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                  کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:        پرستاری بروجرد  دانشکده:

 9398-99:  اول    نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

 ريواحد تئو 3   تعداد واحد:                         ويژههاي پرستاري در بخش مراقبتهای جامع : نام واحد درسی

 1-3پرستاری سالمندان  یش نیاز:پ  

 11-11     شنبه:    زمان برگزاری كالس: روز

 8-11     یکشنبه                                   

 

فاطمه  خانم  -آقای هیوا محمدی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  فاطمه یاراحمدی   مسئول درس:

 یاراحمدی

 8-11   رشنبهچها   ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 
 

 

 هدف کلی: 
 

بژا بکژارگیری آموختژه در بررسژی      آشنایی دانشجویان با اصول کلی مراقبت از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژهه 

عروقی و کلیوی و یا نارسایی عملکرد چند  -در بیماران مبتال به اختالالت قلبیبیماران بدحال و انتخاب اولویت های مراقبتی 

 با تاکید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حاد، ناتوانی و آموزش به بیمار و خانواده آنهاارگانی 

 

 

 :بینابینیاهداف 
 دانشجو پس از پايان کالس قادر خواهد بود:             

 و مسائل قانونی در مراقبت ويژه را شرح دهد. اصول اخالقی              

 ژه را توضیح دهد.ويژگی هاي بخش وي             

 بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه را مورد بررسی قرار دهد.             

 بدن را شرح دهد. PHسیستم هاي تنظیم کننده              

 بیمار را مورد تفسیر قرار دهد. ABGبرگه              
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 قبت پرستاري از آنها را تشريح کند.نارسايی تنفسی، سندرم زجر تنفسی بزرگساالن و مرا             

 انواع هیپوکسی و روش هاي مناسب درمان آنها را بیان نمايد.             

 انواع راههاي هوايی مصنوعی و مراقبت هاي پرستاري از هر کدام را به تفکیک شرح دهد.             

 و فوايد با هم مقايسه نمايد.انواع ونتیالتورها و مدهاي تنفسی را از نظر معايب              

 عوارض ونتیالتورها و نحوه مراقبت پرستاري از بیمار تحت ونتیالتور را شرح دهد.             

 کنترل عفونت در بخش هاي ويژه را دانسته و توضیح دهد.             

 ته و شرح دهد.ويژه را دانسمراقبت پرستاري از بیمار کماتوز و اصول تغذيه در بخش              

 مراقبت هاي پرستاري از بیمار تروماتیک را بر حسب نوع آسیب لیست نمايد.             

 مکانیسم آسیب سلولی و واکنش هاي التهابی را بداند و شرح دهد.             

 چگونگی کنترل وضعیت همودينامیک را توضیح دهد.

  نارسايی حاد قلبی و سندرمهاي شوک را توضیح دهد.

 اقدامات پرستاري براي جبران مايعات در اختالالت همودينامیک را توضیح دهد. 

 انواع محلول ها جهت جبران مايعات بدن در بیمار بخش مراقبت ويژه لیست نمايد و اصول ترانسفوزيون را بداند.

 هاي قلبی را نام ببرد. آريتمی

 هر مورد شرح دهد.  هاي قلبی را تفسیر نمايد و اقدامات الزم را درآريتمی

 مراحل احیاي قلبی ريوي پیشرفته را نام ببرد. 

 موارد استفاده ار پیس میکر را دانسته و مراقبت هاي پرستاري آن را شرح دهد.

 هاي پرستاري از بیمار تحت جراحی قلب باز را توضیح دهد. هاي جامع پرستاري مبتنی بر تشخیصمراقبت

 هاي پرستاري از بیمار مبتال به نارسايی حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد. ی بر تشخیصهاي جامع پرستاري مبتنمراقبت

 هاي پرستاري در سندرمهاي هیپوتونیک و هیپرتونیک را توضیح دهد. مراقبت

 هاي پرستاري در اختالالت الکترولیتی را توضیح دهد. مراقبت

 دهد. هاي پرستاري در اختالالت اسید و باز را توضیح مراقبت

 هاي جامع پرستاري از بیماران هموديالیز و ديالیز صفاقی را توضیح دهد. مراقبت

 مراقبتهاي پیوند کلیه را شرح دهد.

 هاي ويژه را نام ببرد.هاي پرستاري مهم در بیماران بستري در بخشتشخیص
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 های تدریس:شیوه

  بحث گروهی                                پرسش و پاسخ                             سخنرانی

  
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 منظم حضور
 كالس در مطالب تدریس از پیش مطالعه

 سواالت به گویی پاسخ و ها بحث در مشاركت

 خاموش بودن موبایل

 رعایت سکوت در كالس

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید    وایت برد

 

 )از نمره کل( :نمرهدرصد نحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08 آزمون پایان ترم

 نمره درصد 08شركت فعال در كالس     نمره درصد 08   انجام تکالیف

 

 نوع آزمون

            ایچندگزینه                                       پاسخ كوتاه                                تشریحی
  

  
 :منابع 

 راقبتهاي پرستاري ويژه در بخشهاي ويژه)معصومه زاکري مقدم(م           

 مراقبتهاي پرستاري ويژه در بخشهاي ويژه)محمدرضا عسگري(           

 حسین شیري(-)مالحت نیکروان مفردICUمراقبتهاي ويژه در            

 عزي()ترجمه هادي کوشیار و داريوش مICUپرستاري در بخش مراقبتهاي ويژه            

critical care nursing (thelavs)2012   
 

 Chulay Marianne, Guzzetta Cathie, Dissey Barbara. AACN critical care nursing 
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ی درسارائهکلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

9 

 

هاي ويژه و ويژگیهاي بخش -معرفی درس  33/6/9398
 آن مشخصات پرسنل

 مالحضات اخالقی و قانونی در بخش هاي ويژه
 آناتومی و فیزولوژي سیستم تنفسی

 فاطمه یاراحمدی

2 

 

39/6/9398 
 ARDSنارسايی تنفسی، 

 فاطمه یاراحمدی

3 

 

6/7/9398 
 هیپوکسی و روشهاي اکسیژن تراپی

 فاطمه یاراحمدی

4 

 

 بدن PHسیستمهاي تنظیم کننده  7/7/9398
 ABGاز، روشهاي تفسیر اختالل در اسید و ب

 فاطمه یاراحمدی

5 

 

برقراري راه هوايی مصنوعی، مراقبت از بیمار داراي  93/7/9398
 لوله تراشه

 فاطمه یاراحمدی

6 

 

 انواع ونتیالتورها و مدهاي تنفسی 94/7/9398

 
 فاطمه یاراحمدی

7 

 

 -عوارض ونتیالتورها و مراقبت از بیمار تحت ونتیالتور 23/7/9398
 ت پرستاری از بیماران در حال اغمامراقب

 

 فاطمه یاراحمدی

8 

 
 -كنترل عفونت در بخش های ویژه 29/7/9398

 زخم های فشاری
 فاطمه یاراحمدی

9 

 
مراقبت پرستاري از بیمار کماتوز و اصول تغذيه در  27/7/9398

 بخش ويژه
مراقبت هاي پرستاري از بیمار تروماتیک و پرستاري در 

 غدد

 مدیفاطمه یاراح

 مروري برآناتومی و فیزيولوژي قلب 28/7/9398 93
 کنترل همودينامیک بیماران ويژه

 فاطمه یاراحمدی

 

 فاطمه یاراحمدی سندرم هاي شوک و اقدامات جبران مايعات 4/8/9398 99
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 فاطمه یاراحمدی آنژين و سکته قلبی 5/8/9398 92

 

 فاطمه یاراحمدی الکتروکارديوگرافی 99/8/9398 93

 

 فاطمه یاراحمدی آريتمی هاي قلبی )سینوسی...( 92/8/9398 94

 

 فاطمه یاراحمدی آريتمی هاي قلبی ) بطنی........( 98/8/9398 95

 

 فاطمه یاراحمدی بلوکهاي قلبی و هیپر تروفی ها 99/8/9398 96

 

 فاطمه یاراحمدی انواع شوک و اصول شوک دادن 25/8/9398 97

 

 فاطمه یاراحمدی قلبی و ريوياحیائ  26/8/9398 98

 

 فاطمه یاراحمدی پیس میکر و عوارض و آموزش به بیمار 2/9/9398 99

 

 فاطمه یاراحمدی جراحی قلب 3/9/9398 23

 

 اي بر کلیه، آب و الکترولیتمقدمه 9/9/9398 29
 

 آقای محمدی

 نارسايی حاد کلیه 93/9/9398 22
 نارسايی مزمن کلیه

 آقای محمدی

 آقای محمدی هموديالیز و ديالیز صفاقی 96/9/9398 23

 هموديالیز و ديالیز صفاقی 97/9/9398 24
 پیوند کلیه

 آقای محمدی

  امتحان 29/93/9398 25

 

 

 

 

 موفق  باشید.

 فاطمه  یاراحمدی

 1318پاییز


