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 :شرح درس 

ضمن تدریس  گردش خون، تنفس، تصادفات و تروماها مي باشد. اختالالت شایع در سیستم های متابولیک، این در س شامل مباحثي در خصوص 

شجو کمک مي شود با استفاده از آموخته های خود با بهره گیری از نظریه ها، مفاهیم پرستاری، مهارت های تفکر خالق و رعایت این دروس به دان

 اشاره و خانواده آن ها در منزل بپردازد. اصول اخالقي بر اساس فرایند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورد

  كلياهداف 

های گوناگون در منزل بیمار ها برای ارائه خدمات مناسب پرستاری به بیماران با تشخیصمباني مراقبت سالمتي در منزل و بهره گیری از آنآشنایي دانشجو با 

 هاو مراکز نگهداری آن

 اهداف اختصاصي: 

 دانشجویان در پایان درس باید قادر باشند:

 ( را بیان کنند. و مراحل اهداف ،میتمنزل )اه درترین اصول مراقبت  مهم -1

 های مورد انتظار برای پرستاران شاغل در مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل را شرح دهند.شایستگي ها و صالحیت -2

 توضیح دهند.با تکیه بر مراقبت از خود، ضمن تعریف سبک زندگي سالم، روش های بهبود آن را  -3

 . به تفصیل شرح دهندری در منزل از بیماران مبتال به دیابت را مراقبت های پرستاویژگي های  -4

 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. -5

 .دهند شرح خود از مراقبت بر دیتاک با را سکته قلبي به مبتال مارانیب از منزل در یپرستار یها مراقبت انواع -7

 را با تاکید بر مراقبت از خود، با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهند. COPDو  آلرژی ،مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به آسم انواع -8

 ر مراقبت از خود شرح دهند.سرطان را با تاکید بانواع انواع مراقبت های پرستاری در منزل از بیماران مبتال به  -11

 مراقبت های تسکیني در مراحل نهایي بیماری سرطان با تاکید بر مراقبت از خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. -11

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

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

 شیوه تدریس 

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، کنفرانس 

  :دانشجو فیوظا



 کالس يگروه یها بحث در فعال شرکت -1

 السک در منظم و مرتب شرکت -2

 گزارش مراقبت در منزل با تاکید بر فرایند پرستاری و مراقبت از خود  هیته -3

 ایتهیه پمفلت آموزشي در مورد یک بیماری مزمن برای بیمار، خانواده و مراقب غیرحرفه -4

 ارزشیابي 

 نمره 11 ترم انیپا امتحان -1

 نمره 6 آنگزارش  ارائه و هیتهاجرای مراقبت پرستاری در منزل،  -2

 نمره 2ت آموزشي          تهیه پمفل -3

  نمره 2       کالس در يگروه یها بحث در فعال وشرکت موقع به حضور -4
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