کليات درس فيشيًپاتًلًصی
بزای داوشجًيان کارشىاسی تغذيٍ (ويمسال ايل سال تحصيلی )5991 -96
مقدمٍ
ارتباط ًشديک هياى رضتِ تغذيِ ٍ پشضکی باعث ضذُ است تا ضزٍرت آضٌايی داًطجَياى رضتِ تغذيِ با بيواری ّای هختلف بذى ٍ
ًحَُ ايجاد ٍ گستزش آًْا بِ ضذت احساس ضَد .يک کارضٌاس تغذيِ در ارائِ خذهات هطاٍرُ ای بِ هزاجعِ کٌٌدذگاى خدَد بايدذ
بيواری ّا ،هکاًيسن ايجاد ٍ عالين آًْا را بذاًٌذ تا ضوي کوک بِ گزٍُ هخاعد خدَد ،بدز هطدکالت آًْدا ًيزشايدذ .در ايدي درس،
کلياتی اس فيشيَلَصی دستگاُ ّای بذىً ،طاًِ ّا ٍ بيواری ّای هزتبظ با ّز يک ارائِ هی ضَد.
َدف کلی :آضٌايی با فيشيَلَصی دستگاُ ّای هختلف بذى ٍ بيواری ّا ٍ ًاخَضی ّای عوذُ آًْا
اَداف رفتاری :اًتظار هی رٍد کِ داًطجَياى با گذراًذى ايي درس ٍ در پاياى تزم بتَاًٌذ:
 .1عولکزد دستگاُ گزدش خَى ٍ اًذام ّای اصلی آى را تَضيح دٌّذ.
ً .2طاًِ ّای اصلی در اختالالت عولکزد دستگاُ گزدش خَى را ًام ببزًذ.
 .3اساس فيشيَپاتَلَصيک بيواری ّای عزٍق کزًٍز قل را تَضيح دٌّذ.
 .4اساس فيشيَپاتَلَصيک ًارسايی احتقاًی قل را تَضيح دٌّذ.
 .5عولکزد دستگاُ تٌزس ٍ اًذام ّای اصلی آى را تَضيح دٌّذ.
ً .6طاًِ ّای اصلی در اختالالت عولکزد دستگاُ تٌزس را ًام ببزًذ.
 .7اساس فيشيَپاتَلَصيک بيواری ّای اًسذادی هشهي ريَی را تَضيح دٌّذ.
 .8اساس فيشيَپاتَلَصيک بيواری آسن بزًٍطيال را تَضيح دٌّذ.
 .9عولکزد دستگاُ گَارش ٍ اًذام ّای اصلی آى را تَضيح دٌّذ.
ً .11طاًِ ّای اصلی در اختالالت عولکزد دستگاُ گَارش را ًام ببزًذ.
 .11اساس فيشيَپاتَلَصيک ريزالکس هعذی هزٍی را تَضيح دٌّذ.
 .12اساس فيشيَپاتَلَصيک سخن پپتيک را تَضيح دٌّذ.
 .13عولکزد دستگاُ ادراری ٍ اًذام ّای اصلی آى را تَضيح دٌّذ.
ً .14طاًِ ّای اصلی در اختالالت عولکزد دستگاُ ادراری را ًام ببزًذ.
 .15اساس فيشيَپاتَلَصيک ًارسايی ّای کليَی را تَضيح دٌّذ.
 .16عولکزد دستگاُ غذد درٍى ريش ٍ اًذام ّای اصلی آى را تَضيح دٌّذ.
 .17اساس فيشيَپاتَلَصيک پزکاری ٍ کوکاری غذُ ّيپَفيش را تَضيح دٌّذ.
 .18اساس فيشيَپاتَلَصيک پزکاری ٍ کوکاری غذد آدرًال را تَضيح دٌّذ.
 .19اساس فيشيَپاتَلَصيک بيواری ديابت قٌذی را تَضيح دٌّذ.

گزيٌ َدف درس
ايي درس بزای داًطجَياى کارضٌاسی تغذيِ ارائِ ضذُ است کِ ارتباط ًشديکی با هباحث حَسُ ّای سالهت ٍ پشضکی دارًذ.
حضَر هٌظن ٍ فعاالًِ داًطجَياى در کالس ٍ اًجام ٍظايف هحَلِ اعن اس ًظزی ٍ عولی ،ضزط اصلی گذراًذى ايي درس است.
عىاييه مًرد بحث
ً .1قص تغذيِ در پيطگيزی ٍ درهاى بيواری ّای هختلف
 .2فيشيَلَصی دستگاُ گزدش خَىً ،طاًِ ّا ٍ بيواری ّای عوذُ آى
 .3فيشيَلَصی دستگاُ تٌزسً ،طاًِ ّا ٍ بيواری ّای عوذُ آى
 .4فيشيَلَصی دستگاُ گَارشً ،طاًِ ّا ٍ بيواری ّای عوذُ آى
 .5فيشيَلَصی دستگاُ ادراریً ،طاًِ ّا ٍ بيواری ّای عوذُ آى
 .6فيشيَلَصی دستگاُ غذد درٍى ريشً ،طاًِ ّا ٍ بيواری ّای عوذُ آى
وحًٌ ارسيابی شزکت کىىدگان
 .1ارسيابی هزحلِ ای با تعييي هيشاى حضَر ٍ هطارکت فعال در کالس ٍ اًجام ٍظايف هحَلِ ()%21
 .2ارسيابی پاياًی ضزکت کٌٌذگاى با استزادُ اس سَاالت اهتحاًی در پاياى تزم ()%81
سمان ي وحًٌ ارائٍ درس
با تَجِ بِ هاّيت هَضَع ،جلسات بِ صَرت ًظزی ٍ عولی بزگشار هی ضَد .بزاساس هَضَع ّز جلسِ ،ضيَُ ّای سخٌزاًی،
پزسص ٍ پاسخ ،بحث گزٍّیً ،طاى دادى ٍ کارگاُ آهَسضی هَرد استزادُ قزار خَاّذ گزفت.
تکاليف داوشجًيان
 .1ضزکت هٌظن ٍ فعاالًِ در جلسات کالس
 .2پاسخ بِ پزسص ّای عزح ضذُ در کالس تَسظ هذرس
 .3اًجام تکاليف عولی کِ بزای داًطجَياى تعييي هی ضَد
بزوامٍ سمان بىدی
جلسٍ

عىًان

اٍل

ًقص تغذيِ در پيطگيزی ٍ درهاى بيواری ّای هختلف

جلسٍ
ّطتن

عىًان
ريزالکس هعذی هزٍی ،سخن پپتيک

دٍم

فيشيَلَصی دستگاُ گزدش خَى

ًْن

فيشيَلَصی دستگاُ ادراری ٍ ًطاًِ ّای اصلی بيواری ّای آى

سَم

ًطاًِ ّای اصلی بيواری ّای دستگاُ گزدش خَى

دّن

ًارسايی کليِ ٍ عزًَت ّای ادراری

چْارم

بيواری ّای عزٍق کزًٍز قل ٍ ًارسايی احتقاًی قل

ياسدّن

فيشيَلَصی دستگاُ غذد درٍى ريش

پٌجن

فيشيَلَصی دستگاُ تٌزس ٍ ًطاًِ ّای اصلی بيواری ّای آى

دٍاسدّن

پزکاری ٍ کوکاری ّيپَفيش ٍ ًطاًِ ّای اصلی بيواری ّای آى

ضطن

بيواری ّای اًسذادی هشهي ريَی ٍ آسن بزًٍطيال

سيشدّن

پزکاری ٍ کوکاری تيزٍييذ

ّزتن

فيشيَلَصی دستگاُ گَارش ٍ ًطاًِ ّای اصلی بيواری ّای آى

چْاردّن ديابت قٌذی

