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(، پرستاری اورژانسویژههای مراقبتپرستاری های مدیریت پرستاری، مدیریت پرستاری )رشته:  گروه آموزشی     پرستاری و مامایی   دانشکده:

  

  کارشناسی پرستاریتحصیلی:  رشتهو  مقطع  
  های ویژه های جامع پرستاری در بخشمراقبت نام درس:

  3 تعداد واحد:

   3، و 2، 1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  :يا همزمان نیازیشپدروس 

 - زمان برگزاري كالس:

جلسه که فایل پاورپوینت صوتی در    5شود و برای برخی جلسات ممکن است فایل پاورپوینت صوتی قابل دانلود تهیه شود. برای هر  به صورت برخط برگزار می  مکان برگزاري:

 گردد.شود یک جلسه برخط رفع اشکال برگزار می اختیار گذاشته می

            (hamidpeyravi@yahoo.com)پیروی حمید دکتر  مسئول درس:

 ، دکتر طاهره نجفی منصوره اشقلی فراهانیدکتر خانم فاطمه محدث اردبیلی، تر حمید پیروی، دک :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(

  شرح دوره:

است. محتوای این درس به دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری کمک    ویژه   های بستری در بخش مراقبت  اختصاصی از بیمارانهای پرستاری  مراقبتدرس شامل  این  

خالق، مسئولیت مراقبت از مددجویان بزرگسال  های تفکر  ها و مفاهیم پرستاری و کاربرد مهارتگیری از نظریهگیرند، با بهره هایی که یاد میدانش و مهارت  کند ضمن تلفیقمی

 .  های ویژه پرستاری را بر عهده گیرندو سالمندان نیازمند به مراقبت

 

 هدف كلی: 

گیری مناسب، و تعیین  تصمیمها در زمینه بررسی نیازهای بیماران بدحال، کارگیری آموختههای مراقبت ویژه و بههای پرستاری در بخشکردن دانشجویان با اصول مراقبت آشنا

، و نارسایی چندارگانی با تاکید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت، نوتوانی و آموزش به بیمار  کلیوی  ،تنفسی،  عروقیمبتال به اختالالت قلبی  های مراقبتی در بیماراناولویت

 و خانواده آنها. 

 

 بینابینی:اهداف  

 حرکتی و عاطفی کسب کنند:دانش مربوط به موارد زیر را در سه حیطه شناختی، روان  واهند بوددر پایان این دوره دانشجویان قادر خ

 های ویژه مراقبت بخش  هایویژگی .1

 ای پرستار مراقبت ویژه های حرفه نقش .2

 تاثیر بستری شدن در بخش مراقبت ویژه بر بیمار و اعضای خانواده  .3

 پرستاری مراقبت ویژه های قانونی، اخالقی و فرهنگی در جنبه .4

 سازوکار آسیب سلولی  .5

 تاثیر کاهش پرفیوژن بر تولید انرژی  .6

 قراری مجدد پرفیوژن رایسکمی و ب  .7

 واکنش التهابی و نقش داروها  .8

 سازوکارهای هموستاز در بیماران بدحال  .9

 های ویژه کنترل عفونت در بخش مراقبت .10

 های ویژه پایش همودینامیک در بخش مراقبت .11

 های مربوط به آن مراقبتانواع شوک و  .12

 مایع درمانی  .13

 های قلبی و مدیریت آنها اریتمی .14

 احیای قلبی ریوی  .15

 مراقبت پرستاری از مددجوی تحت جراحی قلب  .16
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 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار نارسایی تنفسی حاد  .17

 اکسیژن درمانی  .18

 مدیریت راه هوایی  .19

 اختالالت اسید و باز و مدیریت آن  .20

 مراقبت پرستاری مددجوی تحت تهویه مکانیکیتهویه مکانیکی و  .21

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار ادم ریوی  .22

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار نارسایی حاد و مزمن کلیه  .23

 مدیریت اختالالت الکترولیتی )پتاسیم، منیزیم، کلسیم و فسفر(  .24

 مراقبت پرستاری از مددجوی تحت همودیالیز/ دیالیز صفاقی  .25

 ری از مددجوی تحت پیوند کلیه مراقبت پرستا .26

 های ویژه در بیماران بستری در بخش مراقبت تغذیه و متابولیسم .27

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار اختالالت غده آدرنال/ تیروئید در بخش مراقبت ویژه  .28

 ها در بخش مراقبت ویژه مراقبت پرستاری از مددجوی دچار ترومای شکم، لگن، و اندام .29

 پرستاری از مددجوی مبتال به دیابت در بخش مراقبت ویژه مراقبت  .30

                       

 هاي تدريس:شیوه

    پرسش و پاسخ     ریزی شدهسخنرانی برنامه   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 وظايف و تکالیف دانشجو:

 دانشجويان انتظار می رود:از 

 معلومات و زیربنای علمی الزم جهت فراگیری مطالب مورد نظر را کسب کنند. .1

 یادگیری خود از طریق مطالعه داشته باشند.شده سعی در گسترش  با استفاده از مطالب تدریس .2

 ها تکالیف خود را تهیه کنند.های حاصل از پژوهشکاربرد منابع علمی جدید و یافته  با .3

 های آموزشی خود را پیگیری کنند.استادان، برنامهو با راهنمایی    بر عهده گیرندخود  را   مسئولیت یادگیری بیشتر .4

 و در مباحث علمی کالس شرکت فعال داشته باشند.  حضور یابندهای درس  منظم و بدون غیبت در کالس  به طور .5

 

 مدرسفعالیت هاي 

 مورد نظر راهنمایی کند.های  شده و کسب نگرشتدریسهای  آنها را در یادگیری بهتر مطالب و مهارت معرفی کند ودانشجویان    بهمنابع الزم را   .1

 دهد.به دانشجویان ارائه   (study guide)راهنمای مطالعه    نیازهای مربوط به هر درس را در قالبدر صورت لزوم خالصه مدونی از پیش .2

  د.گیرز وسایل سمعی و بصری مناسب بهره  تدریس، ادر  .3

 های مربوط انجام دهد.وظایف و تکالیف دانشجو و آزمونارزیابی دانشجویان را بر اساس   .4

 

 وسايل كمک آموزشی:  

    ویدئو پروژکتور      تخته و گچ    وایت برد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 95  ،2و  1آزمون پایان ترم   −

 درصد نمره 5شرکت فعال در کالس   −

 

 

 نوع آزمون

  غلط  -صحیح جور کردنی            ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی
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