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 1هزّری بزاًبتْهی
ّفیشیْلْژی دطتگبٍ اطکلتی

داًؼجْ بب اًبتْهی ّفیشیْلْژی دطتگبٍ عضالًی –دزکتی آػٌب
ػْد.

 2بزرطی ّػٌبخت دطتگبٍ
دزکتی

داًؼجْبب ػیٍْ ُبی بزرطی طیظتن اطکلتی –عضالًی اػٌب ػْد.

کبرضنبسی پزستبری

نبم هدرس:هوهبنی

اهداف رفتبری
ّظبیف اطتخْاى در بذى اًظبى را ػزح دُذ.اًْاع ببفت اطتخْاى را طبقَ بٌذی کٌذ.عولکزد طلْل ُبی اطتخْاًی را هقبیظَ کٌذ.هبتزیکض آلی ّ هعذًی را تْضیخ دُذ.عْاهل هْثز بز رػذ ّتذلیل اطتخْاى راػزح دُذ.
اًْاع هفبصل را بزاطبص ًْع دزکت طبقَبٌذی کٌذ.
اًْاع عضالت را بزاطبص ًْع عولکزد طبقَبٌذی کٌذ.
ًقغ بْرطب ُب را در هفبصل ػزح دُذ.بب اخذ ػزح دبل در هْرد درد بتْاًذ علتدرد را تؼخیص دُذ.
اًْاع اًذٌبُبی غیز طبیعی طتْى فقزات رابؼٌبطذ.
قذم سدى (ُ)Gaitبی غیز طبیعی را تؼخیصدُذ.
اًْاع رّع ُبی بزرطی هفصل راػزحدُذ.
بزرطی دظی –دزکتی-عزّقی را ػزحدُذ.
اقذاهبت پزطتبری در بزرطی ُبی تصْیزبزداری (گزافیCT-اطکي-MRI-آرتزّ
گزافی-طٌجغ تزاکن)را ػزح دُذ.
هذاخالت پزطتبری در اطکي اطتخْاى راػزح دُذ.
-بزای بیوبر پض اس آرتزّطکْپی بزًبهَ هزاقبتی

حیطه
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تدریس

ویدئوپروژکتور
ماژیک-وایت
برد

سخنرانی
–بحث
گروهی
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1-1
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ویدئوپروژکتور سخنرانی
ماژیک-وایت پرسش
1-3
برد وپاسخ
1-3
1-1
1-1
1-1
1-1

تِیَ کٌذ.
بزای بیوبر تذت آرتزّطٌتش بزًبهَ آهْسػی درًظز بگیزد.
اقذاهبت پزطتبری در (EMGالکتزّهیْگزافی)را ػزح دُذ.

 3بیوبری ُبی هتببْلیک
اطتخْاى

4

اطتئْ هبالطی-پبژٍ

داًؼجْبب بیوبری اطتئْپزّسیض ّاصْل درهبى هزاقبت ّ پیؼگیزی
اس آى آػٌب ػْد.

داًؼجْبب بیوبری اطتئْهبالطی ّپبژٍ ّاصْل درهبى ّهزاقبت ّ
پیؼگیزی اس آى آػٌب ػْد.

1-4
1-3
1-1

بیوبری اطتئْپزّسیض را اس ًظزّWHOکویتَ پْکی اطتخْاى هقبیظَ کٌذ-.
ریظک فبکتْرُبی قببل تعذیل ّ غیزقببل تعذیل
در پْکی اطتخْاى را تْضیخ دُذ.

ویدئوپروژکتور -سخنرانی
پرسش
ماژیک-وایت
1-1
وپاسخ
برد

-عالین پْکی اطتخْاى را ػزح دُذ.

1-1

رّع ُبی تؼخیص در اطتئْپزّسیض راتفظیز کٌذ.

1-3

1-3

اصْل پیؼگیزی ّدرهبى پْکی اطتخْاى دریک بیوبر فزضی را آهْسع دُذ.
برای بیمار مبتال به استئو پروزیس برنامهمراقبتی تهیه کند.
علل استئو ارتریت را بیان کند.برای بیمار مبتال به استئوارتریت برنامهاموزشی تهیه کند.

1-3

-بیماری استئو ماالسی را تعریف کند.

1-1

بب ػزح چزخَ طبختَ ػذى ّیتبهیي Dعللاطتئْهبالطی را تْضیخ دُذ.

1-2

عالین اطتئْهبالطی در کْدکبى ّ بشرگظبالىرا هقبیظَ کٌذ.

1-3

رّع ُبی تؼخیص اطتئْهبالطی را تفظیز کٌذ

1-3

رّع پیؼگیزی ّدرهبى اطتئْ هبالطی را بیبىکٌذ.

1-1

-بزای بیوبر هبتال بَ اطتئْ هبالطی بزًبهَ

1-4

1-3
1-3
1-1
ویدیو پرژکتور سخنرانی
پرسش
ماژیک-وایت
وپاسخ
برد

هزاقبتی تِیَ کٌذ.

بیوبری پبژٍ را تعزیف کٌذ.
-علل پبژٍ را بیبى کٌذ.

1-1
1-1

-بزای بیوبر هبتال بَ پبژٍ بزًبهَ آهْسػی

 5بیوبریِبی التِببی
هفصل(آرتزیت)

داًؼجْبب بیوبری آرتزیت رّهبتْییذ ّآرتزیت لْپْطی ،اصْل
درهبى ّ هزاقبت آى آػٌب ػْد.

ً 6قزص ّآرتزیت عفًْی

داًؼجْبب بیوبری آرتزیت ًقزطی ّآرتزیت عفًْی،اصْل درهبى ّ
هزاقبت آى آػٌب ػْد.

تِیَ کٌذ.

1-3

خصْصیبت اختالالت التِببی هفصل را ػزحدُذ.

1-1

علل ارتزیت را تْضیخ دُذ.عالین آرتزیت رّهبتْئیذ را بیبى کٌذ.رّع ُبی تؼخیصی ارتزیت را تفظیز کٌذ.
اصْل درهبى ّهزاقبت در هٌشل را بَ بیوبرهبتال آهْسع دُذ.
-علل لْپْص را ػزح دُذ.

ویدئو پروژکتور سخنرانی
پرسش
1-1
ماژیک-وایت بر وپاسخ
1-1
1-3
1-4
1-1

-عالین لْپْص را بیبى کٌذ.

1-1

-راٍ ُبی درهبى لْپْص را ػزح دُذ.

1-1

بزای بیوبر هبتال بَ لْپْص بزًبهَ هزاقبتیتِیَ کٌذ.

1-4

ً-قزص را تعزیف کٌذ.

1-1

-اًْاع ًقزص را بزاطبص علت تقظین بٌذی کٌذ.

1-1

عالین ًقزص را بزاطبص هزدلَ بیوبری ػزحدُذ.

1-1

-رّع ُبی تؼخیصی در ًقزص را ػزح دُذ.

-اصْل درهبى در ًقزص بیبى کٌذ.

1-1
1-1

ویدیو پروژکتور سخنرانی
پرسش و
پاسخ
ماژیک-وایت
برد

بزای بیوبر هبتال بَ ًقزص بزًبهَ آهْسػیتِیَ کٌذ.

1-1

علل آرتزیت عفًْی ّاطتئْ هیلیت را هقبیظَکٌذ.

1-2

عالین ارتزیت عفًْی را بب عالین اطتئْ هیلیتهقبیظَ کٌذ.

1-2

اصْل درهبى ارتزیت عفًْی ّاطتئْهیلیتراػزح دُذ.

 7طل اطتخْاى –اطکلزّدرهی

داًؼجْبب بیوبری طل اطتخْاى ّاطکلزّدرهی،اصْل درهبى ّ
هزاقبت آى آػٌب ػْد.

 8تْهْرُبی اطتخْاى-اختالالت
کف پب

داًؼجْبب تْهْرُبی اطتخْاًی ّ اختالالت کف پب،اصْل درهبى ّ
هزاقبت آى آػٌب ػْد.

-علل طل اطتخْاى را ػزح دُذ.

1-1
1-1

-عالین طل اطتخْاى را تْضیخ دُذ.

ویدیوپرژکتور
 1-1ماژیک-وایت
برد

-اصْل درهبى در طل اطتخْاى را ػزح دُذ.

1-1

بزای بیوبر هبتال بَ طل اطتخْاى بزًبهَآهْسػی تٌظین کٌذ.

1-4

-بیوبری اطکلزّ درهی را تْضیخ دُذ.

1-1

عالین CRESTدر اطکلزّدرهی را ػزحدُذ.

1-1

رّع ُبی تؼخیصی در اطکلزّدرهی راتْضیخ دُذ.

1-1

بزای بیوبر هبتال بَ اطکلزّدرهی بزًبهَهزاقبتی تِیَ کٌذ.

 1-1ویدئو پروژکتور
 1-4ماژیک-وایت
برد

تْهْرُب ی خْع خین ّبذخین اطتخْاًی رابزدظب ػیْع طبقَ بٌذی کٌذ.

1-2

عالین تْهْرُبی خْع خین ّبذ خین اطتخْاًیرا ػزح دُذ.
تذابیز طبی تْهْرُبی اّلیَ اطتخْاًی را ػزح
دُذ.
-تذابیز طبی تْهْرُبی ثبًْیَ را ػزح دُذ.

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

سخنرانی
پرسش
وپاسخ
ه

1-1
1-1

1-1

 9تزّهب ُبی اطکلتی -عضالًی

داًؼجْبب اًْاع تزّهبُبی اطکلتی –عضالًی ّ اصْل درهبى ّ
هزاقبت آى آػٌب ػْد.

بزای بیوبر هبتال بَ تْهْر اطتخْاًی بزًبهَهزاقبت تٌظین کٌذ.

1-4

-عالین اختالالت کف پب را ػزح دُذ.

1-1

بزای بیوبراى هبتال بَ اختالالت کف پب بزًبهَآهْسػی تٌظین کٌذ.

1-4

بزای بیوبر تذت جزادی طزپبیی پب بزًبهَهزاقبتی تِیَ کٌذ.

1-4

عالین کْفتگی-کؼیذگی-پیچ خْردگی-دررفتگی ّػکظتگی را هقبیظَ کٌذ.
اصْل درهبى RICEدرتزّهبُبی اطکلتی –عضالًی را تْضیخ دُذ.

 11عْارض ػکظتگی

داًؼجْبب اصْل درهبى ّهزاقبت در عْارض کْتبٍ هذت ّبلٌذ هذت
ػکظتگی آػٌب ػْد.

 1-3ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
برد
1-1

اًْاع ػکظتگی ُب را بزا طبص ػکل گزافیتؼخیص دُذ.

1-4

-رّػِبی جب اًذاسی ػکظتگی را ػزح دُذ.

1-1

اًْاع رّع ُبی بی دزکتی(گچ-آتل-تزاکؼي-جزادی)را تْضیخ دُذ.

1-1

بزای بیوبر هبتال بَ ػکظتگی بظتَ بزًبهَهزاقبتی تِیَ کٌذ.

1-4

بزای بیوبر هبتال بَ ػکظتگی ببس بزًبهَهزاقبتی تٌظین کٌذ.

1-4

-عْارض سّدرص ػکظتگی را تْضیخ دُذ.

 1-1ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
 1-1برد

عالین طٌذرم آهبْلی چزبی بعذاس ػکظتگی راتْضیخ دُذ.
رّع ُبی پیؼگیزی ،درهبًی ّهزاقبتی درطٌذرم آهبْلی چزبی در یک هْقعیت فزضی
بَ کبر بٌذد.

1-4

سخنرانی
پرسش
پاسخ

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

-عالین ػْک پض اس ػکظتگی را ػزح دُذ.

1-1

-عالین طٌذرم کوپبرتوبى را تْضیخ دُذ.

1-1

بزای بیوبر هبتالبَ طٌذرم کوپبرتوبى بزًبهَ
هزاقبتی تِیَ کٌذ.

1-4

علل دیز جْع خْردى –بذجْع خْردى-ّجْع ًخْردى را ػزح دُذ.

1-1

-طٌذرم پیچیذٍ درد ًبدیَ ای را ػزح دُذ.

1-1

ً-کزّس غیز عزّقی ()AVNرا تْضیخ دُذ.

11

جب اًذاسی ّبی دزکتی

داًؼجْبب اصْل جب اًذاسی ّتزاکؼي ّهزاقبت ُبی هزبْط بَ اى در
ػکظتگی ُب آػٌب ػْد.

عالین ّعلت اطتخْاى طبسی ًببجب را ػزح
دُذ.
جب اًذاسی بَ رّع بظتَ را ػزح دُذ.-جب اًذاسی بَ رّع ببس را ػزح دُذ.

 12گچ گیزی

داًؼجْبب اصْل گچ گیزی ّهزاقبت اس بیوبر دارای قبلب گچی آػٌب
ػْد.

1-1
1-1
ویدئو پروژکتور
 1-1ماژیک-وایت
برد
1-1

بزای بیوبر دارای تثبیت کٌٌذٍ خبرجی یبداخلی بزًبهَ هزاقبتی تٌظین کٌذ.

1-4

-تزاکؼي را تعزیف کٌذ.

1-1

-اصْل تزاکؼي را تْضیخ دُذ.

1-1

-اًْاع تزاکؼي را ػزح دُذ.

1-1

بزای بیوبر دارای تزاکؼي پْطتی یب اطکلتی
بزًبهَ هزاقبتی تِیَ کٌذ.

1-4

عْارض کؼغ پْطتی را بب عْارض کؼغاطتخْاًی هقبیظَ کٌذ.

1-3

-قبلب گچی را تعزیف کٌذ.

1-1

اًْاع گچ کْتبٍ ّبلٌذ ّکبربزد ُزیک را ػزح
دُذ.

ویدئوپروژکتور
 1-2ماژیک-وایت
برد

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

-قبلب فبیبزگالص ّپالطتز را هقبیظَ کٌذ.

1-2

-هْارد کبربزد اتل ّبزیض را ػزح دُذ.

1-1

-اس بیوبر دارای قبلب گچی هزاقبت کٌذ.

1-4

اس بیوبر هبتال بَ عْارض گچ گیزی هزا قبتکٌذ.

1-4
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