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دانشکده پرستاری حضرت زینب یاسوج

معرفی درس بررسی وضعیت سالمت نیمسال اول
مدرسین  :محمدلطیف راستیان تعداد واحد  1 :واحد ( 0/5واحد تئوري 0/5 -واحد عملي)
پیوسته پرستاري

پیش نیاز :تشريح و فیزيولوژي

محل برگزاری كالس :دانشکده پرستاري

روز و ساعت برگزاری تئوری  :روزهاي شنبه 16-18

تعداد جلسات  11 :جلسه تئوري و عملي

نام مسوول درس  :محمدلطیف راستیان

رشته و مقطع تحصیلی :ترم سوم کارشناسي
روز و ساعت برگزاری عملی  :روزها شنبه 16-18

تلفن دانشکده44143333 :

آدرس دفتر :دادکشنه رپستاری و مامایی حضرت زینب یاسوج

همچ
هدف كلی درس :آشنایی دانشجویان رپستاری رد امر ربرسی و شناخت مددجویان و الویت بندی کردن مش کالت بیماران و نین رد اتمام دوره دانشجویان اقرد باشند ات ربرسی وضعیت رنمال بدن و معاینه فیزیکی سیستم اهی مختلف
بدن از سر ات پا آگاهی یابند و بتوانند مهارتهای الزم ربای انجام معاینات فیزیکی را بدست آورند.
**** اهداف اختصاصی درس :فراگیر پس از پایان ردس اقرد باشد:
 -روش پرسش باز يا بسته و مزايا و معايب آنرا توضیح دهد..

 -چگونگي انجام مصاحبه را بیان کند

 -چهار مهارت معاينه فیزيکي را شرح دهد.

 -هدف از بررسي و شناخت بیمار را شرح دهد.

 آناتومي و فیزيولوژي سیستم پوست ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق ،بیني ،چشم و گوش را بداند. مهمترين سیمپتومهاي اختالالت پوست ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق و بیني ،چشم و گوش را شرح دهد. -چگونگي معاينه فیزيکي پوست  ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق و بیني را به طور عملي انجام دهد.

-

چگونگي معاينه فیزيکي چشم و گوش را به طور عملي انجام دهد.
 اناتومي و فیزيولوژي سیستم تنفس را بداند. -مهمترين سیمپتومهاي بیماريهاي سیستم تنفس را شرح دهد.

چگونگي معاينه فیزيکي سیستم تنفس را به طور عملي انجام دهد.

 اناتومي و فیزيولوژي سیستم فلب وعروق را بداند. مهمترين سیمپتومهاي بیماريهاي سیستم قلب وعروق را شرح دهد - .چگونگي معاينه فیزيکي سیستم قلب وعروق را به طور عملي انجام دهد. اناتومي و فیزيولوؤي سیستم گوارش را بداند. -مهمترين سیمپتومهاي بیماران سیستم گوارش را شرح دهد.

 -چگونگي معاينه فیزيکي سیستم گوارش را به طور عملي انجام دهد.

 اناتومي و فیزيولوژي سیستم اعصاب را بداند. -مهمترين سیمپتومهاي سیستم اعصاب را شرح دهد.
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ارزشیابی:
 -1امتحان پايان ترم
 -2امتحان عملي در جلسه اخر
 -3ارائه گزارش بیمارستاني
جمع

 %50نمره ( 10نمره )
 %10نمره

(  8نمره )

%10نمره (  2نمره )
100نمره

(  20نمره)

وظايف مدرس
-1آمادگي کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس

وظايف دانشجو
- 1حضور مرتب و به موقع در کالس

 -2ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان

-2مطالعه در رابطه درس و حضور فعال در کالس

-3دادن وقت و امکانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر هاي آنها

 -3شرکت در مباحث پرسش و پاسخ

 -1برخورد حرفه اي و محترمانه با دانشجويان .

-1انجام تکالیف محول شده

-5مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابي منصفانه از آنها

 -5ارائه ترجمه و يا کنفرانس علمي

*** روش برگزاری امتحانات و فرمت آزمون ها :سواالت چهار گزینه ای و سواالت تشريحی كواته پاسخ
***زمان برگزاری امتحان پايان ترم:طبق ربمان ه آووزیی مرم

