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شروع ترم  59/7/3پایان ترم 59/40/49

هدف کلی  :انتظار مي رود دانشجو بامفاهیم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجویان در چهارچوب فرایند پرستاري و کسب

توانبایي

هاي الزم به منظور اجراي روش هاي بالیني پرستاري آشنا شود.

شرح درس:
این درس به عنوان درسي پایه ارائه مي گردد و هدف از آن آماده سازي دانشجوي پرستاري براي مراقبت از مددجویان مبتال به مشکالت
سالمتي است در این درس سعي بر آن است که دانشجوي پرستاري ضمن آشبنایي ببا مفباهیم اساسبي و کسب

مهبارت در مراقببت از

مددجویان بتواند در راستاي ارتقاء ،تامین و حفظ سالمت آن ها از تفکر خالق در به کارگیري فرآیند پرسبتاري بهبره جویبد و همبواره
رعایت قوانین  ،مقررات و اخالق حرفه اي و احکام اسالمي را مدنظر قرار دهد.

روش تدریس  :سخنراني برنامه ریزي شده -پرسش و پاسخ  -بحث گروهي

رسانه آموزشی  :کتاب مرجع (پاتر ،پاتریشیا آن .پري ،آن گریفین (1393 ) .اصول و فنون پرستاري پوتر و پري .تهران .نشر سالمي )
ابزار آموزشی :ویدیو پروژکتور و ماژیک وایت برد

نحوه ارزشیابی :
 -4فعالیت کالسي(پرسش و پاسخ،حضوروغیاب)
 -2امتحان میان ترم

 9نمره

 -3امتحان پایان ترم

 41نمره

1نمره

منابع :
 پاتر ،پاتریشیا آن .پري ،آن گریفین(1393).اصول و فنون پرستاري پوتر و پري .تهران .نشر سالمي. دوگاس ،بورلي ویتر )( 1393اصول مراقبت از بیمار دوگاس  :نگرشي جامع بر پرستاري تهران ،گلبان . -تیلور ،کارول (.)4337اصول و مهارتهاي پرستاري تیلور ،تهران  ،اندیشه رفیع.

عنوان درس

جلسه

مفهوم سالمت و بيماري

حیطه شناختی

اول

حیطه شناختی

نيازهاي اساسی انسان

دوم

حیطه شناختی

آشنايی با تاريخچه و حرفه پرستاري

سوم

اهداف :دانشجو در پایان تدریس قادر باشد:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

.سالمتي را تعريف نمايد
مدل هاي سالمتي را توضيح دهد
متغيرهاي موثر بر سالمتي را بيان نمايد
بيماري را تعريف نمايد
مراحل بيماري را توضيح دهد
عامل خطر را تعريف نمايد
متغيرهاي موثر بر بيماري را توضيح دهد
تاثيرات بيماري بر مددجو و خانواده وي را شرح دهد
سطوح پيشگيري را با هم مقايسه نمايد
 -01نقش پرستار در سالمتي و ناخوشي را شرح دهد

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اصالحات کليدي فهرست شده را تعريف کند
اثرات مراقبت ارائه شده بر خدمات مراقبت بهداشتی را شرح دهد
سطوح مراقبت بهداشتی را توصيف نمايد
انواع خدمات موجود در هر سطح مراقبت بهداشتی را توصيف نمايد
رابطه بين سطوح مراقبت بهداشتی و سطوح پيشگيري را بيان کند
نقش پرستاران را در محيط هاي ارائه مراقبت مختلف توضيح دهد
موضوعات مراقبت بهداشتی را که براي حرفه پرستاري کاربرد دارند بيان نمايد

شیوه یاددهی و یادگیری

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

امکانات مورد نیاز

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

روش ارزیابی

آزمون شفاهی

آزمون شفاهی

 -8نقش پرستار در افزايش رضايت مددجو را بيان نمايد
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اصالحات کليدي فهرست شده را تعريف کند
اهداف پرستاري را بيان نمايد
اعمال وابسته و مستقل در پرستاري را توضيح دهد
تكامل تاريخی نقش هاي حرفه اي پرستاري را توضيح دهد
عوامل اجتماعی موثر بر حرفه پرستاري را نام برده توضيح دهد
استانداردهاي حرفه اي کار پرستاري را توصيف نمايد
برنامه هاي آموزشی موجود براي آموزش پرستاران حرفه اي را توضيح دهد
مسئوليت ها و نقش هاي حرفه اي پرستاران را بيان نمايد
تاثير تغييرات اجتماعی ،اقتصادي در اعمال پرستاري را بيان نمايد

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

آزمون شفاهی

حیطه شناختی

کنترل عفونت

چهارم

تامين امنيت مددجويان حیطه شناختی

پنجم

 -1مفاهيم کليدي ذکر شده را تعريف کند
 -2اجزاء زنجيره عفونت را نام ببرد
 -3مكانيسم هاي دفاعی طبيعی بر عليه عفونت را بيان نمايد
 -4راههاي انتقال عفونت را فهرست نمايد
 -5مراحل يک بيماري عفونی را توصيف نمايد
 -6عفونت موضعی و سيستميک را با هم مقايسه نمايد
 -7عفونتهاي بيمارستانی را شرح دهد
 -8چهار مورد از شايع ترين عفونتهاي بيمارستانی را نام ببرد
 -9عوامل خطر زا در عفونت را نام ببرد
 -11عوامل تاثير گذار بر مستعد بودن ميزبان را فهرست نمايد
 -11روشهاي کنترل عفونت را بطور خالصه شرح دهد
 -12تفاوت ضدعفونی طبی و جراحی را توضيح دهد
 -13احتياط هاي جداسازي و استاندارد را توضيح دهد
-14اصول پوشيدن ماسک جراحی،گان و دستكش استريل را شرح دهد.
 -1شرح دهد چگونه عدم رفع نيازهاي اساسی فيزيولوژيک می تواند ايمنی مددجو را تهديد
نمايد
 -2فوايد رعايت ايمنی در مراکز بهداشتی را فهرست نمايد
 -3راههاي کنترل خطرات فيزيكی را شرح دهد
 -4خطرات ايمنی متناسب با هريک از مراحل رشد و تكامل را شرح دهد
 -5اقدامات پرستاري مناسب براي جلوگيري از سقوط مددجو را شرح دهد
 -6عوامل مورد بررسی هنگام مهار مددجو را نام ببرد
 -7چهار مورد از خطرات ايمنی در يک موسسه مراقبت بهداشتی را بيان کند
 -8تشخيص هاي پرستاري مرتبط با خطرات ايمنی را بيان نمايد
-11براي مددجويانی که امنيت آنان در خطر است طرح مراقبت پرستاري تدوين نمايد

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

آزمون شفاهی

آزمون شفاهی

مفهوم تغذيه در مراقبت از مددجويا

حیطه شناختی

ششم

مفهوم تغذيه

حیطه شناختی

هفتم

 -1مفاهيم کليدي ليست شده را تعريف کند
 -2اهميت هر کدام از پنج گروه مواد غذايی را براي تغذيه خوب شرح دهد
 -3اهميت تعادل بين جذب انرژي و نياز به انرژي را شرح دهد
 -4توليدات نهايی متابوليسم کربوهيدراتها،چربيها و پروتئين ها را نام ببرد
 -5اهميت چربيهاي اشباع و غير اشباع را شرح دهد
 -6هرم راهنماي تغذيه را شرح دهد
 -7نيازهاي تغذيه اي در سنين مختلف رشد و تكامل را با هم مقايسه نمايد
 -8معيارهاي اندازه گيري وضعيت تغذيه را توصيف نمايد
 -9اختالالت شايع تغذيه اي را تعريف کرده و بيماران در معرض خطر را توصيف نمايد
 -11موارد مصرف تغذيه تزريقی را بيان نمايد
 -1انواع روشهاي تغذيه تزريقی را بطور خالصه شرح دهد
 -2عوارض تغذيه تزريقی را نام ببرد
 -3انواع رژيم هاي غذايی را توصيف نمايد
 -4موارد مصرف تغذيه روده اي را بيان نمايد
 -5شايع ترين عوارض تغذيه روده اي را نام ببرد
روشهاي جلوگيري از بروز عوارض تغذيه تزريقی و روده اي را شرح دهد

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

آزمون شفاهی

آزمون شفاهی

حیطه شناختی

روند التيام زخم

هشتم

حیطه شناختی

مفهوم حرکت و بی حرکتی

هشتم

 -1اصالحات کليدي فهرست شده را تعريف کند
 -2آناتومی پوست را به اختصار شرح دهد
 -3زخم را تعريف و انواع طبقه بندي آن را به اختصار شرح دهد
 -4مراحل طبيعی بهبود زخم را به اختصار توضيح دهد
 -5زخم فشاري را تعريف نمايد
 -6مراحل زخم فشاري را با هم مقايسه نمايد
 -7عوامل مرتبط در تشكيل زخمهاي فشاري را توضيح دهد
 -8عوامل خطرزا براي پيشرفت زخم فشاري را نام ببرد
 -9کمک هاي اوليه براي ترميم زخمها را شرح دهد
 -11تشخيص هاي پرستاري مرتبط با اختالل در تماميت پوست را ليست نمايد
 -11برنامه مراقبت پرستاري براي مددجو با اختالل در تماميت پوست تهيه نمايد
 -12اقدامات پپرستاري متناسب براي مددجو با اختالل در تماميت پوست ليست کند
 -13اهداف پانسمان را توضيح دهد
 -14انواع پانسمان را توضيح دهد
-15تاثيرات گرما و سما درمانی را با هم مقايسه نمايد
 -1اصالحات کليدي فهرست شده را تعريف کند
 -2مفهوم حرکت و بيحرکتی را تعريف نمايد
 -3عملكرد دستگاه عصبی،اسكلتی و سيستم اعصاب را در تنظيم حرکت توصيف نمايد
 -4اهداف استراحت در تخت را شرح دهد
 -5اثرات فيزيولوژيک و پاتوفيزيولوژيک عدم تحرك را روي بدن توضيح دهد
 -6تغييرات فيزيولوژيک و سايكولوژيک در رابطه با تحرك و عدم تحرك را بيان نمايد
 -7تشخيص هاي پرستاري عدم تعادل و عدم تحرك را فهرست نمايد
 -8برنامه مراقبت پرستاري براي مددجويان با عدم تحرك تدوين نمايد
 -9بتواند روشهاي مختلف تحرك و جابجايی در تخت را به مددجو آ موزش دهد
 -11تمرينات دامنه حرکتی فعال و غير فعال را توصيف نمايد

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

آزمون شفاهی

آزمون شفاهی

حیطه شناختی

مفهوم نياز هاي بهداشتی

حیطه شناختی

مرقبت هاي قبل و بعد از عمل

نهم

-1
-2
-3
-4

اصالحات کليدي فهرست شده را تعريف کند
عوامل موثر بر رفتار بهداشتی شخص را شرح دهد
بتواند بررسی جامعی در مورد نياز هاي بهداشتی مددجو انجام دهد
وضعيت هايی را که پوست و ناخن هاي مددجويان را در معرض آسيب قرار می دهد
توضيح دهد
اهميت مراقبت از پاها را در بيماران ديابتی بيان نمايد
شرايطی را که مددجويان را در معرض خطر آسيب پوشش مخاطی دهان قرار می دهد
توضيح دهد
مشكالت شايع مربوط به پوست و مو و اقدامات مربوط به آنان را فهرست نمايد
نحوه مراقبت بهداشتی در سالمندان را با مددجويان جوان مقايسه نمايد

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مفاهيم کليدي فهرست شده را تعريف کند
اهداف مراقبت پرستاري قبل،حين و بعد از عمل را بيان کند
طبقه بندي هاي جراحی و بيهوشی را بيان نمايد
مراحل مراقبت پرستاري در اعمال جراحی را توضيح دهد
عواملی را که قبل،حين و بعد از عمل بررسی می شوند فهرست کند
عوارض شايع بعد از اعمال جراحی را به اختصار توضيح دهد
روشهاي پيشگيري از عوارض بعد از اعمال جراحی را به اختصار توضيح دهد

-5
-6
-7
-8

دهم

حیطه شناختی

آموزش به مددجو

يازدهم

 -1اصالحات کليدي فهرست شده را تعريف کند
 -2اهداف آموزش به مددجو را بيان نمايد
 -3تدريس و يادگيري را با هم مقايسه نمايد
 -4حيطه هاي يادگيري را به اختصار توضيح دهد
 -5نقش پرستار در آموزش مددجو را توضيح دهد
 -6عوامل موثر بر فرايند ياددهی و يادگيري را فهرست نمايد
 -7مشخصات محيط يادگيري خوب را توصيف نمايد
 -8براي يک طرح درس اهداف يادگيري بنويسد
 -9انواع مهارت هاي يادگيري در آموزش به مددجو را تعريف نمايد
 -11شيوه هاي آموزش به مددجويان بی سواد يا ناتوان در يادگيري را توضيح دهد
 -11فرآيند پرستاري و تدريس را مقايسه نمايد
-12روشهاي ارزشيابی يادگيري را تعيين نمايد

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

آزمون شفاهی

آزمون شفاهی

آزمون شفاهی

حیطه شناختی

پرستاري

اخالق قوانين و مقررات

دوازدهم

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1

اصالحات فهرست شده را تعريف کند
ارتباط بين علم اخالق و کار حرفه اي را توضيح دهد
نقش ارزش ها را در علم اخالق شرح دهد
ارزش هاي فردي را بررسی و مقايسه نمايد
چگونگی تاثير ارزش ها بر مراقبت از مددجو را شرح دهد
تعدادي از فلسفه هاي اساسی اخالق زيستی را بطور خالصه توضيح دهد
تقارن جنبه هاي اخالقی را با مفاهيم پرستاري مشخص نمايد

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

کالس
ويدئو پروژکتور
وايت برد
ماژيک

آزمون شفاهی

