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 شرح درس: 

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

انجام   .تسکینی مبتنی بر شواهد را خواهند آموختمراحل بحرانی و نهایی زندگی پی برده و چگونگی مراقبتهاي 

دستیابی به اهداف آموزشی را  و مشارکت فعال در تاالر گفتگو و چت روم  تکالیف نوشتاري و مشارکت در پرسش و پاسخ 

 تسهیل و به یادگیري بهتر فراگیران کمك می کند ) فعالیتهاي استاد و فراگیران در صفحات بعدي شرح داده شده است(.

 

 اجزاي برنامه دوره: 

 تاریخچه و زمینه هاي فرهنگی ایجاد و توسعه مراقبتهاي تسکینی  -

مواجهه با بیماري هاي پیشرونده و مرگ، زندگی با مرگ، مراقبتهاي روانی، مشارکت خانواده و تیم مراقبتی   -

 و حفظ تعادل 

 تالش در حفظ و ارتقا کیفیت زندگی  -

 ویان و خانواده نیازمند به مراقبت تسکینی مهارتهاي ارتباطی الزم براي مدیریت مددج -

 و مراقبت از خود در بهبود کیفیت اقدامات تسکینی نقش خودآگاهی  -

 نقش امید، شجاعت و معنویت در افزایش کیفیت زندگی  -

 نقش پرستار و تیم مراقبتی در کشف عود مجدد، عوارض و تخفیف روند بدخیمی  -

 نقش تغذیه در پیشگیري و کنترل عوارض مددجو  -

 دیریت درد از طریق مشتقات تریاکم -

استفراغ،  - تهوع،  قبیل درد،  از  زندگی  نهایی  و روانی شایع مراحل  نشانگان جسمی  نقش پرستار در کنترل 

 یبوست، بی اشتهایی، خستگی، تنگی نفس، بیخوابی، اضطراب، افسردگی، گیجی و منگی 

 اورژانسهاي تسکینی  -

   افق توسعه و اینده درمانهاي تسکینی -

 

 هدف كلي:  

کسب مهارت فراگیران در خصوص مراقبتهاي پرستاري از بیمار و خانواده در مراحل بحرانی و نهایی زندگی  و  آشنایی 

 بر اساس تشخیصهاي پرستاري و مبتنی بر شواهد 

 اهداف جزيي: 

 د بود:نقادر خواه ان  در پايان اين دوره فراگير

 را بیان کنند.  زمینه هاي فرهنگی ایجاد و توسعه مراقبتهاي تسکینی جنبه هاي تاریخی و  -1

 .توصیف نمایندرا  نقش خوداگاهی و مراقبت از خود در بهبود کیفیت اقدامات تسکینی -2
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 را توضیح دهند. نقش پرستار در کنترل نشانگان جسمی و روانی شایع مراحل نهایی زندگی  -3

 را شرح دهند.  انهاي تسکینی افق توسعه و آینده درم -4

 

 .دهند  نشان  حساسیت مددجویان  مراحل نهایی زندگی  به نسبت -1

نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. -2

 د.نهاي فردي مددجويان اعتقاد داشته باشبه تفاوت -3

 د.نمربوط به خود درک کن تصمیماتدر و خانواده وی را مشارکت دادن مددجو  اهمیت -4

 .دنمستقل باور داشته باشعنوان يك انسان ه ب مددجوبه حقوق قانونی و اخالقی   -5

 

  و   تجزیه  مورد  در مراقبت از مددجو و خانواده وي را در مراحل بحرانی و نهایی زندگی    پرستار  نقشهاي -1

 .دهند قرار  تحلیل

در مواجهه با بیماري هاي پیشرونده و مرگ، زندگی با مرگ، با مشارکت تیم مراقبتی و خانواده جهت   -2

 حفظ تعادل مددجو مراقبتهاي پرستاري الزم را ارائه نمایند. 

 د.ن را به موقع به صورت انفرادي و گروهی ارائه نمایتکالیف محوله   -3

 د. نبا استفاده از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث هاي کالس مشارکت فعال داشته باش  -4

 .را ارائه نمایند مراقبت تسکینی به مددجو و خانواده آنها با تاکید بر مراقبتهاي دارویی و تغذیه اي  -5

  

 اساس پيش فرض هاي زير ارائه شده است.اين دوره بر 

 هاي يادگيري فراگيران متفاوت است. سطح دانسته ها، اهداف فردي و روش  -1

فراگيران آمادگي دارند كه مسئوليت يادگيري خويش را به عهده گرفته و تحت راهنمايي اساتيد برنامه هاي آموزشي  -2

 خود را پيگيري نمايد.

 

 وسايل كمك آموزشي: 

  LMSو      Skypeو استفاده  و اساليدهاي كامپيوتري    ، آموزش در گروههای کوچکكتور، فيلم هاي آموزشيژبورد، ويديو پرووايت  

 مورد استفاده در دروس فوق الذكر خواهد بود. ز جمله روشهاي کمك آموزشیا

 : انوظايف فراگير
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 د. نفراگيري مطالب مورد تدريس را كسب نمايزير بناي علمي مناسب جهت  -1

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات كتابخانه اي گسترش دهند. -2

وهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به اين منابع  پژدر تهيه تكاليف خود منابع جديد علمي و يافته هاي   -3

 داشته باشند.

مسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي آموزشي خود را دنبال   -4

 نمايند. 

ته  شبه طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور يافته و در بحث هاي علمي شركت موثر دا -5

 باشند. 

 شركت كنند.  در جلسات کالسیئه نموده و با آمادگي كامل تكاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارا -6

 ساعات بيشتر باشد. در صورتي كه غيبت بيش از حد مجاز باشد: 17/4غيبت در كالس نبايد از حد مجاز  -7

 غيبت ها موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود. 2/1چنانچه بيش از  -الف

 آن منظور خواهد شد. چنانچه غيبت ها غير موجه باشد نمره صفر براي  -ب

و ارائه دروس بصورت مجازي مشارکت فعال در کالس و تاالر گفتگو و چت روم کنترل   19در صورت ادامه بحران کوید   -8

 خواهد شد. 

 يادگيري: -روشهاي آموزش 

 واحد تئوری: 

و با  و پرسش و پاسخ  ، بحث و تبادل نظر ، آموزش در گروههاي کوچك مطالب این درس به صورت سخنرانی

  بوده، هفته    4طی  در    ساعت   8  استفاده از وسایل کمك آموزشی ارائه می شود. ساعات تدریس در مجموع

 همچنین ساعات مصادف با تعطیلی با هماهنگی اساتید و دانشجویان جبران خواهد شد.  

 :ارائه کارت خالصه نویسی     -

  تائید  از   پس   و  کرده   انتخاب  موضوعی را  درسی   موضوعات مجالت و مقاالت مرتبط به    از   موظفند   دانشجویان  

 .قراردارند  اولویت در  پژوهشی مقاالت ،کارت خالصه نویسی ارائه دهند  بصورت را آن مربوطه استاد 

 

 تئوری:  شیوه ارزشیابی

 مورد ارزشيابی 

 %25 )تئوري(   کارت خالصه نویسیارائه  1
 

 %5 شرکت فعال در کالس  2

 %30 جمع  
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 واحد عملی: 

ساعت(   26عرصه  )  –  واحد کارورزي  5/0  

جراحی و بخشهاي سرطان – مزمن داخلی بخشهاي بیماریهاي   

.برنامه شیفت دانشجویان متعاقبا به اطالع می رسد  

 

 اهداف بالينی:

وضعیت انها تا منزل    تسکینی در مراکز درمانی و پیگیري ارائه خدمات پرستاري به بیماران نیازمند مراقبت هاي   -  

ارائه خدمات جامع پرستاري )جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و معنوي( در سطوح پیشگیري -  

آموزش به بیمار و خانواده در مراقبت از خود -  

خدمات به بیمار  رعایت موازین حفاظت از خود در برابر رادیو تراپی و مواد سایتوتوکسیك در حین ارائه -  

 

  :بالينی  نحوه ارزشيابی 

 شيوه ارزشيابی: 

 شماره مورد ارزشيابی  نمره

 %10 حضور فعال در بخش و آسایشگاهها  1

6%0   نمره(  %03)هر کدام   ارائه دو گزارش از مددجویان 2  

70% جمع کل    

 

 توجه:

بررسی وضعيت سالمت تا ارزشيابی   ازراقبتهای تسکينی و خانواده آنها گزارش از مددجویان نيازمند به م

 بر اساس الگوهای پرستاری با تاکيد بر مراقبتهای دارویی و تغذیه ای 

 

 نمره کل: 

   5م بر يبالينی تقسارزشيابی تئوری و ارزشيابی جمع نمرات 
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