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 دانشکده پرستاری و مامایی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 مراقبت ویژه گروه آموزشی:
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 مشخصات فراگیران مشخصات درس
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 ،ساعت

 ماه یاروز
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 . :آشنایی با اصول مراقبت های اورژانسی در بیماران گوارشی، نرولوژیک و غدد درون ریز می باشد. هدف کلی 

 :)اشند:در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر ب اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 را در بیماران مبتال به اختالالت    و تشخیص های پرستاری پرستاری بالینی معاینات – پرستاری حال شرح:  شامل پرستاری های ارزیابی

 گوارشی را بیان کند.

 .شکم حاد و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را بیان کند 

 ستاری مربوط به آن را توضیح دهد.خون ریزی های دستگاه گوارش و مراقبت های پر 

 .سندرم حاد کمپارتمان شکمی را توضیح دهد 

 .نارسایی کبدی حاد  و مراقیت های مربوط به آن ر ا شرح دهد 

 .بیماری پانکراتیت حاد و مراقبت های مربوط به آن را بیان کند 

 .بررسی سیستم عصبی را توضیح دهد 

  و درمان آن را توضیح دهد.افزایش فشار داخل مغزی و روش مانیتوریمگ 

 .مراقبت از بیماران کمایی را شرح دهد 

 .حمالت ایسکیمیک مغزی و مراقبت های مربوط به آن را بیان کند 

 .انواع ضربات به سر و مراقبت های مربوس به آن را شرح دهد 

 .شدمات طناب نخاعی و مراقبت های مربوط به آن را توضیح دهد 

  مبتال به اختالالت غد درون ریز و نیز تشخیص های پرستاری مربوط به آن را بیان کند.بررسی های اختصاصی بیماران 

 .پرکاری و کم کاری تیروئید  و مراقبت از این بیماران را توضیح دهد 

 .کتواسیدوز دیابتی و کومای هیپراسموالر و مراقبت های مربوط به آن را بیان کند 

 ناسب بیماری دیابت بی مزه و سندرم و ترشح نامADH .و مراقبت های مربوط به این بیماری ها را بیان نماید 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 
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 مربوطه را  یپرستار یها صیکند و تشخ یرا بررس یو جراح یداخل ایاورژانس  یرا در بخش مراقبت هاگوارشی مبتال به اختالل  ماریب

  دینما ستیل

 دینموده و اجرا نما نیتدو شرفتهیپ یمراقبت پرستارگوارشی  مبتال به اختالل ماریب یبرا. 

 نخاعی( را در بخش مراقبت های اورژانس یا داخلی و جراحی را بررسی کند و تشخیص های  -بیمار مبتال به اختالل عصبی )مغزی

 پرستاری مربوطه را لیست نماید 

  فته تدوین نموده و اجرا نماید.مراقبت پرستاری پیشر( ینخاع -یمغز)برای بیمار مبتال به اختالل عصبی 

 مربوطه را  یپرستار یها صیکند و تشخ یرا بررس یو جراح یداخل ایاورژانس  یرا در بخش مراقبت هااندوکرین مبتال به اختالل  ماریب

 .دینما ستیل

 دینموده و اجرا نما نیتدو شرفتهیپ یمراقبت پرستاراندوکرین مبتال به اختالل  ماریب یبرا. 

 

 تدریس روش های

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 روش های تدریس: سایر

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تبط با استاد(تجارب یادگیری )مر

 بحث در فعال بطور و شده حاضر کالس در مرتبط مقاالت و متون مطالعه با جلسه هر در هستند موظف انیدانشجو 
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 .کنند شرکت یگروه یها

 مرتبط متون مطالعه

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ارائه ی ژورنال کالب 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

              گروهی و فعالیت های ها بحث در فعال شرکت مر وحضور مستانتظارات: 

 مصرف نوشیدنی و اسنک در کالس درس: مجازها

 عدم استفاده از موبایل محدودیتها:

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 ت منابع درسیفهرس
Urden  & stacy & Laugh. Thelans critical care nursing mosbey 2002   

 Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  2000 

cherryB: jacobS(2002) Contemporary Nursing, Issuses,trends and Management 3rd   mosby  

Kuruvilla J (2002) Essential of critical care Nursing , Jaypee  

 Scholes J (2002) Developing Expertise in critical care Nursing , Blackwell  

  یعصب  ستمیس یجراح و یداخل یها یماریب یپرستار  2002 سودارث برونر  

  ICU پرستاري  ، شیري حسین 

 7322. سامي پوران ترجمه.   ICU كامل كتاب.  مارینو پل 

 

 رزشیابیروش ا

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 320 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 
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 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ........09...نمره،  عملی:   ....، 09...... نمره: نظری ........09....) از بارم بندی نمره 

 ... نمره09کار عملی: ... .... نمره%99..: تکالیف کالسی ..... نمره%5: حضور و مشارکت فعال

 ..... نمره  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین  جدول

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

 دکتر حنیفی ارزیابی بیماران گوارشی 1

 دکتر حنیفی شکم حاد 2

 دکتر حنیفی خون ریزی های دستگاه گوارش 3

یفیحن دکتر نارسایی حاد کبدی و نارسایی حاد پانکراس 4  

یفیحن دکتر ارزیابی بیماران عصبی 5  

فزایش فشار داخل جمجمها 6 یفیحن دکتر   

 دکتر حنیفی مراقبت از بیماران کمایی و اختالل حاد ایسکمیک مغزی 7

 دکتر حنیفی خون ریزی های مغزی و ضربات طناب نخاعی 8

 دکتر حنیفی ارزیابی بیماراختالالت غدد درون ریز 9

 دکتر حنیفی بیماری های حاد اختالالت غدد درون ریز 11

)ژورنال کالب( انیدانشجو فیئه تکالارا 11  دکتر حنیفی 

)ارائه ژورنال کالب(انیدانشجو فیارائه تکال 12  دکتر حنیفی 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 رنامه عملیجدول ترتیب و توالی عناوین ب

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 .فراگیران رسانیده خواهد شد
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  رسانیده خواهد شد.فراگیران 

 

 


