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  :  هدف كلي

آشنايي دانشجوي پرستاري با مفاهيم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در چهارچوب فرآيند پرستاري و كسب 

اي و به الزم به منظور اجراي روش هاي باليني پرستاري با تكيه بر رعايت قوانين، مقررات و اخالق  حرفه توانايي هاي

  كارگيري احكام اسالمي 

   

  :شرح درس

اين درس به عنوان درسي پايه ارائه مي گردد و هدف آماده سازي دانشجوي پرستاري براي مراقبت از مددجويان مبتال به 

دانشجوي پرستاري ضمن آشنايي با مفاهيم اساسي و كسب مهارت در مراقبت از مددجويان بتواند در مشكالت سالمتي است 

راستاي ارتقاء تأمين و حفظ سالمت آنها از تفكر خالق در بكارگيري فرآيند پرستاري بهره جويد و همواره رعايت قوانين، 

  .مقررات و اخالق حرفه اي  احكام اسالمي را مدنظر قرار دهد

  

  

  :هداف آموزشيا

  .فراگير در پايان با مفاهيم سالمت و بيماري، خواب، استراحت ، تغذيه و دفع روده اي آشنا شود �

  

  :اهداف ويژه

  :پس از پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود �

  

  :سالمت و بيماري

  .اصطالحات و واژه هاي كليدي در مورد سالمت و بيماري را بيان كند �

  .بيماري را بيان كندتعاريف سالمتي و  �

  .الگوي سالمتي و بيماري را شرح دهد 4 �

  .عوامل مؤثر بر سالمت و بيماري توضيح دهد �

  .تقسيم بندي بيماريها را بيان كند �

  .بيماري حاد ومزمن را مقايسه و متمايز نمايد �

  .توجهات پرستاري به عنوان مراقبت پيشگيري كننده را توضيح دهد �



  

  :دفع روده اي

  .به كار رفته در اين مبحث راتوضيح دهد كلمات كليدي �

  .فيزيولوژي طبيعي دفع روده را توضيح دهد �

  .فاكتورهاي روحي و فيزيولوژي مؤثر بر فرآيند دفع را  ليست كرده و در مورد آنها بحث نمايد �

يم و غير جمع آوري نمونه مدفوع، معاينه دستگاه گوارش به طور مستق.(مطالعات تشخيصي دستگاه دفعي را بيان كند �

  )مستقيم

  .پيشبرد عادات طبيعي روده اي را بيان كند �

  .تشخيص هاي پرستاري در تغييرات دفعي را توضيح دهد و بنويسد �

  .روش هاي تخليه مدفوع را بيان كند �

                 –نفخ  –اسهال  - علت توجهات پرستاري در مورد يبوست - تعريف( مشكالت رايج در دفع را  ليست كند �

  )همورئيد –بي اختياري 

  .انواع انما را توضيح دهد �

  .بتواند انماي پاك كننده را  به طور عملي انجام دهد �

  .اهداف پرستاري براي پيشرفت يك دفع طبيعي و تخليه مدفوع را  ليست كند �

  .دهندنيازهاي مددجوياني كه نياز به ايجاد انحراف در روده دارند ليست نموده و توضيح  �

  .مراقبتهاي پرستاري را براي بيمار داراي كلستولي شرح دهد �

  

  :خواب

  .اصطالحات به كار رفته را در مبحث خواب را بيان كند �

  .مراحل طبيعي خواب را شرح دهد �

  .عوامل مؤثر بر الگوي خواب و بيداري را بيان كند �

  .اختالالت رايج در خواب را شرح دهد �

  .استدالل، كه باعث پيشبرد خواب مي شود توضيح دهدروش هاي پرستاري را با بيان  �

  .مراقبت هاي پرستاري در ارتباط با تشخيص هاي پرستاري مربوط به مشكالت خواب را برنامه ريزي كند �

  : تغذيه .    

  .اصطالحات كليدي مورد استفاده در اين فصل را توضيح دهد

  .تغذيه و اصول تغذيه را تعريف نمايد

  .غذايي را نام برده و اهميت هر دسته را توضيح دهدگروه از مواد  6 �

  ).ميزان –عوامل مؤثر برآن  –تعريف (نيازهاي متابوليكي پايه �

  .قادر به محاسبه وزن ايده آل بدن باشد و محدوده آن را بيان نمايد �

  .م غذايي را بتواند ارزيابي كندژيبا استفاده از هرم راهنماي مصرف غذايي يك ر �

 –سوء استعمال الكل  –وضعيت سالمتي  ---  -تكامل ( يكي مؤثر بر نيازهاي تغذيه اي را ليست كندعوامل فيزيولوژ �

  ).عوامل فرهنگي –احتمال  –عوامل رواني  –مسائل اختصاصي  –مذهب  –مصرف دارو 



  .ه زندگي شرح دهدختأثير رشد و تكامل را بر وضعيت غذاي در سرتا سر چر �

  )افزايش ميزان مصرف غذا –ميزان مصرف غذا  شكاه( تغذيه اي شناسايي كند بر عيتعوامل خطرزا را در رابطه با وض �

مصرف  يثبت روزانه مواد غذاي - ساعته 24ش رروش گزا( نحوه جمع آوري اطالعات مربوط به رژيم غذايي را بيان كند �

  )شده 

  .تشخيص هاي پرستاري را بيان كند �

  .شرح دهدتفاوت ميان تغذيه داخلي و تغذيه تزريقي را  �

  .تدابير پرستاري را كه به بيماران جهت دستيابي به اهداف تغذيه اي آنها كمك مي نمايد شرح دهد �

  .تغذيه داخلي و تغذيه كمكي كوتاه مدت را توضيح دهد �

  .تغذيه كمكي بلند مدت را توضيح دهد �

جام دهد و به طور صحيح سوند را را به طور صحيح ان) گاواژ –واژ ا( ذاشتن سوند معده روي مانكن باشد و گقادر به  �

  .خارج نمايد

  

  :روش تدريس

سخنراني، بحث و گفتگو ، استفاده از وايت برد، اورهد، نمايش فيلم، تكنيك هاي عملي، به صورت عملي دراتاق  �

  .پراتيك همراه با جلسات تمرين

  

  :نحوه ارزشيابي

  نمره  2)                    پس از پايان هر مبحث( آزمونهاي دوره اي در طول ترم �

  نمره  6امتحان ميان ترم                                                                      �

  :                                     آزمون پايان ترم �

  نمره  12)                           و تشريحي سئواالت به صورت تستي( امتحان كتبي �

  )لوله ركتال - انما(خارج كردن سوند معده  -شستشو –غذا دادن  –گذاشتن سوند معده : امتحان عملي �

  

  

  

  :فعاليتهاي دانشجويان

  حضور به موقع و مرتب در كالس �

  رعايت قوانين و مقررات آموزشي �

حضور و آماده بودن به موقع در كالس در گروه مشخص شده الزامي  در هنگام كالس عملي رعايت فرم، نصب اتيكت، �

  .است

  

  :منابع مورد مطالعه

ي و مامايي ايران، رپري آن گريفين، اصول و فنون پرستراي پوتروپري، ترجمه اساتيد دانشكده پرستا... پاترشاآن، پوتر �

  .تهران، چاپ جديد



ي بخش يك و دو، مترجمين اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم تيلور، كارول، اصول پرستاري تيلور، مفاهيم پرستار �

  .پزشكي شهيد بهشتي، انتشارات بشر، چاپ جديد

   .آينده سازان، تجديدنظرچهارم - پرستاري باليني ، تهران، شهدآب موسوي مليحه السادات عليخاني، مريم روش هاي �
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