تِ ًام خذا
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ الّیجاى – گرٍُ پرستاری
ػٌَاى درس:

ًَع درس:

درٍس پیشٌیاز:

تؼذاد

رشتِ تحصیلی:

زهاى جلسِ:

هقطغ:

ًام استاد:

پرستاری در ICU

ًظری

داخلی ٍ جراحی

ٍاحذ:

پرستاری

 1/5ساػت

کارشٌاسی

حویذُ حکیوی

1

ّذف کلی :کوک به دانشجو جهت تلفیق آهوختههای قبلی خود در زهینه هفاهین و روشهای هراقبتی از هددجویاى بسرگسال نیازهند هراقبت های ویژه پرستاری
هی باشد.
شوارُ

رئَس هطالة

جلسِ

2

اّذاف رفتاری

حیطِ/سطح

تذریس

آهَزشی

ارزشیاتی

ٍ-1یظگی ّبی ثخؾ  ICUسا ًبم ثجشد.
 -2اصَل کٌتشل عفًَت دس ثخؾ هشاقجت ٍیظُ سا تَضیح دّذ.
-3تقؼین ثٌذی ػیؼتن تٌفؼی سا ؿشح دّذ.
-4عولکشد اًَاع ػلَل ّبی آلَئَلی سا تَصیف کٌذ.
-5عولکشد عضالت تٌفؼی سا ثِ تفکیک ؿشح دّذ.
-6اصَل هکبًیک تَْیِ سا تَصیف کٌذ.
-7فبکتَسّبی هَثش ثش تَْیِ سا ؿٌبػبیی کٌذ.
-8حجوْبی سیَی سا تعشیف کٌذ.
-9فـبس ػْوی گبصّب سا دس ػطَح هختلف ثیبى هی کٌذ.
-10ساثطِ ثیي تَْیِ ٍ پشفیَطى سا تَصیف هی کٌذ.
-11ساّْبی اًتقبل اکؼیظى سا تَضیح هی دّذ.
-12ساّْبی اًتقبل دی اکؼیذ کشثي سا ؿشح هی دّذ.
 -13دس یک ثیوبس فشضی ثب تَجِ ثِ عالین هٌحٌی تجضیِ اکؼی
ّوَگلَثیي سا تَصیف هی کٌذ.

-1ؿٌبختی/داًؾ
 -2ؿٌبختی/داًؾ
 -3ؿٌبختی/داًؾ
 -4ؿٌبختی/داًؾ
 -5ؿٌبختی/داًؾ
 -6ؿٌبختی/دسک
 -7ؿٌبختی/داًؾ
 -8ؿٌبختی/داًؾ
 -9ؿٌبختی/داًؾ
 -10ؿٌبختی/دسک
 -11ؿٌبختی/داًؾ
 -12ؿٌبختی/داًؾ
 -13ؿٌبختی/دسک

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع

-1هکبًیؼن تٌظین تعبدل اػیذ ٍ ثبص سا ؿشح هی دّذ.
-2اختالالت ثَجَد آٍسًذُ اػیذٍص تٌفؼی سا ثیبى هی کٌذ.
-3عالین اػیذٍص تٌفؼی سا تَصیف هی کٌذ.
-4دسهبى اػیذٍص تٌفؼی سا تَضیح هی دّذ.
-5اختالالت ثَجَد آٍسًذُ اػیذٍص هتبثَلیک سا ثیبى هی کٌذ.
 -6عالین اػیذٍص هتبثَلیک سا تَصیف هی کٌذ.

-1ؿٌبختی/داًؾ
 -2ؿٌبختی/داًؾ
 -3ؿٌبختی/دسک
 -4ؿٌبختی/داًؾ
 -5ؿٌبختی/داًؾ
 -6ؿٌبختی/دسک

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع

داًشجَ تایذ تتَاًذ تا 00درصذ صحت:
آؿٌبیی ثب ثخؾ ICU
هشٍسی ثش آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی
دػتگبُ تٌفغ

1

شیَُ

تجْیسات

تکالیف ٍ

اختالالت اػیذ ٍ ثبص
تفؼیش ABG

3

ثشسػی ٍ هشاقجت پشػتبسی اص ثیوبس
هجتال ثِ ًبسػبیی حبد تٌفغ
ثشسػی ٍ هشاقجت پشػتبسی اص ثیوبس
هجتال ثِ ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی
حبد

4

اًَاع اکؼیظى دسهبًی
هذیشیت ساّْبی َّایی هصٌَعی

-7دسهبى اػیذٍص هتبثَلیک سا تَضیح هی دّذ.
-8اختالالت ثَجَد آٍسًذُ آلکبلَص تٌفؼی سا ثیبى هی کٌذ.
-9عالین آلکبلَص تٌفؼی سا تَصیف هی کٌذ.
-10دسهبى آلکبلَص تٌفؼی سا تَضیح هی دّذ.
-11اختالالت ثَجَد آٍسًذُ آلکبلَص هتبثَلیک سا ثیبى هی کٌذ.
 -12عالین آلکبلَص هتبثَلیک سا تَصیف هی کٌذ.
-13دسهبى آلکبلَص هتبثَلیک سا تَضیح هی دّذ.
 -14اًذاصُ ّبی طجیعی پبساهتشّبی گبصّبی خَى ؿشیبًی سا ثِ
تفکیک ثیبى هی کٌذ.
ً -15تبیج  ABGیک ثیوبس فشضی سا تفؼیش هی کٌذ.
ً -16حَُ گشفتي ًوًَِ خَى ؿشیبًی سا ثِ تشتیت تَصیف هی
کٌذ.

 -7ؿٌبختی/داًؾ
 -8ؿٌبختی/داًؾ
 -9ؿٌبختی/دسک
 -10ؿٌبختی/داًؾ
 -11ؿٌبختی/داًؾ
 -12ؿٌبختی/دسک
 -13ؿٌبختی/داًؾ
 -14ؿٌبختی/دسک
 -15ؿٌبختی/کبسثشد
 -16ؿٌبختی/دسک

-1اًَاع ًبسػبیی تٌفؼی سا تعشیف هی کٌذ.
 -2اتیَلَطی ثیوبسی سا ؿشح هی دّذ.
 -3سٍؽ ّبی تـخیص ثیوبسی سا ًبم هی ثشد.
-4ثب تَجِ ثِ عالین ثبلیٌی ثیوبس فشضی ًَع ًبسػبیی تٌفؼی سا
تـخیص هی دّذ.
-5تذاثیش دسهبًی ثیوبسی سا تَضیح هی دّذ.
-6ثشای یک ثیوبس فشضی هجتال ثِ ًبسػبیی تٌفؼی طشح هشاقجت
پشػتبسی هی ًَیؼذ.
-7ثیوبسی  ARDSسا تعشیف هی کٌذ.
-8اتیَلَطی ثیوبسی سا تَضیح هی دّذ.
-9پبتَفیضیَلَطی  ARDSسا تَصیف هی کٌذ.
 -10سٍؽ ّبی تـخیص ثیوبسی سا ثیبى هی کٌذ.
-11عالین ثبلیٌی ثیوبسی سا ؿشح هی دّذ.
-12ثشای یک ثیوبس فشضی ثب تَجِ ثِ عالین طشح هشاقجت
پشػتبسی تٌظین هی کٌذ.

-1ؿٌبختی/داًؾ
-2ؿٌبختی/داًؾ
 -3ؿٌبختی/داًؾ
 -4ؿٌبختی/تجضیِ ٍ
تحلیل
 -5ؿٌبختی/داًؾ
 -6ؿٌبختی/تشکیت
 -7ؿٌبختی/داًؾ
 -8ؿٌبختی/داًؾ
 -9ؿٌبختی/دسک
 -10ؿٌبختی/داًؾ
 -11ؿٌبختی/داًؾ
 -12ؿٌبختی/تجضیِ ٍ
تحلیل

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع

-1هَاسد اػتفبدُ اص اکؼیظى دسهبًی سا ًبم هی ثشد.
 -2اًَاع ّبیپَکؼوی سا ثِ تفکیک تَضیح هی دّذ.
-3ثب تَجِ ثِ عالین قبدس ثِ تـخیص عَاسض اکؼیظى دسهبًی هی
ثبؿذ.
ٍ-4ػبیل هَسد ًیبص دس اکؼیظى دسهبًی سا ثیبى هی کٌذ.
-5اًذیکبػیَى ّبی لَلِ گزاسی داخل تشاؿِ سا تـخیص هی دّذ.
-6عَاسض حیي لَلِ گزاسی سا ًبم هی ثشد.

-1ؿٌبختی/داًؾ
 -2ؿٌبختی/داًؾ
 -3ؿٌبختی/کبسثشد
 -4ؿٌبختی/داًؾ
-5ؿٌبختی/دسک
 -6ؿٌبختی/داًؾ
 -7ؿٌبختی/داًؾ

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع

5

آؿٌبیی ثب ًٍتیالتَس

هشاقجت پشػتبسی اص ثیوبس تحت
تَْیِ هکبًیکی

6

تٌظین ًٍتیالتَس
جذا کشدى ثیوبس اص ًٍتیالتَس

-7عَاسض ثعذ اص لَلِ گزاسی سا ؿشح هی دّذ.
-8دس یک ثیوبس فشضی عالین اًذیکبػیَى خبسج کشدى لَلِ تشاؿِ
سا ؿٌبػبیی هی کٌذ.
-9هشاحل خبسج کشدى لَلِ تشاؿِ سا ثیبى هی کٌذ.
-10قبدس ثِ ًَؿتي فشایٌذ پشػتبسی ثشای یک ثیوبس فشضی داسای
لَلِ تشاؿِ هی ثبؿذ.
 -11تشاکئَػتَهی سا تعشیف هی کٌذ.
-12اًذیکبػیَى ّبی اًجبم تشاکئَػتَهی سا تَضیح هی دّذ.
-13دس یک ثیوبس فشضی قبدس ثِ ؿٌبػبیی عَاسض ثعذ اص
تشاکئَػتَهی هی ثبؿذ.
 -14ثشای یک ثیوبس فشضی داسای تشاکئَػتَهی طشح هشاقجت
پشػتبسی تٌظین هی کٌذ.
-15هشاحل اًجبم ػبکـي ساّْبی َّایی هصٌَعی سا ؿشح هی
دّذ.
 -16دس یک ثیوبس فشضی قبدس ثِ تـخیص عَاسض حیي ػبکـي
هی ثبؿذ.

 -8ؿٌبختی/دسک
 -9ؿٌبختی/داًؾ
 -10ؿٌبختی/تشکیت
 -11ؿٌبختی/داًؾ
 -12ؿٌبختی/داًؾ
 -13ؿٌبختی/دسک
 -14ؿٌبختی/تشکیت
 -15ؿٌبختی/داًؾ
 -16ؿٌبختی/کبسثشد

-1هَاسد اػتفبدُ اص ًٍتیالتَس سا ثیبى هی کٌذ.
-2اًَاع دػتگبّْبی تَْیِ هکبًیکی سا تَضیح هی دّذ.
 -3عولکشد اًَاع ًٍتیالتَسّب سا تَصیف هی کٌذ.
-4تَْیِ  CMVسا تعشیف هی کٌذ.
-5هَاسد اػتفبدُ اص  CMVسا رکش هی کٌذ.
-6هذ  ACVسا تَصیف هی کٌذ.
 -7هذ  IMVسا تَصیف هی کٌذ.
 -8هذ  SIMVسا تَصیف هی کٌذ.
-9تَْیِ خَد ثخَدی سا تَصیف هی کٌذ.
-10هَاسد اػتفبدُ اص  PSVسا ثیبى هی کٌذ.
 PEEP-11سا تعشیف هی کٌذ.
-12دس یک ثیوبس فشضی عَاسض  PEEPسا تـخیص هی دّذ.

-1ؿٌبختی/داًؾ
-2ؿٌبختی/داًؾ
 -3ؿٌبختی/دسک
 -4ؿٌبختی/داًؾ
 -5ؿٌبختی/داًؾ
 -6ؿٌبختی/دسک
 -7ؿٌبختی/دسک
 -8ؿٌبختی/دسک
 -9ؿٌبختی/دسک
 -10ؿٌبختی/دسک
 -11ؿٌبختی/داًؾ
 -12ؿٌبختی/کبسثشد

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع

-1دػتگبُ ًٍتیالتَس سا ثشای یک ثیوبس فشضی تٌظین هی کٌذ.
-2قبدس ثِ تٌظین کشدى ػیؼتن ّبی ّـذاس دٌّذُ ًٍتیالتَس هی
ثبؿذ.
-3دس یک ثیوبس فشضی قبدس ثِ ؿٌبػبیی عَاسض تَْیِ هکبًیکی
هی ثبؿذ.
-4اقذاهبت پشػتبسی اص ثیوبس هتصل ثِ ًٍتیالتَس سا لیؼت هی کٌذ.

-1ؿٌبختی/داًؾ
-2ؿٌبختی/کبسثشد
 -3ؿٌبختی/دسک
 -4ؿٌبختی/داًؾ
 -5ؿٌبختی/داًؾ
 -6ؿٌبختی/داًؾ

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع

7

اًَاع اعوبل جشاحی قلت
هشاقجت ّبی پشػتبسی قجل اص عول
جشاحی قلت
هشاقجت ّبی پشػتبسی ثعذ اص عول
جشاحی قلت

 -5هعیبس ّبی جذا ػبصی اص ًٍتیالتَس سا تَضیح هی دّذ.
-6هشاحل جذاػبصی اص ًٍتیالتَس سا ؿشح هی دّذ.
-7هشاحل خبسج کشدى لَلِ تشاؿِ ٍ تشاکئَػتَهی سا تَضیح هی
دّذ.
 -8دس یک ثیوبس فشضی هعیبسّبی جذاػبصی غیش هَفق سا تـخیص
هی دّذ.

 -7ؿٌبختی/داًؾ
 -8ؿٌبختی/تشکیت

-1اًَاع جشاحی قلت سا تعشیف هی کٌذ.
-2جشاحی قلت ثبص سا تَصیف هی کٌذ.
-3دس یک ثیوبس فشضی قبدس ثِ ؿٌبػبیی عَاسض ثب ی پغ هی
ثبؿذ.
-4هشاقجت ّبی قجل اص عول جشاحی سا لیؼت هی کٌذ
 -5ثشای یک ثیوبس فشضی هشاقجت پشػتبسی ثعذ اص عول سا تٌظین
هی کٌذ.
-6عالین ثبلیٌی ػٌذسم ثعذ اص کبسدیَتَهی سا ًبم هی ثشد.
-7اقذاهبت دسهبًی سا آى سا تَضیح هی دّذ.

 -1ؿٌبختی/داًؾ
 -2ؿٌبختی/دسک
 -3ؿٌبختی/دسک
 -4ؿٌبختی/داًؾ
 -5ؿٌبختی/تشکیت
 -6ؿٌبختی/داًؾ
 -7ؿٌبختی/داًؾ

ػخٌشاًی ٍ
پشػؾ ٍ
پبػخ

لجتبة ٍ
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ
ٍایت ثشد ٍ هبطیک

حضَس فعبل دس
کالع دسع
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