دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشكده :پرستاری و مامایی
گروه آموزشي :پرستاری داخلی و جراحی
طرح درس :مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

عنوان درس :مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

تعداد و نوع واحد:

سال تحصیلي1399-1400:

فراگیران :دانشجویان کارشناسی

3واحد نظری

پرستاری
تاریخ شروع ترم:

شماره درس:

تاریخ پایان ترم:

پیش نیاز :بزرگساالن  1تا 3
مسئول درس :دکتر منصور دیانتی

معرفي درس (بر اساس سرفصل):
هدف كلي درس :آشنایی فراگيران با تحوالت و تكنولوژی نوین در درمان و مراقبت از بيماران ( بستری در بخشهای ویژه ) مبتال به بيماریهای
عروق کرونر  ،نارسایی مزمن کليه و نارسایی تنفس و آن دسته از بيماران که نياز به مراقبت دقيق و پيشرفته پرستاری دارند و همچنين آشنایی با کاربرد
یافته های علمی جهت برآورد نمودن نيازهای جسمی  ،روانی و اجتماعی (با تاکيد بر آموزش ) بيماران بستری در بخشهای آی سی یو ـ سی سی یو و
دیاليز
جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری

اهداف رفتاری:
هدف /اهداف كلي

درس
هفته ای دو نوبت

اول

در پایان جلسه دانشجو
باید قادر باشد

معرفی بخش  CCUو آشنایی با

 -شرایط محيطی و پرسنلی بخش

نوع

رسانه

آموزش

آموزشي

مجازی
(آنالین /آفالین)

(صوت ،فیلم ،پاور
پوینت ،فایل پي دی

فعالیتهای
یاددهي

مدرس

یادگیری

اف و)...

مجازی آن الین

-صوت

با آدابی کانكت

مجازی آن الین

شرایط محيطی و پرسنلی ،

 CCUرا توضيح دهد.

 -اسالید

-گوش دادن و دیدن

مروری بر آناتومی و فيزیولوژی

 -آناتومی و فيزیولوژی قلب و عروق

 -کتاب-

اسالید های آپلود شده

قلب و عروق کرونر و آزمون

کرونر را توضيح دهد.

 -فایل پی دی اف

-.مطالعه بخشهای

های بالينی قلبی -عروقی

 -پاتوفيزیولوژی نارسایی عروق

با آدابی کانكت

مشخص شده کتاب

کرونر را توضيح دهد.
هفته ای دو نوبت
دوم

PCIوABLATION

-آنژیو گرافی را شرح دهد.

مجازی آن الین

-صوت

-مرفبتهای پرستاری قبل و بعد

با آدابی کانكت

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

ازآنژیوگرافی را توضيح دهد.

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

 -آنژیوپالستی را شرح دهد.

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

 -آبليشن را تعریف کند.
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گوش دادن و دیدن

مجازی آن الین
با آدابی کانكت

جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری

اهداف رفتاری:
هدف /اهداف كلي

در پایان جلسه دانشجو
باید قادر باشد

درس

نوع

رسانه

آموزش

آموزشي

مجازی
(آنالین /آفالین)

(صوت ،فیلم ،پاور
پوینت ،فایل پي دی

فعالیتهای
یاددهي

مدرس

یادگیری

اف و)...

 مراقبتهای پرستاری در آبليشن راشرح دهد.
هفته ای دو نوبت
سوم

مروری بر آنژین صدری و

 -انواع آنژین را شرح دهد.

مجازی آن الین

-صوت

-گوش دادن و دیدن

مجازی آن الین

مراقبتهای پرستاری مربوطه

 -درمان انواع آنژین را بنویسد

با آدابی کانكت

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

با آدابی کانكت

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

 مراقبتهای پرستاری در بيمارانآنژینی را توضيح دهد.
هفته ای دو نوبت

مروری برا انفارکتوس ميوکارد

چهارم

 -انفارکتوس ميوکارد را تعریف کند

مجازی آن الین

-صوت

پاتوفيزیولوژی انفارکتوس ميوکارد را

با آدابی کانكت

 -اسالید

شرح دهد.

 -کتاب-

 -انواع انفارکتوس ميوکارد را نام

 -فایل پی دی اف

ببرد.

مجازی آن الین
با آدابی کانكت
گوش دادن و دیدناسالید های آپلود شده
-.مطالعه بخشهای

 -عالئم تيپيك انفارکتوس ميوکارد را

مشخص شده کتاب

نام ببرد.
 مراقبتهای پرستاری از بيمار مبتال بهانفارکتوس ميوکارد را شرح دهد.
آشنایی با جراحی PTCAباز و

 -جراحی بسته قلب را توضيح دهد.

مجازی آن الین

-صوت

بسته قلب

 -قسمتهای مختلف دستگاه قلب و

با آدابی کانكت

پنجم

دکتر دیانتی

 -اسالید

-گوش دادن و دیدن

ریه را شرح دهد.

 -کتاب-

اسالید های آپلود شده

 -مراقبتهای پرستاری از بيمارانی که

 -فایل پی دی اف

-.مطالعه بخشهای
مشخص شده کتاب

تحت جراحی قلب باز و بسته قرار
گرفته اند را توضيح دهد.
آشنایی با اصول

 -اصول الكتروفيزیلوژ ی ميوکارد را

الكتروکاردیوگرافی

توصيف نماید.

گوش دادن و دیدن

مجازی آن الین

-صوت

با آدابی کانكت

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

--پتانسيل عمل را در سلولهای قلبی

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

شرح دهد.

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

دکتر دیانتی

سير تاریخی ابداع روش
الكتروکاردیوگرافی را توضيح دهد.
موارد استفاده از  ECGرا شرح دهد.
 -شرایط و نحوه ثبت درست یك

ششم

 ECGاستاندارد راشرح دهد.
 بخشهای مختلف یك منحنیالكتروکاریوگرام را شرح دهد.
 ليدهای یك قطبی و دو قطبی وسينه ای را توضيح دهد.
 خصوصيا ت امواج  ECGرا شرحدهد.
آشنایی با آریتمی های با منشا ء

 -انواع آریتمی ها ی دهليزی را نام

مجازی آن الین

-صوت

مجازی آن الین

دهليزی

ببرد.

با آدابی کانكت

 -اسالید

با آدابی کانكت

 عالئم ،علل و تغييرات ECGرا درهفتم

تاکی کاردی سينوسی شرح دهد.

 -کتاب-

-گوش دادن و دیدن

 -فایل پی دی اف

اسالید های آپلود شده

 -عالئم ،علل و تغييرات ECGرا در

-.مطالعه بخشهای

برادی کاردی سينوسی شرح دهد.

مشخص شده کتاب

 عالئم ،علل و تغييرات ECGرا درآریتمی سينوسی شرح دهد.
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جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری

اهداف رفتاری:
هدف /اهداف كلي

در پایان جلسه دانشجو
باید قادر باشد

درس

نوع

رسانه

آموزش

آموزشي

مجازی
(آنالین /آفالین)

(صوت ،فیلم ،پاور
پوینت ،فایل پي دی

فعالیتهای
یاددهي

مدرس

یادگیری

اف و)...

PACرا تعریف کند. عالئم ،علل و تغييرات ECGرا درPACشرح دهد.
فيبریالسيون دهليزی را تعریف کند. عالئم ،علل و تغييرات ECGرا درفيبریالسيون دهليزی شرح دهد.
 درمان و مراقبتهای پرستاری بيمارانمبتال به فيبریالسيون دهليزی را شرح
دهد.
آشنایی با آریتمی ها ی با منشا ء

 -آریتمی های گره  AVرا نام ببردد.

مجازی آن الین

-صوت

مجازی آن الین

گره AV

 -عالئم ،علل و تغييرات ECGرا در

با آدابی کانكت

 -اسالید

با آدابی کانكت

 -کتاب-

انقباض زود رس جانكشنال شرح

 -فایل پی دی اف

دهد.
 -عالئم ،علل و تغييرات ECGرا در

-گوش دادن و دیدن

تاکی کاردی جانكشنال شرح دهد.
هشتم

اسالید های آپلود شده

 -ریتم ایدیو جانكشنال را تعریف

-.مطالعه بخشهای

کند.

مشخص شده کتاب

عالئم ،علل و تغييرات ECGرا در
 PSVTشرح دهد.
درمان و مراقبتهای پرستاری بيماران
مبتال به  PSVTرا شرح دهد.
آشنایی به آریتمی های با منشاء

 -آریتمی های بطنی را نام ببرد.

مجازی آن الین

-صوت

مجازی آن الین

بطنی

 PVC-را تعریف کند.

با آدابی کانكت

 -اسالید

با آدابی کانكت

-عالئم ،علل و تغييرات ECGرا در

 -کتاب-

 PVCشرح دهد.

 -فایل پی دی اف

 PVCهای خطر ناک را نام ببرد. -مراقبتهای پرستاری از بيماران مبتالبه  PVCرا بيان کند.

-گوش دادن و دیدن

 عالئم ،علل و تغييرات ECGرا درنهم

اسالید های آپلود شده

تاکی کاردی بطنی شرح دهد.

-.مطالعه بخشهای

 --عالئم ،علل و تغييرات ECGرا در

مشخص شده کتاب

فيبریالسيون بطنی شرح دهد.
درمان و مراقبتهای پرستاری بيمارانمبتال به تاکی کاردی بطنی را شرح
دهد.
-درمان و مراقبتهای پرستاری بيمارانمبتال به فيبریالسيون بطنی را شرح
دهد.
آشنایی با انواع بلوک ها

 بلوکهای دهليزی را شرح دهد. -بلوکهای  AVرا توضيح دهد.

دهم

مجازی آفالین

-صوت

سامانه نوید

 -اسالید

 -بلوکهای داخلی بطنی را شرح دهد.

 -کتاب-

 -مراقبتهای پرستاری از بيماران مبتال

 -فایل پی دی اف

به انواع بلوک را توضيح دهد.
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گوش دادن و دیدناسالید های آپلود شده
-.مطالعه بخشهای
مشخص شده کتاب

دکتر دیانتی

جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری

اهداف رفتاری:
هدف /اهداف كلي

در پایان جلسه دانشجو
باید قادر باشد

درس
آشنائی با پيس ميكر

نوع

رسانه

آموزش

آموزشي

مجازی
(آنالین /آفالین)

پوینت ،فایل پي دی

یاددهي

اف و)...

 -پيس ميكر را تعریف کند.

مجازی آفالین

-صوت

گوش دادن و دیدن

انواع پيس ميكر را نام ببرد.

سامانه نوید

 -اسالید

دهد.

مدرس

یادگیری

اسالید های آپلود شده

 موارد استفاده پيس ميكر را شرحیازدهم

(صوت ،فیلم ،پاور

فعالیتهای

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

دکتر دیانتی

-بخشهای مختلف پيس ميكر را نامببرد.
 --مراقبتهای قبل – حين و بعد ازپيس ميكر گذاری را شرح دهد.

دوازدهم

معرفی بخش  ICUتجهيزات و

 -مشخصات بخش  ICUرا شرح

مجازی آفالین

-صوت

پرسنل و آشنایی با آناتومی و

دهد.

سامانه نوید

 -اسالید

فيزیولوژی دستگاه تنفس

 -تجهيزات بخش  ICUرا نام ببرد.

تحتانی

 -فيزیولوژی تنفس را شرح دهد.

 کتاب- -فایل پی دی اف

 -آناتومی دستگاه تنفس تحتانی را

آشنایی با گازهای خون شریانی

اسالید های آپلود شده
-.مطالعه بخشهای

مجازی آفالین

-صوت

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

 -نتيجه  ABGرا بتواند تفسير کند.

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

 -پالس اکسمتری را تعریف کند.

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

بداند
سيزدهم

-گوش دادن و دیدن

مشخص شده کتاب

شرح دهد.
 -شاخصهای گازهای خون شریانی را

دکتر دیانتی

گوش دادن و دیدن

دکتر دیانتی

 روش استفاده از پالس اکسمتری راشرح دهد.
آشنایی با نارسایی حاد تنفسی و

-نارسایی تنفسی را تعریف کند و

مجازی آفالین

-صوت

ARDS

انواع آن را نام ببرد.

سامانه نوید

 -اسالید

 -اصول درمانی و نارسایی ریه را

 -کتاب-

شرح دهد.
چهاردهم

دکتر دیانتی

 -فایل پی دی اف

-گوش دادن و دیدن

 -پاتوفيزیولوژی  ARDSرا شرح

اسالید های آپلود شده

دهد.

-.مطالعه بخشهای

 -روش های تشخيص و درمان

مشخص شده کتاب

 ARDSرا توضيح دهد.
 مراقبتهای پرستاری از بيماران مبتالبه نارسایی حاد تنفسی را بنویسيد.
آشنایی با لوله گذاری داخل

 -موارد استفاده از لوله تراشه در

مجازی آفالین

-صوت

گوش دادن و دیدن

تراشه و تراکئوستومی

بيماران را بيان کند.

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

 روش های لوله گذاری را شرحدهد.

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

دکتر دیانتی

 -مراقبتهای پرستاری از بيماران مبتال

پانزدهم

به لوله تراشه را بيان کند.
 مزایای لوله تراکئوستومی را شرحدهد.
 مراقبتهای پرستاری از بيماران مبتالبه تراکئوستومی را بيان کند.

شانزدهم

آشنایی با تهویه مكانيكی

 -اندیكاسيون های تهویه مكانيكی را

مجازی آفالین

-صوت

-گوش دادن و دیدن

بيان کند.

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده
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دکتر دیانتی

جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری

اهداف رفتاری:
هدف /اهداف كلي

در پایان جلسه دانشجو
باید قادر باشد

درس

نوع

رسانه

آموزش

آموزشي

مجازی
(آنالین /آفالین)

(صوت ،فیلم ،پاور
پوینت ،فایل پي دی

فعالیتهای
یاددهي

مدرس

یادگیری

اف و)...

 -دستگاههای تهویه فشار منفی را

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

توضيح دهد.

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

 انواع دستگاه های تهویه فشار مثبترا شرح دهد.
 مد  CMVرا توضيح دهد و موارداستفاده از آن را بيان کند.
 مد  AMVرا توضيح دهد و مواداستفاده از آن را بيان کند.
آشنایی با تهویه مكانيكی

هفدهم

 -مد  SIMVرا توضيح دهد و موارد

مجازی آفالین

-صوت

گوش دادن و دیدن

استفاده از آن را بيان کند.

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

 -مد  CPAP , HFV, MMVرا

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

توضيح و موارد استفاده از آن را بيان

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

دکتر دیانتی

کند.
 روش تنظيم دستگاه تهویه مكانيكیرا بيان کند
آشنایی با مراقبت پرستاری از

 -مراقبتهای پرستاری از بيمار متصل به

مجازی آفالین

-صوت

سامانه نوید

 -اسالید

دکتر دیانتی

بيماران متصل به دستگاه تهویه و

دستگاه تهویه مكانيكی را شرح دهد.

روش جداسازی بيمار از دستگاه

 -فرایند پرستاری در بيمار تحت

 -کتاب-

-گوش دادن و دیدن

درمان با تهویه مكانيكی را بنویسيد.

 -فایل پی دی اف

اسالید های آپلود شده

هجدهم

-.مطالعه بخشهای

 -معيارهای جداسازی بيمار از دستگاه

مشخص شده کتاب

تهئيه را نام ببرد.
 روش جداسازی بيمار از دستگاهتهویه را شرح دهد.
آشنایی با نارسایی حاد و مزمن

 -نارسایی کليه را تعریف کند و انواع

مجازی آفالین

-صوت

گوش دادن و دیدن

کليه

آن را نام ببرید.

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

 عالئم و درمان نارسایی حاد را شرحدهد.

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

دکتر دیانتی

 -علل مؤثر در ایجاد نارسایی مزمن را

نوزدهم

نام ببرد.
عالئم و درمان نارسایی مزمن را
بنویسيد.
 مراقبتهای پرستاری از بيمار مبتال بهنارسایی حاد و مزمن کليه را بنویسيد.
آشنایی با اصول و تاریخچه

ESRD -را تعریف کند.

مجازی آفالین

-صوت

دیاليز

 -روشهای RRTرا نام ببرد.ارتباط

سامانه نوید

 -اسالید

بيستم

دکتر دیانتی

مراکز RRTرا تحليل کند.

 -کتاب-

-گوش دادن و دیدن

 -دیاليز را تعریف کند.

 -فایل پی دی اف

اسالید های آپلود شده
-.مطالعه بخشهای

-اصول حاکم بر فرایند دیاليز را شرح

مشخص شده کتاب

دهد.
 تاریخچه همو دیاليز و دیليز صفاقیرا توضيح دهد.
بيست و
یكم

آشنایی با دیاليز صفاقی

 -دیليز صفاقی را تعریف کند.

مجازی آفالین

-صوت

گوش دادن و دیدن

 -موارد استفاده از دیاليز صفاقی را

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

نام ببرد.
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دکتر دیانتی

جلسه

تاریخ ارائه/
بارگذاری

اهداف رفتاری:
هدف /اهداف كلي

در پایان جلسه دانشجو
باید قادر باشد

درس

نوع

رسانه

آموزش

آموزشي

مجازی
(آنالین /آفالین)

 -روش انجام دیاليز صفاقی را شرح

(صوت ،فیلم ،پاور
پوینت ،فایل پي دی

فعالیتهای
یاددهي

مدرس

یادگیری

اف و)...

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

دهد.
مزایای دیليز صفاقی را شرح دهد. عوارض دیليز صفاقی را شرح دهد. مراقبتهای پرستاری مربوط به یاليزصفاقی را بيان کند.
آشنایی با روش های دسترسی به

 -شنت سرخرگی  -سياهرگی را

مجازی آفالین

-صوت

گردش خون بيمار دیاليزی

شرح دهد.

سامانه نوید

 اسالید -کتاب-

فيستول بين شریان و وریدرا توضيح دهد.

بيست و

 -فایل پی دی اف

 -گرافت ورید به شریان را شرح دهد.

دوم

دکتر دیانتی

گوش دادن و دیدناسالید های آپلود شده
-.مطالعه بخشهای

 -کاتتریزاسيون ورید ساب کالوین

مشخص شده کتاب

را توضيح دهد.
 مراقبتهای پرستاری مربوطه از اینبيماران را شرح دهد.
آشنایی با همو دیاليز

گوش دادن و دیدن

 -همو دیاليز را تعریف کند.

مجازی آفالین

-صوت

 -موارد استفاده از دیاليز همو دیاليز

سامانه نوید

 -اسالید

اسالید های آپلود شده

را نام ببرد.

 -کتاب-

-.مطالعه بخشهای

بيست و

 -روش انجام همو دیاليز را شرح

 -فایل پی دی اف

مشخص شده کتاب

سوم

دهد.

دکتر دیانتی

 عوارض همو دیاليز را شرح دهد. مراقبتهای پرستاری مربوط همودیاليز را بيان کند.
آشنایی با پيوند کليه

بيست و
چهارم

 -شرایط گيرنده و دهنده پيوند کليه

مجازی آفالین

-صوت

را شرح دهد.

سامانه نوید

 -اسالید

 -مراقبت های قبل و حين و بعد از

 -کتاب-

عمل پيوند را شرح دهد.

 -فایل پی دی اف

 عالئم رد پيوند را نام ببرد. -نكات آموزشی الزم به بيماران

دکتر دیانتی
گوش دادن و دیدناسالید های آپلود شده
-.مطالعه بخشهای
مشخص شده کتاب

پيوندی را بنویسيد.
سایر فعاليت های یادگيری:

شيوه ارزشيابی:

ميان ترم

%50

پایان ترم %50
%100

جمع
منابع:

 – 1رحيميان محمد  ،اولياء محمد باقر ،همودیاليز  ،انتشارات تيرماه 1390
 – 2ژنور و دیگران  ،اصول و مبانی کليه مصنوعی ،ترجمه عطاءاله بهروزاقدم  ،فصل وثوقی  ،انتشارات آستان قدس رضوی  ،مشهد 1385

3 – Videll Robert , Renal nursing,Blackwell scientific publications london , 2015
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4 – Brunner and suddarth Medical surgical nursing , Mosbyco , St.louis , 2018
5 – Amith toni , Renal Nursing , Bailieve tindall london-1997.
 – 6دوبين  .دیل  ،خواندن فوری الكتروکاردیوگرام  ،ترجمه مهرداد عسگریان ـ شيراز 1390
 – 7عسگری  ،محمدرضا  ،مراقبتهای پرستاری ویژه نشر و تبليغ بشری  ،تهران 1398
 – 8شيری حسن ـ نيكروان مفرد مالحت  ،مراقبتهای ویژه در  ، ICUانتشارات نور دانش  ،تهران 1390
 -9دالی.ليندا،هاریسون.ریچارد،اورژانسهای داخلی با رویكرد پرستاری ،ترجمه منصور دیانتی و همكاران  ،انتشارات بهرامی ،تهران 1388

11 – STEVEN, P . MCPHERSON, Respiratory care equipment . Mosby, co st_ louis
1995 .
 -10برای اطالعات بيشتر دانشـجویان  ،مطالعـه مجـالت الكترونيـك پرسـتاری  AJN , RNو همچنـين سـایت هـای پرسـتاری جهـت
موضوعات مرتبط با درس توصيه می شود.
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