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  پرستاری ويژهگروه آموزشی:    پرستاری و مامايیدانشکده:

 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ويژهحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  د:نوع واح 3         تعداد واحد: ژهیمراقبت و یدر بخش ها یپرستار یمراقبتهانام درس: 

 هفته دوم(   8)8-10شنبه ها دو و  13-15  شنبه ها یکزمان برگزاری كالس:                   یش نیاز:پ  

 ژاله محمدعلیهامسئول درس:   11تعداد دانشجویان:        ییو ماما یدانشکده:پرستار برگزاری: مکان
 محمدعلیها،  دكتر مردانیخانمها مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

بخش های مختلف مراقبتهای ویژژه در این درس دانشجویان با اصول عمومی مراقبت های پرستاری در  شرح دوره:

آشنا شده و به عنوان پرستار مراقبت ویژه توانائیهای الزم را در ارتباط بژا مراقبژت هژای عمژومی و كلژی از بیمژاران 

بدحال فرا خواهند گرفت. چرا كه محور ارتباط پرستار با بیمار مراقبت می باشد و هرچه این مراقبت به نحژو مژو ر و 

 وند بیماری به سوی سالمتی تسهیل خواهد شد.مناسبی عرضه شود ر

 هدف کلی: 

 آشنایی با اصول عمومی مراقبت های پرستاری در بخش های مختلف مراقبت ویژه 

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

 در پایان این درس دانشجویان قادر خواهند بود.

 را توضیح دهند.مهارتهای اولیه پرستاری در بخش های ویژه  .1

 آسیب های رایج پوستی در بیماران بدحال را شرح دهند. .2

 در ارتباط با اصول مراقبت های عمومی و نحوه جلوگیری از آسیب های پوستی بحث نمایند. .3

 بهداشت مو و ناخن در بیماران بدحال را بیان نمایند. .4

ا ایجژاد آن و تژا یر زخژم بسژتر در زخم بستر، پاتوفیزیولوژی ایجاد آن، درجه بندی و راههای مقابله ب .5

روند بیماری و مدت بستری در بیماران بژدحال را توضژیح داده و تژدابیر پرسژتاری مربواژه را شژرح 

 دهند.

 اختالالت مربوط به آسیبهای چشمی در بیماران بدحال را توضیح دهند. .6

بدحال را به تفضژیل  عالیم و عوارض و درمان و مراقبت های پرستاری در مراقبت از چشم در بیماران .7

 شرح دهند.

 اختالالت مربوط به آسیب های دهانی را در بیماران بدحال توضیح دهند. .8

 در ارتباط با بهداشت دهان و دندان و مراقبت های ویژه دهان در بیماران بدحال بحث نمایند. .9

 د.عالیم و عوارض و درمان و مراقبت های دهان و دندان در بیماران بدحال را توضیح دهن .10

 اهمیت شروع زود هنگام تغذیه در بیماران بدحال را توضیح دهند. .11

 انواع تغذیه در بیماران بدحال را به تفضیل شرح دهند. .12

 نحوه ارزیابی تغذیه در بیماران بدحال را توضیح داده و در ارتباط با روش های تغذیه بحث نمایند. .13

 سوء تغذیه و ا رات آن را در بیماران بدحال توضیح دهند. .14
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 اهمیت حمایت عاافی را از بیماران بدحال شرح دهند. .15

انواع اختالالت عاافی در بیماران بد حال را توضیح داده و نحوه ارزیابی پرستار از این اختالالت بیژان  .16

 نمایند.

ا رات كوتاه مدت و بلند مدت عاافی اقامت در بخش مراقبژت ویژژه  و مژداخالت پرسژتاری در ایژن  .17

 ند.ارتباط را بیان نمای

 محرومیت از خواب در بخش مراقبت ویژه و مداخالت پرستاری مربواه را شرح دهند. .18

 در ارتباط با رویکرد چند پیشه ای توضیح دهند. .19

در ارتباط با مداخالت بالینی و روانپزشکی و حمایت از خانواده و حمایت هژای اجتمژاعی، مژددكاری  .20

 ژه توضیح دهند.اجتماعی و .......از بیماران بستری در بخش های وی

در مورد وظایف دولت، سازمان ها و نهادهژای مردمژی در ارتبژاط بژا انجژام حمایژت هژای عژاافی از  .21

 بیماران بدحال بحث نمایند.

مراقبت های تسکینی كامل از بیماران بدحال در شرف مرگ را بیان نموده و نکات مربوط به بیمژاران  .22

 بدحال در حال احتضار را توضیح دهند.

 اط با نکات حقوقی بیماران بدحال در آستانه مرگ بحث نمایند.در ارتب .23

 مرگ مغزی را تعریف نموده و نحوه تعیین آن را توضیح دهند. .24

ریوی و موضژوعات مژرتبب بژا اهژداء عضژو بحژث  -در ارتباط با دستور عدم انجام عملیات احیاء قلبی .25

 نمایند.

بدحال ) از صحنه حاد ه به بیمارستان، انتقال بژه مسائل پرستاری را در ارتباط با نحوه انتقال بیماران  .26

بیمارستان های دیگر، انتقال داخل بیمارستانی( همراه با تجهیزات الزم و نحوه آماده سژازی و انتقژال 

 تجهیزات را توضیح دهند.

 اصول نوتوانی در سیستم های تنفسی، اندامها و سایر اعضاء بدن را در بیماران بدحال توضیح دهند. .27

 

 های تدريس:هشیو

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 از دانشجویان انتظار می رود كه:

بنای علمی خود را جهت فراگیری مطالب مورد تدریس تقویت نماینژد. و بژا توجژه بژه  زیر .1

 ارح درس، در ارتباط با موضوع تدریس مطالعه داشته باشند.

در جلسات كالسی ، راس ساعت مقرر حضور یافته و بطور فعژال در مباحژث علمژی كژالس  .2

 شركت نمایند.

معلومژات خژود از اریژط مطالعژات  با استفاده از مطالب تدریس شژده سژعی در گسژترش .3

كتابخانه ای و جستجوی منابع در اینترنت نموده و یافته هژای پژژوهش هژای جدیژد را در 

 جهت بهبود كیفیت آموزش های پرستاری و متعاقب آن ارتقاء مراقبت بالینی بکارگیرند.

 در كالس ارائه نمایندتکالیف تعیین شده  را در زمان مقرر تکمیل نموده و  .4
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منابع علمی جدید و معتبر و یافتژه هژای حاصژل از پژژوهش در تهیژه تکژالیف اسژتفاده از  .5

 نمایند.

مسئولیت فراگیری هرچه بیشتر خود را به عهده گرفته و با راهنمژایی اسژاتید برنامژه هژای  .6

 آموزشی خود را پیگیری نمایند.

 تکالیف دانشجو:

 ارائه سمینار دانشجویی:  -1
ت پیشنهادی این دوره موضوعی را انتخاب نموده و به صورت انفرادی در زمان تعیین شده سمیناری به مددت هر دانشجو بر اساس موضوعا

 20یکساعت ارائه خواهد داد. جهت شرکت فعال کلیه دانشجویان در بحث، الزم است خالصه ای از مطالب و فهرسدت منداب) دادداکدر در 
سمینار در اختیار آنان قرار گیرد. ارائه به همراه نمایش اسالید هدای پاورپوندت بدوده و صفحه(  از قبل تهیه شده و اداقل یک هفته قبل از 

 برخی از سواالت مطرح شده در آزمون پایان ترم از این سمینارها تعیین خواهد شد.
 

 ارائه مقاالت مرتبط با موضوع سمینار: -2
و جستجوی اینترنتی مناب) اداقل از سه مقاله معتبر و به روزد تاریخ نشر جهت ارائه سمینار، دانشجویان موظفند بجز مراجعه به مناب) مرج) 

مقاله مربوط به سه سال اخیر باشد( استفاده نموده و اصل مقاله به انضمام ترجمده ککیدده ای از مقالدهددر یدک صدفحه( را در روز سدمینار 
 تحویل دهند.

 وسايل کمک آموزشی:  

   الیدپروژكتور اس  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

     نمره درصد 80  سمینار دانشجویی 

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس 

  %15ارائه ککیده مقاله:  -ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلب -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
Alspach. Joanne.  Core Curriculum for critical care nursing. Last edition. 

 

Chulay, Marianne. Guzzetta, Cathie. Dossey, Barbara. AACN Pocket Handbook 

of Critical care nursing. 

 

Urban, Nancie. A. Guidelines for Critical care nursing. Mosby. Last edition 

 

Urden. Linda. D. Stacy Kathleen M. Lough Mary E. Thelans Critical Care 

Nursing, Diagnosis and Management. Mosby. last edition. 2010. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 (9)كالس 8-10شنبه  دو تاریخ (6)كالس 13-15شنبه یک تاریخ

معرفی درس و شرح اهداف،   آشنایی با تئوریهای پرستاری  16/7/96

 و كاربرد آن در مراقبت از بیماران بخش مراقبت ویژه                                               

 خانم محمدعلیها                                                                                                                          

   

آشنایی با تئوریهای پرستاری و كاربرد آن در مراقبت ادامه  23/7/96

                                                                                                                                                                             دعلیها  خانم محم             از بیماران بخش مراقبت ویژه  

   

                                                                                                                                                                دعلیها                 خانم محممراقبت از دهان در بیماران بدحال          30/7/96

 دكتر مردانیخانم  ران بدحال        اختالالت خلقی در بیما 7/8/96

                                                      

        

  دكتر مردانیخانم ران بدحال      اختالالت خلقی در بیما 14/8/96

                                                      

  

 دكتر مردانیخانم           حمایت عاافی از بیماران بدحال 21/8/96

                                 

                                                                           خانم محمدعلیها                                                                                                                  ،محدودكننده ها غزیمرگ م 22/8

محرومیت از      ،ی تسکینی در بیماران در آستانه مرگمراقبت ها 29/8  تعطیل رسمی 28/8/96

                                                                   خانم محمدعلیها                                                                                                  خواب و اختالالت خواب در بیماران بدحال

                           

                                                                              خانم محمدعلیها                        مراقبت از چشم در بیماران بدحال 6/9 محمدعلیها                                                                                         خانم   بت های تغذیه ای در بیماران بدحالراقم 5/9

 محمدعلیها                                                                                         خانم                آن بت هایزخم بستر و مراق 12/9

                                                 

 اصول نوتوانی بیماران بدحال ، شرایب ا انتقال بیماران بدحال     13/9

                            خانم محمدعلیها                                                                                                                                                           

02/9 نفر( 2مراقبت های تسکینی ودهان) سمینار دانشجویی :  19/9  

 

       نفر( 1)  سمینار دانشجویی : مراقبت از چشم

72/9 تعطیل رسمی 26/9  

 

سمینار دانشجویی :  محرومیت از خواب و اختالالت خواب در بیماران 

 ( نفر 2)                       بدحال

 مراقبت تغذیهسمینار دانشجویی :  3/10

 نفر( 2)                                                           

سمینار دانشجویی : تئوریهای پرستاری و كاربرد آن در مراقبت از  4/10

 نفر(  1)                                  بیماران بخش

 فر(ن 2)        ، مرگ مغزینیسمینار دانشجویی : نوتوا 10/10

                                      

 فر(ن 2)   وزخم بستر  سمینار دانشجویی : مراقبت از پوست 11/10

 


