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 به رسم محبت به نام خدا

 

 شرح درس: 

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

 آموخت.و نهایی زندگی پی برده و چگونگی مراقبت های های تسکینی را خواهند بحرانی 

 : كلي هدف

 یینها و یبحران مراحل در خانواده و ماریب از یپرستار یمراقبتها خصوص در رانیفراگ مهارت کسب و ییآشنا

 شواهد  بر یمبتن و یپرستار یصهایتشخ اساس بر یزندگ

 اهداف اختصاصي درس: 

  انتظار مي رود: دانشجویان از ن درس ادر پای

 . توضیح دهدمراقبت تسکینی و تاریخچه آن را 

 . را توضیح دهدبیمار و خانواده اش  ارتقاء کیفیت زندگینقش مراقبت تسکینی در 

 د. نیازمند مراقبت تسکینی را ذکر کنعالئم بیماران 

 مهارت های ارتباطی الزم در مدیریت بیماران و خانواده های نیازمند مراقبت تسکینی را ذکر نماید.

 نقش تغذیه در امر مراقبت از بیماران نیازمند خدمات مراقبت تسکینی را توضیح دهد. 

، هوع، استفراغ، یبوست، بی اشتهاییپرستار در کنترل نشانگان جسمی و روانی شایع در مراحل انتهایی زندگی از جمله درد، تنقش 

 بی خوابی را شرح دهد. 

 اصول کنترل درد را در بیماران شرح دهد. 

 نحوه مراقبت از بیماران در حال مرگ را شرح دهد. 

 مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن  :نام درس

 کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی   مقطع:

 89-89نیمسال دوم تحصیلی 

 

 واحد کارآموزی  5.0واحد نظری و  5.0: تعداد واحد

 دکتر مژگان انصاری  مدرس:

 41تا  41شنبه ها  زمان برگزاری كالس:
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 برنامه زمان بندی كالسي

 عنوان  جلسه 

 اول

 تعریف مراقبت تسکینی

 تاریخچه مراقبت تسکینی

 ضرورت مراقبت تسکینی

 نقش پرستار در مراقبت تسکینی دوم

 مدیریت درد در مراقبت تسکینی سوم

 نقش تغذیه در بیماران نیازمند خدمات مراقبت تسکینی چهارم

 مدیریت عالئم جسمی و روانی در مراقبت تسکینی پنجم

 بیماران در مراحل انتهایی زندگیمراقبت از  ششم

 

 نحوه ارزیابي دانشجو: 

  4 شرکت فعال در کالس 
  2 ارائه خالصه مقاالت علمی مرتبط با درس 
 0 ارائه کنفرانس 

  42 پایانی و نمره کارآموزی نمره 
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