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 بسمه تعالی

 و خدمات بهداشتی درمانی بابل دانشگاه علوم پزشکی

 دانشکدة پرستاري و مامایی فاطمه زهرا رامسر

 يبررسی وضعیت سالمت سالمند نام درس :

 ساعت( 11کارآموزي )واحد  1ساعت( و  11واحد نظري ) 1:  تعداد واحد :

 نیمسال اول  91 - 96 : سال تحصیلی

  11 -11 چهار شنبه سه شنبه و  : زمان تشکیل کالس

 8-14شنبه  سه: کارآموزيزمان 
 دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد پرستاري سالمنديفراگیران: 

 و همکاران کریمی هنگامه مدرس:

از ابزارهاي بررسی  فادهاستبا  حال از مدد جوي سالمند و خانوادهاین درس دانشجو با نحوه اخذ شرح رد :شرح درس

نات جسمی هر یک از ایوضعیت سالمت جامع و اختصاصی آشنا گردیده و به صورت نظري و عملی با نحوه انجام مع
 گانها تسلط بیشتري پیدا می  نماید.را

 اهداف درس:

روانی و روحی،جسمی،به شکل جامع و در ابعاد  دسی وضعیت سالمت مددجویان سالمنردانشجو بر بر هدف کلی:
 اجتماعی تسلط یابد و این مهارت  را در تهیه و تدوین فرآیند پرستاري و ارائه مراقبتهاي تخصصی بکار گیرد.

 :انتظار میروددانشجو از این واحد درسیپایان در اهداف ویژه:

 .را شرح دهد مددجوي سالمنداصول صحیح مصاحبه با  -

 ند.کرا ثبت  ي سالمندمددجو سالمتی تاریخچهبه اطالعات مربوط ،از اصول علمی با استفاده -

 با کاربرد مهارتهاي ضروري آن انجام دهد.را  ي سالمندمعاینات فیزیکی مددجو -

 را تفسیر کند. ي سالمندنتایج آزمایشات تشخیصی مددجو -

نتایج آزمایشگاهی  با استفاده از یافته هاي معاینات فیزیکی، را به طور کاملسالمند وضعیت سالمت مددجوي -
 د.کنو پرتونگاري بررسی 

 یافته هاي طبیعی را از غیر طبیعی تفکیک نماید. -

 با توجه به یافته ها برنامه مراقبت پرستاري از مددجوي سالمند را طراحی و برنامه ریزي کند. -

  :وظایف دانشجو

 : هاز دانشجویان انتظار می رود ک

 داراي زیر بناي علمی مناسب براي فراگیري مطالب مورد تدریس باشند. -

به طور منظم و بدون غیبت در کالسهاي درس و  محیط کارآموزي حضور داشته و در بحثهاي علمی شرکت  -
 موثر داشته باشد.

 .تکالیف درسی را به طور کامل و دقیق انجام و در موعد مقرر تحویل دهند -
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 :تکالیف دانشجو

هر یک از  ،حث مربوط به معاینات فیزیکیامبو کارآموزي گزارش بررسی سیستمها: پس از اتمام تدریس  -1
بستري در سالمند در بالین مددجویان  ونموده انتخاب را سه سیستم از سیستمهاي بدن انسان دانشجویان 

  ،91/ 11/8)زمان مقرر ر د خود رابکار گرفته و نتیجه کار بالینی  آموزشها را  ،درمانی -یکی از مراکز آموزشی
 ارائه می نماید.  (11/9/91 ، 91/ 1/9

را بطور کامل  بستري در مراکز درمانی سالمند  هر یک از دانشجویان یک بیماردر پایان واحد گزارش نهایی:  -1
)حداکثر تا تاریخ  و ارائه می کنند.جامع طراحی  پرستاري برنامه مراقبت بررسی نموده و بر اساس آن یک 

14/11/91) 

 نحوه ارزشیابی:

 درصد 1    حضور فعال درکالس و کارآموزي                 

 درصد 11   گزارش(                1گزارش بررسی سیستم )

 درصد 11      گزارش نهایی                                             

 درصد 11                 آزمون پایان ترم کارآموزي            

 درصد41  تئوري                                 آزمون پایان ترم

 درصد111      جمع                                                        
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 بررسی وضعیت سالمت سالمنديتقویم درسی  

 

 مبحث جلسات درس

 مهارتهاي معاینه،ابزار هاي ارزیابی  معرفی درس، 11-11 (11/6/91) چهارشنبه جلسة اول

 اخذ شرح حالاصول مصاحبه و  11-11( 6/1/91)سه شنبه  جلسة دوم 

 سیستم اندوکرین  - ناخن مو و بررسی وضعیت سالمت پوست ، 11-11( 1/1/91)سوم چهار شنبه جلسة 

 بررسی وضعیت سالمت حواس ویژه 11-11( 11/1/91)سه شنبه   چهارم جلسة 

 سر و گردن   -بررسی وضعیت سالمت حواس ویژه                       11-11( 14/1/94)چهار شنبه  جلسة پنجم 

 پستانها و زیر بغل بررسی وضعیت سالمت قفسه سینه، 11-11 (18/1/91جلسة ششم )

 عروقی -بررسی وضعیت سالمت سیستم قلبی 11-11 (1/8/91تم )فجلسة ه

 تناسلی   –بررسی وضعیت سالمت شکم و سیستم ادراري  11-11 (11/8/91م )هشتجلسة 

 وضعیت سالمت سیستم اعصاب و عضالنی حرکتی 11-11 (19/8/91)نهم جلسة 

 مروري بر یافته هاي پاراکلینیکی در سالمندي  ) متعاقبا اعالم می گردد(جلسه دهم و یازدهم 

 کارآموزي    9/91/ 11تا      11/1/91از  صبح سه شنبه ها 

 آزمون عملی 1/11/91     


