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  :  شرح درس

پايه اي جهت مطالعات بعدي مي باشد و اين درس نخستين بخش از دروس اختصاصي پرستاري در مقطع كارشناسي و 

دانشجويان در طي آن ضمن فراگيري مفاهيم بنيادي در ارائه خدمات پرستاري به فراگيران اقدامات عملي اوليه در امر مراقبت 

  .از بيمار آشنا مي شوند

  

  :پيش فرض هاي اساسي

  .رفته انددانشجويان پرستاري را به عنوان يك حرفه علمي با اهداف خاص خود پذي)1

  .هر دانشجو سعي در فراگيري محتوا از طريق گوناگون منجلمه كالس درس دارد)2

  

  :روش تدريس

  سخنراني  �

  پرسش و پاسخ و بحث گروهي �

  

  :وظايف و تكاليف دانشجو

  :به منظور بهره گيري هر چه سريعتر از اين درس از دانشجو انتظار مي رود

  .كالس مطالعه كندمطالب مربوط به هر جلسه را قبل از شروع  )1

  .با استناد بر مطالعات خود در بحث هاي گروهي كالس شركت كند )2

  .مطالعات جديد در زمينه مباحث مندرج در شرح درس را در اختيار سايرين قرار دهد )3

  .له در حين تدريس را انجام و در موعد مقرر تحويل نمايدوتكاليف مح )4

  

  :روش ارزشيابي دانشجو

  :گونه زير خواهد بودارزشيابي اين درس به 

  .تكاليف محوله در كالس درصدي از نمره كل اين واحد را به خود اختصاص خواهد داد )1

امتحان كتبي پايان ترم مبتني بر اهداف رفتاري، اخذ شده كه در آن پرسش هايي از مباحث تدريس شده به شكل  )2

  .چندگزينه اي به عمل خواهد آمد



  حضور فعال در كالس و پراتيك )3

عملي اصول و فنون پرستاري در اتاق پراتيك انجام خواهد شد كه دانشجويان موظفند تكنيك مراقبت از بيمار را  امتحان )4

  .بر روي مانكن نمايش دهند و براساس چك ليست هاي مربوطه ارزشيابي خواهند شد

  

  :برنامه ريزي درس

  دارو درماني : بخش اول 

  :هدف

فراگير از مهارت هاي شناختي، مهارت هاي تكنيكي، مهارت هاي بين فردي و  هدف اين محتوا عبارت است از افزايش درك

  .مهارت هاي اخالقي و قانوني در زمينه هاي مختلف رژيم دارويي مي باشد

  

  :اهداف رفتاري ويژه

  .واژه هاي مربوط به اين مبحث را تعريف كند )1

دارويي، انواع دستورات دارويي، طبقه بندي و عملكرد اطالعات پايه در زمينه داروشناسي، نام دارو، انواع فرآورده هاي  )2

  .داروها، عوارض جانبي و محاسبه مقدار دارو را شرح دهد

  .نحوه آماده كردن داروهاي خوراكي، تزريقي، موضعي، استنشاقي به شكل ايمن و بي خطر را توضيح و نشان دهد )3

بيمار به خصوص در زمينه مصرف دارو را توضيح چگونگي انجام برنامه هاي آموزشي جهت برآورده ساختن نيازهاي  )4

  .دهد

  .تكنيك هاي مخصوص در مورد رژيم دارويي را توضيح دهد )5

  .روش ثبت داروهاي تجويز شده را نشان دهد )6

  .شايعترين انواع اشتباهات دارويي را توضيح دهد )7

  .اقدامات احتياطي جهت پيشگيري از اشتباهات دارويي را نام ببرد )8

  .گام بروز اشتباهات دارويي ليست كنداولويت ها را هن )9

  .يك برنامه آموزشي در رابطه با داروها و سوء استفاده آنها بنويسد )10

  

  اكسيژن رساني: بخش دوم

  :كليهدف 

هدف اين محتوا عبارت است از آگاهي از مهارت هاي شناختي، عملي، بين فردي، اخالقي و قانوني جهت برآورده كردن 

  ه اختالالت تنفسينيازهاي بيماران مبتال ب

  

  :اهداف ويژه رفتاري

  .واژه هاي مربوط به اين مبحث را تعريف كند )1

  .فيزيولوژي دستگاه تنفس و عوامل مؤثر بر عملكرد تنفسي را توضيح دهد )2

  .را توصيف نمايد) مصاحبه، معاينات فيزيكي، بررسي راديوگرافيك و آزمايشگاهي(روش جامع بررسي عملكرد تنفسي  )3

  .تشخيص هاي پرستاري تعيين كننده اختالالت تنفسي را ليست نمايد نمونه هاي از )4



  .فرايندهاي مورد انتظار بيمار مبتال به اختالالت تنفسي را نام ببرد )5

  .اقدامات خاص پرستاري را در مورد بيماران مبتال به اختالالت تنفسي را شرح دهد )6

  

  

  

  

  

  فرآيند آموزش به بيمار: بخش سوم

  :هدف كلي 

محتوا عبارت است از كمك به فراگير جهت درك اهميت فرآيند آموزش به بيمار در مراقبت از مددجو           مي هدف اين 

  .باشد

  :اهداف رفتاري ويژه 

  .هدف هاي آموزش به بيماررا بيان و شرح دهد )1

  .سه حيطه يادگيري را توضيح و بحث نمايد )2

  .توضيح دهدفعاليت هاي پرستاري در راهبردهاي آموزش به مددجو را  )3

  

  :فهرست مطالب عملي اصول و فنون پرستاري در پراتيك

  :راه هاي تجويز دارو

  )مزايا، مضرات، آماده كردن، تجويز و ثبت دارو( دهاني)1

  )مزايا، مضرات، محل تزريق، وسايل ، آماده كردن، تجويز و ثبت دارو( تزريق زير جلدي  �

  )وسايل، آماده كردن، تجويز و ثبت دارومزايا، مضرات، محل تزريق، ( تزريق عضالني  �

  )محل تزريق، وسايل، آماده كردن، تجويز و ثبت دارو(تزريق داخل جلدي  �

  )وسايل، آماده كردن، تجويز و ثبت دارو(گوش، چشم، بيني، واژن، معقد: وارد كردن دارو به داخل حفرات بدن �

  )بينيماسك، كانون داخل  روش هاي تجويز اكسيژن با( تجويز اكسيژن  �

اندن و آموزش سرفه اي غير زرنچه اي، درناژ وضعيت، دق كردن، لتنفس عميق، تنفس لب غ( ورزش هاي تنفسي �

  )ارادي

  ، تراكياستومي)تراشه دهاني( ، دهاني)تراشه بيني( ساكشن از طريق بيني �

  

  : منابع مطالعه

1- Tyloy and Ethal. Funddamental of Nursing  

2- Potter and Perry. . Funddamental of Nursing 

  

  .انتشارات بشري. اصول پرستاري تايلور. زهرا مهدوي و ديگران - 3  

  .ترجمه احمد شجري و ديگران. اصول مراقبت از بيمار نگرشي بر پرستار. دوگاس – 4



  .ترجمه گروه مترجمين نشر سالمي. اصول و فنون پرستاري: پوتروپري – 5

  

  :توجه

دانشجويان بايد به طور مرتب و در ساعات تعيين شده در كالس درس و اتاق پراتيك حضور بهم رسانده و غيبت دانشجويان 

  .مطابق مقررات دانشگاه مي باشد

 دانشجويان موظفند در اتاق پراتيك از يونيفرم كامل استفاده كنند و به هيچ وجه از زينت آالت استفاده نكرده و            ناخن

  .ها را به طور كامل كوتاه شود

از دانشجويان محترم تقاضا مي شود اگر به داليلي قادر به رعايت اصول فوق نيستند تا رفع آن در اتاق پراتيك حضور 

  .نفرماييد

دانشجويان بايد در طول اين دوره تكنيك هاي پرستاري را در اتاق پراتيك تمرين نمايند و اشكاالت تكنيكي خود را با 

 .ر مربي برطرف سازندحضو

 


