
  بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد

   پایش هاي پیشرفته پرستاري:نام درس
   واحد3: تعداد واحد 

  دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد پرستاري ویژه: مخاطبان  
  وندارد : پیش نیاز

91-90 نیمسال اول: زمان ارا ئه   
خانم طوالبی: هماهنگ کننده  
  14-13 ساعت دوشنبه روز  : ساعات مشاوره 
   12-10شنبه و سه     10-8 دوشنبه  :ساعات کالس

  کالس کارشناسی ارشددانشکده پرستاري و مامایی: مکان 
 :شرح درس 

یماران بد حال  در بخش هاي  بدر درد هاي پرستاري ویژه شامل  سیستم قلب وعروق ، تنفس ، اعصاب ، پایش عفونی ، ارزیابی  پایشدراین درس اصول عمومی
  مختلف مراقبت ویژه تدریس خواهد شد

  :هدف کلی
  هاي پرستاري ویژه در بخش هاي مختلف مراقبت ویژهپایش    آشنا یی با اصول عمومی 

  :تکالیف و ارزشیابی دانشجویانوظایف ،   
  

 :از دانشجویان محترم انتظار می رود
 .جهت فراگیري مطالب این درس باشند) ل از کالسمطالعه قب(داراي زیر بناي علمی مناسب -1
 . تحویل نمایندCDدر کالس ارائه وبه صورت مکتوب همراه با با مشاوره هاي قبلی تکالیف  تعیین شده را -2
 .در غیر اینصورت  نمره  ناتمام  اعالم  خواهد شد . انجام  و ارائه تکالیف الزامی  است  -3
  )ارزشیابی به طور مستمر .(ال داشته ودر بحث هاي علمی کالس شرکت نمایندبه طورمنظم در کالس حضور فع-4
  
  درصد5      حضور فعال وشرکت در مباحث کالس                         -
   موضوع مرتبط با درس بر اساس دو  وشفاهی ارائه کتبی-

  درصد  30   )                              منبع3حداقل (  آخرین منابع موجود
  درصد      10ترجمه مقاله وارایه در کالس                                           -
   درصد 55                                                پایان ترم                 -

       
--------------------------------------------------------------  

   درصد100                                                    جمع نمرات     
 :شیوه تدریس 
   نی،بحث، پرسش وپاسخ ، گروه کوچک سخنرا

  )ارائه تصاویر آموزشی ، فیلم و عکس (  اورهد ،ژکتور و  دیتا پر:رسانه هاي آموزشی
 : منابع 

1. Alspach Joanne Grif , 2006;core curriculum for critical care nursing.6th ed,Sunders Elsevier Inc. 
 
2. Marianne Chulay, Suzanne M Burns. AACN Essentials of Critical Care Nursing.Mc Grow-Hill 

Companies.2006. 
 

3. AACN pocket handbook of critical care nursing, Marian Chulay, Cathie Guzzzetta, Barbara Dossey. 
 

4. Kleinpell Ruth etal.2007, Critical Care Nursing Clinics of North America . Elsevier Inc. 
5. Cunha, Burke A. 2008. Critical Care Clinics. Elsevier Inc 
 
6. Irwin ,Richard S. 2008.Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th Edition. Lippincott Williams & 

Wilkins  
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  پایش پیشرفته پرستاري زمان بندي و موضوعات جلسات درس

  جلسات ساعت تاریخ مدرس عنوان

  اول  10-8  11/7/90  خانم طوالبی  پایش هاي پیشرفته پرستاريسمعرفی در

)گرفتن شرح حال( پایش هاي پرستاري در بیماران بدحال  دوم  12-10  12/7/90  خانم طوالبی 

 سوم  12-10  19/7/90   طوالبیخانم پایش هاي محیطی و ایمنی

 چهارم  12-10  26/7/90  خانم طوالبی مروري بر فرایند هاي عفونی و عفونت بیمارستانی در بخش ویژه

 پنجم  12-10  3/8/90  خانم طوالبی عالئم و نشانه هاي پاتوفیزیولوژیک بیماري هاي عفونی

 ششم  12-10  10/8/90 خانم طوالبی شوك عفونی

ستم اعصابمعاینات بالینی سی  هفتم  12-10  17/8/90  دکتر میرزاده 

 هشتم  12-10  24/8/90  دکتر میرزاده  )تعطیل(پایش هاي سیستم اعصاب

 نهم  12-10  30/8/90  دکتر میرزاده پایش افزایش فشار داخل جمجمه

 دهم  10-8  1/9/90  دکتر رئوفی معاینه سیستم گردش خون

 یازدهم  12-10  7/9/90   رئوفیدکتر  بررسی وضعیت همودینامیک سیستم گردش خون

 ابزار هاي مورد نیاز براي مانیتورینگ همودینامیک

 مانیتورینگ فشار ورید مرکزي -

  دکتر ندري
 دوازدهم  8-10  8/9/90

 سیزدهم  12-10  14/9/90  دکتر ندري  مانیتورینگ همودینامیک توسط کاتتر شریان ریوي

 چهاردهم  10-8  15/9/90  دريدکتر ن  مانیتورینگ غیرتهاجمی و تهاجمی فشار خون

 پانزدهم  12-10  21/9/90  دکتر آذرگون بررسی  سیستم تنفس

 شانزدهم  10-8  22/9/90  دکتر آذرگون  سمعاینه بالینی سیستم تنف

  مهفده  12-10  28/9/90  دکتر آذرگون مانیتورینگ تهاجمی سیستم تنفسی

همهیجد  10-8  29/9/90  آذرگوندکتر  سایرمانیتورینگ هاي غیرتهاجمی و تهاجمی سیستم تنفسی  

دمدنوز  12-10  5/10/90  دکتر مجیدي مهارت هاي تصویر برداري  

 بیستم  10-8  6/10/90  دکتر مجیدي مهارت هاي تصویر برداري

 بیست و یکم  12-10  12/10/90  خانم طوالبی  مفهوم درد

 بیست و دوم  10-8  13/10/90  خانم طوالبی اداره درد

 بیست و سوم  12-10  19/10/90  یخانم طوالب بررسی درد

  ت و چهارمسبی  10-8  20/10/90 خانم طوالبی مهارت هاي آزمایشگاهی
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