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 شرح درس

می باشد. ضمن تدریس این دروس به دانشجو  شامل اختالالت شایع در سیستم های متابولیک، گردش خون، تنفس و تصادفات و تروماها

اس کمک میشود با استفاده از آموخته های خود با بهره گیری از نظریه ها، مفاهیم پرستاری، مهارتهای تفکر خالق و رعایت اصول اخالقی بر اس

 اده آنها در مراکز درمانی و منزل بپردازدفرایند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورد اشاره و خانو

 گروه آموزشی: پرستاري داخلی وجراحی                                 3عنوان دوره: پرستاري بزرگسالی /سالمندي 

         

 2دروس پيش نياز: پرستاري بزرگساالن/سالمندي         مقطع تحصيلی:كارشناسی پرستاري                           

                 

 8-10     طول ترم:   : سه شنبه زمان برگزاري كالس                         واحد عملی ./ 5و   واحد نظري   5/1:تعداد واحد 

      

  مدرس:  سركار خانم رضوي
 

                                                           



 هدف کلی :

ی و با بهره گیری آشنایی دانشجو با مشکالت شایع سالمتی در ایران و رویکرد های بررسی و راهبرد های حل مشکالت بر اساس فرآیند پرستار

 از مهارت های تفکر خالق ،اصول اخالقی و موازین شرعی.

چاقی مرضی( ارائه مراقبتهای پرستاری مبتنی بر شواهدبررسی  –بررسی سیستم های متابولیک)دیابت  عنوان مبحث:

 سبک زندگی توسط دانشجو یان و مراقبت از خود در اصالح روش زندگی

 اهداف یادگیری:

 دیابت را بشناسد  -1

 انواع دیابت را توضیح دهد -2

 عالیم و درمان دیابت را بداند -3

 خود مراقبتی برای بیماران دیابتی باشدقادر به تدوین برنامه  -4

 بتواند راهنمای بیمار و خانواده او را در تغییر سیک زندگی انجام دهد -5

 عوامل موثر در بروز چاقی مرضی را بداند -6

 راههای درمان چاقی مرضی را ذکر کند -7

 برنامه مراقبت های پرستاری الزم را ارائه دهد -8

 انواده او اموزش دهددر زمینه تغییر سبک زندگی به مددجو و خ -9

و پرفشاری خون(و نقش پرستار در ارائه مراقبت های پرستاری MIبررسی مشکالت سیستم گردش خون) عنوان مبحث:

 مبتنی بر فرایند پرستاری و با تاکید بر آموزش مراقبت از خود

 :یادگیریاهداف 

 پاتو فیزیولوژی  تظاهرات بالینی و درمان انفارکتوس میوکارد را شرح دهد  -1

 از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی در مراقبت از بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد استفاده کند -2

  تدوین برنامه خود مراقبتی از خود و آموزش به فرد مبتال و خانواده او را انجام دهد -3

 تعریف کرده و طبقه بندی فشارهای غیر طبیعی را بگویدفشار خون را  -4

 عوامل خطرزای پرفشاری خون را تعیین کند -5

 تفاوت بین فشار خون طبیعی و پرفشاری خون را شرح داده و اهمیت افزایش پرفشاری را بحث کند -6

 روش های درمانی پرفشاری خون شامل تغییراتی در شیوه زندگی و درمان دارویی را توضیح دهد -7

 از فرایند پرستاری به عنوان چار چوبی جهت مراقبت از مبتالیان به پرفشاری خون استفاده کند -8

 بحران های پرفشاری خون و درمان آنها را توضیح دهد -9

 

 

 



 و آلرژی عنوان مبحث:آسم

 اهداف یادگیری: .

  .بیماری آسم را تعریف کند -1

 بتواند علل مختلف آسم را طبقه بندی و بیان نماید. -2

 بتواند پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی آسم را توضیح دهد -3

 بتواند یافته های بالینی آسم را در مرحله حمله بیان کند -4

  .بتواند یافته های بالینی آسم را در مرحله مزمن و پایدار بیان کند -5

 دبتواند یافته های آزمایشگاهی و اسپیرومتری آسم را در مرحله حمله و نیز پایدار بیماری بیان کن -6

 بتواند درمان آسم را در بیان کند -7

 از فرایند پرستاری به عنوان چار چوبی جهت مراقبت از مبتالیان به اسم استفاده کند -8

 دهد توضیح آلرژی شناختگی سبب عوامل -9

 .نماید بیان آلرژی اپیدمیولوژی -10

 .دهد توضیح آلرژی در برانگیزنده عوامل -11

  داده توضیح را آلرژی بیماران از کنترل و پیشگیری های روش -12

 از فرایند پرستاری به عنوان چار چوبی جهت مراقبت از مبتالیان به الرژی استفاده کند -13

14-  

شناخت سرطان در موارد سرطان سینه و پروستات مراقبتهای پرستاری تسکینی بر اساس  عنوان مبحث:

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

 اختصاصی:اهداف 

 ساختمان و عملکرد سلول طبیعی و سلول سرطانی را مقایسه کند  -1

 بین تومورهای خوش خیم و بد خیم افتراق بگذارد. -2

 نقش جراحی  پرتو درمانی شیمی درمانی  و سایر درمان هادر سرطان را توصیف کند -3

 پاتوفیزیولوژی و عالئم بالینی فرد مبتال به سرطان سینه و پروستات را بشناسد -4

 اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری در مبتالیان به سرطان سینه و پروستات را بیان کند -5

 تدوین برنامه خود مراقبتی از خود و آموزش به فرد مبتال و خانواده او را انجام دهد  -6

به فرد  تصادفات و تروماها )ضایعات نخاعی(برنامه ریزی مراقبت مبتنی برفرایند پرستاری و کمک عنوان مبحث:

 و خانواده در مراقبت از خود در منزل

 اهداف اختصاصی:

 بداندشوک نخاعی راتعریف و عالئم مربوط به آن را  -1

 نشان دهد.  راعالئم و ناتوانی های از دست رفته بر حسب محل ضایعه  -2

 انواع قطع نخاع به طور کامل مقایسه کند. -3

  .تشخیص های پرستاری بیمار پاراپلژی را لیست نماید -4

 بیان کند.عالئم هرنی  دیسک بین مهره ای ) گردن ، کمر ( را  -5



 برنامه مراقبت های پرستاری را بر اساس تشخیص پرستاری تدوین نماید -6

 برنامه آموزش به بیمار و خانواده را در مراقبت از خود در منزل ارائه نماید -7
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 وسایل کمک اموزشی:
 از وسایل کمک آموزشی )فیلم  و اسالید های کامپیوتری( به تناسب در ارائه مطالب استفاده خواهد شد. 

 

 انتظار میرود : از فراگیران
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 غیبتها موجه باشد ، آن واحد درسی حذف میشود . 2/1چنانچه بیش از  -الف                
 چنانچه غیبتها غیر موجه باشد ، نمره صفر برای آن منظور خواهد شد -ب               

 . تکایف گروهی: ارائه اموزش گروهی        1 :تکلیف شامل

 

 

 

 



 

 جدول زمانبندي

 مدرسين عنوان درس ساعت مورخ روز جلسه
 خانم رضوی دیابت 8-10 28/6/96 سه شنبه 1

ادامه بحث جلسه  8-10 4/7/96 سه شنبه 2
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

 خانم رضوی چاقی 8-10 11/7/96 سه شنبه 3

ادامه بحث جلسه  8-10 18/7/96 سه شنبه 4
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

 خانم رضوی MI 8-10 25/7/96 سه شنبه 5

ادامه بحث جلسه  8-10 2/8/96 سه شنبه 6
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

 خانم رضوی پرفشاری خون 8-10 9/8/96 سه شنبه 7

ادامه بحث جلسه  8-10 16/8/96 سه شنبه 8
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

 خانم رضوی آسم و آلرژی 8-10 23/8/96 سه شنبه 9

ادامه بحث جلسه  8-10 30/8/96 سه شنبه 10
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

سرطان های پستان و  8-10 7/9/96 سه شنبه 11
 پروستات

 خانم رضوی

ادامه بحث جلسه  8-10 14/9/96 سه شنبه 12
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

مراقبت های پرستاری  8-10 21/9/96 شنبهسه  13
 تسکینی 

 خانم رضوی

ادامه بحث جلسه  8-10 28/9/96 سه شنبه 14
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

 خانم رضوی تصادفات و تروماها 8-10 5/10/96 سه شنبه 15

ادامه بحث جلسه  8-10 12/10/96 سه شنبه 16
گذشته و ارائه تکالیف 

 گروهی

 خانم رضوی

 



 


