تسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
دانشکده پرستاری
طرح درس پرستاری در اختالالت آب و الکترولیت
آب و الکترولیت

نوع و تعداد واحد  :نظری ـ  0/6واحد

ساعت آموزشی  10/5 :ساعت

نیمسال اول 96-95

ساعت ترگساری :

روز ترگساری :

مدرس  :محمدی

فراگیران  :دانشجویان ترم  3پرستاری

شرح درس:
در ايي درس اثتذا داًشجَيبى ثب اجشای آة ٍ الکتزٍلیت ثذى ً ،حَُ اًتشبر ٍ عولکزد آًْب  ،اختالالت هزثَط ثِ عذم تعبدل هبيع در
ثذى  ،اختالالت تعبدل الکتزٍلیتْب و عذم تعبدل اسیذ ثبس ثِ ّوزاُ درهبى ٍ هزاقجتْبی پزستبری آشٌب هی شًَذ.
هدف كلی :
شٌبخت ٍ آشٌبيی داًشجَيبى ثب اختالالت هبيع ٍ الکتزٍلیت ّبی ثذى ثِ ّوزاُ درهبى ٍ هزاقجتْبی پزستبری.
اهداف اختصبصی  :داًشجَ ثبيذ در پبيبى ايي دٍرُ قبدر ثبشذ :
 1ـ هفبّین ثٌیبدی در تعبدل هبيعبت ٍ الکتزٍلیتْب را شزح دّذ .
 2ـ راّْبی جذة ٍ دفع آة ٍ الکتزٍلیتْب را شزح دّذ.
 3ـ تستْبی آسهبيشگبّی جْت ارسيبثی ٍضعیت هبيعبت را ثِ عَر هختصز تَضیح دّذ .
 4ـ هکبًیسوْبی َّهئَستبتیک ثزای حفظ تزکیت ٍ حجن هبيعبت ثذى را شزح دّذ.
 2ـ اختالالت هزثَط ثِ عذم تعبدل هبيع در ثذى ثِ ّوزاُ درهبى ٍ هزاقجتْبی پزستبری را تَضیح دّذ.
 3ـ اختالالت تعبدل الکتزٍلیتْب را ثِ ّوزاُ درهبى ٍ هزاقجتْبی پزستبری شزح دّذ.
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 4ـ عذم تعبدل اسیذ ثبس را ثِ ّوزاُ درهبى ٍ هزاقجتْبی پزستبری تَضیح دّذ.
مدت زمبن تدریس  10/5 :سبعت
ريش تدریس  :سخٌزاًی  ،پزسش ٍ پبسخ
گريٌ هدف  :داًشجَيبى تزم  3کبرشٌبسی پزستبری
جدول زمانثدی جلسات
جلسه
1

رئوس مطالة مثحث آب و الکترولیت
هفبّین ثٌیبدی در تعبدل هبيعبت ٍ الکتزٍلیتْب ،راّْبی جذة ٍ دفع آة ٍ الکتزٍلیتْب ،
تستْبی آسهبيشگبّی جْت ارسيبثی ٍضعیت هبيعبت

2

هکبًیسوْبی َّهئَستبتیک ثزای حفظ تزکیت ٍ حجن هبيعبت ثذى  ،اختالل حجن هبيعبت
در ثذى ؛ افشايش حجن هبيعبت ثذى

3

اداهِ اختالل حجن هبيعبت در ثذى ؛کبّش حجن هبيعبت ثذى  ،اًَاع هحلَل ّبی ٍريذی

4

اختالالت در تعبدل الکتزٍلیت ّب ٍ هزاقجتْبی هزثَعِ ّ :یپًَبتزهی ٍ ّیپزًبتزهی

5

اختالالت در تعبدل الکتزٍلیت ّب ٍ هزاقجتْبی هزثَعِ ّ :یپَکبلوی ٍ ّیپزکبلوی

6
7

زمان ترگساری

اختالالت در تعبدل الکتزٍلیت ّب ٍ هزاقجتْبی هزثَعِ ّ :یپَکلسوی ـ ّیپز کلسوی
ّیپَهٌیشيَهی ـ ّیپز هٌیشيَهی ّ ،یپَفسفبتوی ٍ ّیپزفسفبتوی
اختالالت اسیذ ٍ ثبس  ،درهبى ٍ هزاقجت ّب

يسبیل كمک آمًزشی  :پزٍصکتَر  ،کبهپیَتز  ،پبٍرپَيٌت
شیًٌ ارزشیببی :
حضَر فعبل ٍ هشبرکت در ثحج ّبی کالسی %15 :
تکبلیف کالسی % 10 :
اهتحبى پبيبى تزم  75 :درصذ
*مًضًع كىفراوس بب پیشىهبد داوشجً ي مًافقت استبد تعییه می شًد .
* سیبست مسئًل ديرٌ در برخًرد بب غیبت ي تبخیر داوشجً در كالس درس  :کسز ًوزُ ٍ ثزخَرد عجق ضَاثظ آهَسشی
مىببع پیشىهبدی مبحث آة ي الکتريلیت :
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ثزًٍز ٍ سَدارث  .پزستبری داخلی ٍ جزاحی ( درد  ،الکتزٍلیت  ،شَک  ،سزعبى ٍ هزاقجت ّبی پبيبى عوز )  .تزجوِ دکتز صيال عبثذ
سعیذی ً ،یزُ اثزاّیوی  ،سّزُ پبرسب يکتب  ،سّزُ تذکزی  ،هْسب شزيفی  .چبح دٍم1390.
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