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 : شرح درس
آشنا شده و توانايي الزم در هنگام ارائه اعصاب پرستاري دستگاه  اصول مراقبت هاي ويژهدر اين درس دانشجو با 

  نمايد. كسب ميمراقبت به مددجويان وبيماران را 
جراحي اعصاب بستري در بخش مراقبت داخلي و قادر خواهد بود كه اصول مراقبت از شايعترين بيماريهاي  )1  

) را بعمل و....بيماران تحت اعمال جراحي،  ضايعات نخاعي ،تومورهاي مغزي  ،( ضربات وارد بر سر   ICUهاي ويژه
 آورد.

قادر خواهد بود كه اصول مراقبت از شايعترين بيماريهاي داخلي اعصاب بستري در بخش مراقبـت هـاي ويـژه (    ) 2
خونريزي هاي داخل جمجمه ، انواع سكته هاي مغزي ، تشنج، هيپوكس هاي مغزي ، عفونتهاي داخل جمجمه اي 

 . و ... ) را بعمل آورد
شايع در بخش مراقبت ويژه همچون دلريوم ، گيجي و بـي   همچنين قادر خواهد بود كه فوريت هاي روانپزشكي) 3

 را تشخيص و ضمن آشنايي با معيارهاي الويت بندي اختالالت ، از ايشان مراقبت الزمه را   بعمل آورند. قرراري 

 به نام آن كه جان را حكمت آموخت

 انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهاند    
 دانشكده پرستاري و مامايي

 گروه مراقبت هاي ويژه

س  امه در سن  Course syllabusشنا
 (دستگاه اعصاب)      3اختصاصي  پرستاري مراقبتهاي ويژه عنوان  درس : 

 512505 شماره درس:
 عمليواحد  1 واحد : و تعداد نوع 

اي بر پرستاري ويژه، پايش، داروشناسي، مباحث  ومقدمه 3درس نظري مراقبت هاي ويژه    پيش نياز :  
                                                                      عمومي در پرستاري پيوند اعضاء 

         بتهاي ويژهكارشناسي ارشد مراقسوم ترم فراگيران : 
                                 93-94 دومنيمسال سال تحصيلي :   
 2بخش هاي مراقبت ويژه  مكان:  
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 Basicوارائه مراقبت كل نگر بـه بيمـاران بـارويكرد     اعصابدستگاه  هاي ويژهآشنايي با مراقبتهدف كلي درس : 

Practice  
 

  .قادر به: پس از پايان درساز دانشجو انتظار مي رود  اهداف رفتاري :
 دهد.  را توضيح داده و انجام  ( باالخص افزايش فشار داخل جمجمه) مبتال به اختالالت اعصاب نحوه ارزيابي بيماران  -1

 .كند فهرست  اعصاب در بيمارانرا رايج  هاي پرستاري تشخيص -3
 بر بالين بيمارمشخص  نمايد.را  افزايش داخل جمجمه ها و مراقبت در  عالئم و نشانه -4
   را بر بالين بيمارمشخص  نمايد. ها و مراقبت  از بيمار  دچار كاهش سطح هوشياري  عالئم و نشانه -5
 .را بر بالين بيمارمشخص  نموده ومراقبت مربوطه را انجام  دهد  ها و مراقبت در مصدومين مغزي  عالئم و نشانه -6
 دهد حاد را بيان نموده و انجام  از بيماران مبتال به اختالالت عصبي همچون سندروم گيلن باره ، مياستني مراقبتهاي  -7
 انجام  دهد.را  تومور هاي  عصبيو مراقبتهاي ويژه در بيماران با بدخيمي  -8
با اصطال حات جراحي اعصاب ، هدف از انجام آنها آشنا بوده ومراقبت هاي قبل وبعد از جراحي را براي بيماران خـود     -9

 براساس فرآيند پرستاري انجام  دهد.
  

 ينيبال ي: ارئه كنفرانس علمفيو شرح وظا فيتكال
مربوطـه بـه    اسـتاد صبح با توجه به برنامه تنظيمي از طـرف   5/7 -5/1از ساعت   ICUدر بخشهاي دانشجويان با حضور 

موجود در بخـش آن را بـا   مراقبت بيمار ، در اين كارآموزي دانشجويان ضمن بررسي وضعيت كارآموزي خواهند پرداخت. 
مي نمايند. در برخـي مـوارد از    ارزيابي ه و ضمن اجراي اين موارد، آن را استانداردها و پروتكلهاي استاندارد مقايسه نمود

براي اولين بار با اين پروسيجرها آشنا شده و بـا نظـارت متخصـص     ارزيابي فشار داخل جمجمه ومانيتورينگ آن را  جمله
 مربوطه اقدام به انجام آن مي نمايد.  

،معاينات وبـا  انتخاب يك بيمار عصبي بستري ،ضمن ارزيابي هاي مناسب ودريافت تاريخچه با دانشجو موظف است 
شيفت بيمارستاني بعمل آورده وبا هماهنگي ساير  3استفاده از فرايند پرستاري از بيمار مراقبت مربوطه را حداقل در

دانشجويان واستاد مربوطه بر بالين بيمار راند باليني نموده وپس از ارزيابي نتايج مراقبت هاي انجام شده گزارش كار 
 يدخود را بصورت مكتوب تحويل نما

دانشجو موظف است در محيط باليني، محيطي امن براي بيماران فراهم نموده و در حفظ شان و منزلـت بيمـاران    -1
 كوشا باشد

در ارائه مراقبتها از روشهاي صحيح ارتباط با بيمار و همكاران استفاده نموده و به فرآيند تصميم گيـري بيمـار و    -2
 مسئولين كمك نمايد.

 بتها را براساس اين اولويتها انجام دهد.قبيماران توجه نموده و مرابه اولويت بندي نياز  -3
 با بررسي جامع بيمار و تفسير يافته هاي مربوطه اقدام مناسب از بيمار را به عمل اورد. -4
براي مراقبتهاي حين انجام پرسيجرهاي بخش ويژه( مثال: ساكشن، لوله تراشه كه پروتكلي دانشجو موظف است  -5

اين روش بايد با تفكر خالق و  در نمايد. در بخش مربوطه اجرا نموده اكسيژن درماني و... ) تهيه  و تراكئوستومي،
 بررسي وضع موجود به ارتقاء ان كمك نمايد.

ارائه يك برنامه آموزش به پرسنل بخش مربوطه در قالب سخنراني، كار عملي و تهيه بروشور آموزشي در برنامـه   -6
نامه دانشجو ضمن انجام كار گروهي به هدايت و رهبري پرسنل بخش اقدام مي نمايـد  . با اجراي اين بركارآموزي 

 و انها را در اين برنامه مشاركت مي دهد.

 : از دانشجو  انتظارات
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 كارآموزيحضور فعال در همه جلسات  -1
 حضور در بخش  مطالعه مطالب قبل از  -2
 ائه تكاليف به صورت نسخه نرم و نسخه سخت در موعد مقرر  ار -3

 
  ارزشيابي دانشجو:

ارزشيابي براساس طرح درس و چك ليست مربوطه و انجام مراقبتها در بخش، اجراي پروتكل و آموزش 
 آن مي باشد.

      
 
 

References: 
 
1- Cherry B; Jacob S (2005) Contemporary Nursing, Issues, Trends and 
Management, 3rd ed, Mosby. 
 
2- Urden L. D; Stacy K. M; Lough M. E (2006) Thelan's Critical Care Nursing, 5th 
ed, Mosby 
  
3- Kuruvilla J (2007) Essentials of Critical Care Nursing, Jaypee. 
 
4- Scholes J (2006) Developing Expertise in Critical Care Nursing, Blackwell. 
  
5- Morton P.G; Fontaine, D. K; Hudak, C.M; Gallo, B.M (2005) Critical Care 
Nursing,  A Holistic Approach, Lippincott. 
 
6- Alspach. Joanne (1997) Core Curriculum for Critical Care Nursing 
 

7- Chulay, M; Guzzetta, C; Dossey B (2005) AACN Pocket Handbook of Critical 
Care Nursing. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤ 

اعصاب  ژهيو يكارآموز يابيفرم ارزش  
 

ف
ردي

 

 نمره مورد ارزيابي

1 75/0 5/0 25/0 0 

دانشجو محيطي امني براي بيماران فراهم نموده و در حفظ شان و  1

 منزلت بيماران كوشا است.

     

      با بيماران و همكاران ارتباط صحيح برقرار مي كند 2

تجهيزات درست استفاده كرده و نحوه استفاده از آنها رامي از وسايل و  3

 داند

     

به اولويت بندي نياز بيماران توجه نموده و مراقبتها را براساس اين  4

 اولويتها انجام دهد

     

با بررسي جامع بيمار و تفسير يافته هاي مربوطه اقدام مناسب از بيمار  5

 را به عمل مي آورد

     

      تهيه شده را به نحو صحيح در بخش اجرا مي كند. پروتكل 6

      آموزشهاي الزم را به بيماران و همراهان انها ارائه مي نمايد. 7

      در جهت ارتقاء سطح مراقبتها به پرسنل آموزش مي دهد. 8

را به نحو صحيح انجام  اعصاب(سطح هوشياري) ارزيابي بيماران  9

 دهد مي

     

      كند. فهرست مي عصبي را هاي پرستاري رايج را در بيماران  تشخيص 10

      را مشخص مي نمايد.مصدومين مغزي ها  عالئم و نشانه 11

      دهد. دستگاه ونتيالتور را آماده نموده و تنظيمات آن را انجام مي 12

      دهد. مراقبت از بيماران تحت ونتيالتور را  انجام مي 13

افزايش فشار داخل  – ABGبه تفسير يافته هاي آزمايشگاهي مانند  14

 مي پردازد.جمجمه 

     

به عوارض بي حركتي بيمار توجه نموده و در جهت پيشگيري از آن  15

 اقدام مي كند.

     

را انجام داده و آموزش مي ان كاهش سطح هوشياري مراقبت از بيمار  16

 دهد

     

      را انجام مي دهد سر وستون فقراتاز جراحي  قبلمراقبت ويژه  17

      را انجام مي دهد ويژه بعد از جراجي سر وستون فقرات  مراقبت  18

مراقبت الزم را به عمل  مياستني ) –حاد عصبي(گيلن باره از بيماران  19

 مي آورد.

     

      به نحو صحيح اقدام به لوله گذاري داخل تراشه مي نمايد. 20
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