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اّداف کلی درس:
ردیف
1

عٌَاى

آشٌایی داًشجَ با فیسیَلَشی ،فیسیَپاتَلَشی ،ػلل  ،تشخیص ٍ درهاى اًَاع بیواریْای پَستی ٍ هقاربتی در غیرحاهلگی ٍ حاهلگی
آشنایی دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل  ،تشخیص و درمان انواع بیماریهای عفونی در غیرحاملگی و حاملگی

2

اشنایی دانشجو با نیازهای اساسی انسان و مفاهیم و اصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی

3

اّداف اختصاصی درس:
عٌَاى

از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره:
الف :فيزيوپاتولوژي بيماريهاي پوست و آميزشی

ااًاتَهی ،فیسیَلَشی ،فیسیَ پاتَلَزی ٍ اصَل درهاى بیواریْای پَستی شاهل

درهاتیت
 کْیر ٍ الرشی بیواریْای کالزى پسَریازیس ،لیکي پالى بیواریْای تاٍلی پَست خالْا ،پیگواًتاسیَى ٍ خارش بْذاشت ٍ تقَیت هَ ٍ بیواریْای شایغ هَ ٍ اثر حاهلگی ٍ شیردّی بر هَشٌاخت بیواریْای پَستی دٍراى حاهلگی (خارش حاهلگی –  ٍ pupppتب خال حاهلگی)
تغییرات فیسیَلَشیك پَست در طی حاهلگی را شرح دّذ .
اتیَلَشی ایي بیواریْا را شرح دّذ .
ػالئن بالیٌی آًْا را ًام ببرد .
رٍشْای تشخیصی ایي بیواریْا را بیاى کٌذ .
رٍشْای درهاًی آًْا را تَضیح دّذ .
ب :فيزيوپاتولوژي بيماريهاي عفونی

 -1آشنايي با بيماريهاي ويروسي( سرخجه – آبله مرغان – آنفلوآنسا – پوليوميليت )
اپیذهیَلَشی ٍ پاتَشًس ایي بیواریْا را شرح دّذ .
تظاّرات بالیٌی آًْا را ًام ببرد .
رٍشْای تشخیصی ایي بیواریْا را بیاى کٌذ.
درهاى ایي بیواریْا را تَضیح دّذ .
ًحَُ پیشگیری از ایي بیواریْای را شرح دّذ .
سٌذرم سرخجِ هادرزادی ٍ آبلِ هرغاى هادرزادی را شرح دّذ .

 -2آشنايي با بيماريهاي ويروسي و هرپس – هپاتيت – مننژيت – وبا
-

اپیذهیَلَشی ٍ پاتَشًس ایي بیواریْا را بیاى کٌذ .
ػالئن ایي بیواریْا را ًام ببرد .
رٍشْای تشخیصی ایي بیواریْا را شرح دّذ .
ًحَُ پیشگیری از ایي بیواریْا را تَضیح دّذ .

 -3آشنايي با بيماريهاي بامتريال (فارنژيت و مخملل – تيفوئيد – تب مالت و شيگلوز )
 اپیذهیَلَشی ٍ پاتَشًس ایي بیواریْا را شرح دّذ. ػالئن بالیٌی اًْا را شرح دّذ. رٍشْای تشخیصی ایي بیواریْا را بیاى کٌذ. رٍشْای درهاًی ایي بیواریْا را تَضیح دّذ .ًحَُ پیشگیری از ایي بیواریْا را شرح دّذ .
 -4آشنايي با بيماريهاي پروتوزوئري (تومسوپالسموز و ماالريا)
-

اپیذهیَلَشی ٍ پاتَشًس ایي بیواریْا را شرح دّذ .
تظاّرات بالیٌی آًْا را ًام ببرد.
رٍشْای تشخیصی ایي بیواریْا را بیاى کٌذ.
درهاى ایي بیواریْا را شرح دّذ .
ًحَُ پیشگیری از ایي بیواریْا را شرح دّذ .

تَکسَپالسوَز در حاهلگی ٍ اثرات آى را تَضیح دّذ .
 -5آشنايي با بيماريهاي مقاربتي( سيفليس– سوزاك – شاننروئيد )
-

پاتَشًس ایي بیواریْا را شرح دّذ .
ػالئن بالیٌی آًْا را ًام ببرد .
راّْای اًتقال ایي بیواریْا را ًام ببرد .
رٍشْای تشخیص آًْا را تَضیح دّذ .
رٍشْای درهاًی آًْا را شرح دّذ .
اثرات ایي بیواریْا بر رٍی حاهلگی را بیاى کٌذ .

ًحَُ پیشگیری از آًْا را بیاى کٌٌذ .
 -6آشنايي با بيماريهاي مقاربتي  LGV,HPVو مالميديا – ترينومونا
-

پاتَشًس ایي بیواریْای را شرح دّذ .
راّْای اًتقال ایي بیواریْا را تَضیح دّذ
ػالئن بالیٌی آًْا را ًام ببرد .
رٍشْای تشخیصی آًْا را بیاى کٌذ.
رٍشْای درهاًی ایي بیواریْا را تَضیح دّذ.
ًحَُ پیشگیری از آًْا را بیاى کٌذ .

اثرات آًْا بر رٍی حاهلگی را شرح دّذ .
 -7آشنايي با بيماري ايدز
-

پاتَشًس ایذز را شرح دّذ .
راّْای اًتقال بیواری ایذز را بیاى کٌذ .
ػالئن بالیٌی ایذز را ًام ببرد .
رٍشْای تشخیصی آى را شرح دّذ .
ًحَُ کٌترل ٍ پیشگیری از آى را بیاى کٌذ.
رٍشْای درهاًی ایذز ٍ درهاى آى را بیاى کٌذ .

ایذز در حاهلگی ٍ درهاى آى را بیاى کٌذ .
ج :مفاهيم و اصول مراقبت از بيماران داخلی و جراحی

 -1نیازهای اساسی انسان در هنگام سالتم
 -2اشنانی یا تمفاهیم سالتم
 -3فاانندتمااقب

ییااری نراا تمتلف

در ان زتمین

ییاای  ،درد( انواع  ،عفل تمااقب ) خواب،آغاا تمااقبلها تماگ

از تمادری ک فازند خود را ی عف

سقط نا تماگ یعداز تولداز دس

دادهاس  ،تمااقب

از تمادران دچار افسادگی پس

از زاناان
حی

یعد از اعاال جااحی تمااقب

 -4تمااقب

قبف

 -5تمااقب

از عفونلهای ییاارسلانی

از تمدران سزارننی  ،هیسلاکلوتمی

هٌابغ اصلی درس (عٌَاى کتاب ً ،ام ًَیسٌدُ  ،سال ٍ هحل اًتشارً ،ام ًاشر ،شوارُ فصَل یا صفحات هَرد ًظر در ایي درس -در صَرتی کِ
هطالعِ ّوِ کتاب یا ّوِ هجلدات آى تِ عٌَاى هٌثع ضرٍری ًثاشد)
عٌَاى
 – 1تارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس جلد اٍل ٍ دٍم
 – 2کارًت تارداری ٍ زایواى .دکتر ًادر قطثی
 – 3هاًَئل تارداری ٍ زایواى .دکتر هٌجوی ٍ ّوکاراى
 – 4کاًیٌگْام ٍ ّوکاراى  ،تارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس  .ترجوِ  :قاضی جْاًی ،تْرام  .تْراىً ،شر گلثاى 1385
 – 5آًدرئَلی ٍ ّوکاراى  .هثاًی طة داخلی سسیل ( )2004ترجوِ ارجوٌد ،هحسي ٍ ًجفی ،ایرج  .تْراىً ،شر ًسل فردا1383 ،
 – 6تراى ٍالد ،جیي ٍّوکاراى  ،اصَل طة داخلی ّاریسَى ( .)2005ترجوِ ارجوٌد ،هحسي ٍ ًجفی ،ایرج  .تْراىً ،شر ًسل فردا1383 ،

- pregnancy, Birth and maternity care
- maternity and woman Health care

- active management of labor
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