باسمه تعالی

طرح درس اصول و مهارتهای پرستاری نظری

مسئول درس :

غالمحسین عبدیزدان

رشته و مقطع  :کارشناسی پرستاری
تعداد واحد  2/5 :واحد نظری

نیم سال  :اول

سال تحصیلی 96-97 :

زمان کالس  :دوشنبه 10تا  12و 13تا 15

شماره درس 53102512 :

پیش نیاز:ندارد

E-mail:
هدف کلی  :آشنایی دانشجوی پرستاری با مفاهیم اساسی مرتبط با ارایه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرآیند پرستاری
و کسب تواناییهای الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری با تکیه بر رعایت قوانین،مقررات و اخالق حرفه ای و به
کارگیری احکام اسالمی

ردیف

تاریخ

عناوین مباحث درسی

1

جلسه اول آشنایی با نیازهای اساسی انسان ،مفهوم سال مت و بیماری

2

جلسه دوم آشنایی با پرستاری،تعریف،تاریخچه،نقش ها وجایگاه حرفه ای

3

جلسه سوم آشنایی با بیمارستان ،تعریف  ،ارکان اداره،،ویژگیهای استاندارد

 4جلسه چهارم آشنایی با انواع ارتباط ونحوه برقراری ارتباط درمانی با مددجو
5

جلسه پنچم آشنایی با مفهوم درد،گرما و سرمای موضعی  ،مراقبت مربوطه

6

جلسه ششم آشنایی با مفهوم خواب و استراحت و مراقبتهای مربوطه

7

جلسه هفتم آشنایی با پیشگیری از انتقال عفونت،مروری بر انواع پانسمان

 8جلسه هشتم آشنایی با مفهوم بی حرکتی،عوارض و مراقبتهای مربوطه
9

جلسه نهم آشنایی با عالیم حیاتی،نحوه کنترل و،مراقبتهای مربوطه

 10جلسه دهم ادامه مبحث عالیم حیاتی نحوه کنترل و،مراقبتهای مربوطه
 11جلسه یازدهمآشنایی با اصول تغذیه  ،تغذیه مصنوعی و مراقبتهای مربوطه
 12جلسه دوازدهآشنایی با اکسیژن رسانی،تراکستومی ،و مراقبتهای مربوطه
 13جلسه سیزده آشنایی با نیازهای دفعی مددجویان و مراقبتهای مربوطه
 14جلسه چهاردهآشنایی بادارو دادن  ،محاسبات دارویی و مراقبتهای مربوطه
 15جلسه پانزده ادامه مبحث دارو دادن  ،محاسبات دارویی و مقدمه تزریقات
16

جلسه
شانزده

ادامه مبحث تزریقات،وصل سرم وخون و مراقبتهای مربوطه

 17جلسه هفده آشنایی با روشهای ثبت  ،گزارش نویسی و اصطال حات مربوطه
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وظایف دانشجویان :
-1شرکت منظم در جلسات کالس
-2مشارکت فعال در مباحث کالسی
-3شرکت در آزمونهای میان ترم و پایان ترم
نحوه ارزشیابی :
-1آزمون میان ترم  7نمره
 -2آزمون پایان ترم 12نمره
-3حضور در کالس  1نمره

منابع :
-1اصول مراقبت از بیمار ،دوگاس ،جلد 1و 2ترجمه اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید
بهشتی،انتشارات گلبان
-2اصول و فنون پرستاری پوتر وپری ،ترجمه اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی
ایران ،چاپ پیک و فرهنگ
-3اصول مراقبت از بیمار تیلور جلد 1تا3
-4روشهای پرستاری بالینی ،ملیحه السادات موسوی،مریم عالیخانی،انتشارات شهر آب
-5اصول و فنون عملی پرستاری،بابک روزبهان،شهناز آجری،انتشارات گپ

