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شرح درس:
این درس شامل مراقبت های پرستاری اختصاصی از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است .محتوی درس پرستاری
مراقبت ویژه به دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری کمک می کند تا بتوانند ضمن تلفیق دانش و مهارت های فراگرفته با
بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و کاربرد مهارت های تفکر خالق امر مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند نیازمند
به مراقبت های ویژه پرستاری مبتنی بر اصول اخالقی را به عهده گیرند.

اهداف کلی:
دانشجویان پس از پایان دوره با کلیات و مفاهیم زیر بنایی در مراقبت های اختصاصی از بیماران بزرگسال و سالمند بستری در بخش مراقبت های
ویژه آشنا می شوند .با به کارگیری یافته های علمی در مراقبت از بیماران بد حال در جهت رفع نیاز آنان کوشش نمایند ضمن اینکه با شناخت
بیماری های قلب و عروق ،تنفسی و کلیوی و نارسایی عملکرد چند ارگان و بررسی احتیاجات بیمار بتوانند تصمیم گیری مناسب در انتخاب
اولویت ها را داشته باشند ،با تاکید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حاد ،نوتوانی با تأکید بر آموزش بیمار و خانواده او آشنا شوند.

اهداف جزئی:
دانشجویان در پایان درس قادر خواهند بود:
محیط فیزیکی بخش مراقبت های ویژه را بیان کنند.
وسایل و تجهیزات الزم در بخش مراقبت های ویژه را بشناسند.
مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه را بیان کند.
آناتومی فیزیولوژی سیستم تنفس و کلیه را توضیح دهند.
بررسی و شناخت بیمار مبتال به اختالالت تنفس راشرح دهند.
نارسائی حاد تنفسی را تعریف کرده و عوامل موثر در ایجاد آن را شرح دهند.
اختالالت اسید و باز را تشخیص داده وتوضیح دهند.
انواع روش های تهویه مکانیکی را نام ببرند.
نحوه تنظیم دستگاه ونتیالتور را توضیح دهند.
معیارهای جداسازی بیمار از دستگاه ونتیالتور را نام ببرند.
مراحل مختلف جداسازی از ونتیالتور را توضیح دهند.
علت استفاده از دیالیز را بیان کنند.
فرایند همودیالیز را توضیح دهند.
نحوه دسترسی به گردش خون بیمار را بیان کنند.
دیالیز صفاقی را تعریف نمایند.
اهداف بسیار اختصاصی تر و جزیی تر در هر جلسه به اطالع رسانیده می شود.

روش تدریس:
روش های سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،استفاده از power point

قوانین کالس:
از دانشجو انتظار می رود:
به موقع در کالس حاضر شود و نظم و ترتیب ،اصول اخالقی را در کالس رعایت کند.
رعایت حرمت کالس را بنماید.
تلفن همراه خود را خاموش نماید.
در بحث ها فعاالنه شرکت نماید.
قبل از ورود به کالس در مورد درس همان جلسه (طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
تکالیف را بموقع ارائه نماید.
ارائه ترجمه یک مقاله التین ) از سال  2014به بعد ( یا ارائه یک مقاله مروری با استفاده از جدیدترین منابع اعم ازکتب و
مقاالت ،ضمن ارائه خالصه آن در کالس.

سنجش و ارزشیابی:
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-2

-3
-4

حضور فعال و شرکت در بحث های مطرح شده درکالس و پاسخ گویی به سواالت و نداشتن غیبت.
ارائه مقاله مروری یا ترجمه یک مقاله التین فقط در ارتباط با یکی از مباحث تدریس که الزم است در کالس ارائه
گردد .دانشجویان الزم است در ابتدای ترم و شروع کالس ها آمادگی و نحوه شرکت فعالیت های مذکور به استاد
اعالم و قبل از پایان زمان تشکیل کالس ها مقاله خود را با هماهنگی استاد در کالس ارائه دهند.
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