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 :مدرسين دوره

 Bozorgzad.p@iums.ac.ir          دکتر پریسا بزرگ زاد .1

  ehsani.m@iums.ac.ir                 دکتر مریم احسانی .2

 

 

 وره: مراقبت هاي پرستاري در منزلعنوان د

 گروه آموزشی: پرستاري داخلی وجراحی            

 مقطع تحصيلی:کارشناسی پرستاري                                  

 2ياز: پرستاري بزرگساالن/سالمندان دروس پيش ن

                     (واحد عملی   5/0واحد نظري   و   5/1واحد ) 2 :تعداد واحد 

       3تا  1ساعت  يكشنبه هازمان برگزاري کالس   : 

 زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

 13تا  12يكشنبه ها ساعت  خانم دکتر بزرگ زاد:

 13تا  12يكشنبه ها ساعت  خانم دکتر احسانی:

 2کالس شماره   محل کالس:

 10:30ساعت  1/11/98 تاريخ امتحان:
 

                                                          خانم دکتر احسانیدکتر بزرگ زاد و سرکار استاد سرکار خانم :  ینمدرس

mailto:Bozorgzad.p@iums.ac.ir
mailto:ehsani.m@iums.ac.ir


 :شرح درس

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

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

بر اساس فرایند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورد اشاره و خانواده آنها در  ،اصول اخالقی

 .مراکز درمانی و منزل بپردازد

:هدف کلی  

یع سالمتی در ایران و رویکرد های بررسی و راهبرد های حل مشکالت بر اساس فرآیند پرستاری و با آشنایی دانشجو با مشکالت شا

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

ارائه مراقبتهاي پرستاري مبتنی بر  ،چاقی مرضی( –بررسی سيستم هاي متابوليک)ديابت  عنوان مبحث:

 اصالح روش زندگی زندگی توسط دانشجويان و مراقبت از خود همراه با ، بررسی سبکشواهد

 :اهداف ویژه

 دیابت را بشناسد  -1

 انواع دیابت را توضیح دهد -2

 عالیم و درمان دیابت را بداند -3

 قادر به تدوین برنامه خود مراقبتی برای بیماران دیابتی باشد -4

 مایی کندیمار و خانواده او را در تغییر سبک زندگی راهنب بتواند -5

 عوامل موثر در بروز چاقی مرضی را بداند -6

 راههای درمان چاقی مرضی را ذکر کند -7

 ارائه دهدبرای بیماران مبتال به چاقی مرضی برنامه مراقبت های پرستاری الزم را  -8

 در زمینه تغییر سبک زندگی به مددجو و خانواده او اموزش دهد -9

و نقش پرستار در ارائه  و پرفشاري خون(MIبررسی مشكالت سيستم گردش خون) عنوان مبحث:

 مراقبت هاي پرستاري مبتنی بر فرايند پرستاري و با تاکيد بر آموزش مراقبت از خود

 :اهداف ویژه

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

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

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

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



 عوامل خطرزای پرفشاری خون را تعیین کند -5

 ح داده و اهمیت افزایش پرفشاری را بحث کندتفاوت بین فشار خون طبیعی و پرفشاری خون را شر -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

 دبحران های پرفشاری خون و درمان آنها را توضیح ده -9

( و نقش پرستار در ارائه مراقبت هاي آسم و آلرژيبررسی مشكالت سيستم تنفس ) عنوان مبحث:

 پرستاري مبتنی بر فرايند پرستاري و با تاکيد بر آموزش مراقبت از خود

 :اهداف ویژه 

  .بیماری آسم را تعریف کند -1

 علل مختلف آسم را طبقه بندی و بیان نماید -2

 آسم را توضیح دهدپاتوژنز و پاتوفیزیولوژی  -3

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

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

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

 درمان آسم را در بیان کند -7

 سم استفاده کندچوبی جهت مراقبت از مبتالیان به آن چار از فرایند پرستاری به عنوا -8

 دهد توضیح را آلرژی شناختگی سبب عوامل -9

 .نماید بیان را آلرژی اپیدمیولوژی -10

 دهد توضیح را آلرژی در برانگیزنده عوامل -11

  دهد توضیح را آلرژی بیماری کنترل و پیشگیری های روش -12

 رژی استفاده کندمراقبت از مبتالیان به آلوبی جهت از فرایند پرستاری به عنوان چار چ -13

 

مراقبتهاي پرستاري تسكينی بر اساس و ارائه  سينه و پروستاتهاي سرطان  شناخت عنوان مبحث:

 تشخيص پرستاري با آموزش به فرد و خانواده در چگونگی مراقبت از خود

 

 :ویژهاهداف 

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

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

 در سرطان را توصیف کند شیمی درمانی  و سایر درمان ها ،پرتو درمانی  ،نقش جراحی -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

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

 
 

تصادفات و تروماها )ضايعات نخاعی(برنامه ريزي مراقبت مبتنی برفرايند پرستاري و  عنوان مبحث:

 فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزلکمک به 

 

 :اهداف ویژه

 بداندشوک نخاعی راتعریف و عالئم مربوط به آن را  -1

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

 مقایسه کند.با هم به طور کامل را انواع قطع نخاع  -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 در منزل ارائه نماید -7

 

 هاي تدريس:شيوه
 ، بحث گروهی و بارش افکارپرسش و پاسخ ، سخنرانی

 

 وسايل کمک اموزشی:

 وایت بورد و ویدیو پروژکتور

 

 وظايف فراگيران:

 د. نزير بناي علمی مناسب براي فراگيري مطالب مورد تدريس را کسب کن 

  در تهيه تكاليف خود منابع علمی جديد را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به اين منابع

 داشته باشند. 



 حضور فراگيران بعد از ورود  .بدون تاخير حضور يابندبه طور منظم و جلسات کالس درس  در

مدرس مربوطه به کالس درس، مجاز نمی باشد و آنها موظف هستند قبل از ورود مدرس، در 

 کالس حضور يابند. 

  بطور فعال شرکت نمايند .عالقمندانه و در بحث هاي کالس 

  ی الزم را داشته و داوطلب باشد. امادگدر امر ارائه مطالب  اموزشی محوله توسط استاد 

 در غير دندر ساعات کالس از تلفن همراه و هدفون استفاده ننموده و زنگ آن را خاموش نماي ،

 .از کالس قطعی است اين صورت اخراج

  در ساعات کالس، فعاليت هاي غير مرتبط با موضوع جلسه مانند نوشتن يا مطالعه جزوه غير

 ی ها و ...مجاز نيست، در غير اين صورت اخراج از کالس قطعی است. مرتبط، صحبت با همكالس

  .تكاليف خود را در زمانهاي تعيين شده ارائه نمايند 

  در صورتی که  .ساعات کالس بيشتر باشد 17/4غيبت در کالس نبايد از حد مجاز

 غيبت بيش از حد مجاز باشد :

 . غيبتها موجه باشد ، آن واحد درسی حذف ميشود 2/1چنانچه بيش از  -الف         

 چنانچه غيبتها غير موجه باشد ، نمره صفر براي آن منظور خواهد شد -ب         

 .در آزمون پايانی به موقع حضور يابند 

 

 تكاليف دانشجويان:

ر این درس دانشجویان موظف هستند در قالب گروه های سه تا چهار نفره، با انتخاب یکی از اختالالت مطرح د

در  ی برنامه مراقبتو ارزشیاب اجرا لیست کردن تشخیص های پرستاری، برنامه ریزی،شده در کالس، به بررسی، 

راگیران باید از جلسات مراقبت در منزل به بیمار وی بپردازند. فمنزل در رابطه با بیمار مورد نظر و اعضای خانواده 

و خانواده وی فیلم تهیه کرده و فیلم مربوطه را در کالس نمایش دهند تا سایر همکالسی ها و مدرس مربوطه 

 بتوانند نقاط قوت و ضعف برنامه آنها را مورد بررسی قرار دهند. 

 اگر دانشجوییالزم به ذکر است پروژه عملی اجباری است و  نكته مهم:

 این مهم را انجام ندهد نمره ناتمام برای وی محسوب خواهد شد .



 

 

  جدول ارزشيابی:

 نمره 1 حضور فعال در کالس درس

 نمره 5 ارائه تکلیف

 نمره 14 آزمون پایان ترم

 نمره 20 نمره کل

 

 نماينده کالس: 
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 جدول زمانبندی

 مدرسين عنوان مبحث ساعت مورخ روز جلسه

 دکتر احسانیخانم  چاقی  1-3 24/6/98 یکشنبه 1

 دکتر احسانیخانم  دیابت 1-3 31/6/98 یکشنبه 2

 دکتر احسانیخانم  سرطان 1-3 7/7/98 یکشنبه 3

 دکتر احسانیخانم  مراقبت تسکینی 1-3 14/7/98 یکشنبه 4

 ارائه تکلیف گروهی در رابطه با 1-3 21/7/98 یکشنبه 5

 دیابت

 دکتر احسانیخانم 

ئه تکلیف گروهی در رابطه با ارا 1-3 28/7/98 یکشنبه 6

 سرطان

 دکتر احسانیخانم 

 5/8/98 یکشنبه 7

 تعطیل رسمی

ف گروهی در رابطه با ارائه تکلی 3-1

 چاقی

 دکتر احسانیخانم 

ائه تکلیف گروهی در رابطه با ار 1-3 12/8/98 یکشنبه 8

 مراقبت تسکینی

 دکتر احسانیخانم 

 خانم دکتر بزرگ زاد فشارخون باال 1-3 19/8/98 یکشنبه 9

 خانم دکتر بزرگ زاد سکته قلبی 1-3 26/8/98 یکشنبه 10

 خانم دکتر بزرگ زاد صدمات نخاعی 1-3 3/9/98 یکشنبه 11

 خانم دکتر بزرگ زاد آسم 1-3 10/9/98 یکشنبه 12

ارائه تکلیف گروهی در رابطه با  1-3 17/9/98 یکشنبه 13

 فشارخون باال

 خانم دکتر بزرگ زاد

ارائه تکلیف گروهی در رابطه با  1-3 24/9/98 یکشنبه 14

 سکته قلبی

 خانم دکتر بزرگ زاد

 ارائه تکلیف گروهی در رابطه با 1-3 1/10/98 یکشنبه 15

 صدمات نخاعی

 خانم دکتر بزرگ زاد

ارائه تکلیف گروهی در رابطه با  1-3 8/10/98 یکشنبه 16

 آسم

 خانم دکتر بزرگ زاد

 

 


