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 پرستاری ارشد کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع پرستاری  گروه آموزشی:     پرستاری وماماییدانشکده:

 69-69دوم  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                   مراقبت ویژه

 جراحی قلب و قفسه سینه –(دستگاه گردش خون 2مراقبت های ویژه اختصاصی  ): نام واحد درسی

مقدمه ای برپرستاری مراقبت های ویژه ؛ مراقبت  یش نیاز:پکارآموزی        -تئوری د:نوع واح  3 د:تعداد واح  

 های پرستاری در بخش ویژه؛ پایش پیشرفته ؛ دارو شناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضا

 2کالس  مکان برگزاری:   8-11 :ساعت  دوشنبه :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر طوالبی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید دکتر طوالبیمسئول درس:  ویان:تعداد دانشج

 13-12دوشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
 سیتدر ژهیمختلف مراقبت و یدر بخش ها نهیقلب و قفسه س یدستگاه قلب و عروق، جراح  ژهیو یپرستار یدراین درس اصول مراقبت ها

 شدخواهد 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 با تاکید بر فرایند پرستاری نهیقلب و قفسه س یدستگاه قلب و عروق، جراح یپرستار ژهیو یبا اصول مراقبت ها ییآشنا

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 .کند انیعضله قلب را ب یهایژگیو -قلب را شرح دهد یآناتوم-

 .را شرح دهد یقلب کلیس -قلب را شرح دهد   چهیقلب و انقباض ماه یولوژیزیف-
 آن را شرح دهد.  یرهایکند و متغ فیبرونده قلب را تعر-

 کند.  انیموثر بر فشار خون را ب یرهایو متغ کیستمتیعروق س-

 دستگاه قلب و عروق را شرح دهد  یهایماریبه ب انیمبتال یشرح پرستار یمحتوا-

 دستگاه قلب و عروق را شرح دهد. یهایماریبه ب انیمبتال ینیبال یها نهیامع-

را انجام داده و گزارشات مربوطه را ارائه دهد  ینیبال یها نهیو معا هیته یشرح حال پرستار یعروق یقلب ماریاز دو ب-

 ، تست ورزش و ...(  یرافوگیکند ) شامل آنژ حیدستگاه قلب و عروق را تشر یهایماریدر ب جیرا یصتشخی مطالعات –

 دهد.  حیدستگاه قلب و عروق را توض یهایماریدر ب جیرا یصیقبل و بعد از مطالعات تشخ یپرستار یابیارز-
 یفور یابارزی نحوه –نموده و گزارشات مربوطه را ارائه دهد  دیبازد یو عروق یقلب جیرا یصیم مطالعات تشخانجا از –

 کند. انیا ببد حال ر یو عروق یقلب مارانیب

 دهد. حیرا توض نهیقفسه س نیآنژ یولوژیدمیدهد. اپ حیو ...( را توض داریو ناپا داریو انواع آن )پا نهیقفسه س نیآنژ-
 -دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیآنژ ینینشانه ها و عالئم بال -دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیو علل آنژ یپاتولوژ -

 .هدد حیرا توض  نهیقفسه س نیآنژ یصیتشخ یروشها

 حیرا توض  نهیقفسه س نیدر آنژ یدرمان یروشها -دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیآنژ یوگرافیالکتروکارد یهایژگیو -

 -دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م یولوژیدماپی –دهد  حی( را توض ی)سکته قلبوکاردیانفارکتوس م -دهد.
 -دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م ینینشانه ها و عالئم بال -دهد. حیرا توض وکاردیو علل انفارکتوس م یپاتولوژ

 حیرا توض وکاردیانفارکتوس م یوگرافیالکتروکارد یهایژگیو -دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م یصیتشخ یروشها

 دهد. حیرا توض وکاردیدر انفارکتوس م یدرمان یدهد.روشها
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 کند. انیرا ب وکاردیو انفارکتوس م نهیقفسه س نیدر آنژ یپرستار یو مراقبتها یپرستار یصهایتشخ-

 هیته یرو یپرستار ندیانفارکتوس را مطابق با الگو و فرا ای یصدر نیمبتال به آنژ یماریب کیوشناخت  یبررس -

   .دینما

   گزارش کند  لیرا با ذکر دل ینوار قلب 3حداقل  ریو تفس  ECGو گرفتن  نگیتوریمان یروشها-

   .  دینما ریثبت و تفس  MIماریب یمختلف بستر یدر روزها ECG یمیآنژ تراییتغ-

 یولوژیدمیکند . اپ انیرا ب یقلب ییو نارسا یپات ویم ویکند. انواع کارد فیرا تعر یقلب ییو نارسا یپات ویم ویکارد-

 یینارسا ینیه ها و عالئم بالدهد . نشان حیرا توض یقلب ییو علل نارسا یولوژیزپاتوفی –دهد.  حیراتوض یقلب یینارسا
را  یقلب ییدر نارسا یدرمان یروشها -دهد . حیرا توض یقلب ییرسانا یصیتشخ روشهای –دهد .  حیرا توض یقلب

 دهد . حیتوض

 کیقلب و  ییمبتال به نارسا ماریب 2کند.  انیرا ب یقلب ییدر نارسا یپرستار یو مراقبتها یپرستار یصهایتشخ-
   کند.  ستیآنها را ل یتیمراقب یازهاین یابیرا ارز یوپاتیومیردمبتال به کا ماریب

 اقدامات انجام شده را گزارش کند.قلب و  ییبدنبال نارسا هیمبتال به ادم حاد ر ماریب 2 یمشکالت حاد و اورژانس-

 و ها نشانه –دهد.  حیرا توض کاردیپر یهایماریو علل ب یولوژیزیپاتوف -را نام ببرد . الیکاردیپر یهایماریانواع ب-
 روشهای–دهد.  حیرا توض کاردیپر یهایماریب یصیتشخ روشهای –دهد.  حیرا توض کاردیپر یهایماریب ینبالی عالئم

  –دهد.  حیرا توض کاردیپر یهایماریب یدرمان

 حیرا توض ینعفو تیو علل اندو کاد یولوژیزپاتوفی –کند.  انیآن را ب یولوژیدمیو اپ فیرا تعر یعفون تیکارد ویاند-

را  یعفون تیکارد ویاند یصیتشخ روشهای –دهد.  حیرا توض یعفون تیکارد ویاند ینبالی عالئم و ها نشانه –دهد. 
آن را  یولوژیدمیو اپ فیرا تعر تیوکاردمی –دهد.  حیتوض را یعفون تیکارد ویاند یدرمان روشهای –دهد.  حیتوض

دهد.  حیرا توض  تیکارد ویم ینینشانه ها و عالئم بال -دهد. حیرا توض تیوکاردیو علل م یولوژیزپاتوفی – -کند. انیب

   -دهد  حیرا توض  تیکارد ویم یدرمان روشهای –دهد  حیرا توض  تیکارد ویم یصیتشخ روشهای –

کارد را  ویکارد،  م ویاند  کارد،یپر یهایماریدر ب یپرستار یو مراقبتها یپرستار یصهایتشخ -

   . دیگزارش نما

 کند.  ستیرا ل یقلب مارانیدر ب هیاختالالت تغذ -

 کند.  انیرا ب یعروق یقلب مارانیدر ب هیتغذ تیوضع یبررس یارهایمع -

 کند.  انیرا ب یعروق یقلب مارانیدر ب یا هیتغذ یازهاین ینحوه بررس -

 کند. انیرا ب یعروق یقلب مارانیدر ب یا هیتغذ یازهاین نینحوه تام -

 کند. انیرا ب یقلب یها یقبل و بعد از جراح یا هیتغذ یازهاینحوه رفع ن -

 کند.  هیمناسب را ته ییرا انجام داده و برنامه غذا یقلب ماریاز دو ب یا هیتغذ تیوضع یبررس -

 چهیدر یهایماریو علل ب یولوژیزپاتوفی –دهد.  حیرا توض  یا چهیدر یهایماریب یولوژیدمیاپ -

 یدرمان یرا توضح دهد. روشها ترالیم چهیدر یهایماریب ینبالی عالئم و ها انهنش –دهد.  حیرا توض ترالیم

 را توضح دهد. ترالیم چهیدر یهایماریب

 ینینشانه ها و عالئم بال -دهد. حیائورت را توض چهیدر یهایماریو علل ب یولوژیزیپاتوف -

 -دهد. حیائورت را توض هچیدر یهایماریب یصیتشخ یروشها -دهد. حیائورت را توض چهیدر یهایماریب

  -دهد . حیائورت را توض چهیدر یهایماریب یدرمان یروشها
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 عالئم و ها نشانه –دهد.  حیرا توض یو سه لت یویر  یها چهیدر یهایماریو علل ب یولوژیزیپاتوف -

 یها چهیدر یهایماریب یصیتشخ روشهای –دهد.  حیرا توض یو سه لت یویر یها چهیدر یهایماریب ینبالی

 دهد.  حیرا توض یتو سه ل یویر یها چهیدر یهایماریب یدرمان روشهای –دهد.  حیرا توض یو سه لت یویر

 کند.  ستیرا ل یا چهیدر یهایماریدر ب یپرستار یو مراقبتها یپرستار یصهایتشخ -

را  یپرستار یصهایقلب را انجام و تشخ یا چهیدر یماریمبتال به ب ماریب کیو شناخت  یبررس -

   کند.  یمناسب طراح یخص و برنامه پرستارمش

را  یا چهیمبتال به اختالالت در ماریب 2 یانجام شده برا یو مراقبت یو درمان یصیاقدامات تشخ -
 . دیگزارش کن

 

 -دهد . حیرا توض یزیدهل وارهید صینقا یولوژیدمیاپ -کند. حیرا تشر یزیدهل وارهید صینقا -

 وارهید صینقا ینبالی عالئم و ها نشانه –دهد.  حیرا توض یزیدهل وارهید صیو علل نقا یولوژیزیپاتوف

 یدرمان یروشها -دهد . حیرا توض یزیدهل وارهید صینقا یصیتشخ یروشها -دهد . حیرا توض یزیدهل
  -دهد . حیرا توض یزیدهل وارهید صینقا

دهد.  حیا توضر یبطن وارهید صینقا یلوژ ویدماپی –کند  حیرا تشر یبطن وارهید صینقا -

را  یبطن وارهید صینقا ینبالی عالئم و ها نشانه –دهد.  حیرا توض یبطن وارهید صیو علل نقا یولوژیزیپاتوف

 وارهیص دینقا یدرمان یدهد. روشها حیرا توض یبطن وارهید صینقا یصیتشخ روشهای –دهد.  حیتوض
 دهد.  حیرا توض یبطن

 -دهد. حیرا توض یانیشر یبازماندن مجرا یولوژیدماپی –کند.  حیرا تشر یانیشر یبازماندن مجرا -

 یبازماندن مجرا ینینشانه ها و عالئم بال -دهد. حیرا توض یانیشر یو علل بازماندن مجرا یولوژیزیپاتوف
 یدرمان یروشها -دهد. حیرا توض یانیشر یبازماندن مجرا یصیتشخ یروشها -دهد. حیرا توض یانیشر

 دهد. حیرا توض یانیشر یبازماندن مجرا

 -دهد. حیائورت راتوض ونیکوارکتاس یولوژیدمیکند. اپ حیائورت را تشر ونیکوارکتاس -

ائورت  ونیکوارکتاس ینینشانه ها و عالئم بال-دهد. حیائورت راتوض ونیوعلل کوارکتاس یولوژیزیپاتوف
 ونیکوارکتاس یدرمان یروشها -دهد. حیائورت راتوض ونیکوارکتاس یصیتشخ یروشها -دهد. حیراتوض

 دهد. حیراتوض ائورت

  .دیقلب و عروق را گزارش نما یهایدر ناهنجار یپرستار یو مراقبتها یپرستار یصهایتشخ -
 ها نشانه –دهد.  حیخون راتوض یوعلل بحران پرفشار یولوژیزیکند. پاتوف فیخون را تعر یبحران پرفشار-

 حیخون راتوض یبحران پرفشار یصیتشخ روشهای –دهد.  حیخون راتوض یبحران پرفشار ینبالی عالئم و

  –دهد.  حیخون راتوض یبحران پرفشار یدرمان روشهای –دهد. 

 دهد.  حیموثر بر فشار خون را توض یطیائورت و عروق مح یهایماریب -

دهد.  حیوعلل انواع شوک را توض یولوژیزیکند. پاتوف یکند. انواع شوک را طبقه بند فیشوک را تعر -

 –دهد.  حیانواع شوک را توض یصیتشخ یدهد. روشها حیانواع شوک را توض ینیها و عالئم بالنشانه 

 دهد.  حیانواعد شوک را توض یدرمان روشهای

   

-ماریب یو اقدامات انجام داده شده برا صیقلب با نحوه تشخ یمادرزاد ماریگزارش دو مورد ب -

 یکاردی، تاک ینوسیس یکاردی، براد وگرامیکاردالکترو ری، اصول تفس یوگرافیاصول ثبت الکتروکارد
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 یکاردی، تاک یزیزودرس دهل یسرگردان ، ضربان ها کریم سی. پ ماریب نوسی، سندرم س ینوسیس

 یبلوکهاقلب ،  یتیاختالالت هدا  یگره ا یتمهای، ر یزی، فلوتر دهل یزیدهل ونیالسیبری، ف یزیدهل

و علل ،  فیرا تعر ستولیو آس یبطن ونیالسیبری، ف یبطن یدکاری، تاک یزودرس بطن ی، ضربانها یشاخه ا
 دهد.  حیآنها را توض انی، مداخله و درمان و مراقبت از مبتال ینیعالئم بال

 دهد.  حیکاربرد آن را توض یها و چگونگ یتمیآر یکیدرمان الکتر -

 دهد.  حیرا توض یقلب کریم سیو موارد استفاده از پ نحوه

را مشخص و  یپرستار یها صیقلب را انجام و تشخ تمیمبتال به اختالالت ر ماریوشناخت سه ب یبررس
 کند.  یمناسب طراح یبرنامه پرستار

 . دیکن انیو عوارض آن را ب یعروق یقلب اءیمورد استفاده در مواقع اورژانس و اح یکاربرد داروها -

   

----طور کامل گزارش کند.   به یبطن یهایتمیر سیمبتال به د ماریگزارش سه مورد اداره ب -

 ستیبا ل یمبتال به فشار خون حاد و اورژانس ماریب یگزارش دومورد اقدامات انجام داده برا 
   اقدامات انجام شده گزارش کند.  جیمشکالت ونتا

 کند.  انیو مواد انجام آن را ب فیرا تعر شرفتهیو پ هیپا یویر یقلب یایاح -

، علل  یتنفس یقلب ستای علل –کند.  فیشاهد را تعر ریهد و غشا یقلب ستیو ا یزمان طالئ -

شده  جادیا یقلب ستیا ینحوه بررس -دهد. حیرا توض یقلب ستیا یولوژیزیو پاتوف یقلب ستیا ریبرگشت پذ
 کند.  فیبقا را تعر رهیکند. زنج انیرا ب یقلب ستیا صیتشخ یارهایو مع مارستانیدر ب

 و دونفره انجام دهد . کیرا بصورت  اءیاح هیکرده و بتواند اقدامات پا ستیرا ل اءیاح هیاقدامات پا -

 را انجام دهد.  شرفتهیپ اءیکرده و بتواند اح ستیرا ل اءیاح شرفتهیاقدامات پ -

 و انجام دهد. حیرا توض شرفتهیو پ هیپا اءیپس از اح یمراقبتها -

 کند. انیرا ب تنفسی – یقلب اءیخاتمه اح یارهایمع -

-  کند.  انیرا ب یقلب ستیهنگام ا ماریبرخورد با بستگان ب یونگچگ -

 . دیمبتال به شوک گزارش نما ماریاقدامات انجام شده و نوع شوک را در دو ب 

 یروی)ن یاصالح یازهایرا مشاهده و ن یمارستانیب یبخشها شرفتهیو پ هیاول اءیمشکالت اح -

   .دیو گزارش نما لی...را تحل رهی، دارو و غ زاتی، تجه یانسان

و آماده  یپرستار یهایابارزی –کند.  انیرا ب یصدر نهیقلب و قفسه س یها یانواع اقدامات جراح -
 کند.  انیرا ب یصدر نهیقلب و قفسه س یها یجراح یبرا ماریب یساز

را  یصدر نهیقلب و قفسه س یها یقبل از جراح یپرستار ینیبال ناتیو معا یشرح حال پرستار -

 کند.  انیب

 نهیقلب و قفسه س یها یقبل از جراح یصیمربوط به مطالعات تشخ یپرستار یها یابیارز -
 کند.  انیرا ب یصدر

 دهد.  حیقلب باز را توض یجراح ندفرای –کند  فیو نحوه عملکرد آن را توص هیقلب و ر نیماش -

 دهد.  حیرا توض یو قفسه صدر یقلب و عروق یها یعوارض مرتبط با جراح -

کند و  ستیرال یو قفسه صدر یقلب و عروق یها یپس از جراح یپرستار یصهایتشخ -

 دهد.  حی(را توض یو قفسه صدر یقلب و عروق یها یمربوطه )پس از جراح یپرستار یمراقبتها
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 یو مراقبتها ییدارو درمانهای –دهد.  حیرا توض استنیو مد نهیقفسه س یمراقبت از درنها -

 دهد.  حیقلب را توض یز جراحمربوط به آنها پس ا

 . دیعروق کرونر راگزارش نما یوگرافیتحت آنژ ماریاقدامات انجام شده ب جیونتا یف وگرایدر بخش آنژ حضور

را در مراحل پس از عمل گزارش  PTCA ماریب کیو   CABG ماریب کیاز  یبرنامه مراقبت یاجرا جینتا

 . دینما

 . دیرا گزارش نما CABGو  MIمبتال به  ماریب دو یبرا یبرنامه بازتوان یاجرا جینتا

 های تدریس:شیوه
 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 سمینار دانشجویی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

                                                                                   حضور فعال وشرکت در مباحث کالس                                                                                                 -

 ضوع بر اساس سمیناریک مووشفاهی  ارائه کتبی 
 منبع/ جدید کتاب ومقاله(                                              7آخرین منابع موجود)حداقل   

             ارائه دو مقاله در ارتباط با جلسات کالس درس  -

                                               پایان ترم                                                                      امتحان  -

 وسایل کمک آموزشی:  

  فیلم آموزشی *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 فیلم و کلیپ های آموزشی ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد03پایان ترم آزمون   نمره درصد 03 سمینار کتبی وشفاهی
  

 نمره درصد 0شرکت فعال در کالس     نمره درصد 50 ترجمه دو مقاله 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه    *پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: بع پیشنهادی برای مطالعهمنا
 :منابع انگلیسی -

1. Alspach.Joanne, 2006; core curriculum for critical care nursing.  

2. Marian Chulay, Cathie Guzzzetta, Barbara Dossey.2006.AACN pocket 

handbook of critical care nursing,  

3. Kleinpell Ruth etal.2007, Cri Critical Care Nursing Clinics of North America . 

Elsevier Inc. 
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4. Cunha, Burke A. 2008. Critical Care Clinics. Elsevier Inc 

5. Irwin, Richard S. 2008.Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th Edition. 

Lippincott Williams & Wilkins co. 

6-Black, J; Hawak , j; Medical Surgical nursing , Clinical management for 

positive outcomes , Elsevier saunder Co last edition. 

7-UrdenLD, Stacy KM, Lough ME.Thelans criticalcare nursing. San Francisco 

Mosby. 2006. 

8- Moser DK, Riegel B. Cardiac nursing, a companion to braunwald s heart 

disease. St. louise, Sundres. 2008 

9-Woods SL,Froelicher ES , Underhill SA, Bridges E..Cardiac nursing. 5 th ed. 

Philadelphia, Lippincott, 2008. 
 

 کلیه مقاالت جدیداینترنتی : 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 اد مربوطاست عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی معرفی درس 16/11/66 1

 دکتر رسولیان فیزیولوژی مروری بر آناتومی 23/11/66 2

 و قلب پرستاری دستگاه ارزیابی های 31/11/66 3

 عروق

 دکتر رسولیان

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی کرونر عروق  بیماریهای 7/12/66 4

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی ها پاتی میو کاردیو و لبیق نارسایی 14/12/66 5

بیماریهای پریکاردیال اندو کاردیت  21/12/66 9

 عفونی  میو کاردیت

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی تغذیه در قلب و عروق 21/1/67 9

 جوییدکتر طوالبی/سمینار دانش دریچه ای بیماریهای 27/1/67 8

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی بزرگ عروق و قلب ناهنجاریهای 3/2/67 6

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی خون پرفشاری بحران 11/2/67 11

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی اختالالت ریتم قلب 17/2/67 11

 یدکتر طوالبی/سمینار دانشجوی پیشرفته و پایه ریوی قلبی احیای 24/2/67 12

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی سینه قفسه و قلب های جراحی 31/2/67 13

 دکتر طوالبی/سمینار دانشجویی جمع بندی نهایی 7/3/67 14

 


