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دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
نيمسال تحصيلی
عنوان درس:
پرستاری بزرگساالن /سالمندان )(١؛
اختالالت آب و الکتروليت
ميزان واحد:

رشته و مقطع تحصيلی:

محل برگزاری:

زمان و محل برگزاری:
از
لغاﯾت

عنوان دروس پيشنياز :تشرﯾح ،فيزﯾولوژی ،بيوشيمی ،ميکروب شناسی ،مسول درس:
انگل شناسی و تغذﯾه درمانی و مفاھيم پاﯾه پرستاری

٠.٧

خانم محمدیان

ھدف کلی درس :در اﯾن درس دانشجو با مفاھيم پاﯾه اختالالت حجم ماﯾعات و الکتروليت ھا و تعادل اسيد و باز بدن آشنا شـده و در رابطـه بـا
مراقبت ھای پرستاری از فرد مبتال به اختالالت آب و الکتروليت می آموزد .تا توانايي الزم به منظور تلفيق آموخته ھاي خود در زمينه علـوم پايـه بـا
مفاھيم پرستاري به ھنگام ارائه مراقبت به مددجويان بزرگسال را به دست آورد.
منابع اصلی درس:
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th

1- Cheever, K.H.

Hinkel, K.H. Brunner and Suddarth's Text book of Medical Surgical Nursing. (13
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2- Black , H.M. Hawks, J.H. & Keen, A.M; Medical Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. (8th ed.). St Louis,
MO: Saunders; 2009.
3- Phipps, W.J. Sands, J.K. Marek, J.F . Medical - Surgical Nursing. (8th ed) . Philadelphia : Mosby Inc ; 2009
 -4ھينکل ،جانيس .ال .چيوﯾر اچ کری .پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث ،مفاھيم و چالش ھای مراقبت از بيمار; درد ،آب و الکتروليت،
شوک ،انکولوژی و مراقبت ھای پاﯾان عمر ).(١٣٩٣).ترجمه :مصطفی شوکتی احمد آباد ،سھيال مشعوف ،شادی عبدﷲ زرگر ،سمانه پارچه
بافيه ،زھرا تذکری( .تھران :نشر جامعه نگر ) .تاريخ اولين انتشار اثر .(٢٠١۴
 -5ھينکل ،جانيس .ال .چيوﯾر اچ کری .پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث ،درد ،آب و الکتروليت ،شوک ،انکولوژی و مراقبت ھای پاﯾان عمر .
)).(١٣٩٣ترجمه :ندا ثناﯾی ،زھرا ھادﯾان ،فرشته جواھری طھرانی( .تھران :نشر اندﯾشه رفيع) .تاريخ اولين انتشار اثر .(٢٠١۴
 -6بلک ،اچ .ام .ھوکس ،جی ،اچ و کين ،ای ،ام .اصول پرستاری داخلی و جراحی )آب و الکتروليت و اسيد و باز() .(١٣٩٠).ترجمه :زھرامشتاق(.
تھران:انتشارات جامعه نگر -سالمی) .تاريخ اولين انتشار اثر .(٢٠٠٩
 -7گاﯾتون،آ.ھال،ج.ا .فيزﯾولوژی پزشکی) .(١٣٩٢) .ترجمه :فرخ شادان( .تھران :نشر چھر.
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جدول طرح دوره
شماره
جلسه
١

٢
٣
۴
۵
۶

عنوان جلسه

روش تدرﯾس

مدرس

مفاھيم پايه در تعادل مايعات و الكتروليت ھـا )مقـدار و ترکيـب ماﯾعـات بـدن و سخنرانی،
پرسش و پاسخ
تنظيم ماﯾعات(
راھھای جذب و دفع ماﯾعات و مکانيزم ھای ھموستاز
تست ھای تشخيصی
سخنرانی،
ماﯾع درمانی
پرسش و پاسخ
انواع سرم ھا
سخنرانی،
اختالل حجم مايعات در بدن )افزايش ﯾا كاھش حجم(
پرسش و پاسخ
سخنرانی،
اختالل در تعادل و تبادل الكتروليت سدﯾم )ھيپو /ھيپر ناترمي(
پرسش و پاسخ
اختالل در تعادل و تبادل الكتروليت پتاسيم )ھيپو /ھيپركالمي(
سخنرانی،
اختالل در تعادل و تبادل الكتروليت کلسيم )ھيپو/ھيپركلسمي(
پرسش و پاسخ
اختالل در تعادل و تبادل الكتروليت فسفر )ھيپو/ھيپرفسفاتمي(
سخنرانی،
اسيد و باز و اختالالت مربوطه ) اسيدوز /آلكالوز ....تنفسي  /متابوليک(
پرسش و پاسخ

نحوه ارزشيابي  :روش برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ھا :سواالت چھار گزينه اي
*** ارزشيابی پرستاری اختالالت آب والکتروليت  ۵نمره از کل  ٢٠نمره پرستاری بزرگساالن /سالمندان ) (١می باشد.
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵

شرح فعاليت
حضورمنظم و شرکت فعال در کالس
آزمون ھای تکوﯾنی )کوئيز(
ترجمه و ارائه مقاالت روز مرتبط با موضوع
آزمون تراکمی )امتحان پايان ترم (
جمع

نمره
٠.۵
١
٠.۵
٢.۵
۴.۵
2

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس :پرستاری اختالالت آب و الکتروليت

شماره
جلسه

١

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -1مفــــاھيم پايــــه در
تعــــــادل مايعــــــات و
الكتروليت ھا
)مقــــــدار و ترکيــــــب
ماﯾعــات بــدن و تنظــيم
ماﯾعات(
 -2راھھای جذب و دفع
ماﯾعات و مکانيزم ھای
ھموستاز
 -3تســـــــت ھـــــــای
تشخيصی

دانشجوﯾان پس از پاﯾان درس قادر باشند:
 .١ترکيب مايعات بدن را طبقه بندی کنند.
 .٢چگونگی تامين ماﯾعات بدن را شرح
دھند.
 .٣راه ھای درﯾافت آب را توضيح دھند.
 .۴مايعات درون سلولي  ICFو خارج
سلولي  ECFرا توضيح دھند.
 .۵تعادل مايع و نشانه ھاي شيفت مايع
به فضاي سوم را توضيح دھند.
 .۶مقادﯾر نرمال الکتروليتھاي درون
سلولي و خارج سلولي را بدانند.
 .٧تنظيم مقادير مختلف مايعات بدن
بوسيله پديده اسمز ،انتشار ،انتقال فعال،
فيلتراسيون را مقاﯾسه کنند.
 .٨راھھاي جذب و دفع آب و الکتروليت ھا
را توضيح دھند.
را
ھومئوستاتيک
ھاي
 .٩مکانيزم
شناساﯾی کند
 .١٠تست ھاي آزمايشگاھي جھت
ارزيابي وضعيت مايعات بدن را توضيح
دھند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

شناختي )(۵
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(٢

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(٢
شناختي )(١
شناختي )(۴

شناختي )(٢
شناختي )(١
شناختي )(١
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شماره
جلسه

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(
 -١ماﯾع درمانی
 -٢انواع سرم ھا

٢

اھداف وﯾژه
رفتاری
دانشجوﯾان پس از پاﯾان درس قادر باشند:
 -١اھداف ماﯾع درمانی را شرح دھند.
 -٢انواع تجھيزات ماﯾع درمانی را
بازشناسند.
 -٣انواع محلول ھای مورد استفاده را نام
ببرند.
 -۴کاربرد انواع محلول ھای مورد استفاده
را با ھم مقاﯾسه نماﯾند.
 -۵نحوه رگ گيری و اتصال ورﯾدی را روی
ماکت نشان دھند.
 -۶سرعت جرﯾان محلول ھای ورﯾدی را
بر اساس حجم مورد نياز محاسبه
نماﯾند.
 -٧نحوه ثبت و گزارش اتصاالت ورﯾدی را
بدانند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(۴
روانی/حرکتی

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد
موالژ

شناختی )(4

شناختی )(١
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شماره
جلسه

٣

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١اختالل حجم مايعات دانشجوﯾان پس از پاﯾان درس قادر باشند:
)افزايش ﯾا كاھش  -١ھيپوولمي را توضيح دھند.
 -٢علل ھيپوولمی را نام ببرند.
حجم(
 -٣تست ھاي تشخيصي الزم برای
تشخيص ھيپو ولمی را بشناسند.
 -۴مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپو ولمی را شرح دھند.
 -۵ھيپرولمي را توضيح دھند.
 -۶عالئم باليني ھيپوولمی و ھيپر ولمی
را مقاﯾسه کنند.
 -٧تست ھاي تشخيصي الزم برای
تشخيص ھيپر ولمی را بشناسند.
 -٨مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپر ولمی را شرح دھند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

شناختي )(٢
شناختي )(١
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(۴

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(١
شناختی )(٢
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شماره
جلسه

۴

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١اخــتالل در تعــادل و
تبــــــادل الكتروليــــــت
سدﯾم
)ھيپو /ھيپر ناترمي(
 -٢اخــتالل در تعــادل و
تبــــــادل الكتروليــــــت
پتاسيم
)ھيپو  /ھيپركالمي(

دانشجوﯾان پس از پاﯾان درس قادر باشند:
 .١اعمال سديم را توضيح دھند.
 .٢ھيپو ناترمي را تعريف نماﯾند.
 .٣علل ھيپو ناترمی را ليست کنند.
 .۴تست ھاي تشخيصي ھيپو ناترمی را
بشناسند.
 .۵ھيپر ناترمي را تعريف نماﯾند.
 .۶علل ھيپرناترمی را ليست کنند.
 .٧عالئم باليني ھيپو ناترمی و ھيپر
ناترمی را با ھم مقاﯾسه کنند.
 .٨تست ھاي تشخيصي ھيپرناترمی را
بشناسند.
 .٩مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپو ناترمی را شرح دھند.
 .١٠ھيپو کالمی را تعريف نماﯾند.
 .١١علل ھيپو کالمی را ليست کنند.
 .١٢مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپو کالمی را شرح دھند.
 .١٣ھيپر کالمی را تعريف نماﯾند.
 .١۴علل ھيپر کالمی را ليست کنند.
 .١۵عالئم باليني ھيپو کالمی و ھيپر
کالمی را با ھم مقاﯾسه کنند.
 .١۶مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپر کالمی را شرح دھند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

)(٢
)(١
)(١
)(١

شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(۴

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختی )(١
شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(۴
شناختی )(٢
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شماره
جلسه

۵

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١اخــتالل در تعــادل و
تبــــــادل الكتروليــــــت
کلسيم
)ھيپو /ھيپركلسمي(
 -٢اخــتالل در تعــادل و
تبادل الكتروليت فسفر
)ھيپو/ھيپرفسفاتمي(

دانشجوﯾان پس از پاﯾان درس قادر باشند:
 -١عملکردھاي کلسيم در بدن را توضيح
دھند.
 -٢ھيپوکلسمي را تعريف نماﯾند
 -٣علل ھيپوکلسمی را ليست نماﯾند.
 -۴عالئم باليني )تروسو و شوستک(
ھيپو کلسمی را تمييز دھند.
 -۵تست ھاي تشخيصي و تغيرات ECG
ناشی از ھيپو کلسمی را بشناسند.
 -۶مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپو کلسمی را شرح دھند.
 -٧ھيپرکلسمي را تعريف نماﯾند
 -٨علل ھيپرکلسمی را ليست نماﯾند.
 -٩عالئم باليني ھيپر کلسمی را تمييز
دھند.
 -١٠تست ھاي تشخيصي و تغيرات ECG
ناشی از ھيپر کلسمی را بشناسند.
 -١١مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپر کلسمی را شرح دھند.
فسفر در بدن را
 -١٢عملکردھاي
توضيح دھند.
 -١٣ھيپوفسفرمی را تعريف نماﯾند.
 -١۴علل ھيپوفسفرمی را ليست نماﯾند.
ھيپو
تشخيصي
ھاي
 -١۵تست
فسفرمی را بشناسند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(۴
شناختی )(١

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(۴
شناختی )(١
شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(2
شناختی )(1
شناختی )(١
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شماره
جلسه

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری
 -١۶مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپو فسفرمی را شرح دھند.
 -١٧ھيپرفسفرمی را تعريف نماﯾند
 -١٨علل ھيپرفسفرمی را ليست نماﯾند.
 -١٩عالﯾم بالينی ھيپر فسفرمی و ھيپو
فسفرمی را مقاﯾسه کند.
ھيپر
تشخيصي
ھاي
 -٢٠تست
فسفرمی را بشناسند.
 -٢١مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري ھيپر فسفرمی را شرح دھند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

شناختی )(٢
شناختی )(2
شناختی )(١
شناختی )(4
شناختی )(1
شناختی )(2
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شماره
جلسه

۶

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١تعادل اسـيد و بـاز و دانشجوﯾان پس از پاﯾان درس قادر باشند:
اختالالت مربوطه
-١اختالالت اسيد و باز را توضيح دھند.
) اسيدوز  /آلكالوز
-٢اسيدوز متابوليک/تنفسی را تعرﯾف
تنفسي  /متابوليک( نماﯾند.
-٣علل اﯾجاد اسيدوز متابوليک /تنفسی
را ليست کنند.
-۴آلکالوز متابوليک/تنفسی را تعرﯾف
نماﯾند.
-۵علل اﯾجاد آلکالوز متابوليک /تنفسی را
ليست کنند.
-۶عالﯾم بالينی و تشخيصی اسيدوز/
آلکالوز تنفسی را مقاﯾسه کنند.
-٧عالﯾم بالينی و تشخيصی اسيدوز/
آلکالور متابوليک را مقاﯾسه نماﯾند.
 -٨تواناﯾی تشخيص اسيدوز /آلکالوز
تنفسی /متابوليک جبران شده ،جبران
نشده و جبران شده نسبی را داشته
باشند.
 -٩مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري اسيدوز متابوليک /تنفسی را
شرح دھند.
 -١٠مداخالت درماني و مراقبت ھاي
پرستاري آلکالوز متابوليک/تنفسی را
شرح دھند.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(

شناختی )(٢
شناختی )(١
شناختی )(١
شناختی )(١

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختی )(١
شناختی )(۴
شناختی )(۴
شناختی )(۵

شناختی )(٢

شناختی )(٢

9

