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 :)درس بزرگساالن دو از چندين قسمت تشکيل شده است که اختالالت تنفس و  مقدمه)شرح درس

پرستاري از اين بيماريها از اين جمله مي باشد. اختالالت تنفسي شامل بيماريهاي راه هوايي فوقاني و تحتاني 

ريها و مداخالت پرستاري مربوطه آشنا مي را شامل مي شود که دانشجويان پرستاري با انواع شايع اينگونه بيما

   شوند. 

 

 :دانشجو با مفاهيم نوين پرستاري در رابطه با سالمت و اختالالت دستگاه تنفس و نحوه بررسي و  هدف کلی

شناخت بيماران مبتال به ناراحتي هاي تنفسي و همچنين تصميم گيري مناسب در انتخاب الويت ها با توجه به 

  شنا مي شود .فرآيند پرستاري آ

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند: دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 تشريح و فيزيولوژي دستگاه تنفس را شرح دهد.  .1

 روشهاي معاينه فيزيکي قفسه سينه و روشهاي تشخيصي اختالالت تنفس را شرح دهد. .2

نت هاي قسمت فوقاني دستگاه تنفس مانند سرماخوردگي، سينوزيت، رينيت، الرنژيت ، التهاب لووزه و  عفو .3

 ... را شرح دهد و مراقبت هاي پرستاري عمل جراحي لوزه را بيان کند .

 مراقبت هاي پرستاري و درمان عفونت هاي راه هوايي فوقاني را بيان کند . .4

 ي فوقاني و انسداد بيني را شرح دهد.خونريزي هاي بيني ، تروماي راه هواي .5

انواع مداخالت پرستاري و درماني را در بيماري هاي تنفسي ماننود اکسويژن تراپوي ، فيزيوو تراپوي قفسوه        .6

 صدري و ... را شرح دهد.

عفونتهاي قسمت تحتاني دستگاه تنفس مانند پنوموني ، آبسه ، برونشکتازي ، آتلکتازي ، پلوروزي ، آمپويم ،   .7

 را توضيح داده و مراقبت هاي مربوطه را بيان کند.  سل و ...

 ) برونشيت مزمن ، آمفيزم( آسم  و مراقبتهاي مربوطه را شرح دهد.بيماريهاي انسدادي مزمن ريه  .8

 نارسايي حاد و مزمن تنفس را شرح دهد. .9

 آمبولي ريه، بيماريهاي پلور و مدياستن و مراقبتهاي الزمه را بيان کند. .11

شکماره                      یک  واحکد ترکوری   تعداد و نوع واحد:         اختالالت  تنفسي 2پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس:  

                                                                        6پرستاری بزرگساالن سالمنداندروس پیش نیاز:                             6200021 :درس

گکروه آموزشکی:                                  پرسکتاری و مامکایی  دانشککده:                   کارشناسی پرستاریرشته و مقطع تحصیلی: 

 دکتر مصطفی راد نام مدرس:                          پرستاری 

                 6931مهکر   22تکاری  شکروع تکرم:                      6931-6931          :  سکا  تحصکیلی                              2ترم تحصیلی:  

                                                                                             تاری  پایان ترم:

 : و ساعت برگزاری کالسروز                  Bآموزشی پردیس  ساختمانمحل تشکیل کالس:                            8تعداد جلسات:   

 21/60/6931تاری  امتحان:    61-62دو شنبه ها :    
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 جره را شرح دهد .سرطان ريه و حن

 استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(:
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 ويدئو پروژكتور، ماژيک و وايت برد: وسایل کم  آموزشی 
                

 % 5    حضور مداوم و بدون غيبت                                             وظایف و تکالیف دانشجو:

 مجموع  =  نمره نهايي           % 25  ئيز  کو حضور فعال و شرکت در بحث ها و پاسخ به سئواالت    

 % 71امتحان پايان ترم                                                               

 ساير تذکرهاي مهم براي دانشجويان: *

 از دانشجو انتظار مي رود :       

 داراي زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس باشد

 با استفاده از آموزش هاي داده شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانه اي بنمايد.

 بطور منظم و مداوم و بدون غيبت در کالس هاي درس حضور يافته و در مباحث علمي شرکت مؤثر داشته باشد.

 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پايانی                   □ی  مرحله ا                     :مراحل ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 درصد از نمره نهايی 5 حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی 55انجام تکاليف كالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهايی 03امتحان ميان ترم
 درصد از نمره نهايی 03امتحان پايان ترم

  جور كردنی □            صحيح و غلط □         ند گزينه ای   چ □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :منابع 
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