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 (.07هاى خود برترى كامل بخشيديم )اسرا آيه  و آنان را بر بسيارى از آفريده …به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم  

 

 کارشناسی پرستاری  :حصیلیت یرشتهو مقطع   پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی :دانشکده

 9396ـ97 دوم: نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

  نظری د:نوع واح  3 تعداد واحد:          ویژهمراقبت های جامع پرستاری در بخش های : سینام واحد در

 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان پیش نیاز:
 2كالس  مکان برگزاري:   17- 8 و چهارشنبه  8-17شنبه دوزمان برگزاري كالس: 

   سركار خانم رئوفی مسئول درس: 07 تعداد دانشجويان:
 آقاي دكتر غالمی و خانم رئوفیو  دكتر مژگان خادمی رتيب حروف الفبا(:)به ت اساتيد

 12-17چهارشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 توسط دكتر مژگان خادمی 1161طبق كوريکولوم مصوب  ICU :22/17/69بخش  بازنگري

  شرح دوره:

قبت ويژه است. محتواي اين درس اي مرااين درس شامل مراقبت هاي پرستاري خاص از بيماران بستري در بخش ه

نظريه ها و مفاهيم با بهره گيري از ، دانش و مهارت هاي فراگرفته شده د ضمن تلفيقبه دانشجو كمک می كن
را  امر مراقبت از مددجويان بزرگسال و سالمند نيازمند مراقبت هاي ويژه ،مهارت هاي تفکر خالق و كاربرد پرستاري

 گيرد. ده عهبه  مبتنی بر اصول اخالقی

 هدف کلی: 
بررسی  با به كارگيري آموخته ها در مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژهاصول آشنا كردن دانشجو با 

عروقی، ان مبتال به اختالالت قلبی ـ ، تصميم گيري مناسب و انتخاب اولويت ها در بيماران بدحالنيازهاي بيمار
نوتوانی و اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حاد، با تأكيد بر چند ارگانی و يا نارسايی عملکرد تنفسی و كليوي 

 .موزش به بيمار و خانوادهآ

در اين قسمت می باشند.  CCUو  ICUاين درس در سه بخش مجزا ارائه می شود. اين بخش ها شامل دياليز، 

 شرح داده می شود. ICUبرنامه آموزشی بخش 

 ICUالف( 

 ساعت، مدرس: دكتر مژگان خادمی 22 واحد نظري معادل 22/1

 شرح درس

اين درس شامل پرستاري از مددجويانی است كه به دليل حساسيت موقعيت، نيازمند مراقبت هاي ويژه بر اساس 

می باشند. بستري شدن در بخش ويژه، تجربه اي بسيار آسيب زا ICU فرآيند پرستاري و شواهد علمی نوين در 

هاي آن ها می باشد. بنابراين رعايت اصول مراقبت انسانی در مواجهه با اين بيماران بسيار  براي مددجويان و خانواده

ضروري است. با توجه به اين امر و با توجه به تأكيد برنامه درسی مصوب بر به كارگيري نظريه هاي پرستاري تالش 

ويکردي مشاركتی و خود راهبر به شده است تکاليف دانشجويان به گونه اي سامان دهی شوند كه دانشجويان با ر

بپردازند و « /فرآيندهاي مراقبتیعوامل»و كاربردهاي عملی آن و به ويژه « مراقبت انسانی واتسون»يادگيري نظريه 

 اي مراقبت از مددجويان بستري و خانواده هاي آن ها به كار گيرند.  اين نظريه را در تدوين فرآيند پرستاري بر
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 هدف کلی:

و خانواده هاي آن ها بر اساس  ICUيی و صالحيت هاي الزم براي مراقبت از مددجويان بستري در كسب توانا

 و شواهد علمی نوين.« مراقبت انسانی واتسون»فرآيند پرستاري مبتنی بر نظريه 

 :اهداف ویژه

نظرات  انتظار می رود در پايان دوره، دانشجويان قادر به دست يابی به صالحيت هاي ذيل كه پس از كسب

 دانشجويان، مورد بازنگري واقع خواهند شد، باشند.

  ،اصول و عناصر مهم در طراحی و تدارک يک محيط حمايتی ـ حفاظتی و اصالحی از نظر جسمی، روانی

 اجتماعی و فرهنگی براي بيماران بدحال و خانواده هاي آن ها را شرح دهد.

  در و قانونی ح داده و قادر به تشخيص چالش هاي اخالقی در مراقبت ويژه را شرو مسائل قانونی اصول اخالقی

 موقعيت هاي مراقبتی باشد.

  تنفسی،  نارسايی حادبخش ويژه را در مورد اتيولوژي، پاتوفيزيولوژي، اقدامات طبی و مداخالت دارويی در

 .شرح دهد، اختالالت ادرنال، تيروييد، ديابت اختالالت اسيد و باز سندرم ديسترس تنفسی حاد،

   دانش فيزيولوژي و اصول عمومی بررسی و شناخت پرستاري در بيماران بدحال و خانواده هاي آن ها را با

تلفيق نموده و در شناخت نيازهاي مددجويان و خانواده هاي آن ها « مراقبت انسانی واتسون»اصول نظريه 

 مورد استفاده قرار دهد.

  شناخت نيازهاي مددجويان   تفسير نمايد و بر اساس آن قادر بهنتيجه آناليز گازهاي خون شريانی را به درستی

 باشد. 

  بر اساس پايه دانش پرستاري از بيماران بدحال و به ويژه نظريه مراقبت انسانی واتسون مشکالت و تشخيص

 هاي پرستاري مربوط به مددجويان بدحال و خانواده هاي آن ها را تعيين نمايد. 

 ي از بيماران بدحال و به ويژه نظريه مراقبت انسانی واتسون به تدوين برنامه بر اساس پايه دانش پرستار

 مراقبتی متناسب با تشخيص هاي پرستاري بپردازد.

  ،به عنوان يک عضو تيم مراقبت، اصول و شيوه هاي ايمن و صحيح تجويز اكسيژن، فيزيوتراپی قفسه سينه

نتيالتور و فرآيند جداسازي را بداند و در كالس و آزمايشگاه برقراري راه هوايی و مراقبت از آن، تنظيم مداوم و

 مهارت هاي بالينی نمايش دهد. 

 فعالیت های یادگیری و وظایف الزامی دانشجویان محترم:

 .)حضور منظم  )همراه داشتن كتاب و طرح درس الزامی است 

 مطالعه پيش از تدريس مطالب در كالس 

 ه مطالعه، تمرين و يا جست و جو اختصاص داده می شود. استفاده مناسب از ساعات كالسی كه ب 

  مشاركت در بحث ها و پاسخ گويی به سواالت 
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  تدوين برنامه مراقبت از مددجوي بستري در »مشاركت در كار گروهی بلند مدت ترمیICU  مبتنی بر

 به شرح ذيل: « نظريه مراقبت انسانی واتسون

وه، اعضاي هر گروه، تقسيم عادالنه كار بين اعضا و تعيين نفره، تعيين رهبر گر 12-8گروه  1تشکيل  .1

تاريخ جلسات مشاوره با فواصل معين و مناسب. در همين مرحله با يکی از دانشجويان كارشناسی ارشد به 

  عنوان منتور هماهنگی هاي الزم به عمل آيد و كل روند، تحت نظارت ايشان انجام گردد.

و تحويل خالصه مطالعات گروه  توسط كليه اعضاي گروه« انسانی واتسونمراقبت »مطالعه نظريه پرستاري  .2

  صفحه 0در 

تدوين فرم بررسی پرستاري بر اساس دانش فيزيولوژي، اصول عمومی و ويژگی هاي نظريه واتسون )ارائه  .1

 به صورت مکتوب(. 

پرستار و پزشک مربوطه/  مراجعه به بيمارستان و يافتن بيمار مناسب. برقراري ارتباط با بيمار، خانواده، .0

معرفی خود به بخش با معرفی نامه معتبر از دانشکده، تبيين هدف از ارتباط، اخذ شماره تماس و آدرس 

بيمار و در اختيار قرار دادن شماره تلفن رهبر گروه در اختيار بيمار )هدف از برقراري ارتباط با تيم مراقبت 

 ر است(طالعات بيشتر در مورد بيماو درمان، كسب ا

بررسی مددجو و خانواده بر اساس فرم طراحی شده ـ تلفيقی از اصول عمومی بررسی )منابع مختلف داده  .2

 از قبيل اخذ شرح حال، انجام معاينه فيزيکی، مطالعه و بررسی پرونده و يافته هاي پاراكلينيک( و نظريه

 واتسون.

 .راقبت انسانی واتسونطراحی يک برنامه مراقبت پرستاري خالقانه بر اساس نظريه م .9

 برنامه آماده ابتدا توسط منتور ارشد تأييد گرديده و سپس در كالس ارائه گردد. .0

 توجه:

  يک نسخه كامل از كليه منابع شامل مقاالت مورد استفاده، آدرس سايت مورد استفاده و پرينت صفحه

ت كتاب و صفحات مورد مورد نظر، كتاب )در صورت استفاده از كتاب، اسکن يا كپی از صفحه مشخصا

 استفاده( و ... همراه با نسخه نهايی تحويل داده شود.

  مطابق برنامه هر جا قرار است گزارش شفاهی در كالس ارائه گردد از يک وسيله سمعی ـ بصري مناسب

 استفاده شود. 

  معرفی شواهد »مطالعه و ارائه يک مقاله چاپ شده در ژورنال معتبر انگليسی زبان جهت ارائه در مبحث

 به صورت گروهی « نوين علمی

  

 فعالیت های اختیاری 

  آموزشی و تهيه گزارش   ، فيلم هايجست و جوي سايت هاي مفيد 

 مطالعات دارويی و گزارش مکتوب آن با ذكر منبع 

 های تدریس:شیوه
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 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزي شده   سخنرانی

 (TBLيادگيري مبتنی بر تيم)  (PBLيادگيري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

كار مطالعه در كالس و برگزاري كارگاه و تمرين، نمايش در آزمايشگاه مهارت هاي بالينی و كالس، ساير شيوه ها: 

    با روش هاي آرام بخشیگروهی كوتاه در كالس در تركيب 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 ساير وسايل: تجهيزات موجود در آزمايشگاه مهارت هاي بالينی

  02نمره از  4/8 :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   آزمون پايان ترم   آزمون ميان ترم

  شركت فعال در كالس   انجام تکاليف

 نوع آزمون
 غلط -صحيح جور كردنی          ايچندگزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

 منابع اصلی:

1. Al-Khafaji A, ICU Care of Abdominal Organ Transplant Patients , Pittsburgh Critical Care 

Medicine, 2013. 

2. Alspach J, core curriculum for critical care nursing 6th Ed. 

3. Black JM and Hawks JH. Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcome 

last Ed. 

4. Chulay M and Burns S. AACN essentials of critical care nursing 2nd ed, 2010.  

5. Elliot D, Aitken L and Chaboyer W. AACN'S essentials of critical care nursing 2nd ed, 2012.  

6. MarinoPL Sutin KM. The ICU Book, Wolters Kluwers Health, 2012. 

7. Sole ML, Klein DG and Moseley MJ. Introduction to Critical Care Nursing, 7th Ed.2016.  

8. Urden LD, Stacy KM and Lough ME. Critical care Nursing 8th ed, 2016. 

9. Wyckoff  M, Houghton D and LePage C, Critical Care: Concepts, Role, and Practice for the 

Acute Care Nurse Practitioner,2009. 

10. Woodrow P, Intensive Care Nursing: A Framework for Practice, Tylor and Francis, 2013. 

 :جهت انجام تکالیف منابع  

11. Alligood RA, Nursing theory, utilization and application 5th edi , St. Louis: Mosby 2014.  

12. George JB, Nursing theories, the base for professional nursing practice 5th ed, New jersy: 

Prentice hall 2002. 

13. Ulrich SP and Canale SW .Nursing care planning guides: for adults in acute, extended and 

home care settings last edi. 

14. Watson J, Nursing: The philosophy and science of caring. Boulder: The University Press of 
Colorado 2008. 

  :ـ لطفاً یادآوری

  پيشنهاد می گردد با توجه به سادگی متن كتاب پرستاري داخلی و جراحی برونر و همچنين مرور مطالب

 گذشته قبل از مطالعه منابع اصلی مطالب از اين منبع مطالعه و مرور شوند. 

https://global.oup.com/academic/content/series/p/pittsburgh-critical-care-medicine-pccm/?lang=en&cc=us
https://global.oup.com/academic/content/series/p/pittsburgh-critical-care-medicine-pccm/?lang=en&cc=us
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Woodrow%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Puderbaugh+Ulrich%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+Weyland+Canale%22
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 ه و مطالعه هم زمان با متن اصلی مورد استفاده در صورت استفاده از ترجمه هاي موجود، به صورت مقايس

 واقع گردد. منبع طراحی سواالت و پاسخ ها در آزمون نهايی، نسخه هاي اصلی كتب معرفی شده می باشد. 

  .تکاليف در زمان مقرر ارائه شوند 

  .فقط در ساعات ذكر شده جهت مشاوره مراجعه شود 

 جرا و ارائه انفرادي خودداري شودجه شود و از مشاوره، ادر انجام و ارائه تکاليف به مفهوم گروه تو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیارهای ارزشیابی   نمره  توضیحات 

 /. نمره كسر می شود.1 موجه و غير موجهبه ازاي هر جلسه غيبت 

 در صورت غيبت بيش از حد مجاز، مطابق با مقررات آموزشی دانشکده برخورد خواهد شد. 

 حضور و غياب  /.2

 استفاده از ساعات مطالعه و كار كالسی  /.2 س و ... باعث محروميت از اين قسمت از نمره می گردد. مواردي مثل خروج بی مورد از كال

 پاسخ به سواالت در هر جلسه  1 در صورت افزايش پاسخ ها، نمره تا دو برابر قابل افزايش می باشد. 

  2مطالعه نظريه و ارائه خالصه جامع با منابع متعدد./ 

  1مطابق فرم واتسون بررسی دقيق و كامل./ 

  2تشخيص هاي پرستاري مطابق نظريه واتسون ./ 

  1تدوين برنامه مراقبتی مطابق با نظريه./ 

  2اجراي برنامه ./ 

  2ارزشيابی./ 

ميزان مشاركت در كار گروهی ترمی و  0/1

 كيفيت كار 

 آزمون نهايی  2 ود. سواالت چهار گزينه اي، كوتاه پاسخ، صحيح ـ غلط، جور كردنی و تشريحی خواهند ب

 مازاد به شرح ذيل منظور خواهد شد.اختياري، نمره ر صورت انجام فعاليت هاي دتذكر:     0/8

 ( ارائه يک مقاله چاپ شده در ژورنال معتبر انگليسی زبانمعرفی شواهد نوين) : نمره  ./2 

 نمره/. 1 آموزشی و تهيه گزارش هر مورد: جست و جوي سايت هاي مفيد، فيلم هاي 

 نمره1هر مورد: مطالعات دارويی و گزارش مکتوب آن با ذكر منبع ./ 

 جمع
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 موفق باشيد.
 مژگان خادمی 

 69 زمستان

 منابع مفید تکالیف دانشجویان  عنوان مطالب تاریخ 

 معرفی درس و مقدمات  18/11/69  .9
 محيط مراقبت ويژه 

 2 

 مالحظات اخالقی، قانونی و فرهنگی در بخش هاي ويژه  22/11/69  .0
 انوادهبررسی بيماران بدحال و خ

 1معرفی شواهد نوين 
 مراقبت در مرگ مغزي

  2 و 0

 پرستاري در نارسايی حاد تنفسی 2/12/69  .3

 پرستاري در سندرم ديسترس تنفسی حاد

 2معرفی شواهد نوين 

كنترل عفونت و مراقبت از 
 كاتتر

 9و  2و 0

 1معرفی شواهد نوين  اختالالت اسيد و باز 6/12/69  .4
 تغذيه در بخش ويژه

 9و1

 0معرفی شواهد نوين تفسير آناليز گازهاي خون شريانی 19/12/69  .5

 كنترل درد در بخش ويژه

 9و1

 اكسيژن درمانی 21/12/69  .6

 1برقراري راه هاي هوايی 

 9و0  2 معرفی شواهد نوين

 1پرستاري در تهويه مکانيکی  12/1/60  .7

 انواع )دستگاه ـ مدها(

 9و0 0معرفی شواهد نوين

 2در تهويه مکانيکیپرستاري  22/1/60  .8

 تنظيم، جداسازي و عوارض

 9و0 1گزارش كار گروهی

پرستاري در اختالالت غدد آدرنال و تيروييد در بخش هاي  26/1/60  .9

 ويژه

 9 2گزارش كار گروهی

 2و0 1گزارش كار گروهی پرستاري از بيمار مبتال به تروما در بخش هاي ويژه 2/2/60  .92

 و مزمن نارسايی حاد كليه مراقبتهاي پرستاري در 12/2/60  .99

 دياليز خونی، انواع و مراقبتهاي آناصول  16/2/60  .90

 مراقبتهاي پرستاري در دياليز صفاقی 29/2/60  .93

 ض دياليزرمراقبتهاي پرستاري در عوا 2/1/60  .94

 زياليدر عوارض د يپرستار يمراقبتهادنباله  6/1/60  .95

 


