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 سمه تعالي اب

 

 دانشكده پرستاري و مامايي   - زاد اسالمي واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1397- 98سال تحصيلي   اولل نيمسا

و خانواده مراقبت از مبتاليان با   لي خود چگونگي آموزش به مددجو در اين درس  فراگيران با اتكاء به آموخته هاي قب :مقدمه

كليه، متابوليكي و ديابت، سيستم  تنفس، مغز و اعصاب، اختالالت مزمن و بيماران پيوند عضو در سيستم هاي حياتي (قلب و عروق،

رت در زمينه مراقبت از مددجويان ) را فراگرفته و بر اساس الگوي منتخب پرستاري به كسب مها"گوارش"جذب و هضم و دفع 

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

آشنايي و كسب مهارت فراگيران در خصوص مراقبت پرستاري در اختالالت مزمن بزرگساالن و مواردي كه منجر به  :هدف كلي

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

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

 .مراقبت از خود به مددجويان و خانواده مبتني بر شواهد باشد

  اهداف رفتاري:
 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، -

 ر ضايعات مزمن مرتبط با سيستم هاي حياتي را تجزيه و تحليل نمايد.تدابير پرستاري را بر اساس تشخيص هاي پرستاري د -

 .ضايعات مزمن در سيستم متابوليكي را بيان كند -

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

 ضايعات مزمن سيستم گوارشي را توصيف كند. -

    داخلي و جراحي مزمنهاي از اختالالت و بيماريپرستاري  نام درس: 
 واحد كارآموزي 5/1-واحد نظري 5/1 تعداد واحد:

 كارآموزي-نظري  نوع واحد:
 كارشناسي ارشد پرستاري رشته تحصيلي: مقطع و 

 گرايش : داخلي جراحي
 داروشناسي اختصاصي، پاتوفيزيولوژي، پايش وضعيت سالمت بزرگساالن  پيشنياز : دروس 

 2477تلفن داخلي دفتر: 
 چهارشنبه -سه شنبه -دوشنبه   -يكشنبهساعات حضور در دفتر: 

 دكتر سلماني -آذربرزين دكتر:  ينمدرس
 آذربرزين دكترمسئول درس: 

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

   يكشنبهروز كالس : 
 10:15-11:45تشكيل كالس:  ساعت

 ندارد تاريخ امتحان ميان ترم:
 30/10 :ساعت -22/10/1397 تاريخ امتحان پايان ترم:
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 .رستاري بر اساس تشخيص هاي پرستاري در ضايعات مزمن مرتبط با سيستم گوارشي را مشخص كندتدابير پ -

 داروهاي رايج در اختالالت مزمن نام برده و كاربرد آنها بيان كند. -

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

 ددجويان مبتال به سرطان را بر اساس فرايند و الگوهاي پرستاري به كار بندد.مراقبت و پرستاري از م -

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

 نقش پرستار در اصالح سبك زندگي مددجويان مبتال به اختالالت مزمن و خانواده آنها مشخص نمايد. -

 ت پرستاري مربوط به آن را بررسي و تحليل كند.مفهوم پيوند عضو و اقداما -

 موراد اخالقي مرتبط با پيوند عضو را توضيح دهد. -

 نقش پرستار در مراقبت از بيماران دريافت كننده و اهدا كننده عضو توصيف كند. -

 .روش هاي كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي در بيماران مزمن را تشريح كند -

 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهيبا كمك وسايل كمك آموزشي انيسخنر  :روش تدريس

  .درسي، وايت بورد، ويدئو پروژكتور هايوسايل كمك آموزشي نيز عبارتند از: كتاب

 اليتهاي فراگيران:عف
 حضورفعال دركالس، -1

 ارائه كنفرانس هاي معين شده، -2

 ، شركت درآزمون پايان ترم  -3
 درس،  صه مقاالت مرتبط با عناوينارائه خال -4

 موارد معين شدهارائه طرح مداخالت و مراقبتهاي پرستاري مبتني بر  -5
 بخش تئوري(ده نمره): روش ارزشيابي

 %5                                                                                                                              شركت فعال در كالس -
 %10                                                                                                     ه خالصه مقاالت مرتبط با عناوين درسارائ-
 % 40                           پايان دوره                                                                                          شركت در آزمون   -
 %45اساس الگوهاي مورد نظر                                                                                                         ارائه گزارش بر -

 :( ده نمره)روش ارزشيابي بخش عملي
 % نمره50       شركت در كارآموزي به صورت فعال و مشاركتي                                                                                      

 % نمره50                                ارائه پروژه كارآموزي                                                                                               

 
  منبع اصلي درس:

هاي پرستاريها و مراقبتهاي حاد و اورژانسهاي مرتبط با بيماريتمام كتب، مقاالت و سايت  
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 جلسات درس محتواي درس مدرس

و تكاليف دانشجويان معرفي درس گروه استادان  جلسه اول 
 

خانم دكتر 
 سلماني

 جلسه دوم الت مزمن، خودمراقبتي ، مفاهيم مراقبت در منزل و بازتوانيمفهوم اختال
 

خانم دكتر 
 سلماني

تغذيه، كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي  نقش  نارسايي مزمن انسدادي تنفس، داروها،
 پرستار در اصالح سبك زندگي مددجو و خانواده

 جلسه سوم
 

خانم دكتر 
 سلماني

تغذيه، كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي  نقش پرستار  اروها،اختالالت مزمن گوارش ، د
 در اصالح سبك زندگي مددجو و خانواده

 جلسه چهارم
 

خانم دكتر 
 سلماني

تغذيه، كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي  نقش پرستار در اصالج  بيماري هپاتيت داروها،
 سبك زندگي مددجو و خانواده

 جلسه پنجم
 

خانم دكتر 
انيسلم  

تغذيه، كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي  نقش  الالت مزمن متابوليك ، داروها،تاخ
 اصالح سبك زندگي مددجو و خانوادهپرستار در 

ششمجلسه   
 

خانم دكتر 
 سلماني

تغذيه، كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي  نقش پرستار در اصالج  بيماري ايدز داروها،
 سبك زندگي مددجو و خانواده

هفتمجلسه   
 

آقاي دكتر 
 آذربرزين

تغذيه، روش هاي كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي   اختالالت  نارسايي قلبي، داروها،
 نقش پرستار در اصالح سبك زندگي مددجو و خانواده

هشتمجلسه   
 

آقاي دكتر 
 آذربرزين

 اي پرستاريمراقبت پرستاري از مددجويان مبتال به سرطان را بر اساس فرآيند و الگوه

 تغذيه داروها، 
همن جلسه   
 

آقاي دكتر 
 آذربرزين

كاهش عوارض سرطان و ارتقاء كيفيت زندگي نقش پرستار در اصالج سبك زندگي مددجو 
 و خانواده

 جلسه دهم
 

آقاي دكتر 
 آذربرزين

تغذيه كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي ، نقش پرستار  اختالالت مزمن عصبي ، داروها،
 الح سبك زندگي مددجو و خانوادهاصدر 

 جلسه يازدهم
 

آقاي دكتر 
 آذربرزين

تغذيه ،كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي   نقش پرستار در  نارسايي مزمن كليه ، داروها،
 اصالح سبك زندگي مددجو و خانواده

 جلسه دوازدهم
 

آقاي دكتر 
 آذربرزين

ار در مراقبت از بيماران دريافت كننده و مفهوم پيوند عضو و اقدامات پرستاري ، نقش پرست
  اهداء كننده عضو موارد اخالقي مرتبط با پيوند عضو

 جلسه سيزدهم
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 بخش كارآموزي:
 

 مزمن اختالالت به مبتال مددجويان از جامع پرستاري هاي مراقبت و مواجهه پيشگيري، خصوص در فراگيران مهارت كسب و آشنايي  كلي: هدف
 بتوانند:  فراگيران كه نحوي به پرستاري هاي نظريه و دفرآين اساس بر
 

 .باشند مزمن بيماران دقيق پايش به قادر و نموده شناسايي را بيماران مزمن مراقبتي نيازهاي -1
 تشخيص و فرآيند بر مبتني عروقي قلبي مزمن اختالالت در خاص پرستاري مداخالت و ها مراقبت كاربرد ارائه اختصاصي اهداف -2

 يپرستار
 پرستاري تشخيص و فرآيند بر مبتني متابوليكي مزمن اختالالت در خاص پرستاري مداخالت و ها مراقبت كاربردو  ارائه -3
 پرستاري تشخيص و فرآيند بر مبتني ريوي مزمن اختالالت در خاص پرستاري مداخالت و ها مراقبت كاربرد و ارائه -4
 پرستاري تشخيص و فرآيند بر مبتني كليوي مزمن اختالالت در خاص پرستاري مداخالت و ها مراقبت كاربردو  ارائه -5
 پرستاري تشخيص و برفرآيند مبتني مزمن عصبي اختالالت در خاص پرستاري مداخالت و ها مراقبت كاربرد و ارائه -6
 تشخيص و فرآيند بر مبتنيسرطان  اختالالت در خاص پرستاري مداخالت و ها مراقبت كاربرد و ارائه -7
 واجتماعي رواني وضعيت به توجه با ...... زندگي روزمره هاي فعاليت و دارويي اي، تغذيه هاي مراقبت بر تأكيد با رستاريپاجراي اصول  -8

 بيماران مزمن
 

 اصفهان علوم پزشكي دانشگاه هاي بيمارستانو مراكز بستري كننده بيماران مزمن  جراحي داخلي هاي بخش كليه  محيط:
 

 شده زمانبندي برنامه اساس بر ذيربط مراكز و باليني محيط بخش، در فعال حضور وظيفه دانشجو:
 

  تكاليف:
  تغذيه و دارويي مراقبت بر تأكيد با پرستاري منتخب الگوي اساس بر مزمن  اختالالت زمينه در پرستاري مراقبت طرح اجراي و ارائه  -1
 مربوطه استاد حضور با بخش در كالب ژورنال يك ارائه -2

 
  كار گزارش بررسيو ارزشيابي فرم كمك با  :ارزشيابي نحوه

 
 نمره  6                                                      كار عملي

 نمره   3 انجام تكاليف محوله                                
 نمره   1                      رعايت نكات اخالق حرفه اي

 
 
 
 
 


