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شرح درس :
دس ایي دسع داًـجَ با اصَل هشالبتّای ٍیظُ پشػتاسی دس بیواساى داسای هـکالت غذد دسٍى سیض ٍ
صًاى ٍ صایواى بؼتشی دس بخؾ ّای هشالبت ٍیظُ آؿٌا هی ؿَد ٍ تَاًایی اًجام بشسػی ٍ ؿٌاخت ٍ اسائِ
هشالبت ّای ٍیظُ اص ایي بیواساى سا کؼب هی ًوایذ.
هدف کلی درس  :آؿٌایی داًـجَ با هشالبتّای ٍیظُ دس بیواسیْای غذد ٍ صًاى ٍ صایواى
اهداف رفتبری  :داًـجَ پغ اص پایاى دسع ....
 -1آًاتَهی کاسبشدی ٍ فیضیَلَطی ػاهاًِ غذد دسٍى سیض سا ؿشح هی دّذ.
 -2بشسػی ٍ ؿٌاخت بیواس هبتال بِ بیواسی ّای غذد دسٍى سیض سا اًجام هی دّذ.
 -3هغالعات تـخیصی هشبَط بِ بیواسی ّای غذد دسٍى سیض سا ؿشح هی دّذ.
 -4جٌبِ ّای بحشاًی بیواسی ّای غذد دسٍى سیض تیشٍئیذ ،فَق کلیَی ٍ دیابت سا ؿشح هی دّذ.
 -5بشًاهِ هشالبت ٍیظُ پشػتاسی اص بیواس هبتال بِ بیواسی ّای غذد دسٍى سیض سا بش اػاع فشایٌذ پشػتاسی
تذٍیي هی ًوایذ.
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 -6اص بیواس هبتال بِ بیواسی ّای غذد دسٍى سیض هشالبت ّای ٍیظُ بِ عول هی آٍسد.
 -7بشسػی ٍ ؿٌاخت بیواس داسای هـکالت صًاى ٍ صایواى سا اًجام هی دّذ.
 -8هغالعات تـخیصی هشبَط بِ هـکالت صًاى ٍ صایواى سا ؿشح هی دّذ.
 -9اًَاع الذاهات هذاخالت جشاحی ٍ غیش جشاحی صًاى ٍ صایواى سا ؿشح هی دّذ.
 -10بشًاهِ هشالبت ٍیظُ پشػتاسی اص بیواس هبتال بِ بیواسی ّای صًاى ٍ صایواى سا بش اػاع فشایٌذ پشػتاسی
تذٍیي هی ًوایذ.
 -11اص بیواس هبتال بِ بیواسی ّای صًاى ٍ صایواى هشالبت ّای ٍیظُ بِ عول هی آٍسد.
شیوه تدریس:
ٍاحذ ًظشی :ایي دسع با اػتفادُ اص سٍؽّای ػخٌشاًی ،بحث دس گشٍُ کَچک ٍ سٍؽ ّای اکتـافی ٍ با
سٍیکشد تفکش اًتمادی ٍ هتوشکض بش حل هؼالِ اسائِ خَاّذ ؿذ .
ٍاحذ عولی :داًـجَ با تَجِ بِ بشًاهِ تٌظیوی بِ هذت  5سٍص دس بخؾ ّای صًاى ٍ  ICUحاضش ؿذُ ٍ
تحت ًظاست هشبیاى آهَختِّای ًظشی خَد سا دس هشالبت اص بیواساى بِ اجشا هی گزاسد ٍ دس هشالبت اص بیواساى
هْاست کؼب هی ًوایذ.
تکالیف:
اسائِ دٍ کاست خالصِ همالِ (ّوشاُ با همالِ اصلی) دس هَسد آخشیي یافتِ ّا یا في آٍسیْای تـخیصی ،دسهاًی
ٍ هشالبتی بیواسی ّای غذد ٍ صًاى ٍ صایواى بِ اػاتیذ هشبَعِ دس هَعذ همشس ٍ اسائِ دس کالع
سیبست درس:
 -1حضَس فعال دس ّوِ جلؼات دسع ٍ کاسآهَصی
 -2هغالعِ هغالب لبل اص کالع ٍ آهادگی بشای کاس آهَصی
 -3اسائِ تکالیف دس هَعذ همشس( کاستّای خالصِ همالِ تا آخش آرس هاُ )
 -4غیبت دس کالعّا ٍ کاسآهَصی ٍ عذم اسائِ تکالیف دس هَعذ همشس باعث کؼش ًوشُ خَاّذ ؿذ.
ارزشیببی دانشجو:
اسصؿیابی پایاى تشم بِ صَست آصهَى تـشیحی ٍ تؼتی تَام

ً 80وشُ

کاست ّای خالصِ همالِ ٍ اسائِ (اسصؿیابی تَػظ اػاتیذ ٍ داًـجَیاى)

ً 15وشُ
ً 5وشُ

حضَس فعال دس کالع

ًتایج اسصؿیابی داًـجَیاى دس ػایت یا بَسد گشٍُ اعالم هی گشدد ٍ تا ػِ سٍص بعذ اص اعالم ًوشُ حك اعتشاض
ٍجَد داسد .تجضیِ ٍ تحلیل ػَاالت آصهَى تَػظ هشکض هغالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی دس ّش تشم اًجام
هی ؿَد ٍ ًتایج آى دس اختیاس هؼٍَل دسع لشاس هی گیشد.
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جدول زهبنبندی درس هراقبتهبی ویژه ( 5غدد و زنبى)

دانشجویبى ترم  3کبرشنبسی ارشد هراقبت هبی ویژه
روزهبی سه شنبه 10-12
جلسه

نیوسبل اول 97-98
هکبى :کالس25

هوضوع

استبد

اٍل 97/7/3

هعشفی دسع

دکتش یضداى ًیک

دٍم 97/8/29

اختالالت غذد دسٍى سیض دس ICU

دکتش یضداى ًیک

ػَم97/9/6

دیابت ٍ کٌتشل گلیؼویک دس ICU

خاًن دکتش ابارسی

چْاسم97/9/13

بیواسی ّای تیشٍئیذ ٍ غذد فَق کلیَی دس هشالبتْای ٍیظُ

خاًن دکتش ابارسی

پٌجن97/9/20

هشالبت ّای ٍیظُ دس هـکالت صًاى ٍ صایواى

خاًن فْاهی

ؿـن 97/9/27

جشاحیّای صًاى ٍ صایواى ،عَاسض ٍ الذاهات لبل ٍ بعذ اص
عول جشاحی صًاى

خاًن فْاهی

4

