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شرح درس :
دراین درس به نقد و بررسی فرایند بدخیمی در انسان و ویژگی های بیماری سرطان  ،روش های درمان و مراقبت از ّبیماران مبتال
به سرطان پرداخته می شود .همچنین با فراهم آوردن فرصت مناسب برای دانشجویان در محیط بالینی ،قادر به ارایه مراقبتت هتای
پرستاری از بیماران مبتال به سرطان خواهند شد.
هدف کلی:
فراهم سازی فرصت های یادگیری در جهت آشنایی و کسب مهارت های الزم در ارایه مراقبت های پرستاری به بیمار ان مبتال به
سرطان و خانواده آنان از مرحله پیشگیری تا نوتوانی و مراقبت تسکینی بر اساس تشخیص های پرستاری مبتنی بر شواهد
وظایف دانشجویان:






هر جلسه غيبت مجاز  5نمره كسر خواهد شد .به منظور رعایت حقوق اكثریت دانشججویا از رررد یجا خجررپ اج

از 10

دقيقه از شررع كالس خودداری فرمایيد).
خاموش نمود تلفن همراه در كالس
مطالعه ر تحقيق كتابخانه ای ايرامو مباحث درسي
انجام ايش مطالعه قبل از حضور در كالس
موفقيت در آزمو های درسي



شركت فعال در مباحث درسي ر ارائه نمونه های عيني ر تجربيات باليني در كالس
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