باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه
پرستاری
طرح درش پرضتبری بیوبریِبی پرضتبری ضبلوٌذاى 2
ضیطتن دفؼی ادراری (کلیْی) ّ اختالالت ضیطتن آًْرکتبل
ًیوطبل دّم ضبل تذصیلی 89-89
هیساى ّادذ 8 :جلطَ  2ضبػتَ هؼبدل ّ 1/2ادذ
ًْع ّادذ ً :ظری
فراگیراى :داًشجْیبى کبرشٌبضی پرضتبری ترم 4
درّش پیشٌیبز :دارّشٌبضی ،پرضتبری ضبلوٌذاى 1
هذرش  :آقبی ًبهْر
هذل کالش  :ضبلي شِیذ پبرضب
ضبػت کالش :

هقذهَ :
ایي درّش شبهل اختالالت دفؼی کلیْی ّ اختالالت ضیطتن آًْرکتبل هی ببشذ .ضوي تدذریص ایدي درّش بدَ داًشدجْ کودش هدی شدْد
آهْختَ ُبی خْد را بب آهْختَ ُبی قبلدی تلییدن ًودْدٍ ّ از ًظریدَ ُدب ّ هیدبُین پرضدتبری ّ هِدبرت ُدبی تیگدر خدالب ٌُ دبم کدبربرد فرآیٌدذ
پرضتبری در هراقبت از هذدجْیبى بسرگطبل ّ ضبلوٌذ بِرٍ گیرد.
ُذف کلی:
ایجبد تْاًبیی در داًشجْ بدَ هٌظدْر ارا دَ هراقبدت بدَ هدذدجْیبى بسرگطدبل ّ یدب ضدبلوٌذ هبدتال بدَ اخدتالالت شدبیغ ضیطدتن ادراری بدر
اضبش فرآیٌذ پرضتبری ّ بب بِرٍ گیری از هِبرت تیگر خالب ّ پبیبٌذی بَ اصْل اخالقی ّ هْازیي شرػی در خذهبت پرضتبری
اُذاف ّیژٍ رفتبری :
داًشجْ در پبیبى دّرٍ قبدر ببشذ:
 -1آًبتْهی ّ فیسیْلْژی ضیطتن ادراری را تشریخ ًوبیذ.
 -2آًبتْهی ّ فیسیْلْژی ضیطتن آًْرکتبل را تشریخ ًوبیذ.
ً -3ذٍْ گرفتي تبریخچَ ضالهت بیوبر را از ًظر اختالالت ضیطتن ادراری شرح دُذ.
 -4هؼبیٌبت کلیٌیگی ّ تطت ُبی تشخیصی الزم ( ػال ن شبیغ) برای تشخیص اختالالت ضیطتن ادراری را بشٌبضذ.
 -5هؼبیٌبت کلیٌیگی ّ تطت ُبی تشخیصی الزم برای تشخیص اختالالت ضیطتن ادراری را بشٌبضذ.
 -6ػلت  ،ػْاهل خطدر  ،پدبتْفیسیْلْژی  ،ػال دن ّ ًشدبًَ ُدب  ،رّظ ُدبی تشخیصدی  ،اًدْاع درهدبى ُدبی طبدی  ،دارّیدی ّ جراددی ّ
ػْارض ًبشی از بیوبری ّ درهبى را در اختالالت زیر شرح دُذ:
الف :اختالالت ػیًْی ضیطتن ادراری شبهل ضیطتیت  ،آبطَ کلیَ  ،پیلًْیریت ّ گلْهرًّیریت
ة :تْهْرُبی دضت بٍ ادراری
ج :صذهبت دضت بٍ ادراری ( ترّهب)
د :ضٌگ ُبی ضیطتن ادراری
ُـ  :هشگالت دفؼی ( ادتببش ّ بی اختیبری ادراری  ،هثبًَ ًْرّژًیش)
ز :بیوبریِبی ػرّقی ضیطتن ادراری
حُ :یذرًّیرّزیص
طُ :یپرترّفی پرّضتبت ّ پرّضتبتیت
ی :اختالالت بیضَ ( ضرطبى بیضَ  ،اّرکیتُ ،یذرّضل ّ ،اریگْضل ،کریپتْرکیذیطن)
 -9هراقبت ُبی الزم پرضتبری را بب تبکیذ بر هراقبت از خْد  ،آهْزظ بَ بیوبر  ،خبًْادٍ ّ جبهؼَ در اختالالت فْب شرح دُذ.
اضتراتژی آهْزشی :
ضخٌراًی ّ بذث فؼبل کالضی
ّضبیل ضوؼی ّ بصری :

اضالیذ( پبّرپْیٌت) – گچ ّ تختَ
رّظ ارزشیببی:
اهتذبى پبیبى ترم بَ صْرت ضئْاالت تطتی ّ تشریذی (ً %98ورٍ)
شرکت در بذث ُبی کالضی ّتِیَ کٌیراًص(ً%28ورٍ)

1- Suzanne, c; Smeltzer Brend G, Bare (0228). Brunner and Suddarth's Textbook of
MEDICAL Surgical Nursing, 11 th Edition, lippincott Williams and Wilking.
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