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 6ترمپرستاری مقطع ورشته فراگیران:

  4تا  2شنبه کیزمان کالس:

 قلی زاده آقایمدرس: 

فیلمنمایش  ، سخنرانی،پرسش وپاسخ روش تدریس:  

 ت برد،ویدئو پروژکتور و کامپیوتروسایل آموزشی:وای

 ،نحوه بررسی بیمار،تصمیم گیری مناسب و انتخاب الویت ها در برخورد با مشکالت بیمار ICUمراقبت های پرستاری در بخش آشنایی با  هدف کلی:

  اهداف رفتاری:دانشجو در پایان این مبحث قادر خواهد بود:

 را شرح دهد. ICUو خصوصیات  مفهوم مراقبت ویژه -1

 آناتومی راههای هوایی را تعیین نماید. -2

 فیزیولوژی تنفس را شرح دهد. -3

 اصول مکانیک تهویه را توضیح دهد. -4

 منحنی تجزیه اکسیژن را تفسیر نماید. -5

 حجمها و ظرفیت های ریوی و اهمیت بالینی آنها را بیان نماید. -6

 زهای خون شریانی را شرح دهدپارامترهای اصلی جهت تفسیر گا -7

 برگه آزمایش گازهای خون شریانی را تفسیر نماید. -8

 انواع اختالالت اسید و باز را  با تاکید بر علل و عالئم و نشانه ها تشخیص دهد. . -9

 روشهای تجویز اکسیژن را با ذکر معایب و مزایای هر یک  شرح دهد -11

 توضیح دهدمالحظات بالینی حین اکسیژن در مانی را  -11

 انواع  نارسایی تنفسی را با ذکرعالئم آن شرح دهد. . -12

سندرم دیسترس تنفسی بالغین را با تاکید برپاتولوژی،عالئم و نشانه ها،ارزیابی تشخیصی و درمان  -13

 شرح دهد.

 راههای هوایی مصنوعی و مراقبت های مربوطه را توضیح دهد. . -14

 اهداف واندیکاسیون های تهویه مکانیکی را توضیح دهد. -15

 انواع ونتیالتورها را با مکانیسم عملکرد آنها مقایسه نماید -16



 مد ها و طرح های تهویه ای را شرح دهد. -17

  پارامترهای ضروری جهت تنظیم ونتیالتور را تعیین نماید. . -18

  نحوه تنظیم آالرم های ونتیالتور را شرح دهد. -19

  بت های الزم از بیمار تحت ونتیالتور را توضیح دهدمراق -21

  (  را تشخیص دهد.Fightingتنفس غیر هماهنگ بیمار با ونتیالتور) -21

  معیارهای و روشهای جداسازی بیمار از ونتیالتور  و مراقبت های الزم در آن را توضیح دهد.  . -22

  مونیتورینگ همودینامیک و اکسیژناسیون را توضیح دهد. -23

  نواع جراحی قلب باز را با تاکید بر مراقبت های قبل و بعد از عمل و آموزش به بیمار توضیح دهدا.  -24
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