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 یجراح -یداخل گروه آموزشی:            خرم آباد ییو ماما یپرستار دانشکده:

 99-98اول :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                       کارشناسی پرستاری  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

   واحد  5/1 :واحد تعداد              ، دیالیز(CCU)مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه :نام واحد درسی

           دوشنبه :زمان برگزاری كالس: روز           3-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان : یش نیاز:پ      ینظر د:نوع واح

 11-8شنبه ساعات مشاوره:          خانم رئوفی مسئول درس:   8-11 :ساعت

 

 (دی: )لطفا شرح دهیهدف کل

 مارانیب یازهاین یدر بررس یریبا بکارگ ژهیمراقبت و یدر بخش ها یپرستار یاقبتهابا اصول مر انیكردن دانشجو آشنا

عروقی، تنفسی و  -اختالالت قلبیمبتال به  مارانیدر ب یمراقبت یتهایمناسب و انتخاب اولو یریگ میبدحال، تصم

حادف نوتوانی و آموزش به  و یا نارسایی عملکرد چند ارگانی با تاكید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحتكلیوی 

 بیمار و خانواده آنها.

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

محتوی درس   از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه است. اری اختصاصیاین درس شامل مراقبتهای پرست

و مهارتهای ضمن تلفیق دانش كمک می نماید  پرستاری مراقبت ویژه به دانشجویان مقطع كارشناسی رشته پرستاری

خالق، امر مراقبت از مددجویان فراگرفته، با بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و كاربرد مهارتهای تفکر 

  بزرگسال و سالمند نیازمند به مراقبت های پرستاری را مبتنی بر اصول اخالقی به عهده گیرد.
 

 (لف بنویسیداهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مخت)بینابینی:اهداف 

 مفهوم مراقبتهای ویژه و خصوصیات بخش ویژه را توضیح دهد. .1

  آناتومی و فیزیولوژی قلب و ویزگیهای اختصاصی سلولهای قلبی را توضیح دهد. .2

 را نام ببرد و مراقبتهای آنرا لیست نماید. CADتستهای تشخیص رایج در بیماران  .3

 ببرد مآنرا نا اصول و موراد استفادهنوار قلب را توضیح داده و  .4

 را شرح دهد قلبی اندامی و اشتقاق های استاندارد .5

 برده، اقدامات درمانی آنرا لیست نمایدرا نام  با منشاء سینوسی یقلب های یتمیآر .6

  دینما ستیآنرا ل یرا نام برده، اقدامات درمان بطنیبا منشاء  یقلب یها یتمیآر .7

 یان نمایدبلوكهای قلبی را شناسایی و مراقبتهای آنر ا ب  .8

 آنژین ها را نام برده مراقبتهای آنرا شرح دهد .9

 بیمار سکته قلبی را شناسایی نموده مراقبتهای الزم را توضیح دهد .11

 پیس میکر را تعریف نموده مراقبتهای آنرا نام ببرد .11

 دهد.  حیقلب باز را توض یتحت جراح ماریاز ب یپرستار های مراقبت .12

 دهد.  حیرا توض هیحاد و مزمن كل یی به نارسامبتال ماریاز ب یپرستار های مراقبت .13

 دهد.  حیرا توض یصفاق زیالیو د زیالیهمود مارانیاز ب یجامع پرستار های مراقبت .14

 مراقبتهای انرا بیان نماید، عوارض دیالیز را نام برده   .15

 را شرح دهد. هیكل وندیپ یمراقبتهاپیوند كلیه را توضیح داده و  .16
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 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده  *سخنرانی

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

 □*یاگیری مبتنی بر کامپیوتر:  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 (دیدانشجو: )لطفا شرح ده فیو تکال فیوظا

 .دییو نوع کالس دقت نما خیبه تار .1

باشد)حضور در کالس ها  یم یالزام یکیالکترون یجلسات کالسها مخصوصا کالس ها یحضور به موقع در تمام .2

 (.ردیگ یکل نمره را در برم 5%

 .دییو پسورد خود استفاده نما وزریو مطالعه درس از  تیجهت ورود به سا .3

 .دیریتماس بگ نیخانم روئ 200-33122235لطفا با شماره تلفن  تیدر صورت وجود مشکل جهت ورود به سا .4

شده  نییخواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تیسا یهفته رو کیبه مدت  یکیهر درس الکترون .5

 .دییجهت مطالعه درس اقدام نما

 .دیکت نموده و در مباحث مشارکت فعال داشته باشموضوع بحث شر یبا مطالعه قبل یدر کالس حضور .0

 اعالم نخواهد شد( ییباشد )در صورت عدم ارائه نمره نها یهفته م کیخواسته شده  فیمدت زمان ارائه تکال .7

دانشکده با  یآموزش یطبق مصوبات شورا تیعدم استفاده از تلفن همراه در کالس )در صورت عدم رعا .8

 واهد شد(برخورد خ یخاط یدانشجو

 

 وسایل کمک آموزشی:  

    پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 کامپیوترببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   نمره درصد53آزمون میان ترم 

 نمره درصد 3كالس شركت فعال در     نمره درصد 04انجام تکالیف 

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

 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور كردنی        *ایچندگزینه       *پاسخ كوتاه    *تشریحی

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

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

- brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 12th edition  

-Phipps' Medical-Surgical Nursing, 7th Edition 
- Braunwald’s HEART DISEASE, 9ed 2012 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیمهواحد برنا

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 منابع فارسی:

 ز،یالیود CCU,ICU یدربخشها ژهیو یپرستار یمحسن . كتاب مرجع مراقبت ها ،یمانیرضا. سل ،محمدیعسکر 

 1394 ،ینشربشر

، ICU.CCU.Dialysis یپرستار ژهیو یمراقبتها ترا،ی.میذولفقار واسادات،یپوروش ،بصامی. احمد علینوقاب یاسد

 1393نشرجامعه نگر، 

 1394انتشارات نور دانش، ز،یالی. دCCU.ICUدر  ژهیو یروان.مالحت، اصول مراقبتها کین ن،ی.حسیریش -

نشر  ژه،یو همکاران، مجموعه كامل دروس ارشد و ن،یهنرپروران. نازن ترا،ی.میذولفقار ،ی. احمد علینوقاب یاسد 

 1393،یبشر

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 25/6/98 

 حضوری

 خانم رئوفی معرفی درس، بیان اهداف و تکالیف، بررسی عملکرد قلب

 یخانم رئوف CADدر بیماریهای ج رایمعرفی تستهای تشخیصی  افالین 2

3 1/8/98 

 حضوری

ECG ...یخانم رئوف و موارد استفاده از آن و 

4 8/8/98 

 حضوری

 یخانم رئوف و تعیین محور قلب ECGدنباله 

 خانم رئوفی مراقبتهای پرستاری در اریتمی های گره سینوسی افالین 5

6 16/8/98 

 حضوری

 ینم رئوفخا ها نینژآدر  یپرستار یمراقبتها

 یخانم رئوف بطنیگره  یها یتمیدر ار یپرستار یمراقبتها افالین 7

  یقلب یشاخه ها یها یتمیدر ار یپرستار یمراقبتها 24/8/98 8

9 7/8/97 

 افالین

 یخانم رئوف یسکته قلب یپرستار یمراقبتها

11 14/8/97 

 حضوری

 یخانم رئوف مراقبتهای پرستاری در دیالیز صفاقی

11 21/8/97 

 حضوری

 یخانم رئوف مراقبتهای پرستاری در عوارض دیالیز

12 28/8/97 

 حضوری

 زیالیدر عوارض د یپرستار یدنباله مراقبتها

 و پاسخ پرسش

 یخانم رئوف

 


