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طرح دوره ()Course Plan
* نام درس :پرستاری سالمندی سالم و فعال ،نیمسال دوم 1399-1400
* رشته و مقطع تحصیلی :ترم  2كارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
* گروه آموزشی :پرستاری
* محل برگزاری :دانشکده پرستاری و مامایی ،كالس تحصیالت تکمیلی
* روز و ساعت برگزاری :یکشنبه ها 14-16
* پیش نیاز - :
* تعداد واحد  1( 2:واحد نظری  1واحد عملی)
آدرس دفتر :پردیس  ،2دانشکده پرستاری مامایی
مدرسین :دكتر آرمان آزادی ،دكتر معصومه اطاقی
مقدمه :از نظر سازمان جهانی بهداشت ،سالمندان به منزله نیروی جدیدی در راه توسعه اند .سالم پیر شدن مهم بوده و در كشور نیازمند برنامه ریزی و
مدیریت است .سالمت در همه ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی تحقق می یابد؛ كه در صورت كوتاهی در این حوزه طول عمر كه از دستاوردهای
مهم پیشرفت علم است ،خود به یکی از معضالت جهانی بدل خواهد شد .با توجه به پیشرفتهای فناوری و پزشکی ،میانگین سن و امید به زندگی در ایران
و جهان رو به افزایش است .لذا مشاركت مردم و مسئولین برای داشتن یك زندگی سالم در زمان پیری ضروری است .با این حال عوامل متعددی از جمله
عوامل بیولوژیکی ،اجتماعی ،روانشناختی و جمعیت شناسی بر وضعیت سالمتی فرد سالمند تاثیر می گذارند كه در برنامه ریزی های ارتقا سالمت میبایست
مدنظر قرار گیرند .در این راستا كسب آگاهی و دانش الزم در این واحد درسی در خصوص مفاهیم سالمت ،سالمندی سالم و فعال به صورت دانشجو
محوری و بر اساس یادگیری فعال تنظیم شده كه منجر به كسب نگرش مثبت در زمینه ارائه راهکارهای علمی و عملی در زمینه حفظ و ارتقا كیفیت زندگی
دوره سالمندی ،سالمتی مطلوب ،فعالیت و پویایی و شادكامی و موفقیت خواهد گردید.
هدف کلی درس :آشنایی با مبانی و مفاهیم رایج سالمتی ،شاخصها و تعیین كننده های سالمندی سالم ،سبك زندگی بهداشتی ،رفتارهای بهداشتی،
ارتقا سالمت و كیفیت زندگی در سالمندان ،و نیز كسب آگاهی و دانش در مورد شرایط ،تمهیدات و پیش نیازهای مطرح در خصوص تحقق دوره سالمندی
سالم ،فعال و موفقیت آمیز بعنوان هدف كالن و راهبردی مورد تاكید سازمان جهانی بهداشت و دیگر مراجع معتبر سیاستگذار ملی و بین المللی و نقش
آفرینی پرستاران متخصص در این حوزه میباشد.

اهداف اختصاصی دوره :
در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود تا قادر باشند :
• مفهوم سالمندی و شاخصهای مرتبط با سالمندی سالم ،فعال و موفق را تعریف و ارائه دهد.
• عوامل موثر در كاهش عملکرد سالمندان را شرح دهند
• تعیین كننده های سالمتی ،سبك زندگی بهداشتی و روشهای ارتقا كیفیت زندگی سالمندان را تبین كند.
• مشخصات و ویژگیهای مناطق دوستدار سالمند را توضیح دهد.
• سالمت روانی -اجتماعی و جایگاه اجتماعی سالمندان و نیز ارتباطات اجتماعی آنان با دیگر اقشار جامعه را نقد و تحلیل نماید.
• نحوه تقویت تشکل های غیر رسمی و داوطلبانه سالمندان با هدف بهینه سازی توانمندیها و ظرفیتهای سالمندان و تقویت مشاركت اجتماعی
آنان را تبیین كند.
• نقش سالمت و نحوه آموزش خانواده مددجوی سالمند را در فرایند سالمندی سالم و بهبود روابط را توصیف كند.
منابع
درسی

منابع اصلی درس
- Essentials of Gerontological Nursing. Meredith Wallace. New York 2008 Springer Publishing
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University Press. Part 1.
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شیوه تدریس :سخنرانی،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ .الزم به ذكر است تدریس به صورت حضوری و مجازی ارائه خواهد شد.
وسایل کمک آموزشی :وایت بورد ،ویدئوپروژكتور ،سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه و ملزومات آموزش مجازی
تکالیف ،وظایف و الزامات دانشجویان:
 ضمن مشاركت فعال در كالس و انجام مباحث رسمی و غیر رسمی ،از دانشجویان انتظار میرود كه نظرات و مباحث خود را با حضور به موقعدر كالس نقد و تفسیر كنند .غیبت در كالس پذیرفتنی نیست.
نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
الف) اخذ شرح حال و گزارش كتبی آموزش بهبود شیوه زندگی سالم به  4سالمند مراجعه كننده به مركز بهداشتی -درمانی شماره ( 6بر اساس كتاب زندگی
سالم در دوره سالمندی) %20
ب) ژورنال كالب -ارائه كتبی و شفاهی یك مقاله انگلیسی مرتبط با درس (پرینت و نیز فایل الکترونیکی) %15
ج) اخذ شرح حال و گزارش كتبی طرح مراقبت پرستاری از  4سالمند مراجعه كننده به درمانگاه های مركز آموزشی -درمانی امام ره (بر اساس بسته خدمتی
مربوط به  6مشکل شایع سالمتی در دوره سالمندی) %20
د) امتحان پایان ترم %45
دانشججویان موظفن د فعالیت كالسجی خود را مطابق با برنامه درسجی هفتگی ارائه نمایند .مطالب جهت كسجب امتیاز كامل می بایسجتی از فرمت خواسجته شجده
برخوردار باشد.
جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

تاریخ /ساعت

یکشنبه ها 14-16

عنوان
ارائه طرح درس ،پیش آزمون ،مفهوم سالمندی و شاخص های مرتبط با سالمندی سالم
عوامل و شاخص های مرتبط با سالمندی سالم و سیستم های اجتماعی سالمتی
عوامل موثر در كاهش عملکرد سالمندان
آشنایی با تغییرات جسمی ،روانی و اجتماعی موثر بر سالمت سالمندان
ویژگی مناطق شهری «دوستدار سالمند»  ،سالمت اجتماعی-روانی و جایگاه اجتماعی سالمندان
شناخت نیازهای اساسی سالمندان
مشکالت مزمن وشایع در سالمندان
مسائل ایمنی و امنیتی سالمندان

مدرس
دكتر آزادی
دكتر آزادی
دكتر آزادی
دكتر آزادی
دكتر اطاقی
دكتر اطاقی
دكتر اطاقی
دكتر اطاقی
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