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کد درس104318:

عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:
 -1آشنایی با مفاهیم پرستاری و کاربرد آن
 -2شناخت تنیدگی و سازگاری و ارائه مراقبت های پرستاری
 -3شناخت انواع شوک و روش های درمان طبی و پرستاری آن
 -4شناخت انواع پیشگیری و اصول و روش های توانبخشی
 -5آشنایی با مفاهیم هموستاز  ،صدمات و ترمیم سلولی
 -6اشنایی با سالمندی و سالمند شناسی
 -7آشنایی با مرگ و مراحل رویارویی با آن
 -8شناخت بیماری های حاد و مزمن و مراقبت پرستاری مربوط به ایت بیماران و خانواده های آنها
 -9شناخت انواع معلولیت ها و مراقبت پرستاری مربوط به این بیماران
 -10آشنایی با مفهوم سرطان  ،پیشگیری و درمان ،فرایند های پرستاری
اهداف اختصاصی

الف :در حیطه شناختی
دانشجو بتواند:
 .1مراحل فرایند پرستاری (بررسی-تشخیﺺ پرستاری -طرح ریزی -اﺟرا و ارزشیابی)را به ترتیﺐ اولویت نام ببرد
 .2نحوه ی بکارگیری تاریخﭽه پرستاری  ،تعیین مشکالت سالمتی واقعی و بالقوه و تشخیﺺ های پرستاری را شرح دهد.
 .3طرح مراقبتی را با همکاری بیمار بر اساس تشخیﺺ های پرستاری بنویسد.
 .4ﭼگونگی اﺟرا و ارزشیابی طرح مراقبتی را شرح دهد.
 .5اهمیت فرایند پرستاری را در امر آموزش به بیماران و خانواده آنها توضیح دهد.
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تنیدگی و سازگاری را شرح دهد
اختالل در تصویرذهنی از خود را توضیح دهد
نقش پرستاری در اختالﻻت یاد شده را بنویسید.
ارائ ه مراقبت ها مبتنی بر تشخیﺺ های پرستاری را لیست نماید
شوک را تعریف کند
انواع شوک را نام ببرد.
عل ل و عالئم انواع شوک را بیان نماید.
در مان انواع شوک را شرح دهد.
فرایند پرستاری در شوک را بنویسد.
تش خیﺺ های پرستاری در شوک را اولویت بندی نماید.
مرا قبت های قبل  ،حین و پﺲ از دادن داروهای مورد استفاده در شوک را توضیح دهد
انواع سطوح مختلف پیشگیری را توضیح دهد

 .18فلسفه بازتوانی را شرح دهد
 .19عکﺲ العمل های روحی روانی بیماری را که اخیراً دﭼار ناتوانی گردیده تعیین نماید.
 .20شهای خود مراقبتی در فعالیتهای روزمره زندگی بیمار را شرح دهد .
 .21اقد امات پرستاری مناسﺐ برای ارتقاء حرکت  ،ﺟابﺠایی و استفاده از وسایل کمکی را شرح دهد .
 .22مو ارد آموزشی بازتوانی مﺜانه و روده را در برنامه مراقبتی بیمارانی با مشکالت مﺜانه و روده لیست نماید .
.23
.24
.25
.26

انواع سطوح مختلف پیشگیری را توضیح دهد
فلسفه بازتوانی را شرح دهد
عکﺲ العمل های روحی روانی بیماری را که اخیراً دﭼار ناتوانی گردیده تعیین نماید.
روشهای خود مراقبتی در فعالیتهای روزمره زندگی بیمار را شرح دهد.
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اقد امات پرستاری مناسﺐ برای ارتقاء حرکت  ،ﺟابﺠایی و استفاده از وسایل کمکی را شرح دهد
سالمندی را تعریف کند
اپیدمیولوژی سالمندی را شرح دهد
مفاهیم مرتبط با سالمندی را توضیح دهد
عوامل تعیین کننده شروع سالمندی را نام ببرد.
تغییرات فیزیولوژیﮏ حاصله و عوارض سالمندی را توضیح دهد
پدیده مرگ را توضیح دهد.
مراحل رویارویی بیمار مشرف به مرگ را ذکر نماید.
مرا قبت پرستاری به منظور کنترل پاسﺦ های فیزیولوژیﮏ بیمار نسبت به بیماری مرحله انتهایی را تعیین نماید.
دید گاه های قانونی و اﺟتماعی -فرهنگی مراقبت هنگام مرگ را شرح دهد.
مراقبت های تسکینی در پایان عمر را توضیح دهد.
بیماری های حاد و مزمن را تعریف کند
فاکتورهای موﺛر بر افزایش بروز بیماریهای حاد و مزمن را تعیین نماید.
مرا حل بیماریهای حامد و مزمن را توضیح دهد.
مشخصات بیماریهای حامد و مزمن و مراقبت های مربوطه به این بیماران و خانواده های آنها را شرح دهد.
فرا یند پرستاری و ﭼارﭼوب آن را در مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهای حاد و مزمن در موارد ذکر شده توضیح دهد.
سرطان را تعریف کند
اپید میولوژی  ،علت شناسی و پاتوفیزیولوژی سرطان را شرح دهد.
بیو لوژی سرطان و تومورها (شناخت سلول ،تفاوت سلول طبیعی با سرطانی ،تغییرات سلولی ،تفاوتهای تومورهای خوش خیم
و بدخیم) را توضیح دهد
اهمیت آموزش سالمتی و مراقبتهای پیشگیری کننده را در کاهش بروز سرطان بیان کند.
سرطان در سالمندی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهد.
انو اع اقدامات درمانی بیماران سرطانی )ﺟراحی ،پرتو درمانی ،شیمی درمانی ،ایمنی درمانی ،گرما درمانی و پیوند مغز
استخوان( را شرح دهد.
فرا یند پرستاری در اقدامات درمانی بیماران سرطانی را توضیح دهد.
اور ژانﺲ های شایع انکولوژی و نقش پرستار در بررسی و مدیریت آنها را توضیح دهد.

حیطه روانی حرکتی:
.1
.2
.3
.4

حد اقل پنج مورد فرایند پرستاری را در بیماران دﭼار تنیدگی و شوک تدوین نماید
یﮏ فرآیند پرستاری ﺟهت مددﺟوی مبتال به سرطان تدوین نماید.
یﮏ برنامه آموزشی مناسﺐ ﺟهت بیمار که از وسیله کمﮏ حرکتی استفاده می کند توین نماید
یﮏ برنامه غذایی مناسﺐ ﺟهت بیمار مبتال به سرطان  ،سالمندان تدوین نماید.

در جیطه نگرشی

دانشﺠو باید بتواند:
 -1در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید.
 -2در کالس های نظری به طور منظم حضور داشته باشد.
 -3مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد.
 -4در قبال انﺠام و تحویل تکالیف محوله احساس مسوولیت نماید.
 -5در فعالیت های گروهی در کالس همکاری کند.
 -6به منابع معرفی شده مراﺟعه و مطالﺐ تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایند

منابع:
1- smeltzer, S.C., Brunner and suddarth’s, “Text book of Medical
Surgical Nursing2014 (last ed) Philadelphia: Lippincott
2- Black, H.M., Hawks, J.H., keen, A.M., “Medical Surgical Nursing”. (last
ed), Philadelphia: Saunders
نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
.1
.2
.3
.4

حضور به موقع در کالس و نداشتن غیبت 5 :درصد نمره نهایی
شرکت فعال در کالس 5 :درصد نمره نهایی
ﺟواب صحیح به پرسش های شفاهی سر کالسی5 :درصد نمره نهایی
امتحان میان ترم35:درصد نمره نهایی

.5

امتحان پایان ترم50:درصد نمره نهایی

ﻧﺎم درس :

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :اول

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﮐﺎرﺑﺮد آن

هدف کلی  :شناخت کامل فرایند پرستاری و نحوه تدوین آن برای بیماران
اهداف رفتاری
 .1دانشﺠو

مراحل

)بررسی-تشخیﺺ

فرایند

پرستاری

پرستاری-

طرح

ریزی -اﺟرا و ارزشیابی( را به ترتیﺐ

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسﺦ

نمایش پاورپوینت

اولویت نام ببرد
 .2نحوه ی بکارگیری تاریخﭽه پرستاری ،
تعیین مشکالت سالمتی واقعی و بالقوه
و تشخیﺺ های پرستاری را شرح دهد.

بحث گروهی

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

-

کوئیز

-

شرکت در
بحث گروهی

-

پاسخ ه

لپ تاپ

پرسش های

وایت بورد

سر کالسی
-

تکالیف محول
شده

 .3طرح مراقبتی را با همکاری بیمار بر
اساس تشخیﺺ های پرستاری بنویسد.
 .4ﭼگونگی اﺟرا و ارزشیابی طرح مراقبتی
را شرح دهد.
 .5اهمیت فرایند پرستاری را در امر
آموزش به بیماران و خانواده آنها توضیح
دهد.

حضور مرتب و
فعال

منبع شماره
1

نام درس  :مفاهیم پایه پرستاری
جلسه  :دوم

مدت کالس 2:ساعت
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

موضوع کالس :

شناخت تنیدگی و سازگاری و ارائه مراقبت های پرستاری

هدف کلی  :آشنایی با مفهوم تنیدگی و سازگاری و مراحل آن –ارائه مراقبت پرستاری در بیماران دﭼار تنیدگی
اهداف رفتاری
.1
.2
.3

.4

دانشﺠو تنیدگی و
سازگاری را شرح دهد
اختالل در تصویرذهنی
از خود را توضیح دهد
نقش پرستاری در
اختالﻻت یاد شده را
بنویسید.
ارائ ه مراقبت ها مبتنی
بر تشخیﺺ های
پرستاری را لیست نماید

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسﺦ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

نمایش فیلم

وایت بورد

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

-

کوئیز

-

شرکت در
بحث
گروهی

-

پاسخ ه
پرسش
های سر
کالسی

-

تکالیف
محول شده

حضور مرتب و فعال

منبع شماره
یﮏ

ﻧﺎم درس :

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :ﺳﻮم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﻧﻮاع ﺷﻮك و روش ﻫﺎي درﻣﺎن ﻃﺒﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎري آن

هدف کلی  :شناخت کامل انواع شوک ها و شناسایی بیماران در معرض خطر -درمان طبی و مراقبت پرستاری
اهداف رفتاری
 .1دانشﺠو شوک را تعریف کند

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسﺦ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

پرسش های

وایت بورد

سر کالسی

 .2انواع شوک را نام ببرد .
 .3عل ل و عالئم انواع شوک را بیان نماید .
 .4در مان انواع شوک را شرح دهد .
 .5فرایند پرستاری در شوک را بنویسد .
 .6تش خیﺺ های پرستاری در شوک را
اولویت بندی نماید .
 .7مرا قبت های قبل  ،حین و پﺲ از دادن
داروهای مورد استفاده در شوک را
توضیح دهد

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

-

کوئیز

-

شرکت در
بحث گروهی

-

-

پاسخ ه

تکالیف محول
شده
حضور مرتب و
فعال

منبع
شماره  1یا2

ﻧﺎم درس :

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :ﭼﻬﺎرم

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و اﺻﻮل و روش ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ

هدف کلی  :شناخت انواع پیشگیری و اصول و روش های توانبﺨشی
اهداف رفتاری
 .1دانشﺠو انواع سطوح مختلف پیشگیری
را توضیح دهد
 .2فلسفه بازتوانی را شرح دهد
 .3عکﺲ العمل های روحی روانی بیماری
را که اخیراً دﭼار ناتوانی گردیده تعیین
نماید.
 .4روشهای خود مراقبتی در فعالیتهای
روزمره زندگی بیمار را شرح دهد .
 .5اقد امات پرستاری مناسﺐ برای ارتقاء
حرکت  ،ﺟابﺠایی و استفاده از وسایل
کمکی را شرح دهد .
 .6مو ارد آموزشی بازتوانی مﺜانه و روده را
در برنامه مراقبتی بیمارانی با مشکالت
مﺜانه و روده لیست نماید .
 .7اهمیت تداوم مراقبت در منزل یا مراکز
مراقبت پیشرفته برای بیمارانی که به
خدمات توانبخشی نیاز دارند را شرح
دهد

ارزیابی و فعالیت

منابع

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

تکمیلی

آموزشی

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسﺦ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی

لپ تاپ

پرسش های

وایت بورد

سر کالسی

-

کوئیز

-

شرکت در
بحث گروهی

-

-

پاسخ ه

تکالیف محول
شده
حضور مرتب و
فعال

منبع شماره
یﮏ یا دو

ﻧﺎم درس :

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ،ﺻﺪﻣﺎت و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ

هدف کلی  :آشنایی با مﻔﻬوم هموستاز ،صدمات و ترمیﻢ سلولی
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

 .1دانشﺠو ﺛبات داخلی  ،هموستاز و سازگاری
را شرح دهد.

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسﺦ

نمایش پاورپوینت

 .2مکانیسم های ﺟبرانی بدن در حفﻆ
سازگاری و ﺛبات را نام ببرد .
 .3اهمیت مکانیسم های ﺟبرانی در حفﻆ
سازگاری و ﺛبات را توضیح دهد .
 .4ارتباط فرآیند فیدبﮏ منفی با حفﻆ ﺛبات را
توصیف نماید .
 .5فرآ یند های سازگاری هیﭙرتروفی  ،آتروفی
 ،هیﭙرپالزی و متاپالزی را مقایسه کند .عو
امل محیطی داخلی و خارﺟی را که باعث
صدمه و مرگ سلولی می گردند نام ببرد.
فرآ یند ترمیم و التهاب را شرح دهد .
.6

ترمیم بوسیله رژنراسیون را با ترمیم توسط
ﺟایگزینی مقایسه نماید .

 .7الگوی ترمیم و اﺛرات آن را بر روی حفﻆ
ﺛبات توضیح دهد.

بحث گروهی
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ﻧﺎم درس :

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :ﺷﺸﻢ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷﻨﺎﺳﯽ

هدف کلی  :آشنایی با فرایند سالمندی و تغییرات ﺟسمی و روحی روانی سالمندان
اهداف رفتاری

 .1دانشﺠو سالمندی را تعریف کند
 .2اپیدمیولوژی سالمندی را شرح دهد
 .3مفاهیم مرتبط با سالمندی را توضیح
دهد
 .4عوامل تعیین کننده شروع سالمندی را
نام ببرد.
 .5تغییرات فیزیولوژیﮏ حاصله و عوارض
سالمندی را توضیح دهد
 .6نظریه های مرتبط با سالمندی را شرح
دهد.
 .7مرا قبت های پرستاری از سالمندان را
شرح دهد

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی

ویدئوپروژکتور
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نمایش پاورپوینت
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نام درس :

مفاهیم پایه پرستاری

ﻣﺪرس :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

جلسه  :هفتم

مدت کالس 2:ساعت

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮگ و ﻣﺮاﺣﻞ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آن

هدف کلی  :آشنایی با مفهوم مرگ و مراحل رویارویی با آن
اهداف رفتاری
.1
.2
.3

.4

.5
.6

دانشﺠو پدیده مرگ را توضیح دهد.
مراحل رویارویی بیمار مشرف به مرگ
را ذکر نماید.
مرا قبت پرستاری به منظور کنترل
پاسﺦ های فیزیولوژیﮏ بیمار نسبت به
بیماری مرحله انتهایی را تعیین نماید.
دید گاه های قانونی و اﺟتماعی-
فرهنگی مراقبت هنگام مرگ را شرح
دهد.
مراقبت های تسکینی در پایان عمر را
توضیح دهد.
نحوه بکارگیری مهارت های ﻻزم ﺟهت
برقراری ارتباط با بیماران مرحله
انتهایی و خانواده هایشان را بازگو کند.

روش تدریس
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ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ

هدف کلی  :شناخت بیماریهای حاد و مزمن و مراقبت های پرستاری مربوط به این بیماران و خانواده های آنها
اهداف رفتاری
.1
.2
.3
.4

.5

دانشﺠو بیماری های حاد و مزمن را
تعریف کند
فاکتورهای موﺛر بر افزایش بروز
بیماریهای حاد و مزمن را تعیین نماید .
مرا حل بیماریهای حامد و مزمن را
توضیح دهد .
مشخصات بیماریهای حامد و مزمن و
مراقبت های مربوطه به این بیماران و
خانواده های آنها را شرح دهد .
فرا یند پرستاری و ﭼارﭼوب آن را در
مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهای
حاد و مزمن در موارد ذکر شده توضیح
دهد.
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ﻧﺎم درس :

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﻣﺪت ﮐﻼس 2:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﺟﻠﺴﻪ  :ﻧﻬﻢ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﻧﻮاع ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري آن

هدف کلی  :شناخت انواع معلولیت ها و مراقبت های پرستاری مربوط به این بیماران
اهداف رفتاری
.1
.2
.3
.4
.5

دانشﺠو معلولیت را تعریف کند
انواع معلولیت را شرح دهد
مفهوم توان بخشی را توضیح دهد
انواع توان بخشی را فهرست کرده و
توضیح دهد
تفاوت ارتر و پروتز را بیان کند .نحوه
استفاده از وسایل کمﮏ حرکتی را
توضیح دهد.

ارزیابی و فعالیت

منابع

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

تکمیلی

آموزشی

سخنرانی

ویدئوپروژکتور

پرسش و پاسﺦ

نمایش پاورپوینت

بحث گروهی
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-

-

پاسخ به

تکالیف محول
شده
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منبع شماره
 1یا 2

نام درس :

مفاهیم پایه پرستاری

مدت کالس 2:ساعت
ﻣﺪرس  :ﺳﺤﺮ ﺻﻼﺣﻰ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻃﺎن

جلسه :دهم

هدف کلی  :آشنایی با مفهوم سرطان و پیشگیری  -درمان و فرآیند پرستاری در سرطان
اهداف رفتاری
.1
.2
.3

.4

.5
.6

.7
.8

.9
.10

دانشﺠو سرطان را تعریف کند
اپید میولوژی  ،علت شناسی و
پاتوفیزیولوژی سرطان را شرح دهد.
بیو لوژی سرطان و تومورها (شناخت
سلول ،تفاوت سلول طبیعی با سرطانی،
تغییرات سلولی ،تفاوتهای تومورهای خوش
خیم و بدخیم) را توضیح دهد
اهمیت آموزش سالمتی و مراقبتهای
پیشگیری کننده را در کاهش بروز سرطان
بیان کند .
سرطان در سالمندی و مراقبتهای پرستاری
مربوطه را توضیح دهد .
انو اع اقدامات درمانی بیماران سرطانی
)ﺟراحی ،پرتو درمانی ،شیمی درمانی،
ایمنی درمانی ،گرما درمانی و پیوند مغز
استخوان( را شرح دهد .
فرا یند پرستاری در اقدامات درمانی
بیماران سرطانی را توضیح دهد .
اور ژانﺲ های شایع انکولوژی و نقش
پرستار در بررسی و مدیریت آنها را توضیح
دهد .
فرا یند پرستاری را بعنوان ﭼهارﭼوبی برای
مراقبت از بیماران سرطانی بنویسد.
اهم یت نوتوانی در سرطان را بیان کند
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