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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1400  -   1401سال تحصيلی        دوم  لنيمسا

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

ضمن تدریس به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و مهارت 

 یند پرستاری در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند بهره گیرد.های تفکر خالق هنگام کاربرد فرآ

 

 

گردش خون ایجاد توانایی در دانشجویان به منظور ارایه مراقبت به مددجویان بزرگسال یا سالمند مبتال به اختالالت شایع  :هدف کلی

اساس فرایند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های بر اختالالت کلیوی  و اختالالت مربوط به سیستم تولید مثل و پستان ،تنفس، 

 در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری. تفکر خالق و پایبندی به اصول اخالقی و موازین شرعی

 

 :        رفتاریاهداف 

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

 اختالالت کلیوی

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

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

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

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

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

 فرآیند پرستاری شرح دهد.

 (2پرستاری بزرگساالن / سالمندان) نام درس: 

 3تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

 کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

  :يا همزمانپيشنياز دروس 

 (1پرستاری بزرگساالن / سالمندان)  داروشناسی،

 42292207 تلفن داخلی دفتر:

  13-13:30 دوشنبه  ساعات حضور در دفتر:

 18-19ساعات حضور در دفتر مجازی : دوشنبه 

 

 آقای دکتر آذربرزين، خانم دکتر گلی، :  درسم

 باباشاهی،دکتر  , خانم ناصری دکتر خانم

 9:45-11:15يکشنبه  ساعت کالس :

 11:30-13    دوشنبه                      

 مبحث قلب و تنفس امتحان ميان ترم: 

 13:30 4/4/1401امتحان پايان ترم:تاريخ 

 

  

 



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

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

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

 دهد.

 را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد. بیماری نفرواسکلروز و هیدرونفروز-7

 اختالالت سیستم تولید مثل،تناسلی و پستان

 .آناتومی وفیزیولوژی سیستم تولید مثل زنان و مردان وپستان را توضیح دهد -1

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

 شرح دهد. راپرستاری مربوط به هر کدام 

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

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

 .دهند

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

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

 .درمان وپرستاری در بیماریهای اسکروتوم و بیضه را توضیح دهند -7
را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، های بیضه) اورکیت،اپیدیدیمیت،هیدروسل،واریکوسل،کریپتوارکیدیسم،فیموزیس(بیماری  -8

 اتیولوژی، درمان و فرآیند پرستاری توضیح دهد.

 .، کیست، آبسه و سرطان پستان را شرح دهندفرآیند پرستاری در شقاق -8

 تومورهای خوش خیم و بدخیم پستان را از نظر عالیم با همدیگر مقایسه نماید. -9

 اختالالت تنفسی

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

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

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

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

 و نشانه ها، درمان و فرآیند پرستاری توضییح دهد.

،آمفیزم،برونشیت و ...( را با ذکر تعریف، اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، عالئم تلکتازیتحتانی )آ انواع اختالالت شایع سیستم تنفس .5

 و نشانه ها، درمان و فرآیند پرستاری شرح دهد.

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

 دهد.

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

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



 اری توضیح دهد.و فرآیند پرست،مالحظات سالمندی را با ذکر عالئم و نشانه ها، تعریف، اتیولوژی، درمان  ریهبیماری سرطان  .9

 اختالالت گردش خون

 .را توضیح دهد قلب و عروقآناتومی وفیزیولوژی سیستم  -1        

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

 شرح دهد. راپرستاری مربوط 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

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

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

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

 روشهای درمانی از پیشگیری تا نوتوانی شرح دهد.

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

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

 را توضییح دهد. )لنفانژیت، ادم لنفاوی( مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به اختالالت لنفاوی  .10

 

 

 

 :تدريس روش

 گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی،

 آموزش مجازی، سامانه پروژکتور ويديو بورد، وايت و ماژيك کتاب،: آموزشی وسايل و مواد

 

 :فراگيران فعاليتهای

 خواهد درس حذف سبب نظری ساعات 17/4 از بيش موجه غيبت)  جلسات تمام در فعال و موقع به فيزيکی حضور -1

 (.شد

 گروهی بحث و پاسخ و پرسش در شرکت -2   

 ترم پايان و مرحله ای های آزمون در شرکت -3

 (و... انجام تکاليف کالسی)ارائه کتبی يا شفاهی مقاله،ترجمه مقاالت روز -4

  :روش ارزشيابی

     ، پايان ترم ، کوييز امتحان ميان ترم -1

                      فعاليت کالسی با نظر استاد  -2  

 مشارکت فعال در کالس -3 

 

 بارم نمره  ساعت  عنوان مبحث دیفر

 5/5 14 قلب 1

 5 13 تنفس 2

 5/5 14 کلیه  3

 4 10 سیستم تولید مثل  4



  .می گردداضافه  به نمره نهايیيك نمره  تا سقف تکليف فوق برنامه حداکثرد با انجام تيااس هر کدام از در صورت موافقت
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 1401     - 1400سال تحصيلی          دوم نيمسال          2جدول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 جلسه تاريخ رئوس مطالب

45:9-15:11یکشنبه هامبحث پرستاری قلب و عروق   

 ستمیس یولوژیزی,ف یبرآناتوم یدرس و مرور یمعرف

 قلب و عروق
21/1/1140  1 

قلبسیستم ادامه مروری بر آناتومی و فیزیولوژی   28/1/1401  2 

سیستم قلبی عروقی آزمایشات تشخیصی  4/2/1401  3 

11/2/1401  یقلب کیسکمیا یها یماریب  4 

یپرستار یو مراقبت ها وکاردیم انفارکتوس  81/2/1401  5 

نارسایی قلبی و  -قلب یوعفون یا چهیدر اختالالت

25/2/1401 -مراقبت های آن  6 

بیماری های -ی های شریانیبیمار-بیماری های عروقی

لنفی  -وریدی  1/3/1401  7 

30:11-13مبحث  پرستاری بیماری های تنفسی دوشنبه ها   

تنفس ستمیس یولوژیزی,ف یبرآناتوم یمرور  25/11/1400  1 

2/12/1400 اصول تهویه و مکانیک تهویه  2 

تنفس ستمیس یصیتشخ یو شناخت و تست ها یبررس  16/12/1400  3 



 

 

اختالالت مربوط به دستگاه فوقانی تنفس و سرطان 

 الرنکس
23/12/1400  4 

15/1/1401 عفونت های تنفسی  ادم ریوی           5 

22/1/1401 ، بیماری های شغلی، آمبولی یتنفس یینارسا  6 

COPD  7 جبرانی در صورت نیاز تومورها ی قفسه سینه  و ...و 

30:11-13دوشنبه ها   و زنان بیماری های سیستم تولید مثل در مردان مباحث   

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تولید مثل، تناسلی 

های دستگاه تناسلی و : عفونتهای تشخیصی زنان ، تست

 تومورهای دستگاه تناسلی لگن
92/1/1401  1 

5/2/1401 تخمدان:میوما،آدنومیوزیس، آندومتریوز، کیست و سرطان   2 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی پستان و آزمون های 

 تومورهای: نیپل اختالالت –تشخیصی و معاینه پستان 

 هیپرتروفی ، کیست آبسه، پستان، بدخیم و خیم خوش

  مردان در پستان اختالالت و پستان

12/2/1401  3 

: -مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تولید مثل مردان

تومورهای خوش خیم و بدخیم ، هیپرپالزی پروستات و 

 پروستاتیت 
19/2/1401  4 

، اختالالت بیضه ) سرطان بیضه ، اپیدیمیت ، 

: اختالالت بیضه  -(کریپتوارکیدیسم ، فیموزیس

   )هیدروسل،واریکوسل،اورکیت
26/2/1401  5 

45:9-15:11یکشنبه ها مبحث  پرستاری بیماری های کلیوی  
 یولوژیزیو ف یبر آناتوم یطرح درس ـ مرور یمعرف

یادرار ستمیس   24/11/1400  1 

 ،یسالمت خچهی)تار یادرار ستمیو شناخت س یبررس

و عالئم و نشانه  یصیتشخ یها-تست ،یکیزیف ناتیمعا

(عیشا یها   
1/12/1400  2 

ـ سنگ  کیـ مثانه نوروژن نیدر دفع ادرار بالغ اختالل

هیکل یها  8/12/1400  3 

ـ   یادرار ستمیـ  صدمات س هیکل یسنگ ها ادامه

یادرار ستمیس یاختالالت مادرزاد  15/12/1400  4 

ادراري )سیستیت، پیلونفریت و  ستمیس یعفون اختالالت

(هیآبسه کل   22/12/1400  5 

و مثانه( ـ روش  هی)سرطان کل یدستگاه ادرار یتومورها

ادرار ریانحراف مس یها  14/1/1400  6 

 یهایماریـ ب درونفروزی)حاد و مزمن( ـ هتیگلومرولونفر

 7 جبرانی با هماهنگی استاد یادرار ستمیس یعروق


