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پیش نیاز :پرستاری
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نوع واحد :نظری

تعداد واحد3 :

کد درس:

عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:
)1مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه
)2انتخاب اولویت ها در بیماران با شرایط ویژه مبتال به اختالالت قلبی  -عروقی
 )3انتخاب اولویت ها در بیماران با شرایط ویژه مبتال به اختالالت تنفسی
 )4انتخاب اولویت ها در بیماران با شرایط ویژه مبتال به اختالالت کلیوی
 )5انتخاب اولویت ها در بیماران با شرایط ویژه مبتال به اختالالت شوک وهمودینامیک ،التهابی ،عفونی

هدف کلی:

ایجاد توانایی در دانشجو به منظور کمک در تلفیق آموخته های خود با آموخته های قبلی و مراقبت به

مددجویان بزرگسال و سالمندان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه  CCUو درمان های داخلی و جراحی با بر
اساس نظریه ها ،مفاهیم و فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق وپای بندی به اصول اخالقی و موازین
شرعی.

 هدف اختصاصی:
دانشجو باید بتواند

 سیستم مراقبت ویژه(شامل محیط فیزیکی بخش ،وسایل و تجهیزات الزم) محرک های محیطی موجود در بخش
های ویژه وکنترل آن ها را شرح دهد.
 مراقبت های ویژه در بیماری های عروق کرونر(آنژین صدری ،انفارکتوس میوکارد) با ذکر عالئم و نشانه ها) رابیان
کند.
 اصول الکتروکاردیوگرام ،تشخیص الکتروکاردیوگرام طبیعی از غیر طبیعی را بیان کند.
 طبقه بندی دیس ریتمی های بطنی با ذکر عالئم و نشانه های تغییرات الکترو کاردیوگرافی،درمان و مراقبت های
پرستاری از پیشگیری تا نو توانی را بیان کند.


طبقه بندی دیس ریتمی های فوق بطنی قلب با ذکر عالئم و نشانه های تغییرات الکترو کاردیوگرافی،درمان و
مراقبت های پرستاری از پیشگیری تا نو توانی راشرح دهد.

 طبقه بندی دیس ریتمی های بلوک های قلبی با ذکر عالئم و نشانه های تغییرات الکترو کاردیوگرافی،درمان و
مراقبت های پرستاری بر اساس فرایند پرستاری پیشگیری تا نو توانی راتوضیح دهد.
 اصول کار و نحوه استفاده از دستگاه های موجود در بخش های مراقبت ویژه دستگاه ضربان ساز،دستگاه ضربان ساز
مصنوعی و مراقبت پرستاری براساس فرایند پرستاری راشرح کند.
 اصول کار و نحوه استفاده از دستگاه های موجود در بخش های مراقبت ویژه دستگاه دفیبریالتور مانیتورینگ و
مراقبت پرستاری بر اساس فرایند پرستاری آن را شرح دهد.
 مراقبت های ویژه در بیماری ع روق کرونر آنژین صدری ،انفارکتوس میوکارد) پاتوفیزیولوژی ،تشخیص ،پیش آگهی،
فوریت های پزشکی  ،عوارض درمان ،بر اساس فرایند پرستاری توضیح دهد.
 عوارض ناشی از بیماری و درمان مراقبت های الزم با تاکید بر مراقبت از خود ،آموزش به بیمار و خانواده و جامعه و
مالحظات سالمندی را بیان کند.
 مراقبت های ویژه در بیماران مبتال به نارسایی قلب
 روشهای کنترل عفونت و ایزوالسیون و مراقبتهای مربوط به پیشگیری از انتقال و گسترش عفونت در بخش ویژه را
انجام دهد.
 مراقبتهای ویژه در شوکهای ناشی از کاهش حجم یا شوک سپتیک و تزریق مایعات هیپوتونیک و ایزوتونیک و
توجه به وضعیت همودینامیک و تزریق صحیح داروهای همودینامیک را انجام دهد.
 توجهات ویژه هنگام تزریق خون و فراورده های آن داشته و ضمن تزریق خون بیمار را تحت نظر قرار دهد.
 وضعیت اسید و باز خون را بررسی کند و تغییرات آن را اصالح کند.
 الکترولیتهای ب یمار بخش ویژه (پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و فسفر) را بررسی کرده عالئم کاهش و افزایش آنها را
اصالح کند.

 هدف

کلی :ایجاد توانایی در دانشجو به منظور کمک در تلفیق آموخته های خود با آموخته های قبلی و مراقبت

به مددجویان بزرگسال و سالمندان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه  ICUو درمان های داخلی و

جراحی با بر اساس نظریه ها ،مفاهیم و فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق وپای بندی به
اصول اخالقی و موازین شرعی

 هدف اختصاصی:
دانشجو باید بتواند
 انواع جراحی قلب(باز و بسته) و مراقبت های قبل وبعد از عم ل با اجرای اصول فرایند پرستاری با تاکید بر نوتوانی و
آموزش به بیمار و خانواده را شرح دهد.
 فیزیولوژی تنفس ،مکانیک تهویه،انتقال اکسیژن وگاز کربنیک ومنحنی تجزیه اکسیژن را توضیح دهد.
 نارسایی تنفسی ،سندرم دیسترس حاد تنفسی با ذکر پاتوفیزیولوژی ،عالیم و نشانه ها با تاکید بر اجرای فرایند پرستاری
و آمزش به بیمار را بیان کند.
 راه های اکسژن درمانی ،اختالالت اسید وباز و تفسیر گاز های خون شریانی را شرح دهد.
 بیماران نیازمند تهویه مکانیکی ،انواع دستگاه های تهویه مکانیکی،چگونگی استفاده از ان ها و مراقبت های الزم از
بیماران تحت کنترل با ونتیالتور و شرایط جداسازی بیمار از دستگاه را توضیح دهد.
 عوارض ناشی از بیماری و درمان مراقبت های الزم با تاکید بر مراقبت از خود ،آموزش به بیمار و خانواده و جامعه و
مالحظات سالمندی را بیان کند.
 به واکنشهای خانواده بیمار بستری در بخش ویژه توجه کرده و آموزشهای الزم را به آنها بدهد.
 دانشجو مراقبت های ویژه در طول دوران زندگی وجنبه های قانونی و اخالقی پرستاری پرستاری ویژه را با اجرای اصول
فرایند پرستاری شرح دهد.
 دانشجو بتواند تاثیر بیماری ویژه و بستری شدن وی را روی خانواده وی و جنبه های فرهنگی مراقبت ویژه را شرح دهد.
 تاثیر آسیب های سلولی  ،التهابی و اختالالت جریان خون و ایسکمی را روی بافتها با اجرای اصول فرایند پرستاری
توضیح دهد.
 دانشجو بتواند روشهای کنترل عفونت وراهکارهای مقابله با عفونتها را در بخشهای ویژه با اجرای اصول فرایند پرستاری با تاکید
بر نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده توضیح دهد.
 دانشجو راههای کنترل همودینامیک بیماران ویژه را با اجرای اصول فرایند پرستاری با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و
خانواده را توضیح دهد.
 انواع شوکها و تاثیرات آنها بر گردش خون و مراقبتهای پرستاری از مبتالیان به شوک و ایست قلبی با اجرای اصول فرایند
پرستاری با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده را توضیح دهد.
 مایع درمانی و اصول انتقال خون به بیماران ویژه را با اجرای اصول درمانی و فرایند پرستاری شرح دهد.

 هدف کلی :ایجاد توانایی در دانشجو به منظور کمک در تلفیق آموخته های خود با آموخته های قبلی و مراقبت به
مددجویان بزرگسال و سالمندان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه دیالیز و درمان های داخلی و جراحی

با بر اساس نظریه ها ،مفا هیم و فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق وپای بندی به اصول اخالقی و
موازین شرعی

 هدف اختصاصی:
دانشجو باید بتواند
 نارسایی حاد مزمن کلیه،پاتوفیزیولوژی ،عالیم ونشانه ها و تشخیص و اصول درمانی و مراقبتی با اجرای اصول فرایند پرستاری
با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده را شرح دهد.
 نحوه مراقبت از بیماران تحت کنترل با همو دیالیز با اجرای اصول فرایند پرستاری با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و
خانواده را توضیح دهد.
 نحوه مراقبت از بیماران تحت کنترل با دیالیز صفاقی با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده را بیان کند.
 پیوند کلیه و مراقبت های قبل و بعد از عمل با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده را شرح دهد.
 انواع درمان های طبی،دارویی را توضیح دهد.
 مراقبت از بیمار براساس فرآیند پرستای را شرح دهد.
 عوارض ناشی از بیماری و درمان مراقبت های الزم با تاکید بر مراقبت از خود ،آموزش به بیمار و خانواده و جامعه و مالحظات
سالمندی را بیان کند.

 توجه :در تمامی اختالالت فوق ،ذکر علت ،عوامل خطر ،پاتوفیزیولوژی ،عالیم و نشانه ها ،روش هایی تشخیص ،انواع
درمان های طبی ،دارویی ،و جراحی ،عوا رض ناشی از بیماری و درمان و مراقبت الزم پرستاری با تاکید بر مراقبت از خود
،آموزش به بیمار خانواده و جامعه و مال حظات دوران سالمندی ضرروری است

روش آموزش :سخرانی ،پرسش پاسخ  ،استقرایی

وسایل کمک آموزشی :وایت برد و ماژیک  ،کامپیوتر ،ویدیو پرژکتور،اسالید ،عکس ،فیلم
آموزش دهندگان :اساتید گرو ه پرستاری
منابع:

1- Smeltzre,S.C.A Barem ,B., Brunner and Suddarths Text ook of Medical
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)2. Black, H.M., Hawks,J.H.,Keen,A.M., Medical Surgical Nursing. (2009.
,Philadelphia;Saunders.
3.Polaski, A.L., Tatro,S.E.,Luckmanns ,Core Principle and Practice of
Medical Surgical.(2014).P hiladelphia
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نحوه محاسبه نمره کل:


حضور فعال در بحث های کالسی



تکالیف کالسی( ارائه کتبی یا شفاهی،ترجمه مقاالت روز)



آزمون مرحله ای



آزمون پایانی

ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم اول و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم.

مقررات:

حداقل نمره قبولی  10می باشد.

تعداد دفعات مجاز غیب در کالس
ساعات غیبت دانشجو در این درس تا سقف 3/17موجه می باشد.غیبت بیشتر از سقف معین شده در صورتیکه موجه باشد
منجر به حذف درس در صورتی که غیر موجه باشد  Fلحاظ می شود.
دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که با توجه به گستردگی و تنوع زیاد مطالب و از طرف دیگر محدودیت زمان نقش استاد
راهنمایی و تسهیل بادگیری است نه انتقال تمام وکمال محتوا لذا یادگیری موثر مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما می
باشد و انتظار می رود به منابع معرفی شده مراجعه شود و مطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایید.
به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جاسات درس اهمیت دهید.
در بخش های کالس و انجام تکالیف آموزشی فعاالنه شرکت داشته باشند

نحوه ارزشیابی

 سواالت چند گزینه ای سواالت تشریحی -سواالت جا خالی و جور کردنی

هفته

روز

تاریخ

سر فصل مطالب

نام مدرس

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى وﯾﺰه در زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻨﺒﻪ ،
ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎري وﯾﮋه ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ
اي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﯿﻤﺎري وﯾﮋه و ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن آﻧﻬﺎ
روي ﺧﺎﻧﻮاده ،و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﻓﯿﻮژن ،اﯾﺴﮑﻤﯽ و اﻟﺘﻬﺎب
ومکانیزمهای هموستاز با کاربرد
تشخیص های پرستاری

اﮐﻮان ﭘﺎﯾﻤﺮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور

ﮐﻮان ﭘﺎﯾﻤﺮ د ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور

ﮐﻮان ﭘﺎﯾﻤﺮ د ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور

اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ،اﻧﻮاع اﯾﺰوﻟﻪ،
راﻫﻬﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ،

پیشگیری از عفونت کاتترها در
بخشهای ویژه با کاربرد فرایند
پرستاری و استفاده از تفکر خالق
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
شواهد و کاربرد فرایند پرستاری
در کنترل همودینامیک وروشهای
ارزیابی شوک و خونریزی و
نارسایی قلبی ،ایست قلبی و
آسیب های مغزی ،مایع درمانی و
اصول انتقال خون
ارزﯾﺎﺑﻰ اﻧﻮاع آرﯾﺘﻤﻰ
،
مراقبتهای جامع و ارزیابی وضع
بیمار و گزارش آن  ،نقش پرستار
در ارزیابی اثرات داروها مبتنی بر
تشخیصهای پرستاری

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي
ﺑﻄﻨﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻼﺋﻢ و

روش تدریس

اﮐﻮان ﭘﺎﯾﻤﺮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

وسایل کمک آموزشی

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور ،عکس و اسالید

ﭘﺎﯾﻤﺮد

ﺳﺨﺮاﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ
و پاسخ

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور ،عکس،اسالید

ﭘﺎﯾﻤﺮد

ﺳﺨﺮاﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ
و پاسخ

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور ،عکس،اسالید

نشانه های تغییرات الکترو
کاردیوگرافی،درمان و مراقبت
های پرستاری از پیشگیری تا
نو توانی
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي
بلوک های قلبی با ذکر عالئم و
نشانه های تغییرات الکترو
کاردیوگرافی،درمان و مراقبت های
پرستاری از پیشگیری تا نو توانی
اﺣﯿﺎ ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي ،ﻣﺮوري ﺑﺮ
فیبریالسیون
اصول احیا
مقدماتی و
کاربردهای
پرستاری با
اخالقی

ﭘﺎﯾﻤﺮد

ﭘﺎﯾﻤﺮد

و اسیستول،
قلبی ریوی
پیشرفته با
تشخیص
رعایت اصول

اﻧﻮاع ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ(ﺑﺎز و
بسته) و مراقبت های
قبل وبعد از عمل با
اجرای اصول فرایند
پرستاری و بر اساس
تشخیصهای پرستاری

ﺳﺨنﺮاﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ
و پاسخ

پرژکتور ،عکس،اسالید

ﺳﺨن ﺮاﻧﯽ،

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور ،عکس،اسالید

ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ

ﭘﺎﯾﻣرد

ﺳﺨﺮاﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ وایت برد،ماژیک،ویدئو
و پاسخ
پرژکتور ،عکس،اسالید

ﭘﺎﯾﻤﺮد

سخرانی ،پرسش
و پاسخ

سندرم ﭘﺎﯾﻤﺮد
نارسایی تنفسی،
دیسترس حاد تنفسی با ذکر
پاتوفیزیولوژی ،عالیم و نشانه
ها با تاکید بر اجرای فرایند
پرستاری

سخرانی ،پرسش
و پاسخ

ﭘﺎﯾﻤﺮد

سخرانی ،پرسش
و پاسخ

فیزیولوژی تنفس ،مکانیک
تهویه،انتقال اکسیژن وگاز کربنیک
ومنحنی تجزیه اکسیژن

راه های اکسژن درمانی ،نقش
پرستار در آلگوریتم اختالالت
اسید وباز و تفسیر گاز های خون
شریانی و مراقبت بر اساس
تشخیص های پرستاری

وایت برد،ماژیک،ویدئو
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ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،
انواع دستگاه های تهویه
مکانیکی،چگونگی استفاده از ان ها
و مراقبت های الزم از بیماران
تحت کنترل با ونتیالتور و شرایط
جداسازی بیمار از دستگاه

ﭘﺎﯾﻤﺮد

ﺳﺨﺮاﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ
و پاسخ

درمان دارویی و مراقبت جامع
پرستاری از بیماران نارسایی حاد
تنفسی و کاربرد تشخیص های
پرستاری در خصوص در بیماران
ویژه

ﭘﺎﯾﻤﺮد

سخرانی ،پرسش
و پاسخ

اختالل مایعات و الکترولیتها و
اسید و باز و بیماریهای کلیوی و
نقش پرستار در تعدیل مایعات و
الکترولیتها با کاربرد تشخیص های
پرستاری

ﭘﺎﯾﻤﺮد

سخرانی ،پرسش
و پاسخ

مراقبتهای پرستاری از بیماران
نارسایی حاد و مزمن
کلیه،پاتوفیزیولوژی ،عالیم ونشانه
ها و تشخیص و اصول درمانی و
مراقبتی با اجرای اصول فرایند
پرستاری با تاکید بر نوتوانی و
آموزش به بیمار و خانواده

ﭘﺎﯾﻤﺮد

سخرانی ،پرسش
و پاسخ
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 پیوند کلیه و مراقبت های قبل و ﭘﺎﯾﻤﺮد
بعد از عمل با تاکید بر نوتوانی و
آموزش نکات ضروری به بیمار و
خانواده در انتخاب سبک زندگی
سالم


سخرانی ،پرسش
و پاسخ

 /ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﺤﺖ
کنترل با دیالیز و دیالیز صفاقی با
تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار
و خانواده
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 تغذیه و متابولیسم بیماران بستری ﭘﺎﯾﻤﺮد
بررسی
در بخشهای ویژه،
متابولیک و تغدیه لوله ای و وریدی
و اختالالت غده آدرنال و تیروئید
در بخش مراقبتهای ویژه مبتنی بر
فرایند پرستاری

 /ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﻣﻊ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﻤﺮد
 ،بررسی مکانیزم آسیب ها
برتشخیص های پرستاری ،برنامه
ریزی و ارائه مراقبت پرستاری
مبتنی بر شواهد و مراقبت جامع
در اسیبها به دستگاه عصبی  ،شکم
و لکن
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ﭘﺎﯾﻤﺮد

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس:

 بررسی و ارائه مراقبت جامع از
بیمار دیابتی و عوارض بیماری ﭘﺮﺳﺶ
تشخیص های پرستاری  ،آموزش
مراقبت از خود و آموزش به خانواده

 ،ﻣﮑﺎن ﮐﻼس :داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري

ﺳﺨن ﺮاﻧﯽ،
و پاسخ

وایت برد،ماژیک،ویدئو
پرژکتور ،عکس،اسالید

