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     معاني اصطالحات و اختصارات معمول در بخش اورولوژي را بيان مي کند. 1

بيمار مبتال به اختالالت سيستم اداري را بدرستي مورد بررسي و معاينه اختصاصي قرار  2

 مي دهد.

    

بيماران بستري در بخش ارولوژي را با توجه به وضعيت آنان و طبق فرايند پرستاري  3

 مورد بررسي و شناخت قرار مي دهد.

    

رواني بيماران بستري طرح مراقبتي  مي،جس با توجه به تشخيص پرستاري نيازها ي 4

 براي آنان تنظيم مي کند.

    

     را انجام مي دهد. يتشخيصمراقبت هاي الزم قبل و بعد از تستهاي  5

بيمار مبتال به سنگ ادراري را بررسي مي نمايد و مراقبت پرستاري قبل و بعد از اعمال  6

PCNL  و TUL فرايند پرستاري مربوط به اوروليتياز و  بيمار انجام مي دهد. را در بالين

 نفروليتياز را مي داند.

    

يد و مراقبت  پرستاري قبل و بعد از عمل را بررسي مي نما BPHمبتال به  بيمار 7

 بيمار انجام مي دهد. در بالينو را توضيح مي دهد  TURPپروستاتکتومي باز و 

    

عفونت هاي دستگاه ادراري)تحتاني و پرستاري علت، تظاهرات باليني، درمان و مراقبت  8

 مي داند.را در اين بيماران فوقاني( 

    

سلي در مردان را توضيح مي علت ، تظاهرات باليني، درمان و مراقبت در اختالالت تنا 9

 و مراقبت پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي دراين بيماران را انجام مي دهد.دهد 

    

تياري ادراري را علت ، تظاهرات باليني، درمان و مراقبت در انواع احتباس و بي اخ 11

 ت پرستاري از اين بيماران را در موقعيت باليني انجام مي دهد.و مراقبتوضيح مي دهد 

    

     را مي داند.علت، تظاهرات باليني، درمان و مراقبت پرستاري مثانه نوروژنيک  11

     مربوط به سرطان هاي مجاري ادراري و مثانه را مي داند.مراقبت پرستاري  12

     راري و انواع آن را مي داند.به انحرافات ادمربوط فرايند پرستاري  13

مکانيسم ،کاربرد، عوارض داروهاي اختصاصي بکار رفته در بيماران مبتال به اختالالت  14

 سيستم ادراري را شرح مي دهد.

    

در هنگام ترخيص آموزشهاي الزم را در مورد مراقبت از خود بصورت کتبي و شفاهي به  15

 بيمار و خانواده ارائه مي دهد.
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