپرناترمي، هیپوناترمي،) ها الکترولیت و تعادل در اختالل .5

 را پرستاری فرايند اساس بر پرستاری مراقبت و درمان ، عالئم شناخت و بررسي ذكر با باز و اسید اختالل و وباز اسید تعادل .6

 .كند بیان

 حرکتی اختالالت

 . دهد توضیح را حركتي -عضالني سیستم فیزيولوژی و آناتومي .7

 .كند بیان را توانبخشي تا پیشگیری از پرستاری های تشخیص بر مبتني اریپرست تدابیر ارائه در پرستار نقش .8

 های مراقبت و شايع عالئم تشخیصي، تستهای فیزيکي، معاينات انجام سالمتي، تاريخچه حركتي، دستگاه شناخت و بررسي .9

 .دهد شرح را پرستاری فرايند كاربرد بر مبتني پرستاری

 (1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان)  نام درس: 

 واحد 3 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:

 3ـ ترم  کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

تشريح، فيزيولوژی، بيوشيمی، ميکروبشناسی،  پيشنياز : دروس 

 نگل شناسی، تغذيه و تغذيه درمانی، مفاهيم پايه پرستاریا

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 ها کشنبهخانم يزدانی ي ساعات حضور در دفتر: 

 

 يزدانیخانم :  ينمدرس

  مسئول درس: 

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

3ره شما:   کالسمکان   

 8:15-10، شنبه هايکروز کالس :

   تاريخ امتحان ميان ترم:

 10:30ساعت     20/3/96  تاريخ امتحان پايان ترم:
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 .دهد توضیح را نقرسي، آرتريت و نقرس استئوماالسي،  پاژه، بیماری ، پروزاستئو استخوان، متابولیکي اختالالت .10

 .گیرد كار به را آن به مربوط  پرستاری فرايند و  داده توضیح را  استئوآرتريت .11

 .دهد توضیح را فقرات ستون سل مفاصل، و استخوان سل عفوني، آرتريت استئومیلیت، جمله از استخوان عفونتهای .12

 .كند بیان را آن به مربوط پرستاری ويژه مراقبتهای و اناستخو تومورهای .13

 .دهد شرح را والگوس – هالوس نظیر پا، اختالالت .14

 فرايند كاربرد و پرستاری مراقبت ذكر با را اسکلرودرمي و اريتماتوسیستمیك لوپوس روماتويید، آرتريت همبند، بافت اختالالت .15

 .دهد توضیح پرستاری

 ای تغذيه اختالالت

 . دهد توضیح را حلق و گوارش دستگاه فیزيولوژِ و ياتومنآ .16

 شايع عالئم و تشخیص تستهای معاينات، تاريخچه، جذب، و هضم سیستم و تغذيه شناخت و  بررسي موارد از هريك مورد در .17

 .دهد توضیح

 .دهد توضیح را تغذيه های روش انواع و تغذيه سوء سالم، فرد در تغذيه .18

 .كند بیان را( عصبي پرخوری ، اشتهايي بي چاقي،) تغذيه سوء به مبتال مددجويان زا پرستاری مراقبت دهي سامان .19

 ديسفاژی،)  مری ،( بزاقي غدد ، دندان ، دهان اختالالت) جذب و هضم اختالالت به مبتال مددجويان از مراقبت دهي سامان .20

 .دهد توضیح را( ريفالكس آشاالزی،

 مزمن، و حاد گاستريت) معده اختالالت به مبتال مددجويان از  پرستاری های صتشخی بر مبتني پرستاری مراقبت دهي سامان .21

 .كند بیان را(  معده سرطان معده، زخم

 بیماری اسهال، اولسراتیو، كولیت التهابي، اختالالت) ای روده اختالالت به مبتال مددجويان از پرستاری مراقبت و دهي سامان .22

 .نمايد تبیین را( انگلي های عفونت گاستروآنتريت، پريتونیت، آپانديسیت، كرون،

 . دهد توضیح را روده تروماهای پذير، تحريك روده سندرم روده، انسداد روده، ديورتیکول هرني، روده، سرطان تومورها، .23

 آنورکتال دفعی سيستم آنورکتال،:  دفعی اختالالت

 توضیح را مدفوع اختیاری بي و يبوست ركتال، آبسه آنوركتال، نسرطا آنال، فیستول آنال، فیشر پیلونیدال، كیست ، همورويید .24

 . دهد

 را پانکراس و صفرا كیسه – كبد ای روده دفعي، اختالالت به مبتال مددجويان از پرستاری فرايند اساس بر مراقبت و دهي سامان .25

 . كند بیان

 كوله پانکراس، صدمات پانکراس، سرطان حاد، انکراتیتپ) صفرا كیسه و  كبد اختالالت به مبتال بیماران از مراقبت و ساماندهي .26

 بیماری و آمیلوئیدوزيس ، كبد پیوند كبد، آبسه باكتريايي، و ويروسي هپاتیت صفرا، كیسه سرطان ، مزمن و حاد سیستیت

 . دهد توضیح را ويلسون

 

 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهيبا كمك وسايل آموزشي سخنراني  :روش تدريس

  .: جزوه آموزشي، كتاب درسي، وايت بورد، ويدئو پروژكتوروزشيآم وسايل

 اليتهای فراگيران:عف

  شركت در پرسش و پاسخ )پیش آزمون و پس آزمون( و بحث گروهي  -2؛ حضور فیزيکي به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

استفاده از منابع و يافته های پژوهشي جديد در  -4؛ جهت جستجوی علمي ـ پژوهشي پاسخ به سواالت درسي مطرح شده در كالس -3

 تهیه تکالیف .

 

 :روش ارزشيابی

 به شرح زير مي باشد:سیم بندی مطالب و نمره گذاری نحوه تق
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 بع اصلی درس:امن
 

1- Smeltzer, SC, Brunner and Suddarth s. "Text  book of Medical Surgical Nursing"(last ed), 

Philadelphia: Lippincot.  

2- Black, H.M.,Hawks,J.H., Keene,A.M., "Medical Surgical Nursing". (last 

ed).Philadelphia:Saunders. 

3- Polaski,A. L., Tatro,S.E. Luckmann s Cire, "Principle and Practice of Medical Surgical Nursing 

.(last ed.). Philadelphia. 

 الكمن  –ايگناتاويکیوس    -بلك و هاويکس   -داخلي جراحي برونر و سودارث های ترجمه شده  كتاب* 
 

 مربوطهحث اطب داخلي هاريسون، مب - 1                  بع جهت مطالعه بيشتر:امن

 كتابهای معتبر پزشکي و پرستاری در زمینه مباحث مربوطه -2                                                     

 نمره مباحث درسی

جستجوی علمی ـ 

 پژوهشی
 )نمره اضافی(

 4.75 مايعات و الکتروليت ها

جمعا يك نمره بر 

اساس موارد 

مشخص شده در 

 كالس

 7 اختالالت حرکتی و همبند

  اختالالت تغذيه ای و گوارش

  اختالالت دفعی

 

 

 

 دول زمانبندی درسج

 (1)بزرگساالن/سالمندانپرستاری 

 ساعت  تاريخ مبحث رئوس مطالب

 و بررسی حرکتی، عضالنی سیستم فیزیولوژی  آناتومی بر مروری

  سالمتی، تاریخچه ، حرکتی دستگاه شناخت

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

22/12/95  2 

انجام معاینات فیزیکی، تستهای تشخیصی، عالئم شایع و مراقبت پرستاری مبتنی بر 
 تشخیص پرستاری

ت اختالال

حرکتی و 

96فروردين   4 
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 دهمبن

پرستاری در اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شامل : صدمات سیستم عضالنی، حرکتی و 

 مفاصل، شکستگی ها و انواع آن، 

 

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

 6 

 دررفتگی ها ، پیچ خوردگی و کشیدگی ها، مراقبت پرستاری مبتنی بر کاربرد فرايند پرستاری

الت اختال

حرکتی و 

 دهمبن

 8 

اختالالت متابولیک استخوان، استئوپروز، بیماری پاژه، استئوماالسی، نقرس و آرتريت نقرسی، 

 استئوآرتريت، کاربرد فرايند پرستاری

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

 10 

 عفونت های استخوان، استئومیلیت ، آرتريت عفونی، سل استخوان و مفاصل، سل ستون فقرات،

الت اختال

حرکتی و 

 دهمبن

 12 

 تومورهای استخوان ، مراقبت های ويزه پرستاری

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

 14 

 اختالالت پا، هالوس والگوس، .... 

 

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

 16 

اختالالت بافت همبند، آرتريت روماتويید، لوپوس اريتروماتو سیستمیک، اسکلرودرمی، مراقبت 

 رد فرايند پرستاریپرستاری با کارب

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

 18 


