دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
جلسه 1 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس  :بررسی عملکرد کلیه و مجاری ادراری

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با ساختار و عملکرد کلیه و مجاری و روشهای بررسی و تشخیصی مربوط به آن آشنا گردد
اهداف رفتاری
ساختمان و وظایف کلیه و دستگاه ادراری را شرح دهد
نقش کلیه را در تنظیم تعادل آب و الکترولیتها و تعادل اسید
و باز و فشارخون تشریح نماید
مداخالت سالمندی مرتبط با عملکرد سیستم ادراری فوقانی و
تحتانی را توصیف نماید
روش های تشخیصی مورد استفاده جهت تعیین عملکرد بخش
های فوقانی و تحتانی دستگاه ادراری را شرح دهد
آموزش و آماده سازی بیمارانی که دستگاه ادراری انها مرد
ارزیابی قرار می گیرد را اجرا کند

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

امتحان میان ترم و پایان ترم .1پرستاری داخلی
جراحی برونر (کلیه و
مجاری ادراری)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 2 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس  :مراقبت از بیماران با اختالالت کلیوی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با ساختار و عملکرد کلیه و مجاری و روشهای بررسی و تشخیصی مربوط به آن آشنا گردد
اهداف رفتاری
شایع ترین تظاهرات بالینی اختالالت کلیوی را شرح دهد
پاتوفیزیولوژی  ،تظاهرات بالینی  ،درمان های دارویی و
مراقبتهای پرستاری بیماری های گلومرولی را مقایسه نماید
علل نارسایی حاد و مزمن کلیه را شرح داده و روش های
درمانی و مراقبتی آن را بیان نماید
علل  ،درمان و مراقبت پرستاری بیماران مبتال به سرطان
کلیوی را تشریح نماید
برنامه مراقبت پرستاری پس از عمل و برنامه آموزشی برای
بیمار تحت عمل جراحی کلیه و پیوند کلیه طراحی نماید

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (کلیه و
مجاری ادراری)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 0 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس  :مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دستگاه ادراری

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با علل و تشارات بالینی و مراقبتهای مربوط به عفونت های دستگاه ادراری  ،بی اختیاری ادراری ،
سنگ های کلیوی و سرطان مجاری ادراری تناسلی آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

عواملی را که در ایجاد عفونت های دستگاه ادراری فوقانی و
تحتانی موثر هستند مشخص نماید

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی برای بیماران
مبتال به عفونتهای دستگاه ادراری استفا ده نماید
برنامه آموزشی برای بیمار مبتال به بی اختیاری ادراری طراحی
نماید
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به سنگ های کلیوی استفاده نماید
پاتوفیزیولوژی  ،تظاهرات بالینی و تدابیر مراقبتی از بیمار
مبتال به سرطان مجاری اداری را تشریح نماید

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (کلیه و
مجاری ادراری)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 4 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس :بررسی و درمان مربوط به فرآیندهای فیزیولوژیک زنان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با بررسی و درمان مربوط به فرآیندهای فیزیولوژیک زنان آشنا گردد
اهداف رفتاری
آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل زنان را شرح دهد
روش های بررسی موثر فرآیندهای فیزیولوژیک زنان را شرح
دهد
معاینات تشخیصی و آزمایشاتی را که به منظور تعیین
تغییرات دستگاه تناسلی و عملکرد آن بکار می رود و نیز نقش
پرستار را قبل  ،حین و بعد از آنها شرح دهد
روش های پیشگیر از بارداری و موارد مراقبتی و آموزش
بهداشت آن را شرح دهد
دالیل نازایی و درمان آن را توضیح دهد
یک برنامه آموزشی برای زنان در مرحله نردیک به یائسگی یا
یائسگی کامل تهیه نماید

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تولید
مثل و بیماری های
پستان)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 5 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس :مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دستگاه تناسلی زنان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دستگاه تناسلی زنان آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

انواع مختلف عفونتهای واژینال  ،عالئم و نشانه ها و درمان
های هر یک را مقایسه نماید

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

با استفاده از فرآیند پرستاری  ،برنامه مراقبتی برای بیماران
مبتال به عفونت های ناحیه والو و اژینال تنظیم نماید
عالئم  ،نشانه ها  ،درمان و مراقبتهای پرستاری از فرآیندهای
التهابی و اختالالت ساختمانی و دستگاه تولید مثل زنان را
مورد بحث قرار دهد
با استفاده از فرآیند پرستاری  ،به عنوان چارچوب مراقبتی از
بیماری که قرار است تحت عمل هیسترکتومی قرار گیرد ،
مراقبت نماید

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تولید
مثل و بیماری های
پستان)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 6 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس :بررسی و درمان بیماران مبتال به اختالالت پستان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با بررسی و درمان بیماران مبتال به اختالالت پستان آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

آناتومی و فیزیولوژی پستان را شرح دهد

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

بررسی ها و آزمایشات تشخیصی که برای تشخیص اختالالت
پستان مورد استفاده قرار می گیرند را مشخص کند
پاتوفیزیو لوژی اختالالت خوض خیم و بدخیم پستان را
مشخص کرده و توضیح دهد
روش های مختلف درمان سرطان پستان را شرح دهد

از فرآیند پرستاربی به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
تحت درمان سرطان پستان استفاده کند

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تولید
مثل و بیماری های
پستان)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 7 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس بررسی و درمان مشکالت مرتبط با فرآیند تولید مثل در مردان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با بررسی و درمان مشکالت مرتبط با فرآیند تولید مثل در مردان آشنا گردد
اهداف رفتاری
ساختمان و عملکرد سیستم تولید مثل مردان را شرح دهد
بررسی و شناخت سیستم تولید مثل مردان را مورد بحث قرار
داده و آزمایشات تشخیصی که به منظور تکمیل بررسی انجام
می شوند را تعیین کند
انواع پروستاتکتومی را با توجه به مزایا و معایب آنها با هم
مقایسه کند
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی در ببمار تحت
عمل جراحی پروستاتکتومی استفاده کند
مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به سرطان بیضه را
شرح دهد

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تولید
مثل و بیماری های
پستان)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 8:

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس بررسی عملکرد قلبی عروقی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با روش های بررسی عملکرد قلبی عروقی آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

ارتباط بین ساختار آناتومیک و عملکرد فیزیولوژیک سیستم
قلبی عروقی را شرح دهد

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

بررسی کاملی از عوامل خطر در تاریخچه سالمتی و معاینه
بالینی بیمار مبتال به بیماری قلبی عروقی بعمل آورد
درباره شاخص های آزمایشگاهی و رویه های تشخیصی
بیماریهای قلبی عروقی و آماده کردن بیمار حهت انجام آنها
بحث کند
راه های مختلف کنترل وضعیت همودینامیک مثل فشار ورید
مرکزی  ،فشار شریان ریوی و کنترل فشار شریانی با توجه به
موارد استفاده  ،عوارض احتمالی و مداخالت پرستاری آن را
بیان نماید

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (
بیماری های قلب و
عروق)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 9 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر قلب

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر قلب آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

پاتوفیزیولوژی  ،تظاهرات بالینی و درمان آترواسکلروز عروق
کرونر را شرح دهد

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

پاتوفیزیولوژی  ،تظاهرات بالینی و درمان آنژین صدری را
توصیف کند
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به آنژین صدری استفاده کند
پاتوفیزیولوژی  ،تظاهرات بالینی و درمان انفارکتوس میوکارد
را شرح دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به انفارکتوس میوکارد استفاده کند
مراقبت پرستاری از بیمار تحت درمان مداخله ای تهاجمی
کرونر از طریق جلد را شرح دهد
مراقبت پرستاری از بیمار تحت درمان جراحی قلب را توضیح
دهد

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (بیماری
های قلب و عروق)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 13 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختمانی  ،عفونی و التهابی قلب

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختمانی  ،عفونی و التهابی قلب آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

اختالالت دریچه ای قلب را تعریف کرده  ،پاتوفیزیولوژی ،
تظاهرات بالینی و مراقبت و درمان بیماران مبتال به اختالالت
دریچه میترال و آئورت را شرح دهد

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

انواع جراحی ترمیمی و تعویض دریچه به منظور اصالح
مشگالت دریچه ای و مراقبت مورد نیاز بیماران تحت عمل
جراحی این روش ها را توضیح دهد
پاتوفبزیولوژی  ،تظاهرات بالینی  ،مراقبت و درمان بیماران
مبتال به کاردیومیوپاتی را شرح دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به کاردیومیوپاتی و پریکاردیت استفاده کند
پاتوفبزیولوژی  ،تظاهرات بالینی  ،مراقبت و درمان بیماران
مبتال به بیماری های عفونی قلب را شرح دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به بیماری های عفونی قلب استفاده کند

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (بیماری
های قلب و عروق)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 11 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس مراقبت از بیماران مبتال به عوارض ناشی از بیماری های قلبی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مراقبت از بیماران مبتال به عوارض ناشی از بیماری های قلبی آشنا گردد
اهداف رفتاری
روش اداره بیمار مبتال به نارسایی قلبی را توضیح دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیمار
مبتال به نارسایی قلب استفاده کند
مراقبت های پزشکی و پرستاری از مبتالیان به شوک
کاردیوژنیک و ادم ریه را شرح دهد
مداخالت پزشکی و پرستاری از مبتالیان به وقایع
ترومبوآمبولی  ،افیوژن پریکارد و ایست ناگهانی قلبی را توضیح
دهد

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (بیماری
های قلب و عروق)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 12 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس بررسی و مراقبت از مبتالیان به اختالت عروقی و مشکالت گردش خون محیطی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با نحوه بررسی و مراقبت از مبتالیان به اختالت عروقی و مشکالت گردش خون محیطی آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

عوامل آناتومیک و فیزیولوژیک موثر بر جریان خون محیطی و
اکسیژن زسانی بافت را مشخص کند

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به نارسایی گردش خون اندامها استفاده کند
بیماریهای مختلف شریانی  ،علل  ،تغییرات پاتولوژیک ،
تظاهرات بالینی  ،مراقبت  ،درمان و پیشگیری آنها را با
یکدیگر مقایسه کند
پیشگیری  ،مراقبت و درمان ترومبوز وریدی عمقی را شرح
دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به زخمهای اندام تحتانی استفاده کند

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (بیماری
های قلب و عروق)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس بررسی عملکرد تنفسی

جلسه 10 :

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با بررسی عملکرد تنفسی آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

ساختمان و عملکرد راه های تنفس فوقانی و تحتانی را توضیح
دهد

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

تهویه  ،پرفیوژن  ،دیفیوژن و اختالالت تهویه – پرفیوژن را
توضیح دهد
روش های بررسی و شناخت جامع سیستم تنفس را توضیح
دهد
نشانه های اختالل عملکرد تنفسی حاصل از تاریخچه و معاینه
فیزیکی را تشخیص دهد
تست های تشخیصی و اقدامات پرستاری مربوط به آنها را
برای ارزیابی عملکرد تنفسی تعیین نماید

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تنفس
و تبادالت گازی)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 14 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت سیستم تنفسی فوقانی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت سیستم تنفسی فوقانی آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

مراقبتهای پرستاری از بیمارانی را که به اختالالت سیستم
تنفسی فوقانی مبتال هستند  ،شرح دهد

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

اختالالت سیستم تنفسی فوقانی و بیماری های عفونی این
سیستم را با در نظر گرفتن علت بروز  ،عالئم بالینی  ،درمان و
پیشگیری مقایسه کند
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
با عفونتهای سیستم تنفسی فوقانی استفاده کند
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
تحت الرنژکتومی استفاده کند

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تنفس
و تبادالت گازی)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 15 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت سیستم تنفسی تحتانی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت سیستم تنفسی تحتانی آشنا گردد
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

انواع بیماری های عفونی ریه را با توجه به علت  ،عالئم بالینی
 ،اقدامات پرستاری  ،عوارض و پیشگیری مقایسه کند

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

از فرآیند پرستاری به عنوان جارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به پنومونی استفاده کند
عوامل خطر ساز آمبولی ریه  ،روش های پیشگیری و درمان
آن را توصیف کند
درباره روش های درمان و برنامه های پرستاری مربوطه در
مبتالیان به سرطان ریه بحث نماید

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تنفس
و تبادالت گازی)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

جلسه 16 :

نام درس  :پرستاری بزرگساالن سالمندان 2

مدت کالس 2 :ساعت و  03دقیقه

مدرس  :دکتر ........

موضوع کالس درمان و مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های انسدادی مزمن ریه

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با درمان و مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های انسدادی مزمن ریه آشنا گردد
اهداف رفتاری
پاتوفیزیولوژی بیماری های انسدادی مزمن ریه را شرح دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران
مبتال به بیماری های انسدادی مزمن ریوی استفاده کند
پاتوفیزیولوژی برونشکتازی را شرح داده و ارتباط آن را با
عالئم و نشانه های برونشکتازی بیان نماید
تدابیر طبی و پرستاری مربوط به برونشکتازی را شرح دهد

پاتوفیزیولوژی آسم را توضیح دهد

در مورد داروهای مصرفی و مراقبتهای پرستاری مربوط به آسم
بحث کند

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

سخنرانی تعاملی

پاورپوینت

امتحان میان ترم و پایان ترم

منابع آموزشی
.1پرستاری داخلی
جراحی برونر (تنفس
و تبادالت گازی)
.2مجموعه کامل
دروس پرستاری میترا
ذوالفقاری و همکاران

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیازPower point –:موالژ و ..
ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای-آزمون تشریحی و....
منابع آموزشی:کتاب-فصل-آخرین ویرایش

