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آماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویان و آشنایي با مشکالت آنها  ،كاربرد مهارتهای ارتباط درماني در
بررسي و تشخیص نیازهای جسمي  ،رواني و اجتماعي آنها و طرح و اجرای تدابیر پرستاری (از پیشگیری تا نوتواني )
بر اساس تشخیص های پرستاری.
اهداف ویژه:
در پایان دوره از فراگیر انتظار میرود:
 طبقه بندی اختالالت رواني را نام ببرد . دو مورد از اهمیت كاربردی طبقه بندی اختالالت رواني را شرح دهد اختالل اسکیزوفرنیا را تعریف كند دو نکته مهم در تاریخچه اختالل اسکیزوفرنیا را شرح دهد نقش سن و جنس را در شروع اختالل اسکیزوفرنیا با یکدیگر مقایسه كند تأثیر عوامل فرهنگي و احتماعي را در بروز اختالل اسکیزوفرنیا نقد كند ارتباط ناقلهای عصبي دوپامین و سروتونین و گابا را در سبب شناسي اختالل اسکیزوفرنیا تجزیه و تحلیل كند تأثیر آلودگي با ویروس ها در زمان حاملگي در بروز اختالل اسکیزوفرنیا را توضیح دهد دیدگاه نظریه های شناختي و یادگیری را دربروز اختالل اسکیزوفرنیا با دیکدیگر مقایسه كند عالئم مثبت و منفي را در اختالل اسکیزوفرنیا با ذكر مثال مقایسه كند دو روش تشخیص اختالل اسکیزوفرنیا را نام ببرد دو عالمت عمده اسکیزوفرنیا پارانوئید و كاتاتونیك را تشخیص دهد تفاوت اختالالت اسکیزوفرنیا نامتمایز و باقیمانده را تجزیه و تحلیل كند اختالل اسکیزوفرنیا آشفته را شرح دهد-

پسیکوز موقت را با ذكر عالئم آن شرح دهد
تفاوت اختالالت  ،اسکیزو افکتیو و هذیاني را شرح دهد
پسیکوز ناشي از مصرف مواد و شرایط طبي را با ذكر یك مثال مقایسه كند.
روش روان درماني و دارو درماني را در اختالالت اسکزوفرنیا نقد كند
پیش آگهي اختالالت هذیاني و اسکیزوفرني فرم و ساده پسیکوز موقت را تجزیه و تحلیل كند
فرآیند پرستاری را در هذیانها و توهمات اختالالت اسکیزوفرني شرح دهد
فرآیند پرستاری را در مورد اسکیزوفرنیا كاتاتونیك توضیح دهد

 اختالل اضطرابي را با ذكر  2نوع از آن تعریف كند. دو عامل سن و جنس را در اختالالت اضطرابي شرح دهد . نظر مکاتب انسان گرایي و روانکاوی را در مورد اضطراب مقایسه كند . اضطراب سالم و اضطراب بیمارگونه را با یکدیگر مقایسه نماید . چهار عامل تاثیر گذار در بروز اختالالت اضطرابي را نام ببرد . -عالئم مربوط به اختالل هراس و ترس بیمارگونه را تشخیص دهد .

 ترس اجتماعي  ,ترس از محیط بسته و ترس خاص را بایگدیگر نقد كند .پیش آگهي ترس بیمارگونه و هراس را شرح دهد
 دو داروی مورد استفاده در درمان هراس و ترس بیمارگونه را نام ببرد . سه مورد از روشهای رفتار درماني مورد استفاده در اختالل ترس بیمارگونه را توضیح دهد دو اختالل استرس حاد سندرم استرس پس از حادثه را با یکدیگر مقایسه كند. ه مورد از عالئم بیماری استرس پس از سانحه را نام ببرد اختالل اضطراب منتشره را با ذكر دو مورد از عالئم آن تعریف كند تفاوت بین اختالل وسواس عملي وسواس فکری را تشخیص دهد دو مکانیسم دفاعي بکار گرفته شده در اختالل وسواس را تجزیه و تحلیل كند دو نوع از درمانهای متداول در اختالالت وسواس و استرس حاد را شرح دهد  4مورد از مقررات مربوط به رفتاردرماني در مددجوی مبتال به وسواس را نقد كند اختالالت خلقي را در نوجوانان و سالمندان شرح دهد . براساس , DSM IVویژگیهای اختالالت افسردگي عمده و دو قطبي خل را با یکدیگر مقایسه كند . تاثیر عوامل سن و جنس و فصل را در بروز اختالالت افسردگي تجزیه و تحلیل كند . نقش ناقلهای عصبي را در سبب شناسي افسردگي عمده با ذكر دو نوع از آنها توضیح دهد . چهارمورد از عالئم افسردگي عمده را نام ببرد . نظریه های شناختي و روانکاوی و شخصیتي را در ارتبا با اختالالت خلقي نقد كند . دو روش دارو درماني و روان درماني در اختالالت افسردگي را توضیح دهد . پیش آگهي اختالالت افسردگي را شرح دهد . سه مورد از معیارهای ترخیص مددجوی مبتال به اختالالت افسردگي را نام ببرد . كاربرد فرآیند پرستاری را در مورد سه تشخیص پرستاری احتمال اقدام به خودكشي و كاهش عزت نفسس و بسي اشستهایي راتجزیه و تحلیل كند .
 سه نکته ایمني در مراقبتهای پرستاری از مددجویان مبتال به افسردگي را مورد بحث قرار دهد . -چهار نکته آموزشي به خانواده جهت تداوم درمان مددجوی مبتال به افسردگي را نقد كند

 عالئم رفتاری و عاطفي و شناختي را در اختالل مانیا نقد كند . مرحله هیپومانیا واختالل خلقي دوره ای را با یکدیگر مقایسه كند . اختالل دو قطبي ناشي از مصرف مواد وشرایط طبي را تجزیه و تحلیل كند . درمانهای رایج در مانیا و اختالل خلقي فصلي و بعد از زایمان را نقد كند . پیش آگهي اختالالت دو قطبي خل را شرح دهد برنامه مراقبتي در مورد تشخیص های پرستاری اختالل در تفکر وپرخاشگری و بي خسوابي و بهداشست فسردی دراختالل مانیا را شرح دهد .
 سه مورد از نتایج مورد انتظار در اختالالت خلقي را نام ببرد . در مورد سه نوع مشکالت ارتباطي مددجوی مبتال به به مانیا با تیم درماني راه حل مناسب شرح دهد سه نکته آموزشي جهت مددجوی مبتال به مانیای تحت درمان با داروی لیتیوم را شرح دهد نقش عوامل سن و جنس و فرهنگ را در بروز اختالالت تجزیه ای مورد بحث فرار دهد تفاوت فراموشي و فرا رواني را تجزیه و تحلیل كند دو روش متداول دردرمان اختالالت تجزیه هویت را شرح دهد مقرون به صرفه بودن دو روش درمان سرپایي و بستری شدن مددجوی مبتال به اختالالت چند شخصیتي را تجزیهو تحلیل كند
 -پیش آگهي اختالالت تجزیه ای را توضیح دهد

  5مورد از معیارهای ترخیص را شرح دهد سه نوع از اختالالت سوماتوفرم را نام ببرد چهار معیار تشخیص اختالالت سوماتوفرم را نقد كند اختالالت بد شکلي بدن ،تبدیلي را با ذكر سه مورد از عالئم با یکدیگر مقایسه كند سه مورد از عالئم هیپوكندریا را شرح دهد رفتارهای جنسي سالم وناسالم را توضیح دهد . عقاید و ارزشیابي شخصیتي خود را در ارتباط با روابط جنسي سالم و ناسالم مورد نقد قرار دهد . سه مانع در بروز رفتارهای جنسي سالم را شرح دهد . مراحل واكنش جنسي در انسان سالم را تجزیه وتحلیل كند . تغییرات جنسي در سنین مختلف را شرح دهد . انواع پارافیلیا را نام ببرد . در مورد سه علل عمده در بروز اختالالت جنسي توضیح دهد . درمانهای متداول در اختالالت جنسي را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . عالئم و نشانه های اختالالت هویت جنسي را در كودكان و بزرگساالن مقایسه كند . فرآیند مراقبتي از بیمار با اختالل جنسي را بنویسد اختالل شخصیتي را تعریف كنید . نظریه زیست شناسي  ,شناختي و یادگیری را در اختالالت شخصیتي مقایسه كند . چگونگي پیش آكهي اختالالت شخصیتي را توضیح دهند . دسته بندی گروه  Aو  Bو  Cاختالالت شخصیتي را با ذكر یك مثال تجزیه وتحلیل كند . دو روش درماني متداول در اختالل شخصیتي را توضیح دهد . اپیدمیولوژی اختالالت شخصیتي دسته  Bرا شرح دهد . چهار مورد از اصول و مقررات مربو به تیم درماني و مراقبت از مددجو با اخالل شخصیتي را مورد تجزیه و تحلیلقرار دهد.
 چهار مورد تشخیص پرستاری مددجویان مبتال به اختالالت شخصیتي را نام ببرد اختالالت خوردن را با ذكر یك مثال تعریف كند . شیوع اختالالت خوردن را در جامعه شرح دهد . دو مورد از علل ایجاد كننده اختالالت خوردن را بحث كند . تفاوت بین بي اشتهایي عصبي و پرخوری را شرح دهد . ویژگي های تشخیصي در مورد بي اشتهایي عصبي و پرخوری عصبي را تجزیه و تحلیل كند . دو اختالل همراه با اختالالت خوردن را نام ببرد . روشهای شناخت درماني  ,رفتار درماني ودارو درماني را در اختالالت خوردن نقد كند فرآیند پرستاری و مداخالت را در مددجوی مبتال به بي اشتهایي عصبي وپرخوری عصبي را شرح دهد اختالل شناختي فراموشي و آلزایمر را با یکدیگر مقایسه كند انواع اختالالت شناختي را نام ببرد . تفاوتهای بین پاركینسون و دلیریوم و دمانس را مقایسه نماید . عالئم بالیني ویژگیهای رفتاری بیمار با اختالل شناختي را توضیح دهد . چهارمورد از عوامل فیزیولوژیکي و رواني ایجاد كننده اختالالت شناختي را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . پیش آگهي اختالالت شناختي را توضیح دهد . -سه نوع مداخله درماني در اختالل دلیریوم را شرح دهد .

 چهار مورد از تشخیص های پرستاری در اختالالت شناختي را نام ببرد . سه مداخله پرستاری در ارتباط با اختالل حافظه  ,تعامل اجتماعي نقد كند . اهمیت رعایت نکات ایمني و حفاظتي را در مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت شناختي شرح دهد سه مرحله از درمان با الکتروشوك را شرح دهد . مکانیسم عمل الکترو شوك را توضیح دهد . دو مورد استفاده و عدم استفاده از الکتروشوك را مورد بحث قرار دهد دو مورد از عوارض الکتروشوك را توضیح دهد . دو داروی مصرفي در زمان الکتروشوك را نام ببرد . دومورد از مراقبتهای قبل از الکتروشوك را توضیح دهد . دو مورد از مراقبتهای حین درمان با الکتروشوك را شرح دهد . رعایت  4مورد ازنکات ایمني پس از انجام الکتروشوك را توضیح دهد . چهارمورد از انواع روان درماني را توضیح دهد . سه مورد از اصول اخالقي درانواع روان درماني را تجزیه و تحلیل كند . روش رفتار درماني  ,حساسیت زدایي تدریجي و غرقه ساز ی را نقد كند چهار مورد از مقررات مربوط به انواع رفتار درماني را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .سه مورد از انواع داروهای ضد روانپزشکي را نام ببرد . عوارض جانبي اكسترایپرامیدال فنوتیازین را توضیح دهد .چهارمورد از مراقبت های پرستاری در بیماراني كه از داروهای ضد روانپزشکي استفاده مي كنند را بیان كند .سه مورد از انواع مختلف دارهای ضد افسردگي را نام ببرد .چهارمورد از عوارض جانبي داروهای ضد افسردگي را توضیح دهد . دو مورد از نکات ایمني در بیمار افسرده ای كه از داروها ی ضد افسردگي اسستفاده مسي كنسد را مسورد تجزیسه وتحلیل قرار دهد
سه مورد از مراقبتهای پرستاری داروهای تثبیت كننده خل را شرح دهد.چهارموردازعالئم مسمومیت بالیتیوم را توضیح دهد . دو مورد از انواع مختلف داروهای ضد پاركینسون را نام ببرد . دو مورد از عوارض جانبي داروهای ضد پاركینسون را توضیح دهد . سه مورد از مراقبتهای پرستاری مربوط به داروهای ضد پاركینسون را شرح دهد . سه نوع از انواع داروهای ضد اضطراب را نام ببرد . دومورد از موارد مصرف داروهای ضد اضطراب را شرح دهد . دو مورد از عوارض جانبي آنتي كولینرژیك ضد اضطراب را توضیح دهد . -دو مورد خطرات استفاده طوالني مدت از داروهای ضد اضطراب را تجزیه و تحلیل كند

 خودكشي را با ذكر مثال تعریف كند . نظریه های روان پویایي و رابط بین فردی را در مورد خودكشي با یکدیگر مقایسه كند . عوامل زیست شناسي را در خودكشي شرح دهد. تاثیر وضعیت اقتصادی  ,احتماعي  ,جنسیت و خانواده را در بروز خودكشي تجزیه و تحلیل كند . چهار نوع خودكشي خود خواهانه دیگر خواهانه  ,ناهنجارانه و كشنده را از نظر دوركیم نقد كند .  5مورد از عوامل خطر در خودكشي را نام ببرد تفاوت بین خودكشي نمایشي  ,افکار  ,تهدید و اقدام به آن و خودكشي موفقیت آمیز را تشخیص دهد . عناصر كلیدی مورد بررسي در خطر خودكشي را شرح دهد . فرآیند پرستاری را جهت مددجو و خانواده اش در بحران خودكشي بکار گیرد . سه مورد از نکات ایمني جهت پیشگیری از خطر خودكشي در مددجوی مبتال به اختالالت خلقي را توضیح دهد . احساسات و نگرش خود را در مورد مددجوی اقدام كرده به خودكشي نقد كند .تکالیف دانشجو:
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