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مقدمه:
در این درس دانشجویان ضمن فراگیری شایع ترین بیماریهای داخلی وجراحی کلیه باالخص بیمارانی که در
شرایط بحرانی قرار می گیرند و نیازمند بستری شدن در محیط های ویژه می باشند با جدیدترین تکنیکهای
درمانی و شیوه های نوین درمانی و مراقبتی آشنا خواهند شد .اساس یادگیری سامانه های مختلف
فیزیولوژیک و نیازهای درمانی بیماران بر اساس الویت های مراقبتی ( بر اساس فرایند پرستاری ) از
بیماران و مراقبت های ویژه و تخصصی خواهد بود.
اهداف کلی:
آشنایی با اصول مراقبت های ویژه پرستاری دستگاه کلیوی و مجاری ادراری-جراحی کلیه و مجاری ادرار
با تاکید بر آموزش به مددجویان(بیماران – خانواده – دانشجویان کارشناسی و.)......
اهداف رفتاری:
دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود که :
 -1آناتومي و فیزیولوژي دستگاه کلیه ومجاری ادراری و تنظیم مایعات و الکترولیتها را بیان نماید.
 -2نحوه ارزیابي بیماران با اختالالت کلیه ومجاری ادراری را توضیح دهد.
 -3تشخیصهاي پرستاري رایج در بیماران کلیه ومجاری ادراری را فهرست كند.
 -4آزمایشات مختلف مربوط به کلیه ومجاری ادراری را تفسیر نماید
 -5عالئم و نشانهها و مراقبت در نارسایي حاد و مزمن کلیوی را بیان كند.
 -6عوارض نارسایی کلیه مانند اختالل مایعات و الکترولیتها ،تغذیه و متابولیک ،خونی ،استخوان و روانی را
بشناسد.
 -7مراقبتهاي بیماران پس از تروما و جراحی کلیه ومجاری ادراری را بیان نماید.
 -8مراقبتهاي ویژه در بیماران با نارسایی کلیه را لیست نماید.
 -9مراقبتهاي ویژه در بیماران با پیوند کلیه را شرح دهد.
 -11مراقبتهای ویژه در دیالیز صفاقی و همودیالیز را توضیح دهد.
روش تدریس:
این درس با استفاده از روش های سخنرانی ،اکتشافی و بحث گروهی و با رویکرد تفکر انتقادی و متمرکز بر
حل مسأله ارائه خواهد شد.
تکالیف:
دانشجویان مکلفند با استفاده از منابع معتبر علمی وجدیترین متدها وتکنیکهای آموزشی بطورداوطلبانه ( با
هماهنگی مسئولین دورس ویژه 1و3و) 4یکی از تکالیف پیشنهادی زیر را بگونه ای انتخاب نمایند  ،که هر
دانشجو در هر کدام از دروس بطور متفاوت از یکدیگر عمل نموده وهر سه روش را پوشش دهد(.بطور مثال
دردرس داخلی جراحی  1تکلیف دوم ،برای داخلی جراحی  2تکلیف اول و برای داخلی جراحی 3تکلیف سوم
را انجام دهد)
دانشجویان موظفند حداقل یک هفته قبل از ارائه  ،تکلیف خود را (طبق برنامه زمانبندی با توجه به موضوع
انتخابی) به استاد مربوطه تحویل دهند.

 )1تدوین وارائه یک سمینار(در حضور اساتید مربوطه وسایر همکاسیها  ،ترجیحا ً در شرایط بالینی وبا
حضور پرسنل ودانشجویان کارشناسی و )...در مورد یکی از شایعترین بیماریهای کلیوی یا جراحیهای کلیه و
مجاری ادرار (مطرح شده در برنامه درسی) با تاکید برآزمایشات پاراکلینیکی -معاینات فیزیکی وچگونگی
مراقبت های پرستاری براساس فرآیند پرستاری(با تاکید برمفاهیم مربوطه،تکنیک جمع آوری وکیفیت داده ها -
تفسیر داده ها ،مشکالت وراه های رفع مشکل).
جهت انجام این تکلیف دانشجو ضمن مراجعه به جدیدترین منابع( حداقل  5منبع التین) سمینار خودرا حداقل
یک هفته قبل از ارائه (طبق برنامه زمانبندی که با توجه به موضوع سمینار در جدول مشخص گردیده است)
به استاد مربوطه تحویل دهد.
الزم به ذکر است که مطلب تهیه شده می بایستی با فونت  14وخط  lotusبین15-21صفحه باشد با ذکر
رفرانس استفاده شده در داخل متن وهمچنین در انتها ،بر اساس اصول رفرانس نویسی.
 )2تدوین یک برنامه آموزشی جهت مددجویان( بیمار وخانواده ) مبتال به یکی از اختالالت سیستم کلیوی و
مجاری ادراری ( مطرح در طرح درس) شایع( براساس اعالم نیاز مراکز آموزشی و محیط های بالینی ) با
توجه به خصوصیات ذیل:
الف) استفاده از حداقل  5رفرانس معتبر خارجی
ب) در قالب یک دفترچه آموزشی
ج) مشتمل بر معرفی بیماری،عالئم ونشانهها  ،فاکتورهای مستعد کننده ،درمان ومراقبت های مربوطه
د) با نگارش ساده ودر حد فهم ودرک بیماران
ر) دارای تصویر  ،آمار  ،جدول و..هر آنچه که به فهم بهتر مطالب کمک نماید
ز) با ذکر رفرانس استفاده شده در داخل متن وهمچنین در انتها .بر اساس اصول رفرانس نویسی.
 )3تدوین وارائه جدیدترین یافته های علمی در خصوص عالئم ونشانه ها -متدهای درمانی ومراقبتی یکی از
اختالالت مطرح شده در طرح درس  .با توجه به معیارهای زیر:
الف) استفاده از حداقل  5رفرانس معتبر خارجی
ب) با ذکر رفرانس در داخل متن ودر انتهای مطلب بر اساس اصول رفرانس نویسی.
ج) رفرانسها می بایستی از منابع  5سال گذشته باشد
روش ارزشیابی:
-1تدوین تکلیف انتخابی و ارائه آن

%35

 -2حضور فعال(ارائه خالصه مطالعه انجام شده – پرسش وپاسخ و)..ارائه به موقع تکالیف و%5 ...
-3آزمون ترم

%61

سیاست ها و قوانین درس :
)5حضور به موقع دانشجو در جلسات درس
)2مطالعه مطالب مربوطه از منابع معرفی شده ،قبل از حضور در کالس وبحث در مورد جدید ترین یافته ها
)3ارائه تکالیف بصورت نسخه نرم ونسخه سخت به استاد مربوطه،گرفتن نظرات وی وارائه در موعد مقرر
)4ارائه پبشنهاد ونقد جلسات درس به منظور بهبود کیفیفت کالس
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موضوع

استاد

هعرفی درض ،هرٍری بر آًاتَهی ٍ فيسیَلَشی دستگاُ کليِ ٍهجاری ادراری

خاًن شاّقلياى

ًارسایی حادکليِ :آسيب شٌاسی ،علل ٍ عَاهل ،تشخيص ٍ هراقبت ٍ آسيب پذییری،
خاًَادگی ٍ اجتواعی

خاًن شاّقلياى

ًارسایی هسهي کليِ :کاّش ٍ افسایش حجن هایعذا ،،تیيذرا ،تیییذِ ای ،فشذارخَى،
هتابَليک ،دٍز دارٍّا ،سازگاری بيوار ٍ خاًَادُ

خاًن شاّقلياى

تفسير آزهایشا ،خَى ،ادرار ،رادیَگرافی ٍ بيَپسی

خاًن شاّقلياى

تفسير اختالل تعادل الکترٍليتْا :کاّش ٍ افسایش سذین ،پتاسذين ،کلسذين ،فسذفر ٍ
هٌيسین خَى ٍ هراقبتْای هربَطِ

خاًن شاّقلياى

ّوَدیاليس  ،کاربردّا ٍ هراقبتْای آى در بيواراى ٍیصُ

خاًن شاّقلياى

دیاليس صفاقی  ،کاربردٍ هراقبتْای آى در بيواراى ٍیصُ

خاًن شاّقلياى

پيًَذ کليِ ٍ هراقبتْای هربَطِ

خاًن شاّقلياى

هراقبت ٍیصُ از بيواراى تحت جراحی ٍ ترٍهای کليِ ٍ هجاری ادراری ٍ ارشاًسذْای
ارٍلَشی

خاًن شاّقلياى

تاریخ جلسات متعاقبا اعالم می گردد.
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