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 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1044-1041سال تحصيلی  ل اول نيمسا

 حمایت و رنج تسکین و پیشگیري آن هدف که گیرد می بر در را مراقبتی ساختار سیستم و مراقبتی رویکرد تسکینی مراقبت مقدمه:

 هاي آموخته به اتکا با فراگیران درس این در ت.اس ها درمان سایر به نیاز و بیماري سطح از نظر صرف خانواده و بیمار زندگی کیفیت از

 تسکینی مراقبت چگونگی و برده پی زندگی نهایی و بحرانی مراحل در مددجویان به تسکینی مراقبت انجام ضرورت به خود قبلی

 . آموخت خواهند را شواهد بر مبتنی

 

 مبناي بر زندگی نهایی و بحرانی مراحل در خانواده و بیمار از پرستاري مراقبت خصوص در بالینی و نظري تجارب کسب :دف کلیه

  شواهد بر مبتنی و پرستاري هاي تشخیص

 اهداف رفتاری:        

 را توضیح دهند. تسکینی هاي مراقبت توسعه و ایجاد فرهنگی هاي زمینه و تاریخچه .1

 را بیان کنند. مراقبتی تیم و خانواده مشارکت و روانی مراقبتهاي زندگی، مرگ ،پیشرونده هاي بیماري با  همواجهنحوه  .2

 را شرح دهند. تسکینی مراقبت به نیازمند خانواده و مددجویان مدیریت براي ارتباطی مهارتهاي .3

 د.را بیان کنن تسکینی اقدامات کیفیت بهبود در خود از مراقبت و آگاهی خود نقش .4

 را تبیین نمایند. زندگی کیفیت افزایش در معنویت و شجاعت و امید نقش .5

 را توضیح دهند. خیمی بد روند تخفیف و عوارض مجدد عود کشف در مراقبتی تیم و پرستار نقش .6

 را بیان کنند. مددجو عوارض کنترل و پیشگیري در تغذیه نقش .7

 را تشریح نمایند. تریاك مشتقات طریق از درد مدیریت .8

 اشتهایی، بی یبوست، استفراغ،  تهوع درد، قبیل از زندگی نهایی مراحل شایع روانی و جسمی نشانگان کنترل در پرستار قشن .9

 را بیان کنند. منگی و گیجی افسردگی، اضطراب، بیخوابی، نفس، تنگی خستگی،

 را توضیح دهند. تسکینی هاي اورزانس .11

 پرستار نقش و تسکینی مراقبت نام درس:  

 11794کد مشخصه درس: 

 واحد 1: تعداد واحد

 واحد کاراموزي 5/1و  نظريواحد  5/1 نوع واحد:

  پرستاري ارشد کارشناسیمقطع و رشته تحصيلی: 

  اختصاصی، داروشناسی  :ا همزمانيدروس پيشنياز 

 بزرگساالن سالمت وضعیت پایش اتوفیزیولوژي،پ

 2216تلفن داخلی دفتر: 

 8-11 شنبهسه  :مجازی ساعات حضور در دفتر

 مریم مقیمیاندکتر مدرس : 

Email    :mmoghimian243@gmail.com                                                      

 اتاق مجازي: مکان کالس 

 شنبهدوروز کالس : 

 31/8-11:ساعت کالس 

 31/11/1411 :تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



 کنند. را توصیف تسکینی هاي درمان آینده و توسعه افق .11

 :تدريس روش روش تدريس:

 صورت به و دانشجویان کلیه مشارکت و مدرسین توسط درس تقویم در مشروحه مطالب کلیه بررسی و بحث ، تدریس: نظری بخش

 .بود خواهد محوري دانشجو بر تاکید با عملی پروژه ارائه و گروهی بحث پاسخ، و پرسش و سخنرانی مسئله، حل

 و منزل تا آنها وضعیت پیگیري و درمانی مراکز در تسکینی مراقبت به نیازمند بیماران به پرستاري خدمات دانشجو: کارآموزی بخش

 برابر در خود از حفاظت موازین بارعایت خود از مراقبت در خانواده و بیمار آموزش ، پیشگیري سطوح در پرستاري جامع خدمات ارائه

 .داد خواهد انجام را یمارانب به خدمات ارائه حین در ...و داروها رادیو

 فعاليتهای فراگيران:

            با استفاده از مطالب تدریس شده سععی در گسعترش معلومعات خعود از طریعق مطالععات کتابخانعه اي نمعوده و یافتعه هعاي

 کار گیرند.ه هاي جدید را در جهت بهبود کیفیت آموزش هاي پرستاري بپژوهش

 .با کاربرد منابع علمی جدید و یافته هاي حاصل از پژوهش ها تکالیف خود را تهیه کنند 

 خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  هاي آموزشی خود را پیگیري کنند. رمسئولیت فراگیري هر چه بیشت 

 ال داشته باشند.بطور منظم و بدون غیبت در کالس حضور یافته و در مباحث علمی کالس شرکت فع 

 .در تاریخ هاي مقرر تکالیف نظري و عملی خود را ارئه و یا تحویل دهند 

 روش ارزشيابی:

  نمره( 2جلسه از کالس درس ) 1اداره 

 2  نمره( 5)و ارائه گزارش کتبی و  شفاهیآموزش و مداخله تسکینی 

  طراحی یک سوال بالینی( (clinical question و یافتن پاسخ  بر اسعاس پرسعتاري    نجام شده تسکینی ا براي هر مداخله

 نمره( 5) ، انگلیسی و ارائه در کالسفتن شواهد از متون و مقاالت فارسییابا ذکر منبع و درمبتنی بر شواهد  

  (8امتحان پایان ترم )نمره 

 

 منابع اصلی درس:

1. Kearney, Nora, and Alison Richardson. Nursing patients with cancer: principles and 

practice. Elsevier Health Sciences, last edition. 

2. Hegner, Barbara, Barbara R. Hegner, and Joan Fritsch Needham. Assisting in Long Term 

Care. Cengage Learning, last edition 

3. Singh, Douglas A. Effective management of long-term care facilities. Jones & Bartlett 

Publishers, last edition. 

4. Lugton, Jean, and Rosemary McIntyre. Palliative care: The nursing role. Elsevier Health 

Sciences, last edition. 

5. Buckley, Jenny. Palliative care: an integrated approach. John Wiley & Sons, last edition. 

 

 

 



 1044-1041سال تحصيلی  نيمسال اول پرستار نقش و تسکينی مراقبتنبندی درس جدول زما

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاريخ رديف

 مراقبت پایه مفاهیمتاریخچه و  -بیان طرح درس و برنامه ریزي درس 29/6/1411 1

 تسکینی

 دکتر مقیمیان

 - تعطيل رسمی 5/7/1411 2

  مرگ با زندگی ، یشروندهپ بیماریهاي با مواجهه 12/7/1411 3

 در بیمار تعادل حفظ، مراقبتی تیم و خانواده مشارکت 

و  دکتر مقیمیان

 دانشجو

 مزمن  ، العالج بیماریهاي کنترل در تسکینی مراقبت نقش 19/7/1411 4

  مددجو عوارض کنترل و پیشگیري در تغذیه نقش

   مجدد عود کشف در مراقبتی تیم و پرستار نقش

و  اندکتر مقیمی

 دانشجو

 تسکینی هاي درمان آینده و توسعه افق 26/7/1411 5

 بدخیمی روند تخفیف و عوارض

 زندگی نهایی مراحل شایع روانی و جسمی نشانگان کنترل در پرستار نقش

 نفس، تنگی خستگی، اشتهایی، بی یبوست، استفراغ، تهوع، درد، قبیل از

 منگی و گیجی ، افسردگی اضطراب، بیخوابی،

و  ر مقیمیاندکت

 دانشجو

 در بیماران انتهاي زندگی روانی هاي مراقبت 3/8/1411 6

 بیماران زندگی کیفیت افزایش در معنویت و شجاعت و امید نقش

 تسکینی اقدامات  کیفیت بهبود در خود از مراقبت و آگاهی خود نقش

و  دکتر مقیمیان

 دانشجو

  کاراموزي 11/8/1411 7

  کاراموزي 17/8/1411 8

  کاراموزي 24/8/1411 9

  کاراموزي 1/9/1411 11

  کاراموزي 8/9/1411 11

 دانشجو ارائه سوال بالینی و پاسخ هاي تهیه شده مبتنی بر شواهد پرستاري 13/9/1411 12

 دانشجو ارائه سوال بالینی و پاسخ هاي تهیه شده مبتنی بر شواهد پرستاري 22/9/1411 13

 دانشجو ال بالینی و پاسخ هاي تهیه شده مبتنی بر شواهد پرستاريارائه سو 29/9/1411 14

 دانشجو ارائه سوال بالینی و پاسخ هاي تهیه شده مبتنی بر شواهد پرستاري 6/11/1411 15

 

 


