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مقدمه:
ثیوبراى دارای ٍضؼیت ثحزاًی ًیبسهٌذ هزالجتْبی ٍیضُ ٍپیؾزفتِ هی ثبؽٌذ ثِ ایي هٌظَر داًؾدَیبى وبرؽٌبعی پزعتبری ًیبس دارًذ تب ثب
هزالجت ّبی پزعتبری اس ایي ثیوبراى آؽٌب گزدًذ.ایي درط ؽبهل ،هزالجت ّبی پزعتبری خبؿ اس ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ ّبی هزالجت
ٍیضُ اعت .ثذیي هٌظَر ثِ داًؾدَ ووه هی ؽَد تب ضوي تلفیك آهَختِ ّبی خَد ثب آهَختِ ّبی لجلی  ،هْبرت ّبی تفىز خالق،
ًظزیِ ّب ٍ هفبّین پزعتبری را در اهز هزالجت اس هذدخَیبى ثشرگغبل ٍ عبلوٌذ ًیبسهٌذ هزالجت ّبی ٍیضُ پزعتبری ثِ وبر گیزد.

هدف کلی:
افشایؼ آگبّی ٍ ایدبد تَاًبیی در داًؾدَ ثِ هٌظَ ارائِ هزالجت ّبی پزعتبری در ثخؼ ّبی هزالجت ٍیضُ ً ،حَُ ثزرعی ًیبسّبی ثیوبر،
تقوین گیزی هٌبعت ٍ اًتخبة اٍلَیت ّب در ثیوبراى هجتالثِ اختالالت للجی – ػزٍلی  ،تٌفغی  ٍ ،ولیَی ثب تأویذ ثز هالحظبت دٍراى
عبلوٌذیًَ ،تَاًی ٍ آهَسػ ثِ ثیوبرٍ خبًَادُ اٍ.
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اهداف رفتاری %09 :دانشجویان در پایان کالس قادر باشند:
ً .1مؼ پزعتبر ثخؼ هزالجت ٍیضُ در فؼبلیتْبی ارتمبء عالهتی را تَفیف ًوبیذ.
ّ .2ذف ٍاخشاء افلیًٍ ICUیبسّبٍهؾىالت ثیوبرٍخبًَادُ رادرایي ثخؾْب ٍلَاػذ اخاللی ٍلبًًَی آى را ثیبى ًوبیذ.
 .3در  ECGاهَاج فبفلِ ّب را هؾخـ ًوَدُ ٍ ثب همبدیز ٍ اؽىبل عجیؼی همبیغِ ًوبیذ.
 .4در  ECGتؼذاد ضزثبى للت را هقبحجِ ًوَدُ ٍ هحَر للت را ثز اعبط دٍلیذ AVF ٍ D 1تؼییي ًوبیذ.
 .5اختال ف لیذ ّبی ته لغجی ٍ دٍ لغجی را ثیبى ًوبیذ ٍ هحلْبی هزثَط ثِ لیذّب ی خلَ عیٌِ ای ٍرا هؾخـ ًوبیذًٍ .یش
ثتَاًذ تؼییي هحَر للت ًوبیذ
 .6اختالف ثیي آریتوْبی تْذیذ وٌٌذُ حیبت ٍ آریتوْب غیز تْذیذ وٌٌذُ را ثیبى وٌذ.
 .7درهبى عجی آریٌوْب ٍ هزالجتْبی پزعتبری در آى را تَفیف وٌذ.
 .8تفبٍت ثیي وبردیَرصى ٍ دفیجزپالعیَى را ثیبى ًوَدُ ٍاًذیىب عیَى اعتفبدُ اس ّز یه را ًبم ثجزد.
 .9هزالجتْبی پزعتبری هزثَط ثِ لجل اس اخزای ؽَن(  ٍ )D.Cدر حیي ٍ ثؼذ اس آى را ثیبى ًوبیذ.

 .10درهبى ٍ هزالجتْبی یه ثیوبر ثب پیظ هیىز را تَفیف ًوَدُ ٍ اختالف پیظ هیىز دائوی ٍهَلت را همبیغِ ًوبیذ.
 .11درهبى ٍ هزالجت در یه ثیوبر هؾىَن ثِ اًفبروتَط هیَوبرد یب اًفبروتَط حبد هیَوبرد را تَضیح دّذ.
 .12دارٍّبی آًتی آریتوی را والط ثٌذی ًوَدُ ٍ هزالتجْبی پزعتبری هزثَعِ ثِ آى را لیغت ًوبیذ.
 .13هزالجتْبی پزعتبری هزثَعِ ثِ آًتی وَاگَاال ًْب(اعتزپتَویٌبسّ.پبریي ).....را لیغت ًوبیذ

 .14درهبى یه ثیوبر ثب ؽَن وبردیَصًیه را تَفیف ًوبیذٍ.دعتگب ُ IABPراتَفیف ٍ وبرآئی ٍ وبرثزد آى راتَضیح دّذ.
 .15هزالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اس ػول را در اًَاع خزاحی للت تَضییح دّذ.
ً .16برعبًی تٌفغی را تؼزیف ًوبیذ.
 .17ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبی ًبرعبیی تٌفغی را ثیبى ًوبیذ .
 .18رٍؽْبی درهبًی در ًبرعبئی تٌفغی را ثیبى ًوبیذ ٍ هزالجت پزعتبری ثز اعبط فز آیٌذ پزعتبری را در ثیوبراى ثب ًبرعبئی حبد
تٌفغی را تَضییح دّذ.
 .19اًَاع تَْیِ دٌّذُ ّبی حدوی  ،فؾبری ٍ سهبًی را ثیبى ًوبیذ
 .20رٍؽْبی خذاعبسی ثیوبر اس دعتگبُ را ثیبى ًوبیذ.
 .21افَل هزالجت ّبی پزعتبری اس ثیوبر تحت تَْیِ هىبًیىی را ؽزح دّذ..
 .22ػالئن ٍ ًؾبًِ ّب ٍ ایتَلَصی  ،درهبى ًبرعبئی حبد ٍ هشهي ولیِ را هَرد همبیغِ لزار دّذ.
 .23ثِ ثیوبراى هجتال ثِ ًبرعبئی ولیِ ثز اعبط فزآیٌذ پزعتبری هزالجت ارائِ ًوبیذ.
 .24اخشاء هختلف دعتگبُ ّوَدیبلیش ٍ ًحَُ ػولىزد آى را تَفیف ًوبیذ.
 .25افَل آهبدُ عبسی ثیوبر ثزای ثزای ّوَدیبلیش را تَفیف ًوبیذ.
 .26رصین غذایی ثیوبراى ّوَدیبلیش را تَفیف ًوبیذ.
 .27رٍؽْبی دعتیبثی ثِ ػزٍق ٍ ًحَُ هزالجت هزثَعِ را همبیغِ ًوبیٌذ.
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 .28افَل هزالجت پزعتبری اس پیًَذ ولیِ را تَفیف ًوبیذ.

رٍش تدریس:
هغبلت درعی ثِ ؽیَُ عخٌزاًی ،ثحث گزٍّی ،پزعؼ ٍ پبعخ ثب ثىبرگیزی افَل فحیح تذریظ ،اعتفبدُ اس اهىبًبت آهَسؽی
(ٍایت ثَرد ٍ هبصیهً ،وبیؼ اعالیذ ٍ فیلن ّبی آهَسؽی) ٍ هٌبثغ وتبثخبًِ ای هؼزفی ؽذُ تَعظ هذرعیي در والط ارائِ هی ؽَد.
آهبدگی ّبی الزم برای داًطجَیبى قبل ازضرٍع كالس :هغبلؼِ ٍ آؽٌبیی ثب هجحث والط ٍ وغت آهبدگی خْت پزعؼ ٍ
پبعخ هجحث خلغِ لجل
رٍش ارائِ فیدبک  :ثؼذ اس ّز ثبر پزعؼ ٍ پبعخ هجحث لجلی درط خَاة فحیح عَاالت ثِ ثحث گذاؽتِ هی ؽَد ٍ ثذیي ٍعیلِ
ثبسخَرد السم ثِ داًؾدَیبى دادُ خَاّذ ؽذ.
رٍشارزضیببی :
الف) آزهَى هیبى ترم 50 :درفذ (ً 10وزُ اس ً 20وزُ)
 عَاالت آسهَى ؽبهل پزعؼ ّبی چٌذ گشیٌِ ای ،پزعؼ ّبی تؾزیحی وَتبُ پبعخ ٍ یب ثلٌذ هی ثبؽذ.
 تبریخ اهتحبى هیبى تزم در خذٍل سهبًجٌذی هؾخـ ؽذُ اعت ٍلی در فَرت فالحذیذ اعبتیذ لبثل تغییز خَاّذ ثَد ٍ
ثب ّوبٌّگی اعبتیذ درط ًٍوبیٌذ ُ والط درهحذٍدُ سهبًی اهتحبًبت هیبى تزم اػالم خَاّذ ؽذ .فزفت ثزای اػتزاك ثِ
ًوزُ حذاوثز تب عِ رٍس ثؼذ اس اػالم ًوزُ در ثَرد گزٍُ ثب حضَر داًؾدَ ٍخَد دارد.
ة) آزهَى پبیبى ترم 50 :درفذ ًوزُ (ً 10وزُ اس ً 20وزُ)
 عَاالت آسهَى ؽبهل پزعؼ ّبی چٌذ گشیٌِ ای ،پزعؼ ّبی تؾزیحی وَتبُ پبعخ ٍ یب ثلٌذ هی ثبؽذ.
 تدشیِ ٍ تحلیل عَاالت آسهَى تَعظ هزوش هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽىی در ّز تزم اًدبم هی ؽَد ٍ ًتبیح آى در
اختیبر هغئَل درط لزار هی گیزد ٍ هغئَل درط اعتبد هزثَعِ را در خزیبى ًتیدِ آًبلیش عَاالت ثِ هٌظَر حذف یب افالح
عَال لزار خَاّذ داد.
ً تبیح آسهَى پبیبى تزم حذاوثز  6رٍس پظ اس ثزگشاری آسهَى اػالم خَاّذ ؽذ ٍ فزفت ثزای اػتزاك ثِ ًوزُ حذاوثز عِ
رٍس ثؼذ اس اػالم ًوزُ در عبیت هی ثبؽذ.
 تبریخ اهتحبى پبیبى دٍرُ  :عجك خذٍل سهبًجٌذی آهَسػ
 فعبلیت كالسی داًطجَ  :اعتبد هزثَعِ هدبس اعت تب عمف ً 2وزُ ثب تَخِ ثِ فؼبلیت والعی داًؾدَ (ؽزوت فؼبل در
ثحث ٍ پبعخگَئی ثِ ع ئَاالت هغزح ؽذُ در والط درط ،داؽتي تفىز اًتمبدی ،اؽبرُ ثِ یبفتِ ّبی خذیذ ػلوی) ثِ ًوزُ
ًْبیی داًؾدَ اضبفِ ًوبیذ.
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:سیبست ّب ٍ قَاًیي درس
. رػبیت ًظن ٍ تزتیت ٍ افَل رفتبر آوبدهیه در والط درط الشاهی اعت
 حضَر هزتت ٍ ثوَلغ داًؾدَ در والط درط الشاهی ٍ درفَرت ػذم حضَر هٌظن در والط هؾوَل همزرات سیز خَاّذ
:ؽذ
 عـبػـبت والط) ثبػث هحزٍهیت داًؾدـَ اس ؽزوت در اهتحـبًـبت ؽذُ ٍ ثبیذ ٍاحذ درعی4/17( غیجت ثیؼ اس حذ هدـبس-الف
.هدذداً تىزار ؽَد
. در فَرت غیز هدبس ثَدى هٌدز ثِ وغز ًوزُ خَاّذ ؽذ4/17  غیجت ووتز اس-ة

: ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ4/17  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت غیز هَخِ در والط درط در عمف ووتز اس-ج
 لبثل ثخؾؼ:ِیه خلغِ غیجت غیز هَخ
ُ ًوز1  وغز:ِدٍ خلغِ غیجت غیز هَخ
ُ ًوز2/25  وغز:ِعِ خلغِ غیجت غیز هَخ
ُ ًوز4  وغز:ِچْبر خلغِ غیجت غیز هَخ
:هٌببع اصلی ٍضرٍری یبدگیری
1- Urden,Linda.D.Stacy.Kathleen .Lough,Mary. Critical Care Nursing.Seventh Edition .Mosby Co.2014.
section 1,2critical care unite.pp.1-14.
section 5,patient and Family Education pp.39-48
section 6,Psychosocial Alterationpp.58-68.
Section20,Pacemaker.504-516. Thrombolytic Therapy.520-536.
Section 21-25,Plumonary Therapeutic Management567- 680.
Section31, Renal Disorder and Therapeutic Management.813-830.
2-Urden,Linda D.Stacy.Kathleen .Lough,Mary.Priorities In Critical Care Nursing.Fifth Edition .Mosby
Co.2008.unites 1,2,3.4.6.
3-Lemone.P and Bruke.k.Medical Surgical Nursing .Critical Thinking in Client Care.4 th edition,pearson prentice
hall.2008.
Hemodialysis.
.1387 ،  اًتؾبرات ثؾز یICU،CCU ،ّوَدیب لیش،ُهزالجتْبی پز عتبر ی درثخؾْب ی ٍیض.هحغي.علیوبًی. هحوذ رضب.ػغگز ی-1
.1394. ُاًتؾبرات تیوَرساد. ICU ٍ  ًىبت ولیذی در خزاحی للت.  هحغي، هیزهحوذفبدلی-2
. 13920.اًتؾبرات ًَر داًؼ،  ٍ ّوَدیبلیشICU.CCU هزالجتْبی ٍیضُ در.حغیي. ؽیزی.هفزد. ًیه رٍاى-3
.277-241 خزاحی للت ؿ12 فقل

277-241 خزاحی للت ؿ12 فقل

4-1 هفَْم ٍاحذهزالجت ٍیضُ ؿ1فقل
:هٌبثغ ثیؾتز ثزای یبدگیزی

1-.Woods, Susan L. Froelicher, Erica .Motzer, Underhill. Cardiac Nusing. Sixfth Edition .Lippincott.2010.
chapter 1- Action Potention.pp.18-28.
chapter 15 - Electerocardiography pp.300-327.
Chapter16 - Arhythmias pp.333-364.
chapter 22- Acute Coronery Syndrome.pp.511-531.
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Chapter 23- PCI. pp.541-550.
Chapter 28PM and ICD. pp.655-690.
2.Karch.M.Amy.Focus on Nursing Pharmacology.Lippincott willams.2003.pp:605-640.
3.Moser.D,Riegel.B,Cardiac Nursing A Companion to Braunwald's heart disease,Sanders .Elsiver.Cardiac Surgery
960-1000.
4.Hardine,Sonya,R.Kaplow.Roberta.Cardiac Surgery Essentials for Critical Care Nursing.Jones and
Bartlett,2010.chapter4,5,7,10.pp53-170.
 -4ثله,خَیظّ.بٍوظ,خیي.پزعتبری داخلی ٍخزاحی.خلذاٍل ثیوبریْبی للت ٍػزٍق.هتزخویي اػضبئ ّیئت ػلوی داًؾىذُ پشعتبری اففْبى,اًتؾبرات
داًؾگبُ ػلَم پضؽىی اففْبى.1384،فقل  59ؿ246-223
-5پزعتبرًٍبرعبئی ولیَی.گزٍُ ًَیغٌذگبى ادارُ پیًَذ ٍثیوبیْبی خبؿٍ.سارت ثْذاؽت ٍدرهبى.اًتؾبرات تٌذیظ 1387
 -6تالى "هزالجت ٍیضُ پزعتبری " تزخوِ فبعوِ اعوبػیل سادُ ًَلب ًی ً.ؾز حىین .1391
-7اػضبئ ّثئت ػلوی داًؾىذُ پشعتبری اففْبى،ارتمبء عالهت للت ٍیضُ پزعتبراى.اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پضؽىی اففْبى.1384،فقل دٍهـ21 -111
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اول
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دوم
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3-5

دیبلیش ففبلی ٍهزالجتْبی پزعتبری آى

دهن

سه شنبه

:9/23/7

21-23

اًَاع رٍػ ّبی اوغیضى درهبًی ٍ ثزلزاری راُ َّایی هقٌَػی

یازدهن

چهار شنبه

:9/23/8

9-21

ؽٌبخت اًَاع دیظ ریتوْبی دّلیشی – درهبى ٍ هزالجت ّبی پزعتبری آى

دوادهن

شنبه

:9/23/21

3-5

پیًَذ ولیِ ٍ ٍهزالجتْبی پزعتبری آى

سیسدهن

سه شنبه

:9/23/24

21-23

ؽٌبخت اًَاع دیظ ریتوْبی ثغٌی – درهبى ٍ هزالجت ّبی پزعتبری آى

چهاردهن

چهارشنبه

:9/23/25

9-21

دعتگبُ تَْیِ هىبًیىی (هَارد اعتفبدُ ،اًَاع ،پبراهتزّبی تٌظیوی ،رٍػ اتقبل ثِ ثیوبر ٍ)...

پانسدهن

شنبه

:9/23/28

3-5

دفیجیزال تَر وبؽتٌی)ٍ (ICDهزالجتْب

شانسدهن

سه شنبه

:9/23/31

21-23

اًَاع هذ ّب ٍ وبرثزد آًْب در ثیوبراى هتفبٍت ،عیغتن ّؾذار در دعتگبُ تَْیِ هىبًیىی

خانن دکتر غفاری

هفدهن

چهارشنبه

:9/23/32

9-21

هزالجتْبی پزعتبری اس ثیوبراى تحت ًٍتیال تَر

خانن دکتر غفاری

هجدهن

شنبه

::/2/27

3-5

وٌتزل ػَارك ًبؽی اس اًفبروتَط هیَوبرد ٍ هزالجتْبی پزعتبری آى

نوزدهن

سه شنبه

::/2/2:

21-23

خذاعبسی ثیوبر اس ًٍتیالتَ ر

خانن دکتر غفاری

بیستن

شنبه

::/2/34

3-5

ثبستَاًی تٌفظ در ICU

خانن دکتر غفاری

بیست و یک

سه شنبه

::/2/37

21-23

اهتحبى هیبى تزم

بیست و دو

شنبه

::/2/41

3-5

خانن دکتر غفاری
خانن دکتر هاشوی
خانن دکتر غفاری
خانن خیرالهی
خانن دکتر هاشوی
خانن خیرالهی
خانن دکتر غفاری

ؽٌبخت دعتگبُ دفیجزیالتَر – تَضیح ٍ اًذیىبعیَى دفیجزیالعیَى ٍوبردیَرصى /دعتگبُ

اختالالت هزثَط ثِ عیغتن ّذایتی – اًَاع ثلَن ّب ٍهزالجتْب ٍاًَاع آ ى ٍ PMهزالجتْبی
پزعتبری
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خانن خیرالهی

خانن خیرالهی

خانن خیرالهی

بیست و سه

سه شنبه

::/3/3

21-23

 PCI ٍ CABGهزالجتْبی پزعتبری در خزاحی للت،

خانن خیرالهی

بیست و چهار

شنبه

::/3/7

3-5

دعتگبُ  ٍ CPBوٌتزل ػَارك

خانن خیرالهی

بیست و پنجن

سه شنبه

::/3/:

21-23

ثبستَاًی در CCU

خانن خیرالهی
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