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  طرح جامع تدریس 
  (Course Plan)   

  
 پایش هاي پرستاري پیشرفته :درس عنوان 

 مراقبت هاي ویژه پرستاري کارشناسی ارشد اولدانشجویان ترم  :گروه فراگیر 

   الله حسینی شهیدي-محمد مجلی - دکتر حمزه اي - دکتر علی محمد پور :د یتانام اس  1390-91اول  :نیمسال 

 

  -  :پیشنیاز   ري                  نظ  3 :تعداد واحد 

- 

       
   :شرح درس   
اخذ شرح حال و معاینات بالینی در بیماران بدحال، پایش هاي محیطی، کنترل عفونت، پایش بیماران مبتال به اختالالت   

مباحثی هستند که  سیستم عصبی، قلبی و تنفسی، پایش درد، پایش هاي تغذیه اي، مهارت هاي آزمایشگاهی و تصویر برداري 
با اصول پایش هاي   فراگیران  دوره  در این. در واحد پایش هاي پیشرفته پرستاري در بیماران بدحال مورد بحث قرار می گیرند

  .پرستاري مراقبت ویژه در رابطه با بررسی و ارزیابی وضعیت بیمار و چگونگی شناخت دقیق بیماران بدحال آشنا می شوند
تشخیص و ارزیابی مشکالت این بیماران، تعیین ماهیت مشکل آنها و هم چنین تعیین علل مشکالت و چگونگی   همچنین

در این رابطه استفاده از استدالل هاي ذهنی . برنامه ریزي هاي مراقبتی مرتبط با پایش هاي پیشرفته مورد توجه می باشد
تعیین مشکل و علل آن از ارکان مهم و قابل توجه  مختلف، قضاوت و تصمیم گیري صحیح و کارآمد بالینی براي تفسیر و

  .یادگیري در این دوره می باشد
  :هدف کلی 

  آشنایی با اصول پایش هاي پرستاري در بخش هاي مختلف مراقبت ویژه
  

  :اهداف جزئی

  :انتظار می رود در پایان این دورهیان عزیز دانشجو  هر یک ازاز  

 .و خانواده آنها را توضیح دهدچگونگی اخذ شرح حال از بیماران بدحال  )1

  . نحوه معاینات بالینی در بیماران بدحال را توضیح دهد )2
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  . پایش هاي محیطی را شرح دهد )3

  . چگونگی کنترل عفونت را توضیح دهد )4

  . پایش بیماران مبتال به اختالالت سیستم عصبی را توضیح دهد )5

  . پایش بیماران مبتال به اختالالت قلبی را شرح دهد )6

  . ماران مبتال به اختالالت تنفسی را توضیح دهدپایش بی )7

  .نحوه پایش درد را توضیح دهد )8

  .نحوه پایش هاي تغذیه اي را شرح دهد )9

  .   چگونگی بکارگیري مهارت هاي آزمایشگاهی و تصویر برداري را توضیح دهد)10
  

  : روش تدریس

هم چنین به منظور . بحث گروهی ارائه خواهد شداین واحد درسی با استفاده از روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و 

درك عمیق تر و یادگیري بهتر، تحقیقات و یافته هاي جدید در رابطه با مباحث درسی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد 

  .گرفت

  :آموزشی  کمک  وسایل

همچنین در صورت لزوم از . خواهد شداین واحد درسی با استفاده از وایت بورد، اسالید، کامپیوتر و ویدئو پروژکتور ارائه 

 . اورهد و سایر وسایل کمک آموزشی در دسترس استفاده خواهد گردید

  :وظابف و تکالیف دانشجو 
    درس  در کالس  حضور منظم )1

 گروهی  در بحث هاي  فعال  شرکت )2

 . اعالم خواهد شد در هر مبحث سایر موارد توسط استاد مربوطه  )3
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 :ارزشیابی  نحوه

  .ارزشیابی توسط استاد مربوطه اعالم خواهد شد چگونگی  
  

  حث پایش هاي پیشرفته پرستاري و اساتید مربوطهامب

 استاد موضوع

  معارفه، ارزشیابی آغازین و  -
 اهمیت درس و  تبیین انتظارات -

 گروه مدرسین

 خانم شهیدي چگونگی اخذ شرح حال از بیماران بدحال

 خانم شهیدي ماران بدحالنحوه معاینات بالینی در بی

 آقاي مجلی پایش هاي محیطی

 آقاي مجلی کنترل عفونت

 دکتر محمد پور پایش بیماران مبتال به اختالالت سیستم عصبی

 دکتر محمد پور پایش بیماران مبتال به اختالالت قلبی

 دکتر حمزه اي پایش بیماران مبتال به اختالالت تنفسی

 دکتر محمد پور پایش درد

 دکتر حمزه اي پایش هاي تغذیه اي

 دکتر ابطحی مهارت هاي آزمایشگاهی

 دکتر محمود آبادي تصویر برداري
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