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هدف کلی:

آشنایی دانشجو با مشکالت شایع سالمتی در ایران و رویکردهای بررسی و راهبردهای حل مشکالت بر
اساس فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق ،اصول اخالقی و موازین شرعی
اهداف ویژه عینی:

در پایان این درس فراگیر قادر خواهد بود:
 انواع دیابت را تعریف کند. مراقبتهای پرستاری بر پایه فرآیند پرستاری ،در بیمار مبتال به دیابت را ارائه نماید. بررسی و شناخت سبک زندگی مددجو در جهت آموزش اصالح شیوه زندگی را انجام دهد. آزمایشات تشخیصی مربوط به دیابت را همراه با مراقبت های قبل و بعد از آزمایشات مربوطه بیان نماید. اختالل چاقی مرضی را شرح دهد وآموزشهای مربوطه را بر پایه تغییر در سبک زندگی ارائه نماید. عالئم انفارکتوس میوکارد و روشهای تشخیصی مربوطه را توضیح دهد. آزمون های تشخیصی مربوط به  MIرا همراه با مراقبت های قبل و بعد از آزمون های مربوطه بیان نماید. جهت مددجویان مبتال به  MIتدابیر مناسب پرستاری و آموزش خود مراقبتی ارائه کند. مراقبتهای الزم از مددجوی مبتال به پرفشاری خون را بعمل آورد. جهت مددجویان مبتال به فشار خون تدابیر مناسب پرستاری و آموزش خود مراقبتی را بکار برد. اختالالت مربوط به آسم وآلرژی را با توجه به اتیولوژی ،عالیم ،روش های تشخیصی ،درمان و اقداماتپرستاری با تاکید بر فرایند پرستاری و تفکر خالق در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند را بیان نماید.
 معاینات فیزیکی و طریقه بررسی و شناخت تومورهای پستان را انجام دهد. آزمونهای تشخیصی مربوط به پستان را همراه با مراقبت های قبل و بعد از آزمون مربوطه بیان نماید. بدخیمی های پروستات را همراه با راهکارهای درمانی و مراقبتی بر اساس فرآیند پرستاری شرح دهد. روشهای تسکینی و خود مراقبتی بر اساس فرآیند پرستاری در سرطانهای پستان و پروستات را به بیمار وخانواده آموزش دهد.
 در تصادفات منجر به ضایعات نخاعی ،برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر فرآیند پرستاری و خود مراقبتی ارائهنماید.

 از فرآیند پرستاری  nursing processبه عنوان الگویی در مراقبت پرستاری از این مددجویان استفادهکند.
 به کلیه مددجویان ،آموزشهای در جهت کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزل ارائه نماید.تکالیف و وظایف دانشجویان:

 حضور فعال و منظم در کالس مشارکت در بحث های کالس و پرسش و پاسخ تکالیف کالسی (ارائه کتبی یا شفاهی مقاله ،ترجمه مقاالت روز) ارائه کنفرانس در مورد موضوعات مشخص شدهروش تدریس:

سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
وسایل آموزشی:

کامپیوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:

حضور و غیاب منظم ،حضور فعال در بحث های کالسی ،آزمون های مرحله ای ،امتحان میان ترم به
صورت چهار گزینه ای (آزمون تکوینی)  -امتحان پایان ترم (تراکمی) به صورت چهار گزینه ای،ارائه
گزارش کار عملی ،کنفرانس های ارائه شده توسط دانشجویان و فعالیت های کالسی
نحوه محاسبه ارزشيابي:
روش ارزشيابي

نمره

حضور فعال و مشارکت در بحث هاي کالس

5

کوئيز

5

آزمون ميان ترم

15

فعاليت هاي کالسي

5

آزمون پايان ترم

50

گزارش کار عملي

20

جمع نمرات

100

تاريخ

ساعت

محل برگزاري آزمون

مقررات:
-

حداقل نمره قبولی 10

-

در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر به حذف درس و غیبت غیر موجه منجر به کسب نمره خواهد شد.
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موضوع تدریس

جلسه

هفته

تاریخ

1

اول

97/11/16

2

دوم

97/11/23

3

سوم

97/11/30

4

چهارم

97/12/7

5

پنجم

97/12/14

6

ششم

97/12/21

7

هفتم

97/12/28

8

هشتم

98/1/20

9

نهم

98/1/27

10

دهم

98/2/3

11

یازدهم

97/2/10

12

دوازدهم

98/2/17

13

سیزدهم

98/2/24

14

چهاردهم

98/2/31

تمرین آموزش خود مراقبتی به مددجو و خانواده

15

پانزدهم

98/3/7

تمرین ارائه خدمات درمنزل

16

شانزدهم

98/3/21

تمرین آموزش رعایت اصول ایمنی مدجو

17

هفدهم

98/4/4

آزمون پایان ترم

تعریف دیابت ،انواع دیابت ،عالئم ،روشهای تشخیصی،
درمانهای مربوطه و مراقبتهای پرستاری
آموزش خود مراقبتی در دیابت(رژیم غذایی ،دارو درمانی،
سطح فعالیت ،خود کنترلی ،مراقبت از پای دیابتی )... ،و
اصالح شیوه زندگی
چاقی مرضی ،عالئم ،روشهای تشخیصی ،درمانهای مربوطه و
مراقبتهای پرستاری مبتنی بر خود مراقبتی و اصالح شیوه
زندگی
 ، MIپیشگیری و درمان ،روشهای تشخیصی ،آموزش خود
مراقبتی
پرفشاری خون ،پیشگیری و درمان ،آموزش تغییر سبک زندگی
و خود مراقبتی
آسم ،پیشگیری و درمان ،راهکارهای مراقبتی وتسکینی ،دارو
درمانی و اکسیژن تراپی در منزل
آلرژی ،پیشگیری و درمان ،راهکارهای مراقبتی وتسکینی،
دارو درمانی و کنترل عالئم در منزل ،آموزش خود مراقبتی
سرطان پستان ،روشهای تشخیصی ،درمانها ،مراقبتهای پس از
جراحی ،روشهای تسکینی
روشهای خود مراقبتی در سرطان پستان ،نحوه فعالیتها،
پیگیریها ،پذیرش بیماری و چگونگی داشتن باالترین کیفیت
زندگی
سرطان پروستات ،روشهای تشخیصی ،درمانها و پیگیریها،
مراقبتهای پس از جراحی ،روشهای تسکینی و خود مراقبتی
ضایعات نخاعی در تروماها و تصادفات ،تشخیص ،درمان،
مراقبتها ،پیگیریها
برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر فرآیند پرستاری و آموزش خود
مراقبتی در ضایعات نخاعی
تمرین بررسی وضعیت سالمت مددجو

فعالیت

