
  فرم طرح درس دوره

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
  

  اصول مراقبت هاي ویژه:  نام درس 

  16-18، 14-16ساعت شنبه روزهاي  :تاریخ برگزاري   1395-96تحصیلی  دوم   نیمسال :طول دوره 

  دانشکده پیراپزشکی :محل برگزاري   واحد نظري 3: تعداد واحد 

  فیزیوپاتولوژي :پیش نیاز   ، خانم حیدريسولماز هالکو : مدرس

  کارشناسی پیوسته هوشبري 6ترم : رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
  

مراقبت هاي آشنایی دانشجو با روش هاي جدید مراقبتی، تشخیصی و درمانی بیماران در وضعیت بحرانی و نحوه کاربرد وسایل، تجهیزات و نحوه اداره بخش  : کلیهدف 

  ویژه

هداري وسایل و تجهیزات، روش هاي ها، قوانین و نحوه اداره بخش مراقبت هاي ویژه آشنا شده، کاربرد و نگدر این درس دانشجو با تشکیالت، استاندارد: شرح درس 

ازمند توجهات ویژه هستند را تشخیصی و درمان، مراقبت هاي تنفسی، توانبخشی، کنترل عفونت و نحوه مراقبت از بیماران بدحال با اختالالت دستگاه هاي مختلف بدن که نی

  فراگیرند

  : لی، به اهداف رفتاري زیر دست یابنددر راستاي هر هدف ک دانشجویان پس از طی دوره باید:  اهداف اختصاصی

 ویژگی هاي بخش مراقبت ویژه را تشریح کند .1

 .شودآشنا با ملزومات و محیط بخش مراقبت ویزه  .2

 .خصوصیات پرستاران بخش ویژه را بیان کند .3

 اصول مراقبت از بیماران بستري در بخش مراقبت ویژه را توضیح دهد .4

 بشناسدمایعات مورد استفاده در بخش ویزه را  .5

 .توضیح دهددر بخش مراقبت ویژه را هر یک از مایعات مورد استفاده کابرد یب امزایا و مع  .6

 .میزان طبیعی الکترولیت هاي مهم پالسما و عملکرد آنها و اختالالت مربوط به هریک را بیان نماید .7

 ناسدداروهاي رایج مورد استفاده جهت تثبیت وضعیت همودینامیک بیماران بخش ویژه را بش .8

 .انواع تهویه مکانیکی را نام ببرد .9

 .مدهاي قابل تنظیم را براي ونتیالسیون نام برده و تفاوت آنها را شرح دهد .10

 .تاثیر تهویه مکانیکی را بر سیستم هاي مختلف بدن شرح دهد .11

 .مالحظات پرستاري در استفاده از ونتیالتورها را شرح دهد .12

 .عوارض جانبی تهویه مکانیکی را توضیح  دهد .13

 .روش هاي جداسازي بیمار را از دستگاه تهویه مکانیکی توضیح دهد .14

 شرح دهدمانیتورینگ  هاي تنفسی  و کاربرد  آنها در بخش مراقبت ویژه  .15

 .شرح دهدکاربرد  آنها در بخش مراقبت ویژه مانیتورینگ هاي همودینامیک  و  .16

 .بخش مراقبت هاي ویژه  توضیح دهدمالحظات ویژه و مراقبت از بیماران دچار اختالالت تنفسی را در  .17

 .شرح دهداختالالت شایع اسید باز را  .18

 .مالحظات ویژه و مراقبت از بیماران دچار اختالالت قلبی عروقی را در بخش مراقبت هاي ویژه  توضیح دهد مالحاظات .19

 .را توضیح دهد  در بخش مراقبت هاي ویژه هدف از فیزیوتراپی .20

 .توضیح دهدرا زیوتراپی قفسه سینه در بخش مراقبت هاي ویژه تکنیک هاي مورد استفاده در فی .21

 .انواع روش هاي اکسیژن درمانی را توضیح دهد .22

 .تغذیه درمانی در بخش مراقبت ویژه را توضیح دهد .23

 .در بخش مراقبت هاي ویژه  توضیح دهدو مراقبت از بیماري هاي عفونی مالحظات ویژه  .24

 .در بخش مراقبت هاي ویژه  توضیح دهدو مراقبت از بیماري هاي کلیوي مالحظات ویژه  .25

 .در بخش مراقبت هاي ویژه  توضیح دهدو مراقبت از بیماري هاي  سیستم اندوکرین مالحظات ویژه  .26

  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

  هالکوخانم   مفاهیم  و تعاریف در مراقبت ویژه تاریخچه علم مراقبت هاي ویژه،   16-14  16/11/95  1

  ...)و  DVTزخم فشاري، ( اصول مراقبت بیماران بستري در بخش مراقبت ویژه   16-14  23/11/95  2

  

 خانم هالکو

 هالکوخانم   انواع محلول هاي تزریقی و اختالالت شایع آب و الکترولیت ها  16-14  30/11/95  3

 خانم هالکو  داروهاي رایج در بخش مراقبت ویژه    14- 18  7/12/95  4

 خانم هالکو  تهویه مکانیکی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  7/12/95  5

 خانم هالکو  تهویه مکانیکی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  14/12/95  6

  خانم هالکو  اکسیژن درمانی   14- 18  14/12/95  7

 خانم هالکو  فیزیوتراپی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  19/1/96  8

  خانم هالکو  اختالالت حرکتی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  19/1/95  9

 خانم حیدري  مانیتورینگ هاي همودینامیک و تنفسی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  26/1/96  10

 خانم حیدري  در بخش مراقبت هاي ویژهمانیتورینگ هاي همودینامیک و تنفسی   14- 18  26/1/96  11

 خانم حیدري  مالحظات ویژه در بیماران دچار اختالالت تنفسی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  2/2/96  12

 خانم حیدري  مالحظات ویژه در بیماران دچار اختالالت تنفسی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  2/2/96  13

 خانم هالکو  بخش مراقبت هاي ویژه تغذیه درمانی در  14- 18  9/2/96  14

  خانم هالکو  اختالالت شایع اسید و باز  14- 18  9/2/96  15

مالحظات ویژه در بیماران دچار اختالالت دستگاه قلب و عروق در بخش   14- 18  16/2/96  16

  مراقبت هاي ویژه

 خانم هالکو

قلب و عروق در بخش مالحظات ویژه در بیماران دچار اختالالت دستگاه   14- 18  16/2/96  17

  مراقبت هاي ویژه

 خانم هالکو

  خانم هالکو  مالحظات ویژه در بیماري هاي عفونی در بخش مراقبت هاي ویژه  14- 18  23/2/96  18

 خانم هالکو مراقبت راه هوایی بیماران  14- 18  23/2/96  19

 خانم هالکو در بخش مراقبت هاي ویژه کلیويدر بیماري هاي  ویژهمالحظات         14- 18  6/3/96  20

  خانم هالکو  در بخش مراقبت هاي ویژه کلیويدر بیماري هاي  ویژهمالحظات     14- 18  6/3/96  21

 خانم هالکو  در بخش مراقبت هاي ویژه اندوکرین در بیماري هاي ویژهمالحظات   14- 18  13/3/96  22

 خانم هالکو  در بخش مراقبت هاي ویژه اندوکرین در بیماري هاي ویژهمالحظات   14- 18  13/3/96  23

 خانم هالکو  جمع بندي و رفع اشکال  16-14 20/3/96  24
  

  .باشد می پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده آموزش به شیوه سخنرانی،  :روش تدریس  

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  مطالعه قبلی 

  پاسخمشارکت فعال در پرسش و 

  حضور به موقع در کالس

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره  %10   :، حضور به موقع در کالس)پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(  مشارکت فعال در کالس

  نمره % 20: ترم میان ازمون

  نمره% 70     :آزمون نهایی 

  :منابع مطالعه 

Basic of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. 

  .انتشارات بشري. ، ترجمه پوران سامیICUکتاب کامل . پل ال مارینو

  .، انتشارات نور دانشICUحسین شیري، مراقبتهاي ویژه در . مالحت نیک روان

 

 




