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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد

1بزرگسال/سالمندطرح درس: پرستاری   

 95-96: اولنیمسال                                      واحد نظری                      3: تعداد واحد

1: کالس شماره مکان              نفر 55، سوم: دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم و تعداد فراگیران  

 دروس پیش نیاز:تشریح،فیزیولوژی، میکروب شناسی،انگل شناسی،تغذیه درمانی،  داروشناسی و مفاهیم پایه پرستاری

صبح 11-8شنبه ها یک شنبه ها و :زمان برگزاری کالس نظری  

61/11/59:تاریخ پایان ترم               01/6/59 رم:تاریخ شروع ت  

غالمی محمد دکترو  گودرزی فاطمه دکتر :ینمدرس  

غالمی محمد : دکترهماهنگ کننده درس  

به  ،وسمی باشد. ضمن تدریس این در گوارشی آب و الکتروالیتها و سیستم اسکلتی/عضالنی، مقدمه: این دروس شامل اختالالت

و  نظریه ها و مفاهیم پرستاریشواهد تحقیق، دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و از 

 مهارت های تفکر خالق هنگام کاربرد  فرآیند پرستاری در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند بهره گیرد.

الت شای  به مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختال محور-بیمار ر ارائه مراقبتایجاد توانایی در دانشجو به منظوهدف کلی: 

الق و پایبندی بر اساس فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت تفکر خ گوارشی آب و الکتروالیتها و عضالنی،-اسکلتیسیستم 

 به اصول اخالقی و موازین شرعی در خدمات پرستاری

 انتظار می رود:دانشجویان  از

 .کتب و مقاالت معتبر جدید، توسعه دهند و جستجوی محور و از طریق مطالعه-زیربنای علمی خود را بر اساس یادگیری دانشجو-1

مقاله علمی  تا سه دوموظف است بر اساس موضوعات درس،  ییدانشجوتیم هر به شکل تیمی بوده لذا در کالس ارائه مقاالت -2

 ند.، آن را ترجمه و در کالس بطور خالصه ارائه نمایو پس از تائید توسط استاد مربوطه معتبر خارجی انتخاب

 .دنبطور منظم در کالس حضور مفید داشته و در مباحث علمی کالس شرکت فعال داشته باش-3

به صورت  ائه آنامتیاز ارتوجه: ارائه کیس استادی در مورد اختالالت مورد بحث در کالس، برای دانشجویان اختیاری بوده اما **

لحاظ می شود. الزم به توضیح است که روش ارائه کیس در کالس بصورت فعالیتی  باالتر از سقف نمره نهایی، ی جدا وامتیاز

 فردی انجام می شود.

 نحوه ارزیابی دانشجویان:*** 

 میزان نمره نحوه ارزیابی

 حل تمرین در و حضور فعال در کالس درس، نظم، مشارکت 
 کیس استادیها

15% 

احترام و حریم/همکاری/کار تیمی، رفتار حرفه ایی نظیر حفظ 
و  با همتایان )در چارچوب اخالق و عرف( ارتباط صحیح

 آراستگیو... ، مسئولیت پذیری،صداقتاساتید

15% 

ترجمه و ارائه مقاالت یا کیس استادی مرتبط با موضوعات 
 )فعالیت تیمی( تعیین شده در کالس و طرح درس

15% 

 %33 ترم یدر ط)کوئیز( آزمون های کتبی کوتاه 

 %25 آزمون کتبی پایان ترم
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 جدول ارائه درس

فعالیتهای یادگیری 
 دانشجو

دانشجو بتواند:-اهداف ویژه روش تدریس و  /روزشماره اهداف کلی 
تاریخ 

/مدرسجلسه  

مشارکت در بحث 
گروهی، ارتباط دادن 

بیمار روشهای ارزیابی 
 با اصول مراقبت

سارماندهی شده به 
کمک ویدئو 

پروژکتور/نمایش 
 ویدئو یا فیلم

تی آناتومی/فیزیولوژی دستگاه اسکل*
 عضالنی را تشریح کند

 معاینه فیریکی دستگاهاصول *
یل توضیح و تحل اسکلتی/عضالنی را
 کند

 *مراقبت های قبل/بعد از انجام مطالعات
خوان استاسکن )پاراکلینیک تشخیصی

  را تشریح نماید (و...

پاتوفیزیولوژی و 
ارزیابی عملکرد 

دستگاه 
 اسکلتی/عضالنی

 شنبه
23/6/55  

 دکتر غالمی

مشارکت در بحث 
گروهی، ارتباط دادن 
دانش جدید با دانش 

،قبلی  
ارائه کیس استادی در 
ه کالس و تحلیل آن، ارائ
 مقاالت مرتبط با تغذیه

زودرس در بیماران تحت 
ت مبتال به اختالالجراحی 

 گوارشی

روش پیش 
سازماندهنده، 

 /فیلماز استفاده 
 انیمیشن

*ساختار و عملکرد فیزیولوژیک 
 دستگاه گوارش را تشریح کند

 *معاینه فیزیکی دستگاه گوارش را
 توضیح دهد

*مراقبتهای پرستاری در مطالعات 
 تشخیصی پاراکلینیک را افتراق و

 تشریح کند
تغذیه فرد سالم، *شرایط و الگوهای 

سوتغذیه و انواع روشهای تغذیه را 
 تشخیص دهد

*اهداف، اندیکاسیون و نحوه مراقبت 
را  معده ایی-در بیماران دارای لوله بینی
 توضیح دهد

*اهداف، اندیکاسیون و مراقبتهای 
ده پرستاری در بیمار نیازمند تغذیه رو
دایی و گاستروستومی را تشریح کن  

و مراقبتهای  *اهداف، اندیکاسیون
 پرستاری در تغذیه وریدی را تشریح

 کند
*شرایط بیماران نیازمند به روشهای 
 تغذیه ایی را ارزیابی و تحلیل کند

پاتوفیزیولوژی و *
ارزیابی عملکرد 
 دستگاه گوارش

 
روشهای تغذیه و *

ی نحوه مراقبت تغذیه ای
از بیماران با اختالل 

 گوارشی

 یکشنبه
21/6/55  
گودرزیدکتر   

مشارکت در بحث 
گروهی، ارائه کیس 

 استادی

کیس استادی، حل 
 مساله و سخنرانی

*پاتوفیزیولوژی، تظاهرات 
در  درمان و مراقبتهای پرستاریبالینی،

مراحل حاد و مزمن مربوط به انواع 
و  ، کوفتگی، پیچ خوردگیدررفتگی
را تحلیل و توضیح  دهد کشیدگی  

، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی *
 درمان و مراقبتهای پرستاری در مراحل
 حاد و مزمن مربوط به انواع شکستگی
 استخوان را تحلیل و توضیح  دهد

اصول مراقبت و درمان 
در صدمات فیزیکی 
 اسکلتی/عضالنی

 شنبه
72/6/55  

 دکتر غالمی

ارائه مفاله مرتبط با 
نحوه پیشگیری از 

دهان/دندان و بیماریهای 
 سرطان مری

بط ارائه کیس استادی مرت
با عوارض درمان)نظیر 
شیمی درمانی( در 

 سرطان مری

روش سخنرانی، 
بحث در گروه 

 کوچک

*پاتوفیزیولوژی، تظاهرات، درمان و 
مراقبت پرستاری در بیماریهای 
دهان/دندان و غدد بزاقی نظیر 
هان استوماتیت، پالک دندان، نئوپالسم د

ت را تشریح کندو پاروتی  
*پاتوفیزیولوژی، تظاهرات، درمان و 
مراقبت پرستاری در بیماریهای مری 
 نظیر دیورتیکول، آشاالزی و سرطان

 بدخیم مری را تشریح کند

اختالالت دهان و مری 
و مدیریت مراقبت 
پرستاری در این 

 اختالالت

شنبهیک  
22/6/55  

 دکتر گودرزی

ارائه مقاله مرتبط با 
خالقیت در مراقبت از 

ان کیس استادی/داست
 گویی/حل مساله

 *انواع تراکشن پوستی/استخوانی و
 اصول مراقبت در آنها را شرح دهد

اصول درمان و مراقبت 
ستاری در انواع پر

 شنبه
3/7/55  
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بیماران با صدمات 
نارتوپدی و تحت تراکش  

د *انواع فیکساتور داخلی/خارجی، موار
کاربرد و مراقبت مبتنی بر فرآیند 

ور بیماران دارای فیکساتپرستاری در 
 را توضیح دهند

 *پاتوفیزیولوژی و مراقبت های حاد و
ه مزمن در انواع شکستگی باز و بست
 .در اندام های فوقانی/تحتانی/لگن و..

را تفسیر و تحلیل کندمهره ها   

رها وتراکشنها، فیکسات
 و شکستگی اندامهای

 خاص

 دکتر غالمی

تحلیل کیس های ارائه 
شده در کالس، ارائه 
ری مقاله مرتبط با پیشگی

ه از گاستریت، ارائه مقال
مرتبط با مراقبت 
معنوی/اجتماعی و 

 جسمی از بیماران مبتال
 به سرطان معده یا مری

، روش کیس استادی
کار در گروههای 
کوچک و یادگیری 

محور-مسئله  

درمان و مراقبت *پاتوفیزیولوژی، 
 پرستاری در گاستریت حاد و مزمن را

 تشریح کند
ان و *ضمن تسریح پاتوفیزیولوژی، درم

مراقبت از زخم معده و دوازدهه، بتواند 
مراقبتها و عالیم بالینی این دو زخم 

 گوارشی را افتراق دهد
*پاتوفیزیولوژی، درمان و مراقبت 
پرستاری در سرطان بدخیم معده را 

 تشریح کند
 *برای کیس های معرفی شده، بتواند

کند یک فرآیند پرستاری تهیه و تنظیم  

اصول درمان و مراقبت 
ت معدهالدر اختال  

شنبهیک  
4/7/55  
گودرزیدکتر   

ارائه مقاله 
فارسی/انگلیسی در 
خصوص توانبخشی و 

در  ارتقاء کیفیت زندگی
بیماران با صدمات 

 شرکت در بحث-ارتوپدی
 گروهی

 سخنرانی، ارائه
مقاالت با رویکرد 
کیفی در خصوص 
زندگی با صدمات 

 ارتوپدی

ی *درمان/مراقبت پرستاری و توانبخش
 در بیماران تحت اعمال جراحی تعویض

ندرا تشریح ک مفصل/آمپوتاسیون و...  
ری *مراقبتهای پرستاری برای پیشگی

از صدمات ثانویه ناشی از صدمات 
 ارتوپدی را توضیح دهد

بخشی *اصول آموزش در توان
جسمی/روانی، اجتماعی و معنوی 

بیماران با صدمات ارتوپدی و عوارض 
 انها را تشریح نماید

اصول مراقبت، درمان 
و توانبخشی در 
بیماران تحت عمل 

ارتوپدی جراحی  

 شنبه
13/7/55  

 دکتر غالمی

مشارکت در بحث 
گروهی، به اشتراک 
 گذاشتن تجارب شخصی
در خصوص اختالالت 

 مذکور
 

استادی، کیس 
سخنرانی، بحث 

 گروهی

 *پاتوفیزیولوژی، درمان و مراقبت از
بیماریهای التهابی کرون وکولیت 
 اولسراتیو را تشریح و افتراق دهد

 
 
 

نحوه مراقبت از 
بیماران مبتال به 
اختالالت روده 

باریک/بزرگ نظیر 
بیماریهای التهابی و 

 1-بدخیمی ها

شنبهیک  
11/7/55  
گودرزیدکتر   

 کیس استادی درتحلیل 
کالس درس، ارائه مقاله 
مرتبط با توانبخشی 
حرکتی/جسمی در 
 اختالالت مذکور

کیس استادی، 
سخنرانی، بحث 

 گروهی

مان و *پاتوفیزیولوژی، عالیم بالینی، در
مراقبتهای پرستاری در بورسیت، 
تاندونیت، سندرم تونل کارپ، 

 هالوس/والگوس، و...پارگی مینیسک
 را شرح دهد

اصول درمان و مراقبت 
در اختالالت شای  
مرتبط با تاندون، 

بورس، 
لیگامانت،فاشیا و 
 التهاب عصب 

 شنبه
17/7/55  

 دکتر غالمی

مشارکت در بحث 
، ارائه مقاله گروهی

س مرتبط با مدیریت استر
در سندرم روده تحریک 

 پذیر 

کیس استادی، 
سخنرانی، بحث 

 گروهی

 در *پاتوفیزیولوژی، درمان و مراقبت
نیت، یبوست اسهال، دیورتیکول، پریتو

ر و آپاندیسیت، سندرم روده تحریک پذی
 انسداد روده را تشریح کند

نحوه مراقبت از 
بیماران مبتال به 
اختالالت روده 

باریک/بزرگ نظیر 
بیماریهای التهابی و 

 2-بدخیمی ها

 یکشنبه
12/7/55  

 دکتر گودرزی

مشارکت در بحث 
گروهی، بررسی سالمت 

نی دستگاه اسکلتی عضال
به کمک ابزار 
 مناسب/طب کار

*ارائه مقاله در خصوص 
هد مدیریت مبتنی بر شوا

کمردرد، مشارکت در 

سخنرانی/بحث 
گروهی به کمک 
ویدئوپروژکتور و 

 پاورپوینت

مان *پاتوفیزیولوژی،عالیم و نشانه، در
س، و مراقبت پرستاری در استئوپروزی

استئوماالسی،پاژه، نقرس و...را 
 تشریح کند

رمان * پاتوفیزیولوژی،عالیم و نشانه، د
لی و مراقبت پرستاری در آسیبهای شغ

اعصاب  مرتبط با رباط، تاندون و
 حرکتی را توضیح دهد

اصول درمان و مراقبت 
ی در اختالالت متابولیک
و آسیبهای شغلی 
مرتبط با سیستم 
 اسکلتی/عضالنی
*اصول درمان، 
توانبخشی و نحوه 
مراقبت پرستاری در 

 شنبه
24/7/55  

 دکتر غالمی
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 بحث گروهی، ارائه مقاله
معتبر در خصوص 

استفاده از طب مکمل در 
بهبود کیفیت زندگی 
 مبتالیان به کمردرد

*ارائه مقاله در خصوص 
طب مکمل در 

 ، نقرساستئوپروزیس
..و.  

 
راقبت *پاتوفیزیولوژی، عالیم بالینی و م

 پرستاری در صدمات دیسک بین مهره
 ایی کمر را توضیح دهد

راقبت *پاتوفیزیولوژی، عالیم بالینی و م
پرستاری در کمردرد مزمن و حاد را 

 شرح دهد
*نحوه مدیریت درد در مبتالیان به 
 کمردرد را تحلیل و توضیح دهد

 کمردرد

ارائه مقاله در خصوص 
، ارتقاء کیفیت زندگی
مراقبت تغذیه ایی، 
مراقبت دارویی و 
 غربالگری در سرطان

 کولون

کیس استادی، 
سخنرانی، بحث 

 گروهی

*مراقبتهای پرستاری در جراحی روده 
ومی کوچک/بزرگ و ایلئوستومی/کلوست

 را تشریح کند
ان *اصول مراقبت و توانبخشی در سرط

 کولون را تشریح کند

نحوه مراقبت از 
بیماران مبتال به 
اختالالت روده 

باریک/بزرگ نظیر 
بیماریهای التهابی و 

 3-ها بدخیمی

 یکشنبه
25/7/55  

 دکتر گودرزی

مشارکت در بحث 
گروهی/ تحلیل و نقد 
ای شرایط مستعدکننده بر

 استئومیلیت

بحث در گروه 
کوچک، داستان 

 گویی، نمایش عکس

*پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
ت مراقبتهای پرستاری در استئومیلی

چرکی/غیرچرکی، سل استخوانی را 
 توضیح دهد

در سه سطحی *اصول پیشگیری 
یل کنداستئومیلیت/استئوآرتریت را تحل  

* پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
 مراقبتهای پرستاری در انواع آرتریت
ح چرکی/غیرچرکی را توضیح و تشری

 کند

اصول درمان و مراقبت 
در انواع التهاب 
 عفونی و غیرعفونی
 استخوان/مفاصل

 شنبه
1/2/55  

 دکتر غالمی

مشارکت در کالس و 
 بحث های گروهی

سخنرانی/بحث 
گروهی به کمک 
ویدئوپروژکتور و 

 پاورپوینت

*پاتوفیزیولوژی، عالیم، درمان و 
ل/آبسه مراقبت پرستاری در فیشر/فیستو

آنال، هموروئید، کیست پایلونیدال، 
 سرطان آنورکتال را تشریح کند

* پاتوفیزیولوژی، عالیم، درمان و 
ل، در هرنی اینگوینامراقبت پرستاری 

ندیبوست و بی اختیاری را تشریح ک  
 

اختالالت 
و  آنورکتال/اینگوینال
نحوه مدیریت 

ر مراقبتهای پرستاری د
 این گونه از اختالالت

 یکشنبه
2/2/55  
گودرزیدکتر   

 شرکت در بحث گروهی و
ارائه مقاله در خصوص 
مراقبت تسکینی و 

 مراقبت از بیماران تحت
ی بدخیمشیمی درمانی با 
 استخوان

 کیس استادی/روش
 حل مساله

در  *پاتوفیزیولوژی، درمان و تشخیص
 انواع تومورهای بدخیم را توضیح دهد
*اصول مراقبت پرستاری مبتنی بر 
فرآیند پرستاری در مبتالیان به 
ح سرطانهای بدخیم استخوانی را تشری

 کند
یان *روشهای مراقبت تسکینی در مبتال

 انتهای حیات رابه استئوسارکوما در 
 توضیح دهند

اصول درمان و مراقبت 
در بدخیمی های 

دستگاه 
 اسکلتی/عضالنی

 شنبه
2/2/55  

 دکتر غالمی

بط ارایه کیس استادی مرت
بدبا نارسایی و هپاتیت ک  
ارائه ترجمه مقاالت 
 مرتبط با پیشگیری و
 مراقبت در هپاتیت

سخنرانی/بحث 
گروهی به کمک 
ویدئوپروژکتور و 

 پاورپوینت

ان و پاتوفیزیولوژی،عالیم و نشانه، درم
مراقبت پرستاری در انواع هپاتیت، 

دی و آبسه کبد، سرطان کبد، سیروز کب
کند نارسایی کبد را تشخیص و تشریح  

اصول درمان و مراقبت 
 در اختالالت کبد

 یکشنبه
5/2/55  

 دکتر گودرزی

مشارکت در بحث 
گروهی، ارائه کیس 

کار استادی در قالب 
تیمی، ارائه مقاالت 
مرتبط با توانبخشی، 
مدیریت درد و بهبود 

ان به کیفیت زندگی مبتالی
و  آرتریت روماتوئید

اله ، ارائه مقاستئوآرتریت

ش کیس استادی/نمای
فیلم، روش حل 
مساله یا کار در 
 گروههای کوچک

 * پاتوفیزیولوژی، درمان، مراقبتهای
ه پرستاری توانبخشی در مبتالیان ب
 آرتریت روماتوئید را توضیح دهد

پاتوفیزیولوژی، درمان، مراقبتهای 
ه پرستاری توانبخشی در مبتالیان ب

 اژه، نقرس و پبیماری دژنراتیو مفصلی
 را توضیح دهد

اصول درمان، مراقبت 
و توانبخشی در 

 مبتالیان به اختالالت
/بافت روماتولوژی
1همبند  

 شنبه
15/2/55  

 دکتر غالمی
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در خصوص طب مکمل 
اختالالت  مراقبتدر 

،دروماتولوژی/بافت همبن  
ارائه مقاالت مرتبط با 

مدیریتی در -خود
اختالالت 

د روماتولوژی/بافت همبن  

ارائه مقاالت مرتبط به 
ه شیمی درمانی و استفاد

از طب مکمل در سرطان 
 کیسه صفرا،

ن کیس استادی، بیا
مقاالت مرتبط با 
زندگی با سرطان 
 پروستات و نیازهای
 سالمت مبتالیان به

راکیسه صفسرطان   

*ضمن تشریح نحوه بررسی عملکرد 
ژی، کیسه صفرا بتواند، پاتوفیزیولو

اتیولوژی، عالئم و روشهای مراقبت 
حاد  پزشکی/پرستاری در کله سیستیت

 و مزمن را تشریح کند
م و یولوژی، اتیولوژی، عالئ*، پاتوفیز

ر روشهای مراقبت پزشکی/پرستاری د
ح سرطان بدخیم کیسه صفرا را تشری

 کند

اصول درمان و مراقبت 
در اختالالت کیسه 

 صفرا

 یکشنبه
16/2/55  

 دکتر گودرزی

مشارکت در بحث 
گروهی، ارائه کیس 
استادی در قالب کار 

، ارائه مقاالت تیمی
مرتبط با توانبخشی، 
مدیریت درد و بهبود 

ان به کیفیت زندگی مبتالی
، لوپوس اریتماتوز و 

بافت سایر بیماریهای 
 همبند

ش کیس استادی/نمای
فیلم، روش حل 
مساله یا کار در 
 گروههای کوچک

*پاتوفیریولوژی/درمان و مراقبت در 
 مبتالیان در میوزیتها را توضیح دهد
*پاتوفیزیولوژی، درمان، مراقبتهای 
ه پرستاری توانبخشی در مبتالیان ب

و  لوپوس اریتماتوز سیستمیک
را توضیح دهد اسکلرودرمی  

 

اصول درمان، مراقبت 
و توانبخشی در 

 مبتالیان به اختالالت
/بافت روماتولوژی
2همبند  

 شنبه
22/2/55  

 دکتر غالمی

حضور فعال و مشارکت 
خطر در کالس، ارزیابی 

در بیماران مبتال به 
 پانکراتیت حاد بر اساس
مقیاس های ارزیابی 
 خطر نظیر رانسون

سخنرانی، نمایش 
 فیلم و اسالید

* پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
اد مراقبتهای پرستاری در پانکراتیت ح
 و مزمن را تشخیص و تفسیر کند

 
*پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 

م سرطان بدخی مراقبتهای پرستاری در
 پانکراس را توضیح دهد

اصول درمان و مراقبت 
 در اختالالت پانکراس

 یکشنبه
23/2/55  

 دکتر گودرزی

مشارکت در بحث 
، گروهی  

پیش سازماندهنده، 
 بحث

مکانیسم های ماکرو و میکرو در *
 تعادل آب و الکتروالیتها را شرح دهد

تاری پرس ر در ارائه تدابیرتانقش پرس*
ر مبتنی بر تشخیص های پرستاری د

بیماران مواجهه با اختالالت مای  و 
  الکتروالیتها را شرح دهد

مفاهیم پایه در تعادل 
 آب و الکتروالیتها

 شنبه
25/2/55  

 دکتر غالمی

مشارکت فعال در حل 
، ارائه کیس مساله

استادی در خصوص 
 حجم مایعاتاختالالت 

پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و * کیس استادی
مراقبتهای پرستاری در اختالل حجم 
هدایزوتونیک را تفسیر و تشخیص د  

پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و *
مراقبتهای پرستاری در اختالل حجم 

دهد را تفسیر و تشخیص هیپرتونیک  
* پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
مراقبتهای پرستاری در اختالل حجم 

دهد هیپووتونیک را تفسیر و تشخیص  

اصول مراقبت در 
 اختالالت حجم مایعات

 یکشنبه
33/2/55  

 دکتر غالمی
)تعطیل:کالس 
 جبرانی دارد(

مشارکت فعال در حل 
، ارائه کیس مساله

استادی یا مقاله در 
 خصوص اختالالت سدیم

پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و * کیس استادی
و  در هیپوناترمی مراقبتهای پرستاری

ندهیپرناترمی را تشخیص و تحلیل ک  
* پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
 مراقبتهای پرستاری در هیپوکلرمی و
ندهیپرکلرمی را تشخیص و تحلیل ک  

 

اصول مراقبت در 
 اختالالت سدیم و کلر

 شنبه
6/5/55  

 دکتر غالمی



6 
 

مشارکت فعال در حل 
، ارائه کیس مساله

در استادی یا مقاله 
یمخصوص اختالالت پتاس  

پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و  کیس استادی
 مراقبتهای پرستاری در هیپوکالمی و
دهیپرکالمی را تشخیص و تحلیل کن  

* پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
و  میمنیزمراقبتهای پرستاری در هیپو

ندمی را تشخیص و تحلیل کمنیزهیپر  

اصول مراقبت در 
پتاسیم و اختالالت 

 منیزیوم

 یکشنبه
7/5/55  

 دکتر غالمی

مشارکت فعال در حل 
، ارائه کیس مساله

استادی یا مقاله در 
مخصوص اختالالت کلسی  

پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و * کیس استادی
و  مراقبتهای پرستاری در هیپوکلسمی
ندهیپرکلسمی را تشخیص و تحلیل ک  

* پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
می و مراقبتهای پرستاری در هیپوفسفر

کند می را تشخیص و تحلیلفسفرهیپر  

صول مراقبت در ا
اختالالت کلسیم و 

 فسفر

 شنبه
13/5/55  

 دکتر غالمی

مشارکت فعال در حل 
 مساله

*پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و  کیس استادی
مراقبتهای پرستاری دراسیدوز و 
ح و آلکالوز تنفسی را تشخیص، تشری

 تحلیل کند 
*پاتوفیزیولوژی، درمان، عالیم و 
مراقبتهای پرستاری دراسیدوز و 

ریح را تشخیص، تش متابولیکآلکالوز 
 و تحلیل کند 

 

اصول مراقبت در 
باز واسید اختالالت  

 یکشنبه
14/5/55  

 دکتر غالمی
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