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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 0911-0011سال تحصيلی   اولل نيمسا

و خانواده مراقبت از مبتاليان با   خود چگونگي آموزش به مددجو فراگيران با اتکاء به آموخته هاي قبلي  در اين درس :مقدمه

کليه، متابوليکي و ديابت،  تنفس، مغز و اعصاب، اختالالت مزمن و بيماران پيوند عضو در سيستم هاي حياتي )قلب و عروق،

اساس الگوي منتخب پرستاري به کسب مهارت در زمينه مراقبت از ( را فراگرفته و بر "گوارش"سيستم جذب و هضم و دفع 

 مددجويان در منزل و بازتواني آنها و آموزش مراقبت از خود در محيط هاي مختلف خواهند پرداخت.

آشنايي و کسب مهارت فراگيران در خصوص مراقبت پرستاري در اختالالت مزمن بزرگساالن و مواردي که منجر به  :هدف کلی

ام پيوند عضو به بيماران ياد شده مي گردد. آموزش به بيمار بر اساس فرايند و نظريه هاي پرستاري به نحوي که بتواند نياز انج

هاي مراقبتي اين گروه از مددجويان را شناسايي نموده و قادر به برنامه ريزي و اجراي مراقبت در منزل، باز تواني و آموزش 

 .ان و خانواده مبتني بر شواهد باشدنحوه مراقبت از خود به مددجوي

  اهداف رفتاری:

 مفهوم اختالالت مزمن، خودمراقبتي را شرح دهد -

 مفاهيم مراقبت در منزل و بازتواني را توضيح دهد. -

 ..( را تشريح نمايد. ضايعات مزمن در سيستم هاي حياتي شامل )نارسايي قلبي، نارسايي مزمن انسدادي تنفس، -

 تاري را بر اساس تشخيص هاي پرستاري در ضايعات مزمن مرتبط با سيستم هاي حياتي را تجزيه و تحليل نمايد.تدابير پرس -

 .ضايعات مزمن در سيستم متابوليکي را بيان کند -

 تدابير پرستاري بر اساس تشخيص هاي پرستاري در ضايعات مزمن مرتبط با سيستم متابوليکي را مشخص کند. -

 ستم گوارشي را توصيف کند.ضايعات مزمن سي -

 .تدابير پرستاري بر اساس تشخيص هاي پرستاري در ضايعات مزمن مرتبط با سيستم گوارشي را مشخص کند -

 داروهاي رايج در اختالالت مزمن نام برده و کاربرد آنها بيان کند. -

 آموزش دهد. نحوه مراقبت از خود را در بيماري هاي مزمن فوق به بيماران و خانواده آنها  -

 مراقبت و پرستاري از مددجويان مبتال به سرطان را بر اساس فرايند و الگوهاي پرستاري به کار بندد. -

 نقش تغذيه در پيشگيري و درمان اختالالت مزمن فوق الذکر را شرح دهد. -

    داخلی و جراحی مزمنهای از اختالالت و بيماریپرستاری  نام درس: 

 واحد کارآموزی 5/0-واحد نظری 5/0 تعداد واحد:

 کارآموزی-نظری  نوع واحد:

 کارشناسی ارشد پرستاری رشته تحصيلی: مقطع و 

 گرايش : داخلی جراحی

 داروشناسی اختصاصی، پاتوفيزيولوژی، پايش وضعيت سالمت بزرگساالن  پيشنياز : دروس 

 7022تلفن داخلی دفتر: 

شنبه سه   -شنبه: واحد  خوراسگان  در دفتر مسئول درسساعات حضور

 چهارشنبه -

دکتر -دکتر اباذری  -آذربرزين دکتر:  ينمدرس

 دکتر يزدانی -سلمانی

 آذربرزين دکترول درس: مسئ

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir              

    

   يکشنبهروز کالس : 

 0:11-1:91تشکيل کالس:  ساعت

 ندارد تاريخ امتحان ميان ترم:

 09:91ساعت  71/01/0911 تاريخ امتحان پايان ترم:
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 ص نمايد.نقش پرستار در اصالح سبک زندگي مددجويان مبتال به اختالالت مزمن و خانواده آنها مشخ -

 مفهوم پيوند عضو و اقدامات پرستاري مربوط به آن را بررسي و تحليل کند. -

 موراد اخالقي مرتبط با پيوند عضو را توضيح دهد. -

 نقش پرستار در مراقبت از بيماران دريافت کننده و اهدا کننده عضو توصيف کند. -

 .روش هاي کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي در بيماران مزمن را تشريح کند -

 جلسات درس محتوای درس مدرس

 مفهوم اختالالت مزمن، خودمراقبتي ، مفاهيم مراقبت در منزل و بازتواني خانم دكتر سلماني
اولجلسه   

30/6/99  

 خانم دكتر سلماني
تغذيه، کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي   نارسايي مزمن انسدادي تنفس، داروها،

 نقش پرستار در اصالح سبک زندگي مددجو و خانواده

ومدجلسه   

6/7/9399  

 خانم دكتر سلماني
تغذيه، کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي  نقش  اختالالت مزمن گوارش ، داروها،

 ر اصالح سبک زندگي مددجو و خانوادهپرستار د

سومجلسه   

93/7/9399  

اباذریخانم دكتر   
تغذيه، کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي  نقش پرستار  بيماري هپاتيت داروها،

 در اصالج سبک زندگي مددجو و خانواده

چهارم جلسه  

00/7/9399  

اباذریخانم دكتر   
، کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي  تغذيه الالت مزمن متابوليک ، داروها،تاخ

 اصالح سبک زندگي مددجو و خانوادهنقش پرستار در 

پنجمجلسه   

07/7/9399  

اباذریخانم دكتر   
تغذيه، کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي  نقش پرستار در  بيماري ايدز داروها،

 اصالج سبک زندگي مددجو و خانواده

ششمجلسه   

99/8/9399  

ذربرزینآقای دکتر آ  
تغذيه، روش هاي کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت  اختالالت  نارسايي قلبي، داروها،

 زندگي  نقش پرستار در اصالح سبک زندگي مددجو و خانواده

تمفهجلسه   

98/8/9399  

آذربرزین دكتر آقاي  

 کاهش ،پرستاري اقدامات و عضو پيوند مفهوم ، تغذيه  داروها، ، کليه مزمن نارسايي

 و مددجو زندگي سبک اصالح در پرستار نقشو   زندگي کيفيت ارتقاء و عوارض

 خانواده

هشتم جلسه   

02/8/9399  

آذربرزین دكتر آقاي  
تغذيه کاهش عوارض و ارتقاء کيفيت زندگي ، نقش  اختالالت مزمن عصبي ، داروها،

 پرستار در اصالح سبک زندگي مددجو و خانواده

منهجلسه   

0/9/9399  

یزدانیخانم دکتر   
 پرستاري الگوهاي و فرآيند اساس بر سرطان به مبتال مددجويان از پرستاري مراقبت

 تغذيه  داروها،

همجلسه د  

9/9/9399  

یزدانی دکتر خانم  زندگي کيفيت ارتقاء و سرطان عوارض کاهش 
ازدهمجلسه ي  

96/9/9399  

یزدانی دکتر خانم  بيمار مبتال به سرطان خانواده و مددجو زندگي سبک اصالح در پرستار نقش 
زدهمدواجلسه   

03/9/9399  

 . گروهي ، پرسش و پاسخ و بحثبا كمک وسايل كمک آموزشي سخنراني  :روش تدريس

  پاورهای ارائه شده در فضای مجازی -كتب مربوطهوسايل كمک آموزشي نیز عبارتند از: 

 اليتهای فراگيران:عف
 های مجازیحضورفعال دركالس -9

 ارائه كنفرانس های معین شده، -0
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 ، شركت درآزمون پايان ترم  -3

 هصه مااتا  مرتب  با عناوين در،، ارائه خال -4

 موارد معین شدهی پرستاری مبتني بر ارائه طرح مداخال  و مراقبتها -2

 بخش تئوری)ده نمره(: روش ارزشيابی
 )نیم نمره(    %2                                                                                                      شركت فعال در كال، -

 )يک نمره(    %90                                                                             ارائه خالهصه مااتا  مرتب  با عناوين در،-

 )چهار نمره(   % 40                                          پايان دوره                                                   شركت در آزمون   -

 )چهار و نیم نمره(   %42                                                        نظر                         اسا، الگوهای مورد ارائه گزارش بر -

 :) ده نمره(روش ارزشيابی بخش عملی
 نمره 3                                                                                                                                عملي كار

 نمره  6                                                                                                                محوله تكالیف انجام

 نمره   9                                                                                                      ای حرفه اخالق نكا  رعايت

 

  منبع اصلی درس:

های پرستاریها و مراقبتهای حاد و اورژانسهای مرتب  با بیماریتمام كتب، مااتا  و سايت  

 

 

 بخش کارآموزی:

 

 مزمن اختالالت به مبتال مددجویان زا جامع پرستاری های مراقبت و مواجهه پیشگیری، خصوص در فراگیران مهارت کسب و آشنایی  کلی: هدف

 بتوانند:  فراگیران که نحوی به پرستاری های نظریه و فرآیند اساس بر

 

 .باشند مزمن بیماران دقیق پایش به قادر و نموده شناسایی را بیماران مزمن مراقبتی نیازهای -1

 تشخیص و فرآیند بر مبتنی عروقی قلبی مزمن اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه اختصاصی اهداف -2

 پرستاری

 پرستاری تشخیص و فرآیند بر مبتنی متابولیکی مزمن اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربردو  ارائه -3

 پرستاری تشخیص و فرآیند بر مبتنی ریوی مزمن اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد و ارائه -4

 پرستاری تشخیص و فرآیند بر مبتنی کلیوی مزمن اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربردو  ارائه -5

 پرستاری تشخیص و برفرآیند مبتنی مزمن عصبی اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد و ارائه -6

 تشخیص و فرآیند بر مبتنیسرطان  التاختال در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد و ارائه -7

 واجتماعی روانی وضعیت به توجه با ...... زندگی روزمره های فعالیت و دارویی ای، تغذیه های مراقبت بر تأکید با پرستاریاجرای اصول  -8

 بیماران مزمن

 

 اصفهان علوم پزشکی گاهدانش های بیمارستانو مراکز بستری کننده بیماران مزمن  جراحی داخلی های بخش کلیه  محيط:

 

 شده زمانبندی برنامه اساس بر ذیربط مراکز و بالینی محیط بخش، در فعال حضور وظيفه دانشجو:
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  تکاليف:
  تغذیه و دارویی مراقبت بر تأکید با پرستاری منتخب الگوی اساس بر مزمن  اختالالت زمینه در پرستاری مراقبت طرح اجرای و ارائه  -1

 مربوطه استاد حضور با بخش در کالب ژورنال یک ارائه -2

 

  کار گزارش بررسیو ارزشیابی فرم کمک با  :ارزشيابی نحوه

 

 

 

 

 

 


