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 شرح درس: 

در ایي درض داًؽجَ داًػ خَدرا در رابطِ با تؽخیص، پایػ ٍ درهاى بیواری ّای دظتگاُ للب ٍ عرٍق ٍ 

ُ پرظتاری دظتگاُ للب ٍ عرٍق بِ صَرت عولی ٍ  با رٍیىرد تفىر اًتمادی ٍ لضاٍت اصَل هرالبت ّای ٍیص

بالیٌی ٍ تذٍیي برًاهِ هرالبتی جاهع  بِ وار هی گیرد ٍ با ًمػ ٍ عولىرد پرظتاراى در  ٍاحذ ّای تخصصی 

 للب ٍ عرٍق ) ٍاحذ واتتتریعن للبی، آًصیَ گرافی ٍ ًَتَاًی للبی ( آؼٌا هی گردد.

 درس: ّذف کلی

عرٍلی در بیواراى هبتال بِ اختالالت للبی ٍ عرٍلی )ظٌذرم حاد ورًٍری،  ارائِ ٍ واربرد هرالبتْای ٍیصُ  للبی

 بعتری در بخػ هرالبت ٍیصُ  ًارظایی للبی حاد، بیواری ّای دریچِ ای للب(

 اّذاف رفتاری:

 رٍد فراگيراى قادر باشٌذ: در پایاى ایي درس اًتظار هی

 ٍ ؼٌاخت ٍ هعایٌِ فیسیىی بیوار بعتری در بخػ ظی ظی یَبررظی   •

ظاعتِ با َّلتر، آًصیَگرافی  12هاًیتَریٌگ  لیذی، 21ٍ  21،21آؼٌایی با رٍغ ّای تؽخیصی)ًَار للب   •

 عرٍق ورًٍر، آًصیَپالظتی، آؼٌایی اوَ واردیَگرافی تراًط تَراظیه ٍ اوَ واردیَگرافی از طریك هری،
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 ، آؼٌایی با تفعیر اظىي رادیَایسٍتَپ للب، آؼٌایی با ظًََگرافی داپلر عرٍق، تعت ٍرزغ(واتتریساظیَى للب

ارائِ ٍ واربرد هرالبتْای ٍیصُ  للبی عرٍلی در بیواراى هبتال بِ اختالالت للبی ٍ عرٍلی )ظٌذرم حاد ورًٍری،  •

هبتٌی بر یه الگَی هرالبتی با  ًارظایی للبی حاد، بیواری ّای دریچِ ای للب(، بعتری در بخػ هرالبت ٍیصُ

 تاویذ بر هرالبت جاهع ًگر

 تذٍیي برًاهِ ّای بازتَاًی ٍ هراحل بازتَاًی  ٍ اًَاع  بازتَاًی در بیواراى للبی عرٍلی   •

 هرالبت ّای پرظتاری لبل ٍ بعذ از واتتریساظیَى للبی ٍ پیط هیىر •

 پایػ ٍ فٌاٍری: 

ٍ  CVP ،PAPغیر تْاجوی ّوَدیٌاهیه) فؽارخَى، برٍى دُ للبی،  آؼٌایی ٍ بىارگیری پایػ تْاجوی ٍ  •

PCWP ) 

 پایػ ٍ ثبت عالین حیاتی با اظتفادُ از فٌاٍری پیؽرفتِ  •

آؼٌایی با واربرد فٌاٍری )اهَر ظخت افساری، اهَر ًرم افساری،  ظیعتوْای هذیریت اطالعات ٍ  ؼبىِ ٍ  •

 در بخػ ظی ظی یَ  ظاختار آى (

 یادگیری ٍ هْارت آهَزی در زهیٌِ ّای ریل:

 رٍیِ ّای تؽخیصی: 

 تفعیر اوَ واردیَگرافی •،تفعیر الىترٍواردیَگرام •

تفعیر ظًََگرافی داپلر  •،تفعیر اظىي رادیَایسٍتَپ للب ) آهادگی ّای لبل ٍ هذاخالت پط از اًجام آى (  •

 تفعیر تعت ٍرزغ  •،عرٍق

 هحاظبِ دٍز دارٍّا:

 ایٌَترٍپ ّا  •،آًتی آریتوی ّا  •،یتیه ّا ترهبَل •

 وار با تجْیسات :



 (NIBP , SPO2 ,CO2,  TEMP, RESP , ECGّای  وار با هاًیتَریٌگ للبی ٍ تٌفعی)هاشٍل •

 ( داخلی، هَلت ٍ خارجیPacemakerاصَل وار وردى با دظتگاُ ضرباى ظاز للبی ) •

 دفیبریلیؽي ٍ واردیٍَرشى(اصَل وار وردى با دفیبریالتَر ٍ دی ظی ؼَن ) •

 اصَل وار وردى با اًفَریَى پوپ ٍ ظرًگ پوپ •

   DVTاصَل وار وردى با پوپ  •

 (Enhanced External Counter Pulsation )EECPاصَل وار وردى با پوپ  •

 اصَل وار با َّلتر هاًیتَریٌگ للبی ٍ فؽار خَى •

 ؼیَُ ارزیابی داًؽجَ

 آزهَى وتبی ٍرٍدی بخػ  •

  Mini-Cex  ٍDOPSآزهًَْای بالیٌی   •

 ارائِ  پَرت فَلیَ   •

 

 ًحَُ ارزشيابی داًشجَ ٍ بارم هربَط بِ ّر ارزشيابی:

 51ًورُ از  فؼاليت ردیف

 2 اًجام تكاليف در ساهاًِ ًَیذ در زهاى هقرر 0

 2 حضَر بوَقغ در کارٍرزی 5

1 
اًجام هراقبت ّای پرستاری بوَقغ / ٍهٌاسب از 

 ىبيوارا
2 

 2 اهتحاى طَل دٍرُ ٍ پایاى کارٍرزی 4

 
 
 
 



 جدول زمانبندی کارورزی

 کارشٌاسی ارشذ پرستاری هراقبت ّای ٍیژُ 2داًشجَیاى ترم  فراگیران:

 در شيفتْای صبح ٍ ػصر شٌبِ تا پٌج شٌبِ     زمان کارورزی:

 هرکس آهَزشی درهاًی السّرا)س( مکان کاروزی:

 

 تاریخ اساهی
تؼذاد رٍز 

 ٍرزیکار
 تَضيحات استاد باليٌی ًاظر بيوارستاى بخش

2.  
با اًجام ّواٌّگی با 

 داًشجَ

 
5 

CCU    ٍ اٍرزاًس قلب ٍ
 کت لب 

 اقبالیدکتر  ٍ چوراى السّرا)س(
 با سرکشی ٍ ًظارت استاد

 

2.  
با اًجام ّواٌّگی با 

 5 داًشجَ
CCU    ٍ اٍرزاًس قلب ٍ

 کت لب
 دکتر اقبالی السّرا)س( ٍ چوراى

 ی ٍ ًظارت استادبا سرکش
 

 

  هٌابغ اصلی درس٭

1. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing.Mc Graw Hill Education. 2014. Third 

Edition. Section2, 231-263. 

2.  Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition. 2014, vol1.Unit 2,200-453. 

3. Woods, Susan L, Froelicher, Erica, Motzer, Underhill. Cardiac Nursing.2010, 

Lippincott.section1, 18-28. 

4.  Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing.2018, Lippincott Williams & Wilkins. 

Part Three, 143-179. 

Online Data Bases and journals: 
1. Critical Care Nurse - American Association of Critical-Care. Available on 

https://aacnjournals.org/ccnonline 

2. Intensive and Critical Care Nursing 

 


