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بیمارستان ولیعصر، بازدید  محل برگزاری کار عملی:

 منزل

 - تاریخ و ساعت امتحان:
دانشکده  :محل برگزاری امتحان

 پرستاری
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 شرح درس:

من تدریس این اختالالت شایع در سيستم هاي متابوليک،گردش خون، تنفس، تصادفات و تروماها مي باشد.ض این در س شامل مباحثي در خصوص 

دروس به دانشجو کمک مي شود با استفاده از آموخته هاي خود با بهره گيري از نظریه ها، مفاهيم پرستاري، مهارت هاي تفکر خالق و رعایت 

در مراکز درماني و اصول اخالقي بر اساس فرایند پرستاري به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورداشاره و خانواده آن ها 

 منزل بپردازد.

 اهداف کلی

آشنایی دانشجو با مشکالت شایع سالمتی در ایران، رویکردهای بررسی و راهبردهای حل مشکالت بر اساس فرایند پرستاری با بهره گیری از 

 مهارت های تفکر خالق و اصول اخالقی و موازین شرعی.

 :اهداف اختصاصی

 نظری:اهداف اختصاصي 

 ان در پایان درس باید قادر باشند:دانشجوی

 ترین اصول مراقبت از منزل )اهمیت و اهداف( را بیان کنند.  مهم .1
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 .کنند ریتفسبررسی سیستم متابولیک را  از حاصل جینتا .5

 ضمن تعریف سبک زندگی سالم، روش های بهبود آن را توضیح دهند. .3

 ابت و چاقی مرضی را مورد مقایسه قرار دهند. انواع مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به دی .4

  .را تفسیر کنند سیستم گردش خون یبررس نتایج حاصل از .2

 انواع مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به پرفشاری خون را با تاکید بر مراقبت از خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. .9

 .دهند شرح خود از مراقبت بر دیتاک با را سکته قلبی به مبتال مارانیب از منزل در یپرستار یها مراقبت انواع .9

 بررسی مشکالت سیستم تنفس را تفسیر کنند. از حاصل جینتا .2

 مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به آسم و آلرژی را با تاکید بر مراقبت از خود، با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهند. انواع .7

 بت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به سرطان پروستات  را با تاکید بر مراقبت از خود شرح دهند.انواع مراق .11

 انواع مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به سرطان پستان را با تاکید بر مراقبت از خود توضیح دهند. .11

 د بر مراقبت از خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.مراقبت های تسکینی در مراحل نهایی بیماری سرطان با تاکی .15

 تجزیه و تحلیل قرار دهند. انواع مراقبت های پرستاری در منزل از مصدومین تصادفات و تروماها را با تاکید بر مراقبت از خود، مورد .13

 راقبت از خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.انواع مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به ضایعات نخاعی را با تاکید بر م .14

 عملی: اهداف اختصاصی

 ترین اصول مراقبت از منزل را در عمل به کار گیرند. مهم .1

 روش های بهبود سبک زندگی سالم را به بیمار و خانواده وی آموزش دهند. .5

 و چاقی مرضی را به کارگیرند.  انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به دیابت .3

 اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در دیابت و چاقی مرضی را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند.  .4

 انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به پرفشاری خون را به کارگیرند.  .2

 بیماری پرفشاری خون را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند. اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در  .9

 انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به سکته قلبی را به کارگیرند.  .9

 اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در سکته  قلبی را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند.  .2

 انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به آسم و آلرژی را به کارگیرند.  .7

 اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در آسم و آلرژی را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند.  .11

 ن پستان را به کارگیرند. انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به سرطا .11

 اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در سرطان پستان را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند.  .15

 انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به سرطان پروستات را به کارگیرند.  .13

 ستات را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند. اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در سرطان پرو .14

 فرایند پرستاری در مراقبت های تسکینی، در مراحل نهایی بیماری سرطان را کارگیرند.  .12

 آموزش های ضروری به مددجو و خانواده در مراحل نهایی بیماری سرطان را ارائه نمایند. .19

 دومین ناشی از تصادفات، را به کارگیرند. انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از مص .19

 اصول اساسی برنامه های خودمراقبتی در تصادفات و مصدومین را به بیمار و خانواده وی آموزش دهند. .12

 انواع مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و منزل از بیماران مبتال به ضایعات نخاعی را به کارگیرند.  .17

 اقبتی در ضایعات نخاعی را به مددجو و خانواده وی، آموزش دهند. اصول اساسی برنامه های خودمر .51

 کتابهای درسی، کتابچه ها و پمفلت ی،آموزش لمیف بورد، تیوا ،power point) )پروژکتور دئویو :یآموزش کمک وسائل 

 :شیوه تدریس 

 ، آموزش بر بالین بیمارکنفرانس، انجام عملی آموخته های تئوری 

 : ابزار آموزشی



 

 ظایف دانشجویانو

 :دانشجو فیوظا

 کالس یگروه یها بحث در فعال شرکت .1

 کالس در منظم و مرتب شرکت .5

 زهاییکو در شرکت و یهفتگ فیتکال انجام .3

 گزارش مراقبت در منزل با تاکید بر فرایند پرستاری و مراقبت از خود  هیته .4

 : که است ذکر به الزم

 .است يالزام درس در تيموفق جهت يآموزش فيتکال هيکل ارائه .1

 .است ترم انیپا امتحان نمره از %55 حداقل کسب به منوط فيتکال نمره احتساب .1

 ارزشیابی

 

 %21     ترم انیپا امتحان .1

 %2     یکالس زییکو و فیتکال انجام .5

 %11   گزارش مراقبت در منزل ارائه و هیته .3

  %2       کالس در یگروه یها بحث در فعال وشرکت موقع به حضور .4

 :عمناب

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ) طبق جدول کارآموزی اعالم شده از طرف آموزش بالینی ( :جدول زمان بندی واحد عملی

 

 دکتر نسرین جعفری، تهیه وتنظیم:

 1379شهریور  تاریخ تنظیم:

 :واحد نظری جدول زمانبندی

 

 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

اصول مراقبت در منزل )اهمیت و اهداف(، مروری بر  14-19 52/9/79 سه شنبه اول

و بیماریهای مزمن مربوط به این   سیستم گردش خون

 سیستم

 دکتر جعفری

تاری در بیماران مبتال به پرفشاری خون مراقبت های پرس 14-19 4/9/79 سه شنبه دوم

 با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر جعفری

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به سکته قلبی با  14-19 11/9/79 سه شنبه سوم

 تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر جعفری

 مروری بر سیستم تنفسی، مراقبت های پرستاری 14-19 12/9/79 سه شنبه چهارم

در بیماران مبتال به آسم و آلرژِی با تاکید بر مراقبت از 

 خود

 دکتر جعفری

بررسی سیستم متابولیک، سبک زندگی سالم و روش  14-19 55/9/79 شنبه پنجم

 های بهبود آن

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به دیابت و 

 چاقی با تاکید بر مراقبت از خود
 

 دکتر نمدیان

ادامه مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به  14-19 57/9/79 شنبه ششم

 دیابت و چاقی با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر نمدیان

 دکتر نمدیان  14-19 9/2/79 شنبه هفتم

مروری بر بیماری سرطان، مراقبت های پرستاری  14-19 13/2/79 شنبه هشتم

مراقبت  در بیماران مبتال به سرطان پروستات با تاکید بر

 از خود

 نمدیاندکتر 

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به بیماری  14-19 51/2/79 شنبه نهم

 سرطان پستان با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر نمدیان

مراقبت های تسکینی در مراحل نهایی بیماری  14-19 59/2/79 شنبه دهم

 سرطان با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر نمدیان

مراقبت های پرستاری در مصدومین تصادفات و  14-19 4/7/79 شنبه یازدهم

 تروماها با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر نمدیان

ادامه مراقبت های پرستاری در مصدومین تصادفات  14-19 11/7/79 شنبه دوازدهم

 و تروماها با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر نمدیان

 


