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اهداف کلی درس:
عنوان

ردیف
آشنایی با مفهوم اختالل در تعادل مایع و الکترولیت ها
شناخت بیماریهاي مربوط به سیستم عضالنی  -اسکلتی
آشنایی با اختالالت تغذیه اي ,گوارشی و دفعی
اهداف اختصاصی درس:

عنوان

ردیف
§ اختالالت آّب و الکترولیت ها

 میزان و توزیع طبیعی آب و الکترولیت ها را در بدن توضیح دهد تنظیم مایعات بدن با استفاده از فرایندهاي اسمط,انتشار,فیلتراسیون و پمپ سدیم پتاسیم را شرح دهد نقش ارگان هاي کلیه ,ریه,قلب ,غدد پاراتیروئید و هیپوفیز را در مکانیسم هاي هموستاز بدن شرح دهد تست هاي آزمایشگاهی جهت تشخیص وضعیت مایعات بدن را توضیح دهد§ اختالالت مربوط به حجم مایعات بدن
 محلول هاي ایزوتونیک,هیپو و هیپرتونیک و کلوئیدي را توضیح داده و مثال بزند پاتوفیزیولوژي هیپوولمی را شرح دهد روش هاي تشخیصی ,درمانی و عالئم بالینی هیپوولمی را توضیح دهد پاتوفیزیولوژي هیپرولمی را توضیح دهد عالئم بالینی هیپو و هیپرولمی را با یکدیگر مقایسه کند راههاي پیش گیري و کنترل هیپرولمی را بیان کند درمان هاي دارویی وتغذیه اي هیپرولمی را شرح دهداختالالت الکترولیتی مرتبط با سدیم
 نقش سدیم در فرایندهاي حیاتی بدن را شرح دهد پاتوفیزیولوژي و عالئم بالینی هیپوناترمی ر ا توضیح دهد عالئم بالینی ,تشخیص و درمان هیپوناترمی را لیست کند -هیپر ناترمی را با ذکر علل و عالئم بالینی تعریف کند

 تست هاي آزمایشگاهی و درمان هیپرناترمی را شرح دهداختالالت الکترولیتی مرتبط با پتاسیم
 هیپو و هیپر کالمی را تعریف کند اثرات هیپو و هیپرکالمی را بر قلب شرح دهد علل ایجاد کننده هیپو و هیپرکالمی را لیست کند روش هاي تشخیص و درمان هیپو و هیپرکالمی را توضیح دهدمراقبت پرستاري و آموزش به بیماردر هیپرکالمی بیان کند
§ اختالالت اسید و باز
 مکانیسم هاي تنظیم کننده  phپالسما را شرح دهد نقش ارگان هاي کلیه و ریه را در تنظیم  phتوضیح دهد اسیدوز متابولیک و تنفسی را تعریف کند پاتوفیزیولوژي و عالئم بالینی هر کدام را شرح دهد یافته هاي تشخیصی ,درمان و مراقبت هاي پرستاري آن ها شرح دهد آلکالوز متابولیک و تنفسی را تعریف کند عوامل موثر و پاتوفیزیولوژي هریک را شرح دهد روش هاي تشخیصی,درمان طبی و مراقبت هاي پرستاري آنها را توضیح دهد§آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عضالنی  -اسکلتی
 قسمت هاي تشکیل دهنده دستگاه عضالنی و اسکلتی و وظایف هر یک را شرح دهد ساختمان استخوان,انواع استخوان از نظر شکل و نوع بافت را توضیح دهد مفصل را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد. رمدلینگ و مراحل ترمیم استخوان را شرح دهد§ اطالعات عینی و ذهنی مربوط به بیماریهای عضالنی  -اسکلتی
 مواردي که در جمع آوري اطالعات عینی و ذهنی باید مد نظر باشد را نام ببرد تست هاي خونی و ادراري جهت تشخیص اختالالت عضالنی و اسکلتی را لیست کند انواع تست هاي تشخیصی براي تشخیص اختالالت عضالنی اسکلتی و مراقبت هاي مربوط به هر کدام را شرح دهد عالئم شایع در اختالالت دستگاه عضالنی اسکلتی را با ذکر علت نام ببرد.§ -انواع روش های مورد استفاده جهت بی حرکت کردن اندام
انواع قالب هاي گپی و غیر گچی را شرح دهد موارد استفاده از قالب هاي گپی و غیر گچی را نام ببرد مراقبت هاي پرستاري از بیمار داراي قالب گچی و غیر گچی را توضیح دهد فیکساتور داخلی و خارجی در درمان شکستگی ها را با مراقبت هاي پرستاري مربوظه شرح دهدانواع تراکشن را با ذکر موارد استفاده از آنها نام ببرد مراقبت هاي پرستاري از بیماران داراي تراکشن را شرح دهد§ بیماری های متابولیک استخوان
 استئوپروز را شرح داده و عوامل خطر آن را لیست کند عالئم بالینی,روش هاي تشخیص و درمان استئوپروز را توضیح دهد استئوماالسی را توضیح دهد عالئم بالینی و روش هاي تشخیص و درمان استئوماالسی را شرح دهد -بیماري پاژه را با ذکرعالئم,تشخیص و درمان توضیح دهد

 علل استئومیلیت,عالئم بالینی ,تشخیص و درمان استئومیلیت را بیان کند انواع تومورهاي دستگاه عضالنی را با توجه به منشا آنها لیست کند عالئم بالینی و روشهاي تشخیص و درمان تومورهاي دستگاه عضالنی اسکلتی را شرح دهد مراقبت هاي پرستاري در بیماران مبتال به تومورهاي دستگاه عضالنی اسکلتی را توضیح دهد نقرس و آرتریت نقرسی را با ذکر علل و عالئم بالینی ,تشخیص و درمان توضیح دهد& اختالالت بافت همبند
 انواع بیماري هاي بافت همبند را نام ببرد ریسک فاکتورها و روش هاي تشخیص در بیماري هاي بافت همبند را توضیح دهد عالئم بالینی هر یک از بیماري هاي بافت همبند را لیست کند روش هاي در مانی متداول در بیماري هاي بافت همبند را توضیح دهد§ آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش ,تست های تشخیصی و آزمایشگاهی
 قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش را نام ببرد عملکرد عملکرد هریک از اندام هاي گوارشی را در هضم و جذب غذا توضیح دهد انواع تست هاي آزمایشگاهی در تشخیص اختالالت گوارشی را شرح دهد مراقبت هاي پرستاري و آموزش به بیمار را جهت انجام تست هاي آزما یشگاهی توضیح دهد§ تغذیه در فرد سالم,انواع روش های تغذیه ای و ساماندهی و مراقبت از بیماران مبتال به سوءتغذیه
 سوءتغذیه را تعریف کرده ,عوامل خطر ,عالئم و فرایند درمان طبی آن را توضیح دهد اهداف لوله گذاري دستگاه گوارش و انواع روش هاي تغذیه لوله اي را بیان کند مراقبت هاي پرستاري از بیماران داراي لوله گوارشی را توضیح دهد مهمترین عوارض ناشی از تغذیه لوله اي را لیست کند& اختالالت حفره دهان و مری
 تظاهرات بالینی مربوط به اختالالت حفره دهان و مري را توضیح دهد فرآیند تشخیص و درمان اختالالت دهان و مري را شرح دهد مراقبت هاي پرستاري از بیماران مبتال به اختالالت حفره دهان و مري را لیست کند یک فرآیند پرستاري جهت مددجویان مبتال به اختالالت مري تدوین کند§ اختالالت معده
 گاستریت حاد و مزمن را با ذکر علل توضیح دهدعالئم بالینی ,تشخیص و درمان گاستریت حاد و مزمن را توضیح دهد انواع اولسرپپتیک را نام برده عالئم هریک را شرح دهد انواع درمان هاي متداول در درمان اولسر پپتیک را شرح دهد مراقبت هاي پرستاري و آموزش به بیمار مبتال به اولسر پپتیک را توضیح دهد ریسک فاکتورهاي سرطان معده را لیست کند عالئم بالینی,تشخیص و درمان سرطان معده را شرح دهدیک برنامه مراقبتی کامل براي بیمار مبتال به سرطان معده که تحت جراحی قرار گرفته تدوین کند§ اختالالت روده و رکتوم(بیماری های التهابی,انسداد روده,کولیت اولسروز,بیماری کرون ,آپاندیسیت,پریتونیت,سرطان
های کولورکتال,هموروئید]فیشرآنال,کیست سینوس پیلونیدال)
 تظاهرات بالینی عمومی اختالالت روده ايااسهال ,یبوست,نف ,خونریزي ررا توضیح دهد فرآیند تشخیص و درمان طبی در بیماران مبتال به اختالالت روده اي را شرح دهد مراقبت هاي پرستاري ازبیماران مبتال به اختالالت روده اي را شرح دهد -یک برنامه آموزشی جهت بیماران مبتال به اختالالت روده اي تنظیم کند
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در طول ترم:

بارم
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سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس :برای هر غیبت غیرموجه در کالس نظری  5,9نمره و
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ردیف

تاریخ

عنوان

ساعت

آمادگی الزم دانشجویان قبل
از شروع کالس

0

31/3/6

03:10-01:01

اختالل تعادل مایعات بدن و فرآیندهاي تنظیم کننده حجم مایعات بدن
اهیپوولمی,هیپرولمیر

مطالعه

4

31/3/01

03:10-01:01

اختالالت مربوط به الکترولیت سدیم

مطالعه

1

31/3/43

03:10-01:01

اختالالت مربوط به الکترولیت پتاسیم

مطالعه

2

31/8/2

03:10-01:01

اختالالت اسید و باز

مطالعه

1

31/8/00

03:10-01:01

آناتومی و فیزیولوژِي دستگاه عضالنی اسکلتی
مروري بر معاینه فیزیکی دستگاه بررسی و شناخت بیمار مبتال به اختالالت عضالنی
اسکلتی و تست هاي آزمایشگاهی عضالنی اسکلتی

مطالعه

6

31/8/08

03:10-01:01

قالب هاي گچی و غیر گچی,تراکشن پوستی و استخوانی ,فیکساتور داخلی و خارجی

مطالعه

3

31/8/41جبرانی

03:10-01:01

صدمات عضالنی اسکلتیاکوفتگی,پیچ خوردگی,کشیدگی
شکستگی ها و دررفتگیر

مطالعه

8

31/8/41

03:10-01:01

بیماري هاي متابولیک استخوان

مطالعه

3

31/3/4

03:10-01:01

عفونت هاي استخوانی و تومورهاااستئومیلیت،آرتریت عفونی ،سل استخوانی ومفاصلر
اختالالت پا

مطالعه

01

31/3/3

03:10-01:01

بیماري هاي بافت همبند
الوپوس,آرتریت روماتوئید,اسکلرودرمیر

مطالعه

00

31/3/06

03:10-01:01

آناتومی و فیزیولوژي دستگاه گوارش و تست هاي تشخیصی

مطالعه

04

31/3/41

03:10-01:01

لوله گذاري دستگاه گوارش و انواع روش هاي تغذیه لوله اي

مطالعه

01

31/3/11

03:10-01:01

مطالعه اختالالت حفره دهان و مري
اسرطان هاي حفره دهان ,سنگ غدد بزاقی,التهاب غدد بزاقی,آشاالزي,اسپاسم منتشر
مري,زخم و پارگی مري,سرطان مري,رفالکس گاستروازوفاژیال,سوختگی هاي
شیمیایی مرير

مطالعه

02

31/01/3

03:10-01:01

اختالالت مربوط به معده
اگاستریت ,زخم معده ,سرطان معده ر

مطالعه

01

31/01/02

03:10-01:01

اختالالت روده اي
ااسهال و یبوست,بیماري هاي التهابی روده,سندرم هاي سوءجذب,انسداد روده
سرطان روده,آپاندیسیت,پریتونیت
اختالالت آنورکتال
اآبسه هاي آنورکتال,هموروئید,فیشرآنال,کیست سینوس پیلونیدالر

مطالعه

تاریخ امتحان میان ترم 59/5/27 :

تاریخ امتحان پایان ترم59/15/11:

