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  شرح درس:

 هاي بخش اداره نحوه و تجهیزات وسایل کاربرد نحوه و بحرانی وضعیت در بیماران  درمانی و تشخیصی مراقبتی جدید هاي روش با دانشجو
  ویژه آشنا شود. مراقبت

   :کلی هدف

وه آشنایی دانشجویان با روش هاي نوین تشخیصی و درمانی بیماران بستري در واحد مراقبت هاي ویژه و فراگیري مراقبت از بیماران بدحال و نح
  بکارگیري تجهیزات، وسایل و امکانات موجود در بخش

  :اهداف رفتاري

  : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 .نماید بندي طبقه را آنها انواع و تعریف را ویژه مراقبت پرستار و  ویژه مراقبت واحد ، ویژه مراقبت تاریخچه با آشنایی ضمن

 .شود آشنا ویژه مراقبت هاي بخش پرسنلی و تجهیزاتی استانداردهاي با

 .شود آشنا ویژه دربخش زندگی پایان مفاهیم و اخالقی اصول بامفاهیم

 .شود آشنا قلبی هاي ریتم و قلب فیزیولوژي و باآناتومی

 .شود آشنا ها آنژین انواع و میوکارد باایسکمی

 .شود آشنا آن خواندن و قلب نوار گرفتن اصول با

 .دهد شرح را)کاپنوگرافی متر، اکسی متر،پالسی اکسی پالس شریانی، خون گازهاي(تنفسی هاي مانیتورینگ

 .دهد شرح را تراپی وائروسل رسانی اکسیژن هاي روش و هوایی،وسایل راه و ترشحات تخلیه صحیح اصول

  .شود آشنا قلبی هاي آریتمی انواع با دانشجو

 .دهد شرح) تغذیه درد، خواب، روانی، مراقبت( بستري بیماران از مراقبت اصول

 .شود آشنا نیکی مکا تهویه  عملیاتی کاربرد و  اصول با

 .دهد شرح را بستر زخم از وپیشگیريDVTعمقی ورید ترومبوز از پیشگیري
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 .شود آشنا قلبی هاي بلوك انواع با

 .دهد شرح را دارویی تداخالت و ویژه مراقب هاي بخش در رایج تزریقی محلولهاي انواع  الکترولیت و اب شایع اختالالت

 .شود آشنا ها شوك سایر و همودینامیک شوك با

 دهد شرح را) ریه آمبولی ،COPD،ARSD آمفیزم، آسم، بیمارستانی، اکتسابی تنفسی،پنومونی نارسایی( تنفسی اختالالت انواع

 .دهد شرح را نروماسکوالر و حادمغزي ضایعات

 .دهد شرح را مغزي ضربه از ناشی بیماران بندي امتیاز هاي روش

 .باشد قلبی هاي واریتمی ها بلوك انواع بندي جمع قادربه

 آشنا شود. وتوانبخشی ها واندام سینه قفسه فیزیوتراپیبا 

 .آشناگردد متابولیک و ،کلیه گوارش اختالالت کلیات دانشجوبا

  .آشناگردد متابولیک و ،کلیه گوارش اختالالت کلیات دانشجوبا

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4 ترم میان                  نمره16 ترم پایان ازمون

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ، اسالمی اخالق اصول رعایت

  .باشد می بخشش  قابل موجه غیبت جلسه  یک

  .گردد می کسر ترم پایان نمره از نمره1 غیبت جلسه یک هر ازاي به

  .نماید اعتراض نمره به نسبت سایت طریق از روز7 تا تواند می دانشجو درسی نمره به اعتراض درصورت
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  اصلی منابع

 Critical nursing care, thalane, saunders Elsevier publisher 

  کتاب جامع مراقبتهاي پرستاري ویژه در بخش هايCCU ,ICU و دیالیز گردآوري : محمدرضا عسکري ومحسن سلیمانی  

  مراقبت هاي ویژه درICU   تالیف : مالحت نیکروان مفرد و حسین شیري 

  تنها کتابEKG  که نیاز دارید . تالیف دکتر منوچهر قارونی 

  تفسیرEKG . نوشته دکتر لیندا پرترفیلد ، ترجمه : شهریار محمودي  به زبان ساده 

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  15/11/98  17-14 صفریان استاد  تاریخچه مراقبت ویژه، واحد مراقبت ویژه  و پرستار مراقبت ویژه    

2  22/11/98  17-14 اصول اخالقی و استانداردهاي تجهیزاتی و پرسنلی بخش هاي مراقبت ویژه و  
  مفاهیم پایان زندگی دربخش ویژه

صفریان استاد  

3  29/11/98  17-14 صفریان استاد  آناتومی و فیزیولوژي قلب و ریتم هاي قلبی   

4  6/12/98  17-14 قلبی و  ایسکمی میوکارد و انواع آنژین ها، انواع آریتمی ها و بلوك هاي 
  اصول گرفتن نوار قلب و خواندن آن

صفریان استاد  

5  13/12/98  17-14  پالس مانیتورینگ هاي تنفسی(گازهاي خون شریانی، پالس اکسی متر، 
  اکسی متر، کاپنوگرافی)

صفریان استاد  

6  20/1/99  17-14 اصول صحیح تخلیه ترشحات و راه هوایی،وسایل و روش هاي اکسیژن  
  رسانی وائروسل تراپی 

صفریان استاد  

7  19/1/99  17-14 صفریان استاد  اصول  و کاربرد عملیاتی  تهویه مکا نیکیاصول مراقبت از بیماران بستري،    

8  26/1/99  14-12  دکترمظفري نیا  و پیشگیري از زخم بستر DVTپیشگیري از ترومبوز ورید عمقی 

9  2/2/99  17-14 صفریان استاد  کلیات اختالالت گوارش ،کلیه و متابولیک   

10  9/2/99  17-14 اختالالت شایع اب و الکترولیت،  انواع محلولهاي تزریقی رایج در بخش هاي  
  مراقب ویژه و تداخالت دارویی

صفریان استاد  

11  16/2/99  14-12  دکترمظفري نیا  شوك همودینامیک و سایر شوك ها 

12  23/2/99  17-14 انواع اختالالت تنفسی( نارسایی تنفسی،پنومونی اکتسابی بیمارستانی، آسم،  
  ، آمبولی ریه)COPD،ARSDآمفیزم، 

صفریان استاد  

13  30/2/99  17-14 ضایعات حادمغزي و نروماسکوالر، روش هاي امتیاز بندي بیماران ناشی از  
  ضربه مغزي

صفریان استاد  

14  6/2/99  17-14 صفریان استاد  جمع بندي انواع بلوك ها واریتمی هاي قلبی   

15  13/12/99  17-14 صفریان استاد  فیزیوتراپی قفسه سینه واندام ها وتوانبخشی   

16  20/3/99  17-14    جمع بندي  و میان ترم  

 


