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 شرح درس:  
سرطان از پیشگیری تا بازتوانی آشنا شده و با بکار گیری  در این درس فراگیران با مفاھیم مربوط بھ مراقبت از بیماران مبتال بھ  

مفاھیم آموختھ شده در بالین و در عرصھ ارائھ خدمات بھ بیماران مبتال بھ سرطان و خانواده ھای آنان در سطح جامعھ موجب  
 .ارتقای کیفیت زندگی بیماران خواھد شد

 ھدف کلی درس:

مراقبت پرستاری در اختالالت انکولوژیک و عوارض ناشی از بیماری و نیز  آشنایی و کسب مھارت فراگیران در خصوص 
 عوارض جانبی ناشی از درمان ھای مربوطھ بر اساس مدل فرایند پرستاری و مبتنی بر شواھد 

 

 : رفتاری اھداف

 :باشند قادر  فراگیران رودمی انتظار  درس این پایان در

 روانی، اجتماعی و معنوی) در سطوح مختلف پیشگیری را ارائھ کند.خدمات جامع پرستاری( جسمی، روحی،  .۱
 برنامھ آموزش بھ خانواده ھای در معرض خطر جھت  انجام غربالگری سرطان ھای شایع را طراحی و اجرا کند. .۲
 آموزش بھ بیمار و خانواده در مراقبت از خود را اجرا کند. .۳
داروھا و مواد سایتوتوکسیک در حـین ارائـھ خـدمات بـھ بیمـار را رعایـت موازین حفاظت از خود در برابر رادیو   .٤

 کند.
مراقبتھای پرستاری مبتنی بر شواھد از بیماران و خانواده ھای آنھا در بخش ھای رادیـوتراپی و شـیمی درمـانی را  .٥

 انجام دھد.
انان در مورد نحـوه پیشـگیری و  از نحوه اجرای پروتوکلھای شیمی درمانی آگاھی داشتھ و بھ بیمار و خانواده ھای .٦

 کنترل عوارض ناشی از آنھا آموزش دھد.



 
 

 
 
 
 
 

  اجتماعی بیماران مبتال بھ سرطان مشارکت کند.-در برنامھ ریزی و اجرای برنامھ ھای بازتوانی جسمی روانی  .۷
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 روش تدریس: 

بخش ھای رادیوتراپی داخلی و   –بخشھای شیمی درمانی سرپایی  -بخش ھای داخلی و جراحی سرطان  عرصھ 
ماموگرافی و.. )  با توجھ بھ برنامھ زمانبندی شده کھ   –مراکز تشخیص سرطان( رادیوایزوتوپ  -رادیوتراپی خارجی 

 متعاقبا اعالم میشود. 
 

 وظایف فراگیران: 

 کارآموزی  در  غیبت بدون و  بموقع و کارا حضور  -۱
 انجام تکالیف مربوطھ  -۲

 
 

 قوانین و مقررات کالس: 

 . شد  خواھد  منظور صفر  نمره دانشجو  براي  درس، ساعات   مجموع ۱۰/۱ از بیش  غیبت صورت  در -۱
 رعایت کدھای اخالقی اعالم شده توسط آموزش دانشکده  -۲

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ارزشیابی: نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط بھ ھر 

نمر  عنوان ارزشیابی ردیف

 ه

حضور فعال در بخش(درمانگاه شیمی درمانی و رادیوتراپی) و محیط بالینی مرتبط و ارزشیابی   ۱

 عملی پایانی 

۱۰ 

ارائھ یک گزارش از مددجویان مبتال بھ اختالالت انکولوژیک از بررسی وضعیت سالمت تا   ۲

 پرستاری با تاکید بر مراقبتھای دارویی و تغذیھ ای ارزشیابی بر اساس الگوھای 

 

٤ 

 ٦ پاسخ بھ سناریوھای مجازی  ۳

 

 

 

 

 

 

 

 


