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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1395 - 96سال تحصيلی   اولل نيمسا 

حمايتي، محافظتي، حسي و  متابوليك، های سيستماختالالت در اين درس مفاهيم زيربنائي در مراقبت از بيماران مبتال به  :مقدمه

و نشانه ها، آزمايشات تشخيصي، درمان، عوارض، اصول مراقبتهای پرستاری از پيشگيری تا نوتواني ارائه  با ذکر عالئم شناختي ـ ادراکي

 .خواهد شد

متابوليك، عفوني، اطاق  کمك به دانشجويان در جهت کسب توانايي در مراقبت از مددجويان مبتال به اختالالت شايع سيستم :هدف کلی

 .بر اساس فرايند پرستاری سيستم حمايتي، سيستم خونساز، سيستم اعصاب عمل،

  :اهداف رفتاری

 :انتظار مي رود يان عزيزدر پايان دوره از دانشجو

 .خالصه ای از آناتومي و فيزيولوژی سيستم متابوليك را در چند سطر بيان نمايد -1

 .مايدمراقبتهای خاص پرستاری در بيماری های غدد مختلف را ليست ن -2

 .بر اساس فرآيند پرستاری از بيماران مبتال به کم کاری ها و پرکاری های غدد مراقبت عملي ارائه نمايد -3

 .نقش های پرستار در مراقبت از بيماران عفوني واگيردار و غير واگير دار را اولويت بندی نمايد -4

 .ی در چند سطر شرح دهدعلل ، عاليم، درمان و مراقبت بيماری های عفوني را بر اساس نوع بيمار -5

 .نقش پرستار در اطاق عمل را به طور کامل بيان نمايد -6

 .ساختار اطاق عمل و وسايل آن را به طور شماتيك ترسيم نمايد -7

 .مراقبتهای پرستاری قبل، حين و بعد عمل را بر اساس فرآيند پرستاری ليست نمايد -8

 .دنضيح دهخالصه ای از آناتومي و فيزيولوژی دستگاه خونساز را تو  -9

 .دنتستهای تشخيصي و عاليم شايع بيماريهای خوني را شرح ده -11

آنمي  اعم از آنمي فقر آهن، آنمي مگالوبالستيك، آنمي آپالستيك،)انواع اختالالت سلولهای قرمز خون شامل انواع آنمي ها  -11

زيولوژی، عالئم و نشانه ها، درمان و فرآيند و پلي سيتمي را با ذکر تعريف، اتيولوژی، پاتوفي( هموليتيك، آنمي سيکل سل و تاالسمي

 .دنپرستاری شرح ده

انواع اختالالت سلولهای سفيد خون شامل آگرانولوسيتوز، لوسمي و مولتيپل ميلوما را با ذکر تعريف، اتيولوژی، پاتوفيزيولوژی، عالئم،  -12

 .دندرمان و فرآيند پرستاری شرح ده

 (3)سالمندان/ پرستاری بزرگساالن  :نام درس 

 واحد 4 :تعداد واحد

 نظری  :نوع واحد

 5ـ ترم  کارشناسی پرستاری: رشته تحصيلیمقطع و 

 (2)سالمندان/ بزرگساالن پرستاری : پيشنياز دروس 

 2444: دفتر تلفن داخلی

 سه شنبه -دوشنبه -يکشنبه: ساعات حضور در دفتر

 يزدانیخانم  ـ  دکتر آذربرزين:  ينمدرس

 دکتر آذربرزين : مسئول درس

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir 

6شماره :   کالسمکان   

 ه هادوشنب – شنبه هايک: روز کالس 

 23/8/1395مبحث اعصاب   :تاريخ امتحان ميان ترم

 11:31ساعت  18/11/1395  :تاريخ امتحان پايان ترم
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 .دنتدابير پرستاری را ذکر نماي و اتيولوژی، پاتوفيزيولوژی، تشخيص، تدابير طبيبيماری هموفيلي را تعريف نموده و انواع،  -13

را با ذکر اتيولوژی، پاتوفيزيولوژی، عالئم، تشخيص، درمان طبي، فرآيند  DIC، هيپوپروترومبينمي و ITPاختالالت انعقادی شامل  -14

 .دنپرستاری، پيشگيری و نوتواني شرح ده

لنفوم هوجکيني و غير هوجکيني و همچنين بزرگي طحال و پارگي آن را با ذکر عالئم و نشانه ها، اختالالت سيستم لنفاوی شامل  -15

 .دنتعريف، اتيولوژی، درمان و فرآيند پرستاری توضيح ده

 .خالصه ای از آناتومي و فيزيولوژی پوست را شرح دهند -16

 .ی پرستاری را با توجه به فرايند پرستاری توصيف نمايندبيماريهای شايع پوست را با ذکر عاليم، تشخيص، درمان، عوارض و مراقبتها -17

 .انواع سوختگي و مراقبتهای پرستاری خاص هر يك بويژه مايع درماني را نام برند  -18

 .آناتومي و فيزيولوژی سيستم عصبي را بيان نمايند -19

 .انواع آزمايشات سسيستم عصبي را نام ببرند  -21

 .مينه انجام آزمايشات تشخيصي را ليست نمايندمراقبتهای پرستاری و آموزش به بيمار در ز -21

 .مراقبتهای پرستاری در زمينه بيمار مبتال به افزايش فشار داخل جمجه را به طور اصولي بيان نمايند -22

 .پرستاری صحيح از يك بيمار مبتال به ضربه مغزی را در چند سطر بنويسند  -23

 . دمراقبتهای پرستاری از بيمار در حال اغما را ليست نماين -24

 .انواع صدمات عروقي مغز را با توجه به پرستاری هر مورد دسته بندی نمايند -25

 .اصول اصلي پرستاری از بيمار در حال تشنج و صرع را ليست نمايند -26

 .سردردها را با توجه به پرستاری هر مورد دسته بندی نمايند -27

 .چند جمله بيان نمايند علل و راههای مقابله و پرستاری در زمينه عفونتهای سيستم عصبي را در  -28

 .انواع آسيبهای نخاعي را با توجه به پرستاری هر مورد طبقه بندی نمايند -29

 .درمان و نوتواني توصيف نمايند ،راههای تشخيصي ،سيستم عصبي را با ذکر عالئمخاص  بيماری های  -31

 .آناتومي و فيزيولوژی سيستم های چشم و گوش را بيان نمايند  -31

 .يم شايع بيماريهای چشم و گوش را شرح دهندتستهای تشخيصي و عال -32

 .انواع اختالالت بينايي و شنوايي را با ذکر عاليم، تشخيص، درمان، عوارض با توجه به فرايند پرستاری توصيف نمايند -33

 .اصول مراقبتهای پرستاری در زمينه بيماران مبتال به اختالالت بينايي و شنوايي را به طور اصولي بيان نمايند -34

 .انواع درمان های جراحي جهت اصالح شنوايي را بطور خالصه شرح دهند  -35

 

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

  .جزوه آموزشي، کتاب درسي، وايت بورد، ويدئو پروژکتور: وسايل کمك آموزشي نيز عبارتند از

 

 :اليتهای فراگيرانعف

  و بحث گروهي ( پيش آزمون و پس آزمون)شرکت در پرسش و پاسخ  -2؛ کي به موقع و فعال در تمام جلسات درسحضور فيزي -1

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

 .تهيه تکاليف 

 

 :روش ارزشيابی

 :به شرح زير مي باشدمطالب و نمره گذاری سيم بندی نحوه تق
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 :بع اصلی درسامن

 مربوطه مباحث  -کتاب داخلي جراحي برونر و سودارث * 

 مربوطهحث امب   -يکس واکتاب داخلي جراحي بلك و ه* 

 مباحث مربوطه –کتاب داخلي جراحي ايگناتاويکيوس * 
 

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

 کتابهای معتبر پزشکي و پرستاری در زمينه مباحث مربوطه -2                                                     

 نمره مباحث درسی

جستجوی علمی ـ 

 پژوهشی
 (نمره اضافی)

 5/2 سيستم متابوليك

جمعا يك نمره بر 

اساس موارد 

مشخص شده در 

 کالس

 75/1 بيماری های عفونی

 75/1 اطاق عمل

 5/2 پوست و سوختگی 

 5/4 خون

 5/2 چشم و گوش

 5/4 اعصاب
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 دول زمانبندی درسج
 (3)سالمندان/بزرگساالنپرستاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت  تاريخ مبحث رئوس مطالب

82/6/5931 اعصاب مروري برآناتومي و فيزيولوژي سيستم عصبي  8 

IICP    -آزمايشات تشخيصي سيستم عصبي و مراقبتهاي آن  4/7/5931 اعصاب   4 

HEAD INJURY و  مراقبتهاي پرستاري آن   55/7/5931 اعصاب   6 

52/7/5931 اعصاب مبحث هوشياري و عدم هوشياري و مراقبت از بيمار بي هوش  2 

آنهاصدمات عروقي مغز و پرستاري آنها ـ تشنج و صرع و مراقبتهاي  81/7/5931 اعصاب   51 

عفونتهاي سيستم عصبي و پرستاري آنها -انواع سردرد و مراقبتهاي پرستاري از بيمار مبتال به سردرد 8/2/5931 اعصاب   58 

3/2/5931 اعصاب بيماريهاي خاص سيستم عصبي و پرستاري آنها  54 

باعصا بيماري هاي نخاع و پرستاري از بيماران مبتال به آسيب نخاعي  56/2/5931  56 

 مروري بر آناتومي و فيزيولوژي سيستم خونساز  معرفي طرح درس ـ
89/2/5931 خون  52 

 (شرح حال سالمتي، تستهاي تشخيصي و عاليم شايع)بررسي و شناخت سيستم خونساز 
5/3/5931 خون  81 

 مروري بر اختالالت سلولهاي قرمز خون ـ آنمي و انواع آن
7/3/5931 خون  88 

 فقر آهن ـ   آنمي هاي مگالوبالستيک آنمي
54/3/5931 خون  84 

 آنمي آپالستيک ـ آنمي هاي هموليتيک ـ مروري بر

 پلي سيتمي

51/3/5931 خون  86 

 (آگرانولوسيتوز، لوسمي و  مولتيپل ميلوما)مروري بر اختالالت سلولهاي سفيد خون 
85/3/5931 خون  82 

 (ـ هيپوپروترومبينمي DICـ هموفيلي ـ  ITP ترومبوسيتوپني، )مروري بر هموستاز و اختالالت مربوطه 
88/3/5931 خون  91 

 (هوجکين و لنفوم هاي غير هوجکيني)اختالالت سيستم لنفاوي 
82/3/5931 خون  98 
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 ساعت تاريخ مبحث رئوس مطالب

شممروري بر آناتومي و فيزيولوژي چشم ـ تستهاي تشخيصي مخصوص چ  
 چشم

83/3/5931  
94 

1/51/5931 چشم عيوب انکساري ـ گلوکوم و کا تاراکت  
96 

روري بر  آناتومي و فيزيولوژي م -صدمات و بيماريهاي التهابي چشم -بيماريهاي قرنيه و شبکيه 

وشهاي تشخيصي گگوش ـ  تست  

چشم و 

 گوش
6/51/5931  

92 

داخلي ـ ناشنواييبيماريهاي گوش مياني و   -و بيماريهاي گوش خارجي  
 گوش

58/51/5931  
41 

شرح حال سالمتي، )مروري بر آناتومي و فيزيولوژي پوست ـ بررسي و شناخت سيستم حمايتي 

 (تستهاي تشخيصي و عاليم شايع
 پوست

59/51/5931  
48 

ـ ( آکنه ولگاريس)اختالالت ترشحي ( درماتيت ها و پسوريازيس)مروري بر اختالالت التهابي پوست 

 (زرد زخم، فوليکوليت)ت هاي باکتريايي عفون

 جلسه جبراني پوست
44 

 اختالالت تاولي ـ  بدخيمي هاي پوست -عفونت هاي ويروسي، قارچي و انگلي پوست
 جلسه جبراني پوست

46 

تعريف و انواع سوختگي ـ درجه بندي و تعيين درصد سوختگي ـ اختالالت سيستميک در سوختگي 

 انواع گرافت ها و فالپ ها ـ مراقبتهاي سوختگي ـ نوتواني در سوختگي مايع درماني در سوختگي ـ
 سوختگي

 جلسه جبراني
42 

 
سيستم 

 متابوليک
83/6/5931  

11 

 

سيستم 

 متابوليک
1/7/5931  

18 

 

سيستم 

 متابوليک
58/7/5931  

14 

 

سيستم 

 متابوليک
53/7/5931  

16 

 عفوني 
86/7/5931  

12 

 عفوني 
9/2/5931  

61 

 عفوني 
51/2/5931  

68 

 اطاق عمل 
57/2/5931  

64 

 اطاق عمل 
84/2/5931  66 

 اطاق عمل 
 62 جلسه جبراني


