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

 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

 

  فس()دستگاه تن 1پرستاری مراقبت های ويژه اختصاصی  عنوان درس:

مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ويژه، مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ويژه، پايش پرستاری پيشرفته، داروشناسی،  پیش نیاز:

 مباحث عمومی در پرستاری پيوند اعضا

 (واحد 1.1 ساعت كارآموزی 00و واحد  1.1ساعت نظری  62واحد )  3 تعداد واحد:

 ر دانشجوی كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ويژه ترم دوم نف 9 گروه هدف و تعداد:

 16-17شنبه سه روزهای  1391-92سال  تحصيلی دوم نيم سال زمان:

  (و واحدهای تشخيصی جراحی ICU دپارتمان آموزشی،) و شهيد رحيمی عشايرشهدای بيمارستان ، دانشکده پرستاری مکان:

 خاتمه برنامه در صورت توافق پس ازامتحان پایانی: تاریخ 

 دكتر خادمی مدرس:

 67/11/1391خادمی دكتر  طرح: بازنگریهماهنگی و 

 

 ،از آن جا كه هدفمی پردازد.  سيستم تنفسیبه اختالالت  بيماران بدحال مبتالپرستاری در  مبانی و اصولاين درس به توضيح  شرح درس:

يادگيری در اين واحد درسی با رويکردی مسأله ـ ی می باشد فعاليت های آموزش تربيت پرستارانی با توانايی تفکر انتقادی و قضاوت بالينی قو

ماران بدحال و ارتقا هينه سازی مراقبت پرستاری از بيعملکرد مبتنی بر شواهد در باين با توجه به اهميت  محور انجام خواهند شد. عالوه بر

 . ن واحد را به خود اختصاص می دهدای از اي بررسی مقاالت پژوهشی قسمت عمدهنقد و استانداردهای پرستاری، 

 مراقبت از مددجويان و خانواده هاو كسب صالحيت  سيستم تنفسیمراقبت های ويژه پرستاری و شواهد نوين آشنايی با اصول  هدف کلی:

  :دو قادر باش موفق به كسب صالحيت های ذيل شده دوره دانشجوانتظار می رود در پايان اين  اهداف یادگیری:
نارسايی حاد  بهدر مددجويان مبتال به تناسب مداخالت طبی، دارويی و جراحی را اقدامات تشخيصی، اتيولوژی، پاتوفيزيولوژی،  .1

بيماری  سندرم آسپيراسيون، آپنه در خواب، پنومونی، بيماری انسدادی مزمن ريوی، آسم، سندرم ديسترس تنفسی حاد، تنفسی،

 و اختالالت اسيد و باز شرح دهد. ولی ريوی و آمبولی وريدهای عمقیآمب پيوند ريه، های بدخيم ريه،

 نمايش دهد. شرح داده و در صورت امکان نحوه ارزيابی بيماران بدحال مبتال به اختالالت فوق را  .6

 تشخيص های پرستاری احتمالی و قطعی را در مددجويان فوق و خانواده های آن ها تعيين نمايد. .3

يک برنامه مناسب مراقبتی و درمانی چند رشته ای بر اساس شواهد و اجرای قادر به طراحی  ،ستاریبر اساس تشخيص های پر .4

 علمی نوين باشد.

  . آيی برنامه مراقبتی فوق تعيين نمايدمعيارهای قابل پذيرش جهت بررسی اثربخشی و كار .1

 

  های تدریس ـ یادگیری:  روش

 دانشجويان موظف می باشند:

 نموده و آن را به همراه داشته باشند. مراجعه ح درسبه طور مداوم به طر 



  و  اتيولوژید. )شامل ننماي مکتوبو نقاط ابهام و سواالت و نادانسته های علمی خود را مشخص  ،يک از عناويندر مورد هر

 ـ و جراحی و مراقبت پرستاری( شامل داروبررسی و تشخيص، درمان های طبی ـ بيماری، پاتوفيزيولوژی 

 گردد.و مکتوب شخص م ،پاسخ سواالت لعه كتابخانه ایبا مطا  

  :وظايف ارائه دهنده اصلی 

  مسئوليت اداره كالس و ارائه مطلب را ضمن مشاركت سايرين بر عهده دارد. همچنين در ارائه مطلب الزم است از يک ابزار مناسب

 پاسخ دقيقه بحث و پرسش و 11دقيقه،  41مدت ارائه سمعی و بصری استفاده گردد. 

  :وظايف مسئول ژورنال كالب 

 ( با توجه به تأكيد اين واحد بر عملکرد مبتنی بر شواهد و از آن جايی كه يکی از بهترين و جست و جوی يک مقاله مناسب

 نظم، متاآناليز و متاسنتز باشد.(مستحکم ترين انواع شواهد، مطالعات مروری می باشند تمركز بر مطالعات مروری م

 از يک هفته قبل برای ساير دانشجويان و مدرس ارسال مقاله 

  دقيقه بحث و پرسش و پاسخ 11دقيقه،  37مطالعه و نقد روش شناختی مقاله و ارائه در كالس مدت ارائه 

 

 :یادآوری

 در هر جلسه كليه دانشجويان موظف به مطالعه مطالب مرتبط با عنوان و همچنين مقاله می باشند. 
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last ed. 
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  یادآوری:

در صورت استفاده از ترجمه های موجود، به صورت مقايسه و مطالعه هم زمان با متن اصلی مورد استفاده واقع گردد. منبع طراحی سواالت و 

 .پاسخ ها در آزمون نهايی، نسخه های اصلی كتب معرفی شده می باشد
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 نمره ارزشيابی خواهد شد. 6هر نوع فعاليت اضافه و داوطلبانه تا سقف : توجه
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