تسوِ تؼالی

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد تاکستاى
داًشکدُ پرستاری
طرح درس اختالالت هتاتَلیکی
آب ٍ الکترٍلیت

ًَع ٍ تؼداد ٍاحد ً :ظری ـ ٍ 0/6احد

ساعت آهَزشی  10/5 :ساػت

ًیوسال اٍل 96-95

ساػت ترگساری :

رٍز ترگساری :

هدرس  :هحودی

فراگیراى  :داًشجَیاى ترم  5پرستاری

ّذف کلی درس :
ایجبد تَاًبیی در داًطجَ بِ هٌظَر ارئِ هزالبت بِ هذدجَیبى بشرگسبل ٍ سبلوٌذ هبتال بِ بیوبری ّبی ضبیغ للب ٍ ػزٍق  ،تٌفس
 ،غذد ،هتببَلیک ٍ ػفًَی بز اسبس فزایٌذ پزستبری ٍ بب بْزُ گیزی اس هْبرت ّبی تفکز اًتمبدی .
شرح درس :
ایي درس ضبهل اختالالت هتببَلیکی  ،بیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز ٍ رٍش کبر در اعبق ػول  ،اختالالت سیستن ّبی حوبیتی ،
هحبفظتی  ،حسی ٍ ضٌبختی ـ ادراکی هی ببضذ  .ضوي تذریس ایي درٍس بِ داًطجَ کوک هی ضَد آهَختِ ّبی خَد را بب آهَختِ
ّبی لبلی تلفیك ًوَدُ ٍ بب بْزُ گیزی اس ىظزیِ ّب ٍ هفبّین پزستبری ٍ هْبرتْبی تفکز خالق بزاسبس فزآیٌذ پزستبری بِ هزالبت
اس هذدجَیبى بشرگسبل ٍ سبلوٌذ ًیبسهٌذ درهبًْب ٍ هذاخالت پزستبری در بیوبری ّبی داخلی ٍ جزاحی بپزداسد .
طرح درس غدد ٍ هتاتَلیسن
شرح درس:
در ایي درس ابتذا داًطجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی غذد آضٌب هی ضًَذ .سپس بِ بزرسی ٍ ضٌبخت ٍ هؼبیٌبت فیشیکی غذد
هتزضحِ داخلی پزداختِ ٍ بِ اختالالت هزبَط بِ غذد تیزٍئیذ ٍ پبراتیزٍئیذ  ،اختالالت غذد آدرًبل  ،اختالالت غذُ ّیپَفیش ٍ
الذاهبت پزستبری بب تأکیذ بز فزآیٌذ پزستبری ٍ تفکز خالق در هزالبت اس هذدجَیبى بشرگسبل ٍ ٍ سبلوٌذ پزداختِ خَاّذ ضذ.

ّذف کلی :

1

آضٌبیی داًطجَیبى بب اختالالت هتببَلیکی ،ػالین ،رٍش ّبی تطخیص ٍ درهبى ٍ هزالبتْبی پزستبری بز اسبس فزآیٌذ پزستبری

اّذاف اختصبصی :
 - 1آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی سیستن ّبی هتببَلیکی بذى را در دٍ بٌذ ضزح دّذ .
ً - 2کبت هْن در بزرسی ٍضؼیت سالهت سیستن هتببَلیکی بذى را لیست کٌذ.
 - 3تستْبی رایج تطخیصی در اختالالت هتببَلیکی را بِ عَر هختصزضزح دّذ.
 - 4هزالبتْبی پزستبری را در بیوبر هبتال بِ اختالالت تیزٍئیذ ضزح دٌّذ.
 - 5هزالبتْبی پزستبری را در بیوبر هبتال بِ اختالالت پبراتیزٍئیذ ضزح دٌّذ.
 - 6هزالبتْبی پزستبری را در بیوبر هبتال بِ اختالالت غذُ ّیپَفیش ضزح دٌّذ.
 - 7هزالبتْبی پزستبری را در بیوبر هبتال بِ دیببت ضزح دٌّذ.
 - 8هزالبتْبی پزستبری را در بیوبر هبتال بِ اختالالت غذُ آدرًبل ضزح دٌّذ.
هذت زهبى تذریس  11 :سبػت
رٍش تذریس  :سخٌزاًی  ،پزسص ٍ پبسخ  ،بحج گزٍّی
گرٍُ ّذف  :داًطجَیبى تزم  5کبرضٌبسی پزستبری

جلسِ
1
2
3
4
5

رئَس هطالة هثحث غدد ٍ هتاتَلیسن
هؼزفی ،ارائِ عزح درس ،هزٍری بز آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی سیستن هتببَلیسن  ،بزرسی ٍ
ضٌبخت غذد هتزضحِ داخلی ؛ تبریخچِ سالهتی ٍ هؼبیٌبت فیشیکی
تست ّبی تطخیصی  ،اختالالت تیزٍئیذ (ّیپَ تیزٍئیذیسن ٍ ّیپز تیزٍئیذیسن)
اداهِ اختالالت تیزٍئیذ(تیزٍئیذیت  ،گَاتز )  ،اختالالت پبراتیزٍئیذ
(ّیپَپبراتیزٍئیذیسن)
اختالالت پبراتیزٍئیذ (ّیپزپبراتیزٍئیذیسن  ) ،اختالالت غذُ ّیپَفیش (کن کبری ٍ
پزکبری)
دیببت ( تؼزیف بیوبری ٍ اًَاع آى  ،ػالئن ببلیٌی  ،ریسک فبکتَرّب  ،تطخیص پزستبری ٍ
هزالبتْبی هزبَعِ)
اداهِ هبحج دیببت (درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی  ،ػَارض دیببت کَتبُ هذت ٍ بلٌذ هذت

6

ٍ هزالبتْب ٍ الذاهبت السم جْت پیطگیزی اس ػَارض یب پیطزفت بیطتز) ٍ اختالالت غذد
آدرًبل (بیوبری آدیسَى)

7

اداهِ اختالالت غذد آدرًبل (بیوبری کَضیٌگ ٍ آلذستزًٍیسن اٍلیِ  ،فئَکزٍسیتَهب)
2

زهاى ترگساری

ٍسبیل کوک آهَزشی  :پزٍصکتَر  ،کبهپیَتز  ،پبٍرپَیٌت
شیَُ ارزشیببی :
حضَر فؼبل ٍ هطبرکت در بحج ّبی کالسی %10 :
کٌفزاًس کالسی  20 :درصذ
اهتحبى هیبى تزم حذفی  45 :درصذ
اهتحبى پبیبى تزم  25:درصذ
شبیبى رکر است هببحث برای اهتحبى هیبى ترم ٍ پبیبى ترم هشخص شذُ ٍ بِ اطالع داًشجَیبى گراهی خَاّذ رسیذ .
*هَضَع کٌفراًس بب پیشٌْبد داًشجَ ٍ هَافقت استبد تعییي هی شَد .
* سیبست هسئَل دٍرُ در برخَرد بب غیبت ٍ تبخیر داًشجَ در کالس درس  :کسز ًوزُ ٍ بزخَرد عبك ضَابظ آهَسضی
هٌببع پیشٌْبدی هبحث غذد ٍ هتببَلیسن :
 1ـ بزًٍز ٍ سَدارث ،پزستبری داخلی ٍ جزاحی( کبذ ٍ غذد)  .تزجوِ احوذ ػلی اسذی ًَلببی ً ،بّیذ دّمبى ًیزی ٍ ،یزایص
صذیمِ سبلویً .طز جبهغ ًگز  ،چبپ سَم .1391 .
 2ـ اسذی ًَلببی الف  .پزستبری سبلوٌذی.تزجوِ سیبهک لبسوی ٍ ،یذا لذرتی  ،اسوبػیل فالح هْز آببدی  ،فزضتِ رضبیی  .تْزاى:
ًطز جبهغ ًگز.1392.
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