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 رئوس مطالب این بخش عبارتند از :
 oبررسی عملکرد کلیه و مجاری ادراری.
 oمراقبت از بیماران با اختالالت کلیوی.
 oمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دستگاه ادراری.
هدف کلی درس :
آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی کلیه و توانایی تشخیص اختالالت عملکردی کلیه و انجام مراقبت های پرستاری مربوطه .
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شركت فعال در بحث هاي كالسي
ارائه كنفرانس و سایر تکالیف
امتحان میان ترم
امتحان پایان ترم

شماره جلسه رئوس مطالب

اهداف ویژه رفتاری
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نحوه ارائه

وسایل آموزشی

تکالیف دانشجویان

دانشجو بتواند:
آناتومی و فیزیولوژی کلیه ر را شرح
دهد.

جلسه اول

تست های تشخیصی عملکرد کلیه را

سخنراني ،پرسش ووایت بورد ،ویدئو
پاسخ  ،كنفرانس ،پروژکتور ،کتاب .
استفاده از وسایل
سمعي و بصري .

شرکت منظم در کالس.
شرکت در پرسش و پلسخ
کالس.

آناتومی و فیزیولوژی بیان کند.

کلیه

جلسه دوم

مراقبت از بیماران با
اختالالت کلیوی

وایت بورد ،ویدئو
بیماری های مزمن کلیوی را شرح دهد.
پروژکتور ،کتاب .
نفرواسکلروز و مراقبت های آن را بیان کند.سخنراني ،پرسش و
پاسخ  ،كنفرانس،
بیماری های گلومرولی اولیه را شرح دهد .استفاده از وسایل
سمعي و بصري .
بیماری های پلی کیستیک را با مراقبت های
پرستاری بیان کند.
صدمه حاد کلیوی را شرح دهد.

شرکت منظم در کالس.
شرکت در پرسش و پلسخ
کالس.

نارسایی کلیوی مزمن را شرح دهد.

جلسه سوم

سخنراني ،پرسش ووایت بورد ،ویدئو
مراقبت از بیماران با دیالیز و انواع آن را بیان کند.
پاسخ  ،كنفرانس ،پروژکتور ،کتاب.
اختالالت کلیوی
مراقبت های مربوط به بیماران تحت عمل استفاده از وسایل
جراحی کلیه را بیان کند.
سمعي و بصري.

شرکت منظم در کالس.
شرکت در پرسش و پلسخ
کالس.

پیوند کلیه و تدابیر پرستاری آن را شرح
دهد.

مراقبت از بیماران
جلسه چهارم مبتال به اختالالت
دستگاه ادراری

عفونت های دستگاه ادراری تحتانی و

شرکت منظم در کالس.

تدابیر پرستاری آن را بیان کند.
عفونت دستگاه ادراری فوقانی را شرح
دهد.
بی اختیاری ادراری و انواع آن را شرح

سخنراني ،پرسش ووایت بورد ،ویدئو
پاسخ  ،كنفرانس ،پروژکتور ،کتاب.
استفاده از وسایل
سمعي و بصري

دهد.
احتباس ادراری و علل پاتالوژیک آن را
شرح دهد.
مثانه نوروژنیک و مراقبت های آن را
شرح دهد.
کاتتریزاسیون و اندیکاسیون های آن را بیان
کند.
سرطان مثانه و علل بوجود آورنده آن را
بیان کند.
انواع روشهای درمانی و انحرافات ادراری را
بیان کند.

نحوه ارزشیابی :
 .1شركت فعال در بحث هاي كالسي

%5

 .2ارائه كنفرانس و سایر تکالیف

%10

 .3امتحان میان ترم

%15

.4امتحان پایان ترم

%70

شرکت در پرسش و پلسخ
کالس.

مقررات آموزشی:
دانشجویان عزیز توجه داشته باشند انتظار می رود:


به حضور مرتب و منظم همراه با آمادگی در تمام جلسات درس اهمیت دهید.



غیبت تا سقف سه هفدهم در صورتی که غیر موجه باشد در ارزشیابی دخالت داده میشود.



در بحثهای کالس و انجام تکالیف در سر موعد توجه داشته باشید.



به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحثها را مطالعه فرمایید.



تلفن همراه را در تمام مدت کالس خاموش نگه دارید و از آمد و رفت های غیر ضروری از کالس جدا ً بپرهیزید.
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