بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

* .نیمسال تحصیلی  :نیمسال اول 95-96

نام درس :پرستاری مراقبت های ویژه ICU

دانشکده :پرستاری و مامایی

* .رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری

* تعداد واحد :یک واحد
* روز و ساعت برگزاری:

درس پیشنیاز..:داخلی و جراحی ..........................4-1

* .محل برگزاری :کالس شماره ...

*.گروه آموزشی :داخلی و جراحی
نام مدرسین :علیرضا تقیان دشت بزرگ

آدرس دفتر ،.......................... :تلفن .............................. :پست الکترونیک

:

هدف کلی درس:
آشنايی دانشجويان با اصول مراقبت های پرستاری در بخش ويژه با بکار گیری آموخته ها در بررسی نیاا هاای بیمااران بال ،اال
تصمیم گیری مناسب و انتخاب اولويت های مراقبتی در بیماران بل ،ال و ،مايت های روانی ا خانواده بیماران

اهداف اختصاصی:
از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 -1خصوصیات فیزيکی پرسنلی و امکانات بخش را توضیح دهل
 -2راه های هوايی مصنوعی را با يکليگر مقايسه كنل
 -- -3اختالالت اسیل و با را توضیح داده و نوع اختالالت اسیل و با را تشخیص دهل
 -4اصول تهويه مکانیکی و نحوه تنظیمات آنها را توضیح دهل
 -5نارسايی تنفسی و سنلرم ديسترس تنفسی ،اد بالغین را شرح دهل
 - -6روش های جرا،ی قلب با را شرح دهل

شیوه تدریس :سخنرانی  ،بحث گروهی  ،پرسش و پاسخ کالسی  ،نمایش فیلم های آموزشی متناسب با موضوع
درس  ،ارائه کنفرانس کالسی

1

نحوه ارزشیابی دانشجو:

، - 1ضور و مشاركت فعّال در كالس
 -2ارائه تکالیف تعیین شله در مان مقرّر
-3امتحان میان ترم
 -4امتحان پايان ترم

 0/5نمره
 1/5نمره
 3نمره
 15نمره

مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:
حضور در کالس به موقع و عدم غیبت موجب اخذ  0/5نمره در پایاترم خواهد شد
عدم رعایت مقررات کالسی و واخالل در نظم کالس به صالحدید موجب کسر نمره تا  2نمره خواهد شد
غیبت غیر مجاز یک جلسه مجاز بدون کسر نمره
غیبت غیر مجاز بیشتر از یک جلسه کسر نمره موجب کسر یک نمره به ازای هر جلسه
غیبت غیر مجاز بیشتر از سه جلسه موجب حذف درس خواهد شد
وظایف و تکالیف دانشجو:
 -1رعایت مقرارت آموزشی  ،نظم و انظباط کالسی و نوع پوشش مصوب
 -2احترام به همکالسی ها
 -3ارائه به موقع تکلیف کالسی
- 4 -4الف) غیبت درجلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی
مربوطه درصورتی مجازخواهدبود ومشمول کسر نمره نخواھد گردید که با
ارائه مدارک مستند وگواھی معتبر وتایید شده وباتشخیص معاون محترم
آموزشی دانشکده مجاز شناخته شود.
ب) نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو درکالس درس درسقف کمتر
ازچهار هفدهم به شرح زیر می باشد:
یک جلسه غیبت غیر موجه قابل بخشش
  2جلسه غیبت غیر مجاز کسر یک نمرهسه جلسه غیبت غیر مجاز کسر  2نمره
بیشتر از سه جلسه غیبت موجب حذف درس خواهد شد
* تاریخ امتحان میان ترم : :بعد از جلسه چهارم کالسی
تاریخ امتحان پایان ترم:

مطابق با جدول امتحانات پایان ترم

* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:
حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.

منابع اصلی:
2

 .1محمل رضا عسکری  .مراقبت های پرستاری ويژه در بخش های  CCU - ICUو ديالیز
 .2معصوم ذاكری مقلم  .مراقبت های پرستاری ويژه در بخش های  CCU - ICUو ديالیز .انتشارات رفیع 1381
، .3سین شیری پرستاری ICU
 .4پل مارينو  .كتاب كامل  . ICUترجمه پوران سامی1387 .
 -5تالن مراقبت های ويژه پرستاری جلل  1-3ترجمه مريم تمیمی 1390
منابع معتبر اینترنتی از قبیل
www.uptodate.com
http://www.nlm.nih.gov/
www. Elsevire.com
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نیمسال اول سال

جلول مان بنلی ارائه برنامه درس :پرستاری ويژه
تحصیلی 95-96
عنوان

ملرس

آمادگی ال م
دانشجويان قبل
ا شروع كالس

رديف

ساعت

1

16-14

خصوصیات فیزيکی پرسنلی و امکانات بخش

2

16-14

راه های هوايی مصنوعی

3

16-14

اختالالت اسیل و با

مطالعه ا كتاب

4

16-14

تفسیر اختالالت اسیل و با

مطالعه ا كتاب

5

16-14

اصول تهويه مکانیکیو اهلاف آن

مطالعه ا كتاب

6

16-14

ملهای تهويه ای و آالرام ها

مطالعه ا كتاب

7

16-14

مراقبت ا بیمار تحت تهويه مکانکی

مطالعه ا كتاب

8

 16-14نارسايی تنفسی و سنلرم ديسترس تنفسی ،اد

مطالعه ا كتاب

تقیان
مطالعه ا كتاب

بالغین
9

16-14

جرا،ی قلب با

مطالعه ا كتاب
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