باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
داًؾکذُ پزعتاری
طزح درس کاراهَسی پزستاری بیواریْای رٍاًی

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هزبی:خاًن گالتی
سهاى ارائِ کاراهَسی ً :ین عال دٍم 97-98
پیص ًیاس :پزعتاری تْذاؽت رٍاى ()2 ،1
ضزح دٍرُ  :تاکیذ ایي دٍرُ تز رٍی فزد تِ ػٌَاى یک اًغاى تا توام ٍیضگیْایؼ هی تاؽذ .در ایي دٍرُ عؼی تز آى اعت کِ
داًؾجَ تا تِ کارگیزی هفاّین فزا گزفتِ ؽذُ ،یک ارتثاط درهاًی را تا هذدجَ تجزتِ ًوَدُ ٍ تِ ٍی کوک ًوایذ کِ تِ تذریج تا
خَد ٍ هحیظ اعزافؼ آًگًَِ کِ ّغت آؽٌا ٍ خَد را عاسگار ًوایذ .
ّذف کلی :داًؾجَیاى پظ اس اتوام ایي دٍرُ قادر تاؽٌذ تا تا تیواراى هثتال تِ اختالالت رٍاًی ارتثاط صحیح تزقزار ًوَدُ ٍ
ًیاسّای فیشیَلَصیک ٍ رٍاًی آًْا را تاهیي ًوایٌذ.
اّذاف ٍیژُ :در پایاى ایي دٍرُ اس داًؾجَ اًتظار هی رٍد :
 -1تا تیواراى هصاحثِ کٌذ ٍ تِ ؽیَُ ی اصَلی در سهیٌِ رٍاًی آًْا اعالػات را جوغ آٍری کٌذ.
 -2ضوي تزقزاری ارتثاط تا تیوار اس تکٌیکْای ارتثاعی تِ ؽکل هَثز اعتفادُ کٌذ.
 -3تا تَجِ تِ اعالػات تِ دعت آهذُ تؾخیص ّای پزعتاری را تز اعاط اٍلَیت ّای ّزم هاسلَ هغزح کٌذ.
 -4تز اعاط ّز تؾخیص اقذاهات هٌاعة را اًجام دّذ.
 -5تا دقت ٍ تَجِ تِ پزٍتکل تخؼ دارٍ درهاًی را اجزا ًوایذ.
 -6هزاقثتْای پزعتاری قثل ،حیي ٍ تؼذ اس  ECTرا تِ هزحلِ اجزا گذارد.
 -7گشارػ پزعتاری دقیق ٍ کاهلی را اس تیواراى در پزًٍذُ آًْا ثثت کٌذ.

رٍش تذریس :تزًاهِ ریشی تالیٌی تَعظ هزتی ،گشارػ هَردی تَعظ هزتی ٍ داًؾجَ ٍتحث گزٍّی.
تکالیف داًطجَ:
-

حضَر فؼال در کارآهَسیْا

-

رػایت ًظن ٍ هقزرات کارآهَسیْا

-

ارائِ تکالیف در هَػذ هقزر

-

تزخَرداری اس داًؼ ًظزی پایِ کافی در هَرد تیواریْای رٍاًی

ًحَُ ارسضیابی:
 -1هؼیارّای اخالقی ٍ رفتاری داًؾجَ

 ٪11عثق چک لیغت ؽوارُ 1

 -2کار تخصصی ٍ هْارتی

 ٪61عثق چک لیغت ؽوارُ 2

 -3تکالیف داًؾجَ

٪5

 -4اهتحاى پایاى دٍرُ (کتثی ٍ ؽفاّی )

٪25

هٌابغ فارسی :
 -1هحتؾوی ،جویلًَِ .غاًی ،فاعوِ .ؽاّغًَذ ،اعوؼیل .تْذاؽت رٍاى  .1تْزاىً .ؾز عالوی.1382 .
 -2کَؽاى ،هحغيٍ .اقؼی ،عؼیذ .رٍاى پزعتاری .تْذاؽت رٍاى  -2تْزاى .هَعغِ ی اًتؾاراتی اًذیؾِ ی رفیغ.1382.
 -3تزًش ،دیَیذ .اس حال تذ تِ حال خَب؛ ؽٌاخت درهاًی .تزجوِ ی قزاچِ داغی ،هْذی .تْزاىً .ؾز آعین .چاج .1387 .21
تخؼ چْارم :چگًَِ تا ارتثاط تْتز رٍاتظ تْتز ایجاد کٌین.
 -4تاًٍسٌذ ،هزی -سی .تطخیصْای پزستاری در پزستاری رٍاًی ،تزجوِ اقذس دٍاچی .تْزاى .اًتطارات
ضْزاب.4884 .

داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی اعتاى سًجاى
داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی

چک لیست ضوارُ ( :)4ارسضیابی ػوَهی کارآهَسی ٍ کارٍسی پزستاری بیواریْای رٍاًی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

سال تحصیلی:

تاریخ ضزٍع:

تزم تحصیلی:

تاریخ پایاى کارآهَسی:

هحل کارآهَسی:
بلِ

هَارد ارسضیابی ػوَهی

خیز

 -4ساػت اػالم ضذُ ٍرٍد ٍ خزٍج ٍ استزاحت را رػایت هی کٌذ.
 -2هَاسیي اسالهی ٍ هقزرات داًطکذُ را در پَضص خَد رػایت هی ًوایذ.
 -8هَاسیي بْذاضت فزدی را رػایت هی کٌذ.
 -4جْت ًظافت ٍاحذ بیوار ًظارت السم را اًجام هی دّذ.
 -5هزاقبتْای بْذاضتی اٍلیِ بیوار را پیگیزی هی کٌذ.
ٍ -6ظایف هحَلِ را طبق اٍلَیت بزًاهِ ریشی هی کٌذ.
 -7در جْت اًجام ٍظایف ٍقت خَد را تٌظین هی کٌذ.
ٍ -8ظایف خَد را با دقت ٍ با رػایت اصَل صحیح ٍ ػولی اًجام هی دّذ.
 -9خطزات احتوالی را پیص بیٌی هی کٌذ.
 -41در اًجام فؼالیتْای گزٍّی ّواٌّگی ٍ ّوکاری السم را دارد.
ً -44ظزات هذیزاى ٍ کارکٌاى پزستاری را هَرد تَجِ قزار هی دّذ.
 -42در هَاقغ لشٍم با هزبی هطَرت هی کٌذ.
 -48اصَل اخالقی را در بزقزاری ارتباط با هزبی ٍ پزسٌل ٍ داًطجَ رػایت هی کٌذ.
 -44اصَل ارتباطی را با بیوار رػایت هی کٌذ.
 -45اًتقادات را اس هزبیاى ٍ هذیزاى پزستاری هی پذیزد.
 -46در هَقؼیتْای اضطزاری احساسات خَد را کٌتزل هی کٌذ.
ّ -47ز ٍسیلِ را پس اس استفادُ تویش ٍ در جای خَد قزار هی دّذ.
 -48بزای اًجام کارّا سزیؼا تصوین گیزی هی کٌذ.
 -49در هَقغ لشٍم بِ درستی تصوین هی گیزد.
 -21اس سزػت ػول اصَلی ٍ تکٌیکی بزخَردار است.
ًوزُ اس2:
چک لیست ضوارُ ( :)2ارسضیابی هْارتی ٍ تخصصی کارآهَسی ٍ کارٍسی پزستاری بیواریْای رٍاًی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

سال تحصیلی:

تاریخ ضزٍع:

تزم تحصیلی:

تاریخ پایاى کارآهَسی:
هَارد ارسضابی هْارتی ٍ تخصصی

هحل کارآهَسی:
ّیچگاُ

ًذرتا

هؼوَ

اکثزا ّویطِ

ال
-1هصاحثِ رٍاًی (تِ هٌظَر جوغ آٍری اعالػات)
هصاحثِ را تز اعاط ؽزایظ ٍ هؼیار سیز اًجام هی دّذ :آگاُ کزدى تیوار ،هؼزفی خَد تِ
تیوار ،ایجاد هحیظ هٌاعة ٍ خلَت ،اعتفادُ اس هؾاّذُ ٍ تکٌیکْای ارتثاعی ٍ تَجِ تِ
ًکات کلیذی ٍ تا اّویت.
 -2ارتثاط ٍ ارتثاط درهاًی :
در ایي سهیٌِ هَارد سیز را رػایت هی کٌذ:
عالم ٍ احَالپزعی ،هؼزفی خَد ،اعتفادُ اس تکٌیک پذیزػ تیوار ،تواط چؾوی ،احتزام
تِ تیوار ،رػایت فضای ؽخصی ،تقَیت ّوکاری تیوار ،گَػ کزدى فؼال ،تزگزداًذى
احغاعات ،آؽکار عاسی ،لوظ (تا احتیاط) ٍ خالصِ عاسی
 -3فزایٌذ پزعتاری
هَارد سیز را هذ ًظز دارد:
جوغ آٍری اعالػات ،عاسهاًذّی اعالػات ،تٌظین تؾخیصْای پزعتاری ،تٌظین ٍ اٍلَیت
تٌذی اّذاف ،تزًاهِ ریشی ٍ اجزای اقذاهات پزعتاری ،ارسیاتی فزایٌذ ٍ تٌظین هجذد آى،
ثثت گشارػ دقیق
-4در تزخَرد تا تیواراى پزخاؽگز ،دارای ّذیاى ٍ تَّن ،دارای افکار خَدکؾی ٍ هضغزب
ٍ ...ؽزایظ سیز را فزاّن هی کٌذ:
هحیظ هٌاعة ،ایوٌی السم ،آگاُ کزدى تیوار ،پذیزػ تیوار ،هاًذى تا اٍ ،ؽزکت تا تیوار در
فؼالیت هٌاعة ،اعتفادُ ٍ آهَسػ تکٌیک ّای هٌاعة
-5در دارٍ درهاًی ٍ  ECTتا ؽزایظ سیز ؽزکت هی کٌذ:
چک کارت تا کاردکظ ،حضَر در هَقغ دارٍ دادى ،کٌتزل ػَارض ،آهَسػ تِ تیوار ،اعالع
ػَارض تِ تخؼ ،رػایت  NPOتَدى تیوار جْت  ،ECTهاًذى در کٌار تیوار در سهاى
اًجام رٍیِ ،پایؼ تیوار تؼذ اس  ،ECTاعویٌاى تخؾی تِ تیوار
ًوزُ اس 12
تْیِ ٍ تٌظین :

