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اختالالت گردش خون  و تنفسی می باشد. ضمن تدریس  این درس شامل اختالالت دفعی کلیوی، سیستم تولید مثل زنان و مردان،پستان، مقدمه:

گام به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و مهارت های تفکر خالق هن
 کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند بهره گیرد.

تنفس،  ،گردش خونایجاد توانایی در دانشجویان به منظور ارایه مراقبت به مددجویان بزرگسال یا سالمند مبتال به اختالالت شایع  :هدف کلی

بر اساس فرایند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق و پایبندی اختالالت کلیوی  و اختالالت مربوط به سیستم تولید مثل و پستان 

 در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری. ول اخالقی و موازین شرعیبه اص

 :        رفتاریاهداف 
 با توجه به اهداف کلی امید است دانشجو قادر باشد: ی درسواحد در پایان این 

 اختالالت کلیوی

 خالصه ای از آناتومی و فیزیولوژی دستگاه کلیه و مجاری ادرار را توضیح دهد. .1

 الیم شایع بیماریهای کلیه و مجاری ادرار را شرح دهد.تستهای تشخیصی و ع .2

انواع اختالالت عفونی سیستم ادراری )سیستیت، آبسه کلیه، پیلونفریت و گلومرولونفریت( را با ذکر تعریف، اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی،  .3

 عالئم و نشانه ها، درمان و فرآیند پرستاری شرح دهد.

ان کلیه و مثانه( و سنگهای ادراری را با ذکر اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، عالئم، درمان و فرآیند انواع تومورهای سیستم ادراری )سرط .4

 پرستاری شرح دهد.

انواع مشکالت دفعی نظیر احتباس ادراری، بی اختیاری ادراری و مثانه نوروژنیک را با ذکر اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، عالئم، تشخیص،  .5

 پیشگیری و نوتوانی شرح دهد.درمان طبی، فرآیند پرستاری، 

 بیماری های کلیه پلی کیستیک و هیدرونفروز را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد. .6

 بیماری نفرواسکلروز و هیدرونفروز را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد. .7
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 اختالالت سیستم تولید مثل،تناسلی و پستان
 .پستان را توضیح دهد آناتومی وفیزیولوژی سیستم تولید مثل زنان و مردان و .1

و مداخالت پرستاری  بررسی و شناخت سیستم تناسلی و پستان )تاریخچه سالمت،معاینات فیزیکی،تست های تشخیصی وعالئم شایع(  .2

 شرح دهد. رامربوط به هر کدام 

 .را توضیح دهند واژینال)عفونت،کانسر و...(یص های پرستاری و برنامه ریزی در بیماریهای تشخ .3

 .عفونت ها و سرطان واژن و دهانه رحم را از نظر علت و سبب شناسی و بیماری زایی و مراقبت پرستاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .4

 .فرآیند پرستاری در کیست ها و سرطان تخمدان را شرح دهند .5

 .هیپرتروفی خوش خیم و بدخیم پروستات را از نظر عالئم و نشانه ها، درمان و مراقبت پرستاری مورد مقایسه قرار دهند .6

 .درمان وپرستاری در بیماریهای اسکروتوم و بیضه را توضیح دهند .7

ئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، را با ذکر عالهای بیضه) اورکیت،اپیدیدیمیت،هیدروسل،واریکوسل،کریپتوارکیدیسم،فیموزیس(یماری ب .8

 درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد.

 .فرآیند پرستاری در شقاق، کیست، آبسه و سرطان پستان را شرح دهند .9

 تومورهای خوش خیم و بدخیم پستان را از نظر عالیم با همدیگر مقایسه نماید.  .11

 اختالالت تنفسی

 نفس را توضیح دهد.خالصه ای از آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ت .1

 مکانیک تهویه،حجم ها و ظرفیت های ریه و منحنی اکسی هموگلوبین را تفسیر نماید. .2

 تستهای تشخیصی و عالیم شایع بیماریهای تنفس را شرح دهد. .3

ی، عالئم و نشانه ها، انواع اختالالت شایع سیستم تنفس فوقانی )فارنژیت،الرنژیت،سینوزیت و ...( را با ذکر تعریف، اتیولوژی، پاتوفیزیولوژ .4

 درمان و فرآیند پرستاری توضییح دهد.

،آمفیزم،برونشیت و ...( را با ذکر تعریف، اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، عالئم و نشانه ها، تلکتازیانواع اختالالت شایع سیستم تنفس تحتانی )آ .5

 درمان و فرآیند پرستاری شرح دهد.

 را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد. و بیماریهای شغلی ریه هیبیماری سرطان ر .6

 بیماری های عفونی ریه نظیر پنومونی،آبسه ریه را با ذکر عالیم ،تشخیص و مراقبت پرستاری توصیف نماید. .7

 .شرح دهد یو مراقبت پرستار صی،تشخ میرا با ذکر عال فضای جنب یها یماریب .8

 و فرآیند پرستاری توضیح دهد.،مالحظات سالمندی را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان  ریه بیماری سرطان .9

 اختالالت گردش خون

 .را توضیح دهد قلب و عروقآناتومی وفیزیولوژی سیستم  -1        

و مداخالت پرستاری  وعالئم شایع( )تاریخچه سالمت،معاینات فیزیکی،تست های تشخیصی  قلب و عروقبررسی و شناخت سیستم  .2

 شرح دهد. رامربوط به هر کدام 

 .را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد های ایسکمیک قلب بیماری   .3



 عالیم، درمان، مراقبت های پرستاری در بیمار مبتال به سکته قلبی را بیان نماید.  .4

 .را از نظر علت و سبب شناسی و بیماری زایی و مراقبت پرستاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدانواع نارسایی قلبی  .5

 .را شرح دهدبیماری های دریچه ای قلب فرآیند پرستاری در   .6

نشانه ها و روشهای درمانی از  ( را با ذکر عالئم ویوپاتیومیو کارد تیکاردیت،پریوکاردیت،میقلب)آندوکارد یو ساختمان یبیماریهای عفون .7

 پیشگیری تا نوتوانی شرح دهد.

 مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های عروقی )رینود،بورگر،آنوریسم ( را بر اساس فرآیند پرستاری بیان نماید. .8

 .ندرا از نظر عالئم و نشانه ها، درمان و مراقبت پرستاری مورد مقایسه قرار ده نارسایی شریانی و وریدی  .9

 را توضییح دهد. )لنفانژیت، ادم لنفاوی( مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به اختالالت لنفاوی  .11

 :تدريس روش

 گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی،

 پروژکتور ویدیو بورد، وایت و ماژیک کتاب،: آموزشی وسایل و مواد

 :فراگيران فعاليتهای

  شرکت در پرسش و پاسخ )پیش آزمون و پس آزمون( و بحث گروهی  -2ر تمام جلسات درس؛ حضور فیزیکی به موقع و فعال د -1
استفاده از منابع و یافته های پژوهشی جدید در تهیه  -4پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی؛  -3

 موجود و ارایه خالصه آن در کالس()بویژه ترجمه یک مقاله علمی به روز پیرامون مباحث درسی تکالیف 

 :روش ارزشيابی

 نحوه تقسیم بندی مطالب و نمره گذاری جهت آزمون های میانترم و پایان ترم به شرح زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون پایان ترم آزمون میان ترم مباحث درسی
 جستجوی علمی ـ پژوهشی

 )نمره اضافی(

 - 5.5 قلب و عروق
 نمره 5.0

 نمره 0 - تنفس

 نمره 0.0 - کلیه و مجاری ادرار
 نمره 5.0

 - نمره 4 زنان
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  2جدول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن / سالمندان 

 مبحث قلب وعروق ـ مدرس: آقای دکتر آذربرزین
 

 9::0الی  8یکشنبه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2جدول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن / سالمندان 

  مدرس: خانم فداییـ  مردان سیستم تولیدمثل زنان ومبحث 

 9::0الی  8شنبه ها: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه تاریخ رئوس مطالب

عروق مروري برآناتومي و فيزيولوژي سيستم قلب و  71/77/59  7 

42/77/59 آزمايشات تشخيصي سيستم قلبي عروقي  4 

7/74/59 بيماري هاي ايسكميك قلبي   3 

8/74/59 انفاركتوس ميو كارد و مراقبتهاي پرستاري آن  2 

79/74/59 اختالالت دريچه اي و عفوني قلب  9 

44/74/59 نارسايي قلبي و مراقبتهاي پرستاري آن  6 

تامپوناد قلبي و جراحي قلب -ادم ريوي-شوك كارديوژنيك  42/7/56  1 

 رئوس مطالب تاريخ جلسه

7 

 

76/77/59 
ي ،تست هاي معاينات فيزيك-آناتومي و فيزيولوژي سيستم توليد مثل، تناسلي و پستان

عفونتهاي دستگاه تناسلي و لگن -تشخيصي و عاليم شايع  

-رهاي خوش خيم(اختالالت ساختاري دستگاه تناسلي)تومو 43/77/59 4  

 اختالالت ساختاري دستگاه تناسلي)تومورهاي بد خيم( 32/77/59 3

2 

 

1/74/59 
-ستانبيماريهاي نوك پ-كيست–اختالالت پستان)تومورهاي خوش خيم و بدخيم)آبسه 

اختالالت پستان در مردان(-هيپرتروفي پستان  

9 

 

72/74/59 

الزي هيپرپ -اي خوش خيم و بد خيماختالالت ساختاري دستگاه تناسلي مردان )توموره

-واريكوسل-لهيدروس-اپيديميت-اوركيت-پروستات و پروستاتيت( اختالالت بيضه)سرطان

فيموزيس(-كرپتواركيديسم  



 

  2جدول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن / سالمندان 

 ـ مدرس: خانم ناصری مبحث کلیه و مجاری ادراری
 

 9::0لی ا 8یکشنبه ها: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2دول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن / سالمندان ج

 باباشاهیـ مدرس: خانم  تنفسمبحث 

 9::0الی  8شنبه ها: 

 

 جلسه تاریخ رئوس مطالب

 7 41/7/56 مروري بر آناتومي و فيزيولوژي سيستم ادراري

تشخيصي و  هاي، تستفيزيكي ، معايناتسالمتي بررسي و شناخت سيستم ادراري )تاريخچه

(شايع و نشانه هاي عالئم  3/4/56 4 

 3 72/4/56 مروري بر اختالالت عفوني سيستم ادراري ) سيستيت ، آبسه كليه(

 2 71/4/56 ادامه اختالالت عفوني سيستم ادراري )پيلونفريت و گلومرولونفريت حاد و مزمن(

 9 42/4/56 سنگهاي دستگاه ادراري و مراقبتها ـ اختالالت مادرزادي سيستم ادراري

 6 37/4/56 بيماريهاي عروقي سيستم ادراري ـ هيدرونفروزيس ـ صدمات سيستم ادراري

ي ستگاه ادراري )سرطان كليه و مثانه( ـ مشكالت دفعي )احتباس ادراري،  بتومورهاي د

 1 1/3/56 اختياري ادرار و مثانه نوروژنيك(

هجلس تاریخ رئوس مطالب  

 7 75/7/56 آناتومي ,فيزيولوژي سيستم تنفسمروري بر

 4 46/7/56 اصول تهويه و مكانيك تهويه

 3 4/4/56 بررسي و شناخت و تست هاي تشخيصي سيستم تنفس

 2 5/4/56 اختالالت مربوط به دستگاه فوقاني تنفس و سرطان الرنكس

 9 76/4/56 عفونت هاي تنفسي  ادم ريوي         

ARDS 43/4/56 نارسايي تنفسي و  6 

COPD ... 32/4/56 و تومورها ي قفسه سينه  و  1 


