
 

 

 

 بسمه تعالي

 ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 دانشكده پرستاري و مامایي

 96ورودي مهر– کارشناسي ارشد پرستاري مقطع

 پرستاري انكولوژي: نام درس

 (Course Plan)طرح دوره

 97-98سال تحصيلي  - اول  نيمسال

 97ماه  تير – محمدرضا زارعي : تدوین

 

 ري انكولوژيپرستاعنوان دوره: 

 يو جراح يداخل ي: پرستاريگروه آموزش

 ارشد ي: کارشناسيليمقطع تحص

 يت سالمت بزرگساالنداروشناسي اختصاصي ،پاتوفيزیولوژي،پایش وضع: یا همزمان پيشنياز

 (موزيآکارواحد  1واحد نظري و  5/0) 5/1تعداد واحد: 

 آقاي زارعي –فاطمه محدث اردبيلي     خانم :     دياسات

         ( موزيآساعت کار 51ساعت تئوري و  9ساعت ) 60در مجموع     

                         

 

             مقدمه

پرستاران بعنوان اصلي ترین فرد گروه درماني در بسياري از بخش هاي بيمارستاني و بيماران داراي مشكالت سالمتي  

افزایش کيفيت مراقبت از بيماران الزم است دانش و مهارت هاي خاصي را  نقش مراقبتي و درماني دارند و از این رو براي

 .کسب کنند

 شرح درس :

 ساعت( 9نظري:    نيم واحد)

اپيدميولوژي و اتيولوژي سرطان،پاتوفيزیولوژي فرایند بدخيمي و ویژگي سلول بدخيم، تهاجم و متاستاز، نقش سيستم -1

ندشناسي مرتبط با سرطان،کشف، پيشگيري و غربالگري سرطان، تشخيص ایمني، طبقه بندي سرطانها، مالحظات سالم

سرطان و مالحظات پرستاري،انواع درمانهاي رایج، جراحي ، پرتو درماني، شيمي درماني،پيوند مغز استخوان، سلولهاي 

نشده، درمانهاي غير بنيادین و کاربرد آنها،بيوتراپي ، هيپرترمي، فتودیناميک درماني، درمان هدفمند، درمانهاي اثبات 

 . آماده سازي بيمار براي انواع درمانمرسوم،نقش پرستار در 

 اورژانس هاي سرطان  و نقش پرستار در آنها -2 

 الف(عوارض ساختاري:تامپوناد قلبي،افزایش فشار داخل جمحمه، فشردگي طناب نخاعي، سندرم اجوف فوقاني

يپرکلسمي،افيوزیون  داخل پلور،شوک سپتيک، سندرم ترشح هورمون : انعقاد منتشر داخل عروقي، هب(عوارض متابوليک

 ضد ادرار ،سندرم ليز تومور،هيپرسنسيویتي در برابر عوامل آنتي نئوپالستيک.

مراقبت از بيمار با سرطان پيشرفته، نقش پرستار در مراقبتهاي تسكيني سرطان،نقش پرستار در حمایت و آموزش 

 ا،نقش پرستار در بازتواني سرطانبيماران سرطاني و خانواده آنه



 

 

 پيشگيري تا درمان و بازتواني سرطانهاتوجه: در این درس فراگيران با اتكاء به آموخته ها، در کليه مراحل  تدریس، از 

 .نقش فعال خواهد داشت

  هدف کلي درس :

ض ناشي از بيماري  و نيز  آشنایي و کسب مهارت فراگيران درخصوص مراقبت پرستاري در اختالالت انكولوژِیک و عوار

 مبتني بر شواهد. بوطه براساس تشخيص هاي پرستاريجانبي  ناشي از درمان هاي مرعوارض 

 :یياهداف جز

 در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود -

 يطه شناختيح

 ر را کسب کنند:یدانش مربوط به موارد ز

وارض ناشي از بيماري و نيز عوارض ناشي از درمانهاي عدرمان و  -مراقبت پرستاري در اختالالت انكولوژیک -

 مالحظات سالمند شناسي و بازتواني در سرطان-مربوطه

 يطه روان حرکتيح

 ر را به دست آورند:یز يها مهارت

و  مراجعه کننده  انكولوژِيبررسي دقيق از وضعيت جسمي ، رواني و اجتماعي مددجوي بستري در بخش هاي  -

 .انكولوژِيگاه درمان -اورژانسبه 

 يطه عاطفيح.

 ر را در رفتار خود بارز سازند:یز ينگرش ها -

 هاي فردي مددجویان اعتقاد داشته باشد.به تفاوت -

 ها متفاوت خواهد بود.هاي فردي و نيازهاي آنآموزش فردي هر مددجو با وجود تفاوت -

 مددجو در تصميم گيري در مورد موقعيت خود نقش بسيار مهمي دارد. -

 به عنوان یک انسان داراي حقوق قانوني و اخالقي است. مددجو -

 راهبردهاي آموزش و یادگيرياجرا و  يچگونگ

 نظريواحد 

بحث  پاسخبه منظور د ستيابي به اهد اف آموزشي تعيين شده مباحث این درس به صورت سخنراني و پرسش و  -

استفاده خواهد  ارا ئه مطالب رد  ( به تناسبسالید، ا،فيلم آموزشي )شامل :تابلو،ز وسایل کمک ا .تدریس ميگردد گروهي

 شد.

 ساعت(51:یک واحد)کارورزي 

 آموزش به بيمار و خانواده در-در سطوح پيشگيريخدمات جامع پرستاري )جسمي ، روحي، رواني، اجتماعي و معنوي( ارائه 

–رعایت موازین حفاظت از خود در برابر رادیو داروها  و مواد سایتوتوکسيک در حين ارائه خدمات به بيمار -مراقبت از خود

مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد از بيماران و خانواده هاي آنان  در بخشهاي رادیو تراپي ، شيمي درماني ، پيوند مغز 

 استخوان و...

 از فراگيران انتظار مي رود:  .

 اي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدریس را کسب نماید.زیر بن -

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه اي گسترش دهند. -



 

 

 

در تهيه تكاليف خود منابع جدید علمي و یافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به این  -

 باشند. منابع داشته

مربوطه برنامه هاي آموزشي خود را اتيد مسئوليت یادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر اس -

 دنبال نمایند.

به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در کالس هاي درس حضور یافته و در بحث هاي علمي شرکت موثر  -

 داسته باشند.

شده ارائه نموده و با آمادگي کامل در جلسات آزمون نظري ميان ترم و پایان تكاليف خود را در زمان هاي تعيين  -

 ترم شرکت کنند.

هاي ميان دوره اي اگر غيبت غير موجه باشد نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد در صورت غيبت در آزمون -

کثر یک هفته بعد از تاریخ چنانچه غيبت موجه باشد )با ارائه گواهي معتبر( الزم است فراگير تا حدا--شد و 

آزمون براي انجام امتحان به استاد درس مربوطه مراجعه نماید و در غير این صورت نمره صفر براي وي منظور 

 خواهد شد.

 ساعات بيشتر باشد. در صورتي که غيبت بيش از حد مجاز باشد: 17/4غيبت در کالس نباید از حد مجاز  -

 وجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود.غيبت ها م 2/1چنانچه بيش از  -الف -

 چنانچه غيبت ها غير موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد. -ب -

 شيوه ارزیابي دانشجویان 

 درصد  100نظري :

 %10شرکت فعال در کالس 

از  در منابع معتبر ئه ژورنال کالب از مقاالت تحقيقي التين ثبت شدهارا)ارائه خالصه مقاالت علمي مرتبط با عناوین درسي 

 (درصد 40به شكل گروهي  خالصه سه مقاله براي هر مدرسارائه به باال ، حداقل 2013سال 

 %2بحث و نتيجه گيري  -%2نتایج -%2روش کار -%2ارائه چكيده }براي هر مقاله : درصد 40از  نمره بندي ژورنال کالب

 درصد{ . 10مقاله  3يجه گيري از درصد( ارائه نت 30تا مقاله  3در مجموعه  %2نحوه ارائه 

 درصد50شرکت در آزمون پایان دوره 

 کاراموزي :

 درصد 60محيط بالين حضور فعال  در 

اس الگوهاي ارائه دو گزارش از مددجویان مبتال به اختالالت انكولوژیک از بررسي وضعيت سالمت تا ارزشيابي بر اس-

برنامه ریزي مراقبتي بر - %10صد)بررسي سالمت در 20هر گزارش .مراقبتهاي دارویي و تغذیهپرستاري با تاکيد بر 

 درصد 40دو گزارش  ( %5ارزشيابي  - % 5اساس الگو هاي پرستاري 

 . قابل توجه: براساس فرم ارزشيابي باليني،  ارزشيابي قابل تعدیل خواهد بود

 :دياسات يت هايفعال               

و بهتر مطالب  يريادگیآنها را در  یيان قرار داده و راهنمایار دانشجوياخت منابع الزم را درطرح درس و د ياسات -

 ذکر شده به عهده خواهند داشت. ياد شده و کسب نگرش های يمهارت ها

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 کاراموزي : *

 ساعت51یک واحد  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

مدت  اساتيد

 کالس  

 جلسه]  تاریخ مطالب مورد بحث 

خانم محدث- آقاي 

 زارعي

اپيدميولوژي و اتيولوژي  -معرفي درس 2

الحظات م-وژي فرایند بدخيمي سرطان،پاتوفيزیول

 سالمندشناسي 

22/7/79  

 ساعت

  

15-13  

1 

خانم محدث- آقاي 

 زارعي

اورژانس هاي سرطان  و نقش پرستار  2

ماران  درمراقبتهاي تسكيني  ،حمایت و آموزش بي

بازتواني سرطان-سرطاني   و خانواده آنان   
 

29/7/79  
ساعت  

15-13  

2 

خانم محدث- آقاي 

 زارعي

ع درمانهاي رایج، جراحي ، پرتو درماني، انوا 2

 شيمي درماني،

 

6/8/79  

 

 

3 

خانم محدث- آقاي 

 زارعي

درمانهاي رایج پيوند مغز استخوان،  ادامه 2

سلولهاي بنيادین و کاربرد آنها،بيوتراپي و..... 

 نقش پرستار در آنها.

 

31/8/97  

 

 

4 

خانم محدث- آقاي 

 زارعي

تاریخ با  انشجویاندژورنال کالب توسط ارائه  2

هماهنگي 

 دانشجویان 
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 درس: منابع

 
 


