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  دانشکده بھداشت گروه تغذیه

  

******************************  
    ارشد  مقطع: کارشناسی   واحد 3تعداد واحد:     )10-13(شنبه  1رژیم درمانی

  دکتر ناهید آریائیان  مسئول درس:  نفر10    تعداد دانشجویان:
  ساعت  ٥١جلسه،  ١٧مدت زمان ارایه درس:  پیش نیاز: فیزیولوژی تغذیه، تنظیم برنامه غذایی

  
  دکتر ناهید آریائیان، دکتر فاطمه امیري،  دکترمیترا  زراتی (به ترتیب حروف الفبا):اساتید:

  
  اھداف کلی:

ھدف کلی از ارایه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاھی ایشان در زمینه ی موضوعات زیر       
  می باشد:

  رژیم ھای درمانی  مقدمه و تاریخچه-١

  اھمیت و نقش رژیم ھای درمانی در بھبود وضعیت بیماران -٢

 تیم پزشکی و وظایف متخصص تغذیه در این تیم -٣

 اصول تنظیم رژیم ھای پایه بیمارستانی-٤

 اصول تنظیم رژیم ھای درمانی -٥

 انواع رژیم ھای درمانی -٦

 مایع صاف  -الف

  مایع کامل - ب

  رژیم غذایی نرم  -ج

  جامد -د

  پرکالری، پر پروتئین  - ه

  رژیم غذایی در سوختگیھا و جراحیھا -٧

  رژیم غذایی در عفونت ھا و مجروحین جنگی  -٨

  تغذیه با لوله، تغذیه وریدی، ارتباط غذا و دارو  -٩

  بررسی وضع تغذیه بیمار در بیمارستانھا به منظور ارزیابی در پیشرفت درمان  - ١٠

  اھداف اختصاصی: 
  مقدمه و تاریخچه رژیم ھای درمانی -١

  دانشجو باید بتواند: 
  جایگاه علم تغذیه درمانی در بین علوم پزشکی و پیراپزشکی را نشان دھد.          -
  ضرورت آشنایی دانشجویان علوم تغذیه با رژیم ھای درمانی را بیان کند.           -
مه دانشمندانی که از پانصد سال قبل از میالد مسیح تا تاریخچه تغذیه درمانی را با ذکر نام ھ          -

 کنون از غذا در درمان استفاده کرده اند را بیان کند. 
 
  اھمیت و نقش رژیم ھای درمانی در بھبود وضعیت بیماران  -٢

  دانشجو باید بتواند: 
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  سھمی که غذا و تغذیه درمانی در درمان بیماری دارد را شرح دھد.           -
توضیح دھد که اگر بیمار قبل از ورود به بیمارستان دچار سوء تغذیه باشد یا در بیمارستان دچار           -

  سوء تغذیه گردد یا ھر دو چه تأثیری در درمان او دارد. 
 عدم رعایت تغذیه الزم و کافی در دوره نقاھت چه پیامدی دارد، بیان کند.           -

 
  تیم مسئول تغذیه و وظایف متخصصین تغذیه در این تیم  -٣

  دانشجو باید بتواند: 
  اعضاء و تخصصھای الزم در یک تیم تغذیه درمانی را مشخص کند.           -
  نقش ھر کدام از اعضاء را در ارتباط با تغذیه بیمار بیان کند.           -
 ط با بیمار را فھرست نماید. نقش ھای مختلف متخصص تغذیه در ارتبا          -

 
  اصول تغذیه رژیم ھای پایه بیمارستانی  -٤

  دانشجو باید بتواند: 
  اجزاء تشکیل دھنده یک رژیم غذایی پایه را نام ببرد.           -
  سھم ھر یک از گروھھای مواد غذایی در رژیم پایه را مشخص کند.          -
 ی مختلف یک رژیم پایه بنویسد. برای یک بیمارستان با بخش ھا          -

 
  اصول تنظیم رژیم ھای درمانی  -٥

  دانشجو باید بتواند: 
  چگونگی تنظیم یک رژیم غذایی متناسب با ھر بیماری را شرح دھد.          -
  تناسب ھر رژیم غذایی با بخش مربوطه را با ذکر جزئیات بنویسد.           -
 تفاوت این رژیم را با رژیم غذایی پایه نشان دھد و روش ایجاد تغییر را توضیح دھد.           -
 چگونگی آماده سازی بیمار را برای پذیرش رژیم غذایی خاص بیان کند.           -

 
  
  انواع رژیم ھای درمانی  -٦

  دانشجو باید بتواند: 
مد، پر پروتئین و پرکالری، محدود از نمک، رژیم ھای درمانی مایع صاف، مایع کامل، نرم، جا          -

  پرفیبر یا محدود از نمک را بنویسد و یک نمونه آن را به عنوان تمرین به استاد تحویل دھد. 
 
  رژیم غذایی در سوختگیھا و جراحیھا -٧

  دانشجو باید بتواند: 
  برای یک بیمار سوخته با توجه به درجه سوختگی و درصد سوختگی رژیم متناسب بنویسد.           -
  برای ھر عمل جراحی خاص، رژیم غذایی متناسب قبل از جراحی و دوره نقاھت را بنویسد.           -

 
  ، تغذیه وریدی و تداخل غذا و دارو  TPNتغذیه با لوله، -٨

  دانشجو باید بتواند: 
  ذیه با لوله را تعریف کند. زمان استفاده از آن و مدت زمان مجاز استفاده از آن را بیان کند. تغ          -
-          TPN .را تعریف کرده و شرایط استفاده از آن را بیان کند  
 تغذیه وریدی را تعریف کرده و شرایط استفاده از آن را بیان کند.          -
 تداخل ھر کدام از مواد غذایی را با داروھایی که کاربرد عمومی دارند بیان کند.           -

 
  بررسی وضع تغذیه بیمار در بیمارستان به منظور ارزیابی پیشرفت درمان -٩

  دانشجو باید بتواند: 
  اصول و روشھای ارزیابی وضع تغذیه ای بیمار را مشروح بیان نماید.           -
  وضع تغذیه بیماران بر اساس روشھای ممکن دسته بندی کرده و بیان کند.  ارزیابی          -
ارزیابی وضع تغذیه بیماران را بر اساس سن، جنس و محدودیت ھای موجود را به گونه ای که           -

 عملی باشد بصورت یک برنامه کاری بنویسد. 
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  هاي تدریس:شیوه
  پرسش و پاسخ    سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

ـــر   PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی ـــی ب ـــادگیري مبتن ی
 TBL(تیم(

  -------------عملی در آزمایشگاه----سایر موارد (لطفاً نام ببرید) 
  

  
  کمک آموزشی:   7

      پروژکتور اسالید    تخته و گچ    وایت برد
  سایر موارد  (لطفاً نام ببرید)

   Powerpoint  کامپیوتر و استفاده از مولتی مدیا از جمله 
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
    
  درصد نمره 60آزمون پایان ترم  
  درصد 15کنفرانس کالسی     
  درصد نمره -20طرح سوال و جواب از متون  منابع درس آزمون میان ترم یا  

  نمرهدرصد  5شرکت فعال در کالس 
  
  

  نوع آزمون
  

 -صــــــــحیح  جور کردنی           ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
    غلط

 سایر موارد (لطفا نام ببرید)
  امتحان پایان ترم - 

  کنفرانس کالسی -
  اخذ گزارش پروژه انجام شده توسط دانشجو -
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-----------  
    

  :(لطفا نام ببرید)منابع پیشنهادي براي مطالعه: 
  :منابع انگلیسی -

 چاپی
 

1- Modern Nutrition in Health and Diseases 2014. 
 

٢-      Human Nutrition & dietetics, J,S. Garrow, Ralph ١٠th (ed) Churchill livingestone, last 
ed  

٣-      Food, Nutrition & diet therapy, krause’s L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott. ١٣th (ed), 
SANDERS ٢١٠٢.  

 
  

  ١جدول زمانبندی درس تغذیه درمانی 
 
  

دکتر   روشهاي محاسبه نیازهاي تغذیه ایی بیماران بستري و سرپایی  -تعاریف   28/6/94  1
  آریائیان

دکتر   رژیم هاي پایه بیمارستانی  94/ 4/7  2
  آریائیان

دکتر   ادامه رژیم هاي پایه بیمارستانی  94/ 11/7  3
  آریائیان

دکتر   تغذیه با لوله  94/ 18/7  4
  آریائیان

دکتر   تغذیه وریدي   25/7/94  5
  آریائیان

دکتر   تغذیه بیماران با خطاهاي متابولیک  9/8/94  6
  آریائیان

دکتر   اي بیماران و گزارش پیشرفت درماننحوه تشکیل پرونده تغذیه  16/8/94  7
  امیري

اي بیماران تحت شرایط استرس (جراحی، عفونت، تروما و  سوختگی نحوه تنظیم برنامه تغذیه  23/8/94  8
  و ...)

دکتر 
  امیري

اي بیماران تحت شرایط استرس (جراحی، عفونت، تروما و سوختگی نحوه تنظیم برنامه تغذیه  30/8/94  9
  و ...)

دکتر 
  امیري

دکتر  تغذیه بیماران بستريمعیارهاي غربالگري بیماران در معرض خطر سوء تغذیه و ارزیابی   7/9/94  10
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  زراتی
دکتر  معیارهاي غربالگري بیماران در معرض خطر سوء تغذیه و ارزیابی تغذیه بیماران بستري  14/9/94  11

  زراتی
دکتر  تداخل غذا و دارو   28/9/94  12

  زراتی
گروه    کارعملی رژیم نویسی   5/10/94  13

  اساتید 
گروه    رفع اشکال   12/10/94  14

  اساتید 
 
  
  
  
  
  
  
  
 


