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 :)مقدمه)شرح درس  

 

 :دانشجو با مفاهيم نوين پرستاری در رابطه با سالمت و اختالالت دستگاه تنفس و نحوه بررسی و شناخت بيماران مبتال به ناراحتی های  هدف کلی

  تنفسی و همچنين تصميم گيری مناسب در انتخاب الويت ها با توجه به فرآيند پرستاری آشنا می شود .

 
 

  به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اختصاصی درساهداف( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 (آشنايی با آناتومی و فيزيولوژی دستگاه تنفس 1

 معاينه فيزيکی، روشهای تشخيصی و نحوه برخورد با بيمار مبتال به  بيماريهای ريوی  و(آشنايی با نشانه شناسی بيماريهای تنفسی 2

 رمان(د( آشنايی با فيزيوپاتولوژی و نحوه برخورد با عفونتهای دستگاه تنفس فوقانی ) تعريف، شناخت اتيولوژی، اپيدميولوژی تظاهرات، تشخيص و 3

 بيمار مبتال به پنومونی ) تعريف، شناخت اتيولوژی، اپيدميولوژی تظاهرات، تشخيص و درمان(( آشنايی با فيزيوپاتولوژی و نحوه برخورد با 4

 (آشنايی با نحوه برخورد با بيماران مبتال به نارسايی حاد و مزمن تنفسی ) تشخيص، برخورد و نحوه درمان آنها (5

 ت بالينی، دسته بندی، تشخيص و درمان آنها ( ( آشنايی و برخورد با بيمار مبتال به آبسه ريه و برونشکتازی ) تظاهرا6

( ) تعريف، عوامل خطر، تظاهرات بالينی، تشخيص نحوه  COPD( آشنای با فيزيوپاتولوژی و نحوه برخورد با بيماران مبتال به بيماريهای مزمن ريوی ) 7

 درمان و پيشگيری (

 سم ) تعريف، اپيدميولوژی، تشخيص و تظاهرات بالينی و عوارض آن و حمله حاد آسم ((آشنايی با فيزيوپاتولوژی و نحوه برخورد با بيمار مبتال به آ8

 ( آشنايی با نحوه مواجهه با بيمار مبتال به بيماريهای خواب 9

تفاده يصی، اس( آشنايی با نحوه برخورد با بيماريهای عروق ريوی)آمبولی ريه، هايپرتانسيون ريوی( ) شناخت عوامل خطر، آشنايی با معيارهای تشخ11

 صحيح از پاراکلينيک(

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

             * Round □           PBL    کارگاه آموزشی□بحث در گروههای کوچک     □     یگروه بحث*          کنفرانس *        سخنرانی *

*Case Report         Morning Report □                  □ غيره 
 

 

 وسایل کمک آموزشی : 

     وايت برد و ماژيک، Microsoft PowerPoint ويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 .استاد یکنفرانس درخصوص موضوعات درسی با استفاده از اينترنت يا ژورنالهای پرستاری با هماهنگ ياترجمه و ارائه مقاله  -1

 بحث ها و پرسش و پاسخ مشارکت فعال در -2

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 از نمره نهايیدرصد  01 حضور و غياب

 از نمره نهايی درصد 01فعاليت کالسی و انجام تکاليف 

 از نمره نهايیدرصد  01امتحان ميان ترم

 از نمره نهايی درصد 01امتحان پايان ترم.

 

 )تنفس( 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان   نام درس:

                                                                  1بزرگساالن و سالمندان دروس پيش نياز:  -شماره درس: واحد 75/1تئوری،  تعداد و نوع واحد:

 پرستاریگروه آموزشی: پرستاریدانشکده: کارشناسیرشته و مقطع تحصيلی:

 98-99سال تحصيلی: 4ترم تحصيلی: حشمتی فر نام مدرس:

 -:تاريخ امتحان 2-4دوشنبه ساعت  روز و ساعت برگزاری کالس : جلسه 6تعداد جلسات:
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  *پايانی                   *مرحله ای                       مراحل ارزشیابی:

 

 

  جور کردنی □            صحيح و غلط □     چند گزينه ای □      تشريحی   *       شفاهی  *    نوع امتحان میان ترم:

 

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

 منابع: 

 Smeltzer B , Suzanne C . Brunner & Suddarth`s Textbook of Medical - Surgical Nursing . 9 th . 

Philadelphia : Lippincott  

 Phipps WJ , Sands JK , Marek JF . Medical - Surgical Nursing . 6 th . Philadelphia : Mosby Inc  

 نگر جامعه انتشارات ، تهران ، لطيفی مصومه و شبان مريم ترجمه ، تنفس جراحی –داخلی  سودارث : درسنامه پرستاری -برونر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


