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*مقدمه و شرح درس:
درس پرستاري اختالالت رواني(بهداشت روان  )2به منظور افزایش درك ،دانش و بينش دانشجو در زمينه انواع اختالالت
رواني ،علل و عوامل موثر و طرق پيشگيري از آنها با تاكيد بر مراقبتهاي اوليه بهداشت رواني ،آشنایي با انواع اختالالت رواني،
درمان و پرستاري از آنها و آماده نمودن دانشجو براي ارائه خدمات به

مدد جویان اعم از بيمار و افراد سالم ،خانواده و جامعه

تدریس مي گردد.
*اهداف كلي:
آشنایي و شناخت بيشتر مشكالت مددجویان مبتال به اختالالت رواني ،چگونگي بررسي نيازهاي جسمي ،رواني ،اجتماعي،
روحي/معنوي مددجویان و طرح تدابير پرستاري مناسب با توجه به فرآیند پرستاري .
*اهداف رفتاري:
در پایان درس پرستاري بيماریهاي رواني از دانشجو انتظار مي رود:
 -1طبقه بندي بيماریهاي رواني را براساس  DSM- Vبيان كند.

 -2اختالالت اسكيزوفرني ،مراقبتهاي پرستاري و مسائل پيرامون آن (علل ،عالیم ،پيش آگهي ،انواع ،شيوع و بروز  ،درمان و
مراقبت پرستاري) آنها را بيان نماید.
 -3اختالالت خلقي ،خصوصيات انواع آن و مراقبتهاي پرستاري براساس فرآیند پرستاري را بيان كند.
 -4انواع اختالالت اضطرابي و مراقبتهاي پرستاري از انها را براساس فرآیند پرستاري توضيح دهد.
 -5اختالالت شبه جسمي ،خصوصيات آنها ،انواع درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را بر اساس فرآیند پرستاري شرح دهد.
 -6اختالالت تجزیه اي ،خصوصيات آنها  ،انواع و درمان مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضيح دهد.
 -7اختالالت ساختگي وتمارض خصوصيات آنها و درمان مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضيح دهد.
 -8اختالالت شخصيتي را تعریف نموده  ،تقسيم بندي آن را شرح دهد و مراقبتهاي پرستاري از آنها را توضيح دهد .
 -9اختالالت رواني جنسي را تعریف كرده ،انواع آنها را نام برده  ،درمان و مراقبت پرستاري آنها را را توضيح دهد.
 -10اختالالت شناختي (دمانس ،دليریوم و  ، )....خصوصيات و مراقبتهاي مربوط به آنها را شرح دهد.
 -11اختالالت وابستگي و سوء مصرف مواد ،خصوصيات و مراقبتهاي پرستاري مربوط به آنها را شرح دهد.
 -12فوریتهاي روانپزشكي را توضيح داده ،مراقبتهاي پرستاري آنهارا بيان نماید.
 -13درمانهاي متداول در روانپزشكي(دارودرماني -غيردارویي) را شرح داده و در هر بيماري درمان ویژه را بيان كند.
 -14اختالالت روانشناختي اطفال و نوجوانان را بطور مختصر توضيح دهد و درمان و مراقبتهاي پرستاري از انها را بيان نماید.
 -15اختالالت تطابقي ،خصوصيات و مراقبتهاي پرستاري مربوط به آنها را شرح دهد.
*روش تدريس و وسايل مورد نياز:
سخنراني  ،پرسش و پاسخ  ،بحث گروهي ،ارائه كنفرانس ،و سایر رو شهاي جدید تدریس
استفاده از وسایل كمک آموزشي(فيلم ،اسالید ،تخته سفيد/سياه و .)....
*مسئوليتها و فعاليتهاي فراگيران:
 حضور فعال و مرتب در كالس درس و شركت در بحث گروهي و پرسش و پاسخ  ،شركت در امتحان ميان ترم و پایان ترم. -مطالعه سرفصلها قبل از ارائه در كالس براساس اهداف رفتاري و منابع معرفي شده.

 مطالعه مطا لب ارائه شده در جلسات قبل به منظور بازآموزي قبل از شركت در كالس. ارائه یک مقاله علمي تعيين شده در رابطه با مباحث از منابع جدید انگليسي در زمينه موضوعات هماهنگي شده با مسئول واساتيد درس طبق زمان برنامه ریزي شده.
 انجام تحقيق براساس موضوعات تعيين شده. ارائه بعضي از مباحث درسي پس از هماهنگي با استاد درس بصورت داوطلب (در صورت تمایل داشتن).*درصورت عدم انجام تكاليف نمره آن حذف خواهد شد.
*روش ارزشيابي :
امتحان ميان ترم

 6-7نمره

فقط در دوره زماني اعالم شده از طرف آموزش برگزار خواهد شد

امتحان پایان ترم 11نمره
نمره تكاليف

 1نمره

فعال بودن در كالس

 1نمره

ارائه مقاله یا موضوع جدید مربوط به درس از  2012به بعد

*نوع آزمون  :چهار گزینه اي ،تشریحي و……
*نتايج ارزشيابي در تابلو اعالنات گروه روانپرستاري اعالم خواهد شد .
* سياستهاي مسئول درس :
 -1غيبت غير مجاز ،بيش از  4/17مجموع ساعات درس ،نمره صفر محسوب مي گردد (.طبق ماده  13آموزشي )
 -2در صورت داشتن غيبت مجاز ،بيش از  4/17مجموع ساعات ،درس حذف مي گردد.
 -3به ازاي هر غيبت غير موجه كمتر از  4/17نيز تا سقف  2نمره كسر خواهد شد.
 -4تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات در س و در امتحان  ،بر عهده شوراي اموزش دانشكده خواهد بود.ارائه گواهي
پزشک معتمد از طرف دانشجو الزاما به معناي حذف غيبت نمي باشد.
 -5رعایت كليه شئونات اخالقي و آموزشي ضروري است.
 -6حضور دانشجو در كالس درس قبل از حضور استاد و عدم ترك كالس تا پایان وقت آن ضروري است.

 -7دانشجو موظف است تلفن همراه خود را در كالس درس خاموش نماید.
توضيح:
در صورت غيبت در جلسه امتح ان ،طبق آئين نامه مربوطه عمل خواهد شد ( .طبق ماده  14غيبت غيرموجه به منزله گرفتننمره صفر در امتحان آن درس خواهد بود و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد).
*منابع اصلي:
 -1آقاجاني و اسدي نوقابي -روانپرستاري و بهداشت روان  -2انتشارات بشري – تهران .1394
 -2آن اسحاق .اصول روانپرستاري .ترجمه جهانگير مقصودي ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،پایيز .1383
*منابعي براي مطالعه بيشتر( به دانشجويان عزيز توصيه مي شود منابع 9و  10را مطالعه نمايند).
 -1قضاوي ،زهرا و لهراسبي ،فاطمه  .مهارت هاي ارتباطي با بيماران بستري در بخش روان پزشكي اصفهان  :انتشارات دانشگاه
علوم پزشكي اصفهان 1392.
 -2هولودي –ورث و فورتيناش .اختالالت رواني و مراقبتهاي پرستاري.گروه مترجمان (اعضاي هيئت علمي گروه روانپرستاري)
،انتشارت كنكاش – دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1383،
 -3كوشان و واقعي -روانپرستاري – 2انتشارات انتظار – سبزوار ،چاپ آخر.
 -4جنتي یداهلل ،حسيني جواد ،عظيمي حميده ،محمودي قهرمان .پرستاري بهداشت روان .تهران :نشر جامعه نگر1393،
 -5اسدالهي قربانعلي و عباسعلي زاده علي.اسكيزوفرنيا  .اصفهان انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .1372
-6ووليس ریكا .عزیزي به بيماري رواني مبتال است  .ترجمه ليدیا الوندیان و اقدس دواچي ،تهران انتشارات ماهتاب .1380،
– 7آرمان سرور و همكاران.روانپزشكي باليني .اصفهان ،انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان1381 ،
 -8نصيري محمود ،روانپرستاري باليني .اصفهان،انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .1382 ،
-9تاونسند ،مري -تشخيصهاي پرستاري در اختالالت رواني – ترجمه اعضاي هيئت علمي گروه روانپرستاري دانشگاه علوم
پزشكي ایران ،تهران ،انتشارت آبنوس ،چاپ دوم.1386 -
 -10فورتيناش ك اترین .طرحهاي مراقبت روانپرستاري .ترجمه محمدآقاجاني ،تهران ،نشر اندیشه رفيع.1391 ،

جدول زمانبندي بهداشت روان: 2
جلسات

روز و ساعت درس :دوشنبه
عنوان درس

14-16
منبع 1

مدرسين

فصل1

فریدوني
=

96/6/20

ارائه شناسنامه درس  ،تعريف و طبقه بندي بيماريهاي رواني

96/6/27

اسكيزوفرنيا (عالئم و مالكهاي تشخيصي ،انواع )

3

96/7/3

اسكيزوفرنيا (پيش آگهي ،درمان و پرستاري آن)

3

=

96/7/10

افسردگي (تعريف ،علل  ،عالئم ،پيشگيري ،درمان و مراقبت پرستاري)

4

=

96/7/17

مانيا ( تعريف ،علل و عالئم ،پيشگيري ،درمان و مراقبت پرستاري)

4

=

96/7/24

اختالالت اضطرابي (تعريف ،علل ، ،عالئم ،)....درمان و مراقبت پرستاري

5

=

96/8/1

اختالالت شخصيت (تعريف ،علل ،عالئم ،درمان و مراقبت پرستاري)  +امتحان ميان ترم

6

=

96/8/8

اختالالت شبه جسمي ،تمارض (تعريف ،انواع ،علل ،عالئم ،درمان و مراقبت پرستاري)

6

=

96/8/15

اختالالت ساختگي ،تجزيه اي (تعريف ،انواع ،علل ،عالئم ،درمان و مراقبت پرستاري)

6

محرابي

96/8/22

اختالالت رواني وابسته به مواد و مراقبتهاي پرستاري از انها

5

=

96/8/29

اختالالت جنسي ومراقبتهاي پرستاري

4

=

96/9/6

فوريتهاي روانپزشكي ( خودكشي ،تهاجم  ،فرار).........،

رف 1و2

=

96/9/13

اختالالت شناختي (دمانس  ،علل ،عالئم ،درمان و مراقبت پرستاري)

رف 1
فصل 11

=

96/9/20

اختالالت روانشناختي اطفال و نوجوانان(علل ،عاليم ،درمان و مراقبت پرستاري)

10

=

96/9/27

اختالالت تطابقي ( علل ،عاليم ،درمان و مراقبت پرستاري)

......

=

96/10/4

اختالالت تطابقي ( علل ،عاليم ،درمان و مراقبت پرستاري)

......

=

96/10/11

ارائه مقاالت توسط دانشجويان

