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ٚیژٜ ثٝ عُٕ  سبیُ تخصصی، ٔشالجت ٞبیٚ پشستبساٖ ثخص ٚیژٜ افشاد ثب تجشثٝ، ثب سٛاد عّٕی ثبال ٚ ٚسصیذٜ ای ٞستٙذ وٝ اص ثذحبَ تشیٗ ثیٕبساٖ ثب استفبدٜ اص  :شرح درس

اعصبة ٚ لّت ٚ عشٚق ٚ وّیٝ  بی پشستبسی ثٝ ٚیژٜ ٔشالجت تخصصی اص سیستٓ تٙفسی ٚٞٔی آٚسد٘ذ. ثٙبثشایٗ ایٗ افشاد ثبیذ داسای دا٘ص، ٟٔبست ٚ ٍ٘شش وبفی دس وّیٝ صٔیٙٝ 

ٔشالجت ٚیژٜ، ٘حٜٛ ثشسسی ٚ اسصیبثی ثیٕبساٖ  جٟیضات ٚ أىب٘بت ثخص ٞبیتپشستبسی ثب ٔفْٟٛ ٚوّیبت ٔشالجت ٚیژٜ،  6ثبضـٙذ. دس ایٗ دسس تالش ٔی ٌشدد تب دا٘طجٛیبٖ تشْ 

ثخص ٞبی آی سی یٛ ٚ سی سی یٛ ٚ دیبِیض آضٙب ٔی ضٛ٘ذ  ثذحبَ، ثیٕبساٖ ثب ایست لّجی تٙفسی، وٕبیی ٚ لّجی، وّیٛی ٚ اصَٛ عّٕی اداسٜ ٚ ٘حٜٛ ٔشالجت اص ایٗ ثیٕبساٖ، دس

سعبیت اصَٛ وٙتشَ عفٛ٘ت تأویذ ٚیژٜ ای ٔی ٌشدد. أـیذ است ثب تٕشیٗ  فٛ٘ت ٚ سالٔت دا٘طجٛ، ثشعثٝ دِیُ ٘مص پشستبس دس وٙتشَ  .ٌیش٘ذ تب دس صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص آٟ٘ب سا ثىبس

 .وست ٕ٘بئیذ شٚسیجشٞب ٚ اسائٟی ٔشالجت ثٝ ثیٕبساٖپتىٙیىٟبی پشستبسی، تجشثٟی ثیطتشی دس ا٘جبْ 

 

 

 

 

 اصَٛ ثب تٙفس، دستٍبٜ ٞبی ثیٕبسی تشیٗ ضبیع دسٔبٖ ٚ یصپب تطخیص، ثش عالٜٚ دا٘طجٛ دسس ایٗ دس مقدمٍ:

 .ضٛد ٔی آضٙب ٔىب٘یىی تٟٛیٝ تحت ثیٕبساٖ خصٛصب ٚ تٙفس دستٍبٜ پشستبسی ٚیژٜ ٞبی ٔشالجت

تٙفس ٚ ٟٔبست آٔٛصی دس صٔیٙٝ  دستٍبٜ ٞبی ثیٕبسی اص پشستبسی ٚیژٜ ٞبی ٔشالجت اصَٛ ثب آضٙبیی :َدف کلی

 تطخیصی ٚ دسٔب٘یسٚیٝ ٞبی 

 :اَداف رفتبری

 تٙفسـی،  حـبد  ٘بسسـبیی ) اسائٝ ٚ وبسثشد ٔشالجت ٞبی ٚیژٜ تٙفسی دس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ اختالالت حبد تٙفسـی 

ٝ  آٔجـِٛی  ٚ ٔىـب٘یىی  تٟٛیٝ تحت ثیٕبساٖ ٚ٘تیالتٛس، ثٝ ٚاثستٝ پٙٛٔٛ٘ی تٙفسی، حبد دیستشس سٙذسْ ٚ  (سیـ

جشاحی ٞبی دستٍبٜ تٙفس ثستشی دس ثخص ٔشالجت ٚیژٜ ٔجتٙی ثش یه اٍِٛی ٔشالجتی ثب تبویذ ثش ٔشالجـت  

 ٚ یبدٌیشی ٚ ٟٔبست آٔٛصی دس صٔیٙٝ ٞبی ریُ: جبٔع ٍ٘ش

 لفسٝ سیٙٝ سادیٌٛشافی تفسیش 

 اوسیٕتشی پبِس ا٘جبْ ٚ تفسیش 

 پرستبری مراقبت َبی يیژٌگريٌ آمًزشی 

 Course Syllabusشىبسىبمٍ درس
 512525 شمبرٌ درس:      سیٙٝ لفسٝ ٚ تٙفس ٚیژٜ وبسآٔٛصی ٔشالجت ٞبی عىًان  درس:

 ٞبی ٔشالجت ٔجب٘یپیش ویبز:  دريس                ٚاحذ 1وبسآٔٛصی   تعداد ياحد: وًع ي

 تطخیصی ٚ داسٚضٙبسی ٞبی ٔشالجت ٞبی ٚیژٜ تٙفس، اسصیبثی ٚیژٜ، پشستبسی

  1400-۰۱دْٚ  ویمسبل تحصیلی:          )2تشْ(وبسضٙبسی اسضذ پشستبسی ٚیژٜ  فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:

 ٚ اِضٞشا ثیٕبسستبٖ أیٗٔشوضی  ICU :محل کبرآمًزی سٝ سٚص اَٚ ٞفتٝ: کبرآمًزیزمبن 

                                                                ٔحٕذ صبدق اثٛطبِجی مسئًل درس:
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  آقبی ابًطبلبی -آقبی دکتر یسدان ویک اسبتید درس:

 



 وبپٌٙٛشافی ا٘جبْ ٚ تفسیش 

 ٝضشیب٘ی ٚ وب٘ٛالسیٖٛ ضشیب٘ی وبتتش طشیك اص ضشیب٘ی خٖٛ  ٕ٘ٛ٘ٝ تٟی 

 ضشیب٘ی خٖٛ ٌبصٞبی تفسیش 

 سیٙٝ لفسٝ فیضیٛتشاپی ٔختّف ٞبی تىٙیه اجشای 

 دسٔب٘ی اوسیژٖ ٔختّف ٚسبیُ ٚ ٘جٛالیضسٞب ایٟٙبِشٞب، اص استفبدٜ چٍٍٛ٘ی 

 ٌزاضتٗ وبس Oropharyngeal airway 

 ٌزاضتٗ وبس Nasopharyngeal airway 

 ٘بی داخُ ٌزاسی ِِٛٝ ٌزاضتٗ وبس 

 ٗتشاضٝ ِِٛٝ وشدٖ ٔحىٓ ٚ ثست 

 َتشاوئٛستٛٔی یب تشاضٝ ِِٛٝ وبف فطبس وٙتش 

 تشاضٝ ِِٛٝ وشدٖ خبسج Extubation 

 ثستٝ ٚ ثبص سٚش ثٝ تشاضٝ ِِٛٝ سبوص 

 تشاوئٛستٛٔی سبوص 

 ٜثیٕبس ثٝ دستٍبٜ ٚ ٚصُ وشدٖ دستٍبٜ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی  وشدٖ آٔبد 

 ٝآٔجٛثً اص استفبدٜ ثب ٔىب٘یىی تٟٛی 

 ٝٔبسه  ثب غیشتٟبجٕی ٔىب٘یىی تٟٛیNIV 

 ٚ٘تیالتٛس دستٍبٜ ٞبی دادٜ پبیص 

 ثیٕبس تٙفسی ٚضعیت اسصیبثی اسبس ثش ٔىب٘یىی تٟٛیٝ ٚ تٙظیٕبت دستٍبٜ تٙفسی ٔذ ا٘تخبة 

 ٚ٘تیالتٛس اص جذاسبصی ثشای ثیٕبس آٔبدٌی اسصیبثی 

 دستٍبٜ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی  اص ثیٕبس جذاسبصی Weaning 



 ( آستشالیٗ) ضشیب٘ی وبتتش تیٛة، چست ٘ظیش تٟبجٕی ٚسبیُ خشٚج ٚ وبسٌزاضتٗ دس سٚتیٗ ٞبی ٔشالجت

 CVP یب ٔشوضی ٚسیذ وبتتش ٚ

 جٙجی دسٖ ثب ثیٕبس اص ٔشالجت 

 جٙجی فضبی دسٖ وشدٖ خبسج
 

 

 :وحًٌ ارزشیببی داوشجً ي ببرم مربًط بٍ َر ارزشیببی

 ثخص ٚسٚدی وتجی آصٖٔٛ  •

 ثٛن الي  •

  Mini-Cex ٚ DOPS ثبِیٙی آصٟٔٛ٘بی  •

   فِٛیٛ پٛست  اسائٝ  •

 

 :َب ي قًاویه ديرٌسیبست

 پـٙ   ِغبیت ضٙجٝ اص وبسی، ٞبی ضیفت سبعت ثب ٔطبثك وبسآٔٛصی ٞبی عشصٝ دس حضٛس سبعبت: 1 تزوش

 ضـت  سـبعت،  6 یوـبس  وبسی ٚصجح عصشضٛد )ٚ ٔی تٛا٘ذ دس ضیفتٟبی ٔختّف ا٘جبْ  ثٛد خٛاٞذ ضٙجٝ

 .(سبعت 12 یوبس

 اجـشا  تٛا٘ـذ  ٔـی  دا٘طـىذٜ  آٔٛصضی ٔذیشاٖ ٘ظش ٚ أىب٘بت ثٝ تٛجٝ ثب تعطیُ ایبْ دس وبسآٔٛصی: 2 تزوش

 .ضٛد

 .ٌشدد استفبدٜ دٚسٜ ایٗ آٔٛصش ثشای ثبِیٙی ٚ آٔٛصضی ٞبی ظشفیت تٕبْ اص: 3 تزوش

 

 
References: 

 

1. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing.Mc Graw Hill Education. 

2014 



2.Criner Gerard J. Barnette Rodger E. D’Alonzo. Gilbert E. Critical Care Study 

Guide Text and Review.Second Edition. Springer New York Dordrecht Heidelberg 

London, 2010. 

3.Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition. 2014. 

 

 ٔٙبثع جٟت ٔطبِعٝ ثیطتش:

1.Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition 

2.Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing.2018, Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

 

 باسمه تعالی
 اصفهان یدانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمان

 گروه پرستبری مراقبت هبی ویژه -دانشکده پرستبری و مبمبیی

  ۰۰۱۱-۱۰دوم  نیمسال ارشد پرستاری ویژه  2ترم دانشجویان     سینه قفسه و تنفس ویژه کارآموزی مراقبت هایدرس: 
   03/7 - 03/30ها:هفته(      صبح اول)سه روز  دوشنبهشنبه، یکشنبه و روزهای برنامه:   

  آقبی ابوطبلبیمسئول درس:  

 

 

 

 

 استاد بالیني بیمارستان  بخش  تاريخ  اسامي

 آلبی اثٛطبِجی امیه  ICU ريزٌ 5 

 آلبی دوتش یضداٖ ٘یه السَرا ريز  3

 


