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 :هدف کلی

ادراکی  -شناختیهای مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به بیماری به مراقبت به منظور ارائهدانشجویان  در ایجاد توانایی

 .و موازین شرعیاصول اخالقی  ،تفکر خالقگیری از مهارت فرآیند پرستاری و بهره کاربردبا )سیستم مغز و اعصاب( 

 :اهداف ویژه )اختصاصی(

 :پایان این درس قادر باشنددانشجویان در رود انتظار می

 د.نسیستم را از یکدیگر تفکیک کناین های تشخیصی رایج و روش دادهتوضیح  را مغز و اعصابآناتومی و فیزیولوژی سیستم  .1

 .فشار داخل جمجمه را شرح دهندافزایش سطح هوشیاری و اختالالت تدابیر پزشکی و پرستاری در  .2

 از جراحی های جمجمه را لیست نمایند. بعدمراقبت های پرستاری الزم قبل و  .3

 تشنج و صرع را تعریف کرده و مراقبت های پرستاری الزم در هر مرحله از تشنج را نام ببرند. .4

 برنامه مراقبتی الزم در هر یک را شرح دهند. سکته های مغزی ایسکمیک و هموراژیک را از یکدیگر تفکیک کرده و .5

 به آسیب تروماتیک مغزی و نخاعی را نام ببرند. تدابیر پرستاری الزم در بیمار مبتال .6

7. SAH.تظاهرات و تدابیر طبی مربوطه را توصیف کنند ، 

 مننژیت، آبسه مغزی و انواع انسفالیت را از نظر عالئم و تدابیر درمانی با یکدیگر مقایسه نمایند. .8

 شرح دهند.کروتزفلدژاکوب را تعریف کنند و تظاهرات بالینی را در این اختالل بیماری   .9

اختالالت اتوایمیون مغزی شامل اسکلروز متعدد، میاستنی گراو و سندرم گیلن باره را تعریف کنند و تدابیر طبی و پرستاری  .10

 الزم در هر یک را شرح دهند.

عصب سه قلو و فلج بل را توصیف کرده و مراقبت های پرستاری هر یک را بیان  نورالژیای شامل اختالالت اعصاب جمجمه .11

 نند.ک

 مانند نوروپاتی محیطی و مونونوروپاتی را بایکدیگر مقایسه کنند. اختالالت سیستم عصبی محیطی .12
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 مراقبت های پرستاری الزم در اختالالت انکولوژیک را شرح دهند.را توصیف نموده و  مغزی و طناب نخاعیتومورهای انواع  .13

بیماری دژنراتیو دیسک گتون، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و تیناختالالت دژنراتیو عصبی شامل آلزایمر، پارکینسون، کره هان .14

 را توصیف کنند.

 .ارائه دهندمداخالت پرستاری الزم در هر یک از اختالالت دژنراتیو عصبی  .15

 مراحل میگرن را نام برده و آموزش های الزم به بیمار مبتال به میگرن را تدوین نمایند. .16

 بحث گروهی، سخنرانی، پرسش و پاسخ :وش تدریسر

  پیش سازمان دهنده :الگوی تدریس

 و فیلم ، نمایش تصاویرماژیک و وایت برد پاور پوینت، دیتا پرژکتور، کامپیوتر و: وسایل آموزشی

 :وظایف و تکالیف دانشجو

 .دانشجویان بایستی به طور مرتب و منظم در جلسات آموزشی حضور داشته باشند 

  مباحث درس مشارکت فعال داشته باشند.با آمادگی و مطالعه قبلی منابع در 

 .در ابتدای هر جلسه، کوئیز شفاهی یا کتبی از جلسات قبلی اخذ خواهد شد 

 .شرکت دانشجو در ارزشیابی تکوینی و تراکمی الزامی است 

 برای یک بیمار در  ، یک فرآیند پرستاریمغز و اعصابازسیستم  هر دانشجو موظف است در ارتباط با یک اختالل

 نماید. ن اجرا و آن را در کالس ارائهبالی

 و کرده ترجمه  با تایید مدرس انتخاب و تواند در ارتباط با یکی از مباحث درسی، مقاله ای پژوهشیهر دانشجو می

 کسب نمره از این بخش منوط به ارائه مقاله در کالس خواهد بود. .)تکلیف اختیاری( الس ارائه نمایدخالصه آن را در ک

 

 :ارزشیابی دانشجوروش 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 2 10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 1

 2 10 کوئیزهای سرکالسی 2

 4 20 میان ترم(آزمون تکوینی ) 3

 1 - ختیاری(ترجمه و ارائه خالصه مقاله )ا 4

 2 10 تدوین فرآیند پرستاری 5

 10 50 آزمون تراکمی )پایان ترم( 6

 20 100 - جمع
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 :مطالعه منابع 

 :اصلیمنابع 

1. Smeltzer S.C, Bare B. Brunner and Suddarth's Text Book of Medical  Surgical Nursing. 13th 

ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 

احمدعلی اسدی نوقابی و مهسا . ترجمه دکتر مغز و اعصاب. برونر، سودارث. پرستاری داخلی و جراحی بیماری های 2

 .1393 ؛اندیشه رفیعتهران: انتشارات  ویرایش سیزدهم. .پورشعبان

 منابع فرعی:

3.  Black J.M., Hawks J.H, keene A.M. Medical Surgical Nursing, clinical management for 

positive outcomes. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2009. 

4.  Polaski A.L,Tatro S.E. Luckmann's Core Principle and Practice of Medical Surgical 

Nursing. 1st ed. Philadelphia: Saunders; 1996. 

 .1389انتشارات سالمی؛  جامعه نگر: . تهران:زهرا مشتاق. ترجمه مغز و اعصابهوکس. پرستاری داخلی و جراحی  بلک،. 5
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 "طراحی پیشگام تدریس" 

 

 

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

 اول

 اتو تبیین انتظار ارزشیابی آغازین معارفه،
 ارزشیابی تشخیصی

 مغز و اعصاببر آناتومی و فیزیولوژی  مروری

 مغز و اعصاببررسی و شناخت سیستم 

 برقراری ارتباط، اطمینان از داشتن پیش نیازها، جایابی، تعیین و تبیین اهداف 

 رود که:دانشجویان انتظار میدر پایان هر یک از جلسات از 

 د.نرا نام ببر مغز و اعصابهای مختلف سیستم بخش -1

 د.نرا توضیح ده مغز و اعصابعملکرد اجزای مختلف سیستم  -2

 عالئم شایع در اختالالت مغزی و عصبی را لیست کنند. -3

و  را شرح داده مغز و اعصابنحوه بررسی بیمار مبتال به اختالالت سیستم  -4

 .دنهای تشخیصی رایج را از هم افتراق ده روش

 دوم
 ICPسطح هوشیاری و اختالالت 

 جراحی های داخل جمجمه

 پاتوفیزیولوژی آن را شرح دهند.و  را تعریف کرده اختالل سطح هوشیاری -1

 را ارائه نمایند. برای بیمار با اختالل سطح هوشیاریمراقبت های پرستاری  -2

 علل افزایش فشار داخل جمجمه را توضیح دهند.  -3

های پرستاری در بیمار با افزایش سطح هوشیاری را نام تدابیر طبی و مراقبت -4

 .ببرند

پس از عمل را در هر قبل و داخل جمجمه و مراقبت های جراحی های انواع  -5

 تبیین نمایند.یک 

 سوم
 تشنج و صرع

 )میگرن( سردرد و انواع آن

 با هم مقایسه نمایند. و صرع را تشنج -1

 را شرح دهند. در حین و بعد از تشنج مراقبت های پرستاری الزم -2

 را بیان کنند. تدابیر دارویی و جراحی در صرع و تشنج -3

 ارائه دهند. بیمار مبتال به صرعبرای  یک برنامه مراقبتی -4

 و پاتوفیزیولوژی آن را توضیح دهند. بردهانواع سردرد را نام  -5

 مراحل میگرن را ذکر کرده و تدابیر طبی را در آن شرح دهند. -6

 آموزش های الزم به بیمار فرضی مبتال به میگرن ارائه دهند. -7

 چهارم

 مغزی -یعروق حوادث

(TIA & CVA) 

 (SAH) تحت عنکبوتیهخونریزی 

 از یکدیگر افتراق دهند.را  سکته های مغزی ایسکمیک و هموراژیک -1

 تظاهرات بالینی در سکته های مغزی را لیست نمایند. -2

 تدابیر طبی و جراحی در بیمار مبتال  به سکته مغزی را شرح دهند.-3

 برنامه مراقبتی برای بیمار مبتال به سکته مغزی تدوین نمایند. -4

 را ارائه دهند.آموزش های الزم به بیمار مبتال به حمالت ایسکمیک زودگذر  -5

 و تدابیر درمانی مربوطه را توضیح دهند. SAHعلل و تظاهرات  -6
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 پنجم
 نخاعی -صدمات مغزی

 ارزشیابی تکوینی

انواع صدمات مغزی و آسیب های سر را نام برده و تدابیر درمانی در آنها را  -1

 شرح دهند.

 نام ببرند.مداخالت پرستاری در بیمار مبتال به آسیب تروماتیک مغزی را  -2

 درمان های فوری و حاد در آسیب طناب نخاعی را لیست نمایند. -3

 ششم
 عفونت های مغزی

 اختالالت انکولوژیک مغز و طناب نخاعی

مننژیت، آبسه مغزی و انواع انسفالیت را از نظر عالئم و تدابیر درمانی با  -1

 یکدیگر مقایسه نمایند.

 عفونت های مغزی را لیست نمایند. تدابیر پرستاری در بیمار مبتال به -2

اکوب را تعریف کنند و تظاهرات بالینی را در این اختالل بیماری کروتزفلدژ -3

 شرح دهند.

انواع تومورهای مغزی را از یکدیگر تمیز داده و تظاهرات بالینی هر یک را  -4

 لیست نمایند.

 تدابیر طبی و جراحی تومورهای مغزی را توضیح دهند. -5

مداخالت پرستاری در بیمار مبتال به اختالالت انکولوژیک مغزی تشخیص  -6

 دهند.

 تومورهای طناب نخاعی را توضیح دهند. -7

 مراقبت های الزم پس از جراحی تومورهای طناب نخاعی را ارائه نمایند. -8

 هفتم

 مغزی اتوایمیوناختالالت 

سندرم گیلن اسکلروز متعدد، میاستنی گراو، )

 (باره

 اختالالت اعصاب جمجمه ای

 اختالالت سیستم عصبی محیطی

 نام ببرند.را توضیح داده و تدابیر دارویی آن را  MSپاتوفیزیولوژی بیماری  -1

 تدابیر طبی و پرستاری در بیماری میاستنی گراو را لیست نمایند. -2

 فرآیند پرستاری برای بیمار مبتال به سندرم گیلن باره تدوین نمایند. -3

 ای را نام ببرند.اختالالت اعصاب جمجمه -4

 تدابیر طبی را در آنها شرح دهند. نورالژی عصب سه قلو و فلج بل را تعریف و -5

و تدابیر پرستاری  نوروپاتی محیطی و مونونوروپاتی را با یکدیگر مقایسه کنند -6

 را در هر یک شرح دهند.

 هشتم

 عصبیاختالالت دژنراتیو 

اسکلروز  کره هانتینگتون،پارکینسون، آلزایمر، )

 و بیماری دژنراتیو دیسک( آمیوتروفیکجانبی 

  

 آلزایمر و انواع دمانس را شرح داده و تدابیر پرستاری مربوطه را توضیح دهند. -1

های پرستاری در بیماری پارکینسون را لیست تظاهرات بالینی و تشخیص -2

 کنند.

تدابیر طبی در بیماری کره هانتینگتون را توضیح های تشخیصی و عالئم، روش -3

 دهند.

4- ALS.را تعریف، تظاهرات بالینی و تدابیر طبی آن را شرح دهند ، 

 درمان های دارویی و جراحی فتق دیسک بین مهره ای گردنی را لیست نمایند. -5

 فرآیند پرستاری برای بیمار تحت دیسککتومی را ارائه نمایند. -6

های قبل و پس از عمل در بیمار مبتال به فتق دیسک کمر را شرح مراقبت -7

 دهند.

 ارزشیابی تراکمی نهم
 تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران

 من ا... التوفیق و

 


