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هدف كلي
انتظار مي رود در پايان اين درس دانشجو ضمن آشنايي با بيماري هاي رواني و خصوصيات بيماران
رواني ،روش هاي آرام سازي بيمار يا حادثه ديده و اطرافيان او را بداند و خود نيز بتواند در مواقع
سوانح و حوادث و رويارويي با صحنه هاي مهيج ،آرامش خود را حفظ نمايد.
اهداف ویژه :در پايان اين درس دانشجو بايد قادر باشد :
 تاريخچه بهداشت رواني را شرح و مفاهيم بهداشت روان را بيان نمايد. اهميت بهداشت رواني در فوريت هاي پزشكي را تشريح كند. مفاهيم ،شاخص ها و اصول بهداشت روان را بيان كند. فشار هاي رواني را توصيف نمايد. استرس هاي شغلي و روش هاي مبارزه با آن را توضيح دهد. بيماري هاي رواني ( اختالالت سايكوتيك و نوروتيك) را شرح دهد. روش هاي كنترل و آرام سازي بيماران سايكوتيك را تشريح نمايد. داروهاي مورد استفاده در كنترل پرخاشگري و خشونت را ليست نمايد. خودكشي ،الكليسم ،استفاده از مواد مخدر و ...را تشريح و اقدامات اوليه در برخورد با اين  -موارد رابيان نمايد.
 نقش دعا ،توكل و استعانت از خداوند را دركنترل بيماري هاي رواني شرح دهد.٭نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی :
الف) در طول دوره
بارم:
-1حضور در کالس و شرکت در مباحث مربوطه %11
 -2پرسش و پاسخ در هر جلسه %11
ب) پايان دوره
آزمون پايا ن ترم %51

روش تدریس :مطالب درسی به روش سخنرانی با استفاده از پاورپوينت -پرسش و پاسخ ارائه می گردد.
وسایل کمک آموزشی :پاورپوينت ،اساليد آموزشی ،وايت برد

جدول زمانبندي كالس ها
محتــــواي درس
جلســــه
سرفصل درس ،مقدمات و مقررات و تاريخچه بهداشت رواني
1
شناخت عالئم اختالالت روانی
2
آشنايی با فشار های روانی
7
اختالل فشار روانی پس از ضربه
4
بيماري هاي رواني
5
بيماري هاي رواني و روش هاي كنترل و آرام سازي بيماران
6
داروهاي مورد استفاده در كنترل پرخاشگري و خشونت
9
خودكشي ،الكليسم ،استفاده از مواد مخدر
خودكشي ،الكليسم ،استفاده از مواد مخدرونقش دعا ،توكل و استعانت از
خداوند را دركنترل بيماري هاي رواني
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سخنرانی و پرسش و پاسخ
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منابع:
1- Psychiatric NURSING Mary Ann Boyd 5 th Edition, Wolters Kluwer/ Lippincott
Williams & Wilkins

 - 2بهداشت روان ( )1احمد علی اسدی نوقابی ،شيدا اميدی ،سعيد حاجی آقاجانی  -انتشارات بشری
 - 3بهداشت روان ( )2سيف اله کيقبادی ،محمد رضا کريمی راد ،احمد علی اسدی نوقابی –
انتشارات بشری

