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 (.07هاى خود برترى كامل بخشيديم )اسرا آيه  و آنان را بر بسيارى از آفريده …به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم 
 

 کارشناسی پرستاری  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:   پرستاری و مامایی    دانشکده:
 5961-69 تحصیلی:  دوم  نیمسال تحصیلی و سال

  نظری د:نوع واح 1.70       تعداد واحد:                2پرستاری بزرگساالن/سالمندان: سینام واحد در

 و داروشناسی1پرستاری بزرگساالن/سالمندان يش نياز:پ

 كالس مکان برگزاری:               17-8:ساعت  سه شنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر مژگان خادمی  لفبا(:)به ترتيب حروف ا اساتيد    30 تعداد دانشجويان:

 2-12سه شنبه ها  ساعات مشاوره با دانشجو:

  شرح دوره:

و چگونگی مراقبت از مبتاليان به اين اختالالت بر اساس فرآيند پرستاری  تنفسیاين درس شامل اختالالت سيستم 

ن درس و با توجه به اين ايمی باشد. با توجه به تأكيد برنامه درسی مصوب بر به كارگيری نظريه های پرستاری در 

و خودمراقبتی يا مراقبت وابسته در چنين شرايطی حائز  مزمن می باشند كه برخی از اختالالت سيستم تنفسی،

اهميت می باشد تالش شده است تکاليف دانشجويان به گونه ای سامان دهی شوند كه دانشجويان با رويکردی 

و كاربردهای عملی آن بپردازند و اين نظريه « ص مراقبت از خود اورمنق»مشاركتی و خود راهبر به يادگيری نظريه 

 به كار گيرند.  قبت از مبتاليان به اختالالت تنفسیرا در تدوين فرآيند پرستاری برای مرا

 

و خانواده های آن ها بر اساس  تنفسیكسب توانايی برای مراقبت از مبتاليان به اختالالت سيستم  هدف کلی:

 مبتنی بر نظريه نقص مراقبت از خود اورم و شواهد علمی نوين. اریفرآيند پرست

 

 :بینابینیاهداف 

  قادر باشد از دانش پايه و اوليه درباره آناتومی و فيزيولوژی سيستم تنفسی در پرستاری از مددجويان سيستم

 تنفسی استفاده نمايد.

 .اصول عمومی بررسی و شناخت سيستم تنفسی را بداند و نمايش دهد  

  قادر به شرح اتيولوژی، پاتوفيزيولوژی، اقدامات طبی، مداخالت دارويی و جراحی در اختالالت سيستم تنفسی

 انسداد و صدمات راه هوايی فوقانی، آتلکتازی، عفونت های تنفسی ،شامل عفونت های سيستم تنفسی فوقانی

آمبولی ريه، بيماری  های پرده جنب،بيماری  سندرم شديد حاد تنفسی، آبسه ريوی،)پنومونی(، آسپيراسيون، 

 آسم، فيبروز كيستيک باشد.  ،بيماری های مزمن انسدادی ،های شغلی، تومورهای قفسه سينه، پنوموتوراكس

  اصول عمومی بررسی و شناخت پرستاری سيستم تنفسی را با اصول بررسی مددجو در نظريه اورم تلفيق نموده

 فوق  مورد استفاده قرار دهد. و در مراقبت از مبتاليان به اختالالت

  قادر به تعيين نيازهای عمومی، انحراف از سالمت و تکاملی )تقاضاهای مراقبت از خود درمانی( در مبتاليان به

 فوق باشد. اختالالت



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

عه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توس  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 را در مددجويان مبتال به اختالالت فوق  تشخيص های پرستاری متناسب با تقاضاهای مراقبت از خود درمانی

  تعيين نمايد.

  و سيستم پرستاری تقاضای مراقبت از خود درمانی را با توانايی مراقبت از خود يا مراقبت وابسته مقايسه نمايد

 مناسب را تعيين، طراحی و اجرا نمايد. 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   سخنرانی

 (TBLدگيری مبتنی بر تيم)يا  (PBLيادگيری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

  حضور منظم 

 مطالعه پيش از تدريس مطالب در كالس 

 و يا جست و جو اختصاص داده می  به ورش مردر، تمرين استفاده مناسب از ساعات كالسی كه به مطالعه

 شود. 

  مشاركت در بحث ها و پاسخ گويی به سواالت 

  مددجوی مبتال به اختالالت برای  برنامه مراقبتیطراحی »كار گروهی بلند مدت ترمی  مشاركت در

 به شرح ذيل: « بر اساس نظريه اورمسيستم تنفسی 

 

، تعيين رهبر گروه، اعضای هر گروه، تقسيم عادالنه كار بين اعضا و تعيين نفره 12-8گروه های تشکيل  .1

اختالالت سيستم بيمار مبتال به ) يک موردو انتخاب  تاريخ جلسات مشاوره با فواصل معين و مناسب

به عنوان موضوع كار تنفسی فوقانی، پنومونی، تومور قفسه سينه و بيماری های مزمن انسدادی و آسم( 

گروهی )ارائه در يک نسخه مکتوب كه توسط همه اعضای گروه مالحظه و امضا شده باشد(. در همين 

به عنوان منتور هماهنگی های الزم به عمل آيد و كل روند   ناسی ارشدمرحله با يکی از دانشجويان كارش

 تحت نظارت ايشان انجام گردد.

 

توسط كليه اعضای گروه و تدوين يک فرم كسب تاريخچه « خودمراقبتی اورم»مطالعه نظريه پرستاری  .2

ويژه كسب و اصول  حال از مبتاليان به اختالالت تنفسیپرستاری بر اساس اصول عمومی كسب شرح 

 تاريخچه مطابق با نظريه اورم. )ارائه به صورت مکتوب(. 

مراجعه به بيمارستان و يافتن بيمار مناسب. برقراری ارتباط با بيمار، خانواده، پرستار و پزشک مربوطه/  .0

معرفی خود به بخش با معرفی نامه معتبر از دانشکده، تبيين هدف از ارتباط، اخذ شماره تماس و آدرس 

و در اختيار قرار دادن شماره تلفن رهبر گروه در اختيار بيمار )هدف از برقراری ارتباط با تيم مراقبت  بيمار

 و درمان، كسب اطالعات بيشتر در مورد بيمار است(.
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)منابع مختلف داده از قبيل  تنفسیبا تمركز بر سيستم  2كسب تاريخچه براساس فرم تدوين شده در بند  .3

 عاينه فيزيکی، مطالعه و بررسی پرونده و يافته های پاراكلينيک(.اخذ شرح حال، انجام م

 در اين مرحله بايد به چند سوال پاسخ داده شود: 

 الف( تعيين الزامات خود مراقبتی و تقاضای خودمراقبتی

 الف( تعيين سيستم پرستاری مورد نياز با ذكر جزئيات 

پرستاری مناسب برای بيمار شما سيستم  صورتی كه سيستممناسب. در  مراقبتیطراحی يک برنامه  .5

رعايت گردد  جدیاين مرحله، گام های تدوين برنامه آموزش به بيمار به طور حمايتی ـ آموزشی است در 

 )برای هر جزء از برنامه تدوين شده با ذكر منبع بنويسيد براساس چه اصولی و كدام منبع عمل نموده ايد(.

را در يک قالب مناسب، جذاب و غيرسنتی آماده ارائه به بيمار آن  آموزشی،برنامه در صورت تدوين  .6

بنماييد. )لطفاً از تهيه كتابچه های معمول اجتناب شود مگر اين كه خالقيت ويژه ای در تدوين آن به كار 

 گرفته شده باشد(. 

رت تدوين برنامه در صوييد گرديده و سپس در كالس ارائه گردد و توسط منتور ارشد تأبرنامه آماده ابتدا  .0

تحويل داده شود. نين پزشک مربوطه به عامل مراقبت پس از تأييد توسط مدرس درس و همچآموزشی 

 )در صورت دسترسی به عامل مراقبت و مناسبت(

درس سايت مورد استفاده و پرينت صفحه شامل مقاالت مورد استفاده، آيک نسخه كامل از كليه منابع  .8

ستفاده از كتاب، اسکن يا كپی از صفحه مشخصات كتاب و صفحات مورد مورد نظر، كتاب )در صورت ا

 استفاده( و ... همراه با نسخه نهايی تحويل داده شود.

يادآوری: مطابق برنامه هر جا قرار است گزارش شفاهی در كالس ارائه گردد از يک وسيله سمعی ـ بصری 

 مناسب استفاده شود.  

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

 فيلم   پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحيح جور كردنی          ایچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد
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 معیارهای ارزشیابی   نمره  توضیحات 

 /. نمره كسر می شود.1جلسه غيبت موجه و غير موجه به ازای هر 

مطابق با مقررات آموزشی دانشکده برخورد  ،در صورت غيبت بيش از حد مجاز

 خواهد شد. 

 حضور و غياب  /.0

مواردی مثل خروج بی مورد از كالس و ... باعث محروميت از اين قسمت از نمره 

 می گردد. 

 ر كالسی استفاده از ساعات مطالعه و كا /.0

 پاسخ به سواالت در هر جلسه  1 . تا دو برابر قابل افزايش می باشد در صورت افزايش پاسخ ها،

ميزان مشاركت و كيفيت كار گروهی  1 رهبر گروه و مدرس  منتور ارشد، بر اساس خود ارزشيابی، ارزشيابی توسط

 ترمی 

و جور كردنی  سواالت به صورت چهار گزينه ای، كوتاه پاسخ، صحيح ـ غلط

 خواهند بود اما سواالت مربوط به فرآيند پرستاری تشريحی می باشند. 

 آزمون نهايی  3

 جمع 0

 نمرات اضافه به شرح ذیل:

 نمره 1معرفی شواهد نوين علمی

 /. نمره2معرفی حداقل دو سايت معتبر آموزشی به صورت مکتوب

 جست و جوی پاسخ سواالت متفرقه بسته به نوع سوال
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 : منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

1. Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL and Cheever KH. Brunner and Suddarth’s 

Textbook of Medical-surgical Nursing 13th ed, 2014. 

2. Black JM and Hawks JH. Medical-surgical nursing: clinical management for 

positive outcome last ed. 

3. Phipps WJ , Sands JK  and Marek JF. Medical – surgical nursing last ed. 

4. Polaski AL and Tatro SE. Luckmann’s core principles and practice of 

medical-surgical nursing last ed. 

  :منابع کمکی برای انجام تکالیف

5. George JB, Nursing theories: the base for professional nursing practice 5th 

2002.  

6. Ceicil R, Ceicil essentials of medicine, 8th edi, 2010. 

7. Putz R, Pabst R 2006. Sobotta Atlas Of Human Anatomy (vol1)14th, Munich: 

Elsevier.    

8. Bates B, Guide to physical examination and history taking last ed. 

9. Ulrich SP,  Canale SW, Nursing Care Planning Guides: For Adults In Acute, 

Extended And Home Care Settings last ed. 

10. Aggleton P and Chalmers, Nursing models and nursing practice last ed. 

  یادآوری:

در صورت استفاده از ترجمه های موجود، به صورت مقايسه و مطالعه هم زمان با متن اصلی مورد استفاده واقع 

 گردد. 

  تب معرفی شده می باشد. منبع طراحی سواالت و پاسخ ها در آزمون نهايی، نسخه های اصلی ك

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 فعالیت های یادگیری عنوان مطالب تاریخ جلسه

 - معرفی درس و نظريه اورم  91/99/19 5

2 62/99/19 

 بررسی عملکرد تنفسی

 نمايش فيلم

تمرين كسب شرح حال و معاينه 

 سيستم تنفسی فيزيکی

 م تنفسی فوقانیسيست عفونت هایپرستاری  3/96/19 9

  

 گزارش كار گروهی 

پرستاری در انسداد و صدمات راه هوايی   91/96/19 4

 فوقانی

 گزارش كار گروهی

 گزارش كار گروهی آتلکتازی ، پنومونی 91/96/19 1

 گزارش كار گروهی آبسه ريوی ، اسپيراسيون 62/96/19 9

http://books.google.com/books?id=SmtjSD1x688C&printsec=frontcover&dq=Brunner+and+suddarth+text+book+of+medical+surgical+nursing+SMELTZER+AND+BARE&hl=en&sa=X&ei=WzAyUq--FeeQ7Ab3yICYDg&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.com/books?id=SmtjSD1x688C&printsec=frontcover&dq=Brunner+and+suddarth+text+book+of+medical+surgical+nursing+SMELTZER+AND+BARE&hl=en&sa=X&ei=WzAyUq--FeeQ7Ab3yICYDg&ved=0CC4Q6AEwAA
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Puderbaugh+Ulrich%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+Weyland+Canale%22
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 تعطیالت سال نو 

 گزارش نهايی  ادم ريوی ، آمبولی ريه  91/19/12 7

 تعطيل  62/19/12 

بيماری های شغلی ، پنوموتوراكس ،  39/19/12 8

 تومورهای قفسه سينه

 گزارش نهايی 

 گزارش نهايی  های انسدادی مزمن ريوی ، آسم بيماری 9/6/12 6

 
 


