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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  -زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1396 - 97سال تحصيلی   اولل نيمسا 

   :مقدمه

 گرديده سبب تغييرات اين . است تکنولوژی پيشرفت دليل به تغييرات اين از عظيمی بخش که دهش ايجاد اھانسان زندگی نحوه در شگرفی تغييرات مروزها

 مراقبت دفھ با ويژه ایھمراقبت پرستاری که اين به توجه با .گردد مطرح ويژه ایھمراقبت نظير جديدی ایھ حوزه مھ بيماران از مراقبت در که است

 در ای حرفه رفتار و اخالق شی،ھپژو آموزشی، مديريت، مبانی تقويت به نياز دفھ اين به رسيدن برای نابراينب است شده تشکيل بدحال بيماران از پرستاری

 پرستاری مراقبتی و درمانی ایھروش ويژه، مراقبت ایھبخش انواع با را دانشجويان درس اين .داشت ندھخوا کار و سر بيماران اين با که است دانشجويانی

 .گردند می معرفی ای حرفه عملکرد و بالينی شی،ھپژو آموزشی، ایھنقش بر تاکيد با پرستاری، متعدد ایھ نقش مچنينھ .کند می اآشن بيماران اين برای

 در پايان کالسها از فراگيران عزيز انتظار می رود که: :هدف کلی
 .بشناسند را آن یهابخش ويژگی و ويژه یهامراقبت فهومم بتوانند -

 ی قلبی و نحوه پرستاری از بيماران آنها آشنا گردند.با انواع الکتروها -

 .شوند آشنا مکانيکی تهويه اصول و درمان یهاروش تنفسی، اختالالت به مبتال بيماران بررسی نحوه تنفس، دستگاه کار اصول با  -

 ام دهند.های ويژه را بر اساس فرآيند پرستاری انج بخش در بستری بيمار و دياليزی بيماران از مراقبت  - 

 اهداف رفتاری:

 :دوره پايان در باشد قادر بايد انشجود

 .کند بيان ساده صورت به را ويژه مراقبت بخش خصوصيات

 با ترسيم يک شکل ساده به طور کامل تشريح نمايد.سيستم هدايتی قلب را 

 ميزان سرعت انتقال موج در هر قسمت سيستم هدايتی قلب را ذکر نمايد.

 ليدهای الکترو را بر روی شکل نشان دهد.محل صحيح اتصال 

 اجزاء کاغذ الکترو کارديو گرام را زمان بندی نمايد.

 مشخصات يک الکتروی سينوسی را ليست نمايد.

 يک الکتروی سينوسی و غير سينوسی را با ذکر دليل از هم افتراق دهد.

 انواع ريتم های سينوسی قلب را در الکتروهای مربوطه مشخص نمايد.

 الالت دهليزی قلب را از روی الکترو تشخيص داده و مراقبت خاص هر يک را بيان نمايد.اخت

  ويژه در بخشهای پرستاریمراقبتهای جامع   نام درس: 

 واحد 3 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:
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 7777: تلفن داخلی دفتر

 سه شنبه – شنبه دو - شنبهيکساعات حضور در دفتر: 
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 آذربرزيندکتر مسئول درس: 
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 اختالالت جانکشنال قلبی را با ذکر مراقبت هر يک توصيف نمايد.

 اختالالت بطنی را از روی الکترو تشخيص داده و مراقبت هر يک را ذکر نمايد

 آن شناسايی نمايد. انواع بلوکهای قلبی را با تاکيد بر مراقبت پرستاری

 از روی الکترو های مشخص شده موارد ايسکمی و سکته قلبی را با ذکر سطح مربوطه مشخص نمايد.

 اصول تشخيص هيپرتروفی های دهليزی و بطنی را در يک الکترو ليست نمايد.

 مشخصات الکتروی بيمار دارای پيس ميکر را بيان نمايد.

 خاص بيماران دارای پيس ميکر را بيان نمايد. انواع پيس ميکر و مراقبتهای پرستاری

 اصول کار در بخش مراقبت ويژه بيماران با جراحی های قلبی را ذکر نمايد.

 آن را بيان نمايد. یوقانون یبخشها وقواعد اخالق نيرادرا ماروخانوادهيب ازهاومشکالتيون ICUهدف واجزاء اصلی

 ن و دی اکسيد کربن و منحنی تجزيه اکسيژن را توضييح دهد.فيزيولوژی تنفس، مکانيک تهويه ، انتقال اکسيژ

 را شرح دهد. ARDSعالئم ، درمان و مراقبت های پرستاری نارسايی حاد تنفسی و

 را به طور صحيح تفسير نموده و در صورت نياز بتواند محاسبات مربوط به دوز بيکربنات را انجام دهد. ABGبرگه 

 رستاری در بيماران دريافت کننده اکسيژن را بيان نمايد.عوارض ، روش ها و مراقبت های پ

 انواع و موارد مصرف راه های هوايی مصنوعی ومراقبت های پرستاری از آنها را  به صورت جداگانه توضييح دهد.

 اهداف تهويه مکانيکی ، موارد استفاده بالينی  و انواع دستگاه های ونتيالتور را بيان نمايد.

 هويه مکانيکی  و مدهای تنفسی مربوطه را توضييح دهد.انواع روش های ت

 روش تنظيم دستگاه ونتيالتور و اقدامات الزم در انواع آالرم دستگاه را شرح دهد.

 عوارض تهويه مکانيکی بر ارگان های مختلف بدن را شرح دهد.

 بيمار تحت تهويه مکانيکی را بيان نمايد. از پرستاری اصول مراقبت

 ، انواع روشهای جداسازی و مراقبت های پرستاری حين جداسازی بيمار از دستگاه ونتيالتور را بيان کند. شرايط جداسازی

.دھد شرح را کليه فيزيولوژی و آناتومی

.نمايد بيان را اھآن درمانی مختلف ایھ شيوه و کليه مزمن و حاد نارسائی عالئم و علل

نمايد. توصيف را اھآن انجام يوهش و نموده تعريف را صفاقی دياليز و مودياليزھ

.نمايد توصيف را مودياليزھ در بيمار خون به دسترسی ایھ شيوه

.دھد توضيح را صفاقی دياليز و مودياليزھ در پرستاری ایھ مراقبت اصول

.نمايد ليست را مودياليزھ و صفاقی دياليز از بعد و حين در بيمار مشکالت

.نمايد بيان را دياليزی بيماران ایھدارو مصرف طريقه و غذايی رژيم

.دھد توضيح را آن بر موثر عوامل و کليه پيوند

.دھد توضيح را کليه پيوند از بعد پرستاری ایھ مراقبت اصول

در زمينه تمامی موارد فوق بتواند بر اساس فرآيند پرستاری اقدام نمايد.

 با انگيزه و به صورت فعاالنه در مباحث درسی مشارکت نمايد.

 

  :روش تدريس

 سخنرانی با کمک وسايل کمک آموزشی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی. 

 .وسايل کمک آموزشی نيز عبارتند از: جزوه آموزشی، کتاب درسی، وايت بورد، اورهد و ويدئو پروژکتور

 فعاليتهای فراگيران: 
 حضور فيزيکی به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

  )پيش آزمون و پس آزمون( و بحث گروهی  شرکت در پرسش و پاسخ -2

 پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی -3
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 :روش ارزشيابی
                      نمره 5مبحث سی سی يو                        امتحان ميان ترم                                          

  نمره 7 و مبحث آی سی يو             نمره 8و دياليز  مبحث سی سی يو  ادامه                                                امتحان پايان ترم

تا يک حداکثر نمره اضافی نيز دريافت خواهند نمود. مدت زمان تحويل نتايج پژوهش دانشجويان عزيز،  1نکته: دانشجويان فعال در زمينه جستجوی علمی ـ پژوهشی، تا 

 ارائه کار تحقيقی فقط برای يکی از استادان درس امکان پذير است. هفته قبل از اتمام کالسها خواهد بود.

 

 بع اصلی درس:  امن
1. Smeltzer SC. Bare B. Brunner and Siddhartha's Textbook of Medical Surgical Nursing. 10 th 

ed.philadelphia: Lippincott, 2007. 

2. Black JM.Hawks JH. Keene AM .Medical Surgical Nursing.6th ed. Philadelphia:Saunders, 2004. 

3. Polask AL,Tatro SE.luckmann's Core Principle and Practice of Medical Surgical Nursing. 1th ed. 
Philadelphia:Saunders, 1996. 

4. Urden LD.Stacy KM.Lough ME.Thelans critical care nursing. . 4th ed.ST Louis:Mosby,2002. 
5. Urden,Linda  D.Stacy.Kathleen .Lough,Mary .Thelan's Critical care Nursing , Diagnosis and  management . Fifth edit 

.Elsevier. Mosby com.2006. 

 .1355شارات کهن انت -. تهرانقارونی منوچهر، اطلس الکتروکارديو گرافی -6

 .0931چوالی ماريان، ام برنز سوزان، ترجمه: آتش زاده فروزان، ضروريات پرستاری مراقبت های ويژه، نشر جامعه نگر،تهران  -7

 1355 -تهران –کيس الکتروکارديو گرافی  711قارونی منوچهر،  -5

 1391-الکترو کارديو گرافی به زبان ساده  -ديل دوبين -9

 ٩٨٣١ رفيع، انديشه :نتهرا .شتمھ ويرايش -و دياليز  CCU- ICU بخش در ويژه پرستاری ایھمراقبت .منصوره پور اصغر علی معصومه، دممق ذاکری -11 

 1831 -انتشارات نوردانش -ويرايش دوازدهم -و دياليز  CCU- ICU در ويژه ایھمراقبت .مالحت مفرد نيکروان حسين، شيری -11

 ٩٨٣١ بشری،:رانھت .سوم ويرايش .سامی پوران ترجمه ICU کامل کتاب .پل مارينو -12

 ٩٨٣١ سالمی،:رانھت .دياليزو  ICU ایھ بخش در ويژه پرستاری ایھ مراقبت اصول .احمد نوقابی اسدی محمدرضا، عسکری -18
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 برنامه زمان بندی کالسهای مباحث سی سی يو و دياليز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجلس روز تاريخ مبحث درسی  
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1 
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اريخت مبحث درسی  جلسه روز 

ICU 25/6/1336معرفی بخش   1 شنبه 

هموگلوبين مروری کوتاه برفيزيولوژی تنفس،مکانيک تهويه،منحنی تجزيه اکسی  

ARDS و مراقبت های پرستاری مربوطه نارسايی تنفسی ،   

1/7/1336  

 شنبه

2 

ری  آشنايی با پالس اکسيمت –انواع راههای هوايی مصنوعی و اکسيژن تراپی 

های پرستاری مربوطهمراقبت  
15/7/1336  

 شنبه
3 

 تفسيرگازهای خون شريانی

نیاهداف تهويه مکانيکی و آشنايی باانواع ونتيالتور و موارد استفاده بالي  

22/7/1336  

 شنبه

4 

 انواع طرحهای تهويه ای حجمی

 انواع طرحهای تهويه ای فشاری
23/7/1336  

 شنبه
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6/8/1336 تنظيمات دستگاه ونتيالتور نبهش   6 

13/8/1336 انواع آالرم ها و نحوه پاسخ دهی به آالرم ها  7 شنبه 

ورعوارض جانبی ونتيالتور و مراقبت های پرستاری از بيمار تحت ونتيالت  

 جداسازی بيمار از دستگاه ونتيالتور

21/8/11336  شنبه 
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