دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشکده پیراپزشکی
قالب نگارش طرح درس
عنواى درس  :روشهای احیا قلبی ریوی و اصول مراقبتهای ویژه

هخبطببى :دانطجویبى ترم چهبرم کبرضنبسي پیوسته اتبق عول

تعذاد و نوع واحذ ( نظری – عملی ) 1/5:واحد نظری  0/5-عملی سهن استبد  0/5واحذ تئوری

زهبى ارائه درس  :ضنبه ها هشت هفته دوم ترم ساعت  11- 11صبح
هذرس  :فرشته جاللوندی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

درس پیص نیبز :بیهوضي و هراقبتهبی آى

سبعت پبسخگویي به سواالت فراگیر  :ضنبه و یکطنبه هب 8-11

سبل تحصیلي :نیمسال دوم1911-1100

هذف کلي :آضٌایی با عالئن ایست للبی ،دارٍّای احیاء ٍ رٍش احیاء للبی ریَی تا در هَالع ضرٍری در هحیط اتاق عول
ٍ ریکاٍری لادربِ ّوکاری با تین احیاء باضذّ .وچٌیي ضوي آضٌایی با اختالالت آب ٍ الکترٍلیتْا با ًحَُ کار ٍ تٌظین
ًٍتیالتَر بِ عٌَاى یکی از تجْیسات ریکاٍری آضٌا ضَد.
اهذاف کلي جلسبت :

 – 1آشنايي با محیط بخش مزاقبتهای ويژه و مقزرات کنتزل عفونت در بخش ويژه
 -2آشنايي با اختالالت اب و الکتزولیتها
 -3آشنايي با انواع روشهای اکسیژن درماني
 -4آشنايي با انواع تغذيه وريذی
اهذاف ویژه به تفکیك اهذاف کلي هر جلسه

–1

آشنايي با محیط بخش مزاقبتهای ويژه و مقزرات کنتزل عفونت در بخش ويژه

در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:
 -1-1خصَصیات فیشیکی بخص را ًام ببزد
-1-2استاًذاردّا ي پذیزش بیوار در بخص ّاي ٍیژُ را لیست كٌذ
ٍ-1-3سایل السم در بخص ٍیژُ را بٌَیسذ
-1-4استزس ّا ٍ هٌابع آى را بزاي بیوار ٍ پزستار ًام ببزد
-1-5سطَح هزاقبتی با توزكش بیوار هحَر در بخص ٍیژُ را بیاى كٌذ
 -1-6هقزرات كٌتزل عفًَت در بخص ٍیژُ را ضزح دّذ.

-2

آشنايي با اختالالت اب و الکتزولیتها

در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:
-2-1عَاهل هختلف در عذم تعادل هایعات ٍ الکتزٍ لیت ّا را در بخص ّاي ٍیژُ ًام ببزد
 -2-2اًَاع اًَاع اختالل اسیذ ٍ باس را ضزح دّذ.
 -2-3عَاهل ایجاد كٌٌذُ ّز كذام اس اختالالت اسیذٍس ٍ الکالَس را تَضیح دّذ.
 -2-4عالئن ٍ درهاى ّز كذام اس اختالالت اسیذٍس ٍ الکالَس را ضزح دّذ.

-3

آشنايي با انواع روشهای اکسیژن درماني

در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:
 -3-1اّذاف اكسیژى درهاًی را تَضیح دّذ.
 -3-2اًَاع رٍضْاي اكسیژى درهاًی را ًام ببزد.
 -3-3كاربزد ّز كذام اس رٍضْاي اكسیژى درهاًی را بٌَیسذ
 -3-4هزاقبتْاي السم حیي اكسیژى درهاًی را بیاى كٌذ.
 -3-5عالئن هزبَط بِ هسوَهیت اكسیژى راضزح دّذ.

-4

آشنايي با انواع تغذيه وريذی

در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:

 -4-1اًَاع تغذیِ حوایتی در بخص ٍیژُ را ضزح دّذ.
-4-2اًذیکاسیًَْاي تغذیِ اس راُ ٍریذ را تَضیح دّذ.
-4-3هزاقبتْاي پزستاري در استفادُ اس  T.P.Nرا بیاى كٌذ.
-4-4عَارض  ٍTPNاقذاهات پزستاري را ضزح دّذ.
 -4-5اًذیکاسیًَْا ٍ كٌتزااًذیکاسیًَْاي تغذیِ رٍدُ اي را تَضیح دّذ.

هنببع برای هطبلعه :

 .1مالحت نیک روان .مراقبتهای ویژه در  ،ICUانتشارات نور دانش .آخرین ویرایش
 .2پىرمیرزا کلهری.مبانی مراقبتهای ویژه در پرستاری.چاپ اول انتشارات سارینا ،0931 ،ص 09-5
 .9پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث.
روش تذریس

سخٌراًی – بحث عوَهی
وسبیل آهوزضي

ٍ ٍ Power pointیذئَ پرٍشکتَر
سنجص و ارزضیببي دانطجویبى

آزهوى

روش

سهن از کل نوره

تبریخ

سبعت

(بر حسب درصذ)

کَئیس

پرسص

%33

ّر ّفتِ یکبار

آزهَى پایاى ترم

آزهَى کتبی

%03

طبك برًاهِ اهتحاًات

حضَر فعال در

ضرکت در هباحث

%5

کالس
تکالیف داًطجَ

%5

ارائِ کٌفراًس

همررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ:
 .1حضَر هٌظن ٍ بِ هَلع در توام جلسات درس
 .2ضرکت فعال در بحث ّای گرٍّی
 .3هراجعِ بِ هٌابع اعالم ضذُ ٍ هطالعِ هَضَعات هربَطِ
نبم و امضبی مدرس :جاللوندی
تبریخ تحویل99/01/82 :

نبم و امضبی مسئول EDOدانشکده:
نبم و امضبی مدیر گروه :فرشته جاللوندی
تبریخ ارسبل :
99/01/82
تبریخ ارسبل:

جذول زهبى بنذی برنبهه
سبعت :شنبه ها چهار هفته ساعت 11 -11

جلسه

تبریخ

جلسِ0

1400/1/14

هوضوع هر جلسه

هـذرس

آشنايي با محیط بخش مزاقبتهای ويژه و مقزرات کنتزل عفونت در بخش

جلسِ2

1400/1/21

ويژه
آشنايي با اختالالت اب و الکتزولیتها

فزضتِ جاللًَذي

فزضتِ جاللًَذي

جلسِ3

1400/1/22

آشنايي با انواع روشهای اکسیژن درماني

فزضتِ جاللًَذي

جلسِ4

1400/2/4

آشنايي با انواع تغذيه وريذی

فزضتِ جاللًَذي

