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مقذمه
هذف کلی

آضٌایی فراگیر با بیواری ّای سیستن آًذٍ کریي ٍ تذٍیي برًاهِ هراقبتی بر اساس اصَل فرایٌذ پرستاری
اهذاف رفتاری
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

 -1فیسیَ لَشی ٍ عولکرد سیستن هتابَلیک ٍ َّرهَى ّا را تَضیح دّذ ( .حیطِ ضٌاختی)
 -2عولکرد َّرهَى ّا را بر سلَل ّا ٍ ارگاى ّای ّذف تَضیح دّذ(حیطِ ضٌاختی)
 -3تاریخچِ سالهتی ٍ هعایٌات فیسیکی بیواراى هبتال بِ اختالالت سیستن هتابَلیک را اًجام دّذ(.حیطِ رٍاى حرکتی)
 -4رٍش ّای تطخیصی اختالالت هتا بَلیک را بیاى کٌذ (حیطِ ضٌاختی)
 -5عولکرد غذُ ّیپَفیس ٍ بیواری ّای آى ضاهل پرکاری ٍ کن کاری ( عالین  ،تطخیص ،درهاى ٍ هراقبت ) را ضرح دّذ (حیطِ ضٌاختی)
 -6عولکرد َّرهَى ّای تیرٍئیذ را ضرح دّذ(حیطِ ضٌاختی)
 -7عولکرد غذُ تیرٍئیذ ٍ بیواری ّای آى ضاهل پرکاری ٍ کن کاری ( عالین  ،تطخیص ،درهاى ٍ هراقبت ) را ضرح دّذ(حیطِ ضٌاختی)
 -8عولکرد َّرهَى ّای پاراتیرٍئیذ را تَضیح دّذ(.حیطِ ضٌاختی)
 -9عولکرد غذُ پاراتیرٍئیذ ٍ بیواری ّای آى ضاهل پرکاری ٍ کن کاری ( عالین  ،تطخیص ،درهاى ٍ هراقبت ) را ضرح دّذ( .حیطِ ضٌاختی)
 -11عولکرد َّرهَى ّای آدرًال را ضرح دّذ (حیطِ ضٌاختی)
 -11عولکرد غذُ آدرًال ٍ بیواری ّای آى ضاهل پرکاری ٍ کن کاری ( عالین  ،تطخیص ،درهاى ٍ هراقبت ) را ضرح دّذ( .حیطِ ضٌاختی)
 -12عولکرد بخص درٍى ریس غذُ پاًکراس را تَضیح دّذ (حیطِ ضٌاختی)
 -13دیابت را تعریف ٍ در هَرد علل  ،عالین ٍ رٍش ّای تطخیص دیابت را تَضیح دّذ (حیطِ ضٌاختی)
 -14رٍش ّای درهاًی ( دارٍ ّای خَراکی  ،اًسَلیي ٍ ،رزش ) را هَرد بحث قرار دّذ (حیطِ عاطفی)
 -15عَارض کَتاُ هذت ( ّایپر گلیسویّ ،ایپَ گلیسوی ) ٍ طَالًی هذت دیابت را تَضیح دّذ (حیطِ ضٌاختی)
 -16عَارض طَالًی هذت ( کوای ّایپر اسوَالر ،کتَ اسیذٍز دیابتی ) دیابت را تَضیح دّذ(حیطِ ضٌاختی)
 -17برًاهِ هراقبتی –آهَزضی بر اساس فرایٌذ پرستاری برای هبتالیاى بِ دیابت را تذٍیي کٌذ(رٍاى حرکتی)
-18برًاهِ هراقبتی –آهَزضی بر اساس فرایٌذ پرستاری برای هبتالیاى بِ عَارض کَتاُ هذت دیابت را تذٍیي کٌذ(حیطِ رٍاى حرکتی)
-19برًاهِ هراقبتی –آهَزضی بر اساس فرایٌذ پرستاری برای هبتالیاى بِ عَارض طَالًی هذت دیابت را تذٍیي کٌذ(حیطِ رٍاى حرکتی)
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ٍظبئف فراگیر:
 -1شرکت در کالس ّبی تئَری
-2شرکت در بحج ّبی گرٍّی
 -3هطبلعِ هببحج ٍ پبسخگَیی در کالس درس
 -4ارائِ کتبی یب شفبّی هقبلِ ٍ ترجوِ هقبالت رٍز در هَرداختالالت غذد
ارزشیابی
اهتحبى کتبی  ،سئَاالت چٌذ گسیٌِ ای
 -1اهتحبى ،پبیبى ترم%07
 -2اهتحبى هیبى ترم%25
حضَر فعبل در کالس ٍ فعبلیت ّبی تکویلی %5
فهرست منابع :
Joyce M. Black and Jane Hokanson Hawks. Textbook of Medical - Surgical Nursing .7 th.
•
Elsevier inc. ; 2005
Smeltzer B , Suzanne C . Brunner & Suddarth`s Textbook of Medical - Surgical Nursing . 9 th .
•
Philadelphia : Lippincott ; 2018
; Phipps WJ , Sands JK , Marek JF . Medical - Surgical Nursing . 6 th . Philadelphia : Mosby Inc
•
2003
گالبی؛ سْیال ،)1333(،پرستبری در اختالالت غذد درٍى ریس،اًتشبرات داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ دّبقبى
•
برًٍر -سَدارث  :پرستبری داخلی – جراحی غذد  ،ترجوِ پَراى سبهی  ،تْراى  ،اًتشبرات بشری بب ّوکبری تحفِ  ، 1330 ،چبپ

•
اٍل
بلکَّ -کس :اختالالت غذد  .ترجوِ هْذٍی زّرا ،تْراى  ،اًتشبرات جبهعِ ًگر سبلوی ، 1333 ،چبپ اٍل
•
سیسیل راسل الفبیت  :هببًی طب داخلی سیسیل ( بیوبری ّبی سیستن غذد )  ،ترجوِ قبدری اصل داٍد  ،تْراى  ،اًتشبرات
•
گلببى ، 1331 ،چبپ چْبرم
ببببهحوذی ،حسي ٍ ّوکبراى :درسٌبهِ جبهع پرستبری داخلی ٍ جراحی  ، 3تْراى  ،اًتشبرات بشری بب ّوکبری تحفِ ، 1332 ،
•
چبپ اٍل

