
 فرم طرح درض دٍرُ
 داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات بْذاؼتی درهاًی گلعتاى

 

 هراقبت ّای ٍیصًُام درض :  

 11-12ظاعت دٍؼٌبِ ّا تاریخ برگساری : 98-99تحصیلی  دٍم   ًیوعال طَل دٍرُ :

 داًؽکذُ پیراپسؼکی هحل برگساری : ٍاحذ ًظری 2: تعذاد ٍاحذ 

 فیسیَپاتَلَشی ًیاز : پیػ  ظرکار خاًن حیذری : هذرض

 پیَظتِ َّؼبریًا کارؼٌاظی 3رؼتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى : ترم 
 

هراقثت ّای آضٌایی داًطجَ تا رٍش ّای جذیذ هراقثتی، تطخیصی ٍ درهاًی تیواراى در ٍضؼیت تحراًی ٍ ًحَُ کارترد ٍسایل، تجْیسات ٍ ًحَُ ادارُ تخص  : کلیهذف 

 ٍیژُ

ّا، قَاًیي ٍ ًحَُ ادارُ تخص هراقثت ّای ٍیژُ آضٌا ضذُ، کارترد ٍ ًگْذاری ٍسایل ٍ تجْیسات، رٍش ّای درس داًطجَ تا تطکیالت، استاًذارددر ایي ضزح درط:  

ٌذ تَجْات ٍیژُ ّستٌذ را ازهتطخیصی ٍ درهاى، هراقثت ّای تٌفسی، تَاًثخطی، کٌترل ػفًَت ٍ ًحَُ هراقثت از تیواراى تذحال تا اختالالت دستگاُ ّای هختلف تذى کِ ًی
 فراگیرًذ

 : یاتذدر راستای ّر ّذف کلی، تِ اّذاف رفتاری زیر دست  پس از عی دٍرُ تایذ: داًطجَ  اهذاف اختصاصی
 رکر کٌذ.را ٍ اًَاع آى را ٍیژُ  ْایهراقثت تؼریف ٍاحذ .1

 ضَد.آضٌا ٍ هحیظ تخص هراقثت ٍیسُ ، تجْیسات ضرٍری  ، استاًذاردّاتا هلسٍهات .2

 خصَصیات پرستاراى تخص ٍیژُ را تیاى کٌذ. .3

 .را تَضیح دّذٍ پایاى زًذگی  ٍ هسائل اخالقیاصَل هراقثت از تیواراى تستری در تخص هراقثت ٍیژُ  .4

 هراقثت رٍاًی، خَاب ٍ ادارُ درد تیواراى را ضرح دّذ. .5

 را تیاى ًوایذ. هیساى عثیؼی الکترٍلیت ّای هْن پالسوا ٍ ػولکرد آًْا ٍ اختالالت هرتَط تِ ّریک .6

 دارٍّای رایج هَرد استفادُ جْت تثثیت ٍضؼیت ّوَدیٌاهیک تیواراى تخص ٍیژُ را تطٌاسذ .7

 اصَل تَْیِ هکاًیکی ٍ هَارد ٍ هؼیارّای استفادُ از آى را رکر ًوایذ. .8

 دستگاُ ًٍتیالتَر ٍ ػَارض جاًثی آى را ضرح دّذ.  ، تٌظین اٍلیِهذّای ًٍتیالسیَى .9

 را ضرح دّذ.هراقثت از تیواراى تحت تَْیِ هکاًیکی، تسکیي تیوار  .11

  رٍش ّای جذاسازی تیوار را از دستگاُ تَْیِ هکاًیکی تَضیح دّذ. .11

 ضرح دّذهاًیتَریٌگ  ّای تٌفسی  ٍ کارترد  آًْا در تخص هراقثت ٍیژُ  .21

 ضرح دّذ.کارترد  آًْا در تخص هراقثت ٍیژُ مانیتورینگ های همودینامیک  و  .21

 هالحظات ٍیژُ ٍ هراقثت از تیواراى دچار اختالالت تٌفسی را در تخص هراقثت ّای ٍیژُ  تَضیح دّذ. .14

 هراقثت از راّْای َّایی تیواراى ٍ اصَل صحیح تخلیِ ترضحات راّْای َّایی را رکر ًوایذ. .15

 ضرح دّذ.اختالالت ضایغ اسیذ تاز را  .16

 قلثی ػرٍقی را در تخص هراقثت ّای ٍیژُ  تَضیح دّذ. هالحظات ٍیژُ ٍ هراقثت از تیواراى دچار اختالالت .17

 ضایؼات حاد هغسی، رٍضْای ًورُ دّی ضریة َّضیاری تیواراى را تَضیح دّذ. .18

 رٍضْای پیطگیری از ترٍتَز ٍریذّای ػوقی را تیاى کٌذ .19

 رٍضْای پیطگیری از زخن تستر ٍ دفَرهیتی اًذام ّا را ضرح دّذ. .21

 را تَضیح دّذ . در تخص هراقثت ّای ٍیژُقفسِ سیٌِ ٍ اًذام ّا ٍ تَاًثخطی تیواراى   فیسیَتراپی .21

 اًَاع رٍش ّای اکسیژى درهاًی را تَضیح دّذ. .22

 تَضیح دّذ.را در تخص هراقثت ّای ٍیژُ   ٍ ػفًَتْای اختصاصی تیواری ّای ػفًَی درهالحظات ٍیژُ  .23

 تَضیح دّذ. راکلیَی در تخص هراقثت ّای ٍیژُ  الت ػولکرد اى تا اختالهالحظات ٍیژُ ٍ هراقثت از تیوار .24

 دّذ. را ضرحاًذٍکریي در تخص هراقثت ّای ٍیژُ هتاتَلیک ٍ   هالحظات ٍیژُ ٍ هراقثت از تیواراى تا اختالالت .25

 



 فْرظت هحتَا ٍ ترتیب ارائِ درض

 

 هذرض عٌاٍیي ظاعت تاریخ ردیف

 خانم حیذری هراقبت ٍیصُاظتاًذاردّا ٍ ٍیصگیْای بخػ  تاریخچه علم مزاقثت های ویضه،  21-23ضنثه دو 21/11/98 1

اصول مزاقثت تیماران تستزی در تخص مزاقثت ویضه ) مزاقثت اس راه هوایی،  21-23ضنثه دو 28/11/98 2

 و ...( DVTو   سخم تستزپیطگیزی اس اتصاالت تیماران، مزاقثت اس چطم، 

 خانم حیذری

مانیتورینگ همودینامیک در تخطهای ویضه و مذاخالت مزاقثتی در تزخورد تا  21-23ضنثه دو 5/12/98 3

 موارد غیز طثیعی

 حیذریخانم 

مانیتورینگ تنفسی در تخص های ویضه و مذاخالت دارویی و مزاقثتی در تزخورد  21-23ضنثه دو 12/12/98 4

 جلسه( 3اکسیضن تزاپی)روش های -فیشیوتزاپی تنفسی-تا موارد غیز طثیعی

 خانم حیذری

و پایص ضایؼات حاد هغسی، رٍضْای ًورُ دّی ضریة َّضیاری تیواراى  21-23ضنثه دو 19/12/98 5

 سیستم عصثی در تخص مزاقثت های ویضه

 خانم حیذری

 حیذریخانم  کلیوی در تخص مزاقثت های ویضهان تیمارو مزاقثت اس مالحظات ویضه  21-23ضنثه دو 26/12/98 6

 حیذریخانم  اختالالت آب و الکتزولیت و مزاقثتهای آن 21-23ضنثه دو 18/1/99 7

مالحظات ویضه در تیماران دچار اختالالت دستگاه قلة و عزوق در تخص مزاقثت  21-23ضنثه دو 25/1/99 8

 های ویضه

 خانم حیذری

 حیذریخانم  دستگاه ضوک و ضزتان ساس ها 21-23ضنثه دو 1/2/99 9

 خانم حیذری اختالالت دستگاه گوارش و روضهای تغذیه در تخص ویضه 21-23ضنثه دو 8/2/99 11

 خانم حیذری مالحظات ویضه در کنتزل عفونتو تخص های ویضه  عفونتهای اختصاصی در 21-23ضنثه دو 15/2/99 11

 خانم حیذری و مذهای قاتل تنظیم تز دستگاه ونتیالتور تهویه مکانیکی اصول  21-23ضنثه دو 22/2/99 12

 خانم حیذری اصول جذاساسی تیمار اس دستگاه تهویه مکانیکی 21-23ضنثه دو 29/2/99 13

 خانم حیذری اختالالت ضایع اسیذ و تاس 21-23ضنثه دو 12/3/99 14

 خانم حیذری دیاتت و اورصانسهای آن 21-23ضنثه دو 19/3/99 15
 

 تاضذ. هی پاسخ ٍ پرسص ،فیلن آهَزضیًوایص  اسالیذ، از استفادُ آهَزش تِ ضیَُ سخٌراًی،  رٍغ تذریط : 

 : ایف ٍ تکالیف داًؽجَظٍ
 هغالؼِ قثلی 

 هطارکت فؼال در پرسص ٍ پاسخ
 حضَر تِ هَقغ در کالس

 :در ًورُ پایاًی آىظْن ٍ درصذ  رٍغ ارزؼیابی داًؽجَ
 ًورُ  %11 ) پرسص ٍ پاسخ کتثی ٍ ضفاّی(، حضَر تِ هَقغ در کالس: هطارکت فؼال در کالس

 % ًورُ 21ترم:  هیاى ازهَى
 % ًور71ُ  :آزهَى ًْایی 

 8102برونر سودارث -کتاب ای سی یو تالن -کتاب آی سی یو پل مارینو -کتاب آی سی یو حسین شیری و مالحت نیکروان :هٌابع هطالعِ 

 


