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شرح درس:
اين درس شامل اختالالت سیستم هاي حسي ،شناختي ادراكي و متابولیکي مي باشد .ضمن تدريس اين دروس به دانشجو
كمک مي شود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلي تلفیق نموده و با بهره گیري از اساس فرآيند پرستاري به مراقبت از
مددجويان بزرگسال و سالمند نیازمند درمان ها و مداخالت پرستاري در بیماري هاي داخلي و جراحي بپردازد.

اهداف کلی:
دانشجويان پس از پايان دوره با كلیات و مفاهیم زير بنايي در مراقبت از بیماران بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت شايع شناختي ادراكي
(بیماري هاي سیستم اعصاب) ،اختالالت حسي(گوش ،حلق و بیني ،چشم) و اختالالت متابولیک از پیشگیري تا نوتواني با تأكید بر آموزش بیمار
و خانواده او آشنا شوند .با به كارگیري يافته هاي علمي در مراقبت از بیماران در جهت رفع نیاز آنان كوشش نمايند .ضمن اينکه با شناخت
حاالت در هنگام سالمت و بیماري و بررسي احتیاجات بیمار بتوانند تصمیم گیري مناسب در انتخاب اولويت ها را داشته باشند .

اهداف جزئی:
دانشجویان در پایان درس قادر خواهند بود:
آناتومي فیزيولوژي سیستم اعصاب ،گوش وحلق و بیني ،چشم و غدد را توضیح دهند.
بررسي وشناخت بیمار مبتال به اختالالت اعصاب،گوش و حلق و بیني ،چشم و غدد راشرح دهند.
تست هاي تشخیصي اختصاصي بیماري هاي سیستم اعصاب،گوش وحلق و بیني ،چشم و غدد را توضیح دهند.
علل ،عالئم و نشانه ها ،اصول درمان و مراقبت ،اختالالت سیستم اعصاب را شرح دهند.
درجات اختالالت سطح هوشیاري را نام برده و ويژگي هاي هر يک را شرح دهند.
نیازهاي مراقبتي مختلف بیمار بیهوش را شرح داده و مداخالت پرستاري مهم را براي اين بیماران بیان كنند.
با بیماري هاي شايع گوش ،اعمال جراحي و مراقبت هاي پرستاري مربوط به آن آشنا شوند.
انواع اختالالت چشم شامل بیماري هاي كاتاراكت وگلوكوم و بیماري هاي شبکیه و مراقبت هاي پرستاري مربوط به آن را
توضیح دهند.
اهداف بسیار اختصاصي تر و جزيي تر در هر جلسه به اطالع رسانیده مي شود.

روش تدریس:
روش هاي سخنراني ،پرسش و پاسخ ،استفاده از power point

قوانین کالس:
از دانشجو انتظار مي رود:
به موقع در كالس حاضر شود و نظم و ترتیب ،اصول اخالقي را در كالس رعايت كند.
رعايت حرمت كالس را بنمايد.
تلفن همراه خود را خاموش نمايد.
در بحث ها فعاالنه شركت نمايد.
قبل از ورود به كالس در مورد درس همان جلسه (طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
تکالیف را بموقع ارائه نمايد.
ارائه ترجمه يک مقاله التین ) از سال  2014به بعد ( يا ارائه يک مقاله مروري با استفاده از جديدترين منابع اعم ازكتب و
مقاالت ،ضمن ارائه خالصه آن در كالس.

سنجش و ارزشیابی:
-1
-2

-3
-4

حضور فعال و شركت در بحث هاي مطرح شده دركالس و پاسخ گويي به سواالت و نداشتن غیبت.
ارائه مقاله مروري يا ترجمه يک مقاله التین فقط در ارتباط با يکي از مباحث تدريس كه الزم است در كالس ارائه
گردد .دانشجويان الزم است در ابتداي ترم و شروع كالس ها آمادگي و نحوه شركت فعالیت هاي مذكور به استاد
اعالم و قبل از پايان زمان تشکیل كالس ها مقاله خود را با هماهنگي استاد در كالس ارائه دهند.
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