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هدف كلي:
دانشجو قادر باشد بیمار داراي بیماریهای عفونی واگیر وغیر واگیر را بطور کامل بررسی و طرح مراقبت از بیمار را اجرا نماید.

)1اهداف اختصاصی درس:
در پایان درس از دانشجو انتظار مي رود  ،قادر باشد:
 -2بیماریهای عفونی واگیر وغیر واگیر را تعریف کند ( .حیطه شناختی)
 -1راههای پیشگیری ازعفونت را بیان کند ( .حیطه شناختی)
 -0راههای بررسی وشناخت مددجویان مبتال به بیماریهای عفونی را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 -4از بیماران مبتال به بیماریهای زیر به طور کامل مراقبت نماید ( .حیطه شناختی)
 بیماریهای قابل انتقال مقاربتی (سیفلیس ،سوزاک وهرپس تناسلی ) عفونتهای باکتریال (وبا ،سل ریه ) عفونتهای باسیلی (تب مالت )،سالمونالزیس (شیگلوز وتیفوئید) مننژیت مننگوکوکی ،کزاز ،گانگرن وجذام عفونتهای ویروسی (آنفلوآنزا ،منونوکلئوز عفونی ،هاری ،سارس وایدز)،جنون گاوی ،لیشمانیوز ،ماالریا ،تب کریمه ،هیستو پالسموزیس وشوکسپتیک .

جلسه اول :تعریف بیماریهای واگیر وغیر واگیر،راههای پیشگیری وبررسی
جلسه دوم :عفونتهای قابل انتقال مقاربتی ،وبا ،سل ریه.
جلسه سوم :عفونتهای باسیلی،سالمونالزیس ،شیگلوز ،تیفوئید،مننژیت مننگوکوکی ،کزاز ،گانگرن ،جذام.
جلسه چهارم :عفونتهای ویرال ،جنون گاوی ،لیشمانیوز ،ماالریا ،تب کریمه ،هیستوپالسموزیس وشوک سپتیک.

روشهای تدریس  :سخنرانی برنامه ریزی شده ،پرسش و پاسخ  ،ارائه کنفرانس
وظایف و فعالیت یادگیرنده  :شرکت در بحث و گفتگو  ،ارائه کنفرانس
تکنولوژیهای آموزشی مورد نیاز :كامپیوتر با تجهیزات جنبي
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