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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو  مقطع      یژه و اورژانسو: گروه آموزشی پرستاری مامایی خرم آباددانشکده:

 

        نظری                                                                     د:نوع واح           2          تعداد واحد:         ویژه های مراقبت پرستارینام درس: 

 یش نیاز:پ 

 مجازی مکان برگزاری:  8 -01  :ساعت  چهارشنبه    :ززمان برگزاری کالس: رو

آقای  -دکتر رئوفی -دکتر حیدری زاده مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر رئوفی مسئول درس: نفر 01 تعداد دانشجویان:

 یاراحمدی

  شرح دوره:

 

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

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

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

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

قلبی، ریوی و کلیوی و علل، عوامل موثر، عالیم و درمان ها و  هژبیماری ها و اختالالت وی بادانشجویان آشنایی 

  در بخش مراقبت های ویژه به منظور به کارگیری این اصول در بالین یمراقبت های پرستار اصول

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،هداف کلینسبت به ا که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 

 باشد: قادر که رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در
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 ف کند.تهویه و تنفس را تعری .0

 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. .0

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

 اسیدوز و آلکالوز تنفسی را تشخیص دهد. .6

 دهد.اسیدوز و آلکالوز متابولیک را تشخیص  .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. .01

 سیستم های محتلف تجویز اکسیژن را شرح دهد. .00

 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد. .02

 ح دهد.انواع راه های هوایی مصنوعی و روش استفاده از آن ها را شر .03

 روش های لوله گذاری داخل تراشه را شرح داده، عالئم اینتوباسیون صحیح را نام ببرد. .00

 عوارض لوله گذاری داخل تراشه را توضیح دهد. .05

 انواع نارسایی حاد تنفسی را توضیح دهد. .06

 شرح دهد. ARFتظاهرات بالینی را در  .07

 تدابیر طبی و پرستاری را در نارسایی حاد تنفسی توضیح دهد. .08

 را شرح دهد. ARDSپاتوفیزیولوژی سندرم  .09

 را توضیح دهد. ARDSتدابیر پرستاری و درمانی را  .21

 اهداف تهویه مصنوعی را توضیح دهد. .20

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

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

 روی ونتیالتور شرح دهد.مانورهای فشاری را بر  .20

 نحوه تنظیم ونتیالتور را شرح دهد. .25

 عوارض جانبی تهویه مکانیکی را توضیح دهد. .26

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

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

 ز دستگاه ونتیالتور را بیان کند.معیارهای جدا کردن بیمار ا .29

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

 مسئولیت های پرستار در طول جداسازی توضیح دهد. .30
 

 

 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی
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 (TBL) تیم یادگیری مبتنی بر  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 :سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 در بعضی جلسات بر اساس محتوای آموزشی، کیس ارائه شده و از دانشجو فیدبک گرفته می شود.

 

 وسايل کمک آموزشی:  

        * فضای مجازی اسکاری روم       *کامپیوتر               پروژکتور ویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 آزموننوع 

  غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

 
 

 

 منابع فارسی:

و دیاالیز.   CCU-ICUویزه در بخش هاای . مراقبت های پرستاری 0393ذاکری مقدم م، علی اصغرپور م.  -

 تهران. چاپ منصور، چاپ نهم. 

 . تهران. نشر نور دانش.ICUنیک روان مفرد م، شیری ح. مراقبت های ویژه در  -

 . مجموعه کامل دروس ارشد ویژه. تهران. چاپ بشری، چاپ اول.0393ذوالفقاری م و همکاران.  -

 

 

 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری سهشماره جل

 حیدری زاده آناتومی و فیزیولوژی تنفس 05-00-99 0

 حیدری زاده اختالالت اسید و باز و مراقبت های پرستاری آن 22-00-99 2

 حیدری زاده روش های اکسیژن درمانی -آشنایی با بخش مراثبت ویژه  29-00-99 3
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 حیدری زاده ی و نحوه حفظ و نگهداری آن هاراه های هوایی مصنوع 16-02-99 0

5 
 حیدری زاده ( و مراقبت های پرستاری آنARFنارسایی حاد تنفسی ) 02-02-99

 حیدری زاده مودها و پارامترهای آن -تهویه مکانیکی  21-02-99 6

 حیدری زاده جدا کردن بیمار از ونتیالتور 20-02-99 7

 حیدری زاده ار تحت تهویه مکانیکیمراقبت پرستاری از بیم 27-02-99 8

 

 

 طرح درس روزانه 

 جلسه اول:

تبادالت گازی در سطح  -حجم ها و ظرفیت های ریوی  -تهویه -سلول اپیتلیال و عملکرد آن ها -فیزیولوژی تنفس

 -فیوژنعواملی موثر بر تهویه و پر -توزیع تهویه و پرفیوژن -تبادالت گازی بین خون و سلول های بدن -آلوئول ها

  P50 - هموگلوبین -منحنی تجزیه اکسیژن -نحوه حمل اکسیژن و دی اکسید کربن در خون 

 جلسه دوم:

 -مکانیزم های فیزیولوژیک جبرانی تعادل اسید و باز -تعادل اسید و باز در بدن -آشنایی با اختالالت اسید و باز

و  ABG( Arterial Blood Gas)  - اختالالت اسید و باز ) تشخیص ها و مراقبت های پرستاری آن(

محل های به دست آوردن خون  -  ABGموارد ممنوعیت  ABG  -موارد استفاده از  - ABG – پارامترهای آن

 - ABGروش انجام  - Allen’s testتست آلن  - ABGمراحل انجام  - ABGاحتیاط ها در انجام  - شریانی

 گامهای تفسیر گازهای خون شریانی  ABG -عوارض – ABGپارامترهای مورد نیاز جهت انجام آزمایش 

اختالالت اسید و باز جبران شده نسبی )تحت   -(Uncompensation) اختالالت اسید و باز جبران نشده )حاد(

 Complete) اختالالت اسید و باز با جبران کامل )مزمن(-(Partial Compensation) حاد(

Compensation)- ز اختالالت مرکب اسید و با(Mixed disorder)- ش های تشخیص اختالل ساده از رو

 قانون طالیی دوم -قانون طالیی اول - Sladenروش  -مرکب

 جلسه سوم:

روشهای تقسیم بندی    -ICUخصوصیات بیماران     -بر اساس نیازهای مراقبتی ICUطبقه بندی  -ICUتاریخچه 

 ICU- ویژگی های محیط فیزیکی ICU   - خصوصیات پرسنل ICU -  اختالالت حسی شایع درICU  و

اکسیژن درمانی و عوارض  -اثرات قلبی و مغزی هایپوکسمی: -هایپوکسمی و هایپوکسی -مراقبت های پرستای آن

ماسک  -ماسک ساده صورت-کانوالی بینی، سوند بینی) سیستمهای با جریان کم -روش های تجویز اکسیژن -آن

 -(تجویز اکسیژن از طریق ترانس تراکیال - T- Tube (T-Piece) -رتچادر اکسیژن صو-ذخیره کننده اکسیژن

 (Venturi Maskماسک ونچوری    )سیستمهای با جریان زیاد 

 جلسه چهارم:

 -(Oropharyngeal)راه هوایی دهانی حلقی   -(Pharyngeal)راه هوایی حلقی   -انواع راههای هوایی مصنوعی

مزایای لوله  -(Endotracheal Tube)لوله داخل تراشه    -(Nasopharyngeal)راه هوایی بینی حلقی  
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 - Nasotracheal  لوله گذاری تراشه از طریق بینی مزایای -Orotrachealگذاری تراشه از طریق دهان  

لوله  -عوارض بعد از اکستوبه عوارض بعد از لوله گذاری داخل تراشه -عوارض حین لوله گذاری داخل تراشه

ساکشن  -مراقبت از لوله تراکئوستومی -تراکئوستومی عوارض  -(Tracheostomy Tube)  تراکئوستومی  

 داخل تراشه و مراقبت های پرستاری آن

 :جلسه پنجم

 -ARFانواع  -تشخیص نارسایی حاد تنفسی - Acute Respiratory Failure(ARF) نارسایی حاد تنفسی

 -نارسایی حاد تنفسی هیپوکسمیک بدون هایپرکاپنی -ی  نارسایی حاد تنفسی هیپوکسمیک همراه با هایپرکاپن

 سندرم دیسترس تنفسی حاد -ARFمراقبت های پرستاری در  - ARFتظاهرات بالینی 

Acute Respiratory Distress Syndrom  (ARDS)-   عوامل خطرARDS   -     پاتوفیزیولوژی

ARDS -   مراحلARDS (مرحله فیبروتیک -م یا پرولیفراتیومرحله ترمی  - مرحله آسیب یا اگزودا )-  عالئم

 تشخیص ها و مراقبتهای پرستاری -  ARDSدرمان طبی    - ARDSتشخیص  -ARDSبالینی  

 جلسه ششم:

تقسیم بندی دستگاههای تهویه  -موارد استفاده از تهویه مکانیکی -(Mechanical Ventilation)تهویه مکانیکی

ریه آهنی )تانگ  -انواع تهویه مکانیکی با فشار منفی -ونتیالتور فشار مثبت( -) ونتیالتور فشار منفی مکانیکی

مزایا و معایب تهویه مکانیکی  –زره قفسه سینه )کاسه الک پشت(  -بدن پوش )ریه پوش یا کت بارانی(  -تنفسی( 

یه مکانیکی با فشار نواع تهوا -(Positive Pressure Ventilators) تهویه مکانیکی با فشار مثبت -با فشار منفی

تهویه  - Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB)تنفس متناوب با فشار مثبت  -مثبت

 -(IPPB)موارد استفاده و منع مصرف  و عوارض  -Continuous Mechanical Ventilationمکانیکی مداوم 

 واع ونتیالتورهای فشار مثبت با فرکانس باالان -Ventilators Pressure Cycledونتیالتورهای فشاری دوره ای  

High Frequency Positive Pressure Ventilation (HFPPV)-     تنفس فشار مثبت با فرکانس باال

High Frequency Positive Pressure Ventilation (HFPPV) - تنفس جت با فرکانس باال  High 

Frequency  Jet Ventilation (HFJV)- ا فرکانس باال                                       نوسانی بHigh 

Frequency Oscillation (HFO)- عوارض ونتیالتورهای فشار مثبت با فرکانس باال 

مد تهویه کنترلی  Controlled Mechanical Ventilation (CMV) -مد تهویه کنترلی -مدهای تهویه ای 

 Assisted Mechanical     مد تهویه کمکی -Assisted controlled Ventilation (ACV)کمکی  

Ventilation (AMV)-  مدتهویه متناوب اجباریIntermittent Mandatory Ventilation (IMV) - 

 Synchronized Intermittent Mandatory (SIMV)مد تهویه اجباری متناوب هماهنگ شده   

Ventilation  -   مد تهویه دقیقه ای اجباریMandatory Minute Ventilation (MMV)- یه مد تهو

 Pressure Supportمد تهویه با حمایت فشاری   - Spontaneous Ventilationارادی 

Ventilation(PSV)  -  مد تهویه حمایتی فشاری خودبخودیSpontaneous Pressure Support 

Ventilation(SPSV)  -   فشار مثبت مداوم راه هوایی Continious Positive Airway Pressure 

(CPAP) -   مد فشار مثبت انتهای بازدمی Positive End Expiratory Pressure (PEEP)-  مد تهویه

          Spontaneous Pressure Support Ventilation(SPSV)حمایتی فشاری خودبخودی  
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مد فشار مثبت انتهای  -Continious Positive Airway Pressure (CPAP)مثبت مداوم راه هوایی  فشار 

  PEEPعوارض  -Positive End Expiratory Pressure (PEEP)  بازدمی

 جلسه هفتم:

جدا سازی بیمار  -علل مربوط به بیمار -علل مربوط به ونتیالتور - Patient Fightingجنگ بیمار با ونتیالتور      

روشهای  -سازی بیمار از ونتیالتور  مراحل جدا -ز ونتیالتورمعیارهای جداسازی بیمار ا -weaningاز ونتیالتور      

شرایط  -جدا سازی بیمار از ونتیالتورمراقبت های پرستاری جهت  -مقدمات جدایی بیمار از ونتیالتور فراهم سازی 

 وصل مجدد بیمار به ونتیالتور

 جلسه هشتم:

 مراقبت های پرستاری از بیمار وصل به ونتیالتور

 


