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هدف کلی:
آشنا کردن دانشجویان با اصول مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه با بکارگیری آموخته ها در بررسی نیازهای بیماران بدحال  ،تصمیم گیری
مناسب و انتخاب اولویتهای مراقبتی در بیماران مبتال به اختالالت قلبی – عروقی  ،تنفسی  ،کلیوی و یا نارسایی عملکرد چند ارگانی با تاکید بر
اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حاد  ،نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده آنها
اهداف ویژه:
در پایان درس از فراگیران انتظار میرود که:
-1مشخصات و خصوصیات بخش ویژه –تجهیزات –پرستاری را تعریف کند
-2اهداف مراقبتی در بخش ویژه و وظایف پرستار را لیست نماید
-3مراقبت از سندرم بخش ویژه(محرومیت از حس-نحریک بیش از حد حس)را شرح دهد و عالئم انرا بطور جداگانه تشخیص دهد
 -5اهمیت کنترل عفونت در بخشهای ویژه را شرح دهد.
 -6راهکارهای کلی کنترل عفونت در بخشهای ویژه را بیان کند.
-7مشخصات اناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق کرونر و سیستم هدایتی قلبی را تشریح نماید
-8مراحل مختلف دپوالریزاسیون-رپوالریزاسیون و پتانسیل عملکرد سلولهای قلبی را توضیح دهد
-9لیدهای مختلف در نوار قلب را و عملکرد هر یک را توضیح دهد
-11ریتم طبیعی سینوسی را روی نوار قلب تشخیص دهد
-11در یک نوار قلب بتواند ریت-ریتم –محور قلبی را تعیین نماید
-12انواع دیسریتمی سینوسی را در نوار قلبی تشخیص دهد
-11انواع دیسریتمی فوق بطنی ودهلیزی را تشخیص دهد مشخصات هریک را لیست کند-درمان را بطور جداگانه بنویسد
 -12انواع دیسریتمی بطنی را تشخیص دهد مشخصات هریک را لیست کند-درمان را بطور جداگانه بنویسد
-13انواع دیسریتمی جانکشنال رابر روی نوار قلب تشخیص دهد
-14انواع بلوکهای قلب درجه – 3-2-1بلوک سینوسی دهلیزی را تشخیص داده و درمان ومراقبت انرا شرح دهد
-15عملکرد پیس میکر را شرح دهد
 -16ریتم قلبی با پیس میکر و مشخصات انرا توضیح دهد و مراقبت پرستار یاز بیمار با پیسمیکر دائم –موقت را توضیح دهد
-17ریسک فاکتورهای مهم ایجاد بیماری ایسکمیک قلبی را لیست نماید
-18انژین صدری را تعریف کند و مشخصات درد قلبی را شرح دهد
-19انواع انژین صدری را به تفکیک با عالئم توصیف کند
-21تغییرات نوار قلب در انژین صدری را بر روی نوار قلبی تشخیص دهد
-21مراقبت پرستاری ودرمان طبی و روشهای تشخیصی در انژین صدری را توضیح دهد

-22روند انفارکتو.س میوکارد را بیان کند
-23انواع انفارکتوس میوکارد را شرح دهد
-24عالئم بالینی در انفارکتوس میوکارد وویژگی دردقلب در سکته قلبی را تشریح کند
-25انواع سطوح انفارکتوس میوکارد را در نوار قلبی تشخیص دهد
 -26مرقبت پرستاری قلب –حین –پس از دادن استرپتوکیناز را توضیح دهد
-27مراقبت پرستاری-درمان طبی وروشهای تشخیصی انفارکتوس میوکارد را بیان نماید
-28اقدامات احیا قلبی ریوی در ایست قلبی تنفسی را شرح دهد
 -29الگوریتم درمان تاکی کاردی بطنی-اسیستول-فیبریالسیون بطنی را به تفکیک توضیح دهد
 -31کاربرد شوک الکتریکی –عوارض ان را شرح دهد
 -31آناتومی راه های هوایی فوقانی و تحتانی را توضیح دهد.
 -32اهداف استفاده از راه هوایی مصنوعی را نام ببرد.
 -33موارد استفاده از لوله گذاری داخل تراشه را بیان کند.
 -34عوارض لوله گذاری داخل تراشه را دانسته و اقدامات پرستاری جهت رفع آن را بیان کند.
 -35موارد استفاده از لوله تراکئوستومی را بیان کند.
 -36مراقبت از بیمار دارای لوله تراشه و تراکئوستومی را بیان کند.
 -37هیپوکسمی و هیپوکسی و علل آن را ذکر کند.
 -38روشهای اکسیژن درمانی  ،عوارض و روشهای پیشگیری از عوارض آن را بیان کند.
 -39نارسایی حاد تنفسی را تعریف کرده و عوامل موثر در ایجاد آن را شرح دهد.
 -41بیماریهای منحصر به نارسایی حاد تنفسی را نام برده  ،عوامل خطر و عالیم بالینی و تستهای تشخیصی آن را توضیح دهد.
 -41مفهوم و مکانیسم های فیزیولوژیک در تعادل اسید و باز بدن را توضیح دهد.
 -42موارد استفاده و اهداف گازهای خون شریانی را نام ببرد.
 -43روش صحیح تهیه نمونه خون شریانی را توضیح دهد.
 -44مقادیر طبیعی پارامترهای خون شریانی  ،انواع اختالالت اسید و باز و مراقبتهای پرستاری و درمان آنها را توضیح دهد.
 -45تهویه مکانیکی را تعریف نموده و موارد استفاده از دستگاههای تهویه مکانیکی را شرح دهد.
 -46مدهای مختلف ونتیالتور را توضیح داده و موارد استفاده و مزایا و معایب انواع روشهای تهویه مکانیکی را شرح دهد.
 -47نحوه تنظیم دستگاه تهویه مکانیکی را بیان کند.
 -48فرآیند پرستاری و مداخالت مربوط در مورد بیماران تحت تهویه مکانیکی را شرح دهد.
 -49عالئم و نشانه های جنگ با ونتیالتور را ذکر کند.
 -51داروهای مورد نیاز جهت کاهش حالت جنگیدن با منتیالتور را فهرست نماید.
 -51روشهای برقراری ارتباط با بیماران تحت تهویه مکانیکی را توضیح دهد.
 -52عوارض مربوط به به دستگاههای تهویه مصنوعی را شرح دهد.
 -53معیارهای جداسازی بیمار از دستگاههای ونتیالتور را نام ببرد.
 -54مراحل مختلف جداسازی از ونتیالتور را توضیح دهد.
 -55انواع جراحی قلب بسته –باز را نام ببرد
 -56مراقبت پرستاری قبل از جراحی قلب را لیست کند
 -57مراقبت پرستاری بعد از جراحی قلب را شرح دهد

 -58انواع روش عمل کرونری بای پاس را بیان کند
 -59آموزش به بیمار هنگاام ترخیص بعد از عمل قلب را شرح دهد
 -61آناتومی و فیزیولوژی سیستم کلیوی را بیان کند.
 -61نارسایی حاد و مزمن کلیوی را توضیح دهد.
 -62اصول همودیالیز را شرح دهد.
 -63انواع روشهای دسترسی عروقی در دیالیز را بیان کند.
 -64ساختار کلی ماشین دیالیز  ،صافیها و محلولهای دیالیز را توضیح دهد.
 -65نحوه ست کردن ماشین دیالیز و تنظیم پارامترهای مربوطه را شرح دهد.
 -66عوارض شایع همودیالیز و مداخالت پرستاری جهت رفع آن را بیان کند.
 -67دیالیز صفاقی و نحوه انجام آن را توضیح دهد.
 -68بیماران کاندید عمل پیوند کلیه  ،روش انجام آن و مراقبتهای قبل  ،حین و پس از عمل پیوند را شرح دهد.
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