اَلُیت ٌای پژٌَطی در حیطً پرستاری مراقبت ٌای َیژي

 )1بً کارگیری پرستاری مبتىی بر ضُاٌذ برای ارتقاء برآیىذٌای مراقبتی








در زهیٌَ هراقثت از تیواراى تستری در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
در زهیٌَ پیطگیری از حْادث ّ سْاًح در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
در زهیٌَ پیطگیری از خطاُای دارّیی در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
در زهیٌَ پیطگیری از خطاُای پسضکی – پرستاری در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
در زهیٌَ تَ کارگیری رّش ُای غیردارّیی ّ طة هکول (  ّ ) CAMتاثیر آى تر هراقثت از تیواراى
تخص ُای هراقثت ّیژٍ(در زهیٌَ درد ،ترش ،اضطراب ،استرش ّ )...
پیطگیری از عفًْت ُای تیوارستاًی در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
پیطگیری اززخن ُای فطاری در تخص ُای هراقثت ّیژٍ

 )2طراحی  /بً کار گیری الگٌُای مراقبتی




طراحی  /تَ کار گیری الگُْای هراقثتی ّ تاثیر آى تر کیفیت زًذگی تیواراى تحت هراقثت ُای ّیژٍ
طراحی ّ تَ کار گیری الگُْای هراقثتی ّ تاثیر آى تر خْدکارآهذی تیواراى تحت هراقثت ُای ّیژٍ
طراحی ّ تَ کار گیری الگُْای هراقثتی ّ تاثیر آى تر کیفیت هراقثت تْسط هراقثیي تیواراى تحت
هراقثت ُای ّیژٍ

 )3ایمىی بیماران در بخص ٌای مراقبت َیژي





رّش ُای ارتقاء ایوٌی ّ پیطگیری از عْارض در تیواراى تستری در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
هْارد ترّز ّ ضیْع عْارض حیي جاتجایی ّ اًتقال تیواراى تحت هراقثت ّیژٍ
هْارد ترّز ّ ضیْع عْارض حیي اًجام پرّسیجرُای پرستاری در تیواراى تحت هراقثت ّیژٍ
هْارد ترّز ّ ضیْع عْارض دارّدرهاًی( )Drug Administrationدر تخص ُای هراقثت ّیژٍ

 )4آمُزش بیماران تحت مراقبت َیژي َ مراقبیه آوٍا




تاثیر رّش ُای آهْزضی تا کیفیت ّ تاثیر آى تر کیفیت زًذگی تیواراى تحت هراقثت ُای ّیژٍ
تاثیر رّش ُای آهْزضی تا کیفیت ّ تاثیر آى تر خْدکارآهذی تیواراى تحت هراقثت ُای ّیژٍ
تاثیر رّش ُای آهْزضی تا کیفیت ّ تاثیر آى تر کیفیت هراقثت تْسط هراقثیي تیواراى تحت هراقثت
ُای ّیژٍ

 )5حمایت روانی-عاطفی و رفاه بیماران و بستگان آنان در بخش های مراقبت ویژه








تاثیر روش های گوناگون بر اداره استرس و اضطراب بیماران بخش های مراقبت ویژه
تاثیر روش های گوناگون/ارائه راهکار در کاهش گیجی( ،)Confusionدلیریوم PTSD ،در بیماران بخش های
مراقبت ویژه
تاثیر روش های مشارکت خانواده بیماران تحت مراقبت ویژه بر برآیند مراقبتی بخش های مراقبت ویژه

توانمند سازی خانواده بیماران تحت مراقبت های ویژه
تجربه بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه
راهکارهای ارتقاء ارتباط با خانواده و مراقبین بیماران تحت مراقبت ویژه

 )6مراقبت های تسکینی  /پایان زندگی در بخش های مراقبت ویژه

 )7ایمىی کارکىان در بخص ٌای مراقبت َیژي




هْارد ترّز ّ ضیْع حْادث ّ سْاًح ترای پرستاراى تخص ُای هراقثت ّیژٍ
هْارد ترّز ّ ضیْع آسیة ُای ضغلی در پرستاراى تخص ُای هراقثت ّیژٍ
رّش ُای ارتقاء ایوٌی ّ پیطگیری از سْاًح ّ حْادث در کارکٌاى تخص ُای هراقثت ّیژٍ

 )8ویرَی اوساوی بخص ٌای مراقبت َیژي





ارتثاط ّضعیت ًیرّی اًساًی ّ ترآیٌذُای هراقثتی در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
ارتثاط ًسثت پرستار:تیوار ّ تاثیر آى تر کیفیت خذهات پرستاری در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
تکارگیری رّضِای جذیذ هذیریتی ّ تاثیر آى تر کیفیت خذهات پرستاری در تخص ُای هراقثت ّیژٍ
کیفیت خذهات پرستاری ّ عْاهل هْثر تر آى در تخص ُای هراقثت ّیژٍ






هیساى تطاتق خذهات پرستاری کًٌْی تا استاًذاردُای هراقثتی
تجارب پرستاراى تخص ُای هراقثت ّیژٍ در خصْظ چالص ُای قاًًْی ّ ًحٍْ هقاتلَ پرستاراى تا آى
تجارب پرستاراى تخص ُای هراقثت ّیژٍ در خصْظ چالص ُای اخالقی ّ ًحٍْ هقاتلَ پرستاراى تا آى
اثرتخطی ّ کارآیی في آّری اطالعات در تخص ُای هراقثت ّیژٍ

