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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد

 
 جراحي اعصاب و اختالالت روانپزشكي( -)دستگاه عصبي 3طرح درس پرستاري مراقبت هاي ویژه اختصاصي 

 79-79نیمسال : دوم            واحد                 1  نظری : /تعدادنوع واحد

             

نیاز: مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي ویژه، پایش پرستاري، داروشناسي، پیش 
 پرستاري پیوند اعضا

                          4-9یکشنبه ها مامایی                               زمان: -دانشکده پرستاری 9مکان : کالس 

 11-11مشاوره: دوشنبه                  کارشناسی ارشد مراقبت ویژهجویان دانش  فراگیران:

 پرستو کردستانی مقدم دکتر مدرس: 
 

و جهت مراقبت بالینی از بیماران با اورژانس  آشنایی داشته باشند دانشجویان با آناتومی، فیزیولوژی سیستم اعصابرفتار ورودی: 

ضمن  سر، طناب نخاعی و ستون فقراتهمچنین جراحی و صدمات  /روانپزشکیمرتبط با اختالالت عصبیو شرایط حیاتی ها

ارتباط درمانی و ارزیابی کل نگر بیماران، رویکرد تفکر نقادانه و حل مساله را جهت مراقبت فردی و مبتنی بر شواهد بکار 

 گیرند.

 و اختالالت روانپزشكيجراحي اعصاب  -آشنایي با اصول مراقبت هاي ویژه پرستاري دستگاه عصبي هدف كلي:
 
 

 جلسه/تاریخ
 برگزاری

: آشنایی هدف کلی
 یان با دانشجو 

 

فعالیت یادگیری  روش تدریس هدف ویژه: دانشجو بتواند
 دانشجو

برنامه درسی، اهداف  92/11/29
درس، روش تدریس 

سرفصل و اهمیت 
و های ارائه شده 

مرور کلی به سیستم 
جهت اعصاب 

دانشجویان مقطع 
  مراقبت ویژه 

ویژگیها و جایگاه پرستار مراقبت ویژه 
شرح دهد. دو مورد از وضعیت را 

های بحرانی سیستم اعصاب که نیاز به 
بستری در بخش های مراقبت ویژه را 

 دارن را ذکر نماید.

روش پیش 
سازماندهنده 

 سخنرانی

 تعاملیسخنرانی، 

آناتومی و فیزیولوژی  9/19/29
، 

ارزیابی اختصاصی 
سیستم اعصاب 

،آزمونهای تشخیصی 
وروشهای پایش 

 پرستاری

 سطوح هوشیاری را شرح دهد.*
*ساختارهای مرتبط با درجات مختلف 

 هوشیاری را نام ببرد.
روش بررسی اعصاب حسی و *

 حرکتی جمجمه ای  را توضیح دهد.
روش بررسی اعصاب حسی و *

 حرکتی محیطی  را توضیح دهد.
های تشخیصی شامل آزمون*

LP,CT,MRI,EEG,EMG و
 آنژیوگرافی مغزی را را شرح دهد.

روش پیش 
سازماندهنده، حل 
 مساله، سخنرانی

مشارکت فعال در 
بحث گروهی، 

تحلیل پایش های 
پرستاری سیستم 
عصبی مبتنی بر 

 شواهد

 
11/19/29 
 

مدیریت افزایش فشار 
 داخل جمجمه

افزایش فشار داخل جمجمه  را *
 کند.تعریف 

علل ، فرایند و پاتوفیزیولوژي افزایش *
 فشار داخل جمجمه را توضیح دهد.

روشهای پایش افزایش فشار داخل *
 جمجمه را شرح دهد.

نحوه درمان افزایش فشار داخل را *
 توضیح دهد.

مراقبت هاي پرستاري در افزایش *
 فشار داخل جمجمه را شرح دهد.

کیس استادی، 
 سخنرانی، حل مساله

بی گایدالینهای ارزیا
مرتبط با نحوه 

مدیریت افزایش 
و  فشارداخل جمجمه

تشخیص های 
 پرستاری

اصول مراقبت ویژه  92/19/29
 در صدمات مغزی

علل و عوامل خطر را در ضربه 
 مغزی شرح دهد.

کیس استادی، 
 سخنرانی، حل مساله

 مشارکت در کالس
و ارائه مقاالت 
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 مکانیسم صدمه را شرح  دهد.*
پاتوفیزیولوژي ضربه مغزی را *

 توضیح دهد.
ثانویه را انواع ضربه مغزی اولیه و *

 توصیف کند.
عالئم و تستهای تشخیصی را  در *

 ضربه مغزی شرح دهد.
با  تدابیر درمانی را در ضربه مغزی*

 تاکید بر کاهش فشار داخل جمجمه
 توضیح دهد.

مرتبط با بررسی 
خطر در مصدومین 

 ترومای مغزی

اصول مراقبت ویژه  12/1/29
 در سکته های مغزی

علل خونریزي و حوادث عروق *
 مغزي را شرح دهد.

پاتوفیزیولوژي خونریزي و حوادث *
 عروق مغزي را توضیح دهد.

عالیم و بررسي خونریزي و حوادث *
 عروق مغزي را شرح دهد.

نحوه درمان خونریزي و حوادث *
 عروق مغزي توضیح دهد.

خونریزي و فرآیند پرستاري در *
 حوادث عروق مغزي را توضیح دهد.

کیس استادی، 
سخنرانی، حل 

 مساله، بحث گروهی

ارائه مقاالت مرتبط 
: با موضوع تدریس

مدیریت حوادث 
عروق مغزی در 

بخش های ویژه و 
یا نحوه  اورژانس

تریاژ بیماران 
 سکته مغزی

اصول مراقبت ویژه  99/1/29
در اختالالت عفونی 

 و التهابی مغز و
 نخاع

علل و انواع عفونت هاي داخل *
 جمجمه را شرح دهد.

پاتوفیزیولوژي مننژیت و آنسفالیت را *
 توضیح دهد.

عالیم و بررسي مننژیت و آنسفالیت *
 را شرح دهد.

نحوه درمان مننژیت و آنسفالیت را *
 توضیح دهد.

مراقبت هاي پرستاري در مننژیت و *
 آنسفالیت را توضیح دهد.

کیس استادی، 
 سخنرانی، حل مساله

ارائه مقاالت مرتبط 
و تخیص  مدیریتبا 

های پرستاری در 
 مننژیت و آنسفالیتها

اصول مراقبت ویژه  9/9/29
در حمالت صرع و 

 تشنج

علل و عوامل خطر را در تشنج شرح *
 دهد.

 پاتوفیزیولوژي تشنج را توضیح دهد.*
 انواع تشنج را نام ببرد.*
انواع صرع کوچک و بزرگ را *

 تشریح کندد.
تستهای تشخیصی را  در صرع شرح *

 دهد.
تدابیر درمانی را در صرع توضیح *

 دهد.

کیس استادی، 
 سخنرانی، حل مساله

ارائه گایدالین 
مرتبط با مدیریت 
حمله تشنج مداوم، 
 مشارکت در کالس

اصول مراقبت ویژه  2/9/29
در ضایعات فضاگیر 

 مغز و نخاع

وپاتوفیزیولوژی علل ،عوامل خطر *
تومورها ی سیستم عصبي را شرح 

 دهد.
پاتوفیزیولوژی تومورها ی سیستم *

 عصبي را شرح دهد.
عالئم و تستهای تشخیصی را  در *

 تومورها ی سیستم عصبي شرح دهد..
تدابیر درمانی در تومورها ي  سیستم *

 عصبي را توضیح دهد.
تومورها ي  *مراقبت هاي پرستاري در 

 را شرح دهد.سیستم عصبي 

کیس استادی، 
سخنرانی، حل مساله 

به کمک 
 ویدئوپروژکتور

ارائه کیس استادی، 
 مشارکت در کالس

اصول مراقبت ویژه  19/9/29
-در اختالالت عصبی

 عضالنی

عضالني -انواع بیماري هاي عصبي*
 را نام ببرد.

علل ،عوامل خطر وپاتوفیزیولوژی *

کیس استادی، 
سخنرانی، حل مساله 

به کمک 

مشارکت فعال در 
کالس، ارائه کیس 
استادی و مقاالت 
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میاستنی گراویس وسندرم گلین باره را 
 شرح دهد.

پاتوفیزیولوژی میاستنی گراویس *
 وسندرم گلین باره را شرح دهد.

عالئم و تستهای تشخیصی را  در *
میاستنی گراویس وسندرم گلین باره 

 شرح دهد..
تدابیر درمانی در میاستنی گراویس *

 وسندرم گلین باره را توضیح دهد.
مراقبت هاي پرستاري در میاستنی *

ره را شرح گراویس وسندرم گلین با
 دهد.

مرتبط با نحوه  ویدئوپروژکتور
مدیریت و اسسمنت 
میاستنی گراویس و 

 سندرم گیلن باره

اصول مراقبت ویژه  91/9/29
 در صدمات نخاع

علل و عوامل خطر را در صدمات *
 دهد.نخاعی شرح 

مکانیسم های صدمه را صدمات نخاعی 
 شرح  دهد.

پاتوفیزیولوژي صدمات نخاعی را *
 توضیح دهد.

عالئم و تستهای تشخیصی را  در *
 صدمات نخاعی شرح دهد.

تدابیر درمانی را در صدمات نخاعی *
 توضیح دهد.

کیس استادی، 
سخنرانی، حل مساله 

به کمک 
 ویدئوپروژکتور

مشارکت در کالس، 
 کیس استادیارائه 

نحوه مدیریت و  12/9/29
مراقبت از بیماران 

در فوریتهای 
 روانپزشکی

انواع فوریت هاي روانپزشكي را *
 توضیح دهد.

بررسي و ارزیابي بیماران در فوریت *
 هاي روانپزشكي را شرح دهد.

علل، عالیم و درمان دلیریوم در *
 بیماران را شرح دهند

 علل، عالیم و درمان مسمومیت با*
 الكل را شرح دهند

 انواع مواد مخدر را شرح دهند*
عالیم و درمان مسمومیت با مواد را 

 شرح دهند
درمان مسمومیت با مواد را شرح *

 دهند
علل، عالیم و درمان با الكترو شوك *

 را شرح دهند
علل، عالیم و نحوه برخورد با *

 خودكشي را شرح دهند
علل، عالیم و درمان سندرم *

خیم در بیماران را شرح نورولپتیك بد
 دهند

علل، عالیم و درمان مسمومیت با *
 كربنات لیتیومرا شرح دهند

کیس استادی، 
سخنرانی، حل مساله 

به کمک 
 ویدئوپروژکتور

ارائه مقاالت مرتبط 
با نحوه مدیریت 

دلیریوم و فوریتهای 
 روانپزشکی

 
 نحوه ارزشیابی

 میزان امتیاز معیارهای ارزشیابی

 %12 مشارکت فعال در کالس حضور منظم و
 %92 ارائه یک سمینار مرتبط با موضوعات تدریس

در مورد  گایدالینها-مبتنی بر شواهد ارائه یک مرور مختصر
اختالالت مغز و اعصاب در یا مدیریت  مداخالت پرستاری

 بخش های ویژه یا اورژانس

02% 

 %12 آزمون نهایی
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