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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری مامایی

 طرح درس ترمی

 [  تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن( ]1) سالمندان/ بزرگساالن پرستاریعنوان درس : 

 کارشناسی پرستاری سومترم  دانشجویان مخاطبان:

 11-11شنبه یک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                             واحد 5.0)یا سهم استاد از واحد(  واحد: دادتع

        90-91نیم سال دوم  ،(ترم دوم هفته 8) 11-11 ها، شنبهیک زمان ارائه درس:

 پرستاریتشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی و مفاهیم پایه  س پیش نیاز:ودر

  اعظم فرجی مدرس:

 

آشنایی دانشجو با مفاهیم زیر بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته های خود در   : هدف کلی درس

زمینه علوم پایه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتنی بر اصول 

 .اخالقی و موازین شرعی

 

 هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت ا

  مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت هاآشنایی با واحد درسی، اهداف، تکالیف،  .1

 با اختالل در حجم مایعات بدن آشنایی .1

 اختالل در تعادل الکترولیت ها باآشنایی  .3

 باز و اسیدوز اختالالت با آشنایی .1

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها آشنایی با واحد درسی، اهداف، تکالیف، اول:هدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 مقدار و ترکیب مایعات بدن را شرح دهد.. 1-1

 الکترولیت های موجود در بدن را نام ببرد و مقایر نرمال را بداند.. 1-1

 های تنظیم اجزاء مایعات بدن را نام ببرد و هر یک را توضیح دهد.مکانیسم . 3-1

 راه های جذب و دفع مایعات بدن را بیان نماید.. 1-1

 اعضای فعال در مکانیسم های هموستاتیک را نام ببرد و عمل هر یک را توصیف نماید.. 0-1

 

 با اختالل در حجم مایعات بدن آشنایی هدف کلی جلسه دوم:

 جلسه دوم:اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 کاهش حجم مایعات بدن را تعریف نماید.. 1-1

 علل کاهش حجم مایعات بدن را نام ببرد.. 1-1
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 را توضیح دهد. در کاهش حجم مایعات بدنتظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری . 3-1

 افزایش حجم مایعات بدن را تعریف نماید.. 1-1

 علل افزایش حجم مایعات بدن را نام ببرد.. 1-1

 را توضیح دهد. در افزایش حجم مایعات بدن. تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری 3-1

 

 اختالل در تعادل الکترولیت ها با آشنایی هدف کلی جلسه سوم:

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 عملکرد یون سدیم در بدن را توصیف نماید.نقش و . 1-3

 هیپوناترمی را تعریف نماید.. 1-3

 علل و عالئم هیپوناترمی را توضیح دهد.. 3-3

 .دهد شرح را هیپوناترمی به بیمار مبتال ازپرستاری  های مراقبت درمانی، . اقدامات1-3

 هیپرناترمی را تعریف نماید. .0-3

 توضیح دهد. علل و عالئم هیپرناترمی را. 1-3

 .دهد شرح را هیپرناترمی به بیمار مبتال ازپرستاری  های مراقبت درمانی، اقدامات . 7-3

 هیپوکالمی را تعریف نماید. .8-3

 علل و عالئم هیپوکالمی را توضیح دهد.. 9-3

 .دهد شرح را هیپوکالمی به بیمار مبتال ازپرستاری  های مراقبت درمانی، اقدامات . 15-3

 هیپرکالمی را تعریف نماید.. 11-3

 علل و عالئم هیپرکالمی را توضیح دهد.. 11-3

 .دهد شرح را هیپرکالمی به بیمار مبتال ازپرستاری  های مراقبت درمانی، اقدامات . 13-3

 

 اختالالت اسیدوز و باز با آشنایی هدف کلی جلسه چهارم:

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

1-1 .PH .را تعریف نماید و مقادیر آن را تفسیر نماید 

 را نام ببرد. )اسیدوز تنفسی و اسیدوز متابولیک( اسیدوز را تعریف نماید و انواع آن. 1-1

 اسیدوز را بیان نماید.انواع  علل و عالئم مربوط به . 3-1

 .دهد شرح راانواع اسیدوز  در پرستاری های مراقبت و درمانی اقدامات . 1-1

 . اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی هاری را توصیف نماید.0-1

 را نام ببرد. )الکالوز تنفسی و الکالوز متابولیک( الکالوز را تعریف نماید و انواع آن. 1-1

 الکالوز را بیان نماید. انواع علل و عالئم مربوط به . 7-1

 .دهد شرح راانواع اسیدوز  در پرستاری های مراقبت و درمانی اقدامات. 8-1
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 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش تدریس:
 

 پاورپوینت، ویدیوپروژکتور وسایل آموزشی :

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 - - - - ترمآزمون میان 

   %95 چهار گزینه ای و تشریحی آزمون پایان ترم

 11-11 هر جلسه %15  حضور فعال در کالس

 

 

 کالس و انتظارات از دانشجو: مقررات

 حضور منظم و قبل از استاد در کالس درس 

 .استفاده از گوشی و تبلت و... در کالس درس مجاز نمی باشد 

 انتظار مطالعه قبل از ارائه مطالب هر جلسه 

 

 

 تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن :جدول زمانبندی درس

 11-11شنبه ها، یک :روز و ساعت جلسه
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

مفاهیم پایه در تعادل مایعات و آشنایی با واحد درسی، اهداف، تکالیف،  31/3/91 1

 الکترولیت ها

 اعظم فرجی

 اعظم فرجی با اختالل در حجم مایعات بدن آشنایی 7/3/91 1

 اعظم فرجی اختالل در تعادل الکترولیت ها با آشنایی 11/3/91 3

 اختالالت اسیدوز و باز با آشنایی 11/3/91 1
 

 اعظم فرجی

 

 

 

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول      نام و امضای مدیر گروه:              نام و امضای مدرس:

 تاریخ ارسال:     تاریخ ارسال:      تاریخ تحویل:

 

 


