معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس  :پرستاری ويژه ( ICU ، CCUو
ديالیز)

میزان واحد3:

نیمسال تحصیلی
رشته
پرستاری

تحصیلی :مقطع
کارشناسي

تحصیلی

دانشجویان :محل برگزاری :دانشکده پزشکي

مدرس :دکتر بخشي
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 -18هارتسهون ج .ترجمه حیدری م.ر .مقدمه ای بر پرستاری مراقبت ویژه .انتشارات دانشگاه شاهد
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 -21صلصالی م .اختالالت عروق کرونر و اصول مراقبت های ویژه قلبی .انتشارات بشری
 -22حیدری م.ر ،نوروز زاده ر .الکتروکاردیوگرافی برای پرستاران (از ساده تا پیشرفته) .انتشارات پورسینا
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شماره
جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل
آموزشی

-1محیط فیزیکی بخش های ویژه را توصیف کرده و
مروری بر فیزیولوژی و آناتومی سیستم
1

قلب و عروق -بررسی و شناخت سیستم
قلب و عروق (تاریخچه -معاینات
فیزیکی و تست های تشخیصی)

-2بررسی و شناخت سیستم قلب و عروق و تکنیک

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ-

ویدئوپروژکتور

2

اصول پایه الکتروکاردیوگرافیک ()1

ودرصد آن

وزمان

زیربنای

کتابخانه ای

پایان ترم %70

-2مشاهده و تمرین -2حضور فعال در
مکرر انواع آریتمی کالس و شرکت در

دهند.

توضیح دهند.

تکالیف دانشجو

علمی از طریق مطالعه -1امتحانات تئوری

های تشخیصی و اصول مراقبتی مربوط به آنها را شرح

-1اجزاء و عملکرد دستگاه الکتروکاردیوگرافی را

تاریخ جلسه

-1تقویت

تکنیک های تشخیصی و اصول مراقبتی مربوط به آنها
را شرح دهند.

نحوهارزشیابی

های قلبی با استفاده از مباحث درسی %5
سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

کتب و یا حضور در نمره
بیمارستان

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

 -2لیدهای اکتروکاردیو گرام و نحوه ثبت را در آنها

-3حضور مداوم و  -3کوئیز و پرسش و

بیان نمایند.

منظم در کالس و پاسخ کالسی %15

-1امواج ناشی از فعالیت الکتریکی قلب و نحوه
3

اصول پایه الکتروکاردیوگرافیک ()2

تشکیل آنها را بیان نمایند.
 -2یک نوار طبیعی را از غیرطبیعی تشخیص دهند.

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ-

ویدئوپروژکتور

4

موارد تشخیصی نوار قلب (تعیین ریت،
ریتم ،محور قلب ) ...

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

مکانیسم تشکیل آریتمی ها و مشخصات
5

ریتم سینوسی طبیعی -آریتمی های با
منشا کره S.A

-2اصول تشخیصی انواع آریتمی های قلبی ناشی از
اختالل در گره  S.Aو نحوه مراقبت و درمان را در

سخنرانی -پرسش
و پاسخ-حل
تمرین

6

بیان نمایند.
آریتمی های با منشا کره A.V
7

(جانکشنال) و آریتمی های با منشا
عضله بطن ( = PVCضربانات زودرس
بطنی)

و پاسخ -حل
تمرین

-1اصول تشخیصی انواع آریتمی های قلبی ناشی از سخنرانی -پرسش
اختالل در گره  A.Vو نحوه مراقبت و درمان را در
مورد آنها بیان نمایند.

-5در صورت تمایل

وایت برد
ویدئوپروژکتور

درسی از منبع معتبر و

و پاسخ-حل
تمرین

وایت برد
ویدئوپروژکتور

وایت برد
ویدئوپروژکتور

صورت عدم تهیه
مقاله

نمره

این

قسمت جزء امتحان
پایان ترم خواهد
بود).

ترجمه و ارائه خالصه  -5ارائه کنفرانس در
ای از آن در کالس ارتباط با موضوعات
درس

-1اصول تشخیصی انواع آریتمی های قلبی با منشا سخنرانی -پرسش
آریتمی های با منشا عضله دهلیزی

به سئواالت

در زمینه موضوعات

مورد آنها بیان نمایند.

عضله دهلیز و نحوه مراقبت و درمان را در مورد آنها

-4مطالعه

مطالب مقاله همراه با ارائه

حستجوی یک مقاله

-1پاتوژنز و منشا تولید آریتمی های قلبی را توضیح
دهند.

مباحث درسی

 -4تهیه و ترجمه

جلسه گذشته و پاسخ آن  %5نمره (در

-1ریت ،ریتم ،محور قلب و هیپرتروفی ها حفرات
قلب را از روی نوار قلب تعیین نمایند.

مشارکت فعال در نمره

-6در صورت تمایل
ارائه کنفرانس کالسی
از مباحث درسی

درسی  %5نمره (در
صورت عدم ارائه
کنفرانس نمره این
قسمت جزء کوئیز و
پرسش های کالسی

-7حضور در کالس با خواهد بود).
آمادگی قبلی جهت

آریتمی های با منشا عضله بطن
8

(تاکیکاردی بطنی ،فیبریالسیون بطنی و
آسیستول بطنی)–

-2خصوصیات نواری  PVCو درمان آن را توضیح

شرکت در کوئیزهای

دهند.

کالسی

-1اصول تشخیصی انواع آریتمی های قلبی ناشی با سخنرانی -پرسش
منشا عضله بطن و نحوه مراقبت و درمان را در مورد
آنها بیان نمایند.

و پاسخ-حل
تمرین

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-1اصول تشخیصی انواع بلوک های گره  A.Vو نحوه
مراقبت و درمان را در مورد آنها بیان نمایند.
9

بلوک های کره  AVو اختالالت ناشی از
وجود راه فرعی

-2عالئم نواری ،عوارض و درمان اختالالت ریتم
قلبی ناشی از راه فرعی مانند ولف -پارکینسون -وایت

سخنرانی -پرسش
و پاسخ -حل
تمرین

وایت برد
ویدئوپروژکتور

را بیان نمایند.
-1اصول تشخیصی انواع بلوک های شاخه ای و همی سخنرانی -پرسش
10

بلوک های شاخه ای و همی بلوک ها

بلوک ها و نحوه مراقبت و درمان را در مورد آنها بیان
نمایند.

11

12

دفیبریالتور و ضربانساز مصنوعی و
اصول مراقبتی مربوط به آنها

بیماریهای ایسکمیک قلبی (آنژین و
انفارکتوس قلبی)

-1اصول کار و نحوه استفاده از پیس میکرهای قلبی
و الکتروشوک را دانسته و مراقبت های پرستاری
مربوط به آنها را بیان نمایند.
-1بیماریهای ایسکمیک قلبی را توضیح داده و
تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را در این اختالالت
تشخیص دهند.

و پاسخ -حل
تمرین

وایت برد
ویدئوپروژکتور

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-2اصول درمان و مراقبت های ویژه پرستاری در
بیماران مبتال به آنژین قفسه صدری یا انفارکتوس
میوکارد توضیح دهند.
-1خصوصیات محیطی بخش های ویژه و تفاوت آن
را با سایر بخش ها بیان نمایند.
محیط و تجهیزات بخش ویژه و
مشکالت بیماران این بخش ها -مروری
13

بر فیزیولوژی تنفس -حجم ها و ظرفیت
های ریوی و منحنی تجزیه اکسی
هموگلوبین

 -2مشکالت اصلی بیماران بستری در بخش های
ویژه را توضیح دهند.
-3آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفس را توضیح

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

دهند.
-4روش های انتقال اکسیژن و دی اکسید کردن را در
گردش خون شرح دهند.

14

اختالالت اسید و باز و نحوه تفسیر آن
()1

-1انواع اختالت اسید و باز و علل و درمان مربوط به سخنرانی -پرسش
/انها را بیان نمایند

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-1نحوه تشخیص اختالالت ساده و مرکب اسید-باز
15

اختالالت اسید و باز و نحوه تفسیر آن
()2

را توضیح دهند.
-2از روی برگه  ABGانواع اختالالت اسید-باز را

سخنرانی -پرسش
و پاسخ -حل
تمرین

وایت برد
ویدئوپروژکتور

تشخیص دهند.

16

راههای هوایی مصنوعی و مراقبت از آنها

-1انواع راههای هوایی مصنوعی ،عوارض و مراقبت سخنرانی -پرسش
های مربوط به آنها را توضیح دهند

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-1روشهای اکسیژن درمانی ،عوارض و توجهات
پرستاری آنها را توضیح دهند.
17

اکسیژن تراپی و فیزیوتراپی تنفسی

18

نارسایی حاد تنفسی وARDS

19

تهویه مکانیکی و انواع مدهای تهویه ای

-2روش های مختلف فیزیوتراپی قفسه صدری را

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

توضیح دهند.
-1اختالالت تنفسی مانند نارسایی حاد تنفسی و سخنرانی -پرسش
 ARDSو مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهند.

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-1مفهوم تهویه مکانیکی و انواع دستگاه تهویه
مکانیکی را توضیح دهند.
-2انواع مدهای دستگاههای ونتیالتور و موارد کاربرد

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

هریک را بیان نماید.
-1تنظیم دستگاه ونتیالتور و مفهوم آالرم های هشدار
20

مانورهای فشاری روی ونتیالتور و روش
تنظیم ونتیالتور

دهنده را توضیح دهند.
-2عملکرد مانورهای فشاری روی ونتیالتور را بیان

سخنرانی -پرسش
و پاسخ-حل
تمرین

وایت برد
ویدئوپروژکتور

نمایند
-1مراقبت های پرستاری الزم و عوارض تهویه
االرم های ونتیالتور ،مراقبت های
21

پرستاری از بیمار تحت ونتیالتور و
روش های جداسازی بیمار از ونتیالتور

مکانیکی را در بیمار وصل به ونتیالتور شرح دهند.
-2انواع روش های جداسازی بیمار از دستگاه
ونتیالتور را بیان نمایند.

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-1فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری را توضیح
22

مروری بر فیزیولوژی و آناتومی دستگاه
ادراری و نارسایی حاد کلیه

دهند.
-2پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کلیه و اصول درمانی

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

و مراقبتی مربوط به آنها را توضیح دهند.

23

24

نارسایی مزمن کلیه ،عوارض آن روی
سیستم های مختلف بدن

درمان نگهدارنده نارسایی مزمن کلیه و
دیالیز صفاقی
همودیالیز (روش های دسترسی به

25

عروق ،عوارض ،انواع محلولهای دیالیز...
)

پاتوفیزیولوژی نارسایی مزمن کلیه و عوارض آن را
روی سیستم های مختلف بدن و اصول درمانی و
مراقبتی مربوط به آنها را توضیح دهند.

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-1انواع روشهای دیالیز صفاقی و اصول مراقبتی سخنرانی -پرسش
مربوط به آنها را توضیح دهند.

و پاسخ

-1همودیالیز ،روشهای دسترسی به عروق ،عوارض و سخنرانی -پرسش
اصول مراقبتی مربوط به آن را توضیح دهند.

و پاسخ

-1پیوند کلیه ،شرایط دهنده و گیرنده پیوند و مراقبت
26

پیوند کلیه و مراقبت های بعد از پیوند

های قبل و بعد از عمل را شرح دهند.

وایت برد
ویدئوپروژکتور
وایت برد
ویدئوپروژکتور

سخنرانی -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

