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مقدمه :

این درس به منظور کسب دانش  ،بینش و مهارت در زمینه ناتوانی های روانی در سالمندان و بهبود تطابق خانواده آن ها به منظور کسب استقالل
و بازگشت به زندگی معمول و فعالیت های روزانه زندگی و برخورداری از کیفیت زندگی مطلوب سالمندان در راستای شناخت نیاز ها و ویژگی های
روانشناختی خاص و اصول برقراری ارتباط د رمانی با سالمند و خانواده و مراقبین آنان بر اساس فرآیند پرستاری مد نظر قرار می گیرد  .نظر به نقش
پرستاری سالمندی به عنوان عضو تیم سالمت سالمندی و توانبخشی ضروری است تا دانشجویان با مبانی روان پزشکی و روانشناسی آسیب های
روانی اعم از افسردگی  ،انواع روان نژندی ها و روان پریشی های شایع دوره سالمندی ،اعتیاد  ،اختالالت خواب ،اختالالت عاطفی – جنسی و
دردهای مزمن و روش های مدیریت آن ها آشنا گردند.
الف ) هدف کلی :
هدف کلی درس آشنایی دانشجو با بررسی مشکالت و مسائل شایع روحی  -روانی سالمندان بوده که در چارچوب فرآیند پرستاری مناسب  ،راهکار
های اجرایی به منظور برآیند های مورد انتظار را ارائه می دهد .
ب) اهداف رفتاری :

در پایان این درس دانشجو قادرخواهد بود:
 .1عوامل خطر و چالش های بهداشت روان در سالمندان را نام برده و تعریف کند.
 .2توانبخشی در عرصه اختالالت مزمن روانی سالمند را توضیح دهد.
 .3فرآیند پرستاری در سالمند مبتال به افسردگی را تبیین نموده و به اجرا گذارد.
 .4فرآیند پرستاری در سالمند معتاد (سوء مصرف دارو و مواد ) را توضیح دهد.
 .5فرآیند پرستاری در سالمند مبتال به اختالالت سایکوز (اسکیزوفرنی ) و مهاجم و پرخاشگر را توضیح دهد.
 .6فرآیند پرستاری در سالمند دارای مشکالت جنسی را تبیین نماید.
 .7فرآیند پرستاری در سالمند مبتال به اختالل در الگوهای درک از خود ( اضطراب  ،ترس ،کاهش عزت نفس  ،احساس ضعف ،
ناامیدی و اختالل در تصویر ذهنی) را توضیح دهد.
 .8نکات دارویی و توجهات الزم در مددجوی سالمند مبتال به اختالل روانی تحت درمان دارویی را شرح دهد.
 .9نقش فقدان های شایع سالمندی در بهداشت روان سالمندان (از دست دادن همسر و  )...را تبیین کند.
 .11فرآیند پرستاری در سالمند مبتال به دردهای مزمن را توصیف نماید.
 .11فرآیند پرستاری در فرآیند های خانوادگی و مراقبین مددجوی سالمند دچار فشار و فرسودگی نقش را توضیح دهد.
 .12آموزش خانواده سالمند در راستای ارتقاء سازگاری با بیماری مددجوی سالمند را بداند.
 .13فرآیند پرستاری در مددجوی سالمند در مراحل پایانی عمر را تشریح نماید.
شیوه تدریس:
به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی  ،بحث و گفت و گو ارائه می گردد.
وسایل کمک آموزشی :وایت برد و امکانات سمعی بصری (ویدئو پروژکتور)

روش ارزشیابی دانشجو در واحد نظری :

-1شرکت فعال در بحث های گروهی و ارائه بموقع تکالیف

%11

-2ارائه شفاهی و کتبی( )%25سمینار و ترجمه و ارائه شفاهی و کتبی( )%25یک ابزار مربوط به بررسی مشکالت روانی سالمندان
% 51
-3انجام آزمون پایان ترم
-4جمع

% 41
% 111

توجه  :زمان آزمون پایان ترم  96/11/4ساعت  11-12می باشد .
تقویم کالس تئوری (سه شنبه ها و چهارشنبه ها)
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سالمند مبتال به اختالل در الگوهای درک از خود ( اضطراب  ،ترس
،کاهش عزت نفس  ،احساس ضعف ،ناامیدی و اختالل در تصویر
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آن(ایزوله اجتماعی و)...
دردهای مزمن در سالمندی و فرآیند پرستاری
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خانم نصیری

93-95
91
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تقویم کارآموزی
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دکتر غفاری
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96/01/20

اساتید گروه

ارائه ژورنال کالب 1-02

مکان کارآموزی :مرکز روانپزشکی سالمندان دکتر بهرامی

تقسیم بندی دانشجویان:
خانم نصیری :بررسی مددجوی سالمند(جعفری-فالح پور)
دکتر فتوکیان :بررسی مددجوی سالمند(ثابت قدم-نوربخش-خلیلی)
دکتر غفاری :بررسی و ارزیابی فرآیند پرستاری +ژورنال کالب

روش ارزیابی دانشجو در واحد کاراموزی :

% 11

 حضور فعال در واحد کاراموزی-1

%31

 برگزاری یک ژورنال کالب در خصوص اختالالت روانی سالمند و درمانهای مرتبط-2

%61

) تدوین و ارائه یک فرآیند پرستاری بر اساس ابزارهای معتبر سنجش وضعیت روانی سالمند(ارائه کتبی-3
) لطفا ابزار مورد استفاده دانشجویان مشترک نباشد:توجه

% 111

جمع
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