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 پرستاری ویژه و اورژانس وه آموزشی:گر      پرستاری و مامایی دانشکده:

 کارشناسی پرستاری  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 پیس میکر -دفیبریالتور-جراحی قلب -مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه نام درس:

 ینظر د:نوع واح                                        5/0:تعداد واحد

 3ن سالمندان بزرگساال یپرستار، 2بزرگساالن سالمندان یپرستار، 1پرستاری بزرگساالن سالمندان  :ازینشیپ

   8-10 :ساعت      چهارشنبه  :روز  زمان برگزاری كالس:

   تعداد دانشجویان:     آبادخرمدانشکده پرستاری و مامایی  مکان برگزاری:

 سجاد یاراحمدی مسئول درس:

 

 وره:شرح د

مچندین  . در ایدن درس   مدی باشدد   قلب باز و بسته ، مراقبتهای قبل و بعدد از ممدل   یجراحاصول این درس شامل 

ز دانشدوو  ا یس میکدر آمدوزد داده خوا دد شدد.     ستفاده از دستگاه دفیبریالتور و پد امراقبت  ای پرستاری و اصول 

جویان ر مراقبدت از مددد  ادر به کاربرد فرایند پرستاری دقبلی خود ق ی اآموختهبا تلفیق این مطالب با  رودیمانتظار 

 باشد.جراحی قلب و بیماران نیازمند پیس میکر و دفیبریالتور 

 هدف كلی:

 فیبریالتدور، دجراحی قلب، انواع جراحی قلب، مراقبت  ای پرستاری جراحی قلب، کداربرد  آشنایی دانشوو با مفا یم 

بدر   دیتأکبا کر د پیس میکر و مراقبت  ای پرستاری بیماران دارای پیس میمراقبت  ای پرستاری دفیبریالتور، کاربر

 . ستکاربرد فرایند پرستاری در ارائه مراقبت 

 بینابینی:اهداف 

 :الف: در حیطه شناختی در پایان دوره دانشجو باید بتواند

 قلب را شرح د د . ولوژییزیو ف یآناتوم .1

 . د د حیقلب باز و بسته را توض یجراح کیتکن .2

 کند .  انیرا ب ماریانتخاب ب ار اییمع .3

 د د . حیقلب باز و بسته را توض یقبل از ممل جراح یآمادگ .4

 بعداز ممل را شرح د د . نیمراقبتهای روت .5

 کند . انیقلب را ب یموارض جراح .6

 .د د حیقلب را توض یجراح یآگه شیو پ ندیآ یپ .7

 کند . انیو تحمل ورزد را ب تیفعال یابیارز .8

 و ورزد را شرح د د . تیقلب و مروق و تنفس به فعال ستمیساسخ  ای پ .9

 قلب را شرح د د . یدر مملهای جراح یفاز ای نوتوان .10

 کند . یپاسخ به ورزد را بررس یابیارز .11

 . دیقسمت  ای مختلف دستگاه ضربان ساز و انواع آن را فهرست نما .12

 نحوه کار با دستگاه ضربان ساز موقت را شرح د د . .13

 د د . حیده از دستگاه ضربان ساز موقت را توضموارد استفا .14

 کند . انیمراقبت  ای پرستاری از مددجوی دارای دستگاه ضربان ساز را ب .15

 کند . انیموارد استفاده از دستگاه ضربان ساز دائم را ب .16
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 د د . حیمراقبت  ای پرستاری از دستگاه ضربان ساز دائم را توض .17

 رست کند .و انواع آن را فه التوریبریدستگاه دف .18

 د د . آن را شرح (MOOD) یاتیالکترود ا و انواع روشهای ممل ریینحوه کار با دستگاه ، نحوه قرارگ .19

 کند . انیطرز مراقبت از دستگاه را ب .20

 کند . انیرا ب وورتوریو کارد التوریبریتفاوت دف .21

 را شرح د د . التوریبریموارد استفاده از دف .22

 را شرح د د . التوریبریاز دف مراقبت  ای الزم در زمان استفاده  .23

 کند . انیرا ب وورتوریموارد استفاده از کارد .24

 د د . حیرا توض وورتوریراقبت  ای پرستاری در زمان استفاده از کارد .25

 کند . انیرا ب یانتخاب وورتوریموارد استفاده از کارد .26

 د د . را شرح یانتخاب وورتوریمراقبت  ای پرستاری الزم در زمان استفاده از کارد .27

 و انواع آن را فهرست کند . یقلب نگیتوریمان .28

 د د حیرا توض یقلب نگیتورینحوه کار با مان- 18 .29

 :در پایان دوره دانشجو باید بتواند حركتی –در حیطه روان  :ب.

 د.تدوین کن جراحی مروق کرونرن موزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویاآ -برنامه مراقبتی .1

 اخدتالالت دریچده قلبدی    جراحی  ای انیمددجوآموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای  -برنامه مراقبتی .2

 .تدوین کند

  .تدوین کند ارای پیس میکرن دموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویاآ -مراقبتی برنامه .3

سدتفاده  بیماران نیازمند به دفیبریالتور یا سدابهه ا ند پرستاری برای ر اساس فرایآموزشی ب -برنامه مراقبتی  .4

 .تدوین کنداز دفیبریالتور 

5.  

 :یطه نگرشی دانشجو باید بتواندحدر  :ج

 .فعال شرکت نماید طوربهگرو ی  ی ابحثدر  .1

 .منظم حضور داشته باشد طوربهنظری  ی اکالسدر  .2

 .مرتبط با موضومات درسی مطالعه داشته باشد .3

 .نماید تیمسئولتحویل تکالیف محوله احساس در قبال انوام و  .4

 .گرو ی در کالس  مکاری کند ی اتیفعالدر  .5

 

 های تدریس:شیوه

 سخنرانی .1

 بحث گرو ی .2

 پرسش و پاسخ .3
   

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس .1

مددت  در گرو ی  صورتبهدر این دوره را  شدهمطرحاختالالت  در حیطه روزبهو  تهیه مهاالت معتبرجستوو و  .2

قبل از ارائه باید مدورد تائیدد مربدی قدرار گیدرد و       شدههیتهکه مهاله  الزم به ذکر است)د د کرنه خوا ئارا دقیهه 10
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و  ربدی بدا توافدق م   مهداالت تداریخ ارائده    .شدود یمد طراحدی   مهداالت این محتویات آزمون پایانی از  سؤاالتبرخی از 

 دانشوویان تعیین خوا د شد(.

 از حضور در کالس مطالعه قبل .3

 

 :یآموزشكمکوسایل 

 وایت برد .1

 فراتابویدئو  .2

 آموزشی ی المیفمکس و  .3

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره نهایی درصد 5 در کالس و نداشتن غیبت: موقعبهحضور  .1

 درصد نمره نهایی 5شرکت فعال در کالس:  .2

 نمره نهایی درصد 5شفا ی سر کالسی:  ی اپرسشجواب صحیح به  .3

 درصد نمره نهایی 10ارائه مهاله:  .4

 نمره نهایی درصد 30:ترمانیمامتحان  .5

 نمره نهایی درصد 45:ترمانیپاامتحان  .6

 

 نوع آزمون

 یانهیچندگز .1

 پاسخ کوتاه .2

 برنامه درمانی و مراقبتیارائه  .3

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:
 میرصادقینوشته دکتر محسن   icuنکات کلیدی در جراحی قلب و 

محمدرضا مسگری  نوشته  زیالی، و دCCU ،ICUدر بخش  ژهیو یکتاب مرجع مراقبت پرستار



 
 لرستان علوم پزشکي دانشگاه

 دانشکده پرستاری و مامایي

 4 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 اهداف ویژه هدف كلی جلسه
نحوه ارائه 

 مطلب
 ارزشیابی

 اول

آشنایی با مفاهیم 

، معیارهای انتخاب پایه

بیمار، انواع اختالالت 

 قلبی نیازمند جراحی

 قلب را شرح د د . ولوژییزیو ف یومآنات

د د  حیقلب باز و بسته را توض یجراح کیتکن

. 

 کند . انیرا ب ماریانتخاب ب ار اییمع

قلب بازوبسته را  یقبل از ممل جراح یآمادگ

 د د . حیتوض

ح انواع اختالالت نیازمند به جراحی قلب را شر

 د د 

 

سخنرانی، بحث 

گرو ی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 دوم

آشنایی با مراقبت 

های پرستاری بعد از 

 عمل

آشنایی با پیوند 

قلب و مراقبت های 

 پرستاری 

 بعداز ممل را شرح د د . نیمراقبتهای روت

 کند . انیقلب بازوبسته را ب یموارض جراح

قلب بازو بسته  یجراح یآگه شیو پ ندیآ ی

 د د حیرا توض

 رود و مراقبت  ای پیوند قلب را شرح د د  

سخنرانی، بحث 

گرو ی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 سوم
تامپوناد  آشنایی با

 پیس میکر  قلبی و 

 رودیمر پایان از دانشوو انتظار د

 دالیل ایواد و درمان و مراقبت  ای تامپوناد

 قلبی را ذکر نماید

 دستگاه دفیبریالتور را شرح د د 

 د استفاده از دفیبریالتور را بیان نمای موارد

اقبت  ای حین و بعد از استفاده از مر

 دفیبریالتور را بیان نماید 

 موارد کاربرد پیس میکر را بیان نماید 

 

سخنرانی، بحث 

گرو ی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 پیس میکرآشنایی با  چهارم

 

 رودیمدر پایان از دانشوو انتظار 

  یدانواع آریتمی نیازمند پیس میکر را بیان نما

س میکر و نحوه استفاده از آن را دستگاه پی

 شرح د د 

 مد  ای دستگاه را شرح د دانواع دستگاه و 

مراقبت  ای پرستاری بیماران نیازمند به 

  پیس میکر را شرح د د. 

سخنرانی، بحث 

گرو ی، پرسش و 

 پاسخ

 پرسش و پاسخ

 -  تحویل تکالیف مهلتنیآخر  

 -  آزمون نهایی  

 


