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 سمه تعالي اب
 

  واحد نجف اباد يآزاد اسالمدانشگاه 
 دانشكده پرستاري و مامائي 

 شناسنامه درس

 مشخصات كلي: 

 عملی نوع واحد:                            1پرستاري داخلی ـ جراحی كارآموزي در عرصه  عنوان درس:

          واحد 1تعداد واحد:                                                                      سرطانـ بخش 

 نفر 8تعداد دانشجويان:                                                     7 كارشناسی پرستاري ترم رده دانشجوئي:
 95 ـ 96 دوم نيمسالسال تحصيلي:                            و پرستاري ويژه 4و  3، 2، 1داخلی جراحینياز:  پيشدروس 

 (عصر)شيفت  شنبهپنج شنبه الی سه مان: ز                                                                      يناصرخانم  مسئول درس:

 naseri@nm.mui.ac.ir :Email                                                                     بيمارستان سيدالشهداءمكان:  
                                                                                                 

 

 

 : مقدمه
بر مددجو فراتر از رخداد سرطان جزو اختالالتی است كه از نظر بروز مرگ و مير در درجه باالئی قرار گرفته است. تأثير بيماري 

به  ياجتماعی خود و خانواده او گسترش پيدا می كند. بنابراين الزم است يك دانشجوي پرستار -مشكالت جسمی، به مسائل روحی
ژه شيمی درمانی، اشعه درمانی و يدرمانهاي اختصاصی سرطان )بو و يوانی و اجتماعی بيمار و خانواده رو ـ اهم مراقبتهاي جسمی

 و مراقبت هاي پرستاري مربوطه را براساس شرايط مددجو بكار بندد. جراحی( آشنا
 

 اهداف كلي:
كاربرد دانش پرستاري در زمينه بررسی و شناخت بيماران سرطانی و ارائه مراقبت و تدابير  ،هدف از كارآموزي در بخش سرطان

 ئه مراقبت و آموزشهاي الزم به مددجو می پردازد.درمانی بر بالين بيمار است. دانشجو با شناخت كافی از مشكالت مددجو به ارا
 

 اهداف رفتاري: 
 در پايان اين دوره انتظار می رود دانشجو بتواند:

 با مقررات آموزشی، اخالقی و روتين بخش مربوطه آشنا شده و آنها را رعايت نمايد. .1

 با بيماران سرطانی به نحو صحيح ارتباط برقرار كند. .2

 بپردازد. آنهابه مراقبت از  يپرستارسرطانی را انجام دهد و بر طبق فرآيند بررسی و شناخت بيماران  .3

 به عمل آورد.را  مربوطه يمراقبتها( آشنا شده و و تومورماركرها CBC ريبا آزمايشات رايج بخش )نظ .4

 و موارد غير طبيعی را تشخيص و گزارش دهد. كردهجواب آزمايشات بخش را پيگيري  .5

 مراقبت هاي قبل و بعد از آن را انجام دهد. آشنا شده و در صورت امكان  ITو BMB ,BMA يبا روش ها .6

، Fluorouracil ،Bleomycin Sulfate ،Cisplatin-5)ر ينظج بخش يرا يانواع داروهاق يو تزر يسازآمادهبا  .7
Dacarbazine ،Cytarabine ،Cyclophosphamide ،Dexamethasone ،Daunorubicin ،Doxorubicin ،

Etoposide ،Filgrastim ،Hydroxyurea ،Ifosfamide ،Kytril ،Leucovorin Calcium ،Mesna ،Paclitaxel ،
Vincristine Sulfate ) شودشنا آ. 

 ود.آشنا ش و مراقبتهاي مربوطه وتراپیيدرا يبا انواع روشها .8

 رفع آن ها به عمل آورد. اي يريشگيپكرده و اقدامات الزم را جهت  یابيارز یدرمان یميبيمار را از نظر بروز عوارض ش  .9

 رفع آن ها به عمل آورد.پيشگيري يا ارزيابی كرده و اقدامات الزم را جهت  بيمار را از نظر بروز عوارض راديوتراپی  .11
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د اجوف ي، سندرم درد و سندرم وری، تامپوناد قلبیفشار بر طناب نخاع، ز توموريسندرم لر ياورژانس هاي شايع سرطان )نظ  .11
 اقدامات الزم را انجام دهد.از آنها ك ياسد و براي هر ( را بشنیفوقان

 بكار برد. یماران مبتال به نوتروپنيرا در بمعكوس ون يزوالسياصول و نكات ا  .12

 ح بكار برد.يآرام سازي عضالنی را  بطور صح و انحراف فكرر ينظروشهاي دارويی و غير دارويی كنترل درد   .13

 مار و خانواده آموزش دهد.يح به بير صحمراقبت در منزل را بطو ین آموزشيعناو .14

 .آشنا شودمشاهدات پرستاري در پرونده بيمار با نحوه ثبت صحيح  .15

 ا پوستر آموزشی( را تدوين و ارايه نمايد.ي)پمفلت، بوكلت  ماريبه ب طرح آموزش  .16
 

 تدريس: يهاروش
 .مارستانيب یدرمان ـ یصيتشخ يبخش ها ید از برخيو بازد بخش ینيو همكاران بال یتوسط مرب یني، نظارت بالیميكار ت

 

 ت دانشجو:يفعال
 مارستانيژه بيوو  ، جراحی، اطفالمردان یزنان، داخل یداخل يهابخشاز  یكيدر مجموع دانشجو طبق جدول زمانی تنظيم شده در 

ماران مبتال به يراقبت از ببه ممشخص شده بر اساس اهداف رفتاري و  ینيها و همكاران بالبخش نيمسئول یبا هماهنگحاضر شده و 
  سرطان می پردازد.

 

 

 تكاليف دانشجو:
           ینيراند بال.  3       یآموزش انجام تكاليف.  2      ینيبال يتهايفعالانجام  .1

 

 

 :دانشجو يابيارزشروش 
 

 نمره مورد

 2 یت اصول عموميعارالف( 

  ياهداف رفتاربه  یابي. دست1        توسط ینيبال یابيارزب( 

                                                                  2                                                   ینيراند بال .2                   یمرب              
                                

14 

 2  ارزيابی توسط همكار بالينی( ج

    يا ترجمه متون تخصصی)پمفلت، بوكلت يا پوستر آموزشی( طرح آموزشی د( 

   )اختياري(

نمره  1

 اضافی

 21 جمع

 
 يازهايز بر اساس نين یآموزش ي. ضمناً موضوع طرح هاانجام خواهد شد و همكاران بالينی یتوسط مرب ینيبال يتهايفعال یابيارز* 

 ن خواهد شد.ييتع مارستانيب يپرستار ماران و كادريب یآموزش
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