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مقدمه:
بسياری ازبيماری های روا نی از زمان های دور و قبل از ملي د مسليو ملشرد انا لاای قلفار وف ل و
روانپزاکان و ا فاد مخ لفی در خصشص پيشگيفی و درمان آن ها اقدامات زاادی انجام داده اند .اوفچل
ب دلي نااناخ بشدن اتيشلشژی و اپيدميشلشژی اغلب بيماری ها و ندرم های روانلی درملان قلاو و
واضحی وجشد ندارد اما با تشج روزا زون ب امف پيشگيفی مفاقبت های پف ل اری و درملان ملی تلشان
اميدوار بشد ک وضعيت اان بيماران روز ب روز به ف و اان اخ الت در کن فل بيش ف درمان وفان درآاد.
در اان درس ب مفاقبت های پف اری بف ا اس فااند پف اری آمشزش داده تش ط دانشجشاان تاکيلد
می وفدد.
اهـداف کلــي :
 -1کسب دانش و بينش در جهت اناخت بيش ف مددجشاان و آاناای با مشک ت و بيماری آن ها
 -2کاربفد مهارت های ارتبلا درملانی در بفر لی و تشلخيا نيازهلای جسلمی روانلی و اج ملا ی
مددجشاان.
 -3وفح و اجفای تدابيف پف اری منا ب بفا اس تشخيا پف اری در مددجشاان از پيشگيفی اوليل
تا نشتشانی.
ئل همل ويفانا لی لبب انا لی و درملان هلای راال
 -4آاناای و اناخت کام نسبت ب
اخ الت و ندرم های روانی .
اهداف رفتاري :
در پایان این درس دانشجو باید قادر باشد ؛
 بيماری ها و ندرم های روانی را وبق  DSM – IVوبق بندی کند. انشاع ا کيزو فنی مفاقبت های پف اری و درمان های مفبشو را تشفاو نمااد . اخ الت خلقی را تشفاو و پف اری مفبشو را تشضيو دهد . اخ الت اضطفابی را تشفاو و پف اری آن را افح دهد . اخ الت اب جسمی را تشفاو و پف اری مفبشو را وبق بندی کند . -اخ الت تجزا ای را تشفاو و پف اری مفبشو را بيان کند .

 اخ الت اخصي ی را تشفاو و پف اری مفبشو را تشصيف کند .-

شرات های روانپزاکی را تشفاو و پف اری آن را بيان نمااد .

 درمان های جسمی انشاع اخ الت روانی را بيان و آن ها را تشفاو نمااد . درمان های روانی انشاع اخ الت روانی را ليست کند . ارزاابی چندمحشری را در مشرد بيماران روانی ب کار ويفد.روش ارزشيابي دانشجو :
 01درصد

 -کلللشئيلللللز

 33درصد
 33درصد

 ام حان ميان تفم ام حان پااان تللفموظایف دانشجو:
 عال بشدن در ک س و مشارکت در بحث های ک حضشر منظ و ب مشق در ک س ر اات ائشنات ا می در ک س درسروش تدریس:
 خنفانی جلسات پف ش و پا خ و بحث های وفوهی -ا فاده از و اا معی و بصفی

ی

جدول زمان بندي کالس ها
جلسه
اول

موضوع درس

تاریخ

معرفي کلي درس,پيش آزمون,اختالالت پسيكوتيك و نوروتيك,تعریف
اسكيزوفرني,اتيولوژي اسكيزوفرني

دوم

اپيدميولوژي اسكيزوفرني,خصوصيات باليني,سير و پيش آگهي اسكيزوفرني

سوم

پرسش و پاسخ در خصوص جلسات قبل ,ادامه سير و پيش آگهي اسكيزوفرني,انواع
اسكيزوفرني,مراقبتهاي پرستاري و خالصه انواع درمانهاي اسكيزوفرني

چهارم

اختالالت خلقي(افسردگي اساسي,مانيا,هيپومانيا,سایكلوتایميا,دیستایميا,افسردگي و غم
پس از زایمان و,)...تعریف انواع اپيدميولوژي اختالالت خلقي

پنجم

اتيولوژي ,خصوصيات باليني,سير و پيش آگهي و مراقبتهاي پرستاري انواع اختالالت خلقي

ششم

کوئيز اختالالت خلقي ,انواع اختالالت اضطرابي,تعریف اپيدميولوژي و اتيولوژي اختالالت

هفتم

خصوصيات باليني ,سير و پيش آگهي,مراقبتهاي پرستاري و خالصه اي از درمان ها

هشتم

پرسش و پاسخ ,انواع اختالالت شبه جسمي,تعریف اپيدميولوژي و اتيولوژي اختالالت

نهم

خصوصيات باليني ,سير و پيش آگهي,مراقبتهاي پرستاري و خالصه اي از درمان ها

دهم

برگزاري امتحان ميان ترم  ,رفع اشكال در خصوص درس هاي گذشته ,انواع اختالالت تجزیه
اي,تعریف اپيدميولوژي و اتيولوژي ,خصوصيات باليني  ,سير و پيش آگهي و مراقبتهاي
پرستاري,درمان

یازدهم

انواع اختالالت شخصيتي,تعریف اپيدميولوژي ,اتيولوژي ,سير و پيش آگهي ,خصوصيات
باليني و مراقبتهاي پرستاري مربوطه

دوازدهم

فوریتهاي روانپزشكي,درمان ,مراقبتهاي پرستاري,کنترل بيماران پرخاشگر,قوانين مربوط به
دارو درماني و نحوه انتقال بيمار پرخاشگر بر روي تخت مربوطه

سيزدهم

معرفي انواع,درمانهاي رواني شامل(رفتار درماني,روان درماني,کاردرماني,انزجار درماني و
روانكاوي

چهاردهم

, ECTمراقبتهاي پرستاري قبل از , ECTمراقبتهاي پرستاري حين  ECTو مراقبتهاي
پرستاري بعد از ECT

پانزدهم

داروهاي مورد استفاده در اختالالت خلقي و اسكيزوفرني,عوارض و مراقبتهاي پرستاري در
خصوص در خصوص داروهاي فوق الذکر به بيمار

شانزدهم

داروهاي ضد اضطراب ,آنتي کولينرژیك ها و داروهاي ضد اختالالت دوقطبي،ارزیابي
چندمحوري

