باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
٭نام و شماره درس :مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ویژه

٭رشته و مقطع تحصيلی :کارشناسی پرستاري ترم 5

٭روز و ساعت برگزاري:دوشنبه ها  8-12نيمسال دوم 97-98

٭محل برگزاري:دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد

٭تعداد و نوع واحد (نظري/عملی) 3 :واحد نظري
٭دروس پيش نياز:پرستاري بزرگساالن و سالمندان3
٭نام مسوول درس :شيرین مددکار دهکردي

٭هدف کلی درس:
آشنایی با مراقبتهاي پرستاري از بيماران دچار وضعيتهاي قلبی حاد و تهدید کننده حيات و بيماران بدحال در بخشهاي
ویژه قلبی ،اي سی یو و دیاليز
*شرح درس
در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:


ویژگيهاي بخشهاي ویژه و بخشهاي عادي را با یکدیگر مقایسه کند و در مورد نيازهاي بيماران ویژه بحث کند.

 بيماریها ،پاتوفيزیولوژي ،عالئم ،درمانها و مراقبتهاي مربوط به سيستم قلب و عروق( آترواسکلرزیس ،آنژین،
انفارکتوس ميوکارد و عوارض آن ،آریتمی هاي دهليزي و بطنی ،بلوکهاي قلبی ) نارسایی حاد تنفسی ،اختالالت
اسيد و باز ،ناسایی حاد و مزمن کليه و انواع درمانهاي جایگزین را شرح دهد.

٭منابع اصلی درس
 محيدي  ،سيد علی  ،مهرتهاي بالينی کار در اتاق عمل  ،انتشارات بشري -4 1384.کتاب مرجع مراقبت پرستاري ویژهدر بخش  CCU ICUو دیاليز
دکتر محمدرضا عسگري د دکتر محسن سليمانی
٭نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:
الف) در طول دوره(کوئيز ،تکاليف،امتحان ميان ترم)...
 )1حضور منظم در کالس و شرکت فعال در بحث ها و فعاليت هاي گروهی %10
 )2ميان ترم %20
ب) پایان دوره

 )1امتحان پایان ترم ( ٪70سواالت  4گزینه اي و تشریحی)
* سياست هاي دوره
روش تدریس:
سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
مواد مورد نیاز:
کامپيوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
وظایف استاد:
 -1حضور به موقع در کالس.
حداکثر غيبت مجاز دانشجو به ازاي هر واحد  4÷17ساعت می باشد .به ازاي هر جلسه غيبت غير موجه دانشجو در
کالس تا مرز  4÷17حدود  -25انتقال مطالب درسی به بهترین روش ممکن و در شرایط مطلوب
 -3ارزیابی دانشجو بموقع و با روش مناسب
وظایف دانشجو:
 حضور فعال و منظم در کالسشرکت در بحث و پرسش و پاسخارائه مقاله جدید در مورد یکی از مباحث تدریس شده (ترجمه مقاله)ارائه کنفرانس در مورد موضوعات مشخص شده مطالعه طرح درس مطالعه مطالب درسی جلسه قبل و آمادگی براي درس جدید طبق برنامه زمان بندي -بحث و تبادل نظر

جلسه

اول

دوم

تاریخ

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاري

حيطه

مقدمه اي بر مراقبتهاي
ویژه
شناخت اصول فيزیولوژیک
در
بخشهاي ویژه

جنبه هاي قانونی و
اخالق پرستاري در
بخش ویژه
نقش هاي حرفه اي
پرستاري در بخش
ویژه

در مورد نقش هاي حرفه اي پرستاري در بخش ویژه بحث
کند
انواع مراقبت از بيمار را بيان کند
در مورد جنبه هاي قانونی و اخالق پرستاري در بخش ویژه
توضيح دهد
در مورد هومئوستاز و مکانيزکهاي آسيب سلولی توضيح دهد

شناختی

دپوالریزاسيون و
رپوالریزاسيون
سلول قلبی ،اشتقاق هاي
نوار قلب ،
انواع روشهاي مانيتورینگ
قلبی،
مقادیر طبيعی نوار قلب،
ویزگيهاي
ریتم سينوسی طبيعی

آشنایی با
دپوالریزاسيون و
رپوالریزاسيون
سلول قلبی ،اشتقاق
هاینوار قلب  ،انواع
روشهاي مانيتورینگ
قلبی ،مقادیر طبيعی
نوار قلب ،ویزگيهاي
ریتم سينوسی طبيعی

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
مراحل دپوالریزاسيون و رپوالریزاسيون سلول قلبی را توضيح
دهد.
اشتقاق هاي نوار قلب  ،انواع روشهاي مانيتورینگ قلبی را شرح
دهد
اشتقاق هاي نوار قلب  ،انواع روشهاي مانيتورینگ قلبی را بيان
کند.

آریتمی هاي گره سينوسی
دهليزي و دهليزي

آشنایی با آریتمی هاي
گره سينوسی
دهليزي و دهليزي

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
دیس ریتمی هاي گره  SAرا نام برده و پاتوفيزیولوژي بروز هر
یک
را شرح دهد.
اقدامات درمانی و مراقبتی در آریتمی هاي گره سينوسی و
دهليزي
را بيان کند

آشنایی با دیس ریتمی
هاي جانکشنال و
آریتمی هاي بطنی

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
دیس ریتمی هاي جانکشنال ،ریتم گریزان جانکشنال ،ریتم
تسریع شده و تاکيکاردي جانکشنال ،سندرم ولف وایت
پارکينسون
تاکيکاردي بطنی ،فلوتر و
فيبریالسيون بطنی را نام برده مشخصات الکتروکاردیوگرافيک
آنها
را شرح داده و مقایسه کند

آشنایی با دیس ریتمی
هاي بطنی ،بلوکهاي
AVگره و شاخه اي

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
دیس ریتمی هاي بطنی ،بلوکهاي گره  AVو شاخه اي را از
نظر
پاتوفيزیولوژي ،مشخصات الکتروکاردیوگرافک و مرقبتهاي درمانی
شرح داده و با یکدیگر مقایسه کند

پاتوفيزیولوژي
آترواسکلروزیس،
ریسک
فاکتورهاي بيماري
شریان کرونر،
انفارکتوس

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
آنژین صدري را تعریف کند.
پاتوفيزیولوژي بيماریهاي ایسکميک قلبی را تشریح کند
.اقدامات درمانی و پرستاري در افراد مبتال به بيماریهاي
ایسکميک
قلب را بيان کند.

سوم

دیس ریتمی هاي
جانکشنال و آریتمی هاي
بطنی
چهارم

پنجم

ششم

دیس ریتمی هاي بطنی،
بلوکهاي
گره  AVبلوك دهليزي
بطنی
درجه یک  ،درجه دو و
بلوك
کامل قلبی و شاخه اي
بلوك شاخه
راست و چپ
بيماري شریان کرونر،
اننفارکتوس
ميوکارد

ميوکارد و عوارض

و اقدامات درمانی را  MIپاتوفيزیولوژي ،عالئم بالينی و
آزمایشگاهی
بيان کند.
اقدامات پرستاري در انفارکتوس ميوکارد را ذکر کند.

احياء قلبی ریوي ،زنجيره
حفظ
حيات ،دارودرمانی در
احياء

آشنایی با احياء قلبی
ریوي ،زنجيره حفظ
حيات ،دارودرمانی در
احياء

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
مراحل احياء قلبی ریوي را ذکر کند
ACLSو  BLSاقدامات الزم در را شرح دهد
داروهاي مورد استفاده در احيا و هدف استفاده از آنها را شرح
دهد
مراقبتهاي پس از احياي موفق را بيان کند

آزمون ميان ترم بررسی
وضعيت تنفسی بيماران
بستري در بخش ICU

آشنایی با وضعيت
تنفسی بيماران بستري
در بخش ICU

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
وضعيت تنفسی بيماران در بخش مروطه را توضيح دهند.

اهداف ،روشها و موارد
استفاده از
راههاي همایی مصنوعی
لوله
داخل تراشه ،راه هوایی
دهانی
حلقی و بينی حلقی،
تراکئوستومی،
ساکشن راههاي هوایی

آشنایی با اهداف،
روشها و موارد استفاده
از
راههاي همایی
مصنوعی لوله داخل
تراشه،
راه هوایی دهانی حلقی
و بينی حلقی،
تراکئوستومی ،ساکشن
راههاي هوایی

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
اهداف استفاده از راههاي هوایی مصنوعی را شرح دهد
روش هاي لوله گذاري داخل تراشه ،مزایا و عوارض آنرا شرح
دهد
موارد استفاده از تراکئوستومی فواید و عوارض ان را شرح دهد
نکاتی که در ساکشن بيماران نيازمند باید رعایت شود را یيان
کند

اندیکاسيونهاي تهویه
مکاینيکی
و روشهاي تهویه ،مدهاي
تهویه،

آشنایی یا
اندیکاسيونهاي تهویه
مکاینيکی
و روشهاي تهویه،
مدهاي تهویه،

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
موارد استفاده از دستگاههاي تهویه مکانيکی را بيان کند
انواع روشهاي تهویه مکانيکی را ذکر کن و منافع و مضرات هر
یک
را بيان کند
مدهاي مورد استفاده در تهویه بيماران را توضيح داده و آنها را با
یکدیگر مقاایسه کند

عوارض تهویه ،تنظيم
دستگاههاي تهویه،
جداسازي
بيمار از دستگاه و
مراقبتهاي
پرستاري از بيمار تحت
تهویه

آشنایی عوارض
تهویه ،تنظيم
دستگاههاي تهویه،
جداسازي
بيمار از دستگاه و
مراقبتهاي پرستاري از
بيمار تحت تهویه

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
عوارض تهویه مکانيکی را ذکر کند
نحوه تنظيم دستگاه را بيان کند
روشهاي جداسازي بيماران از دستگاه را شرح دهد
مراقبتهاي پرستاري از بيمار تحت تهویه مکانيکی را شرح دهد

دوازهم

تغذیه در بخشهاي ویژه،
تغذیه تام
وریدي

آشنایی با تغذیه در
بخشهاي ویژه ،تغذیه
تام وریدي

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
نيازهاي تغذیه اي بيماران بستري در بخش ویژه را توضيح دهد
را شرح داده و مراقبتهاي پرستاري در بيمار TPN
اندیکاسيونهاي
TPNتحت را بيان کند

سيزدهم

مکانيزمهاي تنظيم خون،

آشنایی با مکانيزمهاي

پس از یادگيري دانشجو قادر است:

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

هفدهم

هيجدهم

اختالالت اسيد و باز :
اسيدوز و
آلکالوز تنفسی و متابوليک

تنظيم PHخون
اختالالت اسيد و باز :
اسيدوز و آلکالوز
تنفسی و متابوليک

مکانيزمهاي فيزیولوژیک در تعادل اسيد و باز را توضيح دهد
کاربردهاي اناليز گازهاي خون شریانی را بيان کند
مقادیر طبيعی گازهاي خون شریانی را بيان کند
اختالالت اسيد وباز جبران شده و جبران نشده را تشخيص داده
و
علل بروز و درمانهاي مربوطه را ذکر کند

آناتومی و فيزیولو ژي
کليه،
GFRو عوامل موثر
برآن ،نارسایی
حاد کليه پيش کليوي،
کليوي و
پس کليوي

آشنایی با آناتومی و
فيزیولو ژي کليه،
و عوامل موثر برآن،
نارسایی حاد کليه
GFR
پيش کليوي ،کليوي و
پس کليوي

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
آناتومی و فيزیولوژي کليه را شرح دهد
و عوامل موثر بر آن را توضيح دهدGFR
خالصه اي از پاتوفيزیولوژي کليه را بيان کند
انواع نارسایی حاد کليوي را با یکدیگر مقایسه کند
اقدامات درمانی و مراقبتی در نارسایی حاد کليوي را ذکر کند

نارسایی مزمن کليه ،عالئم
بالينی،
پاتوفيزیولوژي عالئم ،
تغييرات
اقدامات آزمایشگاهی در
نارسایی مزمن
اقدامات درمانی و
درمانهاي جایگزین در
CRF
فرآیند همودیاليز ،نحوه
دسترسی
به گردش خون بيمار،
مراقبتهاي
پرستاري در دسترسی
هاي
عروقی ،ماشين دیاليز،
دیاليزور،
عوامل موثر بر کليرانس،
محلول
هاي دیاليز مورد استفاده،
اجزاء
ماشين همودیاليز و نحوه
کار
ماشين

نارسایی مزمن کليه،
عالئم بالينی،
پاتوفيزیولوژي عالئم ،
تغييرات آزمایشگاهی
اقدامات درمانی و
درمانهاي  ، CRFدر
CRFجایگزین در

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
نارسایی مزمن کليه را توصيف کند
CRFتغييرات پاتولوژیک همراه با را بيان کند
عالئم بالينی و آزمایشگاهی آن را شرح دهد
نارسایی مزمن کليوي را با نارسایی حاد کليه مقایسه کند

آشنایی با فرآیند
همودیاليز ،نحوه
دسترسی
به گردش خون بيمار،
مراقبتهاي پرستاري
در دسترسی هاي
عروقی ،ماشين دیاليز،
دیاليزور ،عوامل موثر بر
کليرانس ،محلول
هاي دیاليز مورد
استفاده ،اجزاء ماشين
همودیاليز و نحوه کار
ماشين

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
علت استفاده از همودیاليز را بيان کند
نحوه دسترسی به گردش خون بيمار را شرح دهد
عوارض و مراقبتهاي پرستاري از دسترسی هاي عروقی را بيان
کند
عوامل موئثر بر کليرانس دیاليز را شرح دهد
مشخصات آب مصرفی در دیاليز را ذکر کند
انواع محلولهاي مورد استفاده در دیاليز را توضيح دهد

عوارض هموددیاليز

آشنایی عوارض
همودیاليز

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
عوارض همودیاليز را توضيح دهد.

مراقبتهاي پرستاري در
بيمار تحت
همودیاليز ،عوارض حين
همودیاليز ،رژیم غذایی و
مایعات

آشنایی با مراقبتهاي
پرستاري در بيمار
تحت
همودیاليز ،عوارض
حين همودیاليز ،رژیم

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
عوارض حين همودیاليز و مراقبتهاي پرستاري در هر مورد را
بيان
کند
رژیم غذایی و مایعات مورد نياز بيمار تحت درمان همودیاليز را

نوزدهم

بيستم

بيست و یکم

مورد نياز بيمار ،تشخيص
هاي
پرستاري در بيمار تحت
همودیاليز

غذایی و مایعات مورد
نياز بيمار ،تشخيص
هاي پرستاري در بيمار
تحت همودیاليز

بيان
کند
توجهات پرستاري در بيمار نارسایی مزمن کليه تحت درمان
همودیاليز را بيان کند
تشخيص هاي پرستاري در این بيماران را بيان کند

دیاليز صفاقی  ،فرایند کار،
مزایا و
عوارض دیاليز صفاقی،
موارد
ممنوعيت  ،مراقبتهاي
پرستاري و
آموزش بيمار و خانواده،

آشنایی با دیاليز
صفاقی  ،فرایند کار،
مزایا و
عوارض دیاليز صفاقی،
موارد ممنوعيت ،
مراقبتهاي پرستاري و
آموزش بيمار و
خانواده،

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
دیاليز صفاقی را تعریف کند
روش کار و فرآیند دیاليز صفاقی را بيان کند
انواع روشهاي دیاليز صفاقی را شرح دهد
مواد ممنوعيت دیاليز صفاقی را بيان کند
مزایا و عوارض دیاليز صفاقی را با همودیاليز مقایسه کند
مراقبتهاي پرستاري حين این نوع درمان را بيان کند

پيوند کليه ،بررسی هاي
الزم قبل
از پيوند ،مراقبتهاي قبل و
بعد از
عمل ،عوارض جراحی
پيوند کليه،

آشنایی با پيوند کليه،
بررسی هاي الزم قبل
از پيوند،
مراقبتهاي قبل و بعد
از عمل ،عوارض
جراحی پيوند کليه،

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
بررسی هاي الزم قبل از پيوند را توضيح دهد
معيارهاي انتخاب دهنده و گيرنده پيوند را بيان کند
مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از جراحی پيوند کليه را شرح
دهد
عوارض احتمالی را بيان کند

مراقبت هاي پرستاري در
هنگام
مصرف داروهاي
ایمونوساپرسيو

آشنایی با مراقبت هاي
پرستاري در
هنگام مصرف داروهاي
ایمونوساپرسيو

پس از یادگيري دانشجو قادر است:
مراقبتهاي پرستاري در هنگام مصرف داروهاي ایمونوساپرسيو و
آموزشهاي الزم به این بيماران را بيان کند

