باسمهتعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم طرح برنامه درسی
مشخصات استاد
نام و نام خانوادگی :مینا سلیمانی
مدرك تحصیلی :کارشناسی ارشد

گروه آموزشی :مامایی

دانشکده :پرستاری و مامایی

سابقه تدریس 6 :سال

مرتبه دانشگاهی :مربی

مشخصات درس
عنوان درس :فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی ،جراحی در مامایی(  )1تعداد واحد 3:نظری*:
کارآموزی-:

عملی:

کارورزی-:

دروس پیش نیاز :کلیه دروس پایه ،نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

نیمسال :اول سال تحصیلی95-96 :

مشخصات دانشجویان
رشته تحصیلی :مامایی مقطع :کارشناسی

تعداد دانشجویان31:

در صورتیکه بیش از یک مدرس درس فوق را تدریس مینمایندلطفاً تعدادواحدیا مجموع ساعاتی را که جنابعالی تدریس میفرمایید ،قید نمایید.
تعداد واحد مدرس دوم-:
نام و نام خانوادگی -:
شرح واحد درسی :این درس به دانشجویان کمک میکند تا با عمده بیماریهای قلب و عروق ،تنفسی ،ادراری و گوارشی ،علل،
نحوه تشخیص و درمان آنها آشنا شود و این آگاهیها را با بارداریهای همراه با این گونه بیماریها به کار گیرد.
اهداف كلی درس:



شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در زمان سالمت و بیماری مخصوصاً خانم باردار مبتال به انواع بیماریهای داخلی و
جراحی به ویژه اورژانس ها و اثرات آن در بارداری و زایمان و بعد از زایمان و اثرات بارداری بر بیماری و تشخیص مشکالت و
احتیاجات مادر و تصمیم مناسب در انتخاب اولویتها در اجرای کمکها و مراقبتها.




کاربرد یافتههای علمی در ارائه خدمات بالینی به زنان باردار و آسیبپذیر و فراهم آوردن کمکهای پزشکی الزم در موارد لزوم
تشخیص محدودیتها و مسئولیتهای حرفهای ،پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین اسالمی در هنگام ارائه خدمات به
منظور حفظ جان مادر و بچه و تأمین سالمت آنها

1

اهداف جزیی درس:

در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:



دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل ،تشخیص  ،درمان و پیشگیری انواع بیماریهای قلب و عروق در بارداری و غیر بارداری آشنا شود.



دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل ،تشخیص  ،درمان و پیشگیری انواع بیماریهای تنفسی در بارداری و غیر بارداری آشنا شود.




دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل ،تشخیص  ،درمان و پیشگیری انواع بیماریهای ادراری در بارداری و غیر بارداری آشنا شود.
دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل ،تشخیص  ،درمان و پیشگیری انواع بیماریهای گوارشی در بارداری و غیر بارداری آشنا شود.
روش تدریس :توضیحی ،سخنرانی ،پرسش و پاسخ
وسایل كمک آموزشی :تخته و ماژیک ،اسالید
برنامه زمانبندی درس
جلسه

تاریخ

1

95/6/82

8

95/7/4

شرح روشهای تشخیص بیماریهای فلبی در غیر بارداری و بارداری و عالئم ،تشخیص و درمان بیماریهای دریچه ای قلب (تنگی ،نارسایی ،پروالپس).

3

95/7/11

شرح عالئم ،تشخیص و درمان بیماریهای مادرزادی قلب هیپرتانسیون ریوی ،کاردیومیوپاتی ها ،نارسایی قلب و اندوکاردیت عفونی

4

95/7/12

احیای قلب و ریه وCCU

5

95/7/85

آناتومی ،فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی و مکانیسم صداهای ریوی و بیماریهای ریوی

6

95/2/8

7

95/2/9

عالئم  ،تشخیص و درمان بیماریهای پلور ،مدیاستن و دیافراگم

2

95/2/16

آناتومی ،فیزیولوژی ،جریان خون کلیوی ،فیلتراسیون و عوامل تنظیم کننده آن ،سیستم رنین و آنژیوتانسین به همراه تشخیص و درمان بیماریهای کلیوی

9

95/2/83

11

95/2/31

کلیات آب و الکترولیتها و اختالالت اسید و باز

11

95/9/7

فیزیولوژی  ،مکانیسم بلع و اسفنگترها ،فیزیوپاتولوژی مری و عالئم مری (دیسفاژی  ،درد ،رگورژیتاسیون و  )...مربوط در حاملگی

18

95/9/14

تکنیکهای تشخیصی مشکالت گوارشی ،الپاراتومی و الپاراسکوپی در حامگی

13

95/9/81

عالئم و نشانهها و درمان اختالالت روده کوچک و کولون و انسداد روده و بیماریهای التهابی روده در بارداری

14

95/9/82

فیزیولوژی و عالئم مشکالت کبد و کیسه صفرا  .عالیم و درمان

15

95/11/5

عالئم ،نشانه و درمان کبد چرب حاد حاملگی و هپاتیت ویروسی

16

95/11/18

عالئم،نشانه ودرمان سیروز و آدنوم کبد و اختالل پانکراس

17

95/11/12

امتحان پایان ترم ساعت11:11

عنوان مبحث
شرح فعالیت الکتریکی قلب و گردش خون و اعصاب و مالحظات فیزیولوژیک در بارداری و تغییرات ایجاد شده در دوران بارداری

عالئم ،تشخیص و درمان فیبروز کیستیک و سارکوئیدوز و آمبولی ریوی

عالئم ،تشخیص و درمان گلومرولونفریت حاد و مزمن

2

نحوه ارزشیابی دانشجویان:
پایان ترم%75 :
تکالیف کالسی%11 :
آزمون دورهای یا پرسش و پاسخ%11:
مشارکت فعال در بحث%5 :
منابع:
 .1کانینگهام ،گری؛ هوف ،ژان؛ لونوکنت ،گیلسترپ الری؛ بلوم استیون ،دنستروم کاترین .)8114( .بارداری و زایمان ویلیامز.
مترجم :قاضی جهانی ،بهرام .چاپ چهارم .تهران .انتشارات گلبان.
 .8دچرنی ،آلن؛ پرنول ،مارتین .)8118( .کارنت زنان .مترجم :قطبی ،نادر .تهران .انتشارات تیمورزاده.
 .3گودارا ،هیرب نسیف؛ اوتپکا ،روزنستاك .)8114( .درسنامه درمان های طبی .مترجم :منصوری راد ،عبد الرضا  .تهران.
انتشارات ارجمند.
 .4اوکانل ،سوزان  .برونر و سودارث .)1391( .کلیه و مجاری ادرار .مترجم :نسابه ،زهرا .تهران .انتشارات سالمی جامعه نگر.
 .5آندرولی ،توماس .)8118( .مبانی طب داخلی سسیل .مترجم :طباطبایی ،وفا .چاپ دوم .تهران  .انتشارات سماط.

3

