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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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نام درس :پرستاري بهداشت جامعه 1

مدرس :ناهيد حسين عباسی

مشخصات فراگيران :دانشجويان کارشناسی پرستاري

ارتقاء  ،حفظ و تامين سالمت افراد جامعه از اساسی ترين شاخص هاي توسعه هر كشور است  .اين امر با آموزش و پرورش نيروي
انسانی متخصص حاصل می شود  .پرستاران از جمله اعضاء گروه بهداشتی هستند كه با آموزشهاي مناسب می توانند در حل مشكالت
بهداشتی و پيشگيري از بيماريها  ،آموزش بهداشت  ،مراقبتهاي بهداشتی اوليه  ،بهداشت دانش آموزان  ،بهداشت مادران و ساير اقشار
جامعه نقش كليدي داشته باشند.در اين درس مفاهيم ،نقش ها و فعاليت هاي پرستار بهداشت جامعه و تيم بهداشت  ،نظام هاي ارايه
دهنده خدمات بهداشتی در جهان و ايران  ،مراقبت هاي اوليه بهداشتی  ،بهداشت براي همه تا سال  ، 2010كاربرد فرآيند پرستاري
بهداشت جامعه ،اولويت هاي بهداشتی در ايران  ،فرآيند آموزش بهداشت  ،اصول و روش هاي آموزشی ،بهداشت مادر وكودک  ،برنامه
گسترش ايمن سازي و بهداشت مدارس گنجانده شده است .

هدف کلـی:
انتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه بهداشت جامعه و مبانی آن  ،به دانشجو تا با به كارگيري اصول خدمات بهداشتی اوليه بتواند در
قالب فرآيند پرستاري بهداشت جامعه تدابير مناسب جهت حل مشكالت جامعه ارايه نمايند.

اهداف ويـژه:
از دانشجو انتظار می رود در پايان درس قادر باشد:
 تاريخچه بهداشت جامعه را توضيح دهد. مفاهيم مربوط به پرستاري بهداشت جامعه را توضيح دهد. پرستاري بهداشت جامعه را تعريف كند. نقش و فعاليتهاي پرستار بهداشت جامعه در تيم بهداشتی رابيان كند عوامل مؤثر بر بهداشت و سالمت (تأثير عوامل فرهنگی و مذهبی در بهداشت جامعه ) را شرح دهد. انواع سياستهاي جمعيتی را شرح دهد. ضوابط و معيارهاي مسائل جمعيتی را توضيح دهد. مشكالت ناشی از افزايش جمعيت در ايران و جهان را نام برد. تأثير تنظيم خانواده و فاصله گذاري در سالمت و بقاي مادران و كودكان را ذكر كند. نحوه برقراري ارتباط با مردم جهت ارائه خدمات بهداشتی و تنظيم خانواده را شرح دهد تأثير آموزش در برنامه هاي تنظيم خانواده را بيان نمايد. تأثيرمهاجرت  ،فقر و بيسوادي بر بهداشت جامعه را شرح دهد . فرايند پرستاري و كاربرد آن در بهداشت جامعه را شرح دهد . -نظام ها و سازمانهاي عرضه خدمات بهداشتی در ايران و جهان را توضيح دهد.
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سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتی را توضيح دهد .
اصول مراقبتهاي بهداشت اوليه را توضيح دهد .
مفاهيم آموزش بهداشت و تكنولوژي آموزشی را توضيح دهد .
فرايند آموزش بهداشت ( اصول  ،روشها و مدلهاي آموزش بهداشت )را شرح دهد.
اولويتهاي بهداشتی در ايران را شرح دهد.
برنامه گسترش ايمن سازي و چگونگی اجراي برنامه واكسيناسيون همگانی را شرح دهد .
نقش پرستار بهداشت جامعه در بهداشت مدارس را شرح دهد.

جدول زمانبندي مواد درسی
شماره

رئوس مطالب درسی

جلسه
1

تاريخچه بهداشت جامعه و پرستاري بهداشت جامعه
مفاهيم مربوط به بهداشت جامعه و پرستاري بهداشت جامعه
ادامه مفاهيم مربوط به بهداشت جامعه و پرستاري بهداشت جامعه

2
3

نقشها و فعاليتهاي پرستار بهداشت جامعه را در تيم بهداشتی
عوامل مؤثر بر بهداشت و سالمت

4

نظام ها و سازمانهاي عرضه خدمات بهداشتی در ايران و جهان
سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتی واولويتهاي بهداشتی در ايران

5
6

مراقبتهاي بهداشت اوليه ( تعريف  ،اصول و اجزاء آن )

7

فرايند پرستاري و كاربرد آن در بهداشت جامعه

8

امتحان ميان ترم

9

بهداشت مدارس و نقشهاي پرستار بهداشت جامعه در آن
(اهداف بهداشت مدارس,زمينه هاي آموزش بهداشت در مدارس,بهداشت محيط مدرسه,بهداشت كاركنان و
كودكان در مدرسه,نقش پرستار بهداشت جامعه در مدارس)

10

مفاهيم آموزش بهداشت و تكنولوژي آموزشی

11

فرايند آموزش بهداشت ( اصول  ،روشها و مدلهاي آموزش بهداشت ) .

12

برنامه گسترش ايمن سازي و چگونگی اجراي آن

13

ادامه برنامه گسترش ايمن سازي و چگونگی اجراي آن
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14

سياستهاي جمعيتی
ضوابط و معيارهاي مسائل جمعيتی
مشكالت ناشی از افزايش جمعيت در ايران و جهان

15
16

مهاجرت  ،فقر و بيسوادي و تاثير آن بر بهداشت جامعه تأثير تنظيم خانواده و فاصله گذاري در سالمت و بقاي
مادران و كودكان
نحوه برقراري ارتباط با مردم جهت ارائه خدمات بهداشتی و تنظيم خانواده
تأثير آموزش در برنامه هاي تنظيم خانواده

روش تدريس :
 سخنرانی  -پرسش و پاسخ -بحث گروهیوسايل كمک آموزشی  :استفاده از وسايل كمک آموزشی (اورهد  ،وايت برد  ،و )...

شيوه ارزشيابی :
10درصد
 40درصد
10درصد
 40درصد

 كوئيز امتحان ميان ترمتكليف كالسی -امتحان پايان ترم

غيبت هاي مجاز دانشجو:
چهار هفدهم تعداد كل جلسات تشكيل شده در طول ترم
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