بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی
درس بررسی وضعیت سالمت یا نشانه شناسی
مدرس  :دکتر خسروی

تعداد واحد ( 1 :تئوری و عملی)

پیشنیاز :تشریح و فیزیولوژی

تعداد جلسات  11 :جلسه

رشته تحصیلی :پرستاری پیوسته

هدف کلی  :آشنايي دانشجويان پرستاری در امر بررسي و شناخت مددجويان و الويت بندی کردن مشکالت بیماران و همچنین
در اتمام دوره دانشجويان قادر باشند تا بررسي وضعیت نرمال بدن و معاينه فیزيکي سیستم های مختلف بدن از سر تا پا آگاهي يابند
و بتوانند مهارتهای الزم برای انجام معاينات فیزيکي را بدست آورند

رئوس مطالب

اهداف اختصاصی
دانشجويان در پايان قادر خواهند بود :

روش تدریس

مواد و
رسانه
ها

چگونگي انجام مصاحبه را بیان کند
معرفي درس بررسي ،شناخت و

روش پرسش باز يا بسته ومزايا و معايب آن را توضیح دهند

مصاحبه و تکنیک های و مهارتهای

هدف ازبررسي و شناخت بیمار را شرح دهد

معاینه و بررسي عالئم حیاتي

 -چهار مهارت معاينه فیزيکي را شرح دهد

سخنراني

تخته ،اورهد و

پرسش وپاسخ

اسالید

 چگونگي معاينه وبررسي عالئم حیاتي را شرح دهد اناتومي و فیزيولوژی سیستم پوست و گوش و بیني سیستم چشم ،حلق را بداند.
 مهمترين سیمپتومهای بیماران پوستي و چشم  ،حلق و بینيبررسي و معاینه فیزیکي پوست و

واختالالت شنوايي را شرح دهد

گوش چشم  ،حلق و بیني

 -چگونگي معاينه فیزيکي پوست  ،سروگردن و گوش را انجام دهد

تخته ،اورهد و
سخنراني پرسش و پاسخ

اساليد و فیلم
آموزشي

 چگونگي معاينه فیزيکي چشم  ،حلق و بیني را انجام دهدانجام معاینه فیزیکي یه صورت عملي

بررسي و معاينه فیزيکي سیستم
گوارش

انجام معاینه فیزیکي یه صورت عملي

معاينه عملي پوست  ،چشم  ،گوش و حلق وبیني
(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)
اناتومي و فیزيولوژی سیستم گوارش را بداند
مهمترين سیمپتومهای بیماران سیستم گوارش را شرح دهد چگونگي معاينه فیزيکي سیستم گوارش را انجام دهدمعاينه عملي سیستم گوارش
(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

انجام مهارتهای
عملي

عملي در محل
پراتیک

سخنراني
پرسش و پاسخ

تخته ،اورهد و
اساليد و فیلم
آموزشي
انجام مهارتهای

عملي

عملي در محل
پراتیک

 اناتومي و فیزيولوژی سیستم قلب وعروق و تنفس را بداندبررسي و معاینه فیزیکي سیستم قلب

 -مهمترين سیمپتومهای بیماران سیستم قلب وعروق و تنفس را شرح

سخنراني

وعروق و تنفس

دهد

پرسش و پاسخ

تخته ،اورهد و
اساليد

 چگونگي معاينه فیزيکي سیستم قلب وعروق و تنفس را انجام دهدانجام معاینه فیزیکي سیستم قلب و

معاينه عملي سیستم قلب و عروق

عروق و تنفس یه صورت عملي

(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

انجام معاینه فیزیکي سیستم تنفس یه

معاينه عملي سیستم تنفس

صورت عملي

(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

انجام مهارتهای
عملي

عملي در محل
پراتیک
انجام مهارتهای

عملي بر روی مانکن

عملي در محل
پراتیک
انجام مهارتهای

انجام معاينه فیزيکي سیستم تناسلي

معاینه عملي سیستم تناسلي و پستان

و پستان

عملي بر روی مانکن

عملي در محل
پراتیک
تخته ،اورهد و

اناتومي و فیزيولوؤی سیستم ا عصاب و ارتوپدی را بداند
بررسي و معاينه فیزيکي اعصاب و

مهمترين سیمپتومهای سیستم ا عصاب و ارتوپدی را شرح دهد

سخنراني

اساليد و فیلم

ارتوپدی

چگونگي معاينه فیزيکي سیستم ا عصاب و ارتوپدی را انجام دهد

پرسش و پاسخ

آموزشي

معاينه عملي سیستم اعصاب و ارتوپدی

انجام معاینه فیزیکي یه صورت عملي

انجام معاینه فیزیکي یه صورت عملي

انجام معاينه فیزيکي يه صورت
عملي

(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)
بررسي ومعاينه فیزيکي کلي تمام سیستم های بدن
(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

انجام يک معاينه فیزيکي بر روی يک بیمار و ارائه گزارش

وظایف مدرس
-1آمادگي کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس
 -2ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان
-3دادن وقت و امکانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر های آنها
 -4برخورد حرفه ای و محترمانه با دانشجويان .
-5مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابي منصفانه از آنها

وظایف دانشجو
-1حضور مرتب و به موقع در کالس
-2مطالعه در رابطه درس و حضور فعال در کالس
 -3شرکت در مباحث پرسش و پاسخ
-4انجام تکالیف محول شده
 -5ارائه ترجمه و يا کنفرانس علمي

انجام مهارتهای
عملي

عملي در محل
پراتیک
انجام مهارتهای

عملي

عملي در محل
پراتیک

عملي بر روی مددجو

انجام مهارتهای
عملي در کارآموزی

ارزشيابي:
 -1امتحان پايان ترم

 %55نمره ( 15نمره )

 -2امتحان عملي در جلسه اخر

 %45نمره

 -3ارائه گزارش بیمارستاني

%15نمره (  2نمره )

جمع

155نمره

(  8نمره )
(  25نمره)
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