
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده پرستاري و مامايي سبزوار
  
  

  پرستاري، كارشناسي 2ترم : فراگيران                                )قسمت دوم( اصول و فنون پرستاري : عنوان

  :زمان)                واحدعملي 5/0واحد تئوري و  5/1(واحد  2: تعداد واحد

  زهرا استاجي: مدرس)                                                     1(فنون قاصول و : پيشنياز

**************************************  

  :  هدف كلي

شناخت مفاهيم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان، كسب مهارتهاي مقدماتي جهت انجام خدمات باليني براساس 

م اسالمي در جهت دستيابي به مراقبتهاي اوليه بهداشتي، كسب توانايي در نحوه روشهاي مختلف فرآيند پرستاري و احكا

  مراقبت از بيماران بر مبناي تشخيص پرستاري، آگاهي با قوانين و مقررات پرستاري 

   

  :اهداف آموزشي

  .آشنا شودفراگير در پايان با مفاهيم ايمني، كنترل عفونت، آب و الكتروليتها و تزريقات وريدي 

  

  :اهداف ويژه

  .پس از پايان ترم از دانشجو انتظار مي رود

  

  :آب و الكتروليتها

  .واژه هاي كليدي مورد استفاده در اين فصل را توضيح دهد �

  .نحوه انتشار آب و الكتروليتهاي بدن را بيان كند �

بر ) نال، هپوفير و پاراتيروئيدادر كليه، قلب، وريد، غدد( وستازي را مچگونگي عمل تشنگي و عملكرد اندامهاي ه �

  .هموستازي حفظ مايع شرح دهد

  .باز توصيف نمايد - نقش سيستم تامپون و مكانيسم هاي كليه و تنفس را در حفظ تعادل اسيد �

) كاهش حجم مايعات، افزايش حجم مايعات و اختالالت مربوط به تعادل اسيد و باز( مشكالت رايج در اختالل مايعات �

  .راتوضيح دهد

الكتروليتها و اسيد و باز را شرح دهد و بررسي تعادل  –تشخيص هاي پرستاري و تدابير پرستاري در اختالالت مايعات  �

  .مايع، الكتروليت و اسيد و باز را بتواند انجام دهد

  

  :درمان وريدي

  .باشدنحوه دستيابي به عروق را بيان كند و قادر به انتخاب يك وريد مناسب محيطي جهت درمان وريدي  �

  .وسايل جهت انفوزيون وريدي را بتواند آماده كند �

  .عوارض درمان داخل وريدي محيطي را شرح دهد �



  .توجهات پرستاري و مراقبت از محل و خط وريدي را توضيح دهد �

  .تراتسفوزيون خون و موارد استفاده از آن را شرح دهد �

  .ام دهدمراحل انجام تراتسفوزيون خون، را به طور عملي روي مانكن انج �

  .عوارض خطرات تراتسفوزيون خون، همراه با اقدامات پرستاري آن را بيان كند �

  .فرآورده هاي خون را بشناسد و توضيح دهد �

  .با محلولهاي رايج وريدي آشنا شود �

  

  :كنترل عفونت

  .اصطالحات و واژه هاي كليدي در مورد عفونت و گندزدايي را بيان كند �

  .نجيره عفونت را شرح دهدمشخصات هر كدام از حلقه هاي ز �

  .سيستم دفاعي طبيعي عليه عفونت ها را توضيح دهد �

  .مداخالت پرستاري طراحي شده در شكستن حلقه هاي زنجيره عفونت را شرح دهد �

  .انجام صحيح تكنيكهاي جداسازي را توضيح دهد �

  .به كارگيري مناسب، ماسك، دستكش جراحي، گان را نشان دهد �

  .به طور عملي انجام دهدروش شستن صحيح دست را  �

  

  :ايمني

  .عوامل مؤثر بر ايمني را توضيح دهد �

  .بيماران در معرض خطر و صدمه را بتواند شناسايي كند �

  .روش هاي پيشگيري در مورد كاهش خطر و صدمه را در منزل شرح دهد �

  .گرفتگي را شرح دهداقدامات پرستاري متناسب با سن مددجو جهت كاهش خطر افتادن، سوختگ ، مسموميت و برق  �

  .متغيرها را مشخص نمايد (Restrains)در استفاده از محدوديت ها �

 نحوه استفاده از محدوديت ها را توضيح و انجام دهد �

  

  :وظايف و تكاليف دانشجو

  ، رعايت قوانين و مقررات آموزشيحضور به موقع و مرتب در كالس �

  .ه كندع كالس مطالعومطالب مربوط به هر جلسه را قبل از شر �

  .در بحث هاي گروهي كالس شركت كند �

  

  :نحوه ارزشيابي 

  نمره  2      آزمون هاي دوره اي پس از پايان هر مبحث در  طول ترم            �

  نمره  6     آزمون ميان ترم                                                               �

  نمره  12                                          آزمون كتبي پايان ترم                  �

  .سئواالت به صورت چهار گزينه اي و تشريحي خواهد بود �

  



  :تون پرستاري در پراتيكفتكنيك هاي عملي اصول و

  )سر سوزن -اسكالپ وين -آنژيوكت( تكنيك زدن  �

  روش هاي دادن دارو از طريق وريد -تعويض سرم -وصل كردن سرم �

  ترانسفوزيون خون  �

  )دستكش استريل –ماسك  –گان ( پوشيدن  �

  )جهت دانشجويان خانم( سونداژ ادراري در زنان �

پراتيك انجام مي شود و دانشجويان موظفند اين تكنيك ها را بر روي مانكن به نمايش دهند و براساس  قامتحان عملي در اتا �

  .چك ليست هاي مربوطه ارزشيابي خواهند شد

از يونيفرم كامل استفاده كنند و به هيچ وجه از زينت آالت استفاده نكنند و ناخن ) عملي ( نشجويان موظفند در اتاق پراتيك دا :توجه *

  .ها كوتاه باشد

  .دانشجويان بايد به طور مرتب و در ساعات تعيين شده در اتاق پراتيك حضور به هم ر سانند �

  .پراتيك حاضر نشوندلي قادر به رعايت اصول فوق نيستند تا رفع آن در اتاق از دانشجويان محترم تقاضا مي شود اگر به دالي �

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

  .برطرف سازند

 


