موضوع تدريس  :فیزیوپاتولوژی
چهارواحد (تئوری)

دانشجويان کارشناسی هوشبری

مدرس  :محسن ابراهیمی
 16جلسه4ساعته

دانشکده پيراپزشکی

دااگشنه آزاد اسالمی واحد شارهود

شرح درس :
در اين درس دانشجو پس از يادگیری مفاهیم پايه ای ازبیماريهای شايع دستگاه های بدن مطلع میشود و شناخت کلی از بیماريهای داخلی و
جراحی بدست می اورد
منابع درسی :
پرستاری برونر-دستنامه داخلی جراحی فیپس-بیماریهای غدد دکتر توکلیان-فوریت پزشکی.مالحت نیک روان-اینترنت

 سخنرانی ،پرسش و پاسخ . Power point ،نمايش فيلم کوتاه.فعاليتهای گروهی






دانشجويان قادر باشند استراتژی برخورد با اين بيماران در اتاق عمل بشناسد.
دانشجو قادر باشد ارتباط بين بيماری و نوع عمل وخطرات مربوطه را درک کند
دانشجو بتواند کلياتی از فيزيولوژی و بيماريهای مربوطه را بداند
مختصر باپروسيژر ها و تکنيکهای جراحی مربوط به بيماری مطلع شود.

نحوه
 ـ حضور فعال در کالس درس و ارايه کنفرانس ( %10نمره)
- امتحان ميان ترم کتبی(%30نمره) ـ امتحان پايان ترم کتبی ( %60نمره)

جدول زمانبندی و محتوای درسی پیش بینی شده برای هر جلسه
رديف

محتواي درسي پيش بيني شده

تعداد جلسات

1

جلسه اول

مقدمات و قوانين جاری در کالس/مختصری از اناتومی و فيزيولوژی سيستم تنفس

2

جلسه دوم

بيماريهای سيستم فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس

3

جلسه سوم

بيماريهای دستگاه قلبی عروقی

4

جلسه چهارم

شناخت و نحوه برخورد با بيماری انفارکتوس قلبی و فشار خون

5

جلسه پنجم

بيماريهای غدد (هيپوتاالموس-هيپوفيز)

6

جلسه ششم

بيماريهای غدد(تيروئيد-پاراتيروئيد-پانکراس و)

7

جلسه هفتم

بيماری ديابت –بيماری سيستم گوارشی

8

جلسه هشتم

ارايه کنفرانس دانشجويی و امتحان ميان ترم

9

جلسه نهم

بيماريهای سيستم عضالنی استخوانی-شکسته بندی در ارتوپدی

10

جلسه دهم

اختالالت اب و الکتروليتها

11

جلسه يازده

بيماری اعصاب(—MSپارکينسون-اپی لپسی-ميگرن)

12

جلسه دوازدهم

آشنايی با بيماريهای دستگاه ادراری(کانسر-عفونت-نارسايی کليوی-سنگ ادراری-ارايه کنفرانس دانشجويی

13

جلسه سيزدهم

بيماری ها ی چشم و نحوه جراحی –ارايه کنفرانس دانشجويی

14

جلسه چهاردهم

بيماريهای عفونی  -شناخت کلی از علت شناسی درکانسرها

15

جلسه پانزده و شانزده

پرسش و پاسخ و ارايه کنفرانسهای دانشجويی

