باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
طزح درط اصٔ ٚ َٛفبٞیٓ پزعتبری(فٗ)
تؼذاد ٚاحذٚ 2:احذ تئٛری
پیؼ ٘یبس :اصٟٔ ٚ َٛبرت ٞب
فزاٌیزاٖ:دا٘ؾجٛیبٖ وبرؽٙبعی پیٛعت ٝپزعتبری تزْ 2
ٔذرعیٗ :آلبی ٘بٔٛر-خب٘ٓ رظبییبٖ

ٞذف وّی:
اؽٙبئی ثب ٔفبٞیٓ  ٚاص َٛپزعتبری  ٚاجزای رٚػ ٞب ثٙٔ ٝظٛر ثىبرٌیزی ٟٔبرتٟب ثز ثبِیٗ
اٞذاف ٚیض ٜرفتبری:فزاٌیزاٖ در پبیبٖ لبدر خٛاٙٞذ ثٛدو:ٝ
-1وبرثزد لٛا٘یٗ در پزعتبری را ؽزح دٞذ ٘ ٚمؼ ٞبی ٔختّف پزعتبری را ِیغت ٕ٘بیذ
-2اص َٛاخالق در پزعتبری  ٚإٞیت ا٘زا تٛصیف ٕ٘بیذ
-3عالٔت  ٚثیٕبری را تؼزیف وٙذ  ٚػٛأُ ٔٛثز ثز ا٘زا تٛظیح دٞذ
٘-4یبس ٞبی اعبعی ا٘غبٖ را ثز اعبط ٞزْ ٔبسِِ ٛیغت وٙذ
-5فزایٙذ ػف٘ٛت را ؽزح دٞذ  ٚإٞیت وٙتزَ ػف٘ٛت در پیؾٍیزی اس ثیٕبریٟب تٛصیف وٙذ
ٔ-6زاحُ فزایٙذ پزعتبری را ِیغت ٕ٘بیذ
-7إٞیت رػبیت اص َٛایٕٙی در ثیٕبر را تٛظیح دٞذ
-8ا٘ٛاع ثجت در پزعتبری را تٛصیف وٙذ
 -9اصٌ َٛشارػ ٘ٛیغی در پزعتبر تی را ِیغت وٙذ
-11ػٛأُ ٔٛثز ثز ثٟذاؽت فزدی ٔ ٚؾىالت ؽبیغ ثٟذاؽتی ٔذدجٛیبٖ را ِیغت وٙذ
-11فیشیِٛٛصی درد  ٚإٞیت وٙتزَ درد در ٔزالجت اس ثیٕبر را ؽزح دٞذ
-12فٛایذ تحزن  ٚفؼبِیت را در ثیٕبراٖ ٔٛرد ثحث لزار دٞذ
ٔ-13زالجت اس ثیٕبراٖ ثب ثیحزوتی را ؽزح دٞذ
ٔ-14مبدیز طجیؼی ػالئٓ حیبتی (درج ٝحزارت-فؾبر خ-ٖٛتٙفظ٘-جط)راتؾخیص دٞذ  ٚػٛأُ ٔٛثز ثز تغییزات ا٘زا ؽزح دٞذ
٘-15مؼ تغذی ٝدر ٔزالجت اسثیٕبر را ؽزح دٞذ
٘-16مؼ پزعتبر اٖ در دار ٚدرٔب٘ی را تٛظیح دٞذ
 -17ا٘ٛاع رٚؽٟبی دار ٚدرٔب٘ی  ٚلٛا٘یٗ ا٘زا ؽزح دٞذ
-18اختالالت ؽبیغ در اة  ٚاِىتزِٚیت ٔٚزالجت پزعتبری ا٘زا تٛظیح دٞذ
-19ػٛأُ ٔٛثز ثز دفغ ادرار ٔ ٚذفٛع ٔ ٚزالجت پزعتبری ا٘زا ؽزح دٞذ
-21ا٘ٛاع رٚؽٟبی اوغیضٖ تزاپی را ٔمبیغ ٝوٙذ
ٔ-21زاحُ اِتیبْ سخٓ ٔ ٚزالجت اس سخٓ را تٛظیح دٞذ
ٔ-22زالجت لجُ اس ػُٕ جزاحی را ِیغت وٙذ
ٔ-23زالجت ثؼذ اس ػُٕ را ؽزح دٞذ
-24فزایٙذ أٛسػ ث ٝثیٕبر  ٚرٚػ ا٘زا تٛصیف وٙذ
-25إٞیت رػبیت احىبْ اعالٔی در ٔزالجت اس ثیٕبر را تٛظیح دٞذ
-26اص َٛپذیزػ  ٚتزخیص  ٚا٘تمبَ ثیٕبر را ؽزح دٞذ

اٞذاف ٚیض ٜرفتبری فٗ ػّٕی :
در پبیبٖ در اتبق ٟٔبرت ثبِیٙی (پزاتیه)دا٘ؾجٛیبٖ لبدر خٛاٙٞذ ثٛد و:ٝ
-1تؼٛیط ّٔحف ٝثزٚػ تخت ثبس –ثغت-ٝثب ثیٕبر را ا٘جبْ دٞذ
-2ػالئٓ حیبتی را ثز رٚی ٔب٘ىٗ ا٘ذاسٌ ٜیزی وزدٚ ٜدر ثزي چبرت تزعیٓ وٙذ
-3دٞب٘ؾٛی ٚ ٝحٕبْ در تخت را ثزرٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ
-4دعت خٛد را ثزٚػ طجی  ٚجزاحی ؽغتؾ ٛدٞذ
-5دعتىؼ اعتزیُ را ثزٚػ صحیح ثپٛؽذ  ٚخبرج وٙذ
-6پً اعتزیُ را ثزٚػ صحیح ثبس وزد ٚ ٜپظ اس وبر دٚثبر ٜپً وٙذ
-7ثطٛر فزظی (ٕٞىالعی )را پذیزػ وزد ٚ ٜتزخیص ٕ٘بیذ.
 -8ارتجبغ ٔٙبعت ثب ٔذدجٛی فزظی ایجبد ٕ٘بیذ
ٌ-9شارػ پزعتبری را ثزٚػ درعت ثٛٙیغذ
ٌ-11بٖ ٔ ٚبعه جٟت ٔزالجت اس ثیٕبر ایش ِٝٚثپٛؽذ
-11دارٚی خٛراوی لطز ٚ ٜؽزثت را ث ٝدرعتی أبد ٜوٙذ
12تشریك ػعال٘ی-سیز جّذی-داخُ جّذی ثزٚػ ٞبی ٔختّف ثز رٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ-13رٚػ صحیح اعتفبد ٜاس safty boxرا ثىبرٌیزد
-14ثز رٚی ٔب٘ىٗ تشریك ٚریذی ا٘جبْ دٞذ
-15عزْ را أبد ٜوزدٚ ٜثزچغت ا٘زا ٘صت وٙذ
-16پب٘غٕبٖ عبد ٜسخٓ ا٘جبْ دٞذ
-17سخٓ را ثز رٚی ٔب٘ىٗ ثب٘ذاص وٙذ
-18درٖ پٗ رس ثز ٔب٘ىٗ را وٛتب ٜیب خبرج وٙذ
-19پب٘غٕبٖ ثب ٕٚٛٞاي را ثز ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ
NGT-21را ثزٚػ صحیح ثز ٔب٘ىٗ ٌذاؽتٌ ٚ ٝبٚاص وٙذ
-21اوغیضٖ تزاپی اس را ٜعٙذ ٔ ٚبعه عبد٘ٚ ٚ ٜچٛری را ثزرٚی ٔب٘ىٗ اجزا وٙذ
-22عٙذاص فِٛی رٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ
-23إ٘ب ثز ٔب٘ىٗ ا٘جبْ داد ٚ ٜویغ ٝوّغتٔٛی را ػٛض وٙذ
-24عبوؾٗ ثیٙی – تزاؽ-ٝتزاویبعتٔٛی ثز ٔب٘ىٗ ثزٚػ صحیح ا٘جبْ دٞذ
رٚػ تذریظ:
عخٙزا٘یٕ٘-بیؼ فیّٓ-أٛسػ ثز رٚی ٔب٘ىٗ در اتبق پزاتیهRole playing-
ٚظبیف دا٘ؾج:ٛ
حعٛر فؼبَ در والط درط تئٛری  ٚػّٕی
پٛؽیذٖ رٚپٛػ عفیذ  ٚرػبیت لٛا٘یٗ در اتبق پزاتیه در تذریظ ػّٕی
ؽزوت فؼبَ در تٕزیٗ پزٚعیجز ٞب در پزاتیه
ارسؽیبثی:
اسٔ ٖٛوتجی
اسٔ ٖٛػّٕی پزٚعیجزٞب در پزاتیه

