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و درک نسبت به  ینشبه منظور رشد سطح دانش، ب یاندوره دانشجو یندر ا مقدمه)شرح درس(:
و همچنین بیماران  و چگونگی برخورد در شرایط بحرانی این گونه بیماران تنفسیبیماری های 

نسبت به اهداف آموزشی و محتوای درسی واحد مراقبت ویژه  بستری در بخشهای مراقبت ویژه
 آگاه میشوند. یکتصاصی اخ
 

 ییتوانا یجاددستگاه تنفس و ا یپرستار یژهو یبا اصول مراقبتها یرفراگ ییآشنا :هدف کلی 
 یمارانو ب یانالزم در هنگام ارائه مراقبت به مددجو یها

  
 اهداف اختصاصی درس:  

 بیماران از دانشجویان انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند:           
 دهد. یحدستگاه تنفس را توض یمآناتو .1

و  یپوکسیتبادل گازها، ه یندفرا یی،هوا یدستگاه تنفس شامل راهها فیزیولوژی .2

 دهد. یحرا توض یپرکاپنهه

 را انجام دهد. ینیبال یناتشامل شرح حال و معا یپرستار یها ارزیابی .3

ح بدحال را شر یمارانب یفور یابیو ارز یصیدر مطالعات تشخ یپرستار ارزیابی .4

 دهد.

 یالگوها یی،هوا یراهها یدر پاک ساز یشامل ناتوان یپرستار یجرا یها تشخیص .5

 دهد یحموثر و ... را توض یرغ یتنفس

 را شرح دهد. یحاد تنفس نارسایی .6

 دهد. یححاد را توض یتنفس یسترسد سندرم .7

 را شرح دهد. یهر یمزمن انسداد بیماری .8

 دهد. یحو انواع آن را توض پنومونی .9

 را شرح دهد. یراسیوناسپ سندرم .11

 دهد. یحرا توض یویر یمبدخ یها بیماری .11

 آپنه خواب را شرح دهد .12

 دهد. یحرا توض یهر یوندپ یپرستار نکات .13

 از آن را شرح دهد. یشگیریو پ یویر یآمبول ترمبو .14

 دهد یحرا توض یعمق یدهایور آمبولی .15

 و درمان آن را شرح دهد. یهر آمبولی .16

 ا دستگاهتهویه مکانیکی و تطابق بیمار ب .17
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 :)استراتژی آمو شی)روشهای تدریس 

   بحث گروهی          □            كنفرانس □سخنراني           □ 
 

                
 :وظایف و ت:الیف دانشجو  
o  حضور فعال، متناسب و به موقع در جلسات 

o هاي مربوطههاي گروهي و همچنین کنفرانسشرکت فعال در پرسش و پاسخ، بحث 

o  تکالیفارائه 

o  مطالعه و ارائه یک موضوع کتبي 

 
 

 :نحوه ار شیابی دانشجو 
  □پایانی                   □مرحله ای                       مراح  ار شیابی:

 
 

 نمره 12دوره                                                       یانپا امتحان

 نمره 8تکالیف                                                                     

  نمره 21کل نمره                                                                  
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