باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری ( )Course Plan
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

تعداد واحد 2 :واحد ( 1.5واحد نظری ./5 ،واحد عملی)

مقطع :كارشناسی

زمان ارائه درس:

پيش نياز :پرستاری بزرگساالن /سالمندان
مدرس :خانم خدیبی
شرح درس :این درس جهت آشنایی دانشجو با مشکالت شایع سالمتی در ایران و رویکرد های بررسیی و راهریرد
های حل مشکالت بر اساس فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق ،اصول اخالقی و میوازین
شرعی ارائه می گردد.
هدف کلی:
 .1آشنایی با انواع دیابت ،عوامل اتیولوژیک ایجاد کننده آن
 .2آشنایی با عوارض زودرس و دیررس دیابت و انواع داروهای خوراکی و تزریقی دیابت
 .3آشنایی با عوامل مؤثر بر کنترل دیابت ،خود مراقرتی در منزل بر اساس پرستاری مرتنی بر شواهد
 .4آشنایی با اتیلوزی و درمان آسم و عوامل مؤثر بر کنترل آسم ،خودمراقرتی در منزل براساس پرسیتاری مرتنیی
بر شواهد
 .5آشنایی با پاتوفیزیولوژی عالیم و روش های تشخیصی سکته قلری و عوامل مؤثر بیر کنتیرل سیکته قلریی ،خیود
مراقرتی در منزل بر اساس پرستاری مرتنی بر شواهد
 .6آشنایی با انواع داروهای هایپرتانسیون و عوامل مؤثر بر کنترل فشارخون باال ،خود مراقرتی در منزل براسیاس
پرستاری مرتنی بر شواهد
 .7آشنایی با عوامل ایجاد کننده ،روش های تشخیصی و درمان سرطان پستان
 .8آشنایی با مراقرت های قرل و بعد از عمل و عوامل مؤثر بیر کنتیرل سیرطان پسیتان ،خیود مراقرتیی در منیزل
براساس پرستاری مرتنی بر شواهد
 .9آشنایی با انواع تروماهای ستون فقرات و خود مراقرتی در منزل بر اساس پرستاری مرتنی بر شواهد
تکالیف و وظایف دانشجویان:
 شرکت در بحث و پرسش و پاسخ-

ارائه مقاله جدید در مورد یکی از مراحث تدریس شده (ترجمه مقاله)

 ارائه کنفرانس در مورد موضوعات مشخص شدهروش تدریس:
 استفاده از وسائل سمعی  -بصری و نمایش فیلم ویدئویی سخنرانی ،پرسش و پاسخ و تفکر نقادانه پیش سازمان دهنده کنفرانس و بحث گروهیوسایل آموزشی:
کامپیوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:
تکوینی و پایانی

 شرکت فعال در کالس و کوئیز های شفاهی  %15نمره کوئیز های کتری (ابتدای هر جلسه)  %20نمره سایر موارد (حضور مرتب و به موقع)  %5نمره امتحان پایان ترم % 60 :نمرهنوع امتحان تکوینی و پایانی :تستی – تشریحی
اجرای یک دوره تله نرسینگ جهت یک بیمار و ارائه گزارش پیشرفت کار جهت واحد عملی
مقررات:
از فراگیران انتظار می رود:
 در تمام جلسات کالس درس بدون تأ خیر حضور یابند و د ر صورت تاخیر بیش از  10دقیقه از ورود به کالس
اجتناب کرده و بدین ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند.
 در بحث های کالس بطور فعال شرکت نمایند.
 در آزمون میان دوره شرکت نمایند (در صورت غیرت در آزمون میان دوره ،اگر غیرت غیر موجه باشد ،نمره
صفر برای آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غیرت موجه باشد ،با ارائه گواهی معترر الزم است دانشجو
تا حد اکثر دو هفته بعد از تاریخ آزمون برای انجام امتحان به استاد مربوطیه مراجعیه نماینید ،در غییر ایین
صورت نمره صفر منظور خواهد شد).
 غیرت در کالس نراید از حد مجاز ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتی که غیرت بیش از حد مجاز باشد:
 چنانچه بیش از 1/2غیرت ها غیر موجه باشد ،آن واحد درسی حذف می شود. چنانچه غیرت ها غیر موجه باشد ،نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.منابع:
-

برونر و سودارث  2014درسنامه پرستاری داخلی جراحی تنفس و تریادالت گیازی ،وییرایش  ،13ترجمیه مرضییه شیران،
معصومه لطیفی ،نشر جامعه نگر.1393 ،

-

برونر و سودارث  2014درسنامه پرستاری داخلی جراحی تولید مثل و بیماری های پستان ،ویرایش  ،13ترجمه ژیال عابید
سعیدی.1393 ،

-

برونر و سودارث  2014درسنامه پرستاری داخلی جراحی قلب و عروق ،ویرایش  ،13ترجمه مالحیت نییک روان مفیرد و
همکاران ،نشر جامعه نگر.1393 ،

-

برونر و سودارث  2014درسنامه پرستاری داخلی جراحی گوارش ،ویرایش  ،13ترجمه مریم عالیخیانی ،نشیر جامعیه نگیر،
.1393

-

برونر و سودارث  2014درسنامه پرستاری داخلی جراحی متابولیسیم و انیدوکرین ،وییرایش  ،13ترجمیه ناهیید دهقیان
نیری ،نشر جامعه نگر.1393 ،

-

برونر و سودارث  2014درسنامه پرستاری داخلی جراحی مغز و اعصاب ،ویرایش  ،13ترجمه زهرا مشتاق ،نشر جامعیه نگیر،
.1393

-

پورعلی ،ف .جهانیان چاق تر می شوند .ماهنامه خرری ،تحلیلی ،آموزشی و اطالع رسانی جهان تن و روان.1389،

-

حاجیان ،کریم اله؛ قلی زاده پاشا ،عردالرحیم؛ بزرگ زاده ،شرنم .رابطه بین چاقی و چاقی مرکزی با خطر بیروز سیرطان
پستان در زنان قرل و بعد از یائسگی .مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل.1392،

-

راهنمای عملی دیابت .مرکز تحقیقات و غدد درون ریز و متابولیس م ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،چاپ اول.1387 ،

-

روبین رایس راهنمای مراقرت های بهداشتی در منزل ،ترجمه فاطمه اسکوئی ،چاپ اول ،ناشیر دانشیگاه علیوم پزشیکی و
خدمات بهداشتی درمانی ایران.1381 ،

-

علی اکرری ،ف؛ صفدری ،ف؛ خدیری ،م؛ باقری ،خ .کلیات اقدامات پرستاری ،تهران ،انتشارات بشری.1394 ،

-

علی اکرری ،ف؛ صفدری ،ف؛ خدیری ،م؛ باقری ،خ .کلیات رویه هیای درمیانی و مراقرتیی پرسیتاری ،تهیران ،انتشیارات
بشری.1394 ،

-

کاویانی  ،احمد و دیگران .راه کارهای عملی برای کارشناسان در برخورد با بیماری های پستان ،مرکز تحقیقات سیرطان
پستان ،دفتر امور زنان ،انتشارات جهاد دانشگاهی.1386،

-

کارن مونکس مراقرت های پرستاری در منزل ،ترجمه اکرم قهرمانییان ،مگگیان مییر غفیور ونید ،انتشیارات دانشیگاه آزاد
اسالمی.1387 ،

-

کاشی ،عراس .راهنمای افراد مرتال به آسیب نخاعی .تهران :پگوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانرازان.1388 ،

-

کشاورزی ا ،الریجانی ب .درمان های نوین در زخم پای دیابت (مقاله میروری) .مجلیه علمیی سیازمان نظیام پزشیکی
جمهوری اسالمی ایران ،1390 .دوره ( 29شماره .)4

-

ماری ام کانابیو هندبوک آموزش به بیمار ،ترجمه خدیجه نصریانی ،نشر جامعه نگر ،چاپ دوم.1392 ،

-

مکری ،مهرداد .زیر نظر دکتر مرتضی عطری ،ترجمه کتاب بعید از تشیخیص .بابیل آویشین؛ انجمین امیداد بیه بیمیاران
سرطانی ایران.1384 ،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس تئوری – گروه پرستاری

نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

جلسه

هفته

تاریخ

تعداد واحد  2 :واحد

مدرس :خانم خدیبی

موضوع تدریس

ساعت
1

آشنایی با انواع دیابت ،عوامل اتيولوژیک ایجاد كننده آن ،عوارض زودرس و دیررس
و انواع داروهای خوراكی و تزریقی دیابت

2

ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در اصالح روش زندگی در بيماران مبتال به دیابت

3

ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در اصالح روش زندگی در بيماران مبتال به آسم و آلرژی

4

مراقبت از بيمار ان مبتال به آسم و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

5

ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در بيماران مبتال به سکته ی قلبی

6

آشنایی با پاتوفيزیولوژی ،روش های تشخيص و درمان فشار خون باال

7

ارا ئه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در بيماران مبتال به فشاری خون باال

8

ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در بيماران مبتال به سرطان برست

9

آشنایی با مراقبت های قبل و بعد از عمل و عوامل مؤثر بر كنترل سرطان پستان،
خودمراقبتی در منزل براساس پرستاری مبتنی بر شواهد

10

ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در بيماران مبتال به سرطان پروستات

11

ارائه مراقبت های پرست اری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و
مراقبت از خود در اصالح روش زندگی در بيماران مبتال به چاقی مرضی

12

برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر فرآیند پرستاری و كمک به فرد و خانواده در مراقبت از
خود در منزل در بيماران مبتال به ضایعات نخاعی

توضیحات:

امضاء:

فعالیت

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با برقراری ارتباط  -دیابت
جلسه رئوس مطالب
1

اهداف رفتاری

حیطه

مراقبت از بیماران مبختال بخه

-

تفاوت بین دیابت نوع  1و نوع 2

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

دیابت و ارائه مراقبخت هخای

-

عوام اتیولوژیکی مرتبط با انواع

-

پرستاری

اهداف جزئی

دیابت

-

با آناتومی و فیزیولوژی غده ی پخانکراس آشخنا
شود.

اهمیخت بخالینی و تشنیصخی

-

آزمایش های قند خون

روش های تشنیصی منتلف بیمخاری دیابخت را
توضیح دهد

-

عالئم بارز دیابت را با ذکر دلی توضیح دهد.

-

روش های منتلف بررسی وضعیت سالمت بیمار
با دیابت را نام ببرد.

-

مراقبت مبتنی بر شواهد را جهت بیماران انجخام
دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشنیصی

5

 .4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری
 .6ارزشیابی

60
5

 .7تعیین تکلیف و اختتام

6

 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران مبتال به دیابت و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
2

مراقبخخت از بیمخخاران مبخختال بخخه

اهداف جزئی
-

دیابخخت و ارائخخه مراقبخخت هخخای
پرستاری

-

اهداف رفتاری

حیطه

انواع رژیم های غذایی مناسخب

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

جهت افراد دیابتی

-

ارتباط بین رژیم غذایی مناسب،
ورزش و دارو در درمان دیابت

روش های درمخانی طبخی و حمخایتی دیابخت را
توضیح دهد.

-

انواع داروهای خوراکی دیابخت مکانیسخم ا،خر،
عوارض و مراقبت پرستاری) را نام ببرد.

-

انواع انسولین کوتخاه مخدت ،متوسخط اال،خر -
طوالنی اال،ر) را شرح دهد.

-

برنامه مناسبی جهت خود مراقبتی بیمار مبختال
به دیابت در منزل را طراحی کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :
\

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح در س هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت هخای پرسختاری در

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پخیش سخازمان دهنخده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

منزل

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت ا ز بیماران مبتال به آسم و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
3

مراقبت از بیماران مبختال بخه

اهداف رفتاری

حیطه

اهداف جزئی
پاتوفیزیولوژی  ،اتیولوژی ،عالیم

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

و درمان آسم

-

با آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفس آشنا شود.

-

روش های تشنیص آسم

-

روش هخخای تشنیصخخی منتلخخف بیمخخاری آسخخم را

-

عوارض ناشی از آسم

-

-

آسخم و ارائخه مراقبخت هخای
پرستاری

-

توضیح دهد

کاربرد داروهای آسخم ،عخوارض

-

عالئم بارز آسم را با ذکر دلی توضیح دهد.

آنها به خصوص اسپری ها

-

روش های منتلف بررسی وضخعیت سخالمت بیمخار

تأ،یر عوامخ گونخاگون از قبیخ
رژیم غذایی ،فعالیت ،داروها و...

مبتال به آسم را نام ببرد.
-

مراقبت مبتنی بر شخواهد را جهخت بیمخاران انجخام
دهد.

-

برنامه مناسبی جهت خود مراقبتی بیمار مبختال بخه
اسم در منزل را طراحی کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

 .3پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی
تشنیصی
 .4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری
 .6ارزشیابی
 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

5
60
5
6
4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران مبتال به آسم و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
4

مراقبت از بیماران مبتال به آسخم
و ارائه مراقبت های پرستاری

اهداف جزئی
-

انخواع داروهخای خخخوراکی و
تزریقی آسم مکانیسم ا،ر،

اهداف رفتاری

حیطه

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

-

عوارض و مراقبت پرستاری)

روش های درمانی طبی و حمایتی آسخم را
توضیح دهد.

-

مراقبت پرستاری خخانواده محخور و بیمخار
محور بیماران مبتال به آسم را توضیح دهد.

-

عوارض کنترل نامناسخب بیمخاری آسخم را
شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسای آموزشی :وایت بخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران با سکته قلبی و ارائه مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
5

مراقبت از بیماران با سکته قلبی

اهداف جزئی
-

و ارائه مراقبت پرستاری
-

اهداف رفتاری

حیطه

آنخاتومی و فیزیولخوژی قلخب و

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

عروق

-

عوام خطرزای ابتال به بیمخاری
های قلب و عروق

-

دهد.
-

راههای پیشگیری از بیماری های
عروق کرونر

روش های منتلف بررسی وضعیت سالمت بیمار
با سکته قلبی را نام ببرد.

-

پخاتوفیزیولوژی ،عالیخم و روش
های تشنیصی سکته قلبی

روش های منتلف درمان سکته قلبخی را شخرح

مراقبت مبتنی بر شواهد را جهت بیماران انجخام
دهد.

-

گام های مراقبت از خود در بیمخاران بخا سخکته
قلبی را توضیح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

 .3پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی
تشنیصی
 .4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری
 .6ارزشیابی
 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

5
60
5
6
4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با انواع داروهای هایپرتانسیون و عوام مؤ،ر بر کنترل فشارخون باال ،خودمراقبتی در منزل براساس پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
6

مراقبت از بیماران بخا پرفشخاری

اهداف جزئی
-

خون
-

راه هخای پیشخگیری و کنتخرل

اهداف رفتاری

حیطه

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

فشار خون باال

-

آناتومی قلب را بداند.

کاربرد داروهای ضد فشخارخون

-

روش های تشنیصخی منتلخف پرفشخاری

باال ،عوارض و تداخالت دارویی

خون را توضیح دهد
-

عالئم بارز پرفشاری خون را با ذکخر دلیخ
توضیح دهد.

-

روش های منتلف درمان فشار خون باال را
شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد ،بررسی سبک زندگی مددجویان و مراقبت از خود در اصالح روش زندگی در بیماران با پرفشاری خون

جلسه رئوس مطالب
7

اهداف رفتاری

حیطه

اهداف جزئی

ارائه مراقبخت هخای پرسختاری - ،

کنترل دوره ای فشخار خخون در

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

بررسی سبک زندگی مددجویان

بیمار

-

و مراقبت از خود

روش های منتلف بررسی وضعیت سالمت بیمار
با پرفشاری خون را نام ببرد.

-

مراقبت مبتنی بر شواهد را جهت بیماران انجخام
دهد.

-

گام های مراقبت از خود در بیمخاران را توضخیح
دهد.

-

برنامه مناسبی جهت خودمراقبتی بیمار مبتال به
فشار خون باال در منزل را طراحی کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کا رشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران مبتال به سرطان برست و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
8

مراقبخخت از بیمخخاران مبخختال بخخه

اهداف جزئی
-

سرطان پستان

عوامخ ایجخاد کننخده سخرطان

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

-

پستان
-

اهداف رفتاری

حیطه

راههخای پیشخگیری از سخرطان
پستان

پستان را توضیح دهد
-

-

عالیم سرطان پستان

-

روش های تشنیصخی سخرطان

-

-

درمان سرطان پستان

-

عخخوارض شخخیمی درمخخانی و

-

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

روش های منتلف بررسی وضعیت سخالمت
بیمار با سرطان پستان را نام ببرد.

رادیوتراپی

.4

عالئم بارز سرطان پسختان بخا ذکخر دلیخ
توضیح دهد.

پستان

.3

روش هخخای تشنیصخخی منتلخخف سخخرطان

4

منابع:

گام هخای مراقبخت از خخود در بیمخاران را
توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های قب و بعد از عم و عوام مؤ،ر بر کنترل سرطان پستان ،خودمراقبتی در منزل براساس پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
9

خود مراقبتی در منزل در بیمخار
مبتال به سرطان پستان

اهداف جزئی
-

اهداف رفتاری

حیطه

آمادگی قبخ و بعخد از جراحخی

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

پستان

-

آزمایشات دوره ای قب و بعد از شیمی درمانی
و رادیوتراپی را بداند.

-

مراقبخت هخا و آمخوزش هخای الزم از بیمخار
ماستکتومی شده را شرح دهد.

-

انواع حمایت های روحی روانی را از بیمار مبختال
به سرطان پستان را شرح دهد.

-

برنامه مناسبی جهت خود مراقبتی بیمار مبختال
به سرطان پستان در منزل را طراحی کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

 .3پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی
تشنیصی
 .4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری
 .6ارزشیابی
 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

5
60
5
6
4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت بخخرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران مبتال به سرطان پروستات و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
10

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

مراقبخخت از بیمخخاران مبخختال بخخه

-

آناتومی و فیزیولوژی پروستات

سرطان پروستات

-

فیزیولوژی سیستم ادراری آشنا شود.
خده وسخرطان
آناتومی
ایجادکننخ
عوامخ  -با
پروستات روش های تشنیصی منتلف سرطان پروستات را توضیح دهد
-

-

سخرطان
پیشگیری
پروستات با ذکر دلی توضیح دهد.
بارزازسرطان
های عالئم
روش -
پروستات روش های منتلف بررسی وضعیت سالمت بیمار با سخرطان پروسختات را نخام
-

-

بخین هیپخرپالزی
روش افتخراق
ببرد.
پروستات و
سخرطانخود مراقبتی بیمار مبتال به سرطان پروسختات در منخزل
مناسبی جهت
خوش -خیم برنامه
پروستات را طراحی کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در منزل

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سخننرانی وسخای آموزشخخی :وایخت ب خرد – مدرس :خانم خدیبی
همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران مبتال به چاقی و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد
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مراقبت از بیماران مبتال به چاقی

اهداف جزئی
-

رو ش هخخخای تشنیصخخخی
منتلف تشنیص چاقی

-

اهداف رفتاری

حیطه

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

-

عوارض چاقی مرضی

روش های منتلف بررسی وضعیت سخالمت
بیمار با مرضی چاقی را نام ببرد.

-

مراقبت مبتنی بر شواهد را جهخت بیمخاران
مبتال به چاقی را انجام دهد.

-

روش های درمانی طبی و حمخایتی چخاقی
مرضی را توضیح دهد.

-

انواع روش های جراحخی چخاقی مرضخی را
شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
 5دقیقه پایانی صرف پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس  -گروه پرستاری
نام درس :مراقبت های پرستاری در مقطع :کارشناسی پیوسخته روش تدریس :پیش سازمان دهنده ،سننرانی همراه با بحخث وسخخای آموزشخخی :وایخخت بخخرد – مدرس :خدیبی
منزل

گروهی و پرسش و پاسخ

پرستاری

کامپیوتر  -دیتا پروژکتور

هدف کلی :مراقبت از بیماران مبتال به ضایعات نناعی و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

جلسه رئوس مطالب
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اهداف رفتاری

حیطه

اهداف جزئی

مراقبت از بیماران مبتال بخه

-

تعریف تروما

با تسلط بر محتویات فص دانشجو قادر خواهد بود:

شناختی

ضایعات نناعی

-

انواع تروما یخه سختون

-

با اتیولوژی بیماران با ضایعات نناعی آشنا شود.

فقرات

-

روش های تشنیص شدت ضایعه بیماران با ضایعه ی نناعی را

-

عالیم تروما به سختون
فقرات

-

شرح دهد.
-

عوارض ناشی از ترومخا

روش های منتلف بررسی وضعیت سالمت بیمخار بخا ضخایعات
نناعی را نام ببرد.

به ستون فقرات

-

مراقبت مبتنی بر شواهد را جهت بیماران انجام دهد.

روش های درمانی طبی

-

عوارض بیمار با ضایعات نناعی زخم بستر ،آتروفی عضخالت،
مشکالت پوستی ،مشکالت دفعی و  )...را بیان نماید.

-

روش های درمانی طبی ش کننده ها ،داروهای آرامخبنش و
 ) ...و جراحی جراحی اصالح حرکت تاندون هخا و  )...جهخت
بهبود کیفیت زندگی بیماران را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراح تدریس:
 .1آمادگی

5

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

5

.3
.4
.5
.6

پخخیش بینخخی رفتخخار ورودی  -ارزشخخیابی 5
تشنیصی
60
ارائه مطالب
5
خالصه کردن نتیجه گیری
6
ارزشیابی

 .7تعیین تکلیف و اختتام
 .8جمع ک :

4

منابع:

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی
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