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(دکتر و اساتید مدعو دکتر طالقانی و دکتر بھرامی:اساتید درس
 موسوی زاده و دکترشربافچی زاده) 

 

 شرح درس:  
در این درس فراگیران با اتکا بھ آموختھ ھای قبلی، با اصول  مراقبت جامع از مبتالیان بھ بیماری غیر قابل عالج، بـا کنتـرل 
درد، ناراحتی و سایر عالئم و مشکالت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنـوی بـا ھـدف ارتقـاء کیفیـت زنـدگی بیمـار و 

و بھ عنوان عضوی کلیدی در تیم بھداشتی درمانی در اجرای مراقبـت جـامع و کـل نگـر   نان آشنا خواھند گردیدآخانواده ھای  
 مبتنی بر شواھد ایفای نقش می نمایند.

 

  ھدف کلی درس:
تلفیق و بکار گیری راھبردھای یادگیری نظری و عملی بھ منظور ارائھ مراقبت مـؤثر و کارآمـد از بیمـاران و خـانواده ھـای 

گیرند. این امر با در نظر گرفتن یکی از بیماریھای صعب العالج بوده و تحت مراقبت و درمان قرار میآنان است کھ مبتال بھ  
بیمار بھ عنوان یک کل و یکپارچھ و دارای ابعاد جسمی، روحی وروانی، اجتماعی و معنوی  با ارائھ کلیھ جنبھ ھای مراقبتی 

 .یی بخشیدن از درد ورنج بیماری صورت می گیردمبتنی بر شواھد برای بیمار و خانواده آنان در جھت رھا
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 : رفتاری اھداف
 : باشند  قادر فراگیران  رودمی  انتظار درس  این پایان در

 تاریخچھ و زمینھ ھای فرھنگی ایجاد و توسعھ مراقبتھای تسکینی را توضیح دھد.   .۱

 مراقبتھای تسکینی را تعریف کند.  .۲

نحوه مواجھھ با بیماریھای پیشرونده و مرگ (شامل زندگی با مرگ، مراقبت ھای روانی، مشارکت خانواده و   .۳
 تیم مراقبتی، حفظ تعادل) را توضیح دھد.  

 کیفیت زندگی را توضیح و ارتباط و کاربرد آن در مراقبت ھای تسکینی را تحلیل کند.  .۴

 خانواده نیازمند بھ مراقبت تسکینی را شرح دھد.  مھارتھای ارتباطی الزم برای مدیریت مددجویان و   .۵

 نقش خود آگاھی و مراقبت از خود در بھبود اقدامات تسکینی را بیان کند. .۶

 نقش امید، شجاعت و معنویت در افزایش کیفیت زندگی را توضیح دھد.  .۷

 نقش پرستار و تیم مراقبتی در کشف عود مجدد عوارض و تخفیف روند بدخیمی را شرح دھد.  .۸

 نقش تغذیھ در پیشگیری و کنترل عوارض مددجو را توضیح دھد.  .۹

 مدیریت درد از طریق مشتقات تریاک را بیان کند. .۱۰

نقش پرستار در کنترل نشانگان جسمی و روانی شایع مراحل نھایی زندگی( از قبیل: درد ، تھوع ، استفراغ،  .۱۱
 گیجی ، و منگی) را شرح دھد.  یبوست، بی اشتھایی، خستگی، تنگی نفس، بیخوابی،اضطراب، افسردگی،

 اورژانس ھای تسکینی را توضیح دھد.   .۱۲

 موانع موجود، افق توسعھ و آینده درمانھای تسکینی را توضیح دھد.  .۱۳

بھ مقایسھ تفاوت و شباھت ھای دو واحد ارایھ دھنده مراقبتھای تسکینی و مراقبت ھای مراحل پایانی زندگی  .۱۴
 بپردازد.

 خود را پیرامون مرگ و احتضار بیان دارد. تجارب شخصی و دیدگاه ھای  .۱۵

 

  منابع درس

 :یریادگی ی ضرور ی و محتواھا  ی منابع اصل

 ۱۳۹۱بھرامی، مسعود. کیفیت زندگی در سرطان و بیماریھای مزمن: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفھان،  .۱۶

 بھرامی، مسعود. بیماری ھای سرطان و مراحل پایان زندگی: ترجمھ برونر و سودارث   .۱۷

بھرامی و ھمکاران. تازه ھایی در کنترل درد با تاکید بر درد سرطان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفھان،  .۱۸
۱۳۹۳ 

علوم پزشکی اصفھان    دکتر موسوی زاده و ھمکاران"مجموعھ کتب مراقبت معنوی: نیاز سنجی معنوی"  دانشگاه .۱۹
۱۳۹۷ 
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2. Hegner, B.R. Gerlach, M.J. (Last edition)" Assisting in Long- Term Care" Thomson. 

3. Buckley, J. (2008) “Palliative care: An integrated approach.”  Philadelphia:Wiley- Blackwell. 

4. Itano .J, Brant. J,. Conde. F, Saria. M. (2016) Core curriculum for oncology nursing, 5th. 
Elsevier. 

5. Singh, D.A( last edition) " Effective Management of Long-Term care facilities", Sudbury: 
Jones & Bartlett publishers. 

6. Kemp, C. (last edition)" terminal Illness: A guide to Nursing care" , Philadelphia: Lippincott. 

7. Lugton, J. & Mcintre, R.(last edition)" Palliative care: The Nursing Role" Elsevier. 

8. Cowen, P.S. & Moorhead, S.(Last edition)" Current issues in Nursing" Philadelphia: Mosby 
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 :درس یقابل استفاده برا ی نترنتی ا یگاھھایپا

1. http://elearnica.ir/thesis/7052 

2. https://palliativecare.org.au/ 

3. http://macsa.ir/fa/ 

4. http://www.spcf.ir/ 

 

 :روش تدریس
افزار    نرم  یادگیری   ابزار.  گردد  می   ارائھ   ) آفالین(ھمزمان  غیر  و   )آنالین(  ھمزمان  بصورت   اینترنت  طریق  از  کھ   مجازی  آموزش 
آموزشی،    دوره  و  درس   اطالعات  ارائھ  جملھ  از  ھا  فعالیت  کلیھ  کھ   است  نوید  سمانھ  حاضر   حال  در  کھ  الكترونیكی  یادگیری  مدیریت

تقویم   پیامھا،  انتقال   مدرسان،   توسط   بازخورد   ارائھ   تكالیف،   ارائھ  فعالیتھا،  از   گزارش   ارائھ   فراگیران،  و   اساتید  فعالیتھای  ضبط 
یک    دانشجویان  تقاضای  صورت در .  گردد   می   انجام  آن   طریق  از  برخط  نھای   آزمو  برگزاری  مھم، وقایع و رسانی  اطالع   و آموزشی

 .شد  خواھد  تشكیل دانشجویان بھبیشتر  رسانی اطالع  جھت  آموزش تایید مورد اجتماعی ھای  شبكھ  از یكی در نیز مجازی  گروه
 
 

 وظایف فراگیران: 

  ستمی س  یبر رو )دی سامانھ نو ( یكی الكترون  یری ادگی  تی ر ی رود کھ بھ نرم افزار مد یانتظار م انی از دانشجو نی در جلسات آنال -۱
آن با    نی گزی جا  ااسکای روم ی در نرم افزار    نی جلسات در کالس آنال  می آن بر اساس تقو  ق ی و از طر  یخود دسترس  ھوشمند

 تمرکز اصلی بیشتر بر رفع اشکاالت و پاسخ بھ سواالت دانشجویان است.   .شرکت نمایند دانشكده   آموزش  ھی توص

  ضمن مطالعھ الزم است کھ بھ   انی گردد کھ دانشجو  یم   یجلسات بارگذار   می مطالب بر اساس تقو  ی محتوا   نی در جلسات آفال -۲
بھ روز نرم افزار    ط ی با توجھ بھ شرا  فی تكال  نی شده پاسخ دھند. ا  نیی تع  یترم و در بازه زمان   نی مطرح شده در ح  فی تكال
بھ سواالت چالش  دی نو  یكی الكترون   ی ری ادگی   تی ری مد پاسخ  است شامل  باشد.  وھای سناریا    / ی ممكن  آموزشی  ازای  ھر    ی بھ 

این دانشجویان  موظف    شود.   ی م  ی بارگذار   یری ادگی   ت ی فعال  ک ی چھار جلسھ حداقل   تا یک مقالھ علمی  عالوه بر  ھستند 
مروری بر اساس موضوع مرتبط با مراقبت تسکینی با مشورت با مسئول درس تھیھ و بصورت کتبی ارائھ دھند. در تھیھ  

 ھجری شمسی بھ بعد استفاده گردد.  ۱۳۹۰میالدی و  ۲۰۱۰این مقالھ از منابع سال 
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 : ات کالسرقوانین و مقر

سامانھ  ی در  كی الكترون   یر ی ادگی   تی ری جلسات بھ نرم افزار مد  می رود بر اساس تقو  یانتظار م  انی از دانشجو  ن،ی در جلسات آنال -۱
کنند. دانشجو    دای پ   یھوشمند خود دسترس  ستمی س  یبر رو   اسکای روم یا مشابھ ان با توجھ بھ پیشنھاد آموزشو نرم افزار    دی نو
تر فراھم    ع ی و وس  شتری جھت بحث و گفتگو ب   نھ ی کالس درس حاضر شده تا زمجلسات در    می توجھ بھ تقو  بای  قبل  ی با آمادگ  دی با

 .گردد ی مشخص م نوید  در قسمت کالس سامانھ نی آنال  ی ساعت کالس ھا و  نکی گردد . ل
تقو  نی در جلسات آفال  -۲ بھ  توجھ  فا  می با  بھ  پ (درس، قسمت محتوا    ل ی جلسات پس از ورود    ل ی فا  دھا،ی اسالاف کتاب،  ی د   یمانند 

. ندی استفاده نما  امی پ   افت ی در  ا ی ارسال    یبرا   امی از قسمت پ   توانندی م  انی . دانشجوندی فرما  نی را بصورت مرتب بازب   ف ی و تكالی)صوت 
 پاسخ دھند.  فی شده بھ تكال نیی تع یدر بازه زمان  دی با انی دانشجو

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط بھ ھر ارزشیابی: 

 نمره ارزشیابیعنوان  ردیف 

 ۲ شرکت و حضور فعال در فضاھای مشارکتی آفالین و جلسات آنالین ۱

 ۲ تکالیف حین دوره  ۲

 ۳ مقالھ مروری  ۳

 ۱۳ آزمون پایان ترم ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 ی درس زمانبندجدول 

                          ۵۱۱۵۶۷شماره درس:      مراقبت ھای تسکینی و نقش پرستار در آن(تئوری)                  عنوان درس:    

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال: نیمسال اول  نیمسال تحصیلی و   

                                                  عصر ۴-۲زمان کالس: سھ شنبھ          پرستاری   ۳فراگیران: پرستاري، كارشناسي ارشد ترم    

 

 مدرس  فعالیت یادگیری منابع و نوع محتوا  امکانات مورد نیاز  نحوه ارائھ  رئوس مطالب تاریخ  جلسھ

۱ 

 سھ شنبھ 

۳۰  
 شھریور 

۴-۲ 

تاریخچھ  معرفی طرح درس، 
مراقبت تسکینی و آسایشگاھی در  

 جھان و ایران، تعریف و اصول

ھای دیاسال پی دی اف و  سامانھ نوید  آنالین 
بارگذاری شده   از بخش  

مربوطھ برونر مرحلھ  
 پایان زندگی

 دکتر بھرامی  گفتگو در شرکت 

۲ 

 سھ شنبھ 

 مھر  شش 

۴-۲ 

ارتباط مراقبت تسکینی با کیفیت  
زندگی، ابزارھای مناسب کیفیت  

زندگی در مراقبت تسکینی،  
موانع و افق توسعھ مراقبت  

 تسکینی

ھای دیاسال پی دی اف و  سامانھ نوید  الینآف
بارگذاری شده   از بخش  

مربوطھ کتاب کیفیت  
 زندگی

 دکتر بھرامی  شرکت در گفتگو

۳ 

 سھ شنبھ 

 مھر  ۱۳

۴-۲ 

اجتماعی از   -مراقبت ھای روانی
بیمار با با بیماری رو بھ پیشرفت 

نحوه گفتن  و نزدیک بھ مرگ،
خبر بد در فرھنگ ھای مختلف  

بیمار، مھارتھای  و و واکنش 
ارتباطی الزم برای مدیریت  

مدجویان و خانواده نیازمند بھ 
 مراقبت تسکینی

ھای دیاسال پی دی اف و  سامانھ نوید  الین نآ
بارگذاری شده   از بخش  

مربوطھ کتاب کیفیت  
 زندگی

 دکتر طالقانی  شرکت در گفتگو

۴ 

 سھ شنبھ 

 مھر۲۰

۴-۲ 

اورژانس ھای تسکینی و  
اورژانسھای سرطان (متابولیک 

 و ساختاری)  و نقش پرستار 

ھای دیاسال پی دی اف و  سامانھ نوید  الینفآ
بارگذاری شده   از بخش  

 مربوطھ کتاب باکلی 

  شرکت در گفتگو

 دکتر طالقانی 

 

۵ 

 سھ شنبھ 

 مھر  ۲۷

۴-۲ 

  -مراقبت در نشانگان شایع جسمی
روانی شایع در مراحل نھایی  

 زندگی  با تاکید بر درد 

ھای دیاسال پی دی اف و  سامانھ نوید  الین نآ
بارگذاری شده   از بخش  

 مربوطھ کتاب درد 

 زاده   دکتر شربافچی شرکت در گفتگو

 

۶ 

 سھ شنبھ 

 آبان ۴

۴-۲ 

مدیریت پاسخگویی تعارضات 
 بیمارانمعنوی 

ھای دیاسال پی دی اف و  سامانھ نوید  آنالین 
بارگذاری شده   از بخش  

مربوطھ کتب  مراقبت  
 معنوی

 دکتر موسوی زاده  شرکت در گفتگو


