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گروه                          آبادپرستاری و مامایی خرم دانشکده:

 پرستاری ویژه آموزشی:

  ویژه       های پرستاری مراقبتکارشناسی ارشد    تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 69-69 اول: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

                         های پیشرفته پرستاریپایش :نام واحد درسی

   3  تعداد واحد:

                                               نظری د:نوع واح

 ندارد یش نیاز:پ 

 8-11و دوشنبه ساعت  8-11شنبه ساعت  زمان برگزاري كالس: 

 5کالس مکان برگزاری:   

  دکتر فاطمه گودرزی مسئول درس:  9 تعداد دانشجویان:

  

دکتر حیدریان، دکتر پرستو  روف الفبا(:)به ترتیب ح اساتید

 کردستانی، دکتر فاطمه گودرزی

 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

های پیشرفته از بیماران در این واحد درسی اصول اساسی در پایش

های حیاتی بددن شدامس سیسدتم تحت مراقبت ویژه در زمینه سیستم

های مربدو  بده مسدا س همچنین پایشقلب و عروق، اعصاب و تنفس 

دردی، پدایش مربو  به بیماران تحت مراقبت ویژه نظیر درد و بی

هدای گدردد  مادارتای ارا ه و بحد  مدیهای تغذیهعفونی و پایش

هایی برای پایش این آزمایشگاهی و تصویربرداری نیز بعنوان روش

 گیرد بیماران با رویکرد پرستاری مورد بح  قرار می

 

 )لطفا شرح دهید(دف کلی: ه

های مختلف های پرستاری ویژه در بخشآشنایی با اصول عمومی پایش

 مراقبت ویژه

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید

رود در پایان دوره تدریس قادر از دانشجویان محترم انتظار می

 باشند:

ماران تحت مراقبت ویژه و چگونگی اخذ شرحال مربو  به بی  1

 ها را شرح دهند معاینات بالینی آن

های محیطی بخش مراقبت ویژه را با تأکید بر پایش  2

 استانداردهای بخش مراقبت ویژه شرح دهند 

اصول پایش و کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه را شرح   3

 دهند 

های های مختلف سیستم عصبی با تاکید بر تفسیر دادهپایش  4

 و مداخالت پرستاری مناسب را شرح دهد  حاصس

عروقی با تاکید بر تفسیر -های مختلف سیستم قلبیپایش  5

 های حاصس و مداخالت پرستاری مناسب را شرح دهد داده

-های مختلف سیستم تنفسی را با تاکید بر تفسیر دادهپایش  6
 های حاصس و مداخالت پرستاری مناسب شرح دهد 
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آرامبخشی و شلی عضالنی را با دردی، های درد و بیپایش  7

های حاصس و مداخالت پرستاری مناسب تاکید بر تفسیر داده

 شرح دهد 

ای بیمار تحت مراقبت ویژه را با تاکید بر های تغذیهپایش  8

 های حاصس و مداخالت پرستاری مناسب شرح دهد تفسیر داده

های های آزمایشگاهی و تکنیکهای مربو  به ماارتپایش  9

های حاصس و داری را با تاکید بر تفسیر دادهتصویربر

 مداخالت پرستاری مناسب شرح دهد 

 

 های تدریس:شیوه

  *سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 *پرسش و پاسخ 

 *(PBLیادگیری مبتنی بر حس مسئله)  *بح  گروهی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 حضور منظم و به موقع در تمامی جلسات  1

حضور در جلسات با آمادگی قبلی درخصوص مباح  و مشارکت   2

 %11های مربو  به موضوع تدریس: فعال در بح 

 ارا ه تکالیف مورد نظر اساتید محترم:  3

( در هر Bib cardارا ه کتبی و شفاهی مقاالت خالصه شده ) -

 %21جلسه بر اساس عناوین موضوعات درسی: 

 %21ارا ه یکی از موضوعات درسی در یک جلسه تدریس:  -

باشد و در صورت عدم نکته: انجام و ارا ه تکالیف الزامی می

انجام حتی یک مورد از تکالیف نمره بصورت ناتمام اعالم خواهد 

 شد 

 %41امتحان پایان ترم:   4

 

   وسایل کمک آموزشی:

 *پروژکتور اسالید  *خته و گچت * وایت برد

  

 -------------- لطفًا نام ببرید()  سایر موارد

 

   )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 41آزمون پایان ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد 41انجام تکالیف 

 نمره درصد 11

 ----------( ببرید ناملطفًا سایر موارد )

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    * تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
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 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

1. Marianne Chulay, Suzanne M. Burn. 2010. AACN Essentials of Critical Care 

Nursing—Pocket Handbook. New York: Mc Grow-Hill. 

2. Alspach Joanne Grif.. 2006. Core curriculum for critical care nursing. Sunders 

Ehsevier Inc. 

3. Paul L. Marino. 2014. The ICU book. Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معرفی طرح و برنامه  29/6/1395 1

 درسی

اخذ شرح حال و معاینات 

)با تمرکز بر  بالینی

تعیین و ثبت منابع شرح 

حال، معرفی خود و گروه 

-های ویژه، ماارتمراقبت
های مناسب ارتبا  

غیرکالمی، اخذ سیستماتیک 

ی شرح حال، شرح حال عموم

پرستاری، شرح حال 

های ویژه مراقبت

پرستاری، هوشیاری در 

مورد شرایط پرخطر، صدمه 

بیمار به خود، صدمه 

بیمار به دیگران، صدمه 

دیگران به بیمار و 

کارکنان، وسایس خطرناک 

های و حمس آن در بخش

مراقبت ویژه، تفسیر 

ها توسط بالینی داده

پرستار مراقبت ویژه، 

 شرح حال خانوادگی و

توجه به شرایط و 

احتیاطات خاص، بررسی 

وضعیت روانی، اجتماعی، 

اقتصادی خانواده و توجه 

به شرایط و احتیاجات 

 خاص(

 دکتر گودرزی

اخذ شرح ادامه مبحث " 3/7/1395 2

 "حال و معاینات بالینی
 دکتر گودرزی

)با  پایش سیستم عصبی 5/7/1395 3

های تمرکز بر پایش

 دکتر کردستانی
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غیرتااجمی، همودینامیک، 

معیارهای سنجش هوشیاری 

و پایش آن، پایش محتوای 

فکر و تکلم، اعصاب 

گانه، پایش سیستم دوازده

های سیستم حرکتی، پایش

های حسی، فناوری

های غیرتااجمی پایش

سیستم عصبی، تجزیه و 

ها و مداخالت تحلیس داده

های پرستاری، پایش

تااجمی، اصول و 

ای پایش هاندیکاسیون

تااجمی فشار داخس 

های آوری دادهجمجمه، جمع

پایش تااجمی فشار داخس 

جمجمه، پایش تااجمی 

اکسیژن مغزی، تجزیه و 

ها و تحلیس مناسب داده

 مداخالت پرستاری(

)با تمرکز  های محیطیپاش 11/7/1395 4

بر پاکیزگی عمومی محیط 

های ویژه، کار مراقبت

های در بخش عبور و مرور

مراقبت ویژه در ارتبا  

با فضای آلوده و تمیز، 

کیفیت هوای محیط، درجه 

حرارت، و رطوبت، 

پاگیزگی و چیدمان مناسب 

ابزار و تجایزات پزشکی، 

دسترسی منطقی به تمام 

های تجایزات الزم، بررسی

ای تجایزات و دوره

 ها(کالیبراسیون آن

 دکتر گودرزی

 دکتر کردستانی م عصبیپایش سیست 12/7/1395 5

)با  پایش و کنترل عفونت 17/7/1395 6

گیری تمرکز بر نمونه

صحیح آزمایشگاهی از 

بیماران و کارکنان، 

گیری صحیح از نمونه

محیط، ارزیابی عفونت، 

شناسایی عوامس خطر 

عفونت، استراتژی کاهش 

خطر عفونت، اصول کنترل 

گزاری در عفونت، سیاست

امر کنترل عفونت، 

اهکارهای پایبندی به ر

 دکتر گودرزی
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اصول کنترل عفونت، 

شناسایی عادات رفتاری 

خطرساز در گسترش عفونت، 

رفتارهای پرخطر در پخش 

عفونت به خود، بیماران، 

-درمانگران و مالقات

گیری کنندگان، نمونه

صحیح محیطی و انسانی 

برای کنترل عفونت و 

شناسایی عوامس بروز 

 اپیدمی عفونی(

 دکتر کردستانی پایش سیستم عصبی 19/7/1395 7

 دکتر گودرزی پایش و کنترل عفونت 24/7/1395 8

 دکتر کردستانی پایش سیستم عصبی 26/7/1395 6

 پایش سیستم قلبی عروقی 1/8/1395 11

های )با تمرکز بر پایش

غیرتااجمی قلبی عروقی، 

تایه نوار قلبی بطور 

کامس و درست، انجام 

ر قلب، مناسب پایش نوا

های گیری شاخصاندازه

قلبی به روش غیرتااجمی، 

پایش سیستم عروق محیطی، 

پایش غیرتااجمی فشار 

های تااجمی خون، پایش

های قلبی عروقی، پایش

تااجمی فشار خون، پایش 

فشار وریدهای مرکزی و 

نگاداری کاتترهای 

مرکزی، کاتتر شریان 

های وریدی و گرفتن داده

های مربوطه، تفسیر داده

کاتتر شریان ریوی، 

نگاداری کاتتر شریان 

ریوی، موارد بح  

برانگیز کاتتر شریان 

 ریوی(

 دکتر گودرزی

 های سیستم تنفسیپایش 3/8/1395 11

های )با تمرکز بر پایش

لوله تنفسی، تعداد و 

عمق الگوهای تنفسی، 

های زجر عال م و نشانه

تنفسی، ارزیابی عملکرد 

 تنفسی، تجزیه و تحلیس

ها و مداخالت مناسب داده

های پرستاری، پایش

پیشرفته تنفسی، اصول 

 دکتر کردستانی
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آوری اکسیمتری و جمعپالس

-ها، اصول پایش دیداده

اکسید کربن اتناای 

بازدمی به روش 

غیرتااجمی، اصول مبانی 

گازهای خون شریانی، 

تفسیر بالینی گازهای 

خون شریانی، محتوای 

اکسیژن و میزان انتقال 

ا، پایش هآن به بافت

مداوم گاز خون شریانی و 

سایر آزمایشات مرتبط، 

-آشنایی با مفاهیم تست

های عملکرد ریوی، 

های تنفسی خروجی یافته

از دستگاه تاویه 

مکانیکی، تجزیه و تحلیس 

 ها و مداخالت مناسب(داده

 دکتر گودرزی پایش سیستم قلبی عروقی 8/8/1395 12

 دکتر کردستانی های پیشرفته تنفسیپایش 11/8/1395 13

 دکتر گودرزی پایش سیستم قلبی عروقی 15/8/1395 14

 دکتر کردستانی های پیشرفته تنفسیپایش 17/8/1395 15

 دکتر گودرزی پایش سیستم قلبی عروقی 22/8/1395 16

بخش و دردی، آرامپایش بی 24/8/1395 17

)با تمرکز بر  شلی عضالنی

های حاد، اصول اداره درد

بندی شدت ارزیابی و درجه

ها کنندهدرد، اصول آرام

در بیماران حاد و انواع 

های سطوح بندیآن، درجه

بخشی، اصول استفاده آرام

های عضالنی، کنندهاز شس

بندی ارزیابی و درجه

کننده عضالت و سطوح شس

ها و تجزیه و تحلیس داده

مداخالت مناسب پرستاری 

 مربوطه هر کدام(

 کتر کردستانید

 های آزمایشگاهیمهارت 29/8/1395 18

گیری )با تمرکز بر نمونه

مناسب و سیستمیک 

آزمایشگاهی، تجزیه و 

 ها(تحلیس داده

 دکتر گودرزی

بخش و دردی، آرامپایش بی 1/9/1395 16

 شلی عضالنی

 دکتر کردستانی

 های آزمایشگاهیمهارت 6/9/1395 21

گیری )با تمرکز بر نمونه

مناسب و سیستمیک 

 دکتر گودرزی
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آزمایشگاهی، تجزیه و 

 ها(تحلیس داده

های تصویربرداری مهارت 13/9/1395 21

)با تمرکز بر انواع 

ها در تصویربرداری

-بیماران بدحال، آماده
سازی تیم همراه بیمار 

برای انتقال، تجزیه و 

ها، مداخالت تحلیس داده

مناسب و تمرکز ویژه به 

تی داری و سیبرتفسیر عکس

تی اسکن قفسه سینه و سی

 اسکن مغزی(

 دکتر حیدریان

)با  ایهای تغذیهپایش 15/9/1395 22

تمرکز بر اصول تغذیه در 

بیماران بدحال، ارزیابی 

ای در نیازهای تغذیه

های ویژه، معیارهای بخش

ای، انواع ارزیابی تغذیه

تغذیه و نحوه ارا ه آن 

 های مراقبت ویژه(در بخش

 کتر کردستانید

 دکتر حیدریان های تصویربرداریمهارت 21/9/1395 23

 دکتر حیدریان های تصویربرداریمهارت 22/9/1395 24

 


