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

و بھ عنوان عضوی کلیدی در تیم بھداشتی درمـانی در اجـرای 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 مؤثر و کارآمد از بیماران و خانواده ھای آنان 

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

 .یی بخشیدن از درد ورنج بیماری صورت می گیردبر شواھد برای بیمار و خانواده آنان در جھت رھا

 

 : رفتاری اھداف
 : باشند  قادر فراگیران  رودمی  انتظار درس  این پایان در

در   یکننده زندگ دی تھد یھای ماری ب  عی شا  یدر عالئم ونشانھ ھا  ماری و شناخت و مراقبت از ب  ی . نحوه بررس۱
 یب   ،یجی تنفس، تھوع و استفراغ ، اختالالت خواب، گ یچون:  درد، سخت  ی با تمرکز بر موارد یبعد جسم

 . دی و اضطراب را ارائھ نما یافسردگ بوست، ی  ،یاری اخت  یب  ،ییاشتھا
آنھا تا  تی را ارائھ و وضع یدرمراکز درمان  ین ی تسک یمراقبت ھا ازمندی ن  مارانی بھ ب  ی . خدمات پرستار۲



 
 

 
 
 
 
 

 .  دی نما یری گی منزل را پ 
را ارائھ   یری شگی ) در سطوح مختلف پ   یو معنو  یاجتماع ،ی،روحی (جسم ی پرستار. خدمات جامع ۳

 .دی نما
 و خانواده در مراقبت از خود را اجرا کند.   ماری . آموزش بھ ب ۴
  ماری ارائھ خدمات بھ ب  نی در ح کی کس توتوی داروھا و مواد سا  و ی حفاظت از خود در برابر راد  نی . مواز۵

 کند.  تی رارعا
در حال مرگ و   مارانی بھ ب  یو معنو یفرھنگ  لی با درنظر گرفتن مسا ھ ی اول یبرنامھ مراقبت  کی . بتواند ۶

 دھد.  ھی ارا شانی خانواده ھا
را بداند و   ین ی بال ط ی در شرا مارانی ب   یو معنو یاجتماع  ،یعاطف ،ی. نحوه مواجھھ با موضوعات اخالق۷

 .دی اجرا نما
 

  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،  .۱

 بھرامی، مسعود. بیماری ھای سرطان و مراحل پایان زندگی: ترجمھ برونر و سودارث   .۲

اصفھان،   .۳ پزشکی  علوم  دانشگاه  انتشارات  سرطان:  درد  بر  تاکید  با  درد  کنترل  در  ھایی  تازه  ھمکاران.  و  بھرامی 
۱۳۹۳ 
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3. Buckley, J. (2008) “Palliative care: An integrated approach.”  Philadelphia:Wiley- Blackwell. 
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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/ 
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 :روش تدریس
 تاریخ ھا متعاقبا اعالم خواھد شد) شرکت در برنامھ مراقبت از منزل بیماران تحت مراقبت ھای تسکینی ( دو صبح و دو عصر کھ 

 
 وظایف فراگیران: 

 و انجام تکالیف مربوطھ   کارآموزی در  غیبت بدون و  بموقع، کارا  حضور 

 

 : ات کالسرقوانین و مقر

   . شد  خواھد  منظور صفر  نمره دانشجو  براي  درس، ساعات   مجموع ۱۰/۱ از بیش  غیبت صورت  در .۱
با مرکز  .۲ با ھماھنگی  دارد  امکان  برایش  تعیین شده  ودر ساعاتیکھ  با رضایت شخصی در محدوده زمانی  دانشجو 

 خدمات تسکینی اال در مراقبت در منزل شرکت می کند.  

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط بھ ھر ارزشیابی: 

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف 

گزارش از مددجویان نیازمند  ۴حضور فعال در بازدید از منزل و ارائھ  ۱
بھ مراقبت ھای تسکینی و خانواده آنھا از بررسی وضعیت سالمت تا  

ارزشیابی بر اساس الگوھای پرستاری با تاکید بر مراقبت ھای دارویی  
                              و تغذیھ ای                                                           

 

ھر گزارش  
 درصد  ۲۵

 

 

 

 


