
 

 زنجان پزشكي علوم دانشگاه

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

  8پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی  :درس نام
          تئوری :درس نوع

    عملی

 5.1 :واحد تعداد

 واحد

 ساعت 62 :ساعت میزان

ارشد کارشناسی 3ترم   :تحصیلي رشته نام

 مراقبتهای ویژه

 53 :جلسات تعداد ویژه  :آموزشي  گروه

 جلسه

مقدمه ای بر پرستاری   :پیشنیاز دروس

مراقبت های ویژه، مراقبت های پرستاری 

در بخش های ویژه ، پایش پرستاری 

پیشرفته ، دارو شناسی ، مباحث عمومی 

 در پرستاری پیوند اعضاء

حمدی ) استاد دکتر محمدرضا دین م  :نام استاد

 مسئول( و سرکار خانم آذر آوازه

 تحصیلی سال         دوم       اول   نیمسال

79-5372 

 :كالس شروع

62/2/72  

               :كالس پایان

  :امتحان ساعت و تاریخ 5کالس ارشد    :كالس برگزاری محل

 طبق برنامه آموزش

 طبق برنامه آموزش :امتحان برگزاری محل

 شرح درس:

مراقبت های ویژه پرستتاری  کلی در بیماران جراحی )مراقبت های قبل ، حین و بعد از عمل جراحی (و اصول اصول  این درس برای آشنا کردن دانشجو با

ز متددجویان بتدحال را   در این درس، دانشجویان، تدابیر درمانی و مراقبتی مربوط به این دسته ا در تروما ها و اورژانس های مسمومیت تدوین شده است.

یماران بته نمتایش   یاد می گیرند تا بتوانند هنگام حضور در محیط بالینی توانائی خود را در به کار گرفتن اصول علمی هنگام مراقبت ویژه از این دسته از ب

 بگذارند.

 

  :كلي فده

 Traumatologyصدمات ناشی از ضربه  آشنایی دانشجو با آسیب شناسی ، پاتو ژنز و مراقبت ویژه پرستاری در جراحی ها و 

 اهداف ویژه:

 در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود:

 با کلیات تروما و مکانیسم آن آشنا شوند. .1

 .با ارزیابی و مراقبت از تروما در مراحل مختلف آشنا شوند .6

 با ارزیابی و مراقبت از تروما در سیستم های مختلف بدن آشنا شوند. .3

 تروما در سیستم های مختلف و مراقبت ویژه آن آشنا شوند. با عوارض مهم .4

 با اصول و کلیات برخورد با مددجویان در اورژانس های مسمومیت آشنا شده و مراقبت ویژه ارائه نمایند. .5

 از عمل آشنا شود.ارزیابی های پرستاری قبل با  .6

 مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی را توضیح دهد. .7

 ( شرح دهد.PACUستاری بعد از عمل جراحی در بخش مراقبت بعد از بیهوشی )مراقبت های پر .8

 

 



 شیوه تدریس:

دارای زیربنتای علمتی مناستب جهتت فراگیتری       نحوه تدریس دراین درس به صورت سخنرانی و بحث گروهی خواهد بود. از دانشجویان انتظار می رود

س حاضر شوند و با شرکت در بحث های کالس دانش و تجربیات خود را در اختیتار دیگتران قترار    ، با مطالعه قبلی در کالس های درمطالب مورد نظر باشند

با کاربرد منابع علمی جدید و یافته هتای حاصتل از پتژوهش هتا     دهند و از دانش و تجربیات دیگران استفاده نمایند. همچنین، از دانشجویان انتظار می رود 

 برنامته هتای آموزشتی ختود را پیگیتری کننتد.       ،و بتا راهنمتایی استاتید    گیرندعهده ر خود را ب رگیری هر چه بیشتمسئولیت فرا، تکالیف خود را تهیه کنند

عملی خود را ارئه یا تحویتل  در تاریخ های مقرر تکالیف نظری و یابند و  در کالس های درس حضورترجیحا با حداقل غیبت طور منظم و ه بدانشجویان باید 

 دهند.

 ، نمایش فیلم دیتا پروژکتور  زشي:ابزار كمک آمو

 ارزشیابی عملکرد دانشجو بر اساس فرم تدوین شده و تکالیف بالینی محوله / آزمون کتبی ، ارائه تکالیف و ارائه سمینار :دانشجویان ارزشیابي شیوه

 تکالیف دانشجو:

تتاریخ ارائته کنفترانس هتا بتا       .ده خواهد کرئارا دقیقه 62مدت ر دکنفرانس صورت ه را ب مباحث این درسمربوط به  موضوعهر یك از دانشجویان یك  .5

 مطابق زمانبندی جلسات درس می باشد.

مقترر  و در تتاریخ   مرتبط با مباحث این درس را به صورت یك بیب کارت تهیه کنتد پژوهشی  -علمیجدید  انگلیسی مقالهیك هر دانشجو موظف است  .6

 شامل مقدمه، روش، یافته و نتیجه گیری نهایی( باشد.محتوا  -منبع نویسی علمی -نام دانشجو -عنوان کارتتحویل دهد. بیب کارت باید شامل موارد )
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5.                    

6.                    
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4.                    

1.                    

2.                    

9.                    

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 دکتر دین محمدی  5ما، مکانیسم تروما، ارزیابی و مراحل مراقبت از تروماترو -ارائه طرح درس  52-56 5/9/72 شنبه 5

 دکتر دین محمدی 6تروما، مکانیسم تروما، ارزیابی و مراحل مراقبت از تروما  52-56 5/9/72 شنبه 6

 دکتر دین محمدی ستون فقرات - سرترومای  52-56 5/9/72 شنبه 3

 دکتر دین محمدی قفسه سینه - ترومای فك و صورت 52-56 5/9/72 شنبه 4

 دکتر دین محمدی لگن و اندام ها -ترومای شکم 52-56 5/9/72 شنبه 1

 دکتر دین محمدی عوارض تروما -ترومای ادراری تناسلی 52-56 5/9/72 شنبه 2

 دکتر دین محمدی)کلیات مسمومیت ها، ارزیابی و مداخالت  5اورژانس های مسمومیت 52-56 5/9/72 شنبه 9



 های مسمومیت( عمومی در اورژانس

) ارزیابی و مدیریت مسمومیت های شایع و مهم 6اوراژانس های مسمومیت 52-56 5/9/72 شنبه 8

 در بخش های ویژه(

 دکتر دین محمدی

 دکتر دین محمدی ارائه بیب کارت ها 52-56 5/9/72 شنبه 7

 خانم آوازه ل جراحیمروری بر اصول کلی در بیماران تحت عم 52-56 5/9/72 شنبه 52

مراقبت های قبل از عمل ) وضعیت تغذیه ، تعادل مایعات و الکترولیت ها ،  52-56 5/9/72 شنبه 55

بررسی عفونت ، بررسی عملکرد قلبی عروقی ، ریوی ، کلیوی، عصبی ، 

عملکرد خونی ، گوارش و کبد و آندو کرین ، آماده سازی پوست و دستگاه 

 ( گوارش ، اخذ رضایت عمل

 خانم آوازه

مراقبت های بعد از عمل ) ارزیابی بیمار و تشخیص های پرستاری ،  52-56 5/9/72 شنبه 56

عوارض فوری بعد از عمل ،بررسی عملکرد هر یك از سیستم های بدن، 

 بررسی وضعیت زخم و خونریزی (

 خانم آوازه

 خانم آوازه ارائه تکالیف 52-56 5/9/72 شنبه 53

   رفرانس:
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