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2بزرگساالن / سالمندان پرستاری  : معرفی درس   

                                              پرستاری گروه :

کارشناسی پرستاریتحصیلی:  مقطع                                               97 – 98دوم نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی:    

                      3: د واحدعدات                                                                                    تئورینوع واحد : 

 1 سالمندداروشناسی / پرستاری :  دروس پیش نیاز

 204کالس  و مامایی دانشکده پرستاریحل برگزاری: م                              13 - 15دوشنبه ها   روز و ساعت برگزاری:

 به، دوشنبه، سه شنبهشنبه، یکشنروزهای حضور:                                                   مهسا ریحانی:  مدرسنام 

 m.reahani@yahoo.com                              دانشکده پرستاری و مامایی آدرس و ایمیل:

 هدف کلی : 

 در ولویتهاا انتخاب در مناسب گیری تصمیم و بیمار احتیاجات بررسی و بیماری و سالمت هنگام در انسان حاالت شناخت

 بیمار آموزش بر دتاکی با نوتوانی تا پیشگیری از ( تناسلی و کلیوی و تنفسی عروق، و قلب های ناراحتی به مبتال بیماران

 بازتوانی و درمان – پیشگیری اصول پرستاری مراقبتهای درارائه ) اولیه بهداشتی مراقبتهای به دستیابی جهت در خانواده و

 . برد کار به فوق اختالالت به مبتال مددجویان واجتماعی روانی جسمی های جنبه گرفتن نظر در با را

 طبی، های اندرم انواع تشخیص، روشهای ها، نشانه و کلینیکی عالئم پاتوفیزیولوژی، خطر، عوامل علت، ، مفهوم همچنین

 به وزشآم به تاکید با پرستاری تشخیصات بر مبتنی پرستاری های مراقبت دیررس، و زودرس عوارض جراحی، و دارویی

 .شود آشنا سالمندی دوران مالحظات و جامعه خانواده، به آموزش خود، از مراقبت مورد در بیمار

 اهداف اختصاصی درس: 

 اهداف تحقق یابد. 3/2انتظار می رود که حداقل 

 .دهد شرح ساماندهی مثل پستان و ،تناسلی تولید سیستم فیزولوژی و آناتومی

 - .کند بیان را پستان و تناسلی اختالالت پاتوفیزیولوژی خطر، عوامل، علت 

 شایع الئمع و تشخیصی های تست فیزیکی، معاینات سالمتی، تاریخچه مثل پستان و تولیدمثل سیستم شناخت و بررسی

 .دهد توضیح را

 تناسلی دستگاه ساختاری اختالت لگن، و تناسلی دستگاه های عفونت به مبتال مددجویان از مراقبت دهی سامان

 .دهد شرح را ) سرویکس کانسر نظیر بدخیم و خیم خوش( تناسلی دستگاه تومورهای

 - بیماری آبسه،کیست، پستان، و بدخیم خیم خوش تومورهای( پستان اختالالت به مبتال بیماران از مراقبت دهی سامان

 .دهد شرح را) پستان هیپرتروفی، پستان نوک های

 منابع:
 
 



 1 . Smeltzre,S.C.A Barem ,B., Brunner and Suddarths Text Book of Medical Surgical 
Nursing.(2010.)Philadelphia:lippncott. 

 . 2012نشر گلبان ، . بیماری های زنان برک و نواک 2
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 نمره( 2های آموزشی)حضور به موقع در کالس و شرکت فعال در برنامه*

 نمره( 3نها )آ*فعالیت کالسی از قبیل سخنرانی از ترجمه مقاالت جدید و ارائه 

 .خواهد بود و چهار گزینه ای ه نمره نیز به امتحان پایان ترم اختصاص دارد که بصورت تشریحیپانزد*

 مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو 

 در کالسو اسالمی قی *رعایت شئونات اخال

بت موجه موجب غی در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 17/4بیش از آموزشی، غیبت غیر موجه  15ساس ماده * بر ا

 ن درس خواهد شد.آحذف 
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 رئوس مطالب
   روش ارائه درس

وسایل کمک آموزشی     

 

آمادگی الزم دانشجویان 

 قبل از شروع کالس

ول
ه ا
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  تناسلی دستگاه فیزیولوژی و آناتومی بر مروری

 ارزیابی در استفاده مورد تشخیصی ایھآزمون

 تولیدمثل سیستم عملکرد

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 
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 پرستاری ایھ ومراقبت درمان ا،ھ نشانه و عالئم

 اختالالت ولگن، تناسلی دستگاه ایھ عفونت

 دستگاه تومورهای تناسلی، دستگاه ساختاری

 زنان تناسلی

 سرطان به مبتال زنان در پرستاری ایھ مراقبت

 زنان تولیدمثل دستگاه

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 سمعی و بصری وسایل

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

وم
 س

سه
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 پستان فیزیولوژی و آناتومی بر مروری

 ارزیابی در استفاده مورد تشخیصی ایھآزمون

  پستان عملکرد

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

رم
ها

 چ
سه

جل
 

 پرستاری ایھ مراقبت و درمان ا،ھ نشانه و عالئم

 های پستان بیماری از

 بدخیمو   خیم خوش اختالالت پاتوفیزیولوژی

 جسمی، ایھنیاز و درمان مختلف ایھ روش

ن سرطا به مبتال بیماران بخشی توان و روانی

 پستان

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

 

 


