بسمو تعاني

دانشگاه آزاد اسالمی ًاحد تاکستان
دانشكده پرستاري
فراگیران  :دانشجٌیان کارشناسی پرستاري ترو 6

عنٌان درس  :اصول و فُوٌ پرضتبري (تئوري و عًهي)
تعداد ًاحد ً 4 :احد ( ً 2.5احد نظریً 1.5 ،احد عمهی)
نیمسال :اًل 1395-1396
مدرس  :زىرا حقیقی

شرح درس:
ايٍ دسط تّ ػُٕاٌ دسعي پايّ اسائّ يي ؽٕد ٔ ْذف آٌ آيادِ عاصي
داَؾجٕياٌ پشعتاسي تشاي يشاقثت اص يذدجٕياٌ يثتال تّ يؾكالت عاليتي
اعت ٔ عؼي تش آٌ اعت كّ داَؾجٕي پشعتاسي مًٍ آؽُايي تا يفاْيى اعاعي ٔ
كغة يٓاست دس يشاقثت اص يذدجٕياٌ تتٕاَذ دس ساعتاي استقاء ،تاييٍ ٔ
دفظ عاليت آٌ ْا اص تفكش خالق دس تكاسگيشي فشآيُذ پشعتاسي تٓشِ جٕيذ.
● ىدف کمي:
آؽُايي داَؾجٕيي پشعتاسي تا يفاْيى اعاعي يشتثو تا اسائّ يشاقثت تّ
يذدجٕياٌ دس چاسچٕب فشآيُذ پشعتاسي ٔ كغة تٕاَايي ْاي الصو تّ يُظٕس
اجشاي سٔػ ْاي تانيُي پشعتاسي تا تكيّ تش سػايت قٕاَيٍ ٔ يقشسات ٔ
اخالق دشفّ اي.

اهداف ويژه تدريس نظري:
از داَشجويبٌ اَتظبر يي رود در پبيبٌ درش َظري بتواَُذ:
 .1يفٕٓو عاليت ٔ تيًاسي سا تٕميخ دادِ ٔ فؼانيت ْاي يشتٕه تّ
استقاء عاليتي ٔ عيٕح پيؾگيشي اص تيًاسي سا ؽشح دْذ.

 .2تا َياصْاي اعاعي اَغاٌ( ايًُي ،تغزيّ ،دفغ ،خٕاب ،اعتشادت –
تغكيٍ دسد )سا تٕميخ دْذ.
 .3دشفّ پشعتاسي ٔ فؼانيت ْاي آٌ سا تياٌ كُذ.
 .4فشآيُذ پشعتاسي(تشسعي -اْذاف) سا تٕميخ ٔ ًََّٕ اي اص آٌ سا
تشَايّ سيضي ًَايُذ.
 .5اقذايات الصو تشاي كُتشل ػفَٕت سا ؽشح دْيذ.
 .6يفٕٓو تؼادل انكتشٔنيت ٔ يايؼات سا تياٌ كُذ.
َ .7ياصْاي تٓذاؽتي أنيّ تيًاس سا تؾشيخ كُذ.
 .8دشكت ٔ ػٕاسك َاؽي اص تي دشكتي سا تٕميخ دْذ.
 .9يذهٕنٓا ٔ داسْٔا ٔ افٕل فذيخ داسٔ دادٌ سا تؾُاعذ.
 .10يشاقثتٓاي ػًٕيي قثم ٔ پظ اص ػًم جشادي سا ؽشح دْذ.
 .11تشخيـ ٔ اَتقال ٔ پزيشػ تيًاساٌ سا تياٌ كُذ.
َ .12ذِٕ فذيخ ثثت گضاسػ پشعتاسي سا تٕميخ دْذ.
 .13ؽيِٕ ْاي آيٕصػ تّ يذدجٕ ٔ قٕاَيٍ كهي آٌ سا تياٌ كُذ.
 .14تا تشخي اصادكاو ٔيقشسات ٔ اخالق پشعتاسي آؽُا ؽَٕذ.

ردیف

جلسِ

عٌَاى

1

اٍل

توجيه و آضنايي تا تخص -ارسياتي اوليه تيوار و اقذاهات اورصانسي

2

دٍم

ی
تزرسي عالين حيات

3

سَم

تزرسي عالين حياتي

4

چْام

اکسيضى رساني هوثز تافتي

5

پٌجن

تزرسي تغذيه تيواراى -انواع نوونه آسهايطات تيواراى

6

ششن

تزرسي تغذيه تيواراى -انواع نوونه آسهايطات تيواراى

7

ّفتن

اقذاهات درهاني در التيام تافت آسية ديذه

8

ّشتن

تزرسي و تعادل هايعات و الکتزوليتهای تذى

9

ًْن

تزرسي و تعادل هايعات و الکتزوليتهای تذى

10

دّن

گشارش نويسي

11

یازدّن

هزاقثت قثل و تعذ اس عول جزاحي

12

دٍازدّن

هزاقثت قثل و تعذ اس عول جزاحي

13

سیسدّن

کنتزل عفونت و کنتزل آى

14

چْاردّن

حزکت و فعاليت تيواراى

15

پاًسدّن

نياسهای تهذاضتي

16

شاًسدّن

نياسهای دفعي -انوا -تنقيه

17

ّفدّن

رسيذگي ته درد و آسايص

18

ّجدّن

خواب و استزاحت -کاهص اضطزاب و استزط

19

ًَزدّن

آهوسش تيوار

20

بیستن

هزاقثت کلي اس يک تيوار خاظ -اهتحاى پاياني

َذِٕ اسصؽياتی:

●تکالیف دانشجىيان:
 -1دنٕس دس كالط ٔ ػذو غيثت
 -2ؽشكت دس تذث ْا
 -3آيادگي جٓت پشعؼ ٔ پاعخ دس ْش جهغّ
 -4يشاجؼّ تّ يُاتغ ركش ؽذِ ٔ تكًيم ييانة اسائّ ؽذِ دس كالط
● رًشيای یاددىی ً یادگیری  :طخُشاَی ،پشعؼ ٔ پاعخ ،اجشای
َقؼ ٔ تذث گشْٔی

روش ارزيابي

نمره

حضور فعبل در كالش و يشبركت در
بحث

%5

پرضش و پبضخ

آزيوٌ ييبٌ ترو

مالحظات

%15

%40

پص اتًبو َيًی از يببحث آزيوٌ ييبٌ ترو گرفتّ خواْذ شذ

آزيوٌ پبيبٌ ترو کتبی و عًهی

%40

اهداف ويژه درس عملي
از دانشجىيان انتظار مي رود در پايان درس عملي بتىانند:
 .1افٕل ايًٍي تيًاس سا دس ُْگاو اَجاو سٔػ ْا سػايت كُُذ.
 .2سٔؽٓاي پيؾگيشي اص اَتقال ػفَٕت سا اجشا ًَايُذ.
ٔ .3مؼيت دادٌ ٔسٔػ ْاي جاتجا كشدٌ يذدجٕ سا تا اعتفادِ اص ياَكٍ
اَجاو دْذ.
 .4إَاع تؼٕيل تخت ْاي الصو تشاي يذدجٕياٌ سا تًشيٍ ًَايذ.
 .5سٔؽٓاي كًك تّ دفظ ٔ َگٓذاسي تٓذاؽت أليّ يذدجٕ سا اجشا ًَايذ.
ٔ .6عايم ٔ اقذايات الصو سا تشاي َياصْاي تغزيّ اي ٔ دفؼي يذدجٕ
)ىثيؼي ٔ عاختّ ؽذِ ( سا تّ اجشا دسآٔسد.
 .7اقذايات دسياَي تٕعيهّ عشيا ٔ گشيا سا تكاس تُذَذ.
 .8ػالئى دياتي سا تّ سٔػ دسعت تشسعي ٔ ثثت كُُذ..
 .9اص صخًٓاي يٕجٕد دس عيخ تذٌ يذدجٕ تّ سٔػ فذيخ ٔ تا سػايت تكُيك
اعتشيم يشاقثت ًَايُذ..
 .10دعتٕسات داسْٔاي خٕساكي ٔ تضسيقي يذدجٕتاٌ سا تّ سٔػ دسعت اجشا
كُُذ.
 .11يشاقثتٓاي قثم ٔ تؼذ اص ػًم جشادي سا دس يذدجٕياٌ تكاس تُذَذ.
 .12تجٕيض اكغيژٌ تّ يذدجٕ سا تّ ؽيِٕ ْاي يختهف اجشا ًَايُذ
ٔ .13عايم عاكؾٍ ( دْاَي -تيُي -تشاكياعتٕيي )سا آيادِ ٔ تّ سٔػ فذيخ
تكاس تشد.
 .14يشاقثت اص جغذ سا تا تٕجّ تّ سػايت َكات يزْثي ٔ فشُْگي سا
تًشيٍ ًَايُذ.
 .15گضاسػ َٕيغي دس ْش يك اص اقذايات تذسيظ ؽذِ تّ سٔػ فذيخ اَجاو
دُْذ.
 .16اص دعت دادٌ ،يشگ ٔ فشآيُذ پشعتاسي اص تيًاس دس دال ادتناس ٔ
فٕت ؽذِ سا تٕميخ دُْذ.
روش تدريس:
سٔؽٓاي پشعتاسي تانيُي تّ فٕست ًَايؼ ػًهي ٔؽشح َكات الصو دس كالط
يٓاست ْاي ػًهي فٍ پشعتاسي آيٕصػ دادِ يي ؽٕد.

مىاد كمك آمىزشي :
ياَكٍ– ٔعايم تيًاسعتاَي -كتاب – فيهى – اعاليذ – تختّ عفيذ

فعالیتهاي دانشجى:

-

-

ؽشكت ٔ دنٕس فؼال دس كالط وْاست ْاي ػًهي پشعتاس يذس عاػت يقشس
پٕؽيذٌ نثاط فشو تؼييٍ ؽذِ
پيشٔي اص يقشسات يخقٕؿ اىاق پشاتيك
يشٔس سٔػ ْاي تذسيظ ؽذِ قثهي دس كالط پيؼ اص دنٕس دس كالط تًشيٍ
اجشاي پشٔعيژسْاي تذسيظ ؽذِ دسعاػت ْاي تًشيٍ تذت َظاست اعتاد
اَجاو تكانيف يذٕنّ آيٕصؽي

ردیف

جهسو

اْذاف

1

اٍل

يعرفي پراتيك و آشُبيي بباْذاف درش – شطتٍ دضت -يعرفي واحذ و وضبيم
يوجود در اتبق پراتيك

2

دٍم

پوشيذٌ گبٌ و يبضك و دضتكش  +تًريٍ

3

سَم

کُترل فشبر خوٌ  +تًريٍ

4

چْام

کُترل درجّ حرارت و َبض  +تًريٍ

5

پٌجن

كًپرش ضرد و کًپرش گرو  +تًریٌ

6

ششن

ضُذاژ يعذِ ،گبواژ و الواژ  +تًريٍ

7

ّفتن

تسريك عضالَی و وريذی +تًريٍ

8

ّشتن

تسريك زير جهذی و داخم جهذی  +تًريٍ

9

ًْن

رگ گيری  +تًريٍ

10

دّن

اَواع ببَذاژ ( ضرودضت و پب)  +تًريٍ

11

یازدّن

بخيّ زدٌ  +تًريٍ

12

دٍازدّن

َحوِ تأييٍ اكطيژٌ از طريك( ضُذ – اَواع يبضك ْب)  +تًريٍ

13

سیسدّن

ضوَذفوني و َالتوٌ  +تًريٍ

14

چْاردّن

شطتشو و پبَطًبٌ زخى  +تًريٍ

15

پاًسدّن

ضبکشٍ ترشحبت راِ ْوايی و فيسيوتراپی تُفطی

16

شاًسدّن

لرار دادٌ بيًبر در وضعيت ْبي يختهف  +تًريٍ

منابع تدريس:
اصَل ٍ هْارتْای پرستاری تیلَر
اصَل هراقبت از بیوار –دٍگاس-هترجویي ّیات علوی داًشکدُ پرستاری هاهایی -اًتشارات گلبي
اصَل ٍ فٌَى پرستاری ،پَتر ٍ پَری -هترجویي اساتید داًشکدُ ایراىً -شر سالوی

