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مقدمه:

ايي درض هرٍري تر اختالالت ظيعتن للة ٍ ػرٍق ٍ ًيس خراحی للة ٍلفعِ ظيٌِ ٍ رٍغ ّاي تؽخيصی ،درهاًی ٍ

هرالثتی داردّ .وچٌيي تر رٍي درهاى ٍ ادارُ تيواريْاي للثی ػرٍلی ٍ رٍؼْاي تازتَاًی ،تررظی ٍ ؼٌاخت ،ترًاهِ ريسي ٍ ارزياتی تر
اظاض فرايٌذ پرظتاري تاويذ دارد .ايي درض ؼاهل ،هرالثت ّاي ٍيصُ پرظتاري از تيواراى تعتري در تخػ ّاي هرالثت ٍيصُ للة
اظت ٍ داًؽدَ تا تدْيسات

 OHICU ٍ CCUآؼٌا هی ؼَد .تذيي هٌظَر تِ داًؽدَ ووه هی ؼَد .ضوي تلفيك آهَختِ

ّاي خَد تا آهَختِ ّاي لثلی  ،هْارت ّاي تفىر خالقً ،ظريِ ّا ٍ هفاّين پرظتاري را در اهر هرالثت از هذدخَياى تالغً ،يازهٌذ
هرالثت ّاي ٍيصُ للة تِ وار گيرد.

هدف کلی:
اهيذ اظت داًؽدَياى تا وعة ؼٌاخت ًظري ٍ ػولی ػويك تر از اصَل هرالثت ّاي ٍيصُ پرظتاري در دظتگاُ للة ٍ ػرٍق ٍ
خراحی للة ٍ لفعِ ظيٌِ ظطح هؼلَهات ٍ داًػ خَد را در ارتثاط تا هىاًيعن ّاي خثراًی ،پاتَفيسيَلَشي ،تؽخيص ٍ درهاى،
تررظی ٍ ؼٌاخت ٍ هرالثت ّاي هَرد ًياز ه ذدخَياى تا اختالالت در ظيعتن ّاي للة ٍػرٍق ،ارتما دٌّذ ٍ تا اظتخراج دادُ ّاي
رٌّی ٍ ػيٌی ٍ در ًْايت تا ارائِ الذاهات ٍ ترًاهِ ّاي هرالثتی تر اظاض ؼَاّذ ،تَاًائی ظَق دادى هذدخَ تِ ًتايح هَرد اًتظار را
فراّن ًواًيذ

اهداف رفتاری %09 :دانشجویان در پایان کالس قادر باشند:
تا اظتفادُ از داًػ وعة ًوَدُ در ارتثاط تا اختالالت هَرد تحث در ايي درض ٍ ؼٌاخت تيؽتر:
 -1هذدخَياى هثتال تِ اختالالت در ظيعتن ّاي هَرد تذريط را هَرد هؼايٌِ ،تررظی ٍؼٌاخت لرار دٌّذ .
 -2تا اظتٌاد تِ دادُ ّاي رٌّی ٍ ػيٌی حاصل از تررظی ٍ ؼٌاخت تر اظاض فرايٌذ پرظتاري هرالثت در تيوار را ترًاهِ ريسي
ًوايٌذ .
 -3يافتِ ّاي غير طثيؼی للة ٍ ػرٍق را در تررظی ٍ ؼٌاخت للة ٍ ػرٍق هَرد تحث ٍ گفتگَ لرار دّذ.
 -4هرالثتْاي الزم در رٍؼْاي تؽخيصی (الىترٍَّ ،لتر،اوَ ،اظىي ،تعت ٍرزغ،آًسيَگرافی ٍآًصيَپالظتی،ظًََگرافی داپلر
ػرٍلی) را ليعت ًوايذ.
 -5پايػ تْاخوی ٍ غير تْاخوی فؽارخَى ٍ CVP,PAP, PCWP ،هرالثتْاي آى را تَصيف ًوايذ
 -6در  ECGيافتِ طثيؼی ٍ غير طثيؼی هرتَط تِ ظىتِ للثی ٍ تلَن ّاي للثی را تؽخيص تذّذ.
 -7اختالف تيي آريتوی ّاي تْذيذ وٌٌذُ حيات ٍ آريتوی ّاي غير تْذيذ وٌٌذُ را تياى وٌذ ٍ درهاى طثی آريتوی ّا ٍ
هرالثتْاي پرظتاري آى را تَصيف ًوايذ.
 -8دارٍّاي آًتی آريتوی را والض تٌذي ًوَدُ ٍ هرالتثْاي پرظتاري هرتَطِ تِ آى را ليعت ًوايذ.
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هرالثتْاي پرظتاري هرتَطِ تِ آًتی وَاگَاالًتْا (اظترپتَويٌازّ.پاريي ).....را ليعت ًوايذ

 -10تفاٍت تيي وارديَرشى ٍ دفيثرپالظيَى را تياى ًوَدُ ٍ اًذيىاظيَى اظتفادُ از ّر يه را ًام تثرد.

 -11هرالثتْاي پرظتاري هرتَط تِ لثل از اخراي ؼَن(  ٍ )D.Cدر حيي ٍ تؼذ از آى را تياى ًوايذ.
 -12درهاى ٍ هرالثتْاي يه تيوار تا پيط هيىر ٍ  ICDرا تَصيف ًوَدُ ٍ اختالف پيط هيىر دائوی ٍهَلت را همايعِ ًوايذ.
 -13درهاى ٍ هرالثت در يه تيوار ظٌذرم حاد ورًٍري ٍ اًفاروتَض حاد هيَوارد را تَضيح دّذ.
 -14در راتطِ تا پاتَفيسيَلَشي تحراى پرفؽار خًَی ٍ درهاى ٍ هرالثت آى تحث ًوايذ.
 -15درهاى ٍ هرالثت در راتطِ تا تيواري ّاي آئَرت ٍ ػرٍق هحيطی تحث ًوايذ.
 -16در راتطِ تا پاتَفيسيَلَشي ًارظائی حاد للثی ،وارديَهيَپاتی ٍ درهاى ٍ هرالثت آى تحث ًوايذ.
 -17درهاى ٍ هرالثت يه تيوار تا ؼَن وارديَشًيه را تَصيف ًوايذ.
 -18ػولىرد ٍ اًذيىاظيَى دظتگاُ  IABPرا تَضيح ٍ هرالثتْاي پرظتاري آى را تياى ًوايذ.
ً -19اٌّداري ّاي هادرزادي للة ٍ ػرٍق تسري را ليعت ًوايذ
 -20هرالثت ّاي لثل ٍ تؼذ از ػول در خراحی للة ( ٍ )CPBلفعِ ظيٌِ را تحث ًوايذ.
 -21ػَارض تؼذ از ػول در خراحی للة ٍ لفعِ ظيٌِ را تحث ًوايذ .در هَرد ترًاهِ ًَتَاًی تيواريْاي للة ٍ ػرٍق تحث ًوايذ
 -22درهاى ٍ هرالثت تيواريْاي پريىارد ٍ آًذٍوارد ٍ هيَوارد ،تيواريْاي دريچِ ّاي للثی تٌگی ٍ ًارظائی آًْا ٍ هرالثت ّاي
پرظتاري را تَصيف ًوايذ.

روش تدریس:
ايي درض تا اظتفادُ از رٍغ ّاي ظخٌراًی ،تحث در گرٍ ّْاي وَچه ٍ رٍؼْاي اوتؽافی ٍ تا رٍيىرد تفىر اًتمادي ٍ هتوروس تر
حل هعالِ ارائِ خَاّذ ؼذ .داًؽدَياى در هَرد ظَاالت طرح ؼذُ در والض تِ هطالؼات وتاتخاًِ اي ٍ خعتدَ در تاًىْاي
اطالػاتی پرداختِ ٍ در خلعات آيٌذُ در هَرد آى تحث ٍ تثادل ًظر خَاّذ ؼذ .

آمادگی های المز باای دانشجویان قل امزشاو کالس:
 -1حضَر فؼال در وليِ خلعات درض
 -2هطالؼِ هطالة لثل از والض ٍ هرٍر آى تؼذ از والض
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خعتدَ ٍ هطالؼِ در هَرد ظَاالت طرح ؼذُ در والض ٍ ؼروت در تحث گرٍّی
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ارائِ تىاليف در هَػذ همرر ( تصَرت پاٍرپَيٌت )

روش ارمزشیابی:
 -1حضَر فؼال تا آهادگی ٍ هطالؼِ لثلی

ً 5ورُ

 -2ارائِ ظويٌار

ً 25ورُ

 -3آزهَى پاياًی

ً 70ورُ

ظَاالت ازهَى پاياى ترم ؼاهل پرظػ ّاي چٌذ گسيٌِ اي  ،پرظػ ّاي تؽريحی وَتاُ پاظخ ٍ يا تلٌذ پاظخ هی تاؼذ ً .تايح
آزهَى پاياى ترم حذاوثر  10رٍز پط از ترگساري آزهَى اػالم خَاّذ ؼذ

داًؽدَياى ػاللوٌذ در اتتذاي ترم ٍ ؼرٍع والض ّا آهادگی خَد ٍ ًحَُ ؼروت در فؼاليتْاي والظی را تِ اظاتيذ هرتَطِ اػالم ٍ
در طَل دٍرُ تا ّواٌّگی هذرض در والض درض ارائِ خَاٌّذ داد.

سیاست ها و قوانین درس :
داًؽدَ هَظف اظت وِ  -1 :تا اًدام هطالؼِ وتاتخاًِ اي ٍ خعتدَ در تاًىْاي اطالػاتی ،پرٍتىل تراي تيواري ٍ هرالثتْاي آى
تْيِ ًوايذ ٍ در آى تِ تؽخيص پرظتاري  ،درهاى ٍ هرالثت لثل ٍ تؼذ از تيواريْاي للثی ػرٍلی ٍ خراحی للة اؼارُ ًوايذ ٍ در
لالة يه ظويٌار ارائِ ًوايذ.

نحوه باخورد با غیلت و تاخیا در کالس،عد انجا تکالیف و سایا موارد :
 -1رػايت ًظن ٍ ترتية ٍ اصَل اخالق پرظتاري در والض درض الساهی اظت.
 -2حضَر هرتة ٍ توَلغ داًؽدَ در والض درض الساهی ٍ درصَرت ػذم حضَر هٌظن در والض هؽوَل همررات زير خَاّذ ؼذ:
الف-غيثت تيػ از حذ هدـاز ( 4/17ظـاػـات والض) تاػث هحرٍهيت داًؽدـَ از ؼروت در اهتحـاًـات ؼذُ ٍ تايذ ٍاحذ درظی
هدذداً تىرار ؼَد.
ب -غيثت ووتر از  4/17در صَرت غير هداز تَدى هٌدر تِ وعر ًورُ ( تِ ازاي ّر غيثت ً 1ورُ ) خَاّذ ؼذ
ج -در صَرت داؼتي تأخير تيػ از  10دليمِ از داًؽدَ اًتظار هی رٍد وِ از ٍرٍد تِ والض اختٌاب ٍرزيذُ ٍ تذيي ٍظيلِ در حفظ
ًظن والض ظْين تاؼذ.
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