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 زٍارسةاُ ػلَم پسضىي ٍ خذهات تْذاضتي درهاًي داًطگ

 داًطىذُ پرستاری 

 وَدواى پرستاریگرٍُ 

 عرح درس تاليٌي

   حويذُ گلي     :ًام هذرس

 97-98ًيوسال اٍل  :تاریخ ضرٍعتيواریْای وَدواى   : ًام درس

 ٍاحذ 1: تؼذاد ٍاحذ  وارضٌاسي   : رضتِ ٍ همغغ تحػيلي 

 رضٌثِاسِ ضٌثِ ٍ چِضٌثِ یىطٌثِ دٍضٌثِ : رٍزّای واراهَزی         حطوتيِ  تيوارستاى : هىاى وارآهَزی

 : ّذف ولي 

ٍ  ، ترلراری ارتثاط درهاًي هٌاسة تا وَدنًحَُ هرالثت ،وَدواى ّای ضایغضٌاخت تيواری وسة هْارتْای الزم جْت

 آهَزش تِ تيوار

 

 :اّذاف رفتاری

 :در پایاى دٍرُ داًطجَیاى تایذ لادر تاضٌذ 

 .را تياى ًوایذ  واراهَزیاّذاف ایي دٍرُ 

توام لسوتْای تخص ٍ لسوتْای دیگر تيوارستاى را وِ تا آى سرٍوار دارد را تطٌاسذ تا تتَاًذ درغَرت ًياز  .1

 .تيوار را تِ درستي راٌّوایي وٌذ

 .تواهي دارٍّا ٍ سرم ّای رایج هَرد استفادُ در تخص وَدواى را تِ درستي تطٌاسذ .2

 .هرتَط تِ اًفَزیَى دارٍّای ٍیژُ را تطٌاسذاحتياط ّای  .3

 .درحيي آهادُ سازی دارٍّا ٍ اًفَزیَى آى ًىات استریل را رػایت ًوایذ .4

 .هحاسثات هرتَط تِ دارٍّای رایج در تخص اعفال را اًجام دّذ .5

دُ ٍ لثل از اًجام ّرگًَِ الذام ػولي، تيوار را تذرستي هَرد ضٌاسایي لرار دادُ ٍ هطخػات ٍی را چه ور .6

 .از درستي آى اعويٌاى حاغل ًوایذ



 .سي لرار دّذروَدن تيوار را از ًظر دستياتي تِ هؼيارّای تىاهلي هٌاسة تِ سي هَرد تر .7

 .رضذ ٍ تىاهل وَدن تيوار را تا استاًذاردّای تىاهلي همایسِ ًوایذ .8

 .لرار دّذهحيظ تخص را ازًظر هيساى رػایت اغَل ایوٌي هرتَط تِ اعفال هَرد تررسي ٍ ضٌاخت  .9

 .تسریمات ٍریذی، ػضالًي ٍ زیرجلذی را تا ًظارت هرتي اًجام دّذ .10

 .لرار ًوایٌذ وَدن تيوار ترارتثاط هٌاسة تا  .11

 .ثثت ٍ ارائِ ًوایٌذ هَرد ضرح  حال تغَر هستمل گرفتِ ٍ ًتایج را 3حذالل عثك آهَزش دادُ ضذُ،  .12

 . ارائِ ًوایٌذ  ًتایج را ثثت ٍ را تغَر هستمل تررسي ًوَدُ ٍ caseعثك آهَزش دادُ ضذُ ،حذالل یه  .13

، هرالثت از وَدن ٍ ًحَُ پيطگيری ٍ عثك آهَزش دادُ ضذُ لادرتِ آهَزش تِ ٍالذیي درخػَظ تيواری .14

  .وَدن تاضذتِ رضذ ٍ تىاهل هسائل سایر  ٍ پيگيری تيواری

 .تر اساس ضرح حال ٍ هؼایٌِ ، هطىالت هذدجَ را ليست ًوایذ .15

 .هٌاسة را تطخيع دّذ  planر اساس ضرح حال ٍ هؼایٌِ ، ب .16

 .گسارش پرستاری تيوار تحت هرالثت خَد را در پایاى ضيف تػَرت وتثي ارائِ دّذ .17

 

 

 :ًحَُ ارزضياتي 

 ًورُ  2ُ هَلغ    ٍ حضَر ب ترخَرد هٌاسة تا پرسٌل ،رػایت همررات، ًظن( 1

 هرُ ى 7وار ػولي ٍ هيساى تسلظ تر ًحَُ اًجام آى      ( 2

 ًورُ  2ٍ ضروت در تحث ّای گرٍّي       تىاليفارائِ ( 3

 ًورُ  5ارائِ ويس         (4

 ًورُ  4اهتحاى تاليٌي آخریي رٍز وار آهَزی      (5

ارئِ هماالت جذیذ ٍ ترٍز درخػَظ ضيَُ ّای هرالثتي جذیذ ٍ هَثر هرتَط تِ تيواریْای ضایغ در : پَئي هثثت * 

 ....پوفلت ّای آهَزضي، پَسترتخص، تْيِ 



 

 فؼاليت داًطجَ  هَزضي رٍزاًِ آترًاهِ  

 آضٌائي تا اّذاف وار آهَزی ٍ ًحَُ ارزضياتي ٍ ترًاهِ رٍزاًِ  -  : رٍز اٍل

 آضٌائي تا تيوارستاى           -

 ...(پرسٌل ٍٍظائف آًْا،تجْيسات ٍ)آضٌائي تا تخص           -

 آضٌایي تا همررات ٍ رٍتيي تخص           -

 اًجام آزهَى ٍرٍدی جْت تؼييي هيساى اعالػات داًطجَیاى           -

 تؼييي وٌفراًس داًطجَیاى           -

آهَزش در خػَظ دارٍّا ٍ ًىات هرتَط تِ ًحَُ آهادُ           -

 سازی ٍ هحاسثِ آى

  

 هحيظ تخص، هرٍر اّذاف ٍ آضٌا ضذى تا

اتاق وار ٍ هحل لرارگيری  ،پرًٍذُ تيوار

ٍسایل هَرد ًياز، ٍ ويس ّا ٍ تيواراى 

 تستری

 هغالؼِ هثاحث تؼييي ضذُ تَسظ هرتي

 : ّذف ولي   : رٍز دٍم 

 تررسي رضذ ٍتىاهل وليذی           -

 آضٌایي تا رٍضْای ارتثاعي وَدواى      -

 ضرٍع وار تاليٌي تحت ًظارت هرتي          -

 تَضيح ضاخع ّای رضذ ٍاّويت آى   -

 اًجام حذالل یه هَرد از آى  -

هرالثت از تيوارٍ اًجام الذاهات  -

 پرستاری تحت ًظارت هستمين هرتي

  

تفاٍت ّای اساسي درتيواریْای وَدواى ٍتسرگساالى راتَضيح هي دّذ  : - سَمرٍز 

 ٍدراجرای ضرح حال تِ آى تَجِ هي وٌذ 

تَضيح ضرح حال وَدواى ٍاجرای یه  -

 هَرد آى 

 اغالح ضرح حالْای داًطجَیاى  -

  -آضٌایي تاػلل، تطخيع ، پيطگيری ، درهاى ، آهَزش تِ خاًَادُ : چْارمرٍز 

 اسْالي درتخص  Caseتاتَجِ تررسي  گاسترٍاًتریتپيگيری تيواری  -

 گاسترٍاًتریت  caseتررسي یه  -

ٍتَضيح درخػَظ ػلل ، تطخيع ، 

پيطگيری، درهاى ، پيگيری ، آهَزش تِ 

 خاًَادُ 

تاالسوي  ٍتَضيح  caseتررسي یه  -  -آضٌایي تاػلل، تطخيع ، پيطگيری ، درهاى ، آهَزش تِ خاًَادُ :  پٌجنرٍز 



  

 تاالسوي  درتخص  Caseپيگيری تيواری تاالسوي  تاتَجِ تررسي  -

  

درخػَظ ػلل ، تطخيع ، پيطگيری، 

 درهاى ، پيگيری ، آهَزش تِ خاًَادُ 

  -آضٌایي تاػلل، تطخيع ، پيطگيری ، درهاى ، آهَزش تِ خاًَادُ : م ضصرٍز

 درتخص  پٌَهًَي Caseپيگيری تيواری پٌَهًَي تاتَجِ تررسي  -

  

پٌَهًَي  ٍتَضيح  caseتررسي یه  -

درخػَظ ػلل ، تطخيع ، پيطگيری، 

 درهاى ، پيگيری ، آهَزش تِ خاًَادُ 

  -آضٌایي تاػلل، تطخيع ، پيطگيری ، درهاى ، آهَزش تِ خاًَادُ : م ّفترٍز

 ػفًَت ادراری  درتخص  Caseپيگيری تيواری ػفًَت ادراری  تاتَجِ تررسي  -

  

  

  

ػفًَت ادراری   caseتررسي یه  -

ٍتَضيح درخػَظ ػلل ، تطخيع ، 

پيطگيری، درهاى ، پيگيری ، آهَزش تِ 

 خاًَادُ 

آضٌایي تاػلل، تطخيع ، پيطگيری ، درهاى ، آهَزش تِ :  ّطتنرٍز 

  -خاًَادُ 

لَسوي  درتخص یا  Caseتاتَجِ تررسي   سٌذرم ًفرًٍيهپيگيری تيواری  -

 درهاًگاُ 

  

  سٌذرم ًفرًٍيه  caseتررسي یه  -

ٍتَضيح درخػَظ ػلل ، تطخيع ، 

پيطگيری، درهاى ، پيگيری ، آهَزش 

 تِ خاًَادُ 

  -آضٌایي تاػلل، تطخيع ، پيطگيری ، درهاى ، آهَزش تِ خاًَادُ : ًْنرٍز 

 اسْالي درتخص یا درهاًگاُ  Caseتاتَجِ تررسي   تطٌجپيگيری تيواری  -

  

  تطٌجیه هَرد  caseتررسي یه  -

ٍتَضيح درخػَظ ػلل ، تطخيع ، 

پيطگيری، درهاى ، پيگيری ، آهَزش تِ 

 خاًَادُ 

 :دّنرٍز 

 اهتحاى تاليٌي          -

-      

  

 ارائِ گسارش وار تَسظ داًطجَ           -

 وتاتچِ آهارتىويل ٍ ارائِ           -

ارائِ پيطٌْادات جْت ارتماء ويفي      -

 دٍرُ وار آهَزی



  

  

 وارٍرزی/ رٍزاًِ وارآهَزی یتمَین درس

  

 ساػت

 رٍز

9-7:30 9:30-9 10-9:30 10:30-10 12:30-10:30 

تقسین ٍظایف داًطجَیاى  ضٌثِ

ٍ تحَیل گرفتي بیوار از 

پرستار هربَطِ ٍ اًجام 

 چک بیوار،)ٍظایف هحَلِ

هحاسبِ ٍ آهادُ سازی 

 ( ٍ سرم دارٍّا

ارائِ کٌفراًسْای 

ٍ بحث داًطجَئی 

درخصَظ کیس ّای 

آى رٍز ٍ پاسخگَیی بِ 

 داًطجَیاىسَاالت 

سرزدى بِ بیواراى ٍ اًجام 

چک کردى )  ٍظایف هحَلِ

ٍ تٌظین قطرات سرم، 

کٌترل درجِ حرارت بیوار 

درصَرت لسٍم، پیگیری 

 (اقذاهات پاراکلیٌیکی بیوار

گرفتي )اًجام ٍظایف هحَلِ   استراحت

عالئن حیاتی، هحاسبِ ٍ 

آهادُ سازی دارٍّا، ًَضتي 

، تحَیل (گسارش پرستاری

دادى بیوار بِ پرستار 

 هربَطِ ٍ ترک بخص

  " " " " یىطٌثِ

  " " " " دٍضٌثِ

  

  

 :رفراًسْا 

   ًٍگپرستاری وَدواى         1

 (حاهذ هرتضَی: تاليف ) پرستاری تيواریْای وَدواى         2

 (حاهذ هرتضَی: تاليف ) وَدن سالن          3

 تيواریْای وَدواى ًلسَى        4

 ارت تْذاضت ٍدرهاى ٍآهَزش پسضىيهرتَط تِ ٍز –عرح هاًا  –جسٍات پایص رضذ وَدن     5


