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-------------------------------------------------------------------------مقدمه:
اين درس بعنوان درس پايه ارائه مي گردد و هدف از آن آماده سازي دانشجوي پرستاري براي مراقبت از مددجويان مبتال به
مشکالت سالمتي است .در اين درس سعي بر آن شده است كه دانشجوي پرستاري ضمن آشنايي با مفاهيم اساسي و كسب
مهارت در مراقبت از مددجويان بتواند در راستاي ارتقاء ،تأمين و حفظ سالمت آنها از تفکر خالق در به كار گيري فرآيند
پرستاري بهره جويد و همواره رعايت قوانين مقرارت و اخالق حرفه اي و احکام اسالمي را مد نظر قرار دهد.
هدف كلي درس:
آشنايي دانشجويان پرستاري با مفاهيم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجوبان در چارچوب فرآيند پرستاري و كسب
توانايي هاي الزم به منظور اجراي روش هاي باليني پرستاري با تکيه بر رعايت قوانين مقرارت و اخالق حرفه اي و به كار
گيري احکام اسالمي
اهداف رفتاري :
در اين درس دانشجويان قادر خواهند بود كه:
 .1سالمتي و بيماري را شرح داده و عوامل مؤثر بر سالمتي و بيماري را توضيح دهند
 .2خلقت انسان را شرح داده و نيازهاي اساسي آن را نام ببرند.
 .5تاريخچه پرستاري را تعريف نموده و اعضاي تيم پرستاري و محلهاي كاري آن ها را ليست نموده وشرح دهد
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فرآيند پرستاري را شرح داده و مراحل مختلف آن را ليست نموده و روش تکميل بررسي و شناخت را توضيح دهند.
رعايت اصول پيشگيري و روشهاي مختلف ضد عفوني و ميکروب زدايي و آموزش به بيمار در مورد كنترل عفونت را
بيان نمايد.
نيازهاي ايمني را توضيح داده و چگونگي رعايت آن را بيان نمايند.
مفهوم تغذيه در مراقبت از مددجويان را توضيح دهد
با اصطالحات اساسي آب و الکتروليت و با انواع سرمها آشنا شود .
نيازهاي دفع (مدفوع و ادرار) را تعريف نموده و چگونگي بر طرف نموده آن را توضيح دهند .

 .15مفهوم نياز به اكسيژن و اكسيژن رساني و آموزش به بيمار در مورد ترشحات پولمونري را شرح دهيد.
 .11استراحت وخواب راشرح داده مراحل خواب و مراقبت ازبيماران با اختالل خواب را ليست نمايند.
 .12مفهوم نياز به آسايش ،دردو تعاريف درد را توضيح داده و مراقبت در درد را شرح دهند .
 .15مفاهيم بهداشتي را توضيح داده و چگونگي پيشگيري از زخم فشاري و درمان آن را بيان نمايند.
 .17عالئم حياتي را تعريف نموده و فاكتورهاي موثر بر درجه حرارت ـ نبض ـ تنفس و فشار خون را توضيح
دهند.
 .13مفهوم حركت و بي حركتي و عوامل موثر بر حركت را شرح داده و تاثيرات بي حركتي را بيان نمايند
 .16روند التيام زخم و مراقبت و پانسمان از زخمهاي مختلف و آموزش به بيمار در پانسمان راتوضيح دهد.
 .19مراقبتهاي قبل و بعد از عمل و آموزش به بيمار در جراحي سرپايي را مشخص نمايد.
 .18پذيرش و ترخيص كردن را توضيح داده و انتقال مددجو را شرح دهند.
 .17قوانين گزارش نويسي را توضيح و با روشهاي مختلف ثبت آشنا مي شوند.
 .25آموزش و يادگيري به مددجو را توضيح داده و عوامل موثر بر آن را ليست نمايد.
 .21روشهاي مختلف دارو دادن و آموزش به بيماردرمورد ايمني دارويي و محاسبات دارويي را بيان نمايد.
 .22روشهاي مختلف تزريقات و آموزش به بيمار درمورد ايمني دارويي را بيان نمايد .
 .25كاربرد احکام اسالمي و موازين شرعي در ارائه خدمات پرستاري را شرح دهد.
روش تدريس:
سخنراني و پرسش و پاسخ واستفاده از اور هد ،پاورپوينت  ،فيلم و اساليد وويدئوپروژكتورتوسط گروه فن پرستاري.
روش ارزشيابي:
آزمونهاي دوره اي وميان ترم  75درصد و آزمون پايان ترم  65درصد .ضمنا15درصد سواالت از بخش ميان ترم مي باشد.
تاريخ امتحان ميان ترم با هماهنگي وتاريخ امتحان پايان ترم بر اساس تاريخ اعالم شده از طرف آموزش دانشکده مي باشد.
نوع سواالت:تستي و تشريحي
اعالم نمره :نمرات ميان ترم در بورد گروه و نمرات پايان ترم در سايت .درضمن فرصت اعتراض به نمره حداكثر 5روز پس
از اعالم نمره مي باشد.
تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام مي شودونتايج آن در اختيار
مسؤل درس قرار مي گيرد.
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سياستها وقوانين:
 .1ورود دانشجو پس از استاد مجاز نمي باشد .
 .2خروج از كالس بدون اجازه مدرس مجاز نمي باشد .
 .5تلفن همراه در طول كالس خاموش باشد.
 .7خوردن و آشاميدن در كالس درس مجاز نمي باشد .
.3در صورت غيبت طبق مقررات آموزشي رفتار خواهد شد .غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آيين نامه
آموزشي مربوطه در صورتي مجاز خواهد بود و مشمول كسر نمره نخواهد گرديد كه با ارائه مدارک مستند و گواهي معتبر و
تأييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشي دانشکده مجاز شناخته شود.
نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در كالس درس در سقف  7/19به شرح زير مي باشد:
 دو جلسه غيبت غيرموجه كسر 1نمره. سه جلسه غيبت غيرموجه كسر 2/23نمره. چهار جلسه غيبت غيرموجه كسر 7نمره .همچنين موارد زير مورد تاكيد مي باشد:
 رعايت تمام اصول اخالقي اسالمي وحرفه اي
 مطالعه مطالب مربوط به هر بحث قبل از هر جلسه كالس
 شركت منظم و مداوم و فعال در جلسات كالسهاي درس
 ارائه پيشنهادات جهت اصالح و پيشبرد اهداف آموزشي
تذكر :در صورت تخطي دانشجو از قوانين ،مدرس مي تواند از ادامه كالس دانشجو ممانعت بعمل آورد و دانشجو را مورد
ارزيابي قرار ندهد .
منابع :
 -1اصول ومهارتهاي پرستاري تيلور .جمعي از اساتيد دانشکده پرستاري ومامايي تهران 1575.
 -2اصول و فنون پرستاري پوتر و پري.ترجمه طاهره نجفي و همکاران1572.
3-perry and Potter , Nursing Interventions & Clinical Skills ,2016.
4-Potter and Perry ,Basic Nursing ,2011.
5- Kozier, B., Erb, G. Fundamentals of nursing: Concepts, process and practice, 2016.
شناسنامه كامل درس در web siteدانشکده  www.nm.mui.ac.irدردسترس مي باشد.
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