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*هدف کلی :
به کارگیری دانش و اطالعات در زمینه اصول گروه درمانی در مراحل مختلف به منظور شناخت نیازها  ،و مشکالت و توانائیهای
اعضاء گروه و ایجاد تعامالت صحیح درون گروهی که منجر به رشد اعضاء گروه در چهار چوب فرایند پرستاری در سطوح
مختلف پیشگیری می گردد .و هم چنین بکارگیری نظریه های روان درمانی در جهات رفع نیازهای مددجویان و ارتقاء سالمت
خانواده
*اهداف رفتاری :
در پایان دوره کارآموزی انتظار مي رود دانشجو قادر باشد بر اساس جدول مهارتهای عملی زیر در قالب چهار حوزه کلی منطبق بر
فرآیند پرستاری شامل بررسی و شناخت عمومی و اختصاصی بیمار ،شناسایی مشکل و تدوین تشخیص های پرستاری ،برنامه ریزی
و اجرای مداخالت برای حل مشکل و ارزشیابی دستیابی به اهداف و رفع مشکل شایستگی های مورد انتظار را کسب نموده و اقدام
نماید.

مراحل
فرآیند
پرستاری

عملکرد مورد انتظار

1

بررسی و
شناخت
عمومی و
اختصاصی
مددجو

فراهم نمودن محیط مناسب درمانی  ،آموزشی یا اجتماعی مناسب برای برقراری جلسات گروه درمانی
بالینی  /خانواده درمانی

2

شناسایی
مشکل و
تدوین
تشخیص
های
پرستاری

3

برنامه ریزی

بررسی و شناخت کافی از محیط انتخابی و اعضای واجد شرایط برای تشکیل گروه  /خانواده
بررسی وضعیت مراحل گروه درمانی در گروه انتخابی
بررسی وضعیت عوامل درمانی گروه انتخابی
توانایی ارزیابی مشکالت اعضای گروه  /خانواده با استفاده از
تکنیک های مصاحبه
بررسی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و شغلی خانواده
بررسی نیازهای آموزشی و مشاوره ای اعضای خانواده  /گروه انتخابی
بررسی وضعیت فعالیتهای روزمره زندگی(  Activity of Daily Living (ADLاعضای خانواده
بررسی وضعیت مهارتهای اجتماعی ( )Social Skillsاعضای خانواده
بررسی وضعیت چرخه خانواده
بررسی الگوهای ارتباطی خانواده  /گروه انتخابی
بررسی بحران های خانواده
توانایی تعیین نیازهای مراقبتی ،درمانی و آموزشی خانواده و گروه مبتنی بر بررسی و شناخت انجام شده
فهرست نمودن عالئم و نشانه های بروز مشکل
فهرست نمودن عوامل مرتبط با بروز مشکل
توانایی تدوین تشخیصهای پرستاری( (Nursing Diagnosisمبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های بررسی و
شناخت
توانایی تدوین اهداف مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری مددجو
توانایی تدوین مراقبتهای پرستاری) (Nursing Care Planمبتنی بر اهداف و تشخیص های
پرستاری
توانایی ارائه دالیل علمی و مستدل برای هرمداخله تخصصی ،مراقبت پرستاری و درمانی

توانایی اولویت بندی مراقبتهای پرستاری و درمانی
توانایی برنامه ریزی جهت اوقات فراغت خانواده و گروه در منزل (ارایه تکالیف)
توانایی تدوین اهداف مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری مددجو
توانایی تدوین مراقبتهای پرستاری) (Nursing Care Planمبتنی بر اهداف و تشخیص های پرستاری

توانایی ارائه دالیل علمی و مستدل برای هرمداخله تخصصی ،مراقبت پرستاری و درمانی
توانایی اولویت بندی مراقبتهای پرستاری و درمانی
توانایی برنامه ریزی جهت اوقات فراغت خانواده و گروه در منزل (ارایه تکالیف)
4

اجرا

مشارکت و همکاری الزم در برنامه مراقبت درمانی خانواده و گروه با درمانگر
توانایی کاربرد انواع درمانی تکمیلی متداول ( نظیر رفتاری شناختی ،مداخله در بحران ،آرام سازی ،
ورزش )...در حیطه تخصصی خویش در خانواده و گروه با توجه به تشخیص مشکالت و تشخیص
های پرستاری در موقعیتهای مناسب جهت خانواده و گروه
ارائه انجام آموزش های مراقبتی – درمانی به خانواده و گروه
ارائه مراقبت از خانواده دچار بحران
ارائه نقش رهبر گروه در گروه انتخابی
ارائه انجام آموزش های مراقبتی – درمانی به خانواده و گروه
ارائه تدابیر الزم در جهت پیشگیری از عوارض ( مسمومیت دارویی) داروهای روانپزشکی در
اعضای گروه درمانی
توانایی بکار گیری رویکردهای افزایش اعتماد به نفس و کاهش ناامیدی برای خانواده و گروه
ارائه روشهای پیشگیری از بازگشت مشکل در خانواده وگروه
مشارکت و همکاری الزم در برنامه مراقبت درمانی خانواده و گروه با درمانگر
توانایی کاربرد انواع درمانی تکمیلی متداول ( نظیر رفتاری شناختی ،مداخله در بحران ،آرام سازی ،
ورزش )...در حیطه تخصصی خویش در خانواده و گروه با توجه به تشخیص مشکالت و تشخیص
های پرستاری در موقعیتهای مناسب جهت خانواده و گروه
ارائه انجام آموزش های مراقبتی – درمانی به خانواده و گروه
ارائه مراقبت از خانواده دچار بحران
ارائه نقش رهبر گروه در گروه انتخابی

ارائه انجام آموزش های مراقبتی – درمانی به خانواده و گروه
ارائه تدابیر الزم در جهت پیشگیری از عوارض ( مسمومیت دارویی) داروهای روانپزشکی در اعضای
گروه درمانی
توانایی بکار گیری رویکردهای افزایش اعتماد به نفس و کاهش ناامیدی برای خانواده و گروه
ارائه روشهای پیشگیری از بازگشت مشکل در خانواده وگروه
5

ارزشیابی

توانایی قضاوت در مورد میزان دستیابی خانواده و گروه به برآیندهای مورد انتظار
توانایی قضاوت و ارزشیابی در مورد عدم دستیابی خانواده و گروه به برآیندهای مورد انتظار
توانایی بازبینی و تجدید نظر در ارائه مراقبت های پرستاری درمانی در صورت نیاز
توانایی ثبت دقیق مداخالت و اقدامات پرستاری و درمانی انجام شده برای خانواده و گروه
ارزیابی دقیق کلیه اقدامات پرستاری و درمانی ارائه شده برای خانواده و گروه
توانایی ارزیابی خانواده و گروه از نظر نتایج خانواده درمانی و گروه درمانی در هر جلسه و در خاتمه
ارزشیابی

*وظایف دانشجویان:
الف  :در رابطه با گروه درمانی
 -3در بدو ورود ارائه معرفی نامه به مسئول واحد بالینی انتخاب شده جهت انجام گروه درمانی
 -5حضور دانشجو در یک محیط درمانی  ،آموزشی و یا اجتماعی مناسب به منظور انتخاب اعضاء بر اساس نکات آموزشی
فراگرفته جهت تشکیل یک گروه درمانی و گزارش نحوه انتخاب اعضاء به استاد درس
 -1در صورت انتخاب گروهی از بیماران بخش بهتر است هفته دوم بستری باشد
 -4در حضور استاد مربوطه حداقل  5جلسه گروهی برقرار نماید
 -5به طور مستقل حداقل  4جلسه گروهی برقرار نماید
 -6هر جلسه روانپرستاری گروهی را که اجرا نموده است  ،در حضور استاد مربوط بررسی و رفع اشکال نماید.
 -9جلسات روانپرستاری گروهی که به طور مستقل اجرا نموده است را مکتوب نماید.
 -8گزارش نهایی انجام روانپرستاری گروهی خود را به صورت سمینار در جمع دانشجویان در پایان کار آموزی ارائه نماید
 -7جنبه های اخالقی  ،حقوقی و قانونی را در مراقبتهای روانپرستاری گروهی رعایت نماید.
 -31سمینارهای ارائه شده توسط دانشجویان را ارزشیابی نماید

ب -در رابطه با خانواده درمانی :
 -3در بدو ورود ارائه معرفی نامه به مسئول واحد بالینی انتخاب شده جهت انجام خانواده درمانی
 -5حضور دانشجو در کنار خانواده مراجعه کننده به کلینیکهای مشاوره و جلسات آموزشی به خانواده
 -1برقراری مصاحبه با خانواده انتخابی در حضور استاد مربوطه حداقل  5جلسه
 -4برقراری مصاحبه با خانواده انتخابی به طور مستقل حداقل  4جلسه
 -5هر جلسه روانپرستاری خانواده را که اجرا نموده است  ،در حضور استاد مربوط بررسی و رفع اشکال نماید.
 -6جلسات روانپرستاری خانواده که به طور مستقل اجرا نموده است را مکتوب نماید
 -9گزارش نهایی انجام روانپرستاری خانواده خود را به صورت سمینار در جمع دانشجویان در پایان کار آموزی ارائه نماید
 -8جنبه های اخالقی  ،حقوقی و قانونی را در مراقبتهای روانپرستاری خانواده رعایت نماید.
 -7سمینارهای ارائه شده توسط دانشجویان را ارزشیابی نماید

*روش تدریس :
مشاهده روانپرستاری گروهی و خانواده  ،انجام مداخالت تخصصی تحت نظارت استاد و انجام مداخالت به طور مستقل با هماهنگی
استاد،ارائه گزارش نهایی انجام مداخالت روان پرستاری گروهی و خانواده ،طبق فرایند پرستاری توسط دانشجو در قالب سمینار در
جمع دانشجویان با حضور استاد
عصر ) 4 :و هر دانشجو موظف است که
*مجموع ساعات کار در بخش برای هر دانشجو  53ساعت ( کشیک ها :صبح 6 :
معرفی نامه کتبی از مدیر محترم گروه روانپرستاری جهت معرفی خود به مراکز روان پزشکی مربوطه دریافت نماید و پس از طی
مراحل قانونی تصویر آن را همیشه به هنگام مراجعه به بخش همراه داشته باشد.
تبصره :در یک روز کارآموزی صبح وعصر( به صورت  )longممنوع است
*محل ارائه نتایج ارزشیابی فراگیران
نتایج ارزشیابی در تابلو اعالنات گروه روانپرستاری و در سایت اعالم خواهد شد.

نحوه ارزشیابی دوره طبق  Logbookاز  22نمره:
نمره پایان درس مداخالت روان پرستاری گروهی و خانوادگی بر اساس شرایط زیر ارزشیابی و ارائه می شود:
ارزشیابی استاد به صورت مشاهده عملکرد دانشجو  -همکاری نزدیک با اعضای تیم سالمت روان ( به ویژه همکاری
های بین حرفه ای )واستاد-رعایت اصول اخالقی وحرفه ای
( 31نمره)
انجام به موقع فعالیتها و ارایه به موقع گزارش های کار (راندها وواحد های تخصصی )
-

تدوین و ارائه گزارش کاربالینی به صورت کتبی (بارعایت اصول فرآیند پرستاری)

( 8نمره)

-

ارائه شفاهی گزارش کاربالینی (به صورت سمینار یا ژورنال کلوپ )در جمع دانشجویان

(5نمره)

*سیاست ها و قوانین درس :
حضور به موقع در محیط بالینی الزامی است .
هر دانشجو در طول یک روز تنها می تواند در یک شیفت حضور پیدا کند (شیفت صبح یا عصر با هماهنگی استاد)
در صورت داشتن حتی یک روز غیبت در صورت مجاز بودن با نظر دانشکده درس حذف شده و در صورت غیر مجاز بودن صفر
تلقی می گردد.
زمان شیفت صبح از  9/11تا  35/11و شیفت عصر از  31/11تا  38/11می باشد
رعایت كلیه شئونات اخالقي ،آموزشي ضروري است.
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