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 اصول ومهارتهاي پرستاري نام واحد :

 : عملينوع واحد

 واحد  1 تعداد واحد:

 اصول ومهارتهاي پرستاري)نظري( پیش نیاز:

 پرستاري كارشناسي پيوسته )روزانه( دومترم  دانشجویان هدف:

 سركارخانم شيرزادگان :مربي

 

آشنايي دانشجوي پرستاري با مفاهيم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در چارچوب فرايند پرستاري وكسب  اهداف کلي :

توانايي هاي الزم به منظوراجراي روش هاي باليني پرستاري با تكيه بر رعايت قوانين ،مقررات واخالق حرفه اي وبكار گيري احكام 

 اسالمي.

 قادر باشد:انشجو انتظار مي رود در پايان از داهداف جزئي:

 با اصول صحيح واحد مددجو را مرتب كند-1

 براي بيماراني كه قادر به حركت نيستند ماساژ پشت وتغيير پوزيشن را اجرا كند. -2

 دهد انجام  داشتي الزمه ومستقل حمام ومراقبتهاي بهتدانشجو بتواند طبق اصول صحيح براي بيمار وابسته ونيمه وابس -3

 دهد شرح را  مراحل پذيرش وترخيص بيمار -4

 .عالئم حياتي به عمل آورد وآنها را در پرونده ثبت نمايداز بيمار  -5

 دستهارا به دو روش تميز وجراحي بشويد -6

 دستكش استريل را به سه روش باز ،بسته و پالنژ بپوشد وبه روش صحيح خارج كند-7



 واستريل را به روش صحيح بپوشد گان تميز -8

 نيازهاي دفع ادراري را در مددجوي هم جنس از راه طبيعي وسونداژ مثانه برطرف نمايد-9

 كند اجرا دار مشكل بيمار براي را مايعات  كنترل -10

 انجام دهدسونداژ معده را با اهداف مختلف براي بيمار -11

 دبگذار Bed Panبراي بيماربه روش صحيح-12

 اهداف انماءرا بيان كند  -13

 انماء را به روش صحيح انجام دهد -14

       ايزوالسيون را توضيح دهد 15

 بعمل آوردجوي مدد از را ايزوله مراقبتهاي -16

 ساكشن دهان ،بيني،لوله تراشه وتراكئوستومي را به روش صحيح انجام دهد17

   عالمتهاي اختصاري دارو شناسي راذكر كند-18

 كند رابيان سمي هاي ودارو  قوانين ومقررات مربوط به نگهداري ومصرف دارو ها-19

 دهد دانشجو بتواند تزريقات مختلف را به تنهايي انجام-20

 مراقبتهاي قبل وبعداز عمل را بتواند براي بيمار توضيح دهد -21

 را بخيه وپانسمان كندزخم -22

 بتهاي الزم را از جسد بعمل آوردقمرا -23

 

 وظايف دانشجويان:

 طبق برنامه آموزش دانشكده محيط كاراموزيحضور در  -1

 (%10)آمادگي وشركت در بحث وپرسش وپاسخ  -2

      (%5باليني)بخش رعايت نظم وانضباط در  -3

 كاربالينجام روشهاي پرستاري توسط دانشجو ان نحوه مشاهده-4

 (%25نمايش عملي روش ها در حضور مربي طي آزمون هاي دورهاي)-5

 (%60نمايش عملي روش ها در حضور مربي طي آزمون هاي دورهاي) -6



              

  

 


