
                                         

 

 

 

 

 

 

 پرستاری مراقبت ویژه

 : درس شرح

کلیه، به فراگیری  در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با مبانی آناتومی و فیزیولوژی سلول های قلب، ریه و

انجام مداخالت پرستاری  ه مربوط به این اندام ها می پردازند و به این ترتیب توانایی الزم برایمراقبت های ویژ

 را در موقعیت های واقعی در بخش های ویژه را کسب می نمایند.

 

 هبیماری ها و اختالالت ویژ بادانشجویان آشنایی هدف کلی: 

در بخش مراقبت  یمراقبت های پرستار قلبی، ریوی و کلیوی و علل، عوامل موثر، عالیم و درمان ها و اصول 

  کارگیری این اصول در بالینهای ویژه به منظور به 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

 ویژه                                        هاي مراقبت پرستاري :درس عنوان

 واحد 2:  واحد تعداد                                                                 نظري                  :درس نوع

 ترم: ششم                                                                                کارشناسیمقطع: 

 3پبش نیاز: پرستاري بزرگساالن / سالمندان 

                                  6کالس شماره :                                                نفر                     33     :دانشجو تعداد 

 حیدري زاده دکتر –آقاي یاراحمدي دکتر رئوفی،   :مدرسین             حیدري زاده دکتر  :درس مسئول
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 :رفتاري اهداف

 باشد: قادر که رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در

 تهویه و تنفس را تعریف کند. .1

 مکانیک تنفس و تبادالت گازی را شرح دهد. .2

 حجم ها و ظرفیت های تنفسی را شرح دهد. .3

 منحنی تجزیه هموگلوبین را تفسیر کند. .4

 باز را توضیح دهد. -فیزیولوژیک برای تنظیم تعادل اسیدمکانیزیم های  .5

 اسیدوز و آلکالوز تنفسی را تشخیص دهد. .6

 اسیدوز و آلکالوز متابولیک را تشخیص دهد. .7

 نحوه تهیه نمونه خون شریانی را توضیح دهد. .8

 نتایج آزمایش گازهای خون شریانی را تفسیر کند. .9

 هایپوکسی و هایپوکسمی را توضیح دهد. .11

 های محتلف تجویز اکسیژن را شرح دهد.سیستم  .11

 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد. .12

 انواع راه های هوایی مصنوعی و روش استفاده از آن ها را شرح دهد. .13

 روش های لوله گذاری داخل تراشه را شرح داده، عالئم اینتوباسیون صحیح را نام ببرد. .14

 عوارض لوله گذاری داخل تراشه را توضیح دهد. .15

 ع نارسایی حاد تنفسی را توضیح دهد.انوا .16

 شرح دهد. ARFتظاهرات بالینی را در  .17

 تدابیر طبی و پرستاری را در نارسایی حاد تنفسی توضیح دهد. .18

 را شرح دهد. ARDSپاتوفیزیولوژی سندرم  .19

 را توضیح دهد. ARDSتدابیر پرستاری و درمانی را  .21

 اهداف تهویه مصنوعی را توضیح دهد. .21

 تهویه مصنوعی و نحوه عمل آن ها را شرح دهد.انواع ماشین های  .22

 مدها یا طرح های تهویه و موارد استفاده از هر یک را توضیح دهد. .23

 مانورهای فشاری را بر روی ونتیالتور شرح دهد. .24

 نحوه تنظیم ونتیالتور را شرح دهد. .25

 عوارض جانبی تهویه مکانیکی را توضیح دهد. .26

 ه مکانیکی را توضیح دهد.مراقبت های پرستاری از بیمار تحت تهوی .27

 بررسی های پاراکلینیکی و معاینات فیزیکی بیمار تحت تهویه مکانیکی را شرح دهد. .28

 معیارهای جدا کردن بیمار از دستگاه ونتیالتور را بیان کند. .29



 روش های جداسازی بیمار از ونتیالتور را شرح دهد. .31

 مسئولیت های پرستار در طول جداسازی توضیح دهد. .31

 میکروسکوپی کلیه را شرح دهد.آناتومی  .32

 اعمال تنظیمی کلیه را توضیح دهد. .33

 اعمال هورمونی کلیه را شرح دهد. .34

 روش های بررسی و شناخت تشخیصی مربوط به سیستم کلیوی را توضیح دهد. .35

 پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کلیه را توضیح دهد. .36

 مراحل نارسایی حاد کلیه را شرح دهد. .37

 ی حاد کلیه را بیان کند.تظاهرات بالینی نارسای .38

 تدابیر مراقبتی و درمانی نارسایی حاد کلیه را شرح دهد. .39

 پاتوفیزیولوژی نارسایی مزمن کلیه را شرح دهد. .41

 تدابیر پرستاری مربوط به نارسایی مزمن کلیه را توضیح دهد. .41

 عوارض نارسایی مزمن کلیه را شرح دهد. .42

 اصول دیالیز صفاقی را توضیح دهد. .43

 دیالیز صفاقی را شرح دهد.روش های  .44

 اصول مراقبت از بیمار تحت دیالیز صفاقی را توضیح دهد. .45

 برنامه آموزشی بیماران تحت دیالیز صفاقی را شرح دهد. .46

 روش های پیوند کلیه را بیان کند. .47

 توجهات قبل از عمل را شرح دهد. .48

 عوارض پیوند کلیه را توضیح دهد. .49

 برنامه آموزش به بیمار تحت پیوند کلیه را شرح دهد.  .51

 سلول های قلب را توضیح دهد.  ویژگی های .51

 و نحوه عملکرد سلول قلبی را توضیح دهد. ساختمان سلول .52

 عوامل موثر در بروز بیماری های ایسکمیک قلب را شرح دهد. .53

 تغییرات الکتروکاردیوگرام را در آنژین های صدری تشخیص دهد. .54

 های تشخیصی بیماریهای ایسکمیک قلب را توضیح دهد.روش  .55

 روش های عروق سازی مجدد کرونر را شرح دهد. .56

 تدابیر جراحی در بیماری های دریچه ای قلب را توضیح دهد. .57

 روش انجام عمل پیوند قلب را شرح دهد. .58

 عمل پریکاردکتومی را توضیح دهد. .59

 آمادگی های قبل از عمل جراحی قلب را توضیح دهد. .61



 وش های بررسی و اداره بیمار بعد از جراحی قلب را توضیح دهد.ر .61

 عوارض مهم بعد از جراحی قلب را نام ببرد. .62

 تدابیر پرستاری و پزشکی برای کنترل عوارض بعد از عمل جراحی قلب را توضیح دهد. .63

 علل و روش استفاده از پمپ بالنی داخل آئورت را شرح دهد. .64

 

 :تدریس روش

 پاسخ و پرسش سخنرانی،

 

 وسایل کمک آموزشی:

 

 وایت برد               پروژکتور اسالید

 

 نوع آزمون: 

 غلط -چند گزینه ای                 تشریحی کوتاه پاسخ                   تشریحی       جور کردنی         صحیح

 

 

 :ارزشیابی روش

 %5حضور فعال در کالس  -1

 %41     ان ترممیامتحان  -2

 %55    ترم امتحان پایان -3

 

 بع اصلی: امن

و دیالیز.   CCU-ICU. مراقبت های پرستاری ویزه در بخش های 1393ذاکری مقدم م، علی اصغرپور م.  -

 تهران. چاپ منصور، چاپ نهم. 

 . تهران. نشر نور دانش.ICUمراقبت های ویژه در  .مفرد م، شیری ح نیک روان -

 

 

 



 88-88اول   نیمسال                                                 ویژه هاي مراقبت پرستاري :درس عنوان

 درس بندي زمان جدول

 مدرس عنوان تاریخ جلسه

 دکتر حیدري زاده آناتومی و فیزیولوژي تنفس 3/3/88 اول

 دکتر حیدري زاده آشنایی با اختالالت اسید و باز 01/3/88 دوم

راه هاي هوایی  -درمانیآشنایی با روش هاي اکسیزن  03/3/88 سوم

 مصنوعی

 دکتر حیدري زاده

 دکتر حیدري زاده (ARFآشنایی با نارسایی حاد تنفسی ) 24/3/88 چهارم

 دکتر حیدري زاده آشنایی با تهویه مکانیکی 0/8/88 پنجم

 دکتر حیدري زاده آشنایی با نحوه مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی 8/8/88 ششم

 دکتر حیدري زاده نارسایی حاد کلیه -آناتومی و فیزیولوژي کلیه 22/8/88 فتمه

 دکتر حیدري زاده درمان هاي جایگزین کلیه -نارسایی مزمن کلیه 28/8/88 هشتم

 

 


