بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
طرح درس ( :اصول و مهارتهای پرستاری( تئوری و عملی
تعداد واحد  2/5واحد نظری –  1/5واحد عملی
پيشنياز :ندارد
گروه هدف  :دانشجويان پرستاری
مدرس تئوری وعملی  :مريم آقااميری

مقطع تحصيلی  :کارشناسی پرستاری پيوسته
زمان کالس ( :دوشنبه -سه شنبه – جهار شنبه(

شرح درس:
اين درس به عنوان درسی پايه ارائه می شود و هدف آن آماده سازی دانشجويان پرستاری برای مراقبت از مددجويان
مبتال به مشکالت سالمتی است و سعی بر آن است که دانشجوی پرستاری ضمن آشنايی با مفاهيم اساسی و کسب
مهارت در مراقبت از مددجويان بتواند در راستای ارتقاء ،تامين و حفظ سالمت آن ها از تفکر خالق در بکارگيری فرآيند
پرستاری بهره جويد.
هدف کلی:
آشنايی دانشجويی پرستاری با مفاهيم اساسی مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در چارچوب فرآيند پرستاری و کسب
توانايی های الزم به منظور اجرای روش های بالينی پرستاری با تکيه بر رعايت قوانين و مقررات و اخالق حرفه ای.
اهداف ويژه تدريس نظری:
از دانشجويان انتظار می رود در پايان درس نظری بتوانند:
 -1مفهوم سالمت و بيماری را توضيح داده و فعاليت های مربوط به ارتقاء سالمتی و سطوح پيشگيری از
بيماری را شرح دهد.
 -2با نيازهای اساسی انسان( ايمنی ،تغذيه ،دفع ،خواب ،استراحت – تسکين درد )را توضيح دهد.
 -3حرفه پرستاری و فعاليت های آن را بيان کند.
 -4فرآيند پرستاری( بررسی -اهداف )......را توضيح و نمونه ای از آن را برنامه ريزی نمايند..
 -5اقدامات الزم برای کنترل عفونت را شرح دهيد.
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 -6مفهوم تعادل الکتروليت و مايعات را بيان کند.
 -7نيازهای بهداشتی اوليه بيمار را تشريح کند.
 -8حرکت و عوارض ناشی از بی حرکتی را توضيح دهد.
 -9محلولها و داروها و اصول صحيح دارو دادن را بشناسد.
 -10مراقبتهای عمومی قبل و پس از عمل جراحی را شرح دهد.
 -11ترخيص و انتقال و پذيرش بيماران را بيان کند.
 -12نحوه صحيح ثبت گزارش پرستاری را توضيح دهد.
 -13شيوه های آموزش به مددجو و قوانين کلی آن را بيان کند.
 -14با برخی ازاحکام ومقررات و اخالق پرستاری آشنا شوند.
جلسه

o

موضوع

مدرس
آقاامیری

1

سالمت و بيماری

1

پرستار و حرفه

آقاامیری

2

انسان و نيازهای اساسی

آقاامیری

2

خواب و استراحت

آقاامیری

3

فرآيند پرستاری

آقاامیری

3

گزارش نويسی

آقاامیری

4و5

کنترل عالئم حياتی

آقاامیری

6

نيازهای حرکتی

آقاامیری

6

نياز به ايمنی

آقاامیری

7

نياز به اکسيژن

آقاامیری

8

نيازهای تغذيه ای و اصول آن

آقاامیری

8

نيازهای دفعی مددجو

آقاامیری

9

آسايش وتسکين درد مددجو

آقاامیری

10

کنترل عفونت و گند زدايی

آقاامیری

11

روند التيام زخم و مراقبت...

آقاامیری

12

تعادل مايعات و الکتروليت ها

آقاامیری

13

داروها و محاسبات آن

آقاامیری

14

مراقبتهای قبل و بعد از عمل

آقاامیری

14

برقراری ارتباط وآموزش و يادگيری

آقاامیری

روش تدريس :سخنرانی – بحث گروهی – پرسش و پاسخ
2

o

مواد کمك آموزشی  :کتاب – فيلم – تخته سفيد – پاورپوينت

o

فعاليتها وتکاليف دانشجو :به منظور بهره گيری بهتر از درس انتظار می رود دانشجويان:

o

اصطالحات بکار گرفته درکتاب های مرجع را که قبل از هر فصل درس آمده مطالعه نمايند.

o

برای درك بهتر خالصه پايانی هر بخش از کتاب های مرجع را مطالعه نمايند.

o

حضور فعال در کال س و شرکت در بحث های گروهی کالس با استناد بر مطالعات ،

o

انجام تکاليف محوله آموزشی

o

روش ارزشيابی دانشجو:

o

نظری  :دو کوئيز در طول ترم  30درصد نمره

o

آزمون پايان ترم  65درصد نمره

o

حضور مرتب و فعال  5درصد نمره
100درصد

از دانشجويان انتظار می رود در پايان درس عملی بتوانند:
 )1اصول ايمنی بيمار را در هنگام انجام روش ها رعايت کنند.
 )2روشهای پيشگيری از انتقال عفونت را اجرا نمايند.
 )3وضعيت دادن وروش های جابجا کردن مددجو را با استفاده از مانکن انجام دهد.
 )4انواع تعويض تخت های الزم برای مددجويان را تمرين نمايد.
 )5روشهای کمك به حفظ و نگهداری بهداشت اوليه مددجو را اجرا نمايد.
 )6وسايل و اقدامات الزم را برای نيازهای تغذيه ای و دفعی مددجو( طبيعی و ساخته شده )را به اجرا درآورد.
 )7اقدامات درمانی بوسيله سرما و گرما را بکار بندند.
 )8عالئم حياتی را به روش درست بررسی و ثبت کنند..
 )9از زخمهای موجود در سطح بدن مددجو به روش صحيح و با رعايت تکنيك استريل مراقبت نمايند..
 )10دستورات داروهای خوراکی و تزريقی مددجوبان را به روش درست اجرا کنند.
 )11مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی را در مددجويان بکار بندند.
 )12تجويز اکسيژن به مددجو را به شيوه های مختلف اجرا نمايند
 )13وسايل ساکشن ( دهانی -بينی -تراکياستومی )را آماده و به روش صحيح بکار برد.
 )14مراقبت از جسد را با توجه به رعايت نکات مذهبی و فرهنگی را تمرين نمايند.
 )15گزارش نويسی در هر يك از اقدامات تدريس شده به روش صحيح انجام دهند.
 )16از دست دادن ،مرگ و فرآيند پرستاری از بيمار در حال احتضار و فوت شده را توضيح دهند.
روش تدريس :روشهای پرستاری بالينی به صورت نمايش عملی وشرح نکات الزم در کالس مهارت های عملی اصول و مهارتهای پرستاری
آموزش داده می شود.
مواد کمك آموزشی  :مانکن– وسايل بيمارستانی -کتاب – فيلم – اساليد – تخته سفيد
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فعاليتهای دانشجو:
 شرکت و حضور فعال در کالس مهارت های عملی پرستاری در ساعت مقرر پوشيدن لباس فرم تعيين شده پيروی از مقررات مخصوص اطاق پراتيك مرور روش های تدريس شده قبلی در کالس پيش از حضور در کالس تمرين اجرای پروسيجرهای تدريس شده درساعت های تمرين تحت نظارت استاد انجام تکاليف محوله آموزشیروش ارزشيابی دانشجو:
امتحان عملی  :امتحان ميان ترم  35درصد نمره
امتحان پايان ترم  50درصد نمره
تکاليف عملی  10درصد نمره ← رسم منحنی عالئم حياتی  4درصد
نوشتن گزارش روزانه  4درصد
تکميل يك برگه جذب و دفع  2درصد
حضور مرتب و فعال  5درصد
 100درصد

1

معرفی پراتيك و آشنايی بااهداف درس – شستن دست  -معرفی واحد
واحد مددجو و وسايل موجود در اتاق پراتيك
شستن دست به روش استريل  +پوشيدن دستکش استريل

2

پوشيدن گان و ماسك و دستکش
درست کردن تخت باز و بسته

3

درست کردن تخت بعد از عمل و وسايل آن
دهانشويه بيمار معمولی و بيهوش
مراقبت از سرآلوده به شپش و شستن سر

4

حرکت دادن بيمار در تخت
قرار دادن بيمار در وضعيت های مختلف
جابجايی بيمار از تخت به صندلی و برانکارد و انتقال بيمار

5

درست کردن تخت پهلو به پهلو– تخت با مددجو
درست کردن تخت از باال به پايين
حمام در تخت
ماساژ پشت

6

کنترل  BP, T ، P ، Rو ثبت آنها

7

استفاده از کيسه گرم و سرد ،کمپرس گرم –کمپرس سرد  -حمام آب ولرم
4

(aغذا دادن از راه دهان

8

 (bسنداژ معده
 (cالواژ
 (dگاستروستومی
 :Enemaانواع و آنBowel /Recatal tube /Retention /Siphoning

9

طرز گرفتن نمونه مدفوع – -washoutمراقبت از کلستومی
آماده کردن ترالی پانسمان – پانسمان ساده

10

پانسمان با درن و بخيه – کوتاه کردن درن
کشيدن بخيه ها ( انواع)
کمپرس استريل گرم  +شستشوی زخم
نحوه تأمين اکسيژن از طريق سند – انواع ماسك ها

11

) نمونه گيری از حلق و خلط ( ووسايل مورد نياز
ساکشن راه های هوايی ( دهان – بينی)

12

ساکشن تراکياستومی
مراقبت از Tracheostomy
13

سوندفولی و نالتون

14

دارو درمانی :قطره (چشمی – بينی -گوش)
مخلوط کردن انسولين با استفاده از سرنگ
ترزيقات عضالنی (انواع و روش )

15

تزريقات زيرجلدی(انسولين -هپارين)  -داخل جلدی
تزريقات وريدی :معرفی ( سرم  ،ست های ماکروست ،ميکروست) ست خون،
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