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  مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه
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 قلی زادهمدرس: 

 واحد نظري 1تعداد واحد:  

   11-11روزهاي كالس: يكشنبه  79اول نيمسال:  

 

با مفاهيم و تعاريف پايه پرستاري مراقبت هاي ويژه : در پايان اين درس، دانشجو درسكلي هدف 

 آشنا خواهد شد.

 : دانشجو بايستي به توانمندي هاي زير دست يابد:اهداف مياني

 مذكور را بيان كند.تعريف مراقبت هاي ويژه و انواع تخصصي بخش هاي  -1

 تاريخچه تشكيل و ضرورت آنرا ذكر كند. -2

 را بيان نمايد. (HDU)و مراقبت هاي با وابستگي شديد  (ICU) فرق مراقبت ويژه -3

اعم از: مشخصات فيزيكي، دكوراسيون، رنگ، ايمني، تجهيزات  (ICU)ويژگي هاي بخش  -1

ثابت و سيار، ارتباط با ساير واحد ها، درجه حرارت، ميزان رطوبت، نسبت تعداد تخت هاي 

 آن به ساير تخت هاي بيمارستان، كاركنان و تعداد آن ها را ليست كند.

 ويژگي هاي پرستار و نقش هاي او را بر شمارد. -5

 بيشترين سود را از اين بخش ها مي برند بشناسد. بيماراني كه  -1

 زمان انتقال از اين بخش ها را به بخش هاي عمومي بداند. -9

 را نام ببرد. )اول، دوم، سوم( سطوح مراقبتي -8

 اهميت نظافت و كنترل عفونت را بداند و به چند مورد از اقدامات حفاظتي اشاره كند. -7

بازديدكنندگان را شرح داده و از چند روش كنترلي نحوه ورود و خروج كاركنان و  -11

 نام ببرد.

 تجهيزات اطراف هر تخت را برشمارد. -11

مسوليت هاي كلي پرستار در اين بخش ها را دانسته و از استاندارد هاي ارائه  -12

 مراقبت ها مطلع باشد.



از اهميت مسائل اخالقي وحقوقي آگاهي داشته و در هنگام اتخاذ تصميمات مراقبتي  -13

 نها را مد نظر قرار دهد.آ

 بعنوان عضوي از تيم مراقبتي خود را موظف به مشاركت در انجام تحقيقات بداند. -11

اهميت آموزش مداوم و آشنايي با جديدترين يافته هاي علمي را دانسته و در مراقبت  -15

 ها از آن بهره ببرد.

مطلع بوده و  از راه هاي متعدد كنترل استرس خود، بيمار، همراهان و ساير كاركنان -11

 قادر به استفاده از آنها در زمان مقتضي باشد.

19-       

18-    

 

با استفاده از تجربيات فراگيران، اين درس بطور نظري تدريس و با بحث و تحليل  :نحوه تدريس

مفاهيم مطرح شدهبايد در حيطه عمل بكار برده شوند لذا مشاركت جدي  گروهي تكميل خواهد شد.

  كليه دانشجويان الزامي است.

 : وظايف و تكاليف دانشجو

 در بحث و گفتگو، حضور مرتب و به موقع در كالس شركت فعال -1

در هر يك از حوزه هاي مراقبتي: پرستاري ويژه  حداقل يك مقاله :مقاله 5جمعأ ترجمه و نقد -2

جراحي  -پرستاري ويژه داخلي (،ICCUپرستاري ويژه قلبي ) (،PICU/NICUان )كودك

(MSICU( پرستاري ويژه سوختگي ، )BWICU( پرستاري ويژه تنفسي ،)RICU.)  ارائه يك

 .كپي از اصل مقاله به همراه نقد و بررسي آن الزاميست

 

 موفق و مويد باشيد                                                                                    

 


