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دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس ترمیک ()Course Plan
درس پرستاري و بهداشت محیط

عنوان درس :پرستاری و بهداشت محیط
تعداد واحد 1 :واحد نظری
نیمسال تحصیلی............ :
محل تشکیل کالس............. :
نام مدرس :مهناز حلیانی

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری
پیش نیاز یا همزمان............. :
تعداد دانشجویان.......... :
زمان شروع کالس............. :
مسئول طرح درس :سمیه زارع

● شرح درس:
زیر بنای یک جامعه سالم رعایت اصول بهداشت محیط وشناخت عوامل موثر بر آن است .این درس به مفاهیم بهداشت محیط زیست و کار ،امااکن
عمومی و مسکن ،بهداشت مواد غذایی ،بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و سالمت در بالیای طبیعی و بحرانها می پردازد.
● هدف كلي:
آشنایی دانشجویان پرستاری با عوامل محیطی تأثیرگذار بر سالمت و روش مواجهه با آن
● اهداف اختصاصي:
در پایان جلسه درسی دانشجو باید قادر باشد:


 -1بهداشت محيط زيست



بهداشت محيط زيست و اكوسيستم را تعريف نمايد .



اجزاء و اركان اكوسيستم را نام ببرد .



توالي چرخه مواد و زنجيره غذائي را در اكوسيستم تشريح نمايد .



تاثير انسان را بر بهداشت محيط زيست و بهداشت خاك توضيح دهد .


 -2بهداشت آب و فاضالب



تعريف بهداشت آب و ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان كند .



نقش آب را در انتقال بيماريها تشريح نمايد .



روشهاي تصفيه آب را توضيح دهد .



انواع فاضالب را نام ببرد .



روش تعيين درجه آلودگي فاضالب را تشريح نمايد



روشهاي جمع آوري  ،تصفيه و دفع فاضالب را بيان كند .


 -3بهداشت هوا



بهداشت هوا و آلودگي هوا را تعريف كند .



عوامل موثر بر آلودگي هوا را نام ببرد .



اثرات آلودگي هوا را بر انسان  ،گياهان و محيط زيست تشريح كند .



روشهاي مبارزه با آلودگي هوا را تفسير نمايد .



 -4آلودگي صوتي و پرتوها



آلودگي صوتي را تعريف كند .



عوامل مؤثر بر تأثيرپذيري انسانها را از سروصدا بيان كند .



عوارض پاتوفيزيولوژيك آلودگي صوتي را تشريح كند .



روشهايي مبارزه با آلودگي صوتي را تشريح كند .



انواع تشعشعات و مواد راديو اكتيو را بر انسان تشريح نمايد .



اثرات سوء تشعشعات و مواد راديو اكتيو را بر انسان تشريح نمايد .



اصول حفاظت و دفع آلودگي از مواد راديو اكتيو و تشعشعات مختلف را توضيح دهد .



 -5بهداشت زباله



بهداشت زباله و مواد زائد را تعريف كند .



طبقه بندي زباله را بيان كند .



مراحل دفع زباله و روشهاي مختلف آنرا تشريح كند



مراحل بازيافت را تفسير كند



بيوگاز و موارد استفاده از آنرا بيان نمايد .


 -6بهداشت مسكن و اماكن عمومي



بهداشت مسكن و اماكن عمومي را تعريف كند .



شرايط و استانداردهاي مسكن بهداشتي را بيان نمايد .



عوارض ناشي از زندگي در مساكن غير بهداشتي را در شهر و روستا تشريح نمايد .



بيماريهاي منتقله از طريق جوندگان و بند پايان و حشرات را نام برده و شرح دهد



روشهاي مبارزه با جوندگان و بندپايان و حشرات را تفسير و بيان نمايد .


 -7تغذيه و بهداشت مواد غذائي



علم تغذيه و نقش مواد غذائي از سالمت و بيماري را تعريف نمايد .



تقسيم بندي مواد غذائي و عوارض مهم ناشي از كمبود مواد غذائي را نام ببرد .



اصول اساسي و مهم را در بهداشت مواد غذائي تفسير نمايد .



بيماريهاي شايع منتقله از را ه غذا را تشريح نمايد .



روشهاي مختلف نگهداري از مواد غذائي و اقدامات الزم در تأمين بهداشت مواد غذائي را تفسير نمايد .


 -8بهداشت حرفه اي



بهداشت حرفه اي را تعريف نموده و اهداف و برنامه هاي بهداشت حرفه اي را بيان كند .



تدابير الزم و استانداردهاي محيط كار را تعريف كند .



عوامل خطر شغلي و بيماريهاي ناشي از مواجهه با آنانرا تشريح نمايد .



اقدامات بهداشتي جهت پيشگيري از بيماريهاي شغلي را تفسير نمايد .


 -9سوانح



حادثه را تعريف نمايند و عوامل ايجاد كننده آن را نام ببرند



عامل  ،ميزبان و محيط را در ايجاد سوانح شرح دهند



ويژگيهاي تكاملي كودك كه او را در معرض حوادث خاص قرار مي دهد را توضيح دهند



انواع سوانح وحوادث را نام ببرند



حوادث ناشي از كار و صنعت را شرح دهند و علل آن را بيان نمايند



حوادث خانگي را شرح دهند و علل آن را بيان نمايند



حوادث رانندگي را شرح دهند و علل آن را بيان نمايند



روشهاي پيشگيري از سوانح و حوادث را نام ببرند


 -10بالياي طبيعي و اقدامات الزم در شرايط اضطراري



معني واژه  Disasterرا بيان نمايند.



انواع بااليا را توضيح دهند.



عوامل مؤثر بر وسعت و شدت باليا را شرح دهند.



ابعاد باليا را توضيح دهند.



مراحل مديريت باليا را نام ببرند و هر كدام را توضيح دهند.



نقشهاي پرستار در واكنش به باليا را نام ببرند و هر كدام را توضيح دهند.



تأمين آب آشاميدني  ،تغذيه  ،تغذيه گروههاي آسيب پذير  ،كنترل حشرات و جندگان  ،دفع فضوالت  ،دفع زباله در شرايط
اضطراري را شرح دهند.



ويژگيهاي اردوهاي چادري و همچنين ساختمانهايي كه براي سرپناه بكار مي روند را توضيح دهند.



ويژگيهاي آبريزگاههاي عمومي را شرح دهند.


 -11ناقلين فيزيكي و كنترل آن (مبارزه با حشرات و جوندگان و بندپايان)



معني واژه  Entomologyرا بيان نمايند.



بندپاياني كه از نظر پزشكي اهميت دارند را نام ببرند.



بيماريهايي كه توسط بندپايان به انسان منتقل مي شود را نام ببرند.



راههاي انتقال بيماري توسط بندپايان را نام ببرند.



روشهاي انتقال ( مستقيم  ،مكانيكي  ،بيولوژيك ) را شرح دهند.



روشهاي مبارزه با بندپايان را توضيح دهند.



مشخصات بندپاياني مانند پشه  ،مگس  ،سوسك  ،شپش  ،كك  ،ساس  ،كنه را بيان نمايند و روشهاي مبارزه با هر كدام
را شرح دهند.

روش آموزش:

به دلیل تعداد زیاد دانشجویان در یک کالس ،آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی (ویدئو ،اسالید) انجام
می گیرد .به منظور اثر بخشی آموزش و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان بخش پایانی هر جلسه به پرسش و پاسخ و در صورت لزوم کوئیز
اختصاص داده می شود.

امكانات آموزش بخش:

کالس مناسب وسایل و تجهیزات کمک آموزشی (اسالید ،ویدئو)

منابع اصلي درسي:



درسنامه پرستاري بهداشت جامعه ـ اسحق ايلدرآبادي ـ انتشارات جامعه نگر .



پرستاري بهداشت جامعه  3ـ النكستر ـ ترجمه و تأليف سيده وحيده حسيني ـ انتشارات جامعه نگر .



بهنودي  ،زهرا  .بهداشت محيط .



حلم سرشت  ،پريوش  .دل پيشه  ،اسماعيل  .اصول و مباني بهداشت محيط  ،تهران  :چهره .
Sall:Van , J .R , Kriger , G .R. Clinical Enviromental Health and Toxic Exposures .



 نحوه ارزشیابي :
.1
.2
.3
.4

ارزشیابی بصورت کتبی
شرکت دانشجو در بحثها.
مقررات :حداقل نمره قبولی  10نمره
تعداد دفعات مجاز غیبت کالس  4/17مجموع ساعات تدریس

