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 دانشکده پرستاری ومامائی خرم آباد

  واحد تئوری ٣:میزان واحد             مراقبتھای پرستاری در بخش ھای مراقبت ویژه:نام درس

خانم رئوفي             : سه شنبه وچھارشنبه   ھماھنگ كننده:               روز كالس   کارشناسی ارشد:مقطع  

١٢-١٠سه شنبه :       مشاوره ندارد:پیش نیاز  مراقبت ھای ویژه  دانشجویان پرستاری :نفراگیرا   

و اصول عمومی مراقبتھای پرستاری ویژه شامل مراقبت از در این درس با تدریس مفاھیم زیر بنائی :شرح درس
مرگ و اصول نوتوانی بیماران پوست،چشم،دھان،مراقبتھای تغذیه ای ،حمایتھای عاطفی ،مراقبتھای تسکینی در حین درد،

 و پرستاری می شود تا با تلفیق آموخته ھای خود با علوم پایه    به دانشجو کمک،بدحال در بخش ھای مختلف مراقبت ویژه
  .به کار گیرد از بیماران ویژه  در مراقبت  را با تقویت مھارتھای تفکر خالق  بتواند فرآیند پرستاریعمومی

 وایجاد توانائی در او به  ویژهپرستاریو اصول عمومی مراقبت ھای دانشجو با مفاھیم زیربنائی  آشنایی :ھدف کلی درس
  بد حال به ھنگام ارائه مراقبت به مددجویان عمومی و ویژهپرستاری،منظور تلفیق آموخته ھای خود درزمینه علوم پایه

آن در بیماران ويژه ومراقبتھاي آسیب ھای رایج پوستی،ی دانشجو با یآشنا-١:اھداف ویژه  

بیماران ويژه ومراقبتھاي آنچشمی  آشنائي دانشجو با اختالالت  شايع -٢  

آندھان و دندان در بیماران ویژه و اصول بررسی و مراقبت  پرستاری  آشنائي دانشجو با اختالالت -٣  

هاصول بررسی و مراقبت در اختالالت خواب و تغذیه در بیماران ویژی دانشجو با یآشنا-۴  

اصول اداره درد ،حمایتھای عاطفی و نوتوانی بیماران ویژهی دانشجو با یشناآ-۵  

مطالعه ) طبق طرح درس(قبل از ورود به كالس در مورد درس ھمان جلسه : از دانشجوانتظار مي رود: انتظار از دانشجو
 در صورت -د را خاموش نمايد تلفن ھمراه خو- رعايت حرمت كالس را بنمايد- بموقع در كالس حاضر شود- داشته باشد

 تكالیف - در صورت داشتن ھر گونه سوال غیردر ساعات مشاوره مراجعه نمايد-داشتن سوال، بعد از كسب اجازه مطرح نمايد
  در بحثھا فعاالنه شركت نمايد-خود را بموقع ارائه نمايد

بازی نقش–) كیس استادي(  كار گروھی –سخنرانی،پرسش وپاسخ :شیوه تدریس  

  ارايه تصاویرآموزشی ،فیلم و عکس- اورھد-ویدیولیژر:اد کمک آموزشیمو

:شیوه ارزیابی  

          روش                  نمره            تاریخ         ساعت

      ٢٠% )  كارت٣(ارائه كارت خالصه   

%٣٠ طبق تقويم آموزشي   موضوع مرتبط با درس بر اساس سمیناربا٢-١ ارایه  
نقد یک مقاله -)حد اقل سه منبع(بعآخرین منا

 مرتبط با موضوع 

%۵٠ طبق تقويم آموزشي  ترم میان و پایان امتحان   
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  جلسه تاريخ مدرس عنوان

٢٩/۶/٩٠ خانم رئوفي آناتومي فیزيولوژي ،معاینه فیزیکی و تستھای تشخیصی چشم   اول 

خانم  ریتم ھای بیولوژیک و استفاده از آنھا در مراقبت از بیماران ویژه
 كردستاني

٣٠/۶/٩٠  دوم 

صدمات رایج چشمی و اصول درمان،مراقبت و نوتوانی این صدمات در بیماران 
 ویژه

۵/٧/٩٠ خانم رئوفي  سوم 

خانم  خواب،مراحل خواب و انواع اختالالت خواب
 كردستاني

۶/٧/٩٠  چھارم 

١٢/٧/٩٠ خانم رئوفي تکنبک ھا، اصول نوتوانی و روشھای بررسی بیماران بد حال جھت توانبخشی  پنجم 

خانم  علل،عالیم و اصول مراقبت در محرومیت از خواب در بیماران ویژه
يكردستان  

١٣/٧/٩٠  ششم 

١٩/٧/٩٠ خانم رئوفي اصول و روشھای نوتوانی تنفسی،اندامھا و دیگر سیستم ھا در بیماران ویژه  ھفتم 

خانم  مالحظات اخالقی و پرستاری در بیماران مشرف به مرگ و خانواده آنان
 كردستاني

٢٠/٧/٩٠  ھشتم 

ت پوست و آناتومي فیزيولوژي ،معاینه فیزیکی وتستھای تشخیصی در اختالال
 ضمايم آن

٢۶/٧/٩٠ خانم رئوفي  نھم 

خانم  نیازھای تغذیه ای،انواع غذاھای اصلی و اصول تغذیه در بیماران ویژه
 كردستاني

٢٧/٧/٩٠  دھم 

پاتوفیزیولوژی، درمان ،مراقبت بھداشتی و پرستاری زخم ھای بستر بیماران 
 ویژه

٣/٨/٩٠ خانم رئوفي  يازدھم 

عیت تغذیه بیماران ویژهروشھای بررسی و تشخیص وض خانم  
 كردستاني

۴/٨/٩٠  دوازدھم 

سندرم استیون جانسون و نکروز سمی اپیتلیال-انواع واکنش ھای پوستی ١٠/٨/٩٠ خانم رئوفي   سیزدھم 

خانم  انواع و اصول مراقبت در اجرای روشھای تغذیه در بیماران ویزه
 كردستاني

١١/٨/٩٠  چھاردھم 

ل شیمی درمانی، ضد انعقادھا و وازودیالتورھاواکنش ھای دارویی در عوام ١٧/٨/٩٠ خانم رئوفي   پانزدھم 

خانم  سوءتغذیه،علل،عوارض و پرستاری در سوءتغذیه بیماران ویژه
 كردستاني

١٨/٨/٩٠  شانزدھم 

اصول درمان و مراقبت در انواع درماتوزھای بالینی،اریترودرمی و درماتیت 
 اکسفالیاتیو

٢۴/٨/٩٠ خانم رئوفي فدھمھ   

خانم  تعریف درد،نظریه ھای درد،اثرات و اصول اولیه اداره درد
 كردستاني

٢۵/٨/٩٠   ھجدھم 

١/٩/٩٠ خانم رئوفي اصول درمان و مراقبت در عفونت ھای باکتریال،ویرال و فانگال در بیماران ویژه  نوزدھم 

خانم  نمودار نردبان اداره درد،تیم درمان اداره درد
 كردستاني

٢/٩/٩٠ مبیست   

ICU Psychology٨/٩/٩٠ خانم رئوفي  ،عوامل ایجاد کننده و عالیم آن  بیست و يكم 

آناصول فارماکولوژیک و پرستاری ناركوتیكھا وضد التھابھاداروھای ضد درد، خانم  
 كردستاني

٩/٩/٩٠  بیست و دوم 

سیستمھای ICU Psychology روشھای پیشگیری و مراقبت پرستاری در    
ان ویژهحمایت از بیمار  

١۵/٩/٩٠ خانم رئوفي بیست و  
 سوم

اصول فارماکولوژیک و مراقبت پرستاری در استفاده از ضددردھای مکمل و غیر 
 دارویی

خانم 
 كردستاني

١۶/٩/٩٠ بیست و  
 چھارم
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