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مقدمه
این درس شامل انواع اختالالت روانی و طبقه بندی انها علل و عوامل موثر برانها و طرق پیشگیری با تاکید بر مراقبت های اولیه بهداشتی روانی
درمان ها و مراقبت های جسمی روانی اجتماعی و معنوی مبتنی بر فرایند پرستاری می باشد در این درس بر استفاده از مهارت های تفکر
خالق در حل مسائل مددجو خانواده تاکید می شود.

هدف کلی
آماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویان با اختالالتروان و آشنایی با مشکالت انها کاربرد مهارت های ارتباطی (عمومی و درمانی)در
بررسی و تشخیص نیاز های جسمی روانی اجتماعی ومعنوی انها و طرح و اجرای تدابیر پرستاری (از پیشگیری تا نوتوانی ) براساس تشخیص
های پرستاری.

اهداف رفتاری
درپایان درس پرستاری بیماریهای روانی ازدانشجوانتظارمیرود :
 .1طبقه بند بیماریهای روانی را براساس DSM-IV/Vبیان کند .
 .2اختالالت اسکیزوفرنی ،مراقبتهای پرستاری ومسائل پیرامون آن )علل ،عالیم ،پیش آگهی،انواع،شیوع و بروز،درمان ومراقبت پرستاری (
آنهارابیان نماید .
 .4انواع اختالالت اضطرابی ومراقبتهای پرستاری ازانهارابراساس فرآیند پرستاری توضیح دهد .
 .3اختالالت شبه جسمی ،خصوصیات آنها ،انواع درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه رابراساس فرآیند پرستاری شرح دهد .
 .5اختالالت تجزیه ای ،خصوصیات آنها ،انواع ودرمان مراقبتهای پرستاری مربوطه راتوضیح دهد .
 .6اختالالت ساختگی و تمارض خصوصیات آنها و درمان مراقبتهای پرستاری مربوطه راتوضیح دهد .
 .7اختالالت شخصیتی را تعریف نموده ،تقسیم بندی آن راشرح دهدو مراقبتهای پرستاری ازآنهارا توضیح دهد .
 .8اختالالت روانی جنسی راتعریف کرده ،انواع آنهارا نامبرده ،درمان و مراقبت پرستاری آنهاراراتوضیح دهد .
 .9اختالالت شناختی ) دمانس ،دلیریوم و ( . . . .خصوصیات ومراقبتهای مربوط به آنهاراشرح دهد .
 .11اختالالت وابستگی وسوء مصرف مواد ،خصوصیات و مراقبتهای پرستاری مربوط به آنهاراشرح دهد .
 .11فوریتهای روانپزشکی راتوضیح داده،مراقبتهای پرستاری آنهارابیان نماید .
 .12درمانهای متداول درروانپزشکی ) دارو درمانی  -غیردارویی (راشرح داده ودرهربیماری درمان ویژه را بیان کند .
 .14اختالالت روانشناختی اطفال و نوجوانان رابطور مختصرتوضیح دهد و درمان و مراقبتهای پرستاری از انهارابیان نماید .
 .13اختالالت تطابقی ،خصوصیات و مراقبتهای پرستار مربوط به آن راشرح دهد .
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