دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس )(Lesson plan
نام درس :پرستاری مراقبت های ویژه
نوع درس :نظری

تعداد واحد3 :
مدرس :شهره مشکسار

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران :کارشناسی پرستاری
دوره پیش نیاز :دروس تئوری پرستاری داخلی جراحی 1-4
تاریخ شروع کالس69/11/13 :

نیمسال :دوم 69-69

تاریخ پایان کالس69/3/11 :

مشخصه درس363 :
روز و ساعت برگزاری :چهارشنبه 6:19-11:49

مکااااان برگاااازاری :کااااالس شااااماره 4

ساختمان مدرس
مشخصه درس311 :
روز و سااااعت برگااازاری :چهارشااانبه 11 – 13:31

مکاااان برگااازاری :کاااالس شاااماره 4

ساختمان مدرس
مسئول درس :شهره مشکسار
روز و ساعت حضور مسئول درس :چهارشنبه  6:11تا پنجشنبه 13:31
تاریخ امتحان پایان ترم 69/13/31 :ساعت 14
شرح درس :آشنا کردن دانشجویان با اصول مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت هاای
ویژه با بکارگیری آموخته های قبلی در بررسی نیازهای بیماران بد حال ،تصمیم گیری مناسا
و انتخا اولویت های مراقبتی در بیماران مبتال به اختالالت قلبی – عروقی ،تنفسی و کلیوی و
یا نارسایی عملکرد چند ارگانی با تاکید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حاد ،نوتاوانی
وآموزش به بیمار و خانواده وی.

عنوان جلسه :مفهوم مراقبت های ویژه ،محیط فیزیکی ،وسایل و تجهیزات بخش CCU
شماره جلسه1 :
هدف کلی :آشنایی با مفهوم مراقبت های ویژه ،محیط فیزیکی ،وسایل و تجهیزات بخش CCU
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
خصوصیات بخش  CCUرا بیان کند.
محیط فیزیکی ،وسائل و تجهیزات بخش را شرح دهد.
خصوصیات پرسنل بخش  CCUرا بیان کند.
حداقل  3دستگاه مورد استفاده در بخش را بیان کند.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :آناتومی و فیزیولوژی قل  ،پتانسل عمل سلول های قل  ،سیستم هدایتی قل
شماره جلسه3 :
هدف کلی :آشنایی با آناتوم ی و فیزیولوژی قل  ،پتانسیل عمل سلول های قلا و سیساتم هادایتی
قل
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
ویژگی های اختصاصی سلول های قلبی را توضیح دهد.
مراحل پتانسیل عمل سلول های قل را نام ببرد.
ساختمان سلولی و نحوه عملکرد سلول های قلبی را بیان کند.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :مفاهیم پایه تفسیر الکتروکاردیوگرام و چگونگی محاسبه ریتم قل به کمک ناوار
قل ECG
شماره جلسه3 :

هدف کلی :آشنایی با مفاهیم پایه تفسیر الکتروکاردیوگرام و چگونگی محاسبه ریتم قل به کمک
نوار قل ECG
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
یک نوار الکتروکاردیوگرام را به طور کامل تفسیر نماید.
فاصله طبیعی امواج و کمپلکس ها را ذکر نماید.
اشتقاق های استاندارد قلبی را براساس محورهای آن توضیح دهد.
به کمک نوار الکتروکاردیوگرام ،تعداد ضربان قل در ریتم منظم و نامنظم را تعیین نماید.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :اختالالت ریتم قل با منشأ گره سینوسی دهلیزی و روش های اداره آن
شماره جلسه4 :
هدف کلی :آشنایی با اختالالت ریتم قلبی با منشأ گره سینوسی دهلیزی و روش های اداره آن
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
تاکیکاردی سینوسی ،مشخصات مربوط ،اقدامات درمانی و مراقبت هاای پرساتاری مربوطاه را
شرح دهد.
برادیکاردی سینوسی ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری مربوطاه
را شرح دهد.
آریتمی سینوسای ،مشخصاات مربوطاه ،اقادامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری مربوطاه را
شرح دهد.
بلاو

گاره سینوسای دهلیازی ،مشخصاات مربوطاه ،اقادامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری

مربوطه را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :اختالالت ریتم قل با منشأ سلول های دهلیزی و روش های اداره آن
شماره جلسه9 :
هدف کلی :آشنایی با اختالالت ریتم قل با منشأ سلول های دهلیزی و روش های اداره آن
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
مشخصات ریتم زودرس دهلیزی را شرح دهد.
تاکیکاردی حملاه ای دهلیازی ،مشخصاات مربوطاه ،اقادامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری
مربوط را شرح دهد.
فیبریالسیون دهلیزی ،مشخصات مربوطه ،اقادامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری مربوطاه
را شرح دهد.
فلوتر دهلیزی ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت های پرساتاری مرباوط را شارح
دهد.
روش تدریس :سنخرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :اختالالت ریتم قلبی با منشأ جانکشن و روش های اداره آن
شماره جلسه9 :
هدف کلی :آشنای با اختالالت ریتم قلبی با منشأ جانکشن و روش های اداره آن
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
ریتم فرار جانکشن ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت های پرساتاری مربوطاه را
شرح دهد.
ریااتم تسااریع شااونده جانکشاان ،مشخصااات مربوطااه ،اقاادامات درمااانی و مراقباات هااای پرسااتاری
مربوطه را شرح دهد.
جانکشنال تاکیکاردی ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبات هاای پرساتاری مربوطاه
را شرح دهد.
پیس میکرسرگردان مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت هاای پرساتاری مربوطاه را
شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :اختالالت ریتم قلبی با منشأ سلول های بطنی
شماره جلسه7 :
هدف کلی :آشنایی با اختالالت ریتم قلبی با منشأ سلول های بطنی
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
انواع ضربان های زودرس بطنی را نام ببرد.
ریتم تا کیکاردی بطنی ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری مربوطه
را شرح دهد.
ریتم فیبریالسیون بطنی ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری مربوطه
را شرح دهد.

ریتم آسیستول بطنی ،مشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری مربوطه را
شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :انواع بلو

های دهلیزی بطنی و روش های اداره آن

شماره جلسه8 :
هدف کلی :آشنایی با انواع بلو

های دهلیزی بطنی و روش های اداره آن

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
بلااو

گااره  AVدرجااه اول ،مشخصااات مربوطااه ،اقاادامات درمااانی و مراقباات هااای پرسااتاری

مربوطه را شرح دهد.
بلو

گره  AVنوع و نکباخ ،مشخصاات مربوطاه ،اقادامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری

مربوطه را شرح دهد.
بلو

گره  AVنوع موبیتز  ،IIمشخصات مربوطه ،اقدامات درماانی و مراقبات هاای پرساتاری

مربوطه را شرح دهد.
بلو

کامل گره  ، AVمشخصات مربوطه ،اقدامات درمانی و مراقبت هاای پرساتاری مربوطاه

را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :پیس میکرو انواع آن و مراقبت های پرستاری مربوطه
شماره جلسه6 :
هدف کلی :آشنایی پیس میکرو انواع آن و مراقبت های پرستاری مربوطه
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
انواع پیس میکرموقت را نام ببرد.

نحوه عملکرد پیس میکرمصنوعی را توضیح دهد.
انواع پیس میکر دائم را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :اختالالت ایسکیمیک قل و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوطه
شماره جلسه11 :
هدف کلی :آشنایی با اختالالت ایسکیمیک قل و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوطه
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
پاتوفیزیولوژی در آترواسکلروزیس را توضیح دهد.
عوامل موثر بر بروز بیماری های ایسکیمیک قل را شرح دهد.
تغییرات الکتروکادیوگرام را در آنژین های صدری توضیح دهد.
روش هااااای تشااااخی

بیماااااری هااااای ایسااااکیمیک قلاااا (هولترمونیتورینااااس ،تساااات ورزش،

اکوکاردیوگرافی  )...و مراقبت های پرستاری مربوط به هر تست را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :انفارکتوس حاد میکوکارد و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوطه
شماره جلسه11 :
هدف کلی :آشنایی با انفارکتوس حاد میکوکارد و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوطه
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
انفارکتوس حاد میوکارد را شرح دهد.
اقدامات درمانی در انفارکتوس حاد میوکارد را بیان کند.
تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوط به  A.M.Iرا شرح دهد.
فرآیند آموزش و بازتوانی بعد از  AMIرا شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :احیاء قلبی ریوی مغزی پیشرفته )(ACLS
شماره جلسه13 :
هدف کلی :آشنایی با احیاء قلبی ریوی مغزی پیشرفته )(ACLS
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
دانشجو بایستی:
اقدامات الزم در  ACLSرا بیان کند.
داروهای مورد استفادده در  ACLSرا نام ببرد.
نحوه استفاده از دستگاه الکتروشو

در  CPCRرا بیان کند.

مراقبت های پرستاری پس از  CPCRموفق را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه :بلو

های شاخه ای قل و تعیین محور قل

شماره جلسه13 :
هدف کلی :آشنایی با بلو

های شاخه ای قل و تعیین محور قل

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
بلو

های شاخه ای راست و چپ ،اقدامات درمانی و مراقبت های مربوطه را شرح دهد.

محور طبیعی قل را ذکر نماید.
انحراف محور به سمت چپ را با رسم محور توضیح دهد.
انحراف محور به سمت راست را با رسم محور توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :جراحی قل در بالغین ،تدابیر پرستاری مربوطه در جراحی های قل
شماره جلسه14 :
هدف کلی :آشنایی با جراحی قل در بالغین ،تدابیر پرستاری مربوطه در جراحی های قل
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
روش های عروق سازی مجدد عروق کرونر را شرح دهد.
روش های انجام عمل پیوند قل را شرح دهد.
تدابیر جراحی در بیماری های دریچه ای قل را توضیح دهد.
عوارض مهم بعد از جراحی قل را بیان کند.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :درمان های جایگزینی کلیه (دیالیز صفاقی)
شماره جلسه19 :
هدف کلی :آشنایی با درمان های جایگزینی کلیه (دیالیز صفاقی)
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
اصول دیالیز صفاقی را توضیح دهد.

انواع روش های انجام دیالیز صفاقی را شرح دهد.
اصول مراقبت از بیمار تحت دیالیز صفاقی را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :دیالیز صفاقی و انواع آن و مراقبت های پرستاری مربوطه
شماره جلسه19 :
هدف کلی :آشنایی با دیالیز صفاقی و انواع آن و مراقبت های پرستاری مربوطه
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
مراقبت های قبل ،حین و بعد از دیالیز صفاقی را شرح دهد.
دیالیز صفاقی مداوم سرپایی را شرح دهد.
دیالیز صفاقی متناو شبانه را توضیح دهد.
دیالیز صفاقی مداوم چرخه ای را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :فرآیندهای آموزش به مددجویان دارای دیالیز صفاقی
شماره جلسه19 :
هدف کلی :آشنایی با فرآیندهای آموزش به مددجویان دارای دیالیز صفاقی
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان دوره قادر باشد:
عوارض مربوط به کاتترها در دیالیز صفاقی را نام ببرد.
عوارض تنفسی مربوط به دیالیز صفاقی را نام ببرد.
عوارض دیالیز صفاقی در بیماران دیابتیک را نام ببرد.
اختالل مربوط به تصویر ذهنی از خود در بیمار دارای دیالیز صفاقی مداوم را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی

وسایل کمک آموزشی :وایت برد  ،ویدئو پروژکتور ،لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو:
آزمون های بین دوره ای

 3نمره

آزمون پایان ترم

 9نمره

تکالیف دانشجویی:

 3نمره

تکالیف دانشجویی:
 ترجمه متون انگلیسی مرتبط با سرفصل دروس و ارائه آن ها
نوع سواالت امتحانی :تستی  -تشریحی

وظایف دانشجو:
دانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به گستردگی و تنوع زیاد مطال و از طرفی کمبود
وق ت ،نقش استاد ،راهنمایی و تسهیل یاادگیری اسات ناه انتقاال تماام و کماال متحاوا ،لاذا آماوزش
مطلو مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما می باشد و انتظار می رود:
 انجام به موقع تکالیف و پروژه های تعیین شده.
 رعایت اصول اخالقی
 به حضور مرت و منظم همراه با آمادگی در تمام جلسات درس اهمیت دهید.
 غیبت تا سقف سه هفدهم در صورتی که غیر موجه باشد در ارزشیابی دخالت داده می شود.
 در بحث های کالس و انجام تکالیف در سر موعد توجه داشته باشید.
 به منابع معرفی شده مراجه و مطال تکمیلی بحث ها را مطالعه فرمایید.
 تلفن همراه را در تمام مدت کالس خاموش نگه دارید و از آمد و رفت های غیر ضروری از
کالس جدا بپرهیزید.
 آمدن شما در کالس درس پس از استاد به معنی غیبت در آن جلسه خواهد بود .لذا جهت حفظ
نظم و ترتی کالس لطفا پس از استاد وارد کالس درس نشوید.
 از صحبت های اضافی با دوساتان خاود کاه منجار باه بار هام زدن نظام کاالس مای گاردد جادا
خودداری نمایید.

در غیر این صاورت باا دانشاجو برخاورد جادی خواهاد شاد ،لاذا از پاذیرفتن وی تاا انتهاای دوره
درسی معذور خواهیم بود.
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شرح درس :آشنا کردن دانشجویان با اصول مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت هاای
ویژه با بکارگیری آموخته های قبلی در بررسی نیازهای بیماران بدحال ،تصامیم گیاری مناسا
و انتخا اولویت های مراقبتی در بیماران مبتال به اختالالت قبلی – عروقی ،تنفسی و کلیوی و
یا نارسایی عملکرد چند ارگانی با تاکید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حاد ،نوتاوانی
و آموزش به بیمار و خانواده وی.
اهداف کلی
آشنایی با مفهوم مراقبت های ویژه
اشنایی با آناتومی و فیزیول وژی قل و عروق ،پتانسیل عمل سلول های قل و سیستم هدایتی
آشنایی با مفاهیم پایه تفسیر الکتروکاردیوگرام و چگونگی محاسبه ریتم قل به کماک آشانایی باا
اختالالت ریتم قل با منشأ سینوسی و روش های اداره آن
آشنایی با اختالالت ریتم قل با منشأ دهلیزی و روش های اداره آن
آشنایی با اختالالت ریتم قل با منشأ جانکشن و روش های اداره آن.
آشنایی با اختالالت ریتم قل با منشأ بطنی و روش های اداره آن
آشنایی با انواع بلو

های دهلیزی بطنی و روش های اداره آن.

آشنایی با پیس میکرمصنوعی ،انواع آن و مراقبت های پرستاری مربوطه.
آشنایی با اختالالت ایسکمیک قل و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوطه.
آشنایی با انفارکتوس میوکاردو تغییرات الکتروکاردیو گرافیک مربوطه
آشنایی با احیاء قلبی ریوی پیشرفته )(ACLS
آشنایی با انواع بلو

های شاخه ای قل و تعیین محور قل .

آشنایی با مراقبت های پرستاری پس از انجام اعمال جراحی قل
آشنایی با انواع درمان های جایگزینی کلیه.
آشنایی با دیالیز صفاقی و انواع آن.
آشنایی فرایند آموزش به مددجویان دارای دیالیز چرخه ای مداوم.
اهداف رفتاری
دانشجو بایستی در پایان دوره قادر باشد:
مفهوم بخش مراقبت های ویژه قلبی ) (CCUپتانسیل عمل سلول های قلا و سیساتم هادایتی را
توضیح دهد.

الکتروکاردیو گرام طبیعی ،موج ها و فواصل طبیعی مربوطه را شرح دهد.
به کمک کاغذ نوار قل ضربان قل در ریتم های منظم و غیر منظم را تعیین کند.
اختالالت ریتم سینوسی و روش های اداره آن را شرح دهد.
اختالالت ریتم هلیزی و روش های اداره آن را شرح دهد.
اختالالت ریتم جانگشنال و روش های اداره آن را شرح دهد.
اختالالت ریتم بطنی و روش های اداره آن را شرح دهد.
انواع بلو

های دهلیزی بطن و روش های اداره آن را شرح دهد.

انواع پیس میکرمصنوعی و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان کند.
بیماری های ایسکمیک قلبی و روش های تشخی

آنها را به کمک نوار قل شرح دهد.

انفارکتوس میوکارد و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک مربوطه را بیان کنند.
منظور ازا حیاء قلبی ریوی مغزی  CPCRرا بیان کند.
بلو

های شاخه ای بانادلی راسات و چاپ را توضایح دهاد و  AXISیاا محاور قلا را باا رسام

شکل توضیح دهد.
مراقبت های پرستاری پس از انجام اعمال جراحی را لیست نماید.
انواع درمان های جایگزین کلیه را شرح دهد.
دیالیز صفاقی و انواع آن را بیان کند.
حداقل  4مورد آموزش به مددجویان دارای دیالیز صفاقی را بیان کند.
وسایل کمک اموزشی :وایت برد ،ویدیو پروژکتور و لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو:
آزمون های بین دوره ای 3 :نمره
آزمون پایان ترم 9 :نمره
تکالیف دانشجویی 3 :نمره
تکالیف دانشجویی :ترجمه متون انگلیسی مرتبط با سرفصل دروس و ارائه آنها
نوع سواالت :تستی – تشریحی
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