
 

 بسمه تعالی
 دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

 (Lesson Plun)و روزانه  (Course Plan)طرح درس ترمی 

 

    7پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصیدرس :      

                                                     )نظرررری          واحددد  ./5 تعرررداد و نرررد  وا رررد :    دانشجججانیاا شارسیاسجججی ارسججج  پرسجججتاری مراقبت جججای ویجججژه فراگیررررا  :      

  91کالس شماره :                                                  آقای ویسی رایگانمدرس :                   اولهفته 8شنبه ها یکزما  ارائه درس :    

پرستاری در بخشهای مراقبت  ویتژه ، پتایر پرستتاری پتشتر ته ، دارو ،است  ،       مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه ، مراقبتهای پیش نیاز: دورس 

 پرستاری پتوند اعضاء
 

 

 مق مه یا شرح درس : 

در بخر   خون و انکولوژی ونقص ایم،  و عوارض نا   از آن Criticalبا بتماریهای این درس  امل ، مراقب  های پرستاری خاص از بتماران 

ICU  دانشجو کمک م   ود ضمن تلفتق آموخته های خود با آموخته های قبل  ، مهارت های تفکر خالق ، نظریه ها و اس  بدین م،ظور به

 مفاهتم پرستاری را در امر مراقب  از مددجویان بزرگساالن و سالم،د نتازم،د مراقب  های ویژه پرستاری به کار گترد . 

 و انکولوژی )آستب  ،اس  ، پاتوژنز، تظاهرات ، مراقب (بتماریهای عفون  خون  Criticalآ ،ای   راگتر با بتماریهای ه ف شلی: 

  ونقص ایم،  و عوارض نا   از آن Criticalایجاد ک،،ده وضعت  
 

 یک هدف(حداقل اهداف کل  جلسات : )جه  هر جلسه 

 عملکرد ستستم ایم، . ساختار و عملکرد ستستم خون  و به ویژه  رآی،د خون سازی و همچ،تن ساختار و آ ،ای  با  .1

 ع،اصر مهم در کسب  رح حال پرستاری و معای،ه بالت،  مبتالیان به اختالالت خون ، انکولوژی و ایم، . آ ،ای  با . 2

 تس  های آزمایشگاه  و بررس  های پاراکلت،تک مورد استفاده در بررس  اختالالت خون ، انکولوژی و ایم،  آ ،ای  با . 3

 ب  های پرستاری در بررس  های پاراکلت،تک از مبتالیان به اختالالت خون ، انکولوژی و ایم،  مراقآ ،ای  با . 4

 اتتولوژی، پاتو تزیولوژی، اقدامات تشختص  و مداخالت درمان  را به ت،اسب در مبتالیان به انواع آنم  آ ،ای  با . 5

 ت درمان  را به ت،اسب در مبتالیان به انواع لوسم  اتتولوژی، پاتو تزیولوژی، اقدامات تشختص  و مداخالآ ،ای  با . 6

ستس،  اتتولوژی، پاتو تزیولوژی، اقدامات تشختص  و مداخالت درمان  را در انعقاد م،تشر داخل عروق ، ترومبوسایتوپ، ، نوتروپ، ، سپآ ،ای  با . 7

 اختالالت خود ایم، ، ایدز

 

 اه اف ویژه به تفکیک اه اف شلی هر جلسه:

 

 ل  جلسه اول:هدف ک

 بررس  ستستم خون  ،اس   ساختار و عملکرد ستستم خون  و به ویژه  رآی،د خون سازی آ ،ای  با 

 خون ستستم خونساز و  ابیبا ارز ی  ،اآ

 اه اف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر با د
 طرح درس را  رح دهد. اهداف یادگتری در این درس را بتان ک،د



 ویاد ده  در این درس را بتان ک،د و های یادگتریر

 رو های ارز تاب  یادگتری در این درس را بتان ک،د     

 دستگاه گردش خون را  رح دهدآناتوم    

 را توضتح دهد  تزیولوژی خون  

 نحوه ارزیاب  کلت،تک  ستستم خون را بتان ک،د     

 نتایج ارزیاب  پاراکلت،تک  ستستم خونساز را تفستر نماید

 الالت رایج در ستستم خونساز را توضتح دهداخت

 

  ه ف شلی جلسه دوم:

 مبتال به اختالالت خون  مارانتبومراقب     ابیارز،  کم خونآ ،ای  با انواع 

 اختالالت افزایش انعقاد پذیری خناآ ،ای  با 

 

 اه اف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو باید قادر با د:
  رح دهد  انواع کم خون  و علل آن را-

 عالیم و ارزیاب  انواع کم خون  را  رح دهد -

 نحوه درمان کم خون  ها را توضتح دهد -

  رای،د پرستاری در کم خون  ها را توضتح دهد-             

 دهد حتخون را توض یریانعقادپذ ریاختالالت  ا زا-           

 را  رح دهد  یریانعقاد پذ ریعلل و انواع اختالالت ا زا -         

 را  رح دهد  یریانعقاد پذ ریاختالالت ا زا یو نشانه ها میعال-        

 دهد  حترا توض یریانعقاد پذ رینحوه درمان اختالالت ا زا-         

 دهد  حترا توض یریانعقاد پذ ریدر اختالالت ا زا یپرستار ،دی را-     

 

  ه ف شلی جلسه سنم:

 زی دهی هبیماری ای خننریآسیایی با 

 ب خیمی سیستم خناآسیایی با              
 اه اف ویژه جلسه سنم:

 در پایان دانشجو باید قادر با د:

 دهد حتده،ده را توض یزیخونر یهایمارتب-

 ده،ده را  رح دهد  یزیخونر یهایمارتعلل و انواع ب-

 ده،ده را  رح دهد  یزیخونر یهایمارتب یو نشانه ها میعال-

 دهد  حتده،ده را توض یزیخونر یهایمارتب  کت،تو پاراکل  ،تبال صتنحوه تشخ-

 دهد  حتده،ده را توض یزیخونر یهایمارتنحوه درمان ب-

 دهد حتده،ده را توض یزیخونر یهایمارتدر ب یپرستار ،دی را-

 اهداف نتت، تع یپرستار صت، تشخ   امل بررس یپرستار ،دیمراحل  را -

 ده،ده را انجام  وگزارش دهد یزیخونر یهایرماتب  ابیمداخالت و ارز -  

 خونساز را  رح دهد  ستمتس  متعلل و انواع بدخ-

 خونساز را  رح دهد  ستمتس  متبدخ یو نشانه ها میعال-



  دهد حتخونساز را توض ستمتس  متبدخ  کت،تو پاراکل  ،تبال صتنحوه تشخ-

 دهد  حتنساز  را توضخو ستمتس  متبدخومراقب  پرستاری نحوه درمان اصول کل  -

  ایمیی سیستم وبیماری ای  واختالتسیستم ایمیی  آسیایی با  :جلسه چ ارمه ف شلی 

 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:             

 در پایان دانشجو باید قادر با د:
 بدن را  رح دهد   د اع ستمتاجزاء س- -

 دهد  حترا توض  د اع ستمتعملکرد س سمتمکان-- -

 دهد حترا توض  اختصاص رتوغ  ختصاصد اع ا ستمتس- -

 را  رح دهد  اکتساب  م،یا ستمتو س  عتطب  م،یا ستمتس- -

 هد حترا توض یخود  تحساس ای  م،یخود ا یمارتب- -

 آلرژِک را  رح دهد یرا  رح دهدعلل و انواع واک،شها هیوثانو هتاول  م،یا یپاسخ ها -

 دهد حترا توض کیآلرژ یدرمان واک،شها نحوه -

 دهد حتکاتترها را توض هتمربوط به تعب یعفونتها -
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ارائه ، معتبر علم ، بکارگتری رویکرد عملکرد مبت،  بر  واهد سایتها و مقاالتاز ، استفاده سخ،ران  . پرسر و پاسخ ، بحث گروه  

 مقاله توسط دانشجویان

 

 

 وسایل آموز   :

 ویدئو پروژکتور، وای  برد، ماژیک

 س،جر و ارز تاب 

  



 نحنه ارزسیابی:

 ارزسیابی فرایی ی)تکنییی(:
 نمره 1وضعت  حضور  و نظم یادگترنده :  -
 نمره 1یادگتری:   رک   عال یادگترنده در تجارب -
 نمره 4ارایه ک،فرانس:  -

 ارزسیابی پایانی:
 نمره  14امتحان پایان :       -         

 

 مقررات شالس و انتظارات از دانشان:
های کالس  با مطالعه قبل  وارد رود دانشجویان در کالس حضور  عال  دا ته با ،د و برای  رک  در بحثانتظار م  -3

 کالس  وند.

 هر یک از جلسات کالس در ارز تاب  پایان  موثر اس .غتب  در  -4

رود که دانشجویان جه  ارائه هدف کالسهای دانشجویان تقوی  رویکرد عملکرد مبت،  بر  واهد اس ، لذا انتظار م  -5
 ک،فرانسهای خود از م،ابع متعدد، جدید و چالر برانگتز استفاده نمای،د.

 

 دانشکده: EDOامضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول نام و امضای مدرس:             نام و
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 ج ول زماا بی ی درس: روز و ساعت جلسه

 
 ساعت منضنع هر جلسه تاریخ جلسه

ساختار ،عملکرد با  ی آ ،ا 1/7/97 1
خونساز و  ستمتس  ابیارزو

 خون

 

16-11 

   ابی،ارز  انواع کم خون 1/7/97 2
مبتال به  مارانتومراقب  ب

 اختالالت خون

16-11 

 یزیخونر یهایمارتب 15/7/97 3
 ستمتس  متبدخ  ،ده،ده
 خون

16-11 

اختالت ،   م،یا ستمتس   22/7/97 4
 ستمتس یهایمارتوب
   )مجازی( م،یا

16-11 

 


