طرح درس  :اصول مراقبت های ویژه
شرح درس :
در این درس دانشجو با تشکیالت  ،استانداردها  ،قوانین و نحوه اداره بخش مراقبت های ویژه آشنا شده  ،روش های
تشخیصی و درمان  ،مراقبت های تنفسی  ،نحوه مراقبت از بیماران بد حال با اختالالت دستگاه تنفسی که نیازمند
توجهات ویژه هستند را فرا می گیرد.
مدرس  :محسن ابراهیمی /

تعداد و نوع واحد  3 :واحد تئوری18جلسه 3ساعته  /فراگیران  :کارشناسی هوشبری

هدف کلی  :آشنایی دانشجو با روش های مراقبتی تشخیصی و درمانی بیماران در وضعیت بحرانی کاربرد وسایل وتجهیزات
 .1واحد مراقبت ویژه کامل بشناسد.
 .2با استانداردهای تجهیزاتی و پرسنلی بخش های مراقبت ویژه آشنا شود.
 .3انواع روش های اکسیژن درمانی را توضیح دهد.
 .4با اصول و کاربرد عملیاتی تهویه مکا نیکی آشنا شود.
 .5تغذیه درمانی در بخش مراقبت ویژه را توضیح دهد
شیوه تدریس  :سخنرانی  -با بهره گیری از امکانات کمک آموزشی نظیر اسالیدهای کامپیوتر(پاور) و فیلم های آموزشی،
وظایف دانشجو  :حضور منظم و فعال در کالس درس مطابق قوانین آموزشی  ،شرکت در تعامالت علمی مباحث درسی ،
ارزشیابی دانشجو :

حضور فعال در کالس  1نمره -میان ترم 5نمره -ارائه سمینار 2نمره  -پایان ترم  12نمره

موضوع درس

جلسه

منابع درسی:
مراقبت های ویژه در : ICU

1

مفاهیم و تعاریف در مراقبت ویژه

2

استانداردها در بخش مراقبت ویژه

3

پالس اکسیمتری :عالمت حیاتی ششم

4

اکسیژن درمانی و روش های آن در بخش مراقبت ویژه

مراقبت پرستاری ویژه در بخش

5

پارامترهای اصلی جهت تفسیر گازهای خون شریانی1

های سی سی یو ،آی سی یو،

6

پارامترهای اصلی جهت تفسیر گازهای خون شریانی2

7

اصول تهویه مکانیکی و در بیماران بد حال 1

8

اصول تهو یه مکانیکی و در بیماران بدحال 2

9

جدا سازی بیمار از ونتیالتورها

یو و دیالیز/مولفین:

10

امتحان میان ترم+ارائه سمینار

محمدرضاعسگری و سلیمانی/

11

تغذیه  , TPNدر بیماران بد حال مراقبت ویژه

12

سندرم دیسترس تنفسی بالغین ( ) ARDSو انسدادی مزمن ریه)(COPD

13

سطح هوشیاری در بیماران ICU

14

توکسین های دارویی وآنتی دوت ها

15

ارائه سمینار و مقدمات بیماریهای قلبی

16

حدود 3جلسه  3ساعته کالس فشرده نحوه تفسیر الکتروکاردیو گرام

نوشته مالحت نیک روان مفرد

دیالیز /مولفین :معصومه ذاکری
مقدم ،منصوره علی اصغرپور
مراقبت های پرستاری ویژه در
بخش های سی سی یو.آی سی

کالس اضافه اجباری

