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   مقدمه

است.پرستاري حرفه اي است كه با استفاده از آن مي توان دانش و مهارت هاي خاص پرستاري آميزه اي از علم و هنر 

خدماتي را به افراد سالم و بيمار در مراكز مختلف ارائه داد.پرستار در مراقبت هاي خويش با درك اصول نيازهاي بشري و 

اعي و فرهنگي و محيطي جهت پيشبرد تعاريف بهبودي و بيماري،تمام ابعاد فرد را از جمله بعد جسمي،روحي رواني،اجتم

سالمتي،پيشگيري از بيماري و تطابق بهتر با تغيير در عملكرد بدن و مرگ مدنظر قرار مي دهد. در دنياي پيچيده سيستم 

مراقبتي امروز،آگاهي از روش هاي متفاوت كسب سالمتي و توجه به اصول و مهارت هاي پرستاري كه پايه و اساس علم 

شروع كار پرستاري است، ضروري مي باشد . توجه به اصول و مهارت هاي پايه پرستاري مي تواند چراغ پرستاري براي 

 راهي در جهت ارائه مراقبت با كيفيت باشد.

 هدف کلی

آشنا نمودن دانشجويان پرستاري با مفاهيم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در چارچوب فرآيند پرستاري    

دي هاي الزم به منظور اجراي روش هاي باليني پرستاري،با تكيه بر رعايت قوانين،مقررات و اخالق حرفه اي كسب توانمن 

 و به كارگيري احكام اسالمي.

 :        در قسمت نظري اهداف رفتاری
 از دانشجويان عزيز انتظار مي رود:

(در مورد نيازهاي اساسي انسان در سطوح مختلف بحث كنند.1  

ستاري را تعريف نموده و تاريخچه اي از آن را شرح دهند.(حرفه پر2  

(تعاريف سالمتي از ديدگاه هاي مختلف را بيان نمايند.3  

(فرآيند پرستاري را توضيح دهند.4  

(مداخالت پرستاري در زمينه كنترل عفونت  را شرح دهند.5  

(اقدامات الزم پرستاري در زمينه امنيت مددجو را ذكر نمايند.6  
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تغذيه در مراقبت از مددجو را توضيح دهند. (مفهوم7  

(مفهوم تعادل مايعات و الكتروليت ها،دفع مدفوع و ادرار را بيان كنند.8  

(مفهوم اكسيژن رساني و اقدامات الزم پرستاري در اين زمينه را بيان كنند.9  

(مفهوم خواب و استراحت و مداخالت پرستاري مربوطه را بيان كنند.10  

و آسايش رابيان نموده مداخالت پرستاري در جهت تسكين درد را توضيح دهند.(مفهوم درد 11  

(مفاهيم مربوط به نيازهاي بهداشتي را توضيح دهند.12  

(مسئوليت پرستار در زمينه كنترل عالئم حياتي را توضيح دهند.13  

دهند. (مفاهيم حركت و بي حركتي را تعريف نموده و عوارض مربوط به بي حركتي  را توضيح 14  

(روند التيام زخم را بيان نمايند.15  

(مراقبت هاي اساسي و كلي قبل و بعد از عمل جراحي  را شرح دهند.16  

(فرآيند ترخيص و انتقال و پذيرش را تشريح كنند.17  

(اصول گزارش نويسي را شرح دهند.18  

(اصول دارو دادن را بيان كنند.02  

(احكام اسالمي در مراقبت از مددجو را توضيح دهند.21  

(اخالق و قوانين و مقررات در پرستاري را مختصرا توضيح دهند.22  
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