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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1400-1401سال تحصيلی         دومل نيمسا

 :مقدمه

ن يضمن تدريس ا اين واحد درسی شامل اختالالت شايع در سيستم های متابوليک،گردش خون،تنفس و تصادفات و تروماها می باشد.

ق و ی تفکر خالارت هاو کمک می شود با استفاده از آموخته های خود با بهره گيری از نظريه ها،مفاهيم پرستاری،مهدروس به دانشج

واده آنها شاره و خانامورد  رعايت اصول اخالقی بر اساس فرايند پرستاری به مراقبت از مددجويان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت

 زد.در مراکز درمانی و منزل بپردا

 

 

کمک به ايجاد توانايی وآشنايی دانشجويان با مشکالت شايع سالمتی در ايران و رويکردهای بررسی و راهبردهای حل  :هدف کلی

 مشکالت بر اساس فرايند پرستاری و با بهره گيری از مهارت های تفکر خالق و پايبندی به اصول اخالقی و موازين شرعی.

 

 :    رفتاریاهداف 

  اين درس با توجه به اهداف کلی اميد است دانشجو قادر باشد: ر پايان د

   ديابت

 را توضييح دهد. 2و  1تفاوت بين ديابت نوع  -1

 عوامل اتيولوژيکی مرتبط با انواع ديابت را شرح دهد. -2

 4ز آنها را توصيف کند.تغييرات پاتوفيزيولوژيکی به وجود آمده در اثر هر يک از انواع ديابت  و تظاهرات بالينی هر يک ا -3

 اهميت بالينی و تشخيصی آزمايشات قند خون را بيان کند.-4

 انواع رژيم های غذايی مناسب جهت استفاده افراد مبتال به ديابت را توضييح دهد. -5

 ارتباط بين رژيم غذايی،ورزش و دارو را در درمان ديابت شرح دهد. -6

 ر منزل برای بيماران طراحی کند.برنامه ای جهت آموزش تزريق انسولين د -7

 نقش داروهای ضد ديابت خوراکی را به خوبی شرح دهد. -8

 تفاوت بين هايپرگليسمی با کتواسيدوز ديابتی و سندرم هيپراسموالر غير کتوزی را  توضييح دهد. -9

کارهای خودمراقبتی که توسط خود  عوارض ميکرووسکوالر،ماکرووسکوالر و نوروپاتيک ناشی از ديابت را توصيف نمايد و اهميت-10

 مراقبتهای پرستاری در منزل  نام درس: 

 10253کد درس: 

 2تعداد واحد: 

 واحد عملی 5/0-واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

 (3دان)پرستاری بزرگساالن/سالمنپيشنياز : دروس 

 03142292250 تلفن داخلی دفتر:

 13-12دوشنبه  :ساعات حضور 

 19-18حضور در دفتر مجازی: دوشنبه 

 باباشاهیدکتر  خانم :  درسم

Email :  Babashahi_m@pnu.iaun.ac.com                                                       

 حضوری -کالس مجازی 

 دوشنبهروز کالس : 

  14:15-17:30 ساعت کالس :

 13:30ساعت   19/2/1401ترم: تاريخ امتحان ميان 

 ( کنسر برستهايپرتنشن،آسم و)مباحث 

 13:30ساعت  11/4/1401 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 بيمار صورت می گيرد را در پيشگيری از بروز اين مشکالت ذکر نمايد.

از بيماران ديابتی که در جامعه در دسترس اين دسته از بيماران قرار وسايل کمک آموزشی، گروه ها و انجمن های حمايت  -11         

 دارد را بيان نمايد.

 بررسی سبک زندگی در بيماران ديابتی را توضييح دهد. چگونگی  -12          

 چگونگی اصالح روش زندگی و اهميت آن را در بيماران ديابتی شرح دهد. -13         

 چاقی 

 بيماری چاقی را تعريف نمايد.-1             

 عوارض احتمالی بيماری چاقی را بيان کند.-2            

 های چاقی را توضييح دهد. انواع درمان-3              

 جراحی بارياتريک را توضييح دهد.  روش های -4              

         بر اساس مراقبت های پرستاری از بيمارانی را که به دليل چاقی مرضی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند را -5               

 توضييح دهد.فرآيند پرستاری 

 اقبت در منزل بيماران مبتال به چاقی مرضی را شرح دهد.نيازهای مر-6              

 توصيه های تغذيه ای بيمار تحت جراحی بارياتريک را بيان کند.-7             

 شرح دهد.چگونگی بررسی و اصالح سبک زندگی در بيماران چاق را -8               

 اق انجام دهد.بررسی وضعيت سالمت مددجو را در يک بيمار چ-9              

 آموزش های الزم در زمينه خودمراقبتی به مددجوی مبتال به چاقی مرضی و خانواده او را توضييح دهد.-10               

 پرفشاری خون

 فشار خون را تعريف کرده و طبقه بندی فشارهای غير طبيعی را بيان کند. -1

 عوامل خطر زای پرفشاری خون را تعيين کند. -2

 خون طبيعی و پرفشاری خون را شرح دهد و اهميت افزايش پرفشاری خون را بحث کند.تفاوت بين فشار -3

 روش های درمانی پرفشاری خون شامل تغييراتی در شيوه زندگی و درمان دارويی را توضييح دهد. -4

 از فرآيند پرستاری به عنوان چارچوبی جهت مراقبت از مبتاليان به پرفشاری خون استفاده کند. -5

 رفشاری خون و درمان های آنها را شرح دهد.بحران های پ -6

 .بيان کند را او خانواده و پرفشاری خون به مبتال مددجوی به خودمراقبتی زمينه در الزم های آموزش -7

 آسم و آلرژی

 پاتوفيزيولوژی آسم را توضييح دهد.-1

 روش های تشخيصی در مورد آسم را نام ببرد. -2

 درمان آسم بحث کند.در مورد انواع داروهای مصرفی در  -2

 راهکارهای خودمراقبتی در آسم را توصيف کند.  -3

 فرايند پرستاری د ربيمار مبتال به حمله آسم را بيان نمايد. -4

 انواع آلرژی ها در ارتباط با سيستم تنفس را نام ببرد. -5

 عاليم ،پاتوفيزيولوژی و درمان آلرژی ها را شرح دهد.-6

 .بيان کند را آسم و آلرژی به مبتال مددجوی به خودمراقبتی نهزمي در الزم های آموزش -7

 فرايند پرستاری د ربيمار مبتال به حمله آلرژی را بيان نمايد.-8

 

 سرطان پستان



 طبقه بندی انواع سرطان پستان را توضييح دهد.-1               

 رهنمودهای شناسايی زود هنگام سرطان  پستان را بيان کند. -2                

 انواع روش های معاينه و بيوپسی برای شناسايی اختالالت پستان را شرح دهد. -3              

 روش های مختلف درمان سرطان پستان را نام ببرد. -4               

 ری به عنوان يک چهارچوب برای مراقبت از بيماران مبتال به سرطان پستان استفاده کند.از فرايند پرستا -5               

 نيازهای جسمی،روانی و توانبخشی بيماران مبتال به سرطان پستان را که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند   -6                

 شرح دهد.                                        

 يک برنامه آموزشی برای آموزش خودآزمايی پستان به بيماران و ساير گروه های ذينفع تدوين کند.-7             

 مراقبت های پرستاری تسکينی در سرطان پستان  را بر اساس تشخيص های پرستاری شرح دهد.-8  

 د.آموزش های الزم در زمينه مراقبت از خود را به بيمار و خانواده او  را توضييح می ده-9

 قرار دارد را توضييح می دهد.  end of lifeمراقبت از بيمار مبتال به سرطان پستان که در مرحله-10

 سرطان پروستات

 ساختمان و عملکرد غده پروستات را شرح دهد.-1             

 عاليم و روش های تشخيصی سرطان پروستات را بيان کند. -2             

 ورهای مرتبط با سرطان پروستات را نام ببرد.ريسک فاکت -3             

 انواع روش های درمانی سرطان پروستات را نام ببرد. -4              

 انواع پروستاتکتومی را با توجه به مزايا و معايب آنها با هم مقايسه کند. -5             

 ساس فرايند پرستاری توضييح دهد.مراقبت از بيماران مبتال به سرطان پروستات را بر ا -6            

 مراقبت های پرستاری تسکينی در سرطان پروستات  را بر اساس تشخيص های پرستاری شرح دهد.-7

 آموزش های الزم در زمينه مراقبت از خود را به بيمار و خانواده او  را توضييح می دهد. -8

 قرار دارد را توضييح می دهد.  end of lifeمراقبت از بيمار مبتال به سرطان پروستات که در مرحله-10

 

 تصادفات و تروماها: ضايعات نخاعی

 گروه های در معرض خطر آسيب های نخاعی را مشخص نمايد.-1

علل، عاليم و نشانه های بالينی، تست های تشخيصی و درمان های مرتبط با آسيب ديدگی های طناب نخاعی را  -2

 توضييح دهد.

 مددجوی دچار آسيب ديدگی طناب نخاعی را توضييح دهد.بررسی وضعيت سالمت  -3

 مراقبت از بيماران دچار آسيب ديدگی طناب نخاعی را بر اساس فرآيند پرستاری توضييح دهد. -4

 تدابير اورژانس در بيمار دچار آسيب ديدگی طناب نخاعی را بيان کند. -5

 د.کليه عوارض مرتبط با آسيب ديدگی طناب نخاعی را شرح ده -6

 را توضييح دهد.آسيب ديدگی طناب نخاعی  يند پرستاری در زمينه عوارضفرا -7

 آموزش های مربوط به مراقبت از خود در بيمار دچار آسيب ديدگی طناب نخاعی را توضييح دهد.-8

 

 :روش تدريس

 سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 پروژکتور مواد و وسايل آموزشی: کتاب، ماژيک و وايت بورد، ويديو
 

 



  فعاليتهای فراگيران:

 ساعات نظری سبب حذف درس خواهد شد(. 17/4حضور فيزيکی به موقع و فعال در تمام جلسات ) غيبت موجه بيش از  -1

 انجام تکاليف کالسی)ارائه کتبی يا شفاهی مقاله،ترجمه مقاالت روز مرتبط(-2

 شرکت در آزمون ميان ترم و پايان ترم-3

مباحث هر گروه به صورت گروه اصلی تقسيم شده و در 7) در قسمت عملی دانشجويان به ليف مربوط به فعاليت عملیانجام تکا -4

-16کالس عملی از ساعت  مطرح و پس از کار گروهی توسط سر گروه هر گروه ارائه خواهد شد(.سناريو در قالب )تدريس شده (

برگزار خواهد شد. دانشجويان موظفند با مطالعه کامل مباحث  17الی  14:15از ساعت   29/9/1400برگزار و پس از تاريخ  17:30

 مورد بحث در الس حاضر شوند. 

 

 :روش ارزشيابی

 %25فعاليت عملی -3            %5کوئيزهای کالسی  -2        %25امتحان ميان ترم -1

 40%امتحان پايان ترم  -5                 %5حضور و غياب  -4

 

 اصلی درس:منابع 

Hinkle,Janice L.Brunner&Suddarths textbook of Medical Surgical Nursing,14th.ed,2018 -1    

2- Black , Medical surgical nursing. Philadelphia: sanders, co. 2014 

3- Polaski,A.L.,Tatro,,S.E.,Luckmanns,Core principle and practice of medical Surgical 

Nursing.Philadelphia.(last ed) 

 پروتکل های مرتبط با مباحث ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         (عملی-)تئوری مراقبتهای پرستاری در منزل جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 پرستاری های مراقبت و خون پرفشاری 25/11/1400 1

 -پرستاری های مراقبت و ،درمان آسم 2/12/1400 2

 تان با تاکيد برمراقبت های پرستاری آنساماندهی و مراقبت از بيماران مبتال به سرطان پس 2/12/1400 3

 ساماندهی و مراقبت از بيماران مبتال به سرطان پروستات 9/12/1400 4

 )عملی(HTNمرتبط با  هایطرح سناريو  9/12/1400 5

 ساماندهی و مراقبت از بيماران مبتال به چاقی 16/12/1400 6

 )عملی(طرح سناريو های مرتبط با آسم 16/12/1400 7

 19-بيماری کوويد 23/12/1400 8

 انواع ديابت،روش های تشخيص، عاليم  15/1/1401 9

 عوارض کوتاه مدت ديابت و مراقبت های پرستاری –ديابت درمان  22/1/1401 10

 عوارض طوالنی مدت ديابت و مراقبت های پرستاری 22/1/1400 11

 ادامه عوارض ديابت... 29/1/1400 12

 )عملی(طرح سناريو مرتبط با کنسر برست 29/1/1400 13

ط با آسيب ديدگی های مرتبعلل، عاليم و نشانه های بالينی، تست های تشخيصی و درمان های  5/2/1401 14

 طناب نخاعی 

 )عملی(طرح سناريو مرتبط با کنسر پروستات 5/2/1401 15

 آسيب ديدگی طناب نخاعی ادامه مبحث 12/2/1400 16

 طرح سناريو چاقی -آزمون ميان ترم 19/2/1400 17

 )عملی(سناريو مرتبط با ديابت      -چاقی مبحث ادامه سناريو  26/2/1401 18

 )عملی(سناريو ديابت 26/2/1401 19

 )عملی(سناريو مرتبط با مبحث آسيب ديدگی طناب نخاعی 2/3/1401 20

 )عملی(نخاعی طناب ديدگی آسيب مبحث با مرتبط سناريو 2/3/1401 21

 جمع بندی نهايی 9/3/1401 22

   

 

 

 

 

 

 


