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 وه آموزشی:گر      پرستاری و مامایی دانشکده:

 کارشناسی پرستاری  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 اختالل آب و الکترولیت و اسید و باز -1و سالمند  سالبزرگپرستاری  نام درس:

نظری د:نوع واح57/0 :تعداد واحد

پیشنیاز: تشریح، فیزیولوژي، بیوشیمی، میکروبشناسی، انگلشناسی، تغذیه و تغذیهدرمانی 
زمان برگزاري کالس: اسکاى روم و سامانه نوید  روز:   یکشنبه      ساعت:8-10 صبح

تعداد دانشجویان:  مکان برگزاري: دانشکده پرستاري و مامایی خرمآباد     
مسئول درس: سجاد یاراحمدي 

 شرح دوره:

و  می باشدد و مراقبت و درمان اختالالت مایع و الکترولیت هانشانه، عالئم و جادکنندهیااین درس شامل شناخت علل 

قبلی خود قادر به کاربرد فرایند پرسدتاری در مراقبدت از  یهاآموختهبا تلفیق این مطالب با  رودیماز دانشجو انتظار 

 اختالالت تعادل مایع و الکترولیت باشد. مبتالبهمددجویان 

 هدف كلی:

و مراقبت و درمان هر یك از این اختالالت بدا  هاآنو تعادل و اختالل  هاتیالکترولعات، آشنایی دانشجو با مفاهیم مای

 .هستبر کاربرد فرایند پرستاری در ارائه مراقبت  دیتأک

 بینابینی:اهداف 

 :الف: در حیطه شناختی در پایان دوره دانشجو باید بتواند

 .را برای بدن توضیح دهد هاتیالکترولاهمیت تعادل آب و  .1

.نقش پرستار را در مراقبت از بیماران با اختاللت آب و الکترولیت را توضیح دهد .2

.برشمارندعوامل مرتبط با آن را  میزان طبیعی مایعات بدن را محاسبه و .3

.و میزان طبیعی و نحوه محاسبه آن را ذکر کنند بردهنامموجود در بدن را  یهاتیالکترول .4

.را ذکر کنند هاآنبدن را شرح داده و تفاوت بین  یهاتیرولالکتمفاهیم مهم مربوط به تنظیم  .7

.را شرح دهند هاتیالکترولجذب و دفع مایعات و  یهاراه .6

.را شرح دهند هاتیالکترولمایعات و  کنندهتیتثب یهاسمیمکان .5

.اختالالت حجم مایعات را بیان کنند .8

تظاهرات بدالینی، مراقبدت و درمدان و اقددامات  مهم بدن را شرح دهند اتیولوژی، یهاتیالکترولاختالالت  .9

.پرستاری درباره اختالالت تعادلی را شرح دهند

.باشند هاآنمراقبتی  یهاروشو  اختالالت اسید باز را توضیح داده و قادر به شناسایی عالئم .10

.نتیجه گازهای خون سرخرگی را تفسیر کنند .11

.نشان دهند و مؤثر برای ورود به سیاهرگ را خطریب یهاروش .12

.جلوگیری از بروز عوارض درمان سیاهرگی را شرح دهند یهاروش .13

:در پایان دوره دانشجو باید بتواند حركتی –در حیطه روان  :ب

 د.ن هیپوولمیك وهیپرولمیك تدوین کنآموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویا -برنامه مراقبتی .1

دچار بده هیپوکلسدمی و هیپرکلسدمی  انیمددجوپرستاری برای  آموزشی بر اساس فرایند -برنامه مراقبتی .2

.تدوین کند
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آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان دچار هایپوناترمی و هایپرناترمی تدوین  -مراقبتی برنامه .3

.کند

 آموزشی بر اساس فرایندد پرسدتاری بدرای مدددجویان دچدار هایپوکدالمی و هایپرکدالمی -برنامه مراقبتی  .4

.تدوین کند

آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان دچار هایپومنیزیمی و هدایپرمنیزیمی  -برنامه مراقبتی  .7

.تدوین کند

آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان دچار هایپوکلرمی و هایپرکلرمی تدوین  -برنامه مراقبتی .6

.کند

پرستاری برای مددجویان با اخدتالل اسدیدوز تنفسدی و اسدیدوز آموزشی بر اساس فرایند  -برنامه مراقبتی .5

.متابولیك تدوین کند

آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان با اختالالت الکدالوز تنفسدی و آلکدالوز  -برنامه مراقبتی .8

.متابولیك تدوین کند

یدا  شدوندیمد یدرمانرمسدآموزشی بدر اسداس فرایندد پرسدتاری بدرای مدددجویانی کده  -برنامه مراقبتی  .9

.و تدوین کند یزیربرنامه، کنندیمالکترولیتی دریافت  یهامحلول

:یطه نگرشی دانشجو باید بتواندحدر  :ج

 .فعال شرکت نماید طوربهگروهی  یهابحثدر  .1

 .منظم حضور داشته باشد طوربهنظری  یهاکالسدر  .2

 .مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد .3

.نماید تیمسئولانجام و تحویل تکالیف محوله احساس در قبال  .4

 .گروهی در کالس همکاری کند یهاتیفعالدر  .7

های تدریس:شیوه

 سخنرانی .1

 بحث گروهی .2

پرسش و پاسخ .3

وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس .1

مددت در گروهی  صورتبهدر این دوره را  شدهمطرحاختالالت  در حیطه روزبهو  تهیه مقاالت معتبرجستجو و  .2

قبل از ارائه باید مدورد تائیدد مربدی قدرار گیدرد و  شدههیتهکه مقاله  الزم به ذکر است)د د کرنه خواهئارا دقیقه 10

و  ربدیبدا توافدق م مقداالتتداریخ ارائده  .شدودیمدطراحدی  مقداالتاین محتویات آزمون پایانی از  سؤاالتبرخی از 

 دانشجویان تعیین خواهد شد(.

العه قبل از حضور در کالسمط .3

:یآموزشكمکوسایل 

 وایت برد .1

 فراتابویدئو  .2

آموزشی یهالمیفعکس و  .3
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)از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره نهایی درصد 7 در کالس و نداشتن غیبت: موقعبهحضور  .1

 درصد نمره نهایی 7شرکت فعال در کالس:  .2

درصد نمره نهایی 7شفاهی سر کالسی:  یهاپرسشجواب صحیح به  .3

 درصد نمره نهایی 10ارائه مقاله:  .4

 نمره نهایی درصد 30:ترمانیمامتحان  .7

 نمره نهایی درصد 47:ترمانیپاامتحان  .6

نوع آزمون

 یانهیچندگز .1

 پاسخ کوتاه .2

برنامه درمانی و مراقبتیارائه  .3

منابع پیشنهادی برای مطالعه:
1.Smeltezar bar B. brunner,suddarth text book of Medical- surgical nursing . 11th

Philadelphia : Lippincoot co 2014 

2. Cozier B and Erbs G. Fundamentals of nursing : concept and procedures.8th Edition

,Pearson prentice hall . New jersy,2012 

3. Joyce Yong Johnson . brunner,suddarth handbook of Medical- surgical nursing . 9th

Philadelphia : Lippincoot co 2012 

4. Phipps. Medical- Surgical Nursing concepts and clinical practice . saint louis: Mosby Co ;

2012 

5. Taylor C. Fundamentals of Nursing the Art, scinse of nursing . Philadelphia : Lippincott Co

; 2014

6. Water and Electrolyte Balance.

www.anslab.iastate.edu/Class/.../Water%20and%20Electrolytes.ppt 

http://www.anslab.iastate.edu/Class/.../Water%20and%20Electrolytes.ppt
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 اهداف ویژه لیهدف ك جلسه
نحوه ارائه 

 مطلب
 ارزشیابی

 اول

آشنایی با 

مفاهیم پایه 

فیزیولوژی آب و 

و  هاتیالکترول

اختالالت حجم 

 مایع

 رودیمدر پایان از دانشجو انتظار 

فیلتراسیون و انتقال فعال  انتشار، بین مفاهیم اسمز،

 تفاوت قائل شود.

م و را در تنظیم حج زیردروننقش کلیه، ریه و غدد 

 ترکیب مایعات بدن شرح دهد.

 هاتیالکترولاثرات افزایش سن را بر تنظیم مایعات و 

 تعیین نماید.

 عیمااز بیماران دچار عدم تعادل  مؤثرمراقبت 

نماید.  یزیربرنامهکاهش و افزایش حجم مایعات( را )

 یهاافتهیتظاهرات بالینی،  مورد از 7حداقل 

حجم مایع بیان تشخیصی و درمانی را در اختالل 

 کند.

سخنرانی، بحث 

گروهی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 دوم

آشنایی با 

اختالل سدیم و 

 پتاسیم

 

 رودیمدر پایان از دانشجو انتظار 

از بیماران دچار اختالل سدیم و پتاسیم  مؤثرمراقبت 

 نماید. یزیربرنامهرا 

علل، تظاهرات بالینی، رسیدگی و اقدامات پرستاری 

 طه با عدم تعادل سدیم و پتاسیم را شرح دهد.در راب

را  هاآندر هر اختالل را بشناسد و نام  مؤثرداروهای 

 بیان کند.

 

سخنرانی، بحث 

گروهی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 سوم
آشنایی با 

اختالل كلسیم و 

 فسفر

 رودیمر پایان از دانشجو انتظار د

و فسفر  از بیماران دچار اختالل کلسیم مؤثرمراقبت 

 نماید. یزیربرنامهرا 

علل، تظاهرات بالینی، رسیدگی و اقدامات پرستاری 

 در رابطه با عدم تعادل کلسیم و فسفر را شرح دهد.

را  هاآندر هر اختالل را بشناسد و نام  مؤثرداروهای 

 بیان کند.

 

سخنرانی، بحث 

گروهی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 چهارم

آشنایی با 

های مفاهیم گاز

خون شریانی و 

 تعادل اسید باز

 

 رودیمدر پایان از دانشجو انتظار 

و بافرهای شیمیایی را در حفظ  هاهیکل، هاهیرنقش 

 تعادل اسید باز توضیح دهد.

مربوط به گازهای شریانی را تفسیر  یهاسنجش

 نماید.

شرح  یدرستبهنحوه گرفتن نمونه خون شریانی را 

 دهد.

 

سخنرانی، بحث 

، پرسش و گروهی

 پاسخ

 پرسش و پاسخ
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 پنجم

آشنایی با 

 وزدیاسمفاهیم 

و آلکالوز و انواع 

تنفسی و 

 هاآنمتابولیک 

 

 رودیمدر پایان از دانشجو انتظار 

علل، تظاهرات  ازنظراسیدوز و آلکالوز متابولیك را 

 بالینی، تشخیص و درمان مقایسه نماید.

رات علل، تظاه ازنظررا  اسیدوز و آلکالوز تنفسی

 بالینی، تشخیص و درمان مقایسه نماید.

 

سخنرانی، بحث 

گروهی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 ششم
آشنایی با مایع 

 درمانی

 رودیمدر پایان از دانشجو انتظار 

 اهداف مایع درمانی را بیان کند.

اسموالریته را  بر اساسوریدی  یهامحلولانواع 

 توضیح دهد.

و  كیپوتونیه ،ایزوتونیك یهامحلولانواع 

 هیپرتونیك را تشخیص دهد.

مراقبت پرستاری در بیماران تحت درمان وریدی را 

 تنظیم نماید.

پیشگیری از عوارض  منظوربه شدهبکار گرفتهموازین 

 .درمان وریدی را شرح دهد

 

سخنرانی، بحث 

گروهی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 -  تحویل تکالیف مهلتنیآخر  

 -  یآزمون نهای  

 


