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 شناسنامه درس                 

 ٍیژُ هراقبتْبی پرستبریگرٍُ آهَزضی 
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 فرو 1تؼذاد داوشجًیبن  :                 5کبرشىبسی ارشذ پرستبری يیژٌ ترم مقطغ ي ترم داوشجً :   رشتٍ،

                             ی، داريشىبسارزیببی َبی تشخیصی ،پرستبری راقبتُبی يیژٌمببوی مدريس پیش ویبز:  
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 : رح درسض
بیماریُای حاد ي مسمه دستخًش تغییرات می شًد کٍ در جریان بذن، دستگاٌ تىفس بٍ عىًان مىشا تامیه اکسیژورساوی 

بٍ مرحلٍ تُذیذ حیات می رسذ. در ایىصًرت مراقبتُای يیژٌ از بیماار مباتب باٍ مشاابت ایاه دساتگاٌ        یتحت شرایط

ي صذمات قفسٍ  عبيٌ بر  تشخیص ي درمان شایعتریه بیماریُای دستگاٌ تىفسدر ایه درس داوشجً ضريری می ومایذ. 

 ي خصًصا بیماران تحت تًُیٍ مااویای آشىا می شًد.دستگاٌ ایه پرستاری  مراقبتُای يیژٌاصًل ا ب، سیىٍ

 

 ،ثِ ثیوبر ثب تبویذ ثر آهَزغ دستگاُ تٌفسپرستبری از بیوبریْبی  ّبی ٍیژُهراقبتاصَل آضٌبیی بب ّذف کلی درس : 

 داًؽجَیبى  ، وبدر پرظتبری ٍخبًَادُ

 

 اّذاف رفتبری :
 از داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ   درسایي پس از پبیبى 

 ًوبیٌذ. را تطریحبَیژُ هعبیٌبت دستگبُ تٌفس   ًحَُ ارزیببی بیوبراى تٌفسی -5

 .ٌذٌک فْرست  را تٌفسیهبتال بِ بیوبریْبی در بیوبراى  رایج  ّبی پرستبری تطخیص -5

 دستگبُ تٌفس را تَضیح دٌّذ.رٍضْبی پبیص ٍ تطخیص رایج تْبجوی ٍ غیر تْبجوی  -2

 ذ.ًٌوبیرا بیبى  ّب، تطخیص ٍ چگًَگی درهبى  ًبرسبیی حبد تٌفسی  عالئن ٍ ًطبًِ -2

 ذ.ًٌوبیرا بیبى  تٌفسی حبدترس ّب، تطخیص ٍ چگًَگی درهبى  سٌذرم دیس عالئن ٍ ًطبًِ -1

 ذ.ًٌوبیّب، تطخیص ٍ چگًَگی درهبى  ّبیپرتبًسیَى ریَی را بیبى  عالئن ٍ ًطبًِ -7

 کٌٌذتطریح را  تَْیِ هکبًیکیدستگبُ کبرکرد ٍ تٌظیوبت   -9

 ٍ هذیریت آًرا تَضیح دٌّذ. تَْیِ هکبًیکی هَارد عذم تطببق بیوبر بب دستگبُ -8 

 ذ.ًٌوبیّب، تطخیص ٍ چگًَگی درهبى ٍ هراقبتْبی پرستبری پٌَهًَی ٍابستِ بِ ًٍتیالتَر را بیبى  عالئن ٍ ًطبًِ -7

 بیٌذرا بیبى ًو تَْیِ هکبًیکیبیوبراى تحت پرستبری هراقبتْبی  -51

 بیٌذ.را بیبى ًو، ّبیپرتبًسیَى ریَی ARDSًبرسبیی حبد تٌفسی،  هبتال بِ بیوبراىپرستبری هراقبتْبی  -55

   را تطریح ًوبیٌذ.کبربرد جراحی ّبی رایج ٍ پرٍسیجر ّبی تْبجوی قفسِ سیٌِ  -55
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 .  تطریح ًوبیٌذرا در جراحی ّب ٍ پرٍسیجرّبی تَراکس هراقبتْبی پرستبری  -52

  تذریس:رٍش 
ّبی اکتطبفی ٍ بب رٍیکرد تفکر اًتقابدی ٍ   ایي درس بب استفبدُ از رٍش ّبی سخٌراًی، بحث در گرٍُ ّبی کَچک ٍ رٍش

 هتورکس بر حل هسبلِ ارائِ خَاّذ ضذ. 

 

 ريش ارزشیابی:
 %22                                              تذٍیي تىلیف اًتخبثی  ٍ ارائِ آى                               -1

 %12        ارائِ ثِ هَلغ تىبلیف ٍ... پرظػ ٍپبظخ ٍ..( –حضَر فؼبل)ارائِ خالـِ هطبلؼِ اًجبم ؼذُ  -2

 %72                                                      آزهَى ترم                                                  -3

 

 :فیتاال
ض ٍداٍطلجبًِ )ثب ّوبٌّگی هعئَلیي در آهَزؼی ٍؼیَُ ّبی تریي ذداًؽجَیبى هىلفٌذ ثب اظتفبدُ از هٌبثغ هؼتجر ػلوی ٍجذی

تىلیف فمط در یىی از درٍض فَق اجرائی  وِ ّر ثگًَِ ای ذٌپیؽٌْبدی زیر را اًتخبة ٍاجرا ًوبی تىبلیفیىی از  ( ًیوعبلٍیصُ 
ثِ  را )طجك ثرًبهِ زهبًجٌذی ثب تَجِ ثِ هَضَع اًتخبثی( تىلیف خَد، داًؽجَیبى هَظفٌذ حذالل یه ّفتِ لجل از ارائِگردد. 

 ًرم ظویٌبر ضرٍری اظت . ارائِ ًعخِ ظخت ٍ ذ.ٌاظتبد هرثَطِ تحَیل دّ
 
)ترجیحبً در ؼرایط ثبلیٌی  ٍثب حضَر پرظٌل ٍداًؽجَیبى وبرؼٌبظی ٍ...( در هَرد فرآیٌذ پرظتبری  ارائِ یه ظویٌبرتذٍیي ٍ( 1

پیؽگیری،  ثب تبویذ ثرحبٍی هؼرفی ثیوبری )هطرح ؼذُ در ثرًبهِ درظی(  تٌفطیىی از ؼبیؼتریي ثیوبریْبی ثخػ ٍیصُ 
 . چگًَگی هرالجت ّبی پرظتبری ثراظبض فرآیٌذ پرظتبریتؽخیؿ، درهبى، تَاًجخؽی ٍ 

( ظویٌبر خَدرا ثراظبض اـَل ثِ ثؼذ  2218از  هٌجغ التیي 5درایي تىلیف داًؽجَ ضوي هراجؼِ ثِ جذیذتریي هٌبثغ) حذالل 
ثرًبهِ زهبًجٌذی وِ ثب تَجِ ثِ هَضَع ظویٌبر در جذٍل همبلِ ًَیعی تذٍیي ًوَدُ ٍحذالل یه ّفتِ لجل از ارائِ )طجك 

 هؽخؿ گردیذُ اظت( ثِ اظتبد هرثَطِ تحَیل دّذ.
هٌبثغ ٍ  ِ ثبؼذحـف 22-15ثیي تبیپ ؼَد ٍ اـل هطلت   lotus للن ٍ 14الزم اظت وِ هطلت تْیِ ؼذُ ثب فًَت  

 رد )ًبم ًَیعٌذُ ٍ ظبل در هتي( هی ثبؼذپیَظتْب ثِ ظمف ـفحبت اضبفِ هی ؼَد. رٍغ رفرًط ًَیعی ثفَرت ّبرٍا
) هطرح در طرح  ) ثیوبر ٍخبًَادُ ( هجتال ثِ یىی از اختالالت ظیعتن ػفجی ٍرٍاًی ( تذٍیي یه ثرًبهِ آهَزؼی ثِ هذدجَیبى2

 ذ از:هَرد تَجِ در تذٍیي ثرًبهِ ػجبرتٌخفَـیبت اظت ) ثراظبض اػالم ًیبز هراوس آهَزغ هحیط ّبی ثبلیٌی (  درض( ؼبیغ
 ثِ ثؼذ 2218از ظبل  رفراًط هؼتجر خبرجی 5الف( اظتفبدُ از حذالل  

ّب ، ِ ًؽبًٍ  ػالئن  ثیوبری، هختفر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی دظتگبُ هجتال، ؼبهل هؼرفی ة( در لبلت یه دفترچِ آهَزؼی
 خفَـبً هَضَع هرالجت از خَد هرالجت ّبی هرثَطِ درهبى ٍپیؽگیری ، تؽخیؿ، 

 بدُ ٍدر حذ فْن ٍدرن ثیوبراىد( ًگبرغ ظ
 ّر آًچِ وِ ثِ فْن ثْتر هطبلت ووه هی ًوبیذ .. ر( دارای تفَیر، آهبر، جذٍل ٍ

 در اًتْب.هٌجغ ًَیعی ثِ رٍغ ًٍىٍَر ثب رور هٌبثغ ز( 
بخص پرٍتکلی برای هراقبتْبی حیي اًجبم پرسیجرّبی  ٍ جستجَ در ببًکْبی اطالعبتی،ای  بب اًجبم هطبلعِ کتببخبًِ( 3

 ٍ در آى اًذیکبسیَى، هراحل، عَارض ٍ... َهی، اکسیژى درهبًی ٍ... ( تْیٍِیژُ) هثبل: سبکطي، لَلِ تراضِ ٍ تراکئَست

 ثب تَجِ ثِ هؼیبرّبی زیر: ًیبز ثِ آى یػالئن ًٍؽبًِ ّبپرٍتَول،  جذیذتریي یبفتِ ّبی ػلوی در خفَؾ ارائِ گردد. 
  هؼتجر خبرجی هٌجغ هرجغ ٍ 5الف( اظتفبدُ از حذالل 

 ٍدر اًتْبی هطلتهٌجغ ًَیعی ثِ رٍغ ّبرٍارد ة( ثب 
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 ثبؼذ ثِ ثؼذ 2217از ثِ رٍز ٍ هی ثبیعتی  هٌبثغج( 

 سیاست َا ي قًاویه درس : 
 (حضَر ثِ هَلغ داًؽجَ در جلعبت درض5

 یبفتِ ّب(هطبلؼِ هطبلت هرثَطِ از هٌبثغ هؼرفی ؼذُ ،لجل از حضَر در والض ٍثحث در هَرد جذیذ تریي 2

 (ارائِ تىبلیف ثفَرت ًعخِ ًرم ًٍعخِ ظخت ثِ اظتبد هرثَطِ،گرفتي ًظرات ٍی ٍارائِ در هَػذ همرر3

 (ارائِ پجؽٌْبد ًٍمذ جلعبت درض ثِ هٌظَر ثْجَد ویفیت والض4

 اظْارًاهِ اغالت تکلیف رٍی کلیِ هطالة ارائِ ضذُ قرار گیرد.(  5   
 ًحَُ برخَرد بب غیبت داًطجَیبى در کالس بِ ضرح زیر است. آئیي ًبهِ آهَزضی  بر اسبس هصَبِ ( 6

الف( غیثت در جلسات درس تا سقف هطخع ضذُ در آئیي ًاهِ آهَزضی هرتَطِ در غَرتی هجاز خَاّذ تَد ٍ هطوَل کسر ًورُ ًخَاّذ گردیذ 

 اٍى هحترم آهَزضی داًطکذُ هرتَطِ هجاز ضٌاختِ ضَد.کِ تا ارائِ هذارک هستٌذ ٍ گَاّی هعتثر ٍ تأئیذ ضذُ ٍ تا تطخیع هع

ب( ًحَُ ترخَرد تا غیثت غیر هَجِ داًطجَ در کالس درس در سقف کوتر از 
 

  
 ) چْار ّفذّن (  تطرح زیر هی تاضذ:  

 یک جلسِ غیثت غیرهَجِ            قاتل تخطص -

 ًورُ  1دٍ جلسِ غیثت غیرهَجِ            کسر  -

 ًورُ 52/5غیثت غیرهَجِ            کسر سِ جلسِ -

 ًورُ  4چْار جلسِ غیثت غیرهَجِ         کسر  -

 ج( در خػَظ ًحَُ ترخَرد تا تعطیلی کالس) غیر هجاز( کِ تِ غَرت گرٍّی اًجام هی ضــَد هقرر گردیذ تِ ازای ّر جلسِ استاد هی تَاًذ تا

 ًورُ کسر ًوایذ. 5سقف 

 

References: 

 

 اٍل تا حضَر داًطجَیاى در کتاتخاًِ هٌاتع ضٌاسایی، هَرد گفتگَ ٍ درج هی ضَدپس از جلسِ 
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ٍ قفسِ سیٌِتٌفس  درس پرستبری هراقبتْبی ٍیژُ جذٍل زهبًبٌذی  

 هحل برگساری:                  51تب  8یکطٌبِ ّب سبعت  سبعت کالس:

 

 استبد هَضَع تبریخ

 دکتر ایرج پَر تررسی ٍ ضٌاخت ٍ هعایٌِ فیسیکی تیوار هراقثت ّای ٍیژُ، هعرفی درس 24/11/1422

 دکتر ایرج پَر (، ترًٍکَسکَپیV/Q)تفسیر گرافی قفسِ سیٌِ، آًژیَگرام ریَی، تَهَگرافی عرٍق ریِ ٍ اسکي رٍش ّای تطخیػی  1/12/1422

ــسداى  ّای دستگاُ ًٍتیالتَر(ص دادُ پایپایص )پایص تْاجوی ٍ غیر تْاجوی ساهاًِ تٌفسی،  8/12/1422 ــر یـ دکتـ

 ًیک

 دکتر عثاسی     19طخیع ٍ درهاى ًارسایی حاد تٌفسی ٍ تا تاکیذ تردرهاى هثتالیاى تِ کَیذ ت 15/12/1422

 دکتر عثاسی اداهِ تطخیع ٍ درهاى دیسترس حاد تٌفسی ٍ ّایپرتاًسیَى ریَی 22/12/1422

ــسداى  هکبًیکی، هذّبی تٌفسی ٍ تٌظیوبت دستگبُ تَْیِ هکبًیک( )اصَل ٍ هفبّین تَْیِ حوایت تٌفسی 14/1/1421 ــر یـ دکتـ

 ًیک

 کیً سداىیدکتر  ( هراقبت ّبی پرستبری از بیوبر تحت تَْیِ هکبًیکی ،)جذاسبزی از ًٍتیالتَر حوایت تٌفسی 21/1/1421

ــسداى  پٌَهًَی ٍابستِ بِ ًٍتیالتَر(اداهِ هراقبت ّبی پرستبری از بیوبر تحت تَْیِ هکبًیکی، )حوایت تٌفسی  28/1/1421 ــر یـ دکتـ

 ًیک

 دکتر طالة زادُ (دکَرتیکیطي، لَتکتَهی، رزکسیَى ٍج ،پٌَهًَکتَهی جراحی ّای قفسِ سیٌِ ) ترٍها ّا،  4/2/1421

 دکتر طالة زادُ (چست تیَج، تیَپسی ریِ، استٌت ریِپرٍسیجر ّای قفسِ سیٌِ ) 11/2/1421

 دکتر ایرج پَر هراقثتْای پرستاری در جراحی ّای قفسِ سیٌِ   18/2/1421

 دکتر ایرج پَر اداهِ هراقثتْای پرستاری در جراحی ّا ٍ پرٍسیجر ّای قفسِ سیٌِ 25/2/1421

 دکتر غفاری 19ٍ تا تَجْات ٍیژُ هثتالیاى کَیذ  ARDSهراقثتْای پرستاری در ًارسایی حاد تٌفسی ٍ  1/3/1421

 دکتر غفاری ٍ ّایپرتاًسیَى ریَی ARDSاداهِ هراقثتْای پرستاری در  8/3/1421
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