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سالمت جامعه و سالمندی  گروه آموزشی:                                      پرستاری و مامايی دانشکده:    

 سالمندیپرستاری  ارشد  کارشناسی  تحصیلی: یرشتهو  مقطع    

 کاراموزی 1نظری،  1 د: نوع واح 2 تعداد واحد:         بررسی وضعیت سالمت مددجوی سالمند  نام درس:

 نداردیش نیاز:پ    

 حضوری کاراموزی  ،    BBBمجازی، فضای  مکان برگزاری:    13-15  :ساعت    : شنبهزمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین: دکتر راضیه السادات حسینی، دکتر شبستری 

   دکتر راضیه السادات حسینیمسئول درس:                                    6تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

از  استفاده  با  ناتوان و خانواده وی   ، بیمار  از مددجوی سالمند سالم،  اخذ شرح حال  با نحوه  این درس دانشجو  در 

عملی با نحوه انجام معاینات    و  ابزارهای بررسی وضعیت سالمت جامع و اختصاصی آشنا گردیده و به صورت نظری

جسمی هر یک از ارگان ها تسلط بیشتری پیدا می نماید. با توجه به رویکرد جامع و جامعه نگر بودن دوره آموزشی،  

 اصول ارزیابی خانواه و محیط زندگی مددجوی سالمند نیز در این درس پوشش داده می شود.  

 هدف کلی: 

ددجوی سالمند سالم و بیمار و به شکل جامع و در ابعاد جسمی، حسی،  تسلط دانشجو در بررسی وضعیت سالمت م

روانی، اجتماعی و معنوی به عنوان گامی اساسی و رکنی اصلی در تهیه و تدوین فرایند پرستاری و ارائه مراقبتهای  

 تخصصی 

 

 :بینابینیاهداف 

 اهمیت بررسی و شناخت وضعیت سالمت سالمند را توضیح دهد.   

 اید اصول مصاحبه و اخذ شرح حال از سالمند و خانواده را بیان نم 

حیطه های مختلف بررسی و شناخت )روانی، اجتماعی، عملکردی، محیطی، خانواده، فرد مراقبت دهنده و   

 ...( را شناسایی نماید 

 سالمت فرد سالمند را انجام دهد مالحظات خاص هنگام بررسی وضعیت  

 بررسی وضعیت سالمت سالمند با هدف پیشگیری اولیه را انجام دهد. 

 بررسی وضعیت سیستم های مختلف بدن با مالحظات اختصاصی سالمندی را انجام دهد.  

 بررسی وضعیت سالمت سیستم قلبی ، عروقی و سیستم تنفسی را انجام دهد  

 لتی را انجام دهد بررسی وضعیت سالمت عضالنی، اسک 

 بررسی وضعیت سالمت سیستم مغز و اعصاب را انجام دهد  

 بررسی وضعیت سالمت سیستم گوارشی و تغذیه ای را انجام دهد  

 اس ویژه را انجام دهد. وبررسی وضعیت سالمت پوست و ح 

 بررسی وضعیت سالمت سیستم اندوکرین و ادراری تناسلی را انجام دهد.  

 و .........( را بشناسد و به کار گیرد.  FIM ،KATZعملکرد ) ارزیابی  ابزارهای مناسب  

 ( را بشناسد و به کار گیرد. .…,DRS, GDS, AMT,MMSEابزارهای مناسب ارزیابی روانی سالمند) 

 ابزارهای مرتبط با مشکالت خاص سالمندی مانند زخم بستر، سقوط و ..... را بشناسد و به کار گیرد  

 اجتماعی سالمند را انجام داده و ارائه نماید ارزیابی روانی و  
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 درس:  کاراموزیدر رابطه با قسمت 

بررسی و شناخت وضعیت سالمت یک سالمند سالم را انجام داده و بر اساس فراند پرستاری آن را شرح و  .1

 توضیح دهد 

پرستاری آن را شرح و بررسی و شناخت وضعیت سالمت یک سالمند بیمار را انجام داده و بر اساس فرایند   .2

 توضیح دهد 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 -----------------  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:  

 مشارکت منظم در بحث های کالسی •

 مقاله جدید مرتبط با عناوین طرح درس به صورت بیب کارت )شفاهی و کتبی( سه ارائه حداقل  •

 برای سالمند سالم و سالمند بیمار CGAارائه دو مورد فرایند پرستاری براساس  •

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

. قسمت عملی درس در طی یک برقرار می باشد  BBB: جلسات به شکل مجازی در فضای  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 روز با هماهنگی به صورت پرزنت دانشجویان در دانشکده انجام خواهد گرفت.

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

    آزمون میان ترم ندارد •

   آزمون پایان ترم ندارد •

    درصد نمره  40انجام تکالیف   •

 درصد نمره 20شرکت فعال در کالس   •

 درصد نمره   40فرایند پرستاری   دوارائه  •

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح              جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 -----------  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :: )لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائه ی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

 دکتر حسینی CGAآشنایی با  آشنایی با طرح درس،  24-7-1400 1

در   1-8-1400 2 تغذیه  و  گوارش  و  دندان  و  دهان  سالمت  وضعیت  بررسی 

 سالمندان 

 شبستری دکتر  

 حسینیدکتر   و ابزارهای آن بررسی وضعیت سالمت سیستم عصبی 8-8-1400 3

 حسینیدکتر   بررسی وضعیت سیستم قلب و عروق و تنفس  15-8-1400 4

ابزارهای   22-8-1400 5 و  اسکلتی  و  عضالنی  سیستم  سالمت  وضعیت  بررسی 

  ارزیابی آن

 دکتر حسینی

 دکتر حسینی  بررسی وضعیت سیستم پوست و حواس و ابزارهای آن 29-8-1400 6

 حسینیدکتر   بررسی وضعیت سالمت سیستم اندوکرین و ادراری تناسلی 6-9-1400 7

 دکتر حسینی   بررسی روانی، اجتماعی، اقتصادی سالمند و ابزارهای آن 13-9-1400 .8

 ساعت متعاقبا و طبق هماهنگی اعالم خواهد شد.   51زمان و نحوه کاراموزی دانشجویان به مدت 


