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  پرستاری ويژهگروه آموزشی:    پرستاری و مامايیدانشکده:

 کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ژاله محمدعلیها  1396تهیه و تنظیم : شهريور 

 4و3و2و1داخلي و جراحي  یش نیاز:پ د:نوع واح    3      تعداد واحد: پرستاری ویژهنام درس: 

 4و 3كالس  مکان برگزاری:                                   8-15چهارشنبه زمان برگزاری كالس: 

 :خانمها دكتر نجفي ، محمدعلیها مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(  ژاله محمدعلیهامسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

تحت درمان  مراقبت ويژه و اين درس شامل مراقبت هاي پرستاري خاص از بيماران بستري در بخش هاي

است. بدين منظور به دانشجو کمك مي شود ضمن تلفيق آموخته هاي خود با  همودياليز ،دياليز صفاقي و پيوند کليه

آموخته هاي قبلي، مفاهيم و مهارت هاي پرستاري را در امر مراقبت از مددجويان بزرگسال و سالمند نيازمند 

 گيرد. مراقبت هاي ويژه پرستاري به کار 

 هدف کلی: 

آشنايي فراگيران با تحوالت و تکنولوژي نوين در علم طب و مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي ويژه و آشنايي آنان با 

حاالت سالمت و بيماري و نحوه برسي نيازهاي بيمار ،تصميم گيري مناسب و انتخاب اولويتها در بيماران مبتتال بته 

 ي از پيشگيري تا نوتواني با تاکيد بر آموزش به بيمار وتنفسي و کليو-عروقي-اختالالت قلبي

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود

 حيطه شناختي

 :دانش مربوط به موارد زير را کسب کنند 

 مشخصات بخشهاي مراقبتهاي ويژه .1

 قآناتومي و فيزيولوژي قلب و عرو .2

 اصول الکترو کارد يوگرام .3

 يس ريتميهاي قلبي و طريقه کنترل آنها د .4

 انواع داروهاي مصرفي جهت کنترل ديس ريتميها .5

 بيماريهاي عروق کرونر)آنژين صدري،انفارکتوس ميوکارد(از پيشگيري تا نوتواني .6

گ،دفيبر التور د ستگاههاي مختلف مورد استفاده در بخشهاي مراقبتهاي ويژه شامل: دستگاه ما نيتورين .7

 ،دستگاه ضربان ساز و الکترو کارد يوگرام و.........

 انواع اعمال جراحي قلب)باز و بسته( و مراقبتهاي قبل و بعد از عمل .8

 آناتومي و فيزيولوژي سيستم تنفس .9

 اختالالت اسيد و باز .10
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 ARDSنارسايي حاد تنفسي و .11

 و مراقبتهاي ال زم انواع دستگاههاي تهويه مکانيکي و چگونگي استفاده از آنها .12

 در حد پيشرفته         CPR ايست قلبي و نحوه انجام .13

 آناتومي و فيزيولوژي سيستم ادراري .14

 نارسايي حاد و مزمن کليه شامل عال يم،نشانه ها،نحوه تشخيص و اصول د رماني و مراقبتي .15

 نحوه مراقبت از بيماران تحت کنترل با همود يا ليز .16

 کنترل با د ياليز صفاقينحوه مراقبت ازبيماران تحت  .17

 پيوند کليه و مراقبتهاي الزم قبل و بعد از عمل .18

 حيطه روان حرکتي

 :مهارت هاي زير را به دست آورند 

و CCUو  ICUي بستتري در بختش ق از وضعيت جسمي ، رواني و اجتماعي متددجويبررسي دق .1

  مراجعه کننده به بخش دياليز

و مراجعته کننتده بته CCUو  ICUبستري در بخش ي مددجوفرايند پرستاري مراقبت از براساس  .2

 بخش دياليز 

 آموزش بيماران .3

 حيطه عاطفي

 نگرش هاي زير را در رفتار خود بارز سازند:

به تفاوت هاي فردي مددجويان اعتقاد داشته و آن را در برنامه مراقبتي و آموزشي مددجويان در  .1

 نظر گيرد.

 آن ها را در برنامه مراقبتي سهيم کند.به عقايد مددجو و خانواده احترام گذاشته و  .2

 مددجو داراي حقوق قانوني و اخالقي مي باشد. .3

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ریزی شده   سخنراني

 (TBLیادگیری مبتني بر تیم)  (PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

. 

 از دانشجويان انتظار مي رود:

 معلومات و زيربناي علمي الزم جهت فراگيري مطالب مورد نظر را کسب کنند. .1
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با استفاده از مطالب تدريس شده سعي در گسترش معلومات خود از طريتق مطالعتات کتابخانته  .2

اي جديد را در جهت بهبتود کيفيتت آمتوزش بته بيمتار بکتار اي نموده و يافته هاي پژوهش ه

 گيرند.

 با کاربرد منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها تکاليف خود را تهيه کنند. .3

مسئوليت يادگيري هر چه بيشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اساتيد برنامه  هاي آموزشتي  .4

 خود را پيگيري کنند.

بدون غيبت در کالس هتاي درس و محتل هتاي کتارآموزي حيتور يافتته و در بطور منظم و  .5

 مباحث علمي کالس شرکت فعال داشته باشند.

گواهي حيور در محل کارآموزي را بر اساس فرم  موجود در اداره آموزش به استاتيد مربوطته  .6

 ارائه دهند.

 د.در تاريخ هاي مقرر تکاليف نظري و عملي خود را ارئه و يا تحويل دهن .7

 فعاليت هاي دانشجو) شامل تکاليف دوره(

 .در بحثهاي کالس بطور فعال شرکت نمايند -1

مباحث پرستاري ويژه تکليتف تهيته کنتد. نتوع تکليتف و يکي از در مورد هر دانشجو موظف است  -2

 طريقه ارائه آن با هماهنگي با استاد مربوطه مشخص خواهد شد.

 ستاد ارائه شوند.تکاليف به موقع و در زمان مشخص شده توسط ا -3

 فعاليت هاي اساتيد               

  اساتيد منابع الزم را در اختيار دانشجويان قرار داده و راهنمتايي آنهتا را در يتادگيري بهتتر

 مطالب و مهارت هاي ياد شده و کسب نگرش هاي ذکر شده به عهده خواهند داشت.

 مورد نياز تهيه کرده و در اختيتار  اساتيد براي هر جلسه طرح درس جداگانه همراه با منابع

 دانشجويان قرار مي دهند.

  اساتيد در صورت لزوم خالصه مدوني از پيش نيازهاي مربتو  بته هتر درس را در قالتب

Study Guide .به دانشجويان ارائه کرده و يا نکات کليدي پيش نياز را ارائه مي نمايند 

 ستب بهتره بترده و در صتورت لتزوم اساتيد در امر آموزش از وسايل سمعي و بصتري منا

 مطالب مختصر شده اي را در اختيار دانشجويان قرار مي دهند. 

  اساتيد ارزيابي دانشجويان را بر اساس نحوه انجام تکاليف، شرکت در بحث هتا و امتحتان

 پاياني انجام مي دهند.

 طراحي و تجهيزات کالس               

 گاه اورهد و ويدئو پروژکتور باشد.کالس الزم است داراي وايت بورد، دست 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  
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   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 65آزمون پایان ترم   نمره درصد20آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس     نمره درصد 10فانجام تکالی

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردني          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :ريد()لطفا نام بب: منابع پیشنهادی برای مطالعه

1. - Black .J ., & Hawaks .J. Medical Surgical Nursing .United States of 

America : Saunders.2009 

2. Smeltzer .S, Bare .B, Hinkle .J.,& Cheevor .K. Brunner & Sudarths Text 

book of Medical Surgical Nursing. Philadelphia : Lippincott Williams & 

Wilkins.2010 

3. Sole L, M, Klein, D G, Moseley, MJ. Introduction to critical care nursing. 

5th.. Edition. Sunders Elsevier. 2009 

4. Urden L, Stacy K, Lough M, Thelans critical care nursing. 6th. Edition. 

2009.   

5. Urden L D, Stacy K M, Lough ME. Priorities in critical care nursing. 5th. 

Edition. Mosby Elsevier; 2008 

6. Urden L D, Stacy K M, Lough S E, Critical care nursing Diagnosis & 
Management. 6th. Edition. Mosby Elsevier. 2010 

  ICUبصام پور شيواسادات، ذوالفقاري ميترا، اسدي نوقابي احمدعلي. مراقبت هاي پرستاري ويژه .7

 1388ت دياليز،  انتشارات سالمي، چاپ سوم   CCUت 

ذوالفقاري ميترا، بهرام نژاد فاطمه. مراقبت هاي پرستاري در بخشهاي مراقبت ويژه. تاليف. چاپ   .8

 1389اول. انتشارات تحفه، 

 

دم معصومه، علي اصغرپور منصوره. مراقبتهاي پرستاري ويژه. انتشارات انديشه رفيع. ذاکري مق .9

 1389چاپ اخر.
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی
 (2گروه )

 (3)کالس   13-15چهارشنبه  (3) کالس  8-10شنبه  چهار هفته

 و  o2انتقال  ،مروری بر آناتومی و فیزیولوژی تنفس  29/6 1

 co2خانم محمدعلیها   دربدن                                                                              
                                                                   خانم محمدعلیها  ،   و اکسیزن درمانینارسایی حاد تنفس 29/6

                                                                                                           خانم محمدعلیها                        ABGتفسیر  5/7                                                خانم محمدعلیها                              ABGتفسیر5/7 2

                                                                 خانم محمدعلیها                     تهویه مکانیکی 12/7 خانم محمدعلیها             تهویه مکانیکی 12/7 3

 الکتروفیزیولوژی قلب و اشتقاقهای الکتروکاردیوگرافی 19/7 4
       خانم محمدعلیها                                               

                                             جزئیات یک ضربه الکتریکی در قلب و محور قلب 19/7
                                                                   خانم محمدعلیها                                                    

                           خانم محمدعلیها                              ریتم  اختالالت 26/77     خانم محمدعلیها                لب ،هیپرتروفی حفرات ق 26/7 5

                            خانم محمدعلیها                               ریتم  اختالالت 3/8                            خانم محمدعلیها                               ریتم  اختالالت 3/8 6

                                             خانم محمدعلیها بیماریهای عروق کرونر )آنژین صدری( 10/8                           خانم محمدعلیها                               ریتم  اختالالت 10/8 7

 خانم محمدعلیها     دستگاه ضربان ساز مصنوعی قلب 17/8 خانم محمدعلیها       (ACLSاحیا قلبی ریوی)17/8 8

                                                                    خانم محمدعلیها        جراحی قلب           24/8 9

رل مکانیسم آسیب سلولي و هموستازیس وكنت 1/9 10

                                        خانم محمدعلیها       عفونت                         

 تغذیه و متابولیسم در بخش مراقبت ویژه 8/9 11
                            خانم محمدعلیها                                           

وک و اقدام جبران سندرم های ش تعطیل رسمی15/9 12

                  خانم محمدعلیهامایعات و كنترل همودینامیک        

13 22/9 
 خانم دکتر نجفی                      هیکل یینارسا 

14 29/9 
   خانم دکتر نجفی   دیالیز)تعریف،و انواع و اصول(   

15 6/10 
          نجفیخانم دکتر     دیالیز)تعریف،و انواع و اصول( 

16 13/10 
    خانم دکتر نجفی                                     هیکل وندیپ
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه
 (1گروه )

 (4)کالس   13-15چهارشنبه  (4) کالس  10-12شنبه  چهار هفته

  و  o2انتقال  ،مروری بر آناتومی و فیزیولوژی تنفس  29/6 1

co2خانم محمدعلیها         دربدن                                                                   
 

                          خانم محمدعلیها          و اکسیزن درمانینارسایی حاد تنفس5/7 2

 خانم محمدعلیها                          ABGتفسیر12/7 3

 خانم محمدعلیها                          ABGتفسیر 19/7 4

 خانم محمدعلیها                        تهویه مکانیکی 26/7 5

 خانم محمدعلیها                         تهویه مکانیکی  3/8 6

        الکتروفیزیولوژی قلب و اشتقاقهای الکتروکاردیوگرافی10/8 7
                            خانم محمدعلیها       

                                            جزئیات یک ضربه الکتریکی در قلب و محور قلب17/8 8
                            خانم محمدعلیها       

                            خانم محمدعلیها                                           ریتم  اختالالت24/8 خانم محمدعلیها محور        هیپرتروفی حفرات قلب ،24/8 9

                            خانم محمدعلیها                                                          ریتم  اختالالت1/9 خانم محمدعلیها                       ریتم  اختالالت1/9 10

                            خانم محمدعلیها       بیماریهای عروق کرونر )آنژین صدری( 8/9 خانم محمدعلیها                                          ریتم  ختالالتا 8/9 11

             دستگاه ضربان ساز مصنوعی قلب تعطیل رسمي 15/9 12

 خانم محمدعلیها                                                      
     خانم محمدعلیها    (ACLSاحیا قلبی ریوی) 15/9

 تعطیل رسمي                                         

13 22/9 

 خانم دکتر نجفي                      هيکل يينارسا 
  جراحی قلب           22/9

                            خانم محمدعلیها                                                            

14 29/9 

   خانم دکتر نجفي   دياليز)تعريف،و انواع و اصول(   

 مکانیسم آسیب سلولي و هموستازیس وكنترل عفونت 29/9
                            خانم محمدعلیها                     

15 6/10 

          خانم دکتر نجفي    انواع و اصول( دياليز)تعريف،و 

                            خانم محمدعلیها       غذیه و متابولیسم در بخش مراقبت ویژهت 6/10

16 13/10 

         خانم دکتر نجفي                                هيکل ونديپ

سندرم های شوک و اقدام جبران مایعات و كنترل  13/10

 همودینامیک                         
                            خانم محمدعلیها                                            

 

 

 

 

 

 

 


