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 ار دورهساخت

 نام درس : پرستاری سالمت جامعه / فرد و خانواده / محیط

 ندارد:  پیش نیاز دوره

 ساعت ( 102)  2 : تعداد واحد

 : عرصه های مختلف جامعه / منزل / مدارس / كارخانجات و مراكز بهداشتی درمانی حیطم

 زمان ارائه : نیمسال هفتم با توجه به برنامه تنظیم شده

یم و رس یكی از واحدهای تخصصی رشته پرستاری است كه جهت شناخت دانشجویان از دانش، مفاهشرح درس: این د

 ه و مهارتشنا شدنقشهای پرستاران بهداشت جامعه و تیم بهداشتی در نظامهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی طراحی شده آ

برد ولیه، كاراهداشتی دانشجویان با مراقبتهای بهای پرستاری مرتبط با این حیطه ها را می آموزند. است. در طی این دوره 

ا و ا بیماریهببارزه مفرایند پرستاری بهداشت جامعه و فرآیند آموزش بهداشت در حیطه های بهداشت خانواده، واكسیناسیون، 

 بهداشت مدارس آشنا شده و مهارت های پرستاری مرتبط با این حیطه ها را می آموزند.

 ی آموزشیامحتو

 سر فصل دروسبر اساس 

 

 : هدف كلی دوره                 

 در در جهت تشخیص مشكالت بهداشتی جامعه و به كارگیری دانش پرستاریمهارت افزایش كمك به كسب توانایی و                  

 ، سالمت مددجو عرصه ها با استفاده از قدرت خالقیت ، ابتكار و استقالل در جهت حل مسائل بهداشتی در ارتباط با 

 خانواده و جامعه با به كارگیری پویایی گروه

 : اهداف ویژه به تفكیك هر بخش

 دوره بتواند: نیا انیرود در پا یاز دانشجو انتظار م

 انجام دهد. حیاقدامات مربوط به بهداشت خانواده را به طور صح -1
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 انجام دهد. حیرا به طور صح ونیناسیاقدامات مربوط به واكس -2

 انجام دهد. حیاقدامات مربوط به بهداشت مدارس را به طور صح -3

 انجام دهد. حیاقدامات مربوط به واحد آموزش بهداشت را به طور صح -4

 انجام دهد. حیاقدامات مربوط به واحد بهداشت اماكن را به طور صح -5

 طیسالمت جامعه/فرد/خانواده/مح یتخصص یابی: ارزشستیچك ل

 ی دانشجو:                                                 سال تحصیلی:نام و نام خانوادگ

 تاریخ شروع كارآموزی:                                                        ترم تحصیلی:

 تاریخ پایان كارآموزی:                                                         محل كارآموزی:

گاهی  (75/0اكثرا) (1همیشه) ارزشیابی اختصاصی موارد

 (5/0اوقات)

 (25/0بندرت)

     ( بهداشت خانواده1

كمك  كننده به مركز، در جلسات اولیه با برای خانوار جدید مراجعه

 .مربی و در جلسات پایانی به تنهایی پرونده خانوار تشكیل دهد

    

ه بص داده و آن را فرمهای مربوط به هر مراقبت بهداشتی را تشخی

 .درستی تكمیل نماید

    

ه و ستادوزن كودك زیر شش سال را با استفاده از ترازوی رومیزی یا ای

 .گیری نماید با كمك والد اندازه

    

لد ك واقد كودك زیر شش سال را به صورت خوابیده یا ایستاده و با كم

 .گیری نماید اندازه

    

زار با تشخیص محل دقیق قرار دادن ابدور سر كودك زیر شش سال را  

 .گیری نماید و با كمك والد اندازه

    

 ا بهرنمودارهای رشد كودك را به درستی رسم و تفسیر كرده و نتیجه 

 .والدین كودك توضیح دهد

    

    كودكانی را كه توقف یا كاهش رشد دارند تشخیص داده و به پزشك 
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 .ارجاع دهد

 ی بامورد نحوه صحیح شیردهی و تغذیه انحصار آموزشهای الزم را در 

ه و دقیقه به مادر كودك ارائه داد 10ماهگی، ظرف  6شیر مادر تا 

 .بازخورد دریافت نماید

    

 10ف آموزشهای الزم را در مورد تغذیه تكمیلی و دریافت مكملها ظر

 .دقیقه به مادر كودك ارائه داده و بازخورد دریافت نماید

    

 رائهای الزم را در مورد مراقبتهای جسمی و حوادث به مادر آموزشها

 .دهد

    

وسیله سوال از مادر و بررسی  تكامل كودك را بر حسب سن و به

 .كودك، تشخیص دهد

    

     .دهد رائهآموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای تكاملی كودك به مادر ا

     .یدنحوه تغذیه كودك را با سواالت باز بررسی نما

     .آموزشهای الزم را در مورد تغذیه به والد ارائه دهد

ز مرك كودكانی را كه به موقع جهت انجام مراقبتهای رشد و تكامل به

 .اند به صورت تلفنی پیگیری نماید مراجعه نكرده

    

زوم ورت لگیری كند و در ص عالیم حیاتی زن باردار را به درستی اندازه

 .رجاع دهدوی را به پزشك ا

    

     .عالئم خطر در حاملگی را به زن باردار آموزش دهد

     .هدزن باردار را جهت انجام آزمایشهای بارداری به پزشك ارجاع د

 جعهدر مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری به زوجین مرا

 .كننده، مشاوره ارائه دهد

    

ی انتخاب شده به زوجین در مورد نحوه استفاده از روش پیشگیر

 .آموزش دهد

    

 در مورد انجام آزمایشهای غربالگری سرطان پستان به مددجویان

 .مشاوره و آموزش داده و بازخورد دریافت نماید

    

 ره ودر مورد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر به مددجویان مشاو

 .آموزش داده و بازخورد دریافت نماید
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     ( واكسیناسیون2

      كند رعایت واكسنها نگهداری و تزریق در را سرما زنجیره اصول

     بندی كند انواع واكسن ها را بر حسب ماده تشكیل دهنده دسته

     بررسی های قبل از تلقیح واكسن را انجام دهد

      كند مددجویانی را كه واجد شرایط تلقیح نیستند به درستی شناسایی

واكسیناسیون كودكان مراجعه كننده را طبق برنامه و به روش 

ارت ا نظاستاندارد در جلسات اولیه با كمك مربی و در جلسات پایانی ب

 مربی انجام دهد

    

ك عوارض هر واكسن و مراقبتهای بعد از تلقیح را به والدین كود

 آموزش داده و بازخورد دریافت نماید 

    

 ی ثبترا در كارت واكسن و دفاتر مربوطه به درستانجام واكسیناسون 

 نماید 

    

     واحد بهداشت مدارس( 3

المت سكننده به مركز را از نظر رشد، تكامل و  آموزان مراجعه دانش

 .جسمی و روانی بررسی كرده و در صورت لزوم به پزشك ارجاع دهد

    

     نیازهای آموزشی دانش آموزان را لیست كند

     فع نیازهای آموزشی دانش آموزان برنامه ریزی كنددر ر

     به آموزش بهداشت در مدارس بپردازد

     محیط فیزیكی مدارس را به طور دقیق بررسی كند

     در رفع مسائل بهداشتی مدارس برنامه ریزی كند

     واحد آموزش بهداشت( 4

شده به طور  وعات بهداشتی تعیینموض مورد در مركز مراجعین به

دقیقه  15گروهی، بدون استفاده از اصطالحات پزشكی و در عرض 

 .آموزش دهد

    

 منابع از شده تعیین بهداشتی موضوعات مورد در در را خود كنفرانس

روز و به طور كامل تهیه كرده و با روش آموزشی مناسب به  به
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 .دانشجویان همگروه خود ارائه دهد

     ( بهداشت اماكن5

     با علم و آگاهی كافی به بررسی اماكن عمومی بپردازد

     مسائل و مشكالت احتمالی در اماكن عمومی را لیست كند

ائه ن اردر زمینه بهداشت اماكن عمومی، آموزش های الزم را به متصدیا

 دهد

    

     در رفع مسائل بهداشتی اماكن عمومی برنامه ریزی كند

     ( ارتباط6

     .كند برقرار ارتباط خوبی به مركز كاركنان با

رائه ارای ببا مراجعین به درستی ارتباط برقرار كرده و اعتماد آنها را 

 .آموزش و مشاوره جلب نماید

    

 : مقرراتو  قوانین

 دانشجو در زمان مقرر در گروه حضور داشته باشد . 

 .خاموش بودن تلفن همراه درزمان كارورزی الزامی است  

 رعایت پوشش فرم برای آقایان و خانم ها الزامی است. 

ن ر آزمودبازخورد درك مطالب )پرسش و پاسخ ، شركت در بحث های گروهی، انجام به موقع تكالیف، موفقیت  

 عملی پایاندوره(

 لدیدستكش و گان ، استفاده از ماسك و ش دنیاز جمله پوش یبهداشت یپروتكل ها یتمام تیرعا 

 رت لزوم برخی از مطالب به صورت گروهی یا فردی توسط دانشجویان ارایه خواهد شد.در صو 

 لیوربوطه تحشده به استاد م نییوقت تع درل كرده و یتكم یانجام كارورز نیالگ بوك را در زمان مناسب و ح 

 .دهد

 در صورت غیبت برابر با مقررات آموزشی رفتار خواهد شد . 
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 درآخر دوره با توجه به نیاز درمانگاه هرگروه یك پوستر یا یك پمفلت ارایه دهد . 

 :  آیتم های مورد ارزشیابی

 نمره  65                مرتبط   یتخصص یالگ بوك با توجه با مهارت ها لی. تكم1

 نمره 15                                یو اخالق یشئونات اسالم تی. حضور منظم و رعا2

 نمره 15                   یدوره كارآموز انیپا یعمل. امتحان 3

 نمره 5                                                                 كنفرانس ها و فعالیت های گروهی  .4

 : منابع آموزشی

 ( ،درسنامه پرستاری بهداشت جامعه  1390ایلدر آبادی الف )تهران. نشر جامعه نگر. 3و 2و 1 . 

 ( اصول اپیدمی 1374جودیت س. مازنر ج س و بان الف ك .)ك. چاپ  ولوژی. ترجمه ملك افضلی ح م و ناصری

 ششم. تهران. مركز نشر دانشگاهی.

 ( ،درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر. ترجمه شوقی مهناز و سنج1389لیفر گ ).ویرایش  ری مهناز

 دهم. تهران. نشر جامعه نگر و سالمی.
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