بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
فرم طرح درس مفاهیم :پایه پرستاری
سعادت پرستاریآخرین مدرک تحصیلی:
نام و نام خانوادگی مدرس:
پرستاری
رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پرستاری
گروه آموزشی:
رتبه دانشگاهی :مربی
رشته تحصیلی فراگیران:

پرستاری

مقطع:

کارشناسی

عنوان درس به طور کامل :مفاهیم پایه پرستاری
تئوری ■
نوع درس:
مرحله ای

□

مراحل ارزشیابی
تکوینی■
فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب ........01 ............درصد از
نمره نهایی
امتحان میان
ترم..............................53.............................درصد از
نمره نهایی
کوئیزهای انجام شده ...........01 ...........درصد از نمره نهایی
امتحان پایان
ترم.....................................54.........................درصد
از نمره نهایی
□
تشریحی
شفاهی □
نوع امتحان میان ترم
جور کردنی□
صحیح و غلط□
چند گزینه ای □
□
تشریحی
شفاهی □
نوع امتحان پایان ترم
جور کردنی■
صحیح و غلط ■
■
چند گزینه ای
دانشجویان در ایﻦ درس ﺿمﻦ آشنایی با مفاهیم پایه
درس:
شرحي از
پرستاري مﺜﻞ فرآیند پرستاري ،تنیدﮔی و سازﮔاري با بیماریهاي مزمﻦ
،تﺼویر ذهنی ،ﺻدمات و ترمیم سلولی  ،شوك و اختﻼﻻت مربوطه ،تﻼش به
ایجاد توانایی در تلفیق آموخته های خود در زمینه های علوم پایه با
مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان
خواهند پرداخت.
منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
1- Critical Care nursing - 6th edition - 2010- Linda D. Urden – Kathleen M. Stacy – Mary E. lough
2-Medical – surgical nursing -8th edition – 2009 –Joyce M.Black- Jane Hokanson Hawks
 -2برونر -الکمن ،ترجمه زیبا فراهانی ،مفاهیم پرستاری ،انتشارات نور
دانش3131 ،
 – 1رشد انسان؛ روانشناسي از تولد تا مرگ /ف .فیلیپ رایس ،ترجمه
مهشید فروغان ـ تهران ارجمند .3111

اهداف کلی:
هدف کلی از ارائه این درس آشنایی دانشجویان و همﭽنین
افزایش آگاهی آنها نسبت به موارد زیر میباشد :
 فرآیند پرستاري ،مراحل مﺨتلف آن و کاربرد فرآیند در
مراﻗبت از بیماران
 آشنایی با مفهوم تنیدگی و سازگاري و مراﻗبتهاي
پرستاري
 بیماریهاي مزمن و مراﻗبتهاي پرستاري
 مفهوم تنش و سازگاری
 مفهوم اختﻼل در تصویر ذهنی و مراﻗبتهاي پرستاري
مربوطه
 انواع صدمات و ترمیم سلولی
 شوك ،مکانیسم و فیزیولوژي شوک ،انواع شوك ،درمان و
مراﻗبتهاي الزم
 سالمندي و سالمند شناسی
 مراﻗبت از بیماریهای مزمن
 مفهوم مرگ ،مراحل رویارویی با مرگ و مراﻗبتهاي
پرشتاری از بیمار درحال مرگ
 آشنایی با اصول و انواع ایزوله در بیماریهاي عفونی
 کنترل عفونت هاي بیما رستانی
پیشنیاز  :آناتومی ،فیزیولوژي ،بیوشیمی ،تﻐﺬیه
،داروشناسی
جلسه اول :
نام مدرس ... :حاجی نژاد..............
عنوان مبحث :فرایند پرستاری
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3فرآیند پرستاری را از نظر علمی تعریف کند.
 .2گام های فرآیند پرستاری را نام ببرد.
 .1اهمیت فرآیند پرستاري در مراﻗبت از بیماران را بیان
کند
 .4تشﺨیﺺ هاي پرستاري ﻗطعی و احتمالی را تعریف نماید
 .5ن حوه برر سی و گرفتن تاریﺨ ﭽه بی مار تو سط پر ستار را
شرح دهد.
 .6مهارت های پرستار را در نقش مصاحبه کننده نام ببرد.
 .7ن حوه ن گارش ت شﺨیﺺ های پر ستاری  ،م شکﻼت م شترک ،
اهداف و برایندهای مورد انتظار را شرح دهد.
 .1نتایﺞ مورد انتظار در برنامه ریزي را نام ببرد
 .3برنا مه مراﻗ بت پر ستاری را با تو جه به م شکﻼت بی مار
تدوین نماید.
فرآی ند پر ستاری را برای مددجو انت ﺨابی ب کار
.31
ببرد.

مرحله اجرا را شرح دهد.
.33
ارزیابی را به عنوان آخرین مرحله فرآیند
.32
تعیین میزان دست یابی به اهداف توﺿیح دهد
جلسه دوم:

در

تنش و سازﮔاری ـ اخـتﻼل در تﺼـویر ذهنـی از

عنوان مبحث:
خویشتﻦ
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3تنش(استرس) را تعریف نماید.
 .2عوامل ایجاد کننده استرس و انواع مﺨتلف آن را نام
ببرد ()stressors
 .1عوامل موثر بر پاسخ به تنش را توصیه نماید.
 .4سازگای و پاسخ فیزیولوژیک بدن به تنش را شرح دهد.
 .5سندرم سازگاری عمومی را توﺿیح دهد.
 .6عوارض ناشی از تنش را نام برد.
 .7مراﻗبت و مداخﻼت پرستاری در تنش را توصیف نماید.
 .1روشهاي آرام سازي را توﺿیح دهد.
 .3تصویر ذهنی از خویشتن را تعریف نماید.
ارتباط تصویر ذهنی از جسم و اعتماد به نفس را
.31
بیان کند.
مراحل رشد و تکامل تصویر ذهنی از جسم خویشتن
.33
را در دوران های مﺨتلف زندگی شرح دهد.
اختﻼل در تصویر ذهنی از جسم خویش را شرح دهد.
.32
العمل فرد نسبت به تﻐییر
عوامل موثر بر عکس
.31
تصویر ذهنی از جسم خویشتن را نام ببرد.
ع کس الع مل های انط باﻗی و غ یر انط باﻗی فرد و
.34
خانواده در اختﻼل در تصویر ذهنی را توصیف نماید.
واکنش سازگاري در اختﻼل تصویر ذهنی از جسم را
.35
شرح دهد.
ن قش پر ستار در برر سی و پیگ یری تﻐی یر در ت صویر
.36
ذهنی از جسم خویش را شرح دهد.
جلسه سوم :
..............
عنوان مبحث :ﺻدمات و التیام سلولی
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3شرح ا صول ث بات داخ لی  ،همو ستاز و سازگاری شرح
دهد.
را
غیر ﻗابل برگشت
و
 .2صدمات سلولی برگشت پﺬیر
تعریف نماید

 .1عوامل ایجاد کننده آسیﺐ سلولی را نام ببرد.
 .4نقش هیﭙوکسی ،عدم تعادل تﻐﺬیه و فاکتورهاي فیزیکی
(درجه حرارت باال ،اشعه ،شوك الکتریکی ،تروما
 )....،عوامل شیمیایی و عفونی را در آسیﺐ سلولی
شرح دهد.
 .5پاسخ سلولی به آسیﺐ را توﺿیح دهد.
 .6التهاب و انواع مﺨتلف آنرا شرح دهد.
 .7انواع مﺨتلف ترمیم سلولی را توﺿیح دهد (.تولید
مجدد ،جایگزینی و )...
 .1اهم یت مکانی سم های جبرا نی بدن در ح فظ سازگاری و
ثبات شرح دهد.
 .3ارت باط فرای ند ف یدبک من فی با ح فظ ث بات را تو صیف
نماید.
 .31ال گوی ترمیم و ا ثرات آن را بر روی ح فظ ث بات
بررسی کند.
 .33مراﻗبت هاي پرستاري در مراحل مﺨتلف آسیﺐ و
ترمیم سلولی را بیان کند .
جلسه چهارم :
..............
عنوان مبحث :مراقبت در بیماریهای حاد و مزمﻦ
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3وﺿعیتهاي مزمن را تعریف کند.
 .2فاکتور های موثر بر ا فزایش بروز بی ماری های مزمن
را تعیین نماید.
 .1خصوصیات بیماریها و وﺿعیت هاي مزمن را بیان کند.
 .4مراحل بیماری های مزمن را شرح دهد.
 .5مراﻗبتهاي پرستاري را بر اساس مراحل مﺨتلف بیماري
مزمن به بیماران و خانواده های آنها شرح دهد.
 .6نقش آموزش بیمار در بیماریهاي مزمن را توﺿیح دهد.
بیماران مبتﻼ به
در
خود
از
 .7آموزش مراﻗبت
بیماریهاي مزمن را بنویسد.
 .1فراینــد پرســتاری و چــارچوب آن را در مراﻗبــت از
بی ماران م بتﻼ به بی ماری های م بتﻼ به بیمار هاری
های مزمن بکار گیرد.
جلسه پنجم :
..............
عنوان مبحث :شوک و مراقبتهای پرستاری آن
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3شوك را تعریف کند.

 .2انواع مﺨتلف شوك را نام ببرد.
 .1پاتوفیزیولوژي شوك را تشریح نماید.
 .4مراحل مﺨتلف شوك را بیان کند.
 .5مرحله جبرانی ،عﻼئم ،مداخﻼت درمانی و مراﻗبتهاي
پرستاري را توﺿیح دهد.
 .6عﻼئم بالینی شوک را در مراحل جبران و در حال پیشرفت
با یکدیگر مقایسه کند.
 .7مرحله پیشرفته ،پاتوفیزیولوژي ،تشﺨیﺺ ،عﻼئم در
مراﻗبتهاي
و
درمانی
،تدابیر
سیستم هاي مﺨتلف
پرستاري را شرح دهد.
 .1مرحله ، irreversibleتدابیر درمانی و مراﻗبتهاي پرستاري
را شرح دهد.
 .3عوارض جانبی مایع درمانی و احتیاطات ﺿروري را بیان
کند.
دارو درمانی و حمایت هاي تﻐﺬیه اي در انواع شوك
.31
را شرح دهد.
ا نواع شوک را از ن ظر اتیو لوژی  ،پاتوفیزیولوژی
.33
و مراﻗبت و درمان طبی و پرستاری با یکدیگر مقایسه و
شرح دهد.
دارو های م صرفی در ا نواع شوک را بشنا سد و ن کات
.32
مراﻗبتی آنها را توﺿیح دهد.
ﺿرورت جایگزینی ا نواع مای عات را در در مان شوک
.31
شرح دهد.
نقش پرستار در حمایت روحی – روانی – اجتماعی را
.34
در انواع شوک و خانواده اش شرح دهد.
جلسه ششم :
..............
عنوان مبحث :کنترل عفونت در بیمارستان ـ نقش پرستار در
کمیته های کنترل عفونت
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3عفونت بیمارستانی را تعریف کند .
 .2بین كلونیزاسیون ـ عفونت و بیماري تفاوت ﻗائل شود.
 .1راه های م بارزه با م ﺨزن  /من بع عفو نت را تو ﺿیح
دهید.
 .4راه های م بارزه موثر بر انت قال عفو نت را تو ﺿیح
دهید.
مستعد عفونتهاي بیمارستانی
را
 .5شرایطی که بیمار
میکند شرح دهد
 .6مف هوم بی ماري ع فوني را تو صیف كرده و عوا مل من جر به
پیدایش این بیماري را شرح دهد.

 .7انواع عوامل عفونت زا را تشریح نماید.
 .1در خصوص عواملی همﭽون مﺨزن  ،راه ورودی  ،راه خروجی
و روش های انتقال آن توﺿیحاتی ارائه کند.
 .3مراحل مﺨتلف چرخه عفونت را مشﺨﺺ نماید.
در مورد اصول گندزدایی طبی و جراحی بحث کند.
.31
روش های کن ترل عفو نت در بیمار ستان ها را ت شریح
.33
نماید.
انواع مﺨتلف احتیاطات جداسازي را نام ببرد .
.32
معیارهاي احتیاطات استاندارد را بیان کند.
.31
شستشوي موثر دست را توﺿیح دهد.
.34
 Needleرا شرح
اهمیت و راههاي پیشگیري از stick
.35
دهد.
لزوم استفاده مناسﺐ از گان ،ماسک ،دستکش و عینک
.36
را در پیشگیري از انتقال عفونت توسط ذرات را شرح
دهد.
انواع مﺨتلف ایزوله مبتنی بر راه انتقال را نام
.37
ببرد.
اصول و معیارهاي ﺿروري در ایزوله هوایی ـــــــ
.31
ایزوله ﻗطره اي ـ ایزوله تماسی را شرح دهد.
جلسه هفتم :
سالمندی و سالمندشناسی
عنوان مبحث:
اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3پروسه سالمندی را تعریف کند
 .2براساس تئوری های پیشرفت و تکامل سالمندی را شرح
دهد.
 .1جن به های فیزیولوز یک سالمندی را که در نتی جه
تﻐییرات نرمال و پاتولوژیک رخ می دهد شرح دهد.
 .4اهمیت مراﻗبت بهداشتی پیشگیری کننده و حفظ سﻼمتی
را در افراد سالمند بیان کند.
 .5م شکﻼت م هم ذه نی و ج سمی ا فراد سالمند را شنا سایی
نماید.
 .6از فرایند پرستاری بعنوان یک چارچوب برای مراﻗبت
از بیماران مبتﻼ به آلزایمر استفاده کند.
 .7اﻗدامات پرستاری وابسته به درمان دارویی در افراد
مسن را مشﺨﺺ نماید.
جلسه هشتم :
..............
ع نوان مب حث :ارا ئه
توانبخشی ـ مرگ و مردن

مداخﻼت پر ستاری از پی شگیری

تا

اهداف اختصاصي :دانشجودر پایان كﻼس باید بتواند :
 .3فلسفه بازتوانی را شرح دهد.
 .2عکس العمل های روحی ـ روانـی معمـولی را کـه توسـط
بی مارانی که اخ یرا د چار ناتوانی گرد یده و ا براز
می کنند تعیین نماید.
 .1از فرایند پرستاری بعنوان یک چارچوب برای مراﻗبت
از بی ماران با کمبود های مراﻗ بت از خود ا ستفاده
نماید.
 .4عوا مل خ طر زا و مراﻗ بت های پر ستاری مربو طه ج هت
جلوگیری از توسعه زخم های فشاری را شرح دهد.
 .5آموزش بازتوانی مثانه و روده را در برنامه مراﻗبت
بیماران با مشکﻼت مثانه و روده بگنجاند.
 .6مرگ و مردن را تعریف کند.
 .7انواع مرگ را شرح دهد.
 .1علل مرگ را تعیین نماید.
 .3واکنش های نسبت به مردن و مرگ را توصیف نماید.
 .31نیازهای بیماران محتضر و خانواده آنها را بررسی
نماید.
 .33جنبه های اخﻼﻗی مراﻗبت محتضر را بیان نماید.
 .32جنبه های مراﻗبتی پس از مرگ را شرح دهد
ـــــناختی■
شـ

حیطـــــه :
رواني حركتي□
روش آموزشي . :سﺨنرانی،پرسش و پاسخ و مشارکت دانشجو
وسیله كمك آموزشي power point :و وایت برد.
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