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 99-98درنیمسال اول سال تحصیلی  مراقبت ها ی ویژه (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 :شرح درس 

درس دانشجو با تشکیالت،استانداردهاو قوانین و نحوه اداره بخش مراقبت های ویژه آشنا شده و در این 

کاربرد وسایل، نگهداری و مراقبت های تنفسی، تجهیزات و روش های تشخیصی و درمانی، کنترل 

که  عفونت، توانبخشی بیماران و نحوه مراقبت از بیماران بدحال با اختالالت دستگاه های مختلف بدن

 نیازمند توجهات ویژه هستند را فرا می گیرد.

هدف کلی: آشنایی دانشجو با روش های جدید مراقبتی، تشخیصی و درمانی بیماران در وضعیت بحرانی 

 و نحوه کاربرد وسایل ، تجهیزات و نحوه اداره بخش مراقبت های ویژه

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی           : هوشبریالرستان        گروه آموزشیدانشکده :  پرستاری حضرت زینب)س( 

 هوشبری

 واحد 2 :  تعداد واحد مراقبت های ویژه  :  نام درس

 ساعت ) نظری(43نوع واحد : 

 روز و ساعت برگزاری کالس:   فیزیوپاتولوژیپیش نیاز: 

   54-51چهارشنبه:

 7مکان برگزاری:  کالس 

 sookhakfatemeh@yahoo.com-فاطمه سوخک مسئول برنامه :  

 زهرا سیفی-فاطمه سوخک  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

 (89)شهریورماه فاطمه سوخکبازنگری: -سیفیزهرا  تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 : عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 

 
 مراقبت های ویژه، تجهیزات ضروری، کارکنان و استانداردهای بخش های ویژهتعریف واحد  .1

 مانیتورینگ همودینامیک .2

 ، پیشگیری از زهم بستر و دفورمیتی های اندامDVTخواب و اداره درد و پیشگیری از  .3

 اختالالت شایع آب و الکترولیت ها .4

 آنالیز گازهای خون شریانی .5

 مقدمه ای بر الکتروکاردیوگرام .6

 اشنایی با انواع آریتمی های قلبی .7

 MODSشوک و  .8

 (ARDSنارسایی تنفسی) .9

 آشنایی با انواع مدهای ونتیالتور .11

 عوارض ونتیالتور و روش های جداسازی بیمار از ونتیالتور .11

 ضایعات حاد مغزی و روش های امتیاز بندی بیماران .12

 کنترل عفونت در بخش های ویژه .13

 فیزیوتراپی قفسه سینه .14

 هدف کلی 

یی با تعریف واحد مراقبت های ویژه، مکان، وسایل و امکانات، تجهیزات ضروری کارکنان، خط مشی های پذیرش  آشنا 

 بیمار، قوانین، اصول اخالقی

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند : دورهدر پایان دانشجو

 .تاریخچه احداث بخش های مراقبت ویژه را شرح دهد 

  خصوصیات بیماران کاندید بستری شدن درICU .را توضیح دهد 

 .محیط فیزیکی بخش ویژه را شرح دهد 

  خصوصیات پرسنل بخشICU .را بیان نماید 

 .اهداف مراقبتی در حیطه فیزیولوژیک را بیان کند 

 .اهداف مراقبتی در حیطه روانی را توضیح دهد 

 :هدف کلی 

شناخت مفاهیم کلی مربوط به دستگاه تنفس و گردش خون و قلب، کنترل شیمیایی و عصبی سیستم تنفس، حجم ها و 

 درخون CO2ظرفیت های ریوی، فیزیک انتشار گازها و نحوه انتقال اکسیژن و 
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 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .مفهوم تنفس را تعریف کند 

  مانیتورینگ هایCVP .فشار شریانی را شرح دهد ، 

  اهمیتcvp .را بیان کند 

  طریقه اندازه گیریcvp .را بطور صحیح توصیف و بکارگیرد 

  زمان اندازه گیریcvp را درICU .و مقادیر نرمال آن را بداند 

 میزان طبیعیPCWP .را بداند 

  کنترلPCWP .را در زمان خاص و افزایش آن و خطرات مرتبط را قید نماید 

 .طرز عملکرد عضالت تنفسی را در حین دم و بازدم توصیف نماید 

 .طریقه کنترل شیمیایی و عصبی تنفسی را توضیح دهد 

 .حجم ها و ظرفیت ها ریوی و اهمیت بالینی آن ها را توضیح دهد 

 فیزیک انتشار گازهای تنفسی از خالل غشا تنفسی را شرح دهد 

  توضیح دهد.فیزیگ تبادالت در سطح سلول های بافتی را 

  نحوه انتقال اکسیژن وCO2 .را در خون توضیح دهد 

 :هدف کلی 

، مراقبت های الزم از پوست و سیستم های مختلف بدن، بررسی سطح DVT,LOC,Malformationشناخت مفاهیم کلی

 ICUآرامش و میزان اضطراب در 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  سیستم گردش خون بیمار را بررسی و برای پیشگیری ازDVT .مورد مراقبت قرار دهد 

 LOC .بیمار را مورد بررسی و مراقبت های خاص را به عمل آورد 

  اندام های بیمار را از نظر بدشکلی وMalformation .مورد بررسی قرار دهد 

  الزم را بعمل آورد.سیستم ادراری بیمار را مورد بررسی قرار داده و مراقبت های 

 .سیستم گوارش بیمار را مورد بررسی قرار داده و مراقبت های الزم را بعمل آورد 

 .پوست بیمار را مورد بررسی قرار داده و مراقبت های الزم را بعمل آورد 

 .سطح آرامش و میزان اضطزاب بیمار را مورد بررسی قرار دهد 

 بیت، حرارت و رطوبت را مورد نظر قرار دهد.، سانوز ، فلبررسی انتهاها از نظر وجود ادم 

 .بررسی زخم فشاری و ریسک فاکتورها و مداخالت خاص را شرح دهد 
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 :هدف کلی 

شناخت مفاهیم کلی هیپوولمی،هیپرولمی، هیپوناترمی، هیپوکلسمی،هیپرکلسمی، اسیدوز متابولیک و تنفسی ، الکالوز تنفسی 

 و متابولیک و درمان آن ها

  اختصاصی:اهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .هیپو ولمی، هیپرولمی و عوارض ناشی از آن را شرح دهد 

 .هیپوناترمی، هیپرناترمی و عوارض مرتبط با آن را وصف نماید 

 .هیپرکالمی، هیپوکالمی و عوارض مرتبط با آن را شرح دهد 

 .هیپرکلسمی و هیپو کلسمیو عوارض همراه آن را توضیح دهد 

 .درمان هیپو کالمی، هیپرکالمی، هیپوکلسمی، هیپرکلسمی ، هیپرناترمی، هیپوناترمی را بداند 

 .عوارض ناشی از اختالالت الکترولیتی بر روی سیستم های مختلف بدن شرح دهد 

 .اسیدوز متابولیک و اسیدوز تنفسی ناشی از اختالالت الکترولیتی را شرح دهد 

 را توصیف کند. درمان اسیدوز متابولیک و تنفسی 

 .درمان آلکالوز تنفسی و متابولیک را شرح دهد 

 :هدف کلی 

 شناخت مفاهیم کلی اضطراب، ناراحتی های عصبی، اهمیت کاهش اکسیژناسیون، تهویه مطلوب

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 دهد.و ناراحتی های عصبی را شرح  عوامل مسبب اضطراب شدید  و ناگهانی 

 .اهمیت تهویه مطلوب و موثر در کاهش ناراحتی های عصبی را بداند 

 .اهمیت برقرار ارتباط کالمی و غیر کالمی را توصیف نماید 

 .درجه بندی گالسکو را توصیف نماید 

 .صدمه به اعصاب محیطی در پوزیشن های مختلف را توصیف کند 

 .صدمات مغزی و مراقبت های مرتبط را توصیف نماید 

 یش افزاICP .و نحوه پیشگیری و درمان را توضیح دهد 

 :هدف کلی 

شناخت مفاهیم کلی مرتبط با تهویه ریوی و تهویه مکانیکی، انواع ماشین های تهویه مصنوعی و مدها آن، آالرم ها، اثرات 

 IMV,PSV,MMV,IRV,PEEP,PCVجانبی تهویه مکانیکی، وامل فلج کننده عصبی و عضالنی،
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 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .موارد استفاده بالینی از تهویه مکانیکی را توصیف نماید 

 .انواع ماشین های تهویه مصنوعی را شرح دهد 

 یا طرح های تهویه ای را شرح دهد. مدها ی 

 .مانورهای دمی و بازمی قابل تنظیم بر روی ونتیالتور را توضیح دهد 

 تور را تنظیم نماید.ونتیال 

 .االرم های ونتیالتور و نحوه تنظیم آن ها را شرح دهد 

 .اثرات جانبی تهویه مکانیکی را شرح دهد 

 ن های تهویه مصنوعی را توصیف کند.واندیکاسی 

 .مد تهویه کنترله کمکی را شرح دهد 

 .مد تهویه اجباری متناوب را شرح دهد 

  مدSIMV ُ.را توصیف کند 

  مد تهویه با حمایت فشاریPSV ف نماید.را وص 

 مد تهویه با حمایت فشاری غیر تهاجمیNIPSV .را توضیح دهد 

  مدMMV .را وصف کند 

  مدIRV .را وصف نماید 

 مد تهویه با کنترل فشاریPCV .را توضیح دهد 

 مانورهای فشاریPEEP,CPAP .را توضیح دهد 

 FLOW Triggering .را وصف کند 

  دهد.معیارهای جدا کردن بیمار از ونتیالتور را توضیح 

 .روش های جداسازی را شرح دهد 

 :هدف کلی 

آشنایی با مالحظات عمومی در بیماری های عفونی و عفونت های اختصاصی در بخش مراقبت های ویژه و آنتی بیوتیک 

 فیزیوتراپی قفسه سینه و اندام ها -تراپی

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  نظر تماس با پاتوژن های محیطی، وجود راه هوایی مصنوعی ، بی تحرکی طوالنی مدت و ابتال به عفونت ریوی از

 تغذیه ناکافی را شرح دهد.

 .آنتی بیوتیک های مناسب را با توجه به تست آنتی بیوگرام شناخته و بکار گیرد 
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  نقش و اهمیتchest –physio .را در جلوگیری از عفونت های ریوی بداند 

  اهمیتchest –physio .را در دفع ترشحات ریوی بداند 

 :انواع لیدهای آشنایی با  هدف کلیECG فعالیت الکتریکی قلب، محور الکتریکی قلب ، 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 فعالیت الکتریکی قلب را شرح دهد 

 نقش و اهمیت انواع اشتقاق های قلبی را بداند 

 اساس مسیر عبور دپوالریزاسیون در قلب را بداند محور الکتریکی قلب بر 

  انواع موج های موجود در یکECG را بداند 

 

 :آشنایی با انواع آریتمی های سینوسی هدف کلی 

 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 برادی کاردی سینوسی را شرح دهد 

 عالئم برادی کاردی سینوسی را بیان کند 

  درمان برادی کاردی سینوسی را بدانداهمیت 

 تاکی کاردی سینوسی را شرح دهد 

 عالئم تاکی کاردی سینوسی را بیان کند 

 اهمیت درمان تاکی کاردی سینوسی را بداند 

 تفاوت آریتمی سینوسی تنفسی و غیر تنفسی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان آریتمی غیر تنفسی را بیان کند 

  تغییراتECG  سینوسی را بدانددر آریتمی های 

 

 :آشنایی با انواع آریتمی های دهلیزی هدف کلی 

 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  توضیح دهدانقباض زودرس دهلیزی را 

 عالئم الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس دهلیزی را بداند 
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 تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را توضیح دهد 

  درمانی در تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را بیان کنداقدامات 

 فلوتر دهلیزی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فلوتر دهلیزی را بداند و به کارگیرد 

 فیبریالسیون دهلیزی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فیبریالسیون دهلیزی را بداند و به کارگیرد 

 

  :آریتمی های جانکشنالبطنی-دهلیزیآشنایی با انواع بلوک های هدف کلی ، 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  را شرح دهد 1بلوک درجه 

 را بیان کند 1تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

  را شرح دهد 2بلوک درجه 

 را بیان کند 2تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

  3بلوک درجه(CHBرا شرح دهد ) 

 را بیان کند 3تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

 بطنی را بداند و به کارگیرد-اقدامات درمانی در ارتباط با بلوک های دهلیزی 

 انواع آریتمی های جانکشنال را توضیح دهد 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با آریتمی های جانکشنال را بیان کند 

 بروز آریتمی های جانکشنال را بداند دالیل 

 اقدامات درمانی در ارتباط با آریتمی های جانکشنال را بداند و به کارگیرد 

 

 :آشنای با عالیم ، تشخیص و درمان انواع آریتمی های بطنی هدف کلی 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 انقباض زودرس بطنی را توضیح دهد 

 الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس بطنی را بداند تغییرات 

   چگونگی بروز پدیده R on Tرا توضیح دهد 

  زمان بروز اقدامات درمانی درR on T را بیان کند 

  انواعPVC بای ژمینه، تری ژمینه و کوادری ژمینه را نام ببرد 

  اهمیت شناخت و درمانPVC های خطرناک را بداند 

  بطنی را توضیح دهدتاکی کاردی 
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  تغییراتECG در پدیده دورسادوپوینت را شرح دهد 

  را توضیح دهد بطنیفلوتر 

  را بداند و به کارگیرد بطنیاهمیت درمان در فلوتر 

  را توضیح دهد بطتیفیبریالسیون انواع 

  را بداند و به کارگیرد بطنیاهمیت درمان در فیبریالسیون 

 

 :یوکارد و تغییرات آشنایی با انفارکتوس م هدف کلیECG و انواع پیس میکر 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 Anterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAnterior MI را شرح دهد 

 Antrolateral MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAntrolateral MI را شرح دهد 

 Inferior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درInferior MI را شرح دهد 

 Posterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درPosterior MI را شرح دهد 

 اهمیت گذاشتن پیس میکر در بیماران را بداند 

 طبقه بندی پیس میکر ها بر اساس روش کدگذاری را شرح دهد 

 

 :روش های امتیاز بندی بیماران-آشنایی با ضایعات حاد مغزی و نوروماسکوالر  هدف کلی 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  بخش های مختلفGCS scale را  وصف نماید 

  معایبGCS scale در بررسی وضعیت نورولوژیک را شرح دهد 

  بخش های مختلفFOUR scale  را وصف نماید 

  با استفاده از  بررسی وضعیت نورولوژیکاهمیتscale بیماران با ضایعات مغزی را بداند و به کار  مناسب در

 گیرد 
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 روش آموزش 
می باشد.. بعالوه برای تصمیم و مشارکت فعال فراگیران  همراه با پرسش و پاسخ   روش اصلی تدریس در این درس سخنرانی

 در جریان یادگیری از روش های پرسش و پاسخ ، تمرین و در صورت امکان بحث گروهی استفاده خواهد شد.

  امکانات آموزشی بخش 

 
 ، فیلم های آموزشی(Power point)اسالید  ویدئو پروژکتور، ماژیک و وایت برد،   

   آموزش دهنده 

 فاطمه سوخک-اساتیدمربوطه:  زهرا سیفی   

 درسی اصلی منابع  
 

 طبق نظر استاد مربوطه می باشد لذا منابع زیر نیز جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد می گردد:

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 
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 ارزشیابی  
 

 نحوه ارزشیابی         

 %5.مشارکت فعال در کالس و حضور و غیاب 1

 %35آزمون میان ترم  .2

 %61شرکت در آزمون پایان ترم  .3

 

 چند گزینه ای و بلند پاسخ خواهد بود. -کوتاه پاسخ -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط

 

 : مقررات 

 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور 

 بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 ه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس حضور فیزیکی ب (1

 باشد.غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می  (2
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در ارتباط با موضوعات مورد بحث  )پمفلت -پوستر –در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس  (3

 عملی (شرکت فعال داشته باشند. -در کالس)تئوری

 شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم. (4

 گزینه ای و تشریحی می باشد نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند  (5

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای مشاوره با  (6

 اینجانب مطرح نمائید

 کالس جبرانی و امتحان جبرانی وجود ندارد. (7

 :11حداقل نمره قبولی 

  : می باشد. طبق مقررات آموزشی تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 در نیمسال اول 87جدول زمان بندی درس مراقبت های ویژه دانشجویان هوشبری ورودی 

 روش تدریس موضوع روز/ ساعت جلسات
وسیله کمک 

 آموزشی
 مدرس

27/6/89 
-15چهارشنبه 

13 
 مقدمه ای بر الکتروکاردیوگرام

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 سوخکخانم 

4/7/89 
-15چهارشنبه 

13 

عالیم ، تشخیص و درمان انواع 

 آریتمی های سینوسی

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک

51/7/89 
-15چهارشنبه 

13 

عالیم ، تشخیص و درمان انواع 

 آریتمی های دهلیزی

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک

57/7/89 
-15چهارشنبه 

13 

عالیم ، تشخیص و درمان انواع 

 -بلوک دهلیزی و بطنی

 آریتمی های جانکشنال 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک

23/7/89 
-15چهارشنبه 

13 

عالیم ، تشخیص و درمان انواع 

 آریتمی های بطنی

 ، سخنرانی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک

 هیپرتروفی های بطنی و دهلیزی )مجازی( 5/9/89
 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک

 )مجازی( 9/9/89
 ECGانفارکتوس قلبی و تغییرات 

 انواع پیس پیکر

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک

 )مجازی( 55/9/89
ضایعات حاد مغزی و نوروماسکوالر 

 روش های امتیاز بندی بیماران-

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سوخک
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    امتحان میان ترم 12-13سه شنبه  53/9/89

22/9/89 
-15چهارشنبه 

13 

-تعریف واحد مراقبت های ویژه

استانداردهای بخش مراقبت های 

 ویژه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

 )مجازی( 28/9/89
کنترل عفونت در بخش مراقبت 

 های ویژه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

6/8/89 
-15چهارشنبه 

13 
 نارسایی تنفسی

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

54/8/89 
-15چهارشنبه 

13 
 تهویه مکانیکی)مدهای ونتیالتور(

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

21/8/89 
-15چهارشنبه 

13 

مکانیکی)روش های تهویه 

 جداسازی بیمار(

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

27/8/89 
-15چهارشنبه 

13 
ABG 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

3/51/89 
-15چهارشنبه 

13 
 MODS-شوک

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 خانم سیفی

    امتحان پایان ترم  
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