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زمان :

فراگیران  :دانشجویان کارشناسی پرستاری

مکان :

شرح درس  :ایي درس ضبهل اختالالت گردش خَى  ،اختالالت تٌفسی  ،اختالالت هتببَلیکی
 ،بیوبراى ػفًَی ٍاگیر ٍغیر ٍاگیر ٍ رٍش کبر در اتبق ػول هی ببضذ .ضوي ایي درس بِ
داًط جَیبى کوک هی ضَد ،آهَختِ ّبی خَد را بب آهَختِ ّبی لبلی تلفیك ًوَدُ ٍ بب بْرُ
گیری از ًظریِ ّب ٍ هفبّین پرستبری ٍ هْبرت ّبی تفکر خالق بر اسبس فرآیٌذ پرستبری ،
هرالبت از هذدجَیبى بسرگسبل ٍ سبلوٌذ ًیبزهٌذ درهبى ّبی داخلی ٍ جراحی بپردازد.
ّذف کلی درس  :ایجبد تَاًبیی در داًطجَ بِ هٌظَر ارائِ هرالبت بِ هذدجَیبى بسرگسبل ٍ یب
سبلوٌذ هبتالء بِ اختالالت ضبیغ للب ٍ ػرٍق ،تٌفسی هتببَلیک ٍ ػفًَی بر اسبس فرآیٌذ
پرستبری ٍ بب بْرُ گیری از هْبرت ّبی تفکر خالق ٍ پبی بٌذی بِ اصَل اخاللی ٍ هَازیي
ضرػی
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اهداف ویژه  :در پبیبى ایي درس داًطجَیبى لبدر خَاٌّذ بَد :
-1

هرٍری بر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن هتببَلی  ،بررسی ٍضٌبخت غذد هترضحِ داخلی

( تبریخچِ سالهتی  ،هؼبیٌبت فیسیکی  ،تست ّبی تطخیصی ٍػالئن ضبیغ ) را ضرح دٌّذ.
-2

هرالبت ازهذدجَیبى هبتال بِ اختالالت غذد تیرٍئیذ ( گَاترّ ،یپَتیرٍئیذیسن ،

تیرٍئیذیت  ،سرطبى تیرٍئیذ ّ ،یپر پبرا تیرٍئیذیسن ) را بیبى کٌذ .
-3

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ اختالالت غذد آدرًبل ( کن کبری ٍ پرکبری غذد آدرًبل ،

فئَکرهَسیتَهب ) را تَضیح دٌّذ.
-4

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ کن کبری غذُ ّیپَفیس ،درلسوت خلفی ٍ لذاهی را بیبى

کٌذ .
-5

هرالبت از بیوبراى هبتال بِ دیببت لٌذی را ضرح دٌّذ.

-6

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ اختالالت کبذ ٍ کیسِ صفرا(پبًکراتیت حبد ،سرطبى

پبًکراس  ،صذهبت پبًکراس  ،کلِ سیستیت حبد ٍهسهي  ،سرطبى کیسِ صفراّ ،پبتیت ٍیرٍسی
ٍببکتریبیی  ،آبسِ ٍ پیًَذ کبذ  ،آهیلَ ئیذٍزیس ٍ بیوبری ٍیلسَى را تَضیح دّذ.
رٍش تذریس:سخٌراًی  ،بحث ٍ کٌفراًس کالس
هَاد کوک آهَزضی ٍ :ایت برد ،اٍرّذ  ،پبٍر پَیٌت
فعالیت های دانشجو :
تکبلیف ارائِ ضذُ در کالس ،ضرکت فؼبل در پرسص ٍ پبسخ کالسی  ،ارائِ چکیذُ همبلِ در
کالس
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ارزشیابی درس :
ارزضیببی تطخیص در طی ّر جلسِ درس پرسص ٍ پبسخ در حیي درس اًجبم تکبلیف هحَلِ ارزضیببی هوتذ از کالس در طی ّر جلسِ درسی کَئیس ًبگْبًی ّفتگیارزشیابی نهایی :
-

حضَر فؼبل ٍ هرتب در کالس ٍ ضرکت فؼبل در بحث ٍ گفتگَ %11

-

اًجبم تکبلیف هحَلِ ٍ ارائِ آى در کالس %21

-

اهتحبى پبیبى ترم %71

-

هجوَع ًورات %111
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 دیابت و کیسه صفرا، تقویم زمان بندی کالسدرس کبد و غدد
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جلسبت درس

ػٌَاى درس

جلسِ اٍل

هؼرفی درس،ضرح درس  ،بیبى اّذاف ٍ اًتظبرات از فراگیراى ،هؼرفی
هٌببغ هرٍری بر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی هتببلیک بررسی ٍ ضٌبخت غذد
هترضحِ داخلی ،تبریخچِ سالهتی ،هؼبیٌبت فیسیکی  ،تست ّبی
تطخیصی

جلسِ دٍم

هرالبت از هذد جَیبى هبتالء بِ اختالالت غذد تیرٍئیذ گَاتر ،
ّیپَتیرٍئیذ یسن ّ ،یپرتیرٍئیذیسن  ،تیرٍئیذیت  ،سرطبى تیرٍئیذ ،
ّیپَپبراتیرٍئیذیسن

جلسِ سَم

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ اختالالت غذد آدرًبل (کن کبری ٍ پرکبری
غذدآدرًبل ،فئَکرهَسیتَهب )

جلسِ چْبرم

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ کن کبری غذُ ّیپَفیس در لسوت خلفی ٍ
لذاهی

جلسِ پٌجن

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ دیببت لٌذی

جلسِ ضطن

هرالبت از بیوبراى هبتالء بِ اختالالت کبذ ٍ کیسِ صفرا (پبًکراتیت
حبد  ،سرطبى پبًکراس  ،صذهبت پبًکراس ،کلِ سیستیت حبد ٍهسهي ،
سرطبى کیسِ صفرا ّ ،پبتیت ٍیرٍسی ٍ ببکتریبیی  ،آبسِ ٍ پیًَذ کبذ
آهپلَئیذٍزیسن ٍ بیوبر ٍیلسَى
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