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شرح درس :
در اين درس مفاهيم زيربنائي در مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت سيستم های متابوليك ،حمايتي ،محافظتي ،حسي و شناختي ادراکي با ذکر عالئم
و نشانه ها ،آزمايشات تشخيصي ،درمان ،عوارض ،اصول مراقبتهای پرستاری از پيشگيری تا نوتواني ارائه خواهد شد.

هدف كلي :
کمك به دانشجويان در جهت کسب توانايي در مراقبت از مددجويان مبتال به اختالالت شايع سيستم متابوليك ،عفوني ،اطاق عمل ،سيستم حمايتي ،سيستم
خونساز ،سيستم اعصاب بر اساس فرايند پرستاری.

اهداف رفتاری :
دانشجو در پايان درس قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

خالصه ای از آناتومي و فيزيولوژی سيستم متابوليك را در چند سطر بيان نمايد.
مراقبتهای خاص پرستاری در بيماری های غدد مختلف را ليست نمايد.
بر اساس فرآيند پرستاری از بيماران مبتال به کم کاری ها و پرکاری های غدد مراقبت عملي ارائه نمايد.
نقش های پرستار در مراقبت از بيماران عفوني واگيردار و غير واگير دار را اولويت بندی نمايد.
علل  ،عاليم ،درمان و مراقبت بيماری های عفوني را بر اساس نوع بيماری در چند سطر شرح دهد.
نقش پرستار در اطاق عمل را به طور کامل بيان نمايد.
ساختار اطاق عمل و وسايل آن را به طور شماتيك ترسيم نمايد.
مراقبتهای پرستاری قبل ،حين و بعد عمل را بر اساس فرآيند پرستاری ليست نمايد.
خالصه ای از آناتومي و فيزيولوژی دستگاه خونساز را توضيح دهند.
تستهای تشخيصي و عاليم شايع بيماريهای خوني را شرح دهند.
انواع اختالالت سلولهای قرمز خون شامل انواع آنمي ها) اعم از آنمي فقر آهن ،آنمي مگالوبالستيك ،آنمي آپالستيك ،آنمي هموليتيك،
آنمي سيکل سل و تاالسمي (و پلي سيتمي را با ذکر تعريف ،اتيولوژی ،پاتوفيزيولوژی ،عالئم و نشانه ها ،درمان و فرآيند پرستاری
شرح دهند.
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انواع اختالالت سلولهای سفيد خون شامل آگرانولوسيتوز ،لوسمي و مولتيپل ميلوما را با ذکر تعريف ،اتيولوژی ،پاتوفيزيولوژی ،عالئم،
درمان و فرآيند پرستاری شرح دهند.
بيماری هموفيلي را تعريف نموده و انواع ،اتيولوژی ،پاتوفيزيولوژی ،تشخيص ،تدابير طبي و تدابير پرستاری را ذکر نمايند.
اختالالت انعقادی شامل  ، ITPهيپوپروترومبينمي و  DICرا با ذکر اتيولوژی ،پاتوفيزيولوژی ،عالئم ،تشخيص ،درمان طبي ،فرآيند
پرستاری ،پيشگيری و نوتواني شرح دهند.
اختالالت سيستم لنفاوی شامل لنفوم هوجکيني و غير هوجکيني و همچنين بزرگي طحال و پارگي آن را با ذکر عالئم و نشانه ها،
تعريف ،اتيولوژی ،درمان و فرآيند پرستاری توضيح دهند.
خالصه ای از آناتومي و فيزيولوژی پوست را شرح دهند.
بيماريهای شايع پوست را با ذکر عاليم ،تشخيص ،درمان ،عوارض و مراقبتهای پرستاری را با توجه به فرايند پرستاری توصيف نمايند.
انواع سوختگي و مراقبتهای پرستاری خاص هر يك بويژه مايع درماني را نام برند.
آناتومي و فيزيولوژی سيستم عصبي را بيان نمايند.
انواع آزمايشات سسيستم عصبي را نام ببرند.
مراقبتهای پرستاری و آموزش به بيمار در زمينه انجام آزمايشات تشخيصي را ليست نمايند.
مراقبتهای پرستاری در زمينه بيمار مبتال به افزايش فشار داخل جمجه را به طور اصولي بيان نمايند.
پرستاری صحيح از يك بيمار مبتال به ضربه مغزی را در چند سطر بنويسند.
مراقبتهای پرستاری از بيمار در حال اغما را ليست نمايند.
انواع صدمات عروقي مغز را با توجه به پرستاری هر مورد دسته بندی نمايند.
اصول اصلي پرستاری از بيمار در حال تشنج و صرع را ليست نمايند.
سردردها را با توجه به پرستاری هر مورد دسته بندی نمايند.
علل و راههای مقابله و پرستاری در زمينه عفونتهای سيستم عصبي را در چند جمله بيان نمايند.
انواع آسيبهای نخاعي را با توجه به پرستاری هر مورد طبقه بندی نمايند.
بيماری های خاص سيستم عصبي را با ذکر عالئم ،راههای تشخيصي ،درمان و نوتواني توصيف نمايند.
آناتومي و فيزيولوژی سيستم های چشم و گوش را بيان نمايند.
تستهای تشخيصي و عاليم شايع بيماريهای چشم و گوش را شرح دهند.
انواع اختالالت بينايي و شنوايي را با ذکر عاليم ،تشخيص ،درمان ،عوارض با توجه به فرايند پرستاری توصيف نمايند.
اصول مراقبتهای پرستاری در زمينه بيماران مبتال به اختالالت بينايي و شنوايي را به طور اصولي بيان نمايند.
انواع درمان های جراحي جهت اصالح شنوايي را بطور خالصه شرح دهند.

روشهای تدريس:
سخنراني با کمك وسايل کمك آموزشي ،پرسش و پاسخ و بحث گروهي.
وسايل کمك آموزشي نيز عبارتند از :جزوه آموزشي ،کتاب درسي ،وايت بورد ،اورهد و ويدئو پروژکتور
وظايف دانشجويان:
از دانشجو انتظار مي رود:
 قبل از ورود به کالس در مورد درس همان جلسه (طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
 بموقع در کالس حاضر شود.
 رعايت حرمت کالس را بنمايد.
 تلفن همراه خود را خاموش نمايد
 درصورت داشتن سوال ،بعد از کسب اجازه مطرح نمايد.
 تکاليف خود را بموقع ارائه نمايد.
 در بحث ها فعاالنه شرکت نمايد.
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:ارزشيابي دانشجو
نمره اضافي

جمعا يك نمره براساس
موارد مشخص شده در
کالس

نمره

مباحث درسي

2/5

سيستم متابوليك

1/75

بيماری های عفوني

1/75

اطاق عمل

2/5

پوست و سوختگي

4/5

خون

2/5

چشم و گوش

4/5

اعصاب
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