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 :)و درک  ینشبه منظور رشد سطح دانش، ب یاندوره دانشجو یندر ا مقدمه)شرح درس

 یمارانگونه ب ینا یبحران یطبرخورد در شرا یو چگونگ و ریوی یقلب یها یمارینسبت به ب

 .یشونددو آگاه م یاختصاص یژهواحد مراقبت و یدرس یو محتوا ینسبت به اهداف آموزش

 

 :قلب و قفسه  یدستگاه  قلب و عروق و جراح یپرستار یژهو یبا اصول مراقبت ها یرراگف ییآشنا هدف کلی

و  یانالزم در هنگام ارائه مرا قبت به مدد جو یها ییتوانا یجادا CUمراقبت های پرستاری در  و  ینهس
 یمارانب

  
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 :بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یشجویان انتظار ماز دان          

 .یدنما یفرا تعر یژهبخش و یزیکیف یاتخصوص یژه،مراقبت و یپرستار یژه،مراقبت و. 1

 .كند یانرا ب یژهو یخاص بخشها یزاتو تجه یپرسنل ی،ساختار یاتخصوص. 2

 .دهد یحدستگاه تنفس را توض یزیولوژیو ف یآناتوم. -3

 .دهد یحرا توض یمارانب یناز ا یو اصول مراقبت پرستار ARDS و یتنفس حاد یینارسا. 4

 تهران یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 ییپرستاری و ماما دانشکده

2 

 .آن را شرح دهد یحو اصول صح یدرمان یژناكس. 5

 .آن را شرح دهد یرو تفس یانیخون شر یگازها یننحوه تام. 6

از دستگاه  یمارب یو جداساز یکیمکان یهاصول تهو ی،مصنوع یهتهو یرقرارب یانواع راهها. 7

 یومراقبت ها یکیمکان یهتهو

 .دهد یحرا توض یمارانب یناز ا پرستاری

 قلب باز را شرح دهد. یتحت جراح یماراناز ب یپرستار ی.اصول مراقبت ها 8
cuu: 

  آناتومی فیزیولوژی دستگاه  قلب و عروق را شرح دهد .1

 پرستتاری  ارشتد   شتته و مقطتت تحصتیلی:   ر    5/0تعداد و نوع واحد:               3اورژانسدر  یپرستار یمراقبت ها نام درس: 

 محمد قلی زادهنام مدرس:                         مراقبت های ویژهگروه آموزشی:                       پرستاریدانشکده:              اورژانس

تاریخ                        12/6/89تاریخ شروع ترم:         88-89:                 سال تحصیلی                        3ترمترم تحصیلی:      

                                                                                             2/20/89پایان ترم:

            Bساختمان محل تشکیل کالس:                              4تعداد جلسات:    
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 ارزیابی – پرستاری بالینی معاینات –ارزیابی های پرستاری شامل : شرح حال پرستاری  .2

  دهد توضیح را بدحال بیماران فوری ارزیابی و تشخیصی مطالعات در پرستاری

تشخیصهای رایج پرستاری شامل : وضعیت كاهش برون ده قلبی ، درد قفسه سینه ، عدم  .3

  .ربوط به نارسایی فلب را لیست كندتحمل فعالیت های بدنی و موارد م

مراقیتهای پرستاری را   CXR  و نیز ارزیابی ( PFT )بتواند با استفاده از نتایج اسپیرومتری

  تنظیم كند

 :مشکالت بالینی ویژه شامل موارد ذیل  را شرح دهد .4

 (بیماریهای عروف كرونر)آنزین صدری و انواع آن،آنفاركتوس میوكارد

 و كاردیومیوباتی ها نارسایی قلب

 بیماریهای یریکارد

 اندوكاردیت عفونی، میوكاردیت

 اختالالت ریتم، هدایت الکتریکی قلب

 بیماریها و اختالالت دریچه قلب

 ناهنجاریهای قلب و عروق بزرگ

 بحران برفشاری خون

 بیماریها ی آئورت و عروق محیطی

 شوك و انواع آن

 نه را شرح دهد.    انواع روشهای جراحی قلب و قفسه سی .5

       . تفسیر كامل نوار قلب6

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس □          سخنرانی □ 
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غیره 
 

 اسالید: وسایل کمک آموزشی 
                

 :درصد مربوط  5و  نمرات مربوط به امتحان پایان ترم  درصد 85 نحوه ارزشیابی دانشجو

 به ارزشیابی طول ترم می باشد

 

  :ر بخش های ویژه حسین عسکریمراقبت های جامع پرستاری دمنابت 


