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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسلامی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1400سال تحصيلی   اول لنيمسا 

و بازتوانی سرطان ها نقش فعال داشته و ضمن رعایت  در این درس فراگیران با اتکاء به آموخته ها، در کلیه مراحل از پیشگیری تا درمان  :مقدمه

 نکات مرتبط با سلامت در مورد خود، خانواده و کلیه اعضای اجتماع، سطوح پیشگیری از سرطان را به کار بندد. 

نیز عوارض جانبی  آشنایی و کسب مهارت فراگیران در خصوص مراقبت پرستاری در اختلالات انکولوژیک و عوارض ناشی از بیماری و :هدف کلی

 ناشی از درمان های مربوطه بر اساس تشخیص های پرستاری و مبتنی بر شواهد.

  :اهداف رفتاری

  انتظار می رود: گرامی یاندر پایان دوره از دانشجو

 واحد 0.0الف( نظری 

 بحث نمایند. در ایران و جهان  را اپیدمیولوژی و اتیولوژی سرطان  -

 بدخیمی و ویژگی سلول های بدخیم را توضیح دهند.پاتوفیزیولوژی فرایندهای  -

 دهند.  تهاجم و متاستاز سرطان شرحدر مورد  -

 نقش سیستم ایمنی را در ابتلاء به سرطان بحث نمایند.  -

 طبقه بندی نمایند. را ها  انواع سرطان -

 ملاحظات سالمندشناسی مرتبط با سرطان بحث نمایند. در مورد  -

  مورد بحث قرار دهند.را  بروز سرطانپیشگیری و ر نقش فرهنگ، تغذیه و رفتار د -

 در مورد کشف، پیشگیری و غربالگری سرطان توضیح دهند.  -

 در مورد تشخیص سرطان و ملاحظات پرستاری بحث نمایند.  -

، بیوتراپی، ها آن کاربرد و بنیادین های سلول، استخوان مغز پیوند، درمانی شیمی، پرتودرمانی، جراحی: رایج های درمانانواع در مورد  -

 توضیح دهند.  غیرمرسوم های درمانو ، نشده اثبات های درمان، هدفمند های درمان، درمانی فتودینامیک، هیپرترمی

 در مورد نقش پرستار در آماده سازی بیمار برای انواع درمان از قبیل آماده سازی داروها تا معدوم سازی ضایعات توضیح دهند. -

 پرستاری انکولوژی  نام درس: 

 110014: درسکد 

  واحد 1.0 تعداد واحد:

 01) واحد کارآموزی 1 – ساعت( 9) نظریواحد  0.0 نوع واحد:

 ساعت(

 ارشد پرستاریکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

داروشناسی اختصاصی،  :  يا همزمان پيشنيازدروس 

 پاتوفيزيولوژی، پايش وضعيت سلامت بزرگسالان.

 1052تلفن داخلی دفتر: 

  ---ساعات حضور در دفتر: 

 

 کارآموزی واحد 1، تئوریواحد  0.0 يزدانیخانم :  مدرس

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

 فريدخت يزدانی س: مسئول در

--:  کلاسمکان   

 11:20-14 ها نبهشيک  :روز کلاس

 ندارد :امتحان ميان ترم  تاريخ

 طبق برنامه گروه  تاريخ امتحان پايان ترم:
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 را توضیح دهند. ها آن در پرستار نقش و از عوارض ساختاری و عوارض متابولیک اعم سرطان های اورژانس -

 کنند.  فهرست مراقبت از بیماران با سرطان پیشرفته را -

 را بیان کنند. ها آن خانواده و سرطان به مبتلا بیماران آموزش و حمایت در پرستار نقش -

 سرطان را توضیح دهند.  بازتوانی در پرستار نقش -

 واحد  1موزی ب( کارآ
 خدمات جامع پرستاری ) جسمی، روحی، روانی، اجتماعی، و معنوی( در سطوح پیشگیری به مددجویان ارائه نمایند.  -

 به بیمار و خانواده در مراقبت از خود آموزش دهند.  -

 ایت نمایند. موازین حفاظت از خود در برابر رادیوداروها و مواد سایتوتوکسیک در حین ارائه خدمات به بیمار را رع -

مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد از بیماران و خانواده های آن ها در بخش های رادیوتراپی، شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان، و ..  -

 انجام دهند. 

 

 و سمینار دانشجویی، پرسش و پاسخ  سخنرانیآموزش مجازی به روش   :روش تدريس

 سرطان ) رادیوایزوتوپ، ماموگرافی و ...(  و درمان مراکز تشخیص _انکولوژی  _ن عرصه کارآموزی: شامل بخش های سرطا

 اليتهای فراگيران:عف
 ؛حضور فیزیکی به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

 ؛ شرکت در پرسش و پاسخ و بحث گروهی -2

 ؛  به روز جستجوی علمی ـ پژوهشیارائه ی کنفرانس های تعیین شده با  -3

 ؛هنگام کنفرانس ارائه خلاصه مقالات علمی مرتبط با عناوین درسی -4

 شرکت در آزمون پایان ترم؛ -5

 کشیک کارآموزی با توجه به برنامه زمان بندی شده. -6

 

 :نمره( 0تئوری ) در واحد دانشجو يابیروش ارز

 نمره 1 ارائه خلاصه مقالات علمی مرتبط با عناوین درسی

 نمره 2 ی کنفرانس ارائه و شرکت فعال در کلاس 

 نمره 4 شرکت در آزمون پایانی

 

 نمره( 12روش ارزيابی واحد عملی )

 نمره 3 با انکولوژی حضور فعال در بخش و محیط بالینی مرتبط

از بررسی وضعیت سلامت تا ارزشیابی بر  ویان مبتلا به اختلالات انکولوژیاز مددج دو گزارشارائه ی 

 کید بر مراقبت های دارویی و تغذیه ایاساس الگوهای پرستاری با تا

 نمره 11

 
 

 منابع اصلی درس:

 کتب، مقالات وسایت های مرتبط با اختلالات مزمن و مراقبت در منزل، بازتوانی و مراقبت از خود -1

2- Neighbors, M. Marek, J.F. Green, C.J. Manahan, F.D. (last edition) “Phipps Medical-Surgical Nursing” 
Philadelphia: Mosby. 

3- Kearney, N. Richardson, A. (last edition) “Nursing Patient with Cancer: Principles & Practice” 
Edinburgh: Elsevier. 

4- Bare, B.G. & Hinkle, J.L. Cheever, K.H. (last edition) “Brunner & Suddarths Textbook of Medical-
Surgical Nursing”, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

5- Otto, S.E. (last edition) “Oncology Nursing” St. Louis: Mosby. 
6- Kemp, C. (last Edition) “Terminal Illness: A Guide to Nursing Care”, Philadelphia: Lippincott.  
7- Wilkes, G.M. and Ades, T.B. (last edition), “Patient Education Guide to Oncology to Oncology Drugs”, 
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Jones & Bartlett Publishers.  

 

 

 جدول زمانبندی درس

 پرستاری انکولوژی

 

  جلسه تاریخ مبحث رئوس مطالب

22/6/1411 خانم یزدانی معرفی طرح درس  1.  

 اپیدمیولوژی و اتیولوژی سرطان -

 یمپاتوفیزیولوژی فرایندهای بدخیمی و ویژگی سلول های بدخ -

 تهاجم و متاستاز -

 نقش سیستم ایمنی -

 طبقه بندی سرطان ها -

 ملاحظات سالمندشناسی مرتبط با سرطان -

 نقش فرهنگ، تغذیه و رفتار در بروز سرطان -

 کشف، پیشگیری و غربالگری سرطان -

 تشخیص سرطان و ملاحظات پرستاری -

یزدانیخانم   

4/7/1411  2.  

 مراقبت از بیماران با سرطان پیشرفته -

 در مراقبت های تسکینی سرطاننقش پرستار  -

 نقش پرستار در حمایت و آموزش بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آن ها -

 نقش پرستار در بازتوانی سرطان -

 خانم یزدانی

11/7/1411  3.  

انواع درمان های رایج: جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی، پیوند مغز  -

اپی، هیپرترمی، استخوان، سلول های بنیادین و کاربرد آن ها، بیوتر

فتودینامیک درمانی، درمان های هدفمند، درمان های اثبات نشده، درمان 

 های غیرمرسوم

نقش پرستار در آماده سازی بیمار برای انواع درمان از قبیل آماده سازی  -

 داروها تا معدوم سازی ضایعات

 خانم یزدانی

12/7/1411  4.  

 اورژانس های سرطان و نقش پرستار در آن ها:  -

عوارض ساختاری: تامپوناد قلبی، افزایش فشار داخل جمجمه،  الف( -

 فشردگی طناب نخاعی، سندروم اجوف فوقانی، 

ب( عوارض متابولیک: انعقاد منتشر داخل عروقی، هیپرکلسمی، افوزیون  -

داخل پلور، شوک سپتیک، سندروم ترشح هورمون ضد ادرار، سندرم لیز 

 آنتی نئوپلاستیکتومور، هیپر سنسیتیوتی در برابر عوامل 

 خانم یزدانی

25/7/1411  5.  

  .6   ارزیابی پایان دوره


