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*مقدمه و شرح درس:
بکارگیری دانش حرفه ای و تخصصی اعتیاد و نیز ارائهی مراقبت های تخصصی و مشاوره های الزم به مددجویان و خانواده
هایشان از پیشگیری تا توانبخشی ،در عرصه های بالینی ،از ضرورت های اصلی رشته روانپرستاری می باشد و لذا ،پرداختن به
این موارد در قالب برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد ،ضروری می باشد.
*اهداف كلي:
ارتقاء دانش ،نگرش و عملکرد حرفه ای در ارائه خدمات پیشگیری ،مراقبتی و توانبخشی تخصصی به مددجویان مبتال به
پدیده سوء مصرف و وابستگی به مواد
*اهداف رفتاري:
در پایان درس از دانشجو انتظار می رود:
 -1توانایی بررسی و شناخت دقیق بیمار مبتال به وابستگی و سوء مصرف مواد را در حیطه های مختلف ،فردی،
خانوادگی ،و اجتماعی ،را داشته باشد.
 -2مشکالت مرتبط با بیماران را طبقه بندی و تشخیص های مراقبتی متناسب با مشکالت ،ارائه نماید.
 -3توانایی برنامه ریزی در ارئه مراقبت به بیماران مبتال به وابستگی به مواد ،با تأکید بر اولویت بندی نیازها را داشته
باشد.

 -4مراقبت های پرستاری تدوین شده و برنامه ریزی شده را اجرا نماید.
 -5آموزش به بیمار ،خانواده و جامعه ،در زمینه پیشگیری ،درمان و توانبخشی بیمار مبتال به واابستگی به مواد را به
اجراء بگذارد.
 -6توانایی ارزشیابی و قضاوت در مورد میزان دستیابی به اهداف را داشته باشد.
 -7توانایی تدوین برنامه ترخیص را برای بیمار و خانواده ،را نشان دهد.
*روش تدريس و وسايل مورد نياز:
حضور در مراکز درمانی مرتبط با درمان و ترک اعتیاد
مشاهده نحوهی مراقبت و مداخله در درمان و ترک اعتیاد
مشارکت در فرایندهای درمان و ترک اعتیاد مددجویان
مراقبت از مددجویان ترک اعتیاد
بحث گروهی ،کنفرانس و استفاده از وایت بورد ،کامپیوتر و فیلم.
*مسئوليتها و فعاليتهاي فراگيران:
 حضور فعال و مرتب در برنامه کارآموزیشرکت فعال در کارآموزی و تشریک مساعی درمراقبتها کسب اطالعات زمینه ای و پایه در مورد مباحث مربوط تهیه سمینار علمی تعیین شده در رابطه با مباحث از منابع جدید و متنوع*درصورت عدم انجام تكاليف نمره آن حذف خواهد شد.
*روش ارزشيابي :
ارائه سمینار:

 2نمره

ارائه یک برنامه مراقبتی برای بیمار مبتال به وابستگی به مواد:

 6نمره

ارائه یک برنامه آموزشی برای بیمار و خانواده ،جهت دوره بعد از ترخیص:
عملکرد بالینی مناسب و حرفه ای:

 6نمره

 6نمره

*نتايج ارزشيابي در تابلو اعالنات گروه روانپرستاري اعالم خواهد شد .
* سياستهاي مسئول درس :
 -1غیبت غیر مجاز بیش از  1/10مجموع ساعات ،نمر کارآموی صفر محسوب می گردد.
 -2غیبت مجاز بیش از  1/10مجموع ساعات درس منجر به حذف کارآموزی خواهد شد.
 -3تشخیص موجه بودن غیبت در کارآموزی بر عهده شورای محترم آموزش دانشکده است.
 5رعایت کلیه شئونات اخالقی ،آموزشی ضروری است.
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