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زمان کالس :شنبه ها  10-12و دوشنبه ها 10-12
مسئول درس  :دکتر سمیه غفاری
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حضور در دفتر کار :سه شنبه ها 2-4
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اساتید درس :آقایان دکتر ایرج پور ،علیمحمدی و مصطفوی زاده ،خانم ها دکتر اقبالی ،غفاری و قضاوی
و اساتید گروه پرتوشناسی تشخیصی و گروه آزمایشگاه

شرح درس :
در این درس دانشجو با فراگیری اصول و فنون پایش سامانههای مختلف فیزیولوژیک بیماران
مراقبت های ویژه و نیز مدیریت پایش بخش های مراقبت ویژه قادر خواهد بود ،داده های پایش را واکاوی
نموده و نتایج به دست آمده را در مدیریت بخش های مراقبت ویژه و نیز در برنامه ریزی مراقبتی بیماران
مربوطه به کار برد.
هدف کلی درس  :آشنایی با اصول فنآوری پایش پیشرفته پرستاری در بخش های مختلف مراقبت ویژه
اهداف رفتاری :
دانشجو پس از پایان درس ..........
 -1نحوه جمع آوری اطالعات و گرفتن شرح حال به طور نظام مند در بیمار مراقبت ویژه را بیان می نماید.
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 -2مهارت های مناسب برقراری ارتباط با بیمار مراقبت ویژه را شرح می دهد.
 -3عوامل مخاطره آمیز برای بیمار و کارکنان بخش مراقبت ویژه را تعیین می نماید.
 -4بررسی وضعیت خانواده بیمار مراقبت ویژه را از ابعاد مختلف روانی ،اجتماعی ،اقتصادی شرح می دهد.
 -5نحوه پایش محیطی و تجهیزات بخش مراقبت های ویژه را توضیح می دهد.
 -6نحوه پایش عفونت و رویه های مربوطه را در بخش های مراقبت ویژه توضیح می دهد.
 -7پایش و ثبت عالیم حیاتی با استفاده از فناوری پیشرفته را شرح می دهد.
 -8پایش غیر تهاجمی سطح هوشیاری بیمار مراقبت ویژه را بیان می نماید.
 -9کاربرد فناوری پیشرفته را در پایش تهاجمی عملکرد سامانه عصبی بیمار مراقبت ویژه توضیح می دهد.
 -11پایش غیر تهاجمی سامانه قلبی عروقی بیمار مراقبت ویژه را شرح می دهد.
 -11کاربرد فناوری پیشرفته را در پایش تهاجمی سامانههای قلبی عروقی بیمارآن توضیح می دهد.
 -12کاربرد فناوری پیشرفته را در پایش عملکرد سامانه تنفسی بیمار مراقبت ویژه توضیح می دهد.
 -13پایش تهاجمی گازهای خون شریانی بیمار مراقبت ویژه را شرح می دهد.
 -14اصول و مفاهیم مربوط به آزمون های عملکرد ریوی را توضیح می دهد.
 -15پایش داده های دستگاه ونتیالتور و مداخالت مربوطه را شرح می دهد.
 -16پایش سطح درد – آسایش را در بیمار مراقبت ویژه توضیح می دهد.
 -17نحوه پایش نیازها و وضعیت تغذیه ای بیمار مراقبت ویژه را شرح می دهد.
 -18اصول و انواع نمونه گیری صحیح آزمایشگاهی در بیمار مراقبت ویژه را بیان می کند.
 -19داده های به دست آمده از آزمایشات پاراکلینیکی بیمار مراقبت ویژه را تفسیر می نماید.
 -21اصول و انواع تصویر برداری در بیماران مراقبت ویژه را شرح می دهد.
 -21نتایج انواع تصویر برداری را در بیماران مراقبت ویژه تفسیر می نماید.

شیوه تدریس:
این درس با استفاده از روش های سخنرانی ،اکتشافی و بحث گروهی و با رویکرد تفکر انتقادی و
متمرکز بر حل مساله ارائه خواهد شد .در ارائه درس از فن آوری رایانه و نرم افزار پاورپوینت استفاده می
شود.
تکالیف:
 -1ارائه یک سمینار در مورد یکی از روش های پایش یک سامانه فیزیولوژیک مانند سامانه های تنفس،
قلب و همودینامیک .این سمینار باید شامل اصول و مفاهیم مربوطه ،وسایل مورد نیاز ،فناوری مربوطه،
تکنیک ،کاربردها ،کیفیت داده ها و تفسیر داده ها و مداخالت پرستاری باشد بهمراه ارائه یک پروتکل (
مبتنی بر اصول علمی ) کاربردی برای سامانه مربوطه.
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در این تکلیف دانشجو ضمن مراجعه به جدیدترین منابع (حداقل پنج منبع التین) سمینار خود را تدوین
نموده و حداقل یک هفته قبل از ارائه (طبق برنامه زمانبندی که با توجه به موضوع سمینار با عالمت * در
زمانبندی درس مشخص شده است ) به استاد مربوطه تحویل می دهد .ارائه نسخه نرم سمینار به استاد
مربوطه قبل از ارائه سمینار در کالس ضروری است .برخی از موضوعات پیشنهادی جهت سمینار عبارتند
از, PAWP Nutrition Status, , CO, ABP, CVP, Pulse Oximetry, Et Co2 :
Infection control
سیاست درس:
حضور فعال در جلسات درس
مطالعه مطالب مربوطه از منابع معرفی شده قبل از کالس و بحث در مورد جدیدترین یافته ها
ارائه سمینار به صورت نسخه نرم به استاد مربوطه ،گرفتن نظرات وی و ارائه طبق جدول زمانبندی درس
ارائه پیشنهاد و نقد جلسات درس به منظور بهبود کیفیت کالس ها
ارزشیابی دانشجو:
-1
-2
-3
-4

%15
%5
%35
%45

تدوین سمینار و ارائه آن
مشارکت فعال در کالس
آزمون میان ترم
آزمون پایان ترم

تا سه روز بعد از اعالم نتایج ارزشیابی حق اعتراض وجود دارد .تجزیه و تحلیل سواالت آزمون
تستی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسوول
درس قرار می گیرد.
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Online Data Bases:
1234-

http://www.aacn.org/DM/MainPages/AACNHomePage.aspx?pageid=1
http://ccn.aacnjournals.org/
http://www.icufaqs.org/
http://www.caccn.ca/
4

جدول زمانبندی درس پایش پیشرفته پرستاری
نیمسال اول 89-89

دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه
زمان کالس :شنبه  21-21و دوشنبه 21-21
تاریخ

زمان

97/7/9

دوشنبه 11-12

 97/7/14شنبه 11-12
97/7/16

مکان :کالس 19
موضوع

ارزشیابی آغازین ،تکمیل طرح درس و معرفی درس

دکتر غفاری

پایش محیط و تجهیزات بخش مراقبت های ویژه*

دکتر غفاری

دوشنبه  11-12پایش عالیم حیاتی با فناوری پیشرفته *

 97/7/21شنبه 11-12

بررسی و شناخت بیمار مراقبت ویژه

 97/7/23دوشنبه  11-12پایش ایمنی در بخش مراقبت های ویژه*
 97/7/28شنبه 11-12

استاد

پایش داده های ونتیالتور*

خانم اقبالی
دکتر غفاری
خانم اقبالی
دکتر غفاری

 97/7/31دوشنبه  11-12پایش تغذیه و نیازهای تغذیه ای *

خانم اقبالی

97/8/5

شنبه 11-12

پایش وضعیت روانی ،اجتماعی بیمار و خانواده در مراقبت های ویژه

خانم قضاوی

97/8/7

دوشنبه 11-12

عوامل خطر و رفتارهای پر خطر در گسترش عفونت در بخش ویژه

گروه عفونی

کنترل عفونت در بخش های مراقبت ویژه

گروه عفونی

 97/8/12شنبه 11-12

 97/8/14دوشنبه  11-12پایش مهارت های ارتباطی بیمار در مراقبت های ویژه
 97/8/19شنبه 11-12

پایش غیر تهاجمی قلب و همودینامیک (* )ECG, BP,CO

 97/8/21دوشنبه 11-12

امتحان میان ترم (با هماهنگی دانشجویان مطابق با جدول زمانبندی آموزش)

 97/8/26شنبه 11-12

پایش سطح هوشیاری و سامانه های حسی و حرکتی *

خانم قضاوی
دکتر غفاری
دکتر علیمحمدی

 97/8/28دوشنبه  11-12پایش تهاجمی همودینامیک ( * )ABP,CO,CVP,PAP,PCWPدکتر غفاری
97/9/3
97/9/5

شنبه 11-12

پایش سطح آسایش -درد در مراقبت های ویژه

دوشنبه  11-12پایش تهاجمی  ICPو اکسیژناسیون مغزی*
پایش گازهای خون شریانی و آزمون های عملکردی ریه *

97/9/11

شنبه 11-12

97/9/12

دوشنبه  11-12پایش تهاجمی و غیر تهاجمی سامانه تنفسی*
اصول نمونه گیری آزمایشگاهی

97/9/17

شنبه 11-12

97/9/19

دوشنبه  11-12اصول و مقدمات تصویر برداری پزشکی

دکتر ایرج پور
دکتر علیمحمدی
دکتر ایرج پور
دکتر ایرج پور
گروه آسیب شناسی
گروه پرتو شناسی

97/9/24

شنبه 11-12

آزمایشات بالینی و تفسیر داده های آزمایشگاهی

گروه آسیب شناسی

97/9/26

دوشنبه 11-12

رادیوگرافی و تفسیر داده ها در بیماران مراقبت های ویژه

گروه پرتو شناسی
گروه آسیب شناسی

89/11/3

دوشنبه 11-12

CT Scanو تفسیر داده ها در بیماران مراقبت های ویژه

گروه پرتو شناسی

89/11/9

شنبه 11-12

MRIو تفسیر داده ها در بیماران مراقبت های ویژه

گروه پرتو شناسی

آزمایشات بالینی و تفسیر داده های آزمایشگاهی

گروه آسیب شناسی

 97/11/1شنبه 11-12

 89/11/11دوشنبه 11-12

آزمایشات بالینی و تفسیر داده های آزمایشگاهی
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