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ؼرح درض :
دستگاٌ تىفس بٍ عىًان مىشا تامیه اکسیژورساوی بذن ،در جریان بیماریُای حاد ي مسمه دستخًش تغییرات می شًد کٍ
تحت شرایطی بٍ مرحلٍ تُذیذ حیات می رسذ .در ایىصًرت مراقبتُای يیژٌ از بیماار مباتب باٍ مشاابت ایاه دساتگاٌ
ضريری می ومایذ .در ایه درس داوشجً عبيٌ بر تشخیص ي درمان شاایتتریه بیماریُاای دساتگاٌ تاىفس ،باا اصاً
مراقبتُای يیژٌ پرستاری دستگاٌ تىفس ي خصًصا بیماران تحت تًُیٍ مااویای آشىا می شًد.

ّذف کلی درض  :آؼٌبیی بب اصَل هرالبتّبی ٍیصُ پرظتبری از بیوبریْبی دظتگاُ تٌفط ثب تبویذ ثر آهَزغ ثِ ثیوبر،
خبًَادُ ،وبدر پرظتبری ٍ داًؽجَیبى
اّذاف رفتبری :
پط از پبیبى ایي درض از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ
 -1آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی دظتگبُ تٌفط ٍ تببدل گبزی را بیبى ًوبیٌذ.
ً -2حَُ ارزیببی بیوبراى تٌفعی بَیصُ هعبیٌبت دظتگبُ تٌفط ٍ تغییرات در تعبدل اظیذ ٍ ببز را تفعیر ًوبیٌذ.
 -3تؽخیصّبی پرظتبری رایج در بیوبراى هبتال بِ بیوبریْبی تٌفعی را فْرظت کٌٌذ.
 -4عالئن ٍ ًؽبًِّب ،تؽخیص ٍ چگًَگی درهبى ٍ هرالبتْبی پرظتبری در ًبرظبیی حبد تٌفعی را بیبى ًوبیٌذ.
 -5کبرکرد ٍ تٌظیوبت دظتگبُ تَْیِ هکبًیکی را تؽریح ٍ هَارد عذم تطببك بیوبر بب دظتتگبُ ٍ هتذیریت آًترا تَ تیح
دٌّذ.
 -6هرالبتْبی پرظتبری بیوبراى تحت تَْیِ هکبًیکی را بیبى ًوبیٌذ
 -7هرالبتْبی پرظتبری بیوبراى هبتال بِ  ،COPDآظن ،ظٌذرم آظپیراظیَى ٍ پٌَهًَی در ٍ عیت حبد را بیبى ًوبیٌذ.
 -8هرالبتْبی ٍیصُ در بیوبراى بب بذخیوی ّبی ریَی را بیبى هیکٌذ
 -9پیؽگیری ،تؽخیص ،درهبى ٍ هرالبتْبی پرظتبری در اختالالت عرٍق ریَی ٍ بَیصُ آهبَلی ریَی را تؽریح ًوبیٌذ.
 -11هرالبتْبی پرظتبری بیوبراى تحت پیًَذ ریِ را تؽریح ًوبیٌذ.
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رٍغ تذریط:
ایي درض بب اظتفبدُ از رٍغ ّبی ظخٌراًی ،بحث در گرٍُ ّبی کَچک ٍ رٍغ ّبی اکتؽبفی ٍ بب رٍیکرد تفکر اًتمتبدی ٍ
هتورکس بر حل هعبلِ ارائِ خَاّذ ؼذ.

ريش ارزشیابی:
-1تذٍیي تىلیف اًتخبثی ٍ ارائِ آى

%33

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

%13

 -3آزهَى ترم

%63

تاالیف:
داًؽجَیبى هىلفٌذ ثب اظتفبدُ از هٌبثغ هؼتجر ػلوی ٍجذیذتریي ؼیَُ ّبی آهَزؼی ٍ داٍطلجبًِ (ثب ّوبٌّگی هعئَلیي درٍض
ٍیصُ  ) 4-3-1یىی از تىبلیف پیؽٌْبدی زیر را اًتخبة ٍاجرا ًوبیٌذ ثگًَِ ای وِ ّر تىلیف فمط در یىی از درٍض فَق اجرائی
گردد .داًؽجَیبى هَظفٌذ حذالل یه ّفتِ لجل از ارائِ( ،طجك ثرًبهِ زهبًجٌذی ثب تَجِ ثِ هَضَع اًتخبثی) تىلیف خَد را ثِ
اظتبد هرثَطِ تحَیل دٌّذ .ارائِ ًعخِ ظخت ٍ ًرم ظویٌبر ضرٍری اظت .
 )1تذٍیي ٍارائِ یه ظویٌبر فرآیٌذ پرظتبری (ترجیحبً در ؼرایط ثبلیٌی ٍثب حضَر پرظٌل ٍداًؽجَیبى وبرؼٌبظی ٍ )...در هَرد
یىی از ؼبیؼتریي ثیوبریْبی ثخػ ٍیصُ تٌفط (هطرح ؼذُ در ثرًبهِ درظی) حبٍی هؼرفی ثیوبری ثب تبویذ ثر پیؽگیری،
تؽخیؿ ،درهبى ،تَاًجخؽی ٍ چگًَگی هرالجت ّبی پرظتبری ثراظبض فرآیٌذ پرظتبری.
درایي تىلیف داًؽجَ ضوي هراجؼِ ثِ جذیذتریي هٌبثغ( حذالل  5هٌجغ التیي از  2313ثِ ثؼذ ) ظویٌبر خَدرا ثراظبض اـَل
همبلِ ًَیعی تذٍیي ًوَدُ ٍحذالل یه ّفتِ لجل از ارائِ (طجك ثرًبهِ زهبًجٌذی وِ ثب تَجِ ثِ هَضَع ظویٌبر در جذٍل
هؽخؿ گردیذُ اظت) ثِ اظتبد هرثَطِ تحَیل دّذ.
الزم اظت وِ هطلت تْیِ ؼذُ ثب فًَت  ٍ 14للن  lotusتبیپ ؼَد ٍ اـل هطلت ثیي  23-15ـفحِ ثبؼذ هٌبثغ ٍ پیَظتْب
ثِ ظمف ـفحبت اضبفِ هی ؼَد .رٍغ رفرًط ًَیعی ثفَرت ّبرٍارد (ًبم ًَیعٌذُ ٍ ظبل در هتي) هی ثبؼذ
 )2تذٍیي یه ثرًبهِ آهَزؼی ثِ هذدجَیبى ( ثیوبر ٍخبًَادُ ) هجتال ثِ یىی از اختالالت ظیعتن ػفجی ٍرٍاًی ( هطرح در طرح
درض) ؼبیغ ( ثراظبض اػالم ًیبز هراوس آهَزغ هحیط ّبی ثبلیٌی ) اظت خفَـیبت هَرد تَجِ در تذٍیي ثرًبهِ ػجبرتٌذ از:
الف) اظتفبدُ از حذالل  5رفراًط هؼتجر خبرجی از ظبل  2313ثِ ثؼذ
ة) در لبلت یه دفترچِ آهَزؼی ؼبهل هؼرفی هختفر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی دظتگبُ هجتال ،ثیوبری ،ػالئن ٍ ًؽبًِ ّب ،
پیؽگیری  ،تؽخیؿ ،درهبى ٍ هرالجت ّبی هرثَطِ خفَـبً هَضَع هرالجت از خَد
د) ًگبرغ ظبدُ ٍدر حذ فْن ٍدرن ثیوبراى
ر) دارای تفَیر ،آهبر ،جذٍل ٍ ّ ..ر آًچِ وِ ثِ فْن ثْتر هطبلت ووه هی ًوبیذ
ز) هٌجغ ًَیعی ثِ رٍغ ًٍىٍَر ثب رور هٌبثغ در اًتْب.
 )3بب اًجبم هطبلعِ کتببخبًِای ٍ جعتجَ در ببًکْبی اطالعبتی ،پرٍتکلی برای هرالبتْبی حیي اًجبم پرظیجرّبی بخػ
ٍیصُ( هثبل :ظبکؽي ،لَلِ تراؼِ ٍ تراکئَظتَهی ،اکعیصى درهبًی ٍ ) ...تْیِ ٍ در آى اًذیکبظیَى ،هراحل ،عَارض ٍ...

ارائِ گردد .جذیذتریي یبفتِ ّبی ػلوی در خفَؾ پرٍتَول ،ػالئن ًٍؽبًِ ّبی ًیبز ثِ آى ثب تَجِ ثِ هؼیبرّبی زیر:
الف) اظتفبدُ از حذالل  5هٌجغ هرجغ ٍ هؼتجر خبرجی
ة) ثب هٌجغ ًَیعی ثِ رٍغ ّبرٍارد ٍدر اًتْبی هطلت
ج) هٌبثغ هی ثبیعتی ثِ رٍز ٍ از  2313ثِ ثؼذ ثبؼذ
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سیاست َا ي قًاویه درس :
)1حضَر ثِ هَلغ داًؽجَ در جلعبت درض
)2هطبلؼِ هطبلت هرثَطِ از هٌبثغ هؼرفی ؼذُ ،لجل از حضَر در والض ٍثحث در هَرد جذیذ تریي یبفتِ ّب
)3ارائِ تىبلیف ثفَرت ًعخِ ًرم ًٍعخِ ظخت ثِ اظتبد هرثَطِ،گرفتي ًظرات ٍی ٍارائِ در هَػذ همرر
)4ارائِ پجؽٌْبد ًٍمذ جلعبت درض ثِ هٌظَر ثْجَد ویفیت والض
 )5اظْارًاهِ اطالت تکلیف رٍی کلیِ هطالة ارائِ شذُ قرار گیرد.
 )6بر اظبض هصَبِ آئیي ًبهِ آهَزؼی ًحَُ برخَرد بب غیبت داًؽجَیبى در کالض بِ ؼرح زیر اظت.
الف) غیثت در جلعات درض تا ظقف هشخض شذُ در آئیي ًاهِ آهَزشی هرتَطِ در طَرتی هجاز خَاّذ تَد ٍ هشوَل کعر ًورُ ًخَاّذ گردیذ
کِ تا ارائِ هذارک هعتٌذ ٍ گَاّی هعتثر ٍ تأئیذ شذُ ٍ تا تشخیض هعاٍى هحترم آهَزشی داًشکذُ هرتَطِ هجاز شٌاختِ شَد.
ب) ًحَُ ترخَرد تا غیثت غیر هَجِ داًشجَ در کالض درض در ظقف کوتر از
-یک جلعِ غیثت غیرهَجِ

قاتل تخشش

 -دٍ جلعِ غیثت غیرهَجِ

کعر ً 1ورُ

-ظِ جلعِ غیثت غیرهَجِ

کعر ً 5/55ورُ

 -چْار جلعِ غیثت غیرهَجِ

کعر ً 4ورُ

( چْار ّفذّن ) تشرح زیر هی تاشذ:

ج) در خظَص ًحَُ ترخَرد تا تعطیلی کالض( غیر هجاز) کِ تِ طَرت گرٍّی اًجام هی شــَد هقرر گردیذ تِ ازای ّر جلعِ اظتاد هی تَاًذ تا
ظقف ً 5ورُ کعر ًوایذ.

References:
پط از جلعِ اٍل تا حضَر داًشجَیاى در کتاتخاًِ هٌاتع شٌاظایی ،هَرد گفتگَ ٍ درج هی شَد
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جذٍل زهبًبٌذی درض پرظتبری هرالبتْبی ٍیصُ اختصبصی  ( 1دظتگبُ تٌفط )
ظبعت کالض :یکؽٌبِ ّب  8 -11صبح هحل برگساری :کالض ؼوبرُ  24داًؽکذُ پرظتبری هبهبئی
هَ َع

تبریخ

اظتبد

97/11/14

هعرفی درض  ،اّذاف ٍ ارزشیاتی آى

دکتر ایرجپَر

97/11/51

هرٍری تر فیسیَلَشی تٌفط ،هکاًیک تٌفط ٍ تثادل گازی

دکتر ایرجپَر

97/11/58

آزهایشات دظتگاُ تٌفط ،فیسیَلَشی اظیذ ٍ تاز ٍگازّای خًَی شریاًی

دکتر ایرجپَر

97/15/5

هعایٌات فیسیکی ،شرح حال پرظتاری ،تشخیضّای رایج پرظتاری

دکتر یسداى ًیک

97/15/15

ًارظایی حاد تٌفعی ،ظٌذرم دیعترض حاد تٌفعی

دکتر عثاظی

97/15/19

تشذیذ تیواریْای اًعذادی هسهي ریَی ٍ آظن (پیشگیری ،تشخیض ٍ درهاى)

دکتر عثاظی

98/1/18

آهثَلی ٍ اًفارکتَض ریِ(پیشگیری ،تشخیض ٍ درهاى)

98/1/55

ظٌذرم آظپیراظیَى ،پٌَهًَی (پیشگیری ،تشخیض ٍ درهاى)

دکتر عثاظی

98/5/8

تیواریْای تذخین ریِ (پیشگیری ،تشخیض ٍ درهاى) ٍ پیًَذ ریِ

دکتر عثاظی

98/5/15

هراقثتْای پرظتاری ٍیصُ در تیوار هثتال تِ ًارظائی حاد تٌفعی ٍ ARDS

دکتر یسداى ًیک

98/5/55

تَْیِ هکاًیکی در ًارظایی حاد تٌفعی

دکتر یسداى ًیک

98/5/59

هراقثتْای پرظتاری ٍیصُ در تیوار تحت تَْیِ هکاًیکی

دکتر یسداى ًیک

98/3/15

فرآیٌذ پرظتاری در ترٍهثَز ٍریذّای عوقی ٍ آهثَلی ریِ

دکتر غفاری

98/3/19

فرآیٌذ پرظتاری در تیواراى  ،COPDآظپیراظیَى ،پٌَهًَی

دکتر غفاری

98/3/56

فرآیٌذ پرظتاری در تذخیویّا ٍ پیًَذ ریِ

دکتر غفاری
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دکتر عثاظی

