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        کارشناسـی پرسـتاري  تحصیلی:ي رشـته و قطـع  م            : پرستاري و مامـایی دانشکده    پرستاري گروه آموزشی:

 درس : مراقبتهـاي پرسـتاري در منـزل   نـام                              96 -97 اولنیمسال تحصیلی و سـال تحصـیلی :   
   و عملینظري  د:وع واحن                عملی ) واحد 5/0واحد نظري و  5/1 ( واحد 2: واحدتعداد 

     10 -12 :ساعتچهارشنبه  هايروزبرگزاري کالس: زمان                  3سالمندان  /پرستاري بزرگساالن پیش نیاز:
  دکتر شیرین حسنوند  مسئول درس:      نفر  31   تعداد دانشجویان:           4 کالس شمارهمکان برگزاري:  
  دکتر فاطمه محمدي پورو  وند دکتر شیرین حسن (به ترتیب حروف الفبا): دساتیا

    8 -10و   12 -12:30شنبه چهار ساعات مشاوره با دانشجو:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

شامل اختالالت شایع در سیستم هاي متابولیک ، گردش خون ، تنفس و تصادفات و ترومـا هـا مـی باشـد. ضـمن         
س به دانشجو کمک می شود با استفاده از آموخته هاي خود با بهـره گیـري از نظریـه هـا ، مفـاهیم      تدریس این درو

پرستاري ، مهارت هاي تفکر خالق و رعایت اصول اخالقـی بـر اسـاس فرآینـد پرسـتاري بـه مراقبـت از مـددجویان         
 ی و منزل بپردازد.بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورد اشاره و خانواده آنها در مراکز درمان

 
  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

آشنایی دانشجو با مشکالت شایع سالمتی در ایران و رویکرد هاي بررسی و راهبـرد هـاي حـل مشـکالت بـر اسـاس       
  فرآیند پرستاري و با بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی

  
  )حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیداهداف را با توجه به (بینابینی:اهداف 

و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(
  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهداف قابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  : قادر خواهند بود فراگیراندر پایان درس 
  

 "نقش پرستار را در پیشگیري و ارائه مراقبت هاي مبتنی بر فرایندهاي پرسـتاري ، بـا تاکیـد بـه آمـوزش       .1
 در بیمار مبتال به پرفشاري خون را شرح دهند. مراقبت از خود

ندهاي پرستاري و با تاکید بـه آمـوزش   در مواجهه با بیمار مبتال به سکته قلبی ،مراقبت هاي مبتنی بر فرای .2
 مراقبت از خود را ارائه دهند. "

در رویارویی با بیماران دیابتی به مراقبت هاي پرستاري مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگی مددجویان  .3
 بپردازند.

 به بیماران دیابتی در مراقبت از خود و اصالح روش زندگی کمک نمایند. .4
و همچنـین   اري و با آموزش به فرد و خـانواده در چگـونگی مراقبـت از خـود    بر اساس تشخیص هاي پرست .5

 بیماران مبتال به کانسر پروستات را یاري دهد. مراقبت تسکینی
به بیمار مبتال به کانسر پستان در زمینه چگونگی مراقبت از خود  مطابق فرآیند پرستاري آموزشـهاي الزم   .6

 ارائه دهد.
 ي مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگی مددجویان با چاقی مرضی بپردازند.به ارائه مراقبت هاي پرستار .7
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آموزشهاي الزم در زمینه اصالح سبک زندگی و چگونگی مراقبت از خود را به بیماران دچار آسـم و آلـرژي    .8
 بدهند.

رد و خانواده در بیماران با ضایعه نخاعی ، به برنامه ریزي مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاري  پرداخته و به ف .9
 در مراقبت از خود در منزل کمک نمایند

  
  هاي تدریس:یوهش

  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 )TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  )PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی

   سفر به عرصه :  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
  

 
  (لطفا شرح دهید) و:وظایف و تکالیف دانشج

  حضور به موقع و عدم اجازه دانشجو براي ورود به کالس پس از  حضور استاد .1
  حین تدریسخاموش کردن موبایل  .2
  خروج از کالس با کسب اجازه  .3
 مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به کالس  .4
  مشارکت در تدریس و بحث گروهی  .5
  ورت شفاهی تشریح خواهد شد.وظایف مربوط به کار عملی در ابتداي دوره به ص .6
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد

  -------------- ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
  نمره) 20بخش تئوري  ( از 
    نمره رصدد 60 :آزمون پایان ترم         درصد نمره - آزمون میان ترم 

  درصد نمره 20 :در کالس حضور مستمر       درصد نمره  20:  انجام تکالیف 
  

( محتـواي   مورد بحث در هر جلسهمرتبط با موضوع ) نفره 3(گروه هاي : ترجمه مقاله به صورت گروهی  تکلیف    
    پایان ترم منظور خواهد شد). ارزشیابیدر  مقاالت ارائه شده
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  نمره) 20عملی ( از  بخش
  

  تکلیف بخش عملی :
کار عملی ، تمرین ارائه خدمات در منزل ، رعایت اصول ایمنی مددجو ، آموزش خود مراقبتی بـه   تکلیف یامقصود از 

( در  ، فراگیـران مددجو و خانواده و بررسی وضعیت سالمت مددجو می باشد که مطابق برنامه ریزي و رئوس مطالب 
و وده و پس از انتخاب کیس مناسـب  مراجعه نم یهستند در طول ترم به عرصه بالینموظف  نفره) 2قالب گروه هاي 

مطـابق اصـول آمـوزش بـه     یک دوره تله نرسینگ ( مراقبـت از راه دور )  حداقل اجراي ارائه آموزش هاي مورد نظر و
 مدرسبه  کتبی شفاهی وبه صورت  در پایان دوره مطابق زمان بندي طرح دورهرا  گزارش پیشرفت کار خویش،بیمار

الزم به ذکر است ارائه شفاهی و کتبی تکالیف همزمان و مطابق زمان بندي طرح دوره صـورت گرفتـه و     ارائه نمایند.
  براي تکالیف کتبی که پس از زمان مقرر تحویل داده شود ، نمره منظور نخواهد شد.

  
  نوع آزمون

    غلط -صحیح  جور کردنی           ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  
  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه

  :منابع انگلیسی -
 چاپی 

 Black H.M, Hawks JH, Keen AM. Medical Surgical Nursing. (Last 
ed).Philadelphia: Saunders. 

 Hinkle J and Cheever K (2014) Brunner and Suddarth’s. Text Book of 
Medical – Surgical Nursing.13 th edition.Vol 2.Philadelphia.Lippincott 
Williams and Wilkins. 

 Polaski, A.L., SE (Last edition). Luckmann's Core Principle and 
Practice of Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Saunders. 

 Smeltzer S.C& Bare .Brunner and Siddhartha's Text Book of Medical 
Surgical Nursing. (Last ed).Philadelphia: Lippincott. 

 اینترنتی 
 .در طول ترم معرفی خواهد شد 

  
  منابع فارسی:

  
 چاپی 

 ) ا. خون. ترجمه معصومه ذاکري مقدم  و فاطمه جاللی نی -) قلب و عروق 2010برونر و سودارث
  تهران : اندیشه رفیع.

 ) بیماریهاي قلب و عروق. ترجمه محسن سلیمانی محمد رضا عسگري . تهران : حکیم 2010برونر و سودارث (
 هیدجی.
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 ) خون. ترجمه اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  - ) قلب و عروق 2014برونر و سودارث
 آزاد تهران. تهران : انتشارات حیدري.

 ) تاري قلب  .ترجمه اصغري محمود و همکاران. مشهد : انتشارات پرستاران ) پرس2010وودز
 جوان .جلد اول و دوم

 ) غدد و کبد ، مجاري صفراوي و هپاتیت. ترجمه اعظم دبیریان و مرضیه 2010برونر و سودارث (
  شبان. تهران : اندیشه رفیع.

  ) غدد/مجاري صفراوي و  جراحی . کبد / –) درسنامه پرستاري داخلی 2014برونر و سودارث
 دیابت. ترجمه اعظم دبیریان و نسرین نظري .تهران : اندیشه رفیع.

 استامپ سیلویا .اصول تغذیه کراوس ( تغذیه و مراقبت مبتنی بر تشخیص).ترجمه  -اسکات
 خدیجه و رحمانی و همکاران.

 ، 1391همایونی فاطمه و همکاران. اصول تغذیه کراوس .تراه : انتشارات خسروي. 
  کریم یار جهرمی مهدي . سندرم حاد کرونر همراه با مراقبتهاي پرستاري. تهران : انتشارات

 1392بشري با همکاري نشر تحفه. 
  ارتقاء سالمت قلب ( ویژه پرستاران)، ترجمه اعضاي هیات علمی دانشکده پرستاري و

 .1384مامایی.اصفهان : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،
 1391شگیري از زخم پایدیابتی .تالیف ملیحه سالمی.تهران : انتشارات نور دانش ، روشهاي پی 
 . 1388راهنماي آموزشی بیماران دیابتی . تالیف غالم حسینیان.تهران : انتشارات نور دانش 
  تغذیه و دیابت. مجموعه تغذیه.احرام پوش الهام و همایون فر رضا. تهران : انتشارات جامعه نگر

1393. 
 ه و تغذیه درمانی براي پرستار و رشته هاي علوم پزشکی . ترانه استکی.تهران : انتشارات تغذی

 .1388اندیشه رفیع، 
 )مرجان وفایی و زهرا علیزاده. تهران : 2014برونر و سودارث. تولید مثل و بیماریهاي پستان .(

 1393انتشارات حیدري.
  و ....  

 
 اینترنتی 

باالي منابع مورد استفاده در صورت تمایل دانشجو متعاقبا در اختیار منابع اینترنتی با توجه به حجم 
 آنها قرار خواهد گرفت.
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس ( بخش نظري )

  استاد مربوط  عنوان مطالب  تاریخ  جلسه

1 29/06/96 
، نقش پرستار در پیشگیري و ارائه پرفشاري خون

اي پرستاري ، با تاکید به مراقبت هاي مبتنی بر فراینده
  مراقبت از خود "آموزش 

  دکتر حسن وند

2 05/07/96 
، نقش پرستار در پیشگیري و ارائه مراقبت سکته قلبی

هاي مبتنی بر فرایندهاي پرستاري ، با تاکید به آموزش 
 مراقبت از خود "

//  

3 12/07/96 
و ارائه مراقبت هاي پرستاري مبتنی بر شواهد،  دیابت

سبک زندگی مددجویان و مراقبت از خود در  بررسی
 اصالح روش زندگی

// 

   ادامه مبحث پیشین 19/07/96  4

5  26/07/96 
و مراقبتهاي تسکینی و پایان عمر بر  سرطان پروستات

اساس تشخیص هاي پرستاري ، با آموزش به فرد و 
 خانواده در چگونگی مراقبت از خود

  

6 03/08/96 
اقبت هاي پرستاري مبتنی بر و ارائه مر چاقی مرضی

شواهد، بررسی سبک زندگی مددجویان و مراقبت از 
  خود در اصالح روش زندگی

// 

7  10/08/96  
و مراقبتهاي تسکینی و پایان عمر بر  سرطان سینه

اساس تشخیص هاي پرستاري ، با آموزش به فرد و 
  خانواده در چگونگی مراقبت از خود

 دکتر محمدي پور

 //  دامه مبحث پیشینا  17/08/96  8

9  24/08/96  
و مراقبت هاي پرستاري مبتنی بر   آسم و آلرژي

شواهد، بررسی سبک زندگی مددجویان و مراقبت از 
  خود

//  

 //  ادامه مبحث پیشین  01/09/96  10

11  08/09/96  
برنامه ریزي مراقبت مبتنی بر فرایند  ضایعه نخاعی و

اقبت از خود پرستاري و کمک به فرد و خانواده در مر
  در منزل

// 

 //  )تعطیل رسمی(ادامه مبحث پیشین  15/09/96  12
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس ( بخش عملی )
  

  استاد مربوط  عنوان مطالب  تاریخ  جلسه
  دکتر حسن وند  گروه) 2( ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 22/09/96 1
  //  گروه) 3(// 29/09/96 2
  //  گروه) 3(//  06/10/96  3
  //  ارائه کتبی تکالیف گروه الف  09/10/96  4
 دکتر محمدي پور  گروه) 2( ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  09/10/96 5

  //  گروه) 3(//  13/10/96  6
  //  گروه) 3(//  20/10/96  7
  //  ارائه کتبی تکالیف گروه ب   20/10/96  8

  
  
  


