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 :مقدمه

جراحی سیستم اعصاب،  ي فراگیری شایع تریه بیماریُای داخلیدر ایه درس داوشجًیان ضمه 

باالخص بیماراوی کٍ در شرایط بحراوی قرار می گیروذ ي ویازمىذ بستری شذن در محیط َای يیژٌ می 

با شىذ، فرا خًاَىذ گرفت کٍ با استفادٌ از جذیذتریه تکىیکُای درماوی ي با استفادٌ از شیًٌ َای 

اس تشخیص َای پرستاری ( از بیماران وًیه درماوی ي مراقبتی  بر اساس الًیت َای مراقبتی ) بر اس

 در بخش مراقبت َای يیژٌ ي تخصصی اعصاب  مراقبت بعمل آيروذ. 

 

 

 اعصبة ي ريان يیژٌ مراقبت َبی    عىًان درس:

 512528 ضمبرٌ درس:                       

 ياحذ 5/1 تعذاد ياحذ:                                                                  ًظزی  وًع درس:

 کبرضىبسی ارضذ مراقبت َبی يیژٌ 2ترم  رضتٍ، مقطع ي ترم داوطجً:

 وفر 6. تعذاد داوطجًیبن:  
                                                      99-98دٍم سال تحصیلی  ویمسبل تحصیلی:

 -پیص ویبز یب َمسمبن:  دريس

                                                     8-10شٌثِ ّا ساػت    زمبن تطكیل کالس :

        دکتز هقصَدی -دکتز ػلیوحوذی   مذرسیه:

 دکتر وصرالٍ علیمحمذی مسئًل درس:  
 :Email:Alimohammadi@nm.mui.ac.irتلفه تمبس ي ایمیل مسئًل درس

 : سبعبت حضًر در دفتر

 شٌاعٌاهِ درط

 گزٍُ آهَسشی پزعتاری هزاقثت ّای ٍیضُ
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 :هدف کلی

دستگبٌ عصبی ي اختالالت رياوپسضكی ضبیع در بخص در بیمبری َبی آضىبیی بب اصًل مراقبت َبی يیژٌ پرستبری 

 راقبت يیژٌ مَبی 

 % داوطجًیبن در پبیبن کالس قبدر ببضىذ:  09 اَذاف رفتبری :

 ًحَُ جوغ آٍری اطالػات ٍ گزفتي شزح حال، تطَر ًظام هٌذ ، در تیوار هزاقثت ٍیژُ ػصثی را تیاى  ًوایذ.  -1

 ػَا هل هخاطزُ آهیش تزای تیوار اى ػصثی ٍ کارکٌاى تخش هزاقثت ٍیژُ را تؼییي ًوایذ.  -2

 اراى هثتال تِ یکی اس تیواریْای اػصاب را تا استفادُ اس فٌاٍری پیشزفتِ شزح  دّذ. پایش ٍ ثثت ػالین حیاتی تیو -3

ٍ ساهاًِ ّای حسی/ حزکتی  پایش غیز تْاجوی سطح َّشیاری تیوار هزاقثت ٍیژُ ) پایش سطح َّشیاری -4
تغییزات ػالئن  –غشساقِ هػولکزد ارسیاتی  -، ارسیاتی اػصاب کزاًیالFour Score هؼیار گالسکَ ٍ هؼیار تزاساس

( را تیاى ٍ ضوي اًذاسُ گیزی آى هَرد تفسیز یهؼیا رّای  هزگ هغشٍ تؼییي   –حیاتی در اختالالت ػولکزد ػصثی 
 ٍ ارسیاتی قزار دّذ. 

اٍلتزا  -آًژیَ گزافی هغش -ام.آر آی–سی تی اسکي  -کارتزد فٌاٍری پیشزفتِ را در پایش تْاجوی ) پاًکجز کوز -5
الکتزٍ هیَگزافی(، ػولکزد ساهاًِ ػصثی تیوار هزافثت ٍیژُ  -الکتزٍ اًسفالَگزافی -زاًس کزاًیالسًَذ داپلز ت

 ػصثی را تَضیح دّذ. 

 اصَل ٍ اًَاع ًوًَِ گیزی صحیح آسهایشگاّی در تیوار هزاقثت ٍیژُ ػصثی را تیاى  کٌذ.  -6

 ٍیژُ ػصثی را تفسیز ًوایذ. دادُ ّای تِ دست آهذُ اس آسهایشات پارا کلیٌیکی تیوار هزاقثت  -7

 سز ، تِاصَل هزاقثت اس شایؼتزیي تیواریْای جزاحی اػصاب تستزی در تخش هزاقثتْای ٍیژُ )ضزتات ٍارد   -8
 تَهَرّای هغشی،  ضایؼات ًخاػی ٍ.... تیواراى تحت اػوال جزاحی ( را تؼول آٍرد.  ّواتَم ّای هغشی

داخلی اػصاب تستزی در تخش هزاقثت ّای ٍیژُ خًَزیشی ّای داخل اصَل هزاقثت  اس شایؼتزیي تیواریْای   -9
 -جوجوِ ، اًَاع سکتِ ّای هغشی ، تشٌج، ّیپَ کسی ّای هغشی، ػفًَتْای داخل جوجوِ ای ، اختالالت ػصثی

 ػضالًی) سٌذرٍم گیلي تارُ ٍ هیاستٌی گزاٍیس(  را تؼول آٍرد.      

ٍ   -هحزٍهیت اس هحزک ّای حسی -ی)تَّن ٍ ّذیاى(  دلیزیَماختالالت درک –فَریت ّای رٍاًپششکی   -10
هزتثط تِ خَدکشی ٍ حوایت اس تیوار ٍ خاًَادُ ایشاى  را تشخیص ٍ ضوي آشٌایی تا هؼیارّای الَیت تٌذی  لهسائ

  تیواراًی کِ دچار یکی اس اختالالت رٍاًپششکی گزدیذُ ا ًذ ، اس ایشاى هزاقثت السهِ را تؼول آٍرًذ. 
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 ريش تذریس: 

ایه درس بب استفبدٌ از ريش َبی سخىراوی، اکتطبفی ي بحث گريَی ي بب ريیكرد تفكر اوتقبدی ي متمرکس بر حل 

 مسألٍ ارائٍ خًاَذ ضذ.

 هطالؼِ آمبدگی َبی الزم برای داوطجًیبن قبل ازضريع کالس: 

 تکالیف:

هتذّب ٍتکٌیکْبی آهَصضی ثطَسداٍطلجبًِ ) ثب ّوبٌّگی هسئَلیي داًطجَیبى هکلفٌذ ثب استفبدُ اص هٌبثع هعتجش علوی ٍجذیتشیي 

پیطٌْبدی صیش سا  ثگًَِ ای اًتخبة ًوبیٌذ ، کِ ّش داًطجَ دس ّش کذام اص دسٍس ثطَس هَاسد (یکی اص  1ٍ3ٍ4ٍس ٍیژُ سد

تکلیف  2 ٍیژُ تکلیف دٍم ،ثشای 1ٍیژُ هتفبٍت اص یکذیگش عول ًوَدُ ٍّش سِ سٍش سا پَضص دّذ.)ثطَس هثبل دسدسس 

 تکلیف سَم سا اًجبم دّذ(  3ٍیژُاٍل ٍ ثشای 

)طجق ثشًبهِ صهبًجٌذی ثب تَجِ ثِ هَضَع اًتخبثی( ثِ استبد آى سا ، تکلیف داًطجَیبى هَظفٌذ حذاقل یک ّفتِ قجل اص اسائِ

 ذ.ٌهشثَطِ تحَیل دّ

)هطشح ضذُ دس ثشًبهِ دسسی( ثب تبکیذ  اعصاب در هَرد یکی اس شایعتزیي تیواریْای  ( تذٍیي ٍارائِ عویٌار1

هعبیٌبت فیضیکی  ٍچگًَگی هشاقجت ّبی پشستبسی ثشاسبس فشآیٌذ پشستبسی)ثب تبکیذ ثشهفبّین  -ثشآصهبیطبت پبساکلیٌیکی

 تفسیش دادُ ّب ،هطکالت ٍساُ ّبی سفع هطکل(. -هشثَطِ،تکٌیک جوع آٍسی ٍکیفیت دادُ ّب 

 ًکبت قبثل تَجِ:  

ّب ،تشجیحبً دس ضشایط ثبلیٌی  ٍثب حضَس پشسٌل ٍداًطجَیبى ی دس حضَس اسبتیذ هشثَطِ ٍسبیش ّوکبس سویٌبس ثبیستی  -

 اسائِ گشدد. کبسضٌبسی ٍ...

 .هی ثبضذ هٌجع التیي  5حذاقل  ٍ  جذیذتشیي هٌبثعهَظف ثِ استفبدُ اص  جْت اًجبم ایي تکلیف داًطجَ  -

 صفحِ ثبضذ 15-22ثیي  lotusٍخط  14هطلت تْیِ ضذُ  ثبیستی ثب فًَت   -

 رکش سفشاًس استفبدُ ضذُ دس داخل هتي  ٍّوچٌیي دس اًتْب، ثش اسبس اصَل سفشاًس ًَیسی.  -

) هطزح  اعصاب هذدجَیاى) تیوار ٍخاًَادُ ( هثتال تِ یکی اس اختالالت عیغتن  جْت( تذٍیي یک تزًاهِ آهَسشی 2

 ثب تَجِ ثِ خصَصیبت ریل: هحیط ّای تالیٌی (شایع) تزاعاط اعالم ًیاس هزاکش آهَسشی ٍ ٍدر طزح درط( 

 سفشاًس هعتجش خبسجی 5الف( استفبدُ اص حذاقل  

 ة( دس قبلت یک دفتشچِ آهَصضی

 ّب ، فبکتَسّبی هستعذ کٌٌذُ، دسهبى ٍهشاقجت ّبی هشثَطِج( هطتول ثش هعشفی ثیوبسی،عالئن ًٍطبًِ

 د( ثب ًگبسش سبدُ ٍدس حذ فْن ٍدسک ثیوبساى
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 صَیش ، آهبس ، جذٍل ٍ..ّش آًچِ کِ ثِ فْن ثْتش هطبلت کوک ًوبیذس( داسای ت

 ص( ثب رکش سفشاًس استفبدُ ضذُ دس داخل هتي  ٍّوچٌیي دس اًتْب. ثش اسبس اصَل سفشاًس ًَیسی.

 ُ( ٍ ثبصثبى ثسیبس سبدُ ٍ قبثل فٌْن ثشای  هذدجَیبى

هتذّای درهاًی ٍهزاقثتیِ یکی اس  -( تذٍیي ٍارائِ جذیذتزیي یافتِ ّای علوی در خصَص عالئن ًٍشاًِ ّا3

 . ثب تَجِ ثِ  ٍ یا  ارائِ کٌفزاًظ عولی تالیٌی در طزح درط هطزح شذُ اختالالت 

 * یافتِ ّای علوی تا هعیارّای سیز

 سفشاًس هعتجش خبسجی 5الف( استفبدُ اص حذاقل 

 سفشاًس دس داخل هتي ٍدس اًتْبی هطلت ثش اسبس اصَل سفشاًس ًَیسی. ة( ثب رکش

 سبل گزضتِ ثبضذ 5ج( سفشاًسْب هی ثبیستی اص هٌبثع 

 ارزضیببی :ريش

 %                30تذٍیي تکلیف اًتخاتی  ٍ ارائِ آى     -1

 %10پزسش ٍپاسخ ٍ..(ارائِ تِ هَقغ تکالیف ٍ...    –حضَر فؼال)ارائِ خالصِ هطالؼِ اًجام شذُ  -2
 %60آسهَى تزم                           -3

 سیبست َب ي قًاویه درس :

 (حضَر تِ هَقغ داًشجَ در جلسات درس1
 (هطالؼِ هطالة هزتَطِ اس هٌاتغ هؼزفی شذُ ،قثل اس حضَر در کالس ٍتحث در هَرد جذیذ تزیي یافتِ ّا2
 ف تصَرت ًسخِ ًزم ًٍسخِ سخت تِ استاد هزتَطِ،گزفتي ًظزات ٍی ٍارائِ در هَػذ هقزر(ارائِ تکالی3
 (ارائِ پثشٌْاد ًٍقذ جلسات درس تِ هٌظَر تْثَد کیفیفت کالس4

 

 مىببع اصلی يضريری یبدگیری: 

1)Lynne Telan, goseph Davie,Li,daUrden, MaryLough’’Critical Care Nursing: Diagnosis 

AND Management: Quick Critical Care Reference’’ Mosby Edition: 2
nd

: 2014  

2) Goanne V. HicKey “The Clinical Practice of Neurological & Neurosurgical Nursing 

“Amazon ,2014 

3) Sue Woodwaed- Mestecky. Neuroscience Nursing: evidence-based practice. Wiley- 

Blakwell.2011 

4) Barker . .Neuroscience Nursing a spectrum of care. Mosby.2008 

 جراحی اعصبة ي اختالالت رياوپسضكی –پرستبری مراقبتُبی يیژٌ )دستگبٌ عصبی  جذٍل سهاى تٌذی درط تزًاهِ
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 هذرط رئَط هطالة تاریخ جلغِ

 علیوحوذیدکتز  تیاى اّذاف ٍ عیاعت ّای  هطزٍحِ در درط  32/11 اٍل

 دکتز علیوحوذی / آسهایشات پاراکلیٌیکی هعایٌِ اعصاب 7/13 دٍم

 دکتز علیوحوذی صزع ٍ هزاقثت ّای هزتَطِ –تشٌج   11/13 عَم

 دکتز علیوحوذی هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى صذهات تِ عز 21/12 چْارم

 دکتز علیوحوذی هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى تِ عکتِ هغشی 20/1 پٌجن

 دکتز علیوحوذی هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى تیواری ّای اکغتزا پیزاهیذال 27/1 ششن

 دکتز علیوحوذی هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى تِ تَهَر هغشی 21/1 ّفتن

 دکتز علیوحوذی تِ ضایعِ ًخاعی هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى 3/2 ّشتن

 10/2 ًْن
 هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى عفًَت ّای هغشی  

 

 دکتز علیوحوذی

 دکتز علیوحوذی هزاقثت پزعتاری اس هثتالیاى هالتیپل اعکلزٍسیش 17/2 دّن

 دکتز علیوحوذی هزاقثت پزعتاری  قثل ٍ تعذ اس جزاجی اعصاب 24/2 یاسدّن

 ---- پزعتاری در اٍرصاًظ تیواریْای رٍحی ٍ رٍاًی 7/3 دٍاسدّن

 21/3 عیشدّن
 پزعتاری در شایع تزیي اختالالت تخش ّای ٍیضُ 

 دلیزیَم(-ّذیاى -) تَّن                 
---- 


