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                 ترم سوم ارشد داخلی جراحی تحصیلی: یرشتهو مقطع      پرستاری گروه آموزشی:    پرستاری ومامایی   دانشکده:

 97-98نیمسال اول :  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

   د:نوع واح          تعداد واحد:              پرستار نقش و تسکینی مراقبت :نام واحد درسی

 بزرگساالن سالمت وضعیت پایش ، پاتوفیزیولوژی ، اختصاصی داروشناسی نیاز: پیش

 1 كالس مکان برگزاری:  11-18 :ساعت  شنبهیک :روز زمان برگزاری كالس:

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید دكتر ساكی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:
 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 بحرانی مراحل در مددجویان به تسکینی تدابیر و ها مراقبت انجام ضرورت به قبلی های آموخته به اتکا با فراگیران

 .آموخت خواهند را شواهد بر مبتنی تسکینی های مراقبت چگونگی و برده پی زندگی نهایی و
 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 نهایی و بحرانی مراحل در خانواده و بیمار از پرستاری ایه مراقبت خصوص در فراگیران مهارت كسب و آشنایی

 شواهد بر مبتنی و پرستاری های تشخیص اساس بر زندگی
 

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

 در پایان درس از دانشچو انتظار می رود كه :

 مراقبتهای تسکینی را توضیح دهد .تاریخچه و زمینه های فرهنگی ایجاد و توسعه  -1

 مراقبت های تسکینی را تعریف كند -2

، مراقبت های روانی ، مشاركت بیماریهای پیشرونده و مرگ )شامل زندگی با مرگ  اوه مواجهه بحن -3

 خانواده و تیم مراقبتی و حفظ تعادل ( را توضیح دهد .

 .را در مراقبت های تسکینی تحلیل نماید كیفیت زندگی را توضیح داده و ارتباط و كاربرد آن -4

 به مراقبت تسکینی را شرح دهد .زمند مهارتهای ارتباطی الزم برای مدیریت مددجویان و خانواده نیا -5

 در بهبود اقدامات تسکینی را بیان نماید.نقش خودآگاهی و مراقبت از خود  -1

 توضیح دهد.شجاعت و معنویت در افزایش كیفیت زندگی را  ،نقش امید -7

 عوارض و تخفیف روند بدخیمی را شرح دهد.،در كشف عود مجدد نقش پرستار و تیم مراقبتی  -8

 را توضیح دهد .نقش تغذیه درپیشگیری و كنترل عوارض مددجو -9

 مشتقات تریاک را بیان نماید .مدیریت درد از طریق  -11

نهایی زندگی ) از قبیل درد ، تهوع ، حل نقش پرستار در كنترل نشانگان جسمی و روانی شایع مرا -11

، گیجی و منگی  استفراغ ، یبوست، بی اشتهایی ، خستگی ، تنگی نفس ، بیخوابی ، اضطراب ، افسردگی

 (را شرح دهد

 اورژانس های تسکینی را توضیح دهد. – 12
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 و آینده درمانهای تسکینی را توضیح دهد .موانع موجود افق توسعه  -13

تفاوت و شباهت های دو واحد ارایه دهنده مراقبت های تسکینی و مراقبت های مراحل  به مقایسه -14

 پایانی زندگی بپردازد .

 تجارب شخصی و دیدگاههای خود را پیرامون مرگ و احتضار بیان دارد . -15

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

                (TBLیاادگیری مبتناای بار تاایم)  *(PBLمبتنی بر حل مسئله) یادگیری  *بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 دانشجویان می بایست بطور منظم و در ساعت مقرر در كالس درس حاضر باشند. -1

 در بحث ها مشاركت نمایند. معرفی شده و با آمادگی قبلی دركالس حاضرشده و دانشجویان با مطالعه منابع  -2

 مکلف به ارائه تکالیف  تعیین شده در كالس و ارائه سمینار می باشند  هر دانشجو -3

 طبق برنامهدانشجویان یکی از توسط مرتبط با عنوان مورد بحث یک مقاله فارسی و انگلیسی خالصه ارائه -4

 

 وسایل كمک آموزشی:  

 ------------ لطفاً نام ببرید()  سایر موارد      پروژكتور اسالید خته و گچت وایت برد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم  نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----فعال در كالس شركت     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :سیمنابع انگلی -
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 منابع فارسی:
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 آشنایی با برنامه و طرح درس جلسه اول 1

 توسعه فرهنگی های زمینه و تاریخچهتعریف ، 

 تسکینی های مراقبت

 زندگی آخر مراحل در بیمار در اخالقی مسائل

 

 دكتر ساكی

 درمانی در حرفه های مختلف و پرستار نقش جلسه دوم 2

 تسکینی مراقبت

، افزایش كیفیت ل نگر دیدگاههای مراقبت ك

 زندگی در بیماران نیازمند مراقبت های تسکینی

  

 

 دانشجو-دكتر ساكی 

 -تهوع ،) درد  روانی و جسمی و عوارض عالئم جلسه سوم 3

  . (...و گیجی افسردگی، اضطراب، تغذیه، استفراغ،

 كیفیت افزایش و خود از مراقبت خودآگاهی، قشن

 نقش( زندگی آخر مراحل در بیمار در زندگی

 و بیمار با ارتباطی های مهارت امید، معنویت،

 )خانواده

 نقش تغذیه درپیشگیری و كنترل عوارض مددجو

 

 

 دانشجو-دكتر ساكی 

 تسکینی، های اورژانس جلسه چهارم 4

 تریاک مشتقات با درد مدیریت 

و مراقبت  مرگ و پیشرونده بیماریهای با مواجهه

 ی زندگیهای پرستاری در مراحل انتهای

 خانواده بیمار در مراحل غم و اندوه  از مراقبت

 

 

 

 دانشجو-دكتر ساكی 

 


