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و درک نسبت به  ینشبه منظور رشد سطح دانش، ب یاندوره دانشجو یندر ا مقدمه)شرح درس(:
بیماری های قلبی و چگونگی برخورد در شرایط بحرانی این گونه بیماران نسبت به اهداف آموزشی 

 آگاه میشوند. دوو محتوای درسی واحد مراقبت ویژه اختصاصی 
 

 دستگاه  قلب و عروق و  یپرستار یژهو یبا اصول مراقبت ها یرفراگ ییآشنا :هدف کلی
و  یانالزم در هنگام ارائه مرا قبت به مدد جو یها ییتوانا یجادو ا ینهقلب و قفسه س یجراح

 یمارانب
 
 اهداف اختصاصی درس:  

 بیماران از دانشجویان انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند:           
 دستگاه  قلب و عروق را شرح دهد  آناتومي فیزیولوژي .1

ارزیابي  –معاینات بالیني پرستاري  –ارزیابي هاي پرستاري شامل : شرح حال پرستاري  .2

 پرستاري در مطالعات تشخیصي و ارزیابي فوري بیماران بدحال را توضیح دهد 

تشخیصهاي رایج پرستاري شامل : وضعیت كاهش برون ده قلبي ، درد قفسه سینه ، عدم  .3

 مل فعالیت هاي بدني و موارد مربوط به نارسایي فلب را لیست كند. تح

مراقیتهاي پرستاري   CXR( و نیز ارزیابي   PFTبتواند با استفاده از نتایج اسپیرومتري) 

 را تنظیم كند 

 مشكالت بالیني ویژه شامل موارد ذیل  را شرح دهد: .4

 وس میوكارد(بیماریهاي عروف كرونر)آنزین صدري و انواع آن،آنفاركت

 نارسایي قلب و كاردیومیوباتي ها

 بیماریهاي یریكارد

 اندوكاردیت عفوني، میوكاردیت

 اختالالت ریتم، هدایت الكتریكي قلب

 بیماریها و اختالالت دریچه قلب

 ناهنجاریهاي قلب و عروق بزرگ

 بحران برفشاري خون

 بیماریها ي آئورت و عروق محیطي

 شوك و انواع آن

 لب و قفسه سینه را شرح دهد.          قجراحي  انواع روشهاي .5
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 :)استراتژی آمو شی)روشهای تدریس 

   بحث گروهی          □            كنفرانس □سخنراني           □ 
 

                
 :وظایف و ت:الیف دانشجو  
o  حضور فعال، متناسب و به موقع در جلسات 

o هاي مربوطههاي گروهي و همچنین کنفرانسشرکت فعال در پرسش و پاسخ، بحث 

o  تکالیفارائه 

o  مطالعه و ارائه یک موضوع کتبي 

 
 

 :نحوه ار شیابی دانشجو 
  □پایانی                   □مرحله ای                       مراح  ار شیابی:

 
 

 نمره 12دوره                                                       یانپا امتحان

 نمره 8تکالیف                                                                     

  نمره 22کل نمره                                                                  
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