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 مقدمه:

آشنایی دانشجویان با مشکالت شایع سالمتی در ایران و رویکردهای بررسی و راهبرد های حل مشکالت بر اساس هدف کلی در این درس، 
می باشد. این درس شامل اختالالت شایع در فرایند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق اصول اخالقی و موازین شرعی 

دریس این دروس، به دانشجو کمک می شود ضمن تن و تصادفات و تروماها می باشد. سیستم های متابولیک، گردش خون، تنفس ، سرطا

گیری از نظریه ها، مفاهیم پرستاری ، مهارت های تفکر خالق و رعایت اصول اخالقی بر اسای تا با استفاده از آموخته های خود و با بهره

 به اختالالت مورد اشاره و خانواده آنها در مراکز درمانی و منزل بپردازد. فرآیند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال

 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 اهمیت آموزش به بیمار و فلسفه برنامه مراقبت پرستاری در منزل 

  تسکینی بر اساس مراقبتهای پرستاری و ارائه  پروستاتهای پستان و سرطان در موارد  سرطانمسئله شناخت

 .تشخیص پرستاری با آموزش به فرد و خانواده در چگونگی مراقبت از خود

 یکارشناسی پرستار مقطع و رشته تحصیلی:       پرستاری    گروه آموزشی:              حضرت زینب )س(پرستاری  دانشکده :

 2 :  تعداد واحد های پرستاری در منزلمراقبت :  نام درس

 عملیواحد  5/0 –نظری واحد  5/1 نوع واحد :

 13-15شنبه ها  دوو  شنبه هاروز و ساعت برگزاری کالس:   3سالمندان  –پرستاری بزرگساالن  پیش نیاز:

 دانشکده مکان برگزاری:

 

 فرامرزیانخانم سرکار مسئول برنامه :  

 خانم فرامرزیانسرکار  -سرکار خانم اسدی الری  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم فرامرزیانسرکار   تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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  و نقش پرستار در ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر فرایند )آسم و آلرژی(  سیستم تنفسیبررسی مشکالت

 پرستاری و با تاکید بر آموزش مراقبت از خود

 سبک  یبررس بر شواهد یمبتن یپرستار یارائه مراقبتهاو  (یمرض چاقی – ابتی)د کیمتابول یها ستمیس یبررس

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ مددجویان یزندگ

 یرستارپ یو نقش پرستار در ارائه مراقبت ها خون( یو پرفشارسکته قلبی ) گردش خون ستمیسمشکالت  یبررس 

آموزش مراقبت از خود هب دیو با تاک یپرستار ندآیبر فر یمبتن

 تصادفات و در  فرایند پرستاری و کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزل برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر

 )ضایعات نخاعی( تروماها

 

 (1) هدف كلي 

در منزل یو فلسفه برنامه مراقبت پرستار ماریآموزش به ب تاهمی

  اهداف اختصاصي 
 

 دوره باید بتواند:دانشجو در پایان 

 دهد ارائه منزل در پرستاری مراقبت از یجامع تعریف. 

 .اهمیت مراقبت در منزل را به طور صحیح شرح دهد 

 کند لیست را منزل در پرستاریمراقبت  مزایای. 

 و با دقت تهیه کند. حبررسی و شناخت نیازهای یادگیری در یک مددجوی خاص را به طور صحی 

  .محتوای آموزشی در یک بیمار را به درستی طراحی کند 

 

 (2) هدف كلي 

 یگسبک زند یبررس بر شواهد یمبتن یپرستار یارائه مراقبتهاو ( یمرض چاقی – ابتی)د کیمتابول یها ستمیس یبررس

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ مددجویان

  اهداف اختصاصي 
 

 بتواند:در پایان دوره باید دانشجو 

  عالئم و نشانه ها ی آن، تست های تشخیصی و تدابیر درمانی در بیمار مبتال به دیابت تحت مراقبت در منزل را شرح ابتیدفرآیند بیماری ،

 دهد.

 .نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر شواهد از مرحله تشخیص بیماری دیابت تا توانبخشی را ذکر کند 

 بتال به م ماریب)تعدیل رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و ... ( و همچنین چگونگی پیگیری روند درمان را برای  سبک زندگیهای اصالح روش

 .دهد توضیح ابتید

 آموزش دهد وی و خانوادهمبتال به دیابت  مارینحوه مراقبت از خود را به ب ی،پرستار ندیبر اساس فرا. 

 شرح دهد.را ان های آن فرآیند بیماری چاقی, عوارض و انواع درم 

 .چگونگی پیشگیری اولیه از وقوع چاقی را در افراد تحت مراقبت در منزل را توضیح دهد 

 .حجم توده بدنی یک فرد را محاسبه کند و نتیجه آن را به درستی تحلیل نماید 

 ین نماید.برنامه آموزشی در زمینه مراقبت از خود و اصالح سبک زندگی فرد مبتال به چاقی مرضی را تدو 
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 (3) هدف كلي 

مراقبتهای پرستاری تسکینی بر اساس تشخیص پرستاری و ارائه پروستات های پستان و سرطان در موارد سرطان مسئله شناخت 

 .با آموزش به فرد و خانواده در چگونگی مراقبت از خود

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 یان نماید.و پروستات را ب پستانفرد مبتال به سرطان  ، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری درعالئم بالینی ،پاتوفیزیولوژی 

  جه تمایز آن از مراقبت های طبی را بیان کند ومراقبت های تسکینی را تعریف کرده و. 

 به سرطان پستان و پروستات تدوین نماید. فرد مبتالخانواده و از خود و آموزش به  ارائه راهبردهای مراقبت ای جهتبرنامه 

 و فرد مبتال به سرطان پستان و پروستات را توضیح دهد.به خانواده و آموزش آنها  ینیتسک ینحوه انجام مراقبتها 

 تان و پسروستات مبتال به سرطان پ مارانیبه بهای سازگاری و ... ( مراقبتی، روش)در زمینه خود الزم یموزشهاآ ی،پرستار ندیبر اساس فرا

 .شرح دهدرا 

 

 (4) هدف كلي 

 ندآیبر فر یمبتن یپرستار یو نقش پرستار در ارائه مراقبت ها خون( یو پرفشار MI) گردش خون ستمیمشکالت س یبررس

آموزش مراقبت از خود هب دیو با تاک یپرستار

  اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد سکته قلبیو درمان  ینیتظاهرات بالی، ولوژیزیفپاتو.  

 استفاده کند سکته قلبیمبتال به  مارانیدر مراقبت از ب یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا. 

 .طبقه بندی، عالئم، تشخیص و درمان پرفشاری خون را بیان کند 

 خون استفاده کند یبه پرفشار انیجهت مراقبت از مبتال یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا. 

 .عالئم و نشانه های بیماری در بیمار مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی تحت مراقبت در منزل را توضیح دهد 

 های سازگاری، رعایت رژیم غذایی، های اصالح سبک زندگی )روش، مدیریت بیماری و روشیخود مراقبتراهبردهای ای جهت ارائه برنامه

 ...( در بیمار مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی تحت مراقبت در منزل تدوین نماید. فعالیت و

 

 
 (5) هدف كلي 

بررسی مشکالت سیستم تنفسی )آسم و آلرژی( و نقش پرستار در ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر فرایند پرستاری و با 

 تاکید بر آموزش مراقبت از خود

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  توضیح دهد.را  (یدرمانتدابیر عالئم و ، بیماری آسم ) علل، فیزیو پاتولوژیفرآیند  
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 از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی جهت مراقبت از مبتالیان به اسم استفاده کند. 

  ارائه نماید.یک برنامه آموزش مراقبت از خود مبتنی بر فرآیند پرستاری برای بیماران آسمی 

 .فرآیند وقوع آلرژی و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد 

 .روشهای پیشگیری و کنترل در آلرژی را ذکر کند 

 .فرآیند پرستاری جهت بیمار مبتال به آلرژی تدوین نماید 

 های اصالح سبک زندگی را به بیمار مبتال به آلرژی آموزش دهد.نحوه مراقبت از خود و روش 

 

  (6) هدف كلي 

تصادفات و تروماها در  فرایند پرستاری و کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزل برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر

 )ضایعات نخاعی(

 

  اهداف اختصاصي 

 
 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 .اختالالت مربوط به صدمات تروماتیک طناب نخاعی را توضیح دهد 

  ,ها را شرح دهد.عالئم، تست های تشخیصی و تدابیر درمانی آنانواع ضایعات نخاعی 

 .عوارض ناشی از صدمات نخاعی در بیماران را بیان کند 

  را براساس فرایند پرستاری لیست کرده و توضیح دهدتحت مراقبت در منزل مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به آسیب نخاعی. 

 تدوین نماید. ویو خانواده  فرد مبتال به ضایعات نخاعی مدیریت بیماری برایو مراقبت از خود  یبرنامه آموزش 

 

 روش آموزش 
 

 ( ایفای نقش، نمایش عکس و فیلم سخنرانی، پرسش و پاسخ، نقشه مفهومی، بحث گروهی، کار گروهی

 سمینار دانشجویی، (و...
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  ،رایانهو  ئو پروژکتورویدتخته سفید 

 

   آموزش دهنده 

 سرکار خانم فرامرزیان -سرکار خانم اسدی الریمربوطه:   اساتید 
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  ارزشيابي 
 محاسبه نمره كل ارزشیابی  و نحوه 

 

 نمره  10: تئوری  از مباحث  امتحان

 نمره 10پروژه عملی :  

 مقررات 
 

  

  

  

  

 .باشدالزامی میارائه مطالب، کتاب و یک مقاله داشته باشد. ذکر منابع در پایان  منبع دومطالب گردآوری شده باید حداقل توجه: 
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 98-99های پرستاری در منزل در نیمسال اول مراقبت درس زمانبندی جدول

 

 مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه روز ارائه
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