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٭تعداد و نوع واحد (نظری/عملی)  3 :واحد نظری
٭دروس پيش نياز :پرستاری بزرگساالن/سالمندان 1
٭نام مسئول :قلب:خانم قوی/تنفس:رضاییان/نفرولوژی و:...اقای نامور
٭هدف کلی درس:
در پایان دوره دانشجو بایستي با بیماریهای مربوط به سیستم های قلبي-عروقي  ،تنفسي  ،بیماریهای سیستتم ادراری و بیماریهتای شتای زنتان و
بیماریهای شای سیستم تناسلي مردان ،عالئم و تشخیص بیماریهای مذکور  ،درمان و مراقبت پرستاری این بیماریها با تاکید برآموزش بته بیمتار
وخانواده وی را فراگیرد .
اهداف اختصاصی هر جلسه :دانشجویان در پایان دوره قادر باشند :
§ آناتومی و فيزیولوژی قلب
-

ساختمان قلب ،الیه های آن و عروق کرونر را شرح دهد
عملکرد قلب را بطور کامل توضیح دهد
هدایت الکتریکي قلب را شرح دهد
گردش خون قلبي و ریوی را توضیح دهد

§ اطالعات عينی و ذهنی مربوط به بيماریهای قلبی
-

نشانه های مختلف بیماریهای قلبي را لیست نماید
درد قفسه سینه ،تنگي نفس و کوتاهي تنفس را شرح دهد
سرفه و خصوصیات آن را بیان نماید .
به خستگي و علت وجود آن در بیماریهای قلبي اشاره نماید
سنکوپ و غش کردن را شرح دهد

 -چماقي شدن انگشتان ،ارتوپني و  PNDرا توضیح دهد

§ تستهای تشخيصی در بيماریهای قلبی
 انواع تستهای تشخیصي مربوط به بیماریهای قلبي (تهاجمي و غیر تهاجمي ) نظیر نوار قلب ،اکو،تست ورزش ،کتتریزاسیون قلبي و )...را شرح دهد
 مراقبتهای قبل – حین و پس از تستهای تشخیصي بیماریهای قلبي را توضیح دهد§ تقسيم بندی بيماریهای قلبی ،بیماریهای التهابي قلب و پریکارد
 انواع تقسیم بندی بیماریهای قلبي (مادرزادی – اکتسابي – دریچه ای ،سیانوز دهنده و غیر سیانوز دهنده و  )...را لیست نماید پری کاردیت را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم  ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد اندوکاردیت باکتریایي تحت حاد ) (SBEرا با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و نحوه درمان  ،اقدامات پیشگیریکننده و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد
§ بيماریهای دریچه ای قلب ،درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه
 بیماریهای مربوط به دریچه های قلب را لیست کند بیماریهای دریجه میترال (تنگي میترال،پروالپس و  )...با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهایپرستاری شرح دهد .
 بیماریهای دریچه سر لختي را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد. بیماریهای آئورت (تنگي و  )....رااز نظر پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد .§ نارسایی احتقانی قلب ،آئوریسم قلبي  ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه
 نارسایي احتقاني قلب  CHFرا با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد . آنوریسم قلبي را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد§ آناتومی و فيزیولوژی عروق ،اپیدمیولوژی و اتیولوژی و فاکتورهای خطر در بیماریهای قلبي
-

آناتومي شریانها – وریدها و مویرگها را شرح دهد
عملکرد شریان ها – وریدها و مویرگها را توضیح دهد
به اپیدمیولوژی و اتیولوژی بیماریهای قلبي – عروقي اشاره نماید
فاکتورهای خطر در بیماریهای قلبي را شرح دهد
اقدامات پیشگیری کننده در ابتالء به بیماریهای قلبي –عروقي را ذکر نماید

§ بيماری افزایش فشار خون ،عالئم فدرمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه
 فشار خون را تعریف کند -انواع پرفشاری خون را شرح دهد

 پاتوفیزیولوژی ،عالئم تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوط به افزایش فشار خون را توضیح دهد§ عالئم بيماریهای عروقی ،تستها ی تشخیصي ،بیماریهای سرخرگي (آرترواسکلروز ،آترواسکلروز) و بیماریهای انسدادی سرخرگي  :برگر
-

– رینود
عالئم بیماریهای عروقي (شریاني و وریدی ) را شرح دهد
تستهای تشخیصي مربوط به عروق (تهاجمي و غیر تهاجمي) نظیر ونوگرافي و آنژیوگرافي ،سونوگرافي داپلر  ...توضیح دهد
بیماری آرتروواسکلروز را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و پیشگیری و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد .
بیماری آترواسکلروز را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،و عوامل مستعد کننده ،عالئم و تشخیص و پیشگیری و مراقبتهای پرستاری
توضیح دهد .
بیماری برگر را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عوامل خطر ،عالئم و تشخیص و پیشگیری و کنترل و مراقبتهای پرستاری توضیح
دهد .
بیماری رینود را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عوامل خطر ،عالئم و تشخیص و پیشگیری وکنترل و مراقبتهای پرستاری توضیح
دهد .

§ بيماریهای وریدی  :ترومبوفلبیت ،واریس ،ادم لنفاوی ،نارسایي وریدی
-

ترمبوفلبیت را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و پیشگیری ودرمان و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد .
واریس ،پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عوامل خطر ابتالء ،عالئم و تشخیص و پیشگیری ودرمان و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد .
ادم لنفاوی  ،پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم بالیني  ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان کند .
نارسایي وریدی ،،اتیولوژی ،عالئم بالیني  ،تشخیص  ،پیشگیری ودرمان و مراقبتهای پرستاری شرح دهد .

§ آناتومی – فيزیولوژی تنفس
-

راههای هوایي-فوقاني دستگاه تنفسي را از لحاظ آناتومي شرح دهد
بخشهای تحتاني دستگاه تنفسي را از لحاظ آناتومي توضیح دهد
عملکرد سیستم تنفسي را شرح دهد
تهویه و اکسیژناسیون را شرح دهد
اکسیژن درماني و طرق مختلف آن را شرح دهد
انواع حجم ها و ظرفیتهای ریوی را توضیح دهد

§ جمع آوری اطالعات ذهنی و عينی ،تستهای تشخیصي دستگاه تنفسي
-

اطالعات عیني و ذهني مربوط به سیستم تنفسي (سرفه  ،درد قفسه سینه ،تنگي نفس  ،سیانوز ،خلط و )...را بیان نماید
تستهای تشخیصي دستگاه تنفسي (تهاجمي و غیر تهاجمي ) نظیر آزمایش خلط ،PFT،برنکوسکوپي  CT،و  )...را شرح دهد .
مراقبتهای پرستاری قبل ،حین و پس از تستهای تشخیصي سیستم تنفسي را توضیح دهد .

§ عفونت راههای هوایی فوقانی
-

سرماخوردگي ،اتیولوژی ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
رینیت  ،اتیولوژی ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
سینوزیت  ،اتیولوژی ،پاتوفیزیولوژی ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
فازنژیت  ،اتیولوژی ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد

§ انسداد و ترومای راههای هوایی فوقانی
-

علل انسداد راههای هوایي فوقاني را بیان کند
شکستگي بیني ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبت ای پرستاری را شرح دهد

§ انسداد و سرطان حنجره
-

انسداد حنجره  ،پاتوفیزیولوژی  ،اتیولوژی ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
سرطان حنجره ،انواع  ،اتیولوژی ،عالئم ،تشخیص آن را ذکر نماید
انواع روشهای جراحي سرطان حنجره ،مزایا و معایب هر یك و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهد

§بيماریهای مزمن انسدادی ریه COPD
-

بیماریهای مزمن انسدادی ریه را توضیح دهد
انواع بیماریهای مزمن انسدادی ریه را نام ببرد
برونشیت را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
برونشکتازی را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
آمفیزم را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
آسم را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئ و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد

§ ترومای قفسه سينه (شکستگي دنده ،پنوموتوراکس ) ،تامپوناد ،آسپیراسیون
-

انواع ترومای نافذ و غیر نافذ قفسه سینه را بیان کند
شکستگي دنده ،انواع ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهد
پنوموتوراکس را از لحاظ پاتوفیزیولوژی  ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
تامپوناد را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را بیان نماید
آسپیراسیون و انواع آن را تعریف نماید
تشخیص و عالئم ،نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری و نحوه پیشگیری از آسپیراسیون را توضیح دهد

§ آمبولی ریه ،تومرهای دستگاه تنفسي ،عالئم و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه
-

آمبولي ریوی  ،پاتوفیزیولوژی  ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد
تومورهای ریه (خوش خیم و بدخیم) شرح دهد
عالئم تومورهای ریوی ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهد

§ سل ریوی ،آبسه ریوی ،بیماریهای پلور،درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه
-

شرح

سل ریوی را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،عالئم و راه انتقال آن ،تشخیص (تست مانتو و تفسیر آن ،درجه بندی سل )

دهد
نحوه درمان و رژیم دارویي ضد سل ،عوارض و نحوه مصرف و مراقبتهای پرستاری آموزشهای الزم را توضیح دهد
 آبسه ریوی را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و نحوه تشخیص و درمان و مراقبتهای پرستاری الزم شرحبیماریهای مختلف پلور (التهاب پلور ،افوزیون پلور ،امپیم) را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و نحوه
درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه بیان نماید

دهد
تشخیص و

§ آتلکتازی ،انسداد حاد تنفسي ،افزایش فشار ریوی ،عالئم ،درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه
-

آتکتازی را با توجه به پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و نحوه و درمان و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد

-

انسداد حاد تنفسي  ،پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و نحوه و درمان و مراقبتهای پرستاری راشرح دهد
افزایش فشار ریوی را از لحاظ پاتوفیزیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم و تشخیص و نحوه و درمان و مراقبتهای پرستاری را شرح دهد

§ بيماریهای سيستم تناسلی زنان

-

آناتومي قسمتهای مختلف دستگاه تناسلي داخلي وخارجي را شرح دهد

-

اعمال فیزیولوژیك دستگاه تناسلي زنان را توضیح دهد.

-

روشهای روتین معاینه بخشهای مختلف دستگاه تناسلي زنان را شرح دهد

-

آزمایشات الزم در بیماریهای زنان را بیان کند

-

اتیولوژی ،عالئم ،تشخیص ودرمان انواع واژینیتها  ،سرویسیت و کاندیدیاز رابیان نماید

-

علل،راههای انتقال ،پیشگیری و درمان ایدز در زنان را شرح دهد

-

تعریف ،عالئم ،تشخیص ودرمان میوم ،آندومتریوزیس و  PIDراتوضیح دهد.

-

انواع تومورهای خوش خیم وبدخیم تناسلي رابیان کند.

-

روش درمان انواع تومورهای خوش خیم وبدخیم را شرح دهد

-

عالئم شليهای لگن ( سیستوسل ،رکتوسل ،پروالپس رحم ) را با یکدیگر مقایسه کند

-

تکنیکهای جراحي شليهای لگن را شرح دهد.

§ بيماریهای Breast

-

آناتومي و فیزیولوژی  Breastرا شرح دهد

-

نحوه معاینه فیزیکي  Breastرا توضیح دهد

-

آزمایشات تشخیصي بیماریهای  Breastرا توضیح دهد

-

انواع بیماریهای )Breastسرطان،آبسه ،کیستها،فیبروآدنوم ،عفونتها و  )...راههای تشخیص و درمان آنها را شرح دهد

-

اختالالت  Breastدر مردان ،راههای تشخیص و درمان آنها را شرح دهد.

-

انواع جراحیهای  Breastرا با یکدیگر مقایسه نماید

§ بيماریهای سيستم تناسلی مردان

-

اتیولوژی ،عالئم  ،راههای درمان ،مراقبتهای پرستاری و آموزش به بیمار در بیماریهای  ،BPHپروستاتیت  ،واریکوسل  ،هیدروسل
،هماتوسل،فیموز ،پارافیموزیس ،سرطان بیضه ،نهان بیضگي،اورکیت و اپیدیدیمیت را توضیح دهد.

§ بيماریهای سيستم ادراری

-

آناتومي و فیزیولوژی دستگاه ادراری را توضیح دهد.

-

روشهای تشخیصي اختالالت ادراری را شرح دهد

-

اتیولوژی ،عالئم  ،راههای درمان  ،مراقبتهای پرستاری آموزش به بیمار در عفونتهای مجاری ادراری(  )UTIرا شرح دهد.

-

علل ،عالئم  ،راههای درمان و مراقبتهای پرستاری پیلونفریت و گلومرونفریت را شرح دهد

-

اختالالت انسدادی سیستم ادراری  ،هیدرونفروز  ،کیستها  ،تنگي ها و احتباس ادراری را شرح دهد.

-

مثانه نورژنیك را تعریف کند.علل ،اشکال مختلف و مراقبتهای پرستاری آن را شرح دهد.

علل ،یافته های بالیني و تشخیصي ،درمان ،مراقبتهای پرستاری و آموزش به بیمار را در انواع سنگهای ادراری شرح دهد..

٭منابع اصلی درس(عنوان کتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس -در
صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجالت آن به عنوان منبع ضروری نباشد)
* منابع درس:
-Text book of medical physiology. Gayton& Hall . 11th edition,2008 .

-Smeltzer,S.C.,&Bare,B.(2014). Brunmmner amnd Suddarths Text Bok of Medical Surgical Nursing. (11th
ed.). Philadelphia:Lippincott.
- Black, J.M.,Hawks, J.H., Keene, A.M.(2012). Medical Surgical Nursing(7th ed.). Philadelphia:Saunders.
.

٭نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :
الف) در طول دوره(کوئيز ،تکاليف،امتحان ميان ترم)...
بارم :امتحان میان ترم 40%
تکلیف کالسي  ،آزمون کالسي  ،نظم و ترتیب در کالس

%10

ب) پایان دوره
بارم :امتحان پایان ترم %50

روش

تدریس:

مطالب درسي به روش سخنراني  -پرسش وپاسخ وبحث گروهي ارائه مي شود.

وسایل کمك آموزشی:
از وسایل موالژ  ،وایت برد ،اسالید وفیلم استفاده مي شود.

ردیف

عنوان

حيطه

مدرس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع
کالس
-1مطالعه قبلی و حضور در کالس
وتوجه به مطالب مطروحه

آناتومی و فيزیولوژی قلب و اطالعات عينی و ذهنی بيماریهای
1

قلبی و تستهای تشخيصی مربوط به بيماریهای قلبی

شناختی

حسين
ی

 -2شرکت در کوئيزهای طی ترم
 -3جمع آوری مطلب به صورت گروهی
در زمينه موضوعات مربوط به درس که
توسط مدرس تعيين میشودوارائه به
موقع

2

تقسيم بندی بيماریهای قلبی ،بيماریهای التهابی و پریکارد

شناختی

"

"

بيماریهای دریچه ای قلب – درمان و مراقبتهای مربوطه
3

نارسایی احتقانی قلب ،آنوریسم قلبی ،عالئم و درمان و

شناختی

"

"

مراقبتهای مربوطه
آناتومی و فيزیولوژی عروق اپيدميولوژی و اتيولوژی و
4

قاکتورهای خطر در بيماریهای قلبی

شناختی

بيماری افزایش فشار خون عالئم و درمان و مراقبتهای

حرکتی

"

"

پرستاری مربوطه
عالئم بيماریهای عروقی ،تستهای تشخيصی ،بيماریهای
5

سرخرگی (آترواسکلروز،آرتریواسکلروز ) بيماریهای انسدادی
سرخرگی ،برگر

شناختی

"

"

بيماریهای وریدی ،ترمبوفلبيت واریس ،ادم انفاوی ،نارسایی
6

وریدی
آناتومی و فيزیولوژی تنفس و جمع آوری اطالعات عينی و

"

شناختی

"

"

انسداد و سرطان حنجره

شناختی

"

"

بيماریهای انسدادی و مزمن ریه  COPDوترومای قفسه سينه

شناختی

"

"

7
8

عفونت راههای هوایی فوقانی

9

حرکتی

(شکستگی دنده ،پنوموتراکس ) تامپوناد،آسپيراسيون
آمبولی ریوی ،تومورهای دستگاه تنفسی ،عالئم درمان و

11

12

شناختی

"

"

"

ذهنی و تستهای تشخيصی دستگاه تنفسی

10

شناختی

مراقبتهای پرستاری

شناختی

"

"

سل ریوی ،آبسه ریوی ،بيماریهای پلور،درمان و مراقبتهای
پرستاری
آتلکتازی ،انسداد حاد تنفسی ،افزایش فشار ریوی ،عالئم

13

،درمان و مراقبتهای پرستاری

شناختی

"

"

آناتومی و فيزیولوژی کليه و مجاری ادراری و ارزیابی های
14

15
16
17
18
19
20

تشخيصی مربوط به این سيستم، UTI-گلومرولونفریت و

شناختی

"

"

شناختی

"

"

شناختی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پيلونفریت
سنگهای کليوی و درمانهای مربوطه ،تروماهای ادراری-
تناسلی ،بی اختياری ادراری -مثانه نوروژنيك
احتباس ادراری ،التهاب پروستاتBPH،
سرطان بيضه،فيموز،هيدروسل،هماتوسل ،واریکوسل،نهان

شناختی

بيضگی ،اورکيت،اپيدیدیميت
آناتومی و فيزیولوژی سيستم تناسلی زنان وارزیابی بيماران

شناختی

مبتال به اختالالت این سيستم
عفونتهای ناحيه ولو و واژن
التهاب واژن،کاندیدیاز،عفونتواژینوباکتریال،هرپس ژنيتال

21

آندوسرویسيت و سرویسيتPID،

22

ولویتيس  AIDS،وپروالپس ارگانهای لگنی

شناختی
شناختی
حرکتی
شناختی
شناختی

23
24

کيستهای ولو،آندومتریوز و نئوپالسم های مربوط به بارداری و

شناختی

"

"

شناختی

"

"

شناختی

"

"

"

"

، PMSدیسمنوره ،منوپوز
اناتومی و فيزیولوژی  ، Breastارزیابی بيماران مبتال به
اختالالت این عضو

25

Breast cancer

26

کيستهای ،breastفيبروآدنوم ها،عفونت های  Breastوآرئول

٭سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:
 -1رعایت شئونات دانشجویي
 -2مطالعه کافي درس قبل از حضور در کالس

شناختی
حرکتی

