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شرح درس :
ايﻦ درس به عنوان درسي پايه جهت آشنائي دانشجويان با مفاهيم زير بنايي پرستاری ارائه مي شود دانشجويان در ايﻦ درس ﺿﻤﻦ آشنايي با
مفاهيم پايه پرستاری مﺜﻞ فرآيند پرستاری ،تنيدﮔي و سازﮔاری با بيﻤاريهای مﺰمﻦ ،تﺼوير ذهني ،صدمات و ترميم سلوﻟي ،شوك و اﺧتﻼﻻت
مربوﻃه ،مراقبتهای پرستاری از بيﻤاران مبتﻼ اﺧتﻼﻻت آب و اﻟکتروﻟيتها  -سرﻃانها تﻼش به ايجاد توانايي در تلفيق آموﺧته های ﺧود در زمينه
های علوم پايه با مفاهيم و نظريه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجويان ﺧواهند پرداﺧت.

هدف كلی :
آشنا نﻤودن دانشجويان با مفاهيم زيربنايي پرستاری و ايجاد توانايي در او به منظور تلفيق آموﺧته های ﺧود در زمينه علوم پايه با مفاهيم و نظريه
های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجويان.

اهداف رفتاری :
هدف از ارائه ايﻦ درس آشنايي دانشجويان و هﻤﭽنيﻦ افﺰايﺶ آﮔاهي آنها نسبت به موارد زير ميباشد :



فرآيند پرستاری ،مراحﻞ مﺨتلﻒ آن و کاربرد فرآيند در مراقبت از بيﻤاران
آشنايي با مفهوم تنيدﮔي و سازﮔاری و مراقبتهای پرستاری



بيﻤاريهای مﺰمﻦ و مراقبتهای پرستاری



مفهوم تنﺶ و سازﮔاری



مفهوم اﺧتﻼل در تﺼوير ذهني و مراقبتهای پرستاری مربوﻃه



انواع صدمات و ترميم سلوﻟي



شوك ،مکانيسم و فيﺰيوﻟوژی شوك ،انواع شوك ،درمان و مراقبتهای ﻻزم



ساﻟﻤندی و ساﻟﻤند شناسي



مراقبت از بيﻤاريهای مﺰمﻦ




مفهوم مرگ ،مراحﻞ رويارويي با مرگ و مراقبتهای پرستاری از بيﻤار درحال مرگ
آشنايي با اصول و انواع ايﺰوﻟه در بيﻤاريهای عفوني
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کنترل عفونت های بيﻤارستاني آشنايي با علﻞ مسبب اﺧتﻼﻻت آب و اﻟکتروﻟيتها..



آشنايي با درمان اﺧتﻼﻻت آب و اﻟکتروﻟيتها



آشنايي با مراقبتهای پرستاری از بيﻤاران مبتﻼ اﺧتﻼﻻت آب و اﻟکتروﻟيتها…..



آشنايي با علﻞ ودرمان ومراقبتهای پرستاری از بيﻤاران مبتﻼ به سرﻃانها

روشهای تدریس:
سﺨنراني با کﻤك وسايﻞ کﻤك آموزشي ،پرسﺶ و پاسخ و بحث ﮔروهي.
وسايﻞ کﻤك آموزشي نيﺰ عبارتند از :جﺰوه آموزشي ،کتاب درسي ،وايت بورد ،اورهد و ويدئو پروژکتور
وظایف دانشجویان:
 .1حضور فيﺰيکي به موقع و فعال در تﻤام جلسات کﻼس درس
 .2شرکت در پرسﺶ و پاسخ کﻼسي و جستجوی علﻤي -پژوهشي
 .3استفاده از منابع و يافته های پژوهشي جديد
ارزشیابی دانشجو:
.1
.2
.3
.4

حضور بﻤوقع ودائم در کﻼس(  1نﻤره)
فعاﻟيت کﻼسي و کنفرانس ( 3نﻤره)
امتحان پايان ترم تئوری ( 10نﻤره)
امتحان ميان ترم ( 6نﻤره)
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