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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1396 - 97سال تحصيلی   اولل نيمسا 

 آموخته هاي تلفیق با تا شود می کمک دانشجو به ،مراقبت در سرطان کلیات و پرستاري زیربنایی مفاهیم تدریس با درس این در :مقدمه

 پرستاري فرآیند کاربرد خالق در تفکر هاي مهارتسالمندان ،  و بزرگساالن سالمت حفظ و تأمین ارتقاء، منظور بهبتواند  پایه علوم با خود

 را تقویت نماید.  محور خانواده رویکرد بر مبتنی مراقبت و

 علوم زمینه در خود هاي آموخته تلفیق منظور به او در توانایی ایجاد و پرستاري زیربنایی مفاهیم با دانشجویان نمودن آشنا :هدف کلی

 مددجویان.  به مراقبت ارائه هنگام به پرستاري هاي و  نظریه مفاهیم با پایه

  رفتاری: اهداف

  انتظار می رود: يان عزيزدر پايان دوره از دانشجو

 .دهد شرح را پرستاري فرآیند مفهوم .1

 .دهد قرار بحث مورد را عمل در پرستاري فرآیند کاربرد .2

 .دهد شرح را مزمن بیماري مفهوم .3

 .دهد شرح را مزمن هاي بیماري در پرستاري مراقبت کاربرد .4

 .کند تعریف را سالمندي پدیده .5

 .دهد بحث قرار مورد را بیمار و سالم سالمندان در پرستاري مراقبت بردکار .6

 .دهد شرح را بیمارستانی هاي عفونت پیشگیري و کنترل روشهاي .7

 .دهد شرح را استرس مفهوم .8

 .دهد قرار بحث مورد را استرس کنترل در پرستاري فرایند کاربرد .9

 کند بیان را شوك مفهوم .11

 .دهد شرح را شوك لکنتر در پرستاري فرایند کاربرد .11

 
 مفاهيم پايه پرستاری  نام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:

 2ـ ترم  کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

 اصول و مهارتهای پرستاری :  يا همزمان پيشنيازدروس 

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 ها خانم يزدانی شنبهدوساعات حضور در دفتر: 

 خانم دکتر جوزی : هر روز کاری

 دکتر جوزی، خانم يزدانیخانم :  ينمدرس

 يزدانیخانم  مسئول درس: 

Email  : faridokht.yazdani@yahoo.com 
Email: minajouzi@gmail.com 

 

تا  27/6مفاهيم پايه از  مبحث   6 شماره:   کالسمکان 

 96/ 6/9 انکولوژی از و  29/8

 10:15–12، ها شنبهدوروز کالس : 

  29/8/96 تاريخ امتحان ميان ترم:

 8ساعت  30/10/96  تاريخ امتحان پايان ترم:
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 .کند تشریح را جسم از ذهنی تصویر مفهوم .12

 .دهد قرار مورد بحث را جسم از ذهنی تصویر اختالالت در پرستاري فرایند کاربرد .13

 دهد شرح را بازتوانی فلسفه .14

 

 . نماید تعریف را سرطان .15

 . دهد توضیح را سرطان اتیولوژي و اپیدمیولوژي .16

 .شرح دهد سرطان را بیولوژي و پاتوفیزیولوژي .17

 . نماید مقایسه یکدیگر با را سرطانی سلول و طبیعی سلول کارکرد و ساختار .18

 . نماید مشخص را بدخیم و خیم خوش تومورهاي بین تفاوت .19

 .نماید بحث پرستار نقش و سرطان از پیشگیري مورد در .21

 کاربرد سرطان معالجه ي در که را یدرمان های سایر و استخوان مغز پیوند شیمی درمانی پرتودرمانی، جراحی، نقش مورد در .21

 . دهد شرح دارند،

 .دهد توضیح را شیمی درمانی با معالجه تحت بیمار به مربوط پرستاري خاص نیازهاي  .22

 . نماید مشخص را سرطانی بیماران به مربوط دیگر مشکالت و شایع پرستاري تشخیص هاي  .23

 . دهد قرار استفاده مورد سرطانی یمارانب از مراقبت براي چارچوبی عنوان به را پرستاري فرایند  .24

 .نماید بیان سرطان در را درمانی و تسکینی جراحی بین تفاوت  .25

 . نماید بحث جراحی عمل هاي انواع دیگر با مقایسه در سرطان جراحی عمل تحت بیماران از پرستاري مراقبت مورد در .26

 .نماید مقایسه یکدیگر با را سرطان در درمانی شیمی و پرتودرمانی جانبی اثرات و اهداف  .27

 . نماید فهرست را پرتودرمانی تحت بیماران پوستی عوارض مورد در پرستاري مراقبت اولویتهاي .28

 .نماید لیست را خارجی رادیوتراپی دریافت کننده بیماران آموزشی نیاز به مربوط اولویتهاي  .29

 براکی)  داخلی پرتودرمانی تحت مددجویان و(  تله تراپی)  خارجی پرتودرمانی تحت مددجویان با کار هنگام را کارکنان ایمنی  .31

 .کند مقایسه( تراپی

 تعیین را اند شده پالکت کاهش یا آنمی دچار که درمانی شیمی تحت بیماران سالمتی ارتقاء زمینه در پرستاري مداخالت  .31

 . نماید

 . نماید بیان را شده اند پنینوترو دچار که درمانی شیمی تحت بیماران در پرستاري مراقبت هاي اولویت  .32

 .نماید بیان را موکوزیت دچار بیماران در پرستاري مراقبت اولویت هاي  .33

 .  نماید تشریح را سرطان در نوتوانی مفهوم .34

 .  نماید تعیین را سرطان اورژانس هاي خطر معرض در مددجویان  .35

 .دهد قرار بحث مورد انکولوژي شایع هاي اورژانس مدیریت و بررسی در را پرستار نقش  .36

 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهیبا کمک وسایل آموزشی سخنرانی  :روش تدريس

  .جزوه آموزشی، کتاب درسی، وایت بورد، ویدئو پروژکتور :آموزشی وسايل

 اليتهای فراگيران:عف

  س آزمون( و بحث گروهی شرکت در پرسش و پاسخ )پیش آزمون و پ -2؛ حضور فیزیکی به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

استفاده از منابع و یافته هاي پژوهشی جدید در  -4؛ جهت جستجوي علمی ـ پژوهشی پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس -3

 تهیه تکالیف .

 

 :روش ارزشيابی

 به شرح زیر می باشد:سیم بندي مطالب و نمره گذاري نحوه تق
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 بع اصلی درس:امن

1- Smeltzer, SC, Brunner and Suddarth s. "Text  book of Medical Surgical Nursing"(last 

ed), Philadelphia: Lippincot.  

2- Black, H.M.,Hawks,J.H., Keene,A.M., "Medical Surgical Nursing". (last 

ed).Philadelphia:Saunders. 

3- Polaski,A. L., Tatro,S.E. Luckmann s Cire, "Principle and Practice of Medical Surgical 

Nursing .(last ed.). Philadelphia. 

 ، فیپسالکمن  –ایگناتاویکیوس    -بلک و هاویکس   -برونر و سودارث  زا داخلی جراحی هاي ترجمه شده ي پرستاري* کتاب

    منابع جهت مطالعه بيشتر:

 1394 –پرستاران جوان  –فرانک کورانیان و محمود اصغري  -مفاهیم پایه در پرستاري -1

 1391 –رس انتشارات دانشگاه تربیت مد -دکتر ربابه معماریان -کاربرد نظریه ها و مفاهیم پرستاري  -2

. اصول مراقبت از بیمار: نگرش جامع بر پرستاري. مترجمین دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی.تهران بورلی ویتردوگاس  -3

 . چاپ اول. جلد دوم. 1382انتشارات گلبان.

اري داخلی جراحی. ترجمه: دکتر پرست -(. مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی برونر و سودارث2111اسملتزر، سوزان س و همکاران ) -4

 سالمی.-ژیال عابد سعیدي. تهران. نشرجامعه نگر
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 جدول زمانبندی درس

 مفاهيم پايه پرستاری

 ساعت  تاریخ مبحث رئوس مطالب

27/6/96 مفاهیم پایه معرفی طرح درس،   2 

3/7/96 مفاهیم پایه مروري بر کاربرد فرآیند پرستاري  4 

در تنیدگی و سازگاري، اختالل در تصویر ذهنی از خود و ارائه  نقش پرستاري

 مراقبت مبتنی بر تشخیص هاي پرستاري مرتبط

 مفاهیم پایه
11/7/96  6 

17/7/96 مفاهیم پایه انواع شوك و ارائه مراقبت مبتنی بر تشخیص هاي پرستاري مرتبط  8 

24/7/96 مفاهیم پایه پرستاري مرتبطصدمات و ترمیم سلولی و ارائه مراقبت مبتنی بر تشخیص هاي   11 

مفهوم پیشگیري، تعریف، اصول و سطوح پیشگیري، مفهوم معلولیت و توانبخشی، 

 تعریف، اصول و فلسفه بازتوانی، نوتوانی و توانبخشی، انواع بازتوانی

 مفاهیم پایه
1/8/96  12 

روانی و آشنایی با تجهیزات و امکانات و کاربرد آنها در رفع مشکالت جسمی 

 اجتماعی، ارائه مداخالت پرستاري از پیشگیري تا توانبخشی

 مفاهیم پایه
8/8/96  14 

سالمندي و سالمند شناسی، مرگ و مراحل رویارویی با آن و ارائه مراقبت مبتنی 

 بر تشخیص هاي پرستاري مرتبط

 مفاهیم پایه
15/8/96  16 

22/8/96 مفاهیم پایه اي پرستاري مرتبطمراقبت در بیماري هاي حاد و مزمن مبتنی بر تشخیص ه  18 

29/8/96 مفاهیم پایه کنترل عفونت در بیمارستان، نقش پرستار در کمیته هاي کنترل عفونت   

و بیولوژي  ، علت شناسی ، پاتوفیزیولوژيسرطان تعریف سرطان، اپیدمیولوژي-

 ،سرطان

6/9/96 انکولوژي  21 

طبیعی با سرطان ، تغییرات سلولی ،  تومورها ) شناخت سلول ، تفاوت سلول -

 (،تفاوت تومورهاي خوش خیم و بدخیم

 انکولوژي
13/9/96  22 

21/9/96 انکولوژي و نقش پرستار، سرطان در سالمندي پیشگیري از سرطان -  24 

27/9/96 انکولوژي پرتودرمانی .... هاي سرطان شامل: جراحی،درمان -  26 

4/11/96 انکولوژي درمانی گرما ایمنی درمانی ،، شیمی درمانی -  28 

 مددجویان از مراقبت در پرستاري فرایند گیري کار ، بهنکولوژيآهاي فوریت-

 سرطان،  به مبتال

11/11/96 انکولوژي  31 
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18/11/96 انکولوژي پرستار. نقش و سرطان در نوتوانی  32 




