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 دانشکده: پرستاری و مامایی                            گروه آموزشی: مدیریت پرستاری 

 تحصیلی: کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ویژه یرشتهمقطع و 

  1ژه اختصاصيپرستاري مراقبتهاي وي نام درس:

   نظري  نوع واحد:واحد        5/1     تعداد واحد:

پايش پرستاري  –مراقبتهاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه  -بر پرستاري مراقبتهاي ويژه  مقدمه اي یش نیاز:پ

 مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضا -داروشناسي  –پيشرفته 
 تعداد دانشجویان:                             مکان برگزاری:  زمان برگزاری کالس:

  ژاله محمدعليهامدرس :                                                         ژاله محمدعليهامسئول درس:

 شرح دوره: 

محتوي ارائه شده در اين درس به دانش عميق دانشجويان از آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تنفس و بيماري هااي ايان دساتگاه 

ستگاه تنفس، دانش خود را در اين زمينه عميق تر کمک مي نمايد. در اين درس، دانشجويان با مروري بر آناتومي و فيزولوژي د

خواهند نمود. دانشجويان روش هاي ارزيابي دقيق وضعيت دستگاه تنفسي را در بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه را ياد مي 

رار ميگيارد. گيرند. به عالوه برخي از وضعيت ها و مشکالت تنفسي ويژه در بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه مورد بحث ق

اميد است دانشجويان با کسب دانش و اطالعات ويژه در کالس درس و بکاارگيري از آن در باالين بيمااران بساتري در بخاش 

 مراقبت ويژه در ارائه هرچه مطلوب تر خدمات پرستاري به اين دسته از بيماران موفق باشند.

 هدف کلی: 

ري دستگاه تنفس و ايجااد تواناايي هااي  زر در هنگاار ارائاه مراقبات باه آشنايي فراگيران با اصول مراقبت هاي ويژه پرستا

 مددجويان و بيماران

 اهداف بینابینی:
 انتظار مي رود که در اين پايان اين درس فراگيران قادر باشند تا:

 آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تنفس را شرح دهد؛ .1

 فرآيند تباد ت گازهاي خون را توضيح دهد؛ .2

 تعادل اسيد و باز را با تاکيد بر نقش دستگاه تنفس بيان نمايند؛فيزيولوژي  .3

 فرآيند ارزيابي بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه با مشکالت تنفسي را شرح دهند؛ .4

 تشخيص هاي رايج پرستاري را در رابطه با اختال ت دستگاه تنفسي را ذکر نمايند؛ .5

سدادي مزمن ريوي را توضيح داده و اصول مراقبت از اين بيمااران را پاتولوژي، اصول درمان و پيشگيري از بيماري ان .6

 شرح دهد؛

 پاتولوژي، اصول درمان و پيشگيري از آسم را توضيح داده و اصول مراقبت از اين بيماران را شرح دهد؛ .7
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 دهد؛پاتولوژي، اصول درمان و پيشگيري از پنوموني را توضيح داده و اصول مراقبت از اين بيماران را شرح  .8

پاتولوژي، اصول درمان و پيشگيري از بيمارهاي بدخيم ريوي را توضيح داده و اصول مراقبت از اين بيمااران را شارح  .9

 دهد؛

 پاتولوژي، اصول درمان و پيشگيري از آپنه در خواب را توضيح داده و اصول مراقبت از اين بيماران را شرح دهد؛ .10

 د ريه را شرح دهد؛اصول مراقبت و پيشگيري از بيماران با پيون .11

 اصول مراقبت و پيشگيري ترومبوآمبولي و ترومبوز وريدهاي عمقي را شرح دهد؛ .12

 اصول کاربرد و مراقبت وسايل تنفسي را بيان نمايد؛ .13

 اصول تهويه مکانيکي با فشار مثبت را شرح دهد؛ .14

 هد.اصول مراقبت در بيماران با تهويه مکانيکي و پس از قطع تهويه مکانيکي را توضيح د .15

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنراني برنامه ريزي شده  * سخنراني

 (TBLيادگيري مبتني بر تيم)  (PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله)  *بحث گروهي
 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(
 از دانشجويان انتظار مي رود:

داشته باشند و در صورت وجود نقص، در جهات رفاع آن تاالش  زيربناي علمي مورد نياز جهت فراگيري مطالب را .1
 کنند.

بر اساس جدول زماني ارائه دروس، به منابع معرفي شده مراجعه کرده و آمادگي نظري  زر براي حضور در کالس  .2
 و مشارکت در بحثها را کسب نمايند.

با کمک مطالعات کتابخانه اي و يافته هااي پاژوهش هااي مسئوليت فراگيري هر چه بيشتر خود را بعهده گرفته و  .3
 جديد سعي در ارتقاء دانش خود داشته باشند.

 بطور منظم و بدون غيبت در کالس هاي درس تئوري حضور يافته و تاخير نداشته باشند. .4

 در مباحث کالسي و بحث گروهي شرکت فعال داشته باشند. .5

 جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها و با راهنمايي اساتيد تهيه کنند.تکاليف خود را با استفاده از منابع علمي  .6

 تکاليف خود را طبق چارچوب تعريف شده و در تاريخ مقرر، ارائه و تحويل دهند. .7

 استفاده شود.  12اندازه  B nazaninيا  B mitraبراي تايپ مطالب تکليف از فونت  .8

مطابق با سیستم هاروارد باشد )راهنمای  دهی در متن و در انتهای مطلب باید نحوه رفرنس .9

 مربوطه در سایت دانشکده موجود است(. 
نمره از تکليف مربوطه کسر خواهد  25/0در صورت عدر ارائه تکاليف در زمان مقرر به ازاء هر روز تاخير  .10

 شد.

تعيين  هر دانشجو براساس موضوعات اين دوره، موضوعي را انتخاب نموده و به صورت انفرادي در زمان .11
 دقيقه ارائه نمايد.  30شده سميناري را به مدت 
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دانشجو مؤظف است حداقل يک هفته قبل از سمينار مطالب )شامل متن تايپ شده و پاورپوينت ها( را به  .12
 تأييد استاد برساند و در اختيار ساير دانشجويان قرار دهد تا همه دانشجويان در بحث گروهي شرکت نمايند.

براي تهيه مطالب سمينار از کتب جديد و حداقل خالصه سه مقاله روزآمد و مرتبط با   زر است دانشجو .13
 موضوع استفاده نمايد. ضروري است دانشجو محتواي سمينار و مقا ت مورد استفاده را به استاد مربوطه تحويل دهد. 

يفيت منابع مورد ، کميت و ک%6معيارهاي نمره دهي سمينار دانشجويي عبارتند از: کامل بودن محتوا  .14
، ارائه محتوا به استاد و ساير دانشجويان )وقت شناسي و رعايت آيين %3، ارائه خالصه سه مقاله روزآمد%4استفاده 
، نحوه بيان و روش تدريس )نحوه بيان و جمع بندي، پرسش و پاسخ و استفاده از وسايل کمک آموزشي( %3نگارش( 

4% . 

 وسایل کمک آموزشی:  
   *پروژکتور اساليد  تخته و گچ * وايت برد

 --------------ساير موارد  )لطفاً نار ببريد( 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(
 درصد نمره 20ژورنال کالب                   درصد نمره20از اريتمي ها  آزمون ميان ترر 
 درصد نمره  5شرکت فعال در کالس            درصد نمره  5کارت خالصه 
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