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هقذهِ:
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 خالقً ،ظزیِ ّب ٍ هفبّین پزعتبری را در اهز
هزالجت اس هذدخَیبى ثشرگغبل ٍ عبلوٌذ ًیبسهٌذ هزالجت ّبی ٍیضُ پزعتبری ثِ وبر گیزد.

اّذاف کلی:
آؽٌب وزدى داًؾدَ ثب 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.
ً -1مؼ پزعتبر ثخؼ هزالجت ٍیضُ در فؼبلیتْبی ارتمبء عالهتی را تَفیف ًوبیذ.
 -2تئَری آهَسػ ٍ یبدگیزی را در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ للجی ثِ وبر ثزد..
 -3یه ثزًبهِ آهَسؽی ثزای ثیوبر در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ تزعین ًوبیذ.
 -4ووه در یبدگیزی ثیوبر ٍ خبًَادُ اػ در عبسگبری ثب ثیوبری خقَفب" سهبًی وِ حبالت تْذیذ وٌٌذُ حیبت ثَخَد هی آیذ ٍ چگًَگی
ووه گیزی اس هٌبثغ ووه را هؾخـ ًوبیذ

اّذاف رفتاری:
اّذاف اختصاصی درض :
ّ -1ذف ٍاخشاء افلیًٍ ICUیبسّبٍهؾىالت ثیوبرٍخبًَادُ رادرایي ثخؾْب ٍلَاػذ اخاللی ٍلبًًَی آى را ثیبى ًوبیذ.
 -2در  ECGاهَاج فبفلِ ّب را هؾخـ ًوَدُ ٍ ثب همبدیز ٍ اؽىبل عجیؼی همبیغِ ًوبیذ.
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 -3در  ECGتؼذاد ضزثبى للت را هقبحجِ ًوَدُ ٍ هحَر للت را ثز اعبط دٍلیذ AVF ٍ D 1تؼییي ًوبیذ.
 -4اختالف 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

 -5اختالف ثیي آریتوْبی تْذیذ وٌٌذُ حیبت ٍ آریتوْب غیز تْذیذ وٌٌذُ را ثیبى وٌذ.
 -6درهبى عجی آریٌوْب ٍ هزالجتْبی پزعتبری در آى را تَفیف وٌذ.
 -7تفبٍت ثیي وبردیَرصى ٍ دفیجزپالعیَى را ثیبى ًوَدُ ٍاًذیىب عیَى اعتفبدُ اس ّز یه را ًبم ثجزد.
 -8هزالجتْبی پزعتبری هزثَط ثِ لجل اس اخزای ؽَن(  ٍ )D.Cدر حیي ٍ ثؼذ اس آى را ثیبى ًوبیذ.

 -9درهبى ٍ هزالجتْبی یه ثیوبر ثب پیظ هیىز را تَفیف ًوَدُ ٍ اختالف پیظ هیىز دائوی ٍهَلت را همبیغِ ًوبیذ.
 -10درهبى ٍ هزالجت در یه ثیوبر هؾىَن ثِ اًفبروتَط هیَوبرد یب اًفبروتَط حبد هیَوبرد را تَضیح دّذ.
-11دارٍّبی آًتی آریتوی را والط ثٌذی ًوَدُ ٍ هزالتجْبی پزعتبری هزثَعِ ثِ آى را لیغت ًوبیذ.
-12هزالجتْبی پزعتبری هزثَعِ ثِ آًتی وَاگَاال ًْب(اعتزپتَویٌبسّ.پبریي ).....را لیغت ًوبیذ

 -12درهبى یه ثیوبر ثب ؽَن وبردیَصًیه را تَفیف ًوبیذٍ.دعتگب ُ IABPراتَفیف ٍ وبرآئی ٍ وبرثزد آى راتَضیح دّذ.
 -13هزالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اس ػول را در اًَاع خزاحی للت تَضییح دّذ.
ً -14برعبًی تٌفغی را تؼزیف ًوبیذ.
 -15ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبی ًبرعبیی تٌفغی را ثیبى ًوبیذ .
 -16رٍؽْبی درهبًی در ًبرعبئی تٌفغی را ثیبى ًوبیذ ٍ هزالجت پزعتبری ثز اعبط فز آیٌذ پزعتبری را در ثیوبراى ثب ًبرعبئی حبد تٌفغی را تَضییح
دّذ.
 -17اًَاع تَْیِ دٌّذُ ّبی حدوی  ،فؾبری ٍ سهبًی را ثیبى ًوبیذ
 -19رٍؽْبی خذاعبسی ثیوبر اس دعتگبُ را ثیبى ًوبیذ.
 -20افَل هزالجت ّبی پزعتبری اس ثیوبر تحت تَْیِ هىبًیىی را ؽزح دّذ..
 -21ػالئن ٍ ًؾبًِ ّب ٍ ایتَلَصی  ،درهبى ًبرعبئی حبد ٍ هشهي ولیِ را هَرد همبیغِ لزار دّذ.
 -22ثِ ثیوبراى هجتال ثِ ًبرعبئی ولیِ ثز اعبط فزآیٌذ پزعتبری هزالجت ارائِ ًوبیذ.
 -23اخشاء هختلف دعتگبُ ّوَدیبلیش ٍ ًحَُ ػولىزد آى را تَفیف ًوبیذ.
 -24افَل آهبدُ عبسی ثیوبر ثزای ثزای ّوَدیبلیش را تَفیف ًوبیذ.
 -25رصین غذایی ثیوبراى ّوَدیبلیش را تَفیف ًوبیذ.
 -26رٍؽْبی دعتیبثی ثِ ػزٍق ٍ ًحَُ هزالجت هزثَعِ را همبیغِ ًوبیٌذ.
 -27افَل هزالجت پزعتبری اس پیًَذ ولیِ را تَفیف ًوبیذ.

رٍغ تذریط:
هغبلت درعی ثِ ؽیَُ عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍپبعخ  ،ثحث گزٍّی ٍارائِ هَضَع تَعظ گزٍُ اًتخبثی داًؾدَیبى ثِ فَرت پزعؼ ٍپبعخ اعتبد اس
آًبى در والط ٍ ،اعتفبدُ اس اهىبًبت آهَسؽی (اٍرّذ  ،پبٍرپَیٌت  ،فیلن ٍگچ ،تختِ عیبُ ٍ ) ...هٌبثغ وتبثخبًِ ای هؼزفی ؽذُ تَعظ اعبتیذ درط
گزٍُ پزعتبری ٍیضُ خَاّذ ثَد

رٍغ ارزؼیابی:
* ًحَُ ارزؼیابی داًؽجَ ٍ بارم هربَط بِ ّر ارزؼیابی :
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 %40 -1آسهَى هیبى تزم ( تبریخ اهتحبى هیبى تزم 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.
 %5 -2پزعؼ ٍ پبعخ والعی (حضَر فؼبل در والط ٍ تفغیز چٌذ ًوًَِ ًَار الىتزٍوبردیَگزام در والط تَعظ ّز داًؾدَ )

 %55 -3آسهَى پبیبى دٍرُ در تبریخ تؼییي ؽذُ اس عَی آهَسػ داًؾىذُ ٍ ؽبهل هجبحث  ، ICUاداهِ ICU (CCUللت) ثقَرت تغتی چْبر
گشیٌِ ای ٍ تؾزیحی هی ثبؽذ.
فزفت ثزای اػتزاك ثِ ًوزُ حذاوثز تب عِ رٍس ثؼذ اس اػالم ًوزُ در عبیت ثب حضَر داًؾدَ ٍخَد دارد.
تدشیِ ٍ تحلیل عَاالت آسهَى تَعظ هزوش هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽىی در ّز تزم اًدبم هی ؽَد ٍ ًتبیح آى در اختیبر هغٍَل درط لزار
هی گیزد ٍ اعبتیذ اس ًتبیح آى در افالح عَاالت اعتفبدُ ًوَدُ ٍاعتفبدُ خَاٌّذ ًوَد.
* ظیاظت ّا ٍقَاًیي درض :
حضَر هٌظن ٍ بِ هَقغ درکالض درض.
درفَرت تأخیز داًؾدَ در والط درط ثبیذ پب عخگَ ثبؽذ ٍدر فَرت تىزار غیجت هحغَة خَاّذ ؽذ
در فَرت غیجت ثیؼ اس  4/17ففز هحغَة خَاّذ ؽذ یب در فَرت هدبس ثَدى ثب تؾخیـ ؽَرای آهَسؽی داًؾىذُ درط حذف خَاّذ ؽذ  .اس غیجت ّبی

غیز هدبسووتز اس ً 4/17یش ًوزُ وغز گزدد(جً -حَُ ثزخَرد ثب غیجت غیز هَخِ در والط درط در عمف ووتز اس  4/17ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ:
غیجت غیز هَخِ :دٍ خلغِ غیجت غیز هَخِ :وغز ً 1وزُ،عِ خلغِ غیجت غیز هَخِ :وغز ً 2/25وزُ،چْبر خلغِ غیجت غیز هَخِ :وغز ً 4وزُ

* هٌابغ اصلی درض

( ػٌَاى وتبة ً ،بم ًَیغٌذُ ،عبل ٍ هحل اًتؾبر ً ،بم ًبؽز ،ؽوبرُ فقَل یب ففحبت هَرد ًظز در ایي درط – در فَرتی وِ هغبلؼِ ّوِ وتبة

یب ّوِ هدلذات آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضزٍری ًجبؽذ).
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.
-1خلیفِ ساد ُ,افغز.وبرثزد ًظبست ٍراٌّوبئی ثبلیٌی درثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ للت ,اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پضؽىی اففْبى.1384،فقل,3 ,2
 -2هیزهحوذفبدلی ،هحغي ً .ىبت ولیذی در خزاحی للت ٍ . ICUاًتؾبرات تیوَرسادُ .1394.

ً-3یه رٍاى .هفزد .ؽیزی.حغیي.هزالجتْبی ٍیضُ در ّ ٍ ICU.CCUوَدیبلیش ،اًتؾبرات ًَر داًؼ. 13920.
فقل 1هفَْم ٍاحذهزالجت ٍیضُ ؿ4-1

فقل  12خزاحی للت ؿ277-241

فقل  12خزاحی للت ؿ.277-241

هٌابغ بیؽتر برای یادگیری:
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.
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chapter 22- Acute Coronery Syndrome.pp.511-531.
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 9601000.
4.Hardine,Sonya,R.Kaplow.Roberta.Cardiac Surgery Essentials for Critical
Care
Nursing.Jones and
Bartlett,2010.chapter4,5,7,10.pp53-170.
-1ػغگز ی .هحوذ رضب.علیوبًی.هحغي.هزالجتْبی پز عتبر ی درثخؾْب ی ٍیضُّ،وَدیب لیش ICU،CCU ،اًتؾبرات ثؾز ی .1387 ،
فقل 1هزا لجتْبی پز عتبر ی درثخؾْب ی ٍیضُ - /فقل  5الىتزٍ وبرد یَ گزام -
فقل  6ثیوب ریْب ی ؽزیب ى وزٍ ًز -/فقل  8ؽَن وبر دیَ ص ًیه - /فقل  10ٍ11پیظ هیىز-
-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 اف فْبى،ارتمبء عالهت للت ٍیضُ پزعتبراى.اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پضؽىی اففْبى.1384،فقل دٍهـ21 -111
پایگاّْای ایٌترًتی قابل اظتفادُ برای درض:
*www.ash.us.org.,www.americanheart.org,www.med.umn.edu,www.surgical-

tutor.org.uk,www.datascope.com.,www.hfsa.org.,www.Americanheart.org.,www.acc.org.www.jacaho.org.RnCeus.com
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ػٌَاى درض  :پرظتاری ٍیصُ
ظال تحصیلیً 97-98 :یوعال اٍل
هکاى کالض  :کالض  2داًؽکذُ پرظتاری

زهاى کالض :ؼٌبِ ،ظِ ؼٌبِ ٍ جْارؼٌبِ
برًاهِ جذٍل زهاى بٌذی درض پرظتاری ٍیصُ داًؽجَیاى ترم  6پرظتاری
رٍز

تاریخ

ظاػت

هذرض

هبحث

رئَض هطالب

ؼٌبِ

97/6/31

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

تَضیح برًاهِ درض -بیاى اّذاف  ،خصَصیات ٍ اجساء بخػ ّای ٍیصٍُ-قَاًیي

ظِ ؼٌبِ

97/7/3

12-10

خاًن خیرالْی

CCU

چْارؼٌ

97/7/4

10-8

خاًن خیرالْی

CCU

ؼٌبِ

97/7/7

4-2

خاًن ؼاّقلیاى

ّوَدیالیس

ًارظائی هسهي کلیَی ٍ هراقبتْای پرظتاری آى

حرفِ ای ٍ اخالقی آى
ؼٌاخت الکترٍفیسیَلَشی قلب  /هفَْم دیَالریساظیَى ٍریَالریساظیَى  ،هٌحٌی
پتاًعیل ػول
بِ

ؼٌاخت ریتن ظیٌَظی -تَضیح اًَاع لیذّای الکترٍکاردیَگرام ٍ تؼییي هحَر
قلب

ظِ ؼٌبِ

97/7/10

12-10

خاًن خیرالْی

CCU

اصَل درهاى ٍهراقبتْای پرظتاری در آریتویْا ٍدارٍّای آًتی آریتوی

چْارؼٌ

97/7/11

10-8

خاًن خیرالْی

CCU

ؼٌاخت اًَاع دیط ریتوْای دّلیسی – درهاى ٍ هراقبت ّای پرظتاری آى

ؼٌبِ

97/7/14

4-2

خاًن ؼاّقلیاى

ّوَدیالیس

هراقبتْای پرظتاری در بیوار تحت ّوَدیالیس

ظِ ؼٌبِ

97/7/17

12-10

خاًن خیرالْی

CCU

ؼٌاخت اًَاع دیط ریتوْای بطٌی – درهاى ٍ هراقبت ّای پرظتاری آى

جْارؼٌ

97/7/18

10-8

خاًن خیرالْی

CCU

ؼٌاخت دظتگاُ دفیبریالتَر – تَضیح ٍ اًذیکاظیَى دفیبریالظیَى ٍکاردیَرشى

ؼٌبِ

97/7/21

4-2

خاًن ؼاّقلیاى

ّوَدیالیس

دیالیس صفاقی ٍهراقبتْای پرظتاری آى

ظِ ؼٌبِ

97/7/24

12-10

دکتر اقبالی

CCU

اختالالت هربَط بِ ظیعتن ّذایتی – اًَاع بلَك ّا ٍهراقبتْا ٍاًَاع آ ىٍ PM

چْارؼٌ

97/7/25

10-8

دکتر اقبالی

CCU

ؼٌبِ

97/7/28

4-2

خاًن ؼاّقلیاى

ّوَدیالیس

پیًَذ کلیِ ٍ هراقبتْای پرظتاری آى

ظِ ؼٌبِ

97/8/1

12-10

دکتر اقبالی

CCU

کٌترل ػَارض ًاؼی از اًفارکتَض هیَکارد ٍ هراقبتْای پرظتاری آى

چْارؼٌ

97/8/2

10-8

بِ

/دظتگاُ دفیبیرال تَر کاؼتٌی)ٍ (ICDهراقبتْا

بِ

هراقبتْای پرظتاری
بِ

ظٌذرم حاد کرًٍرٍهراحل آظیب ػضلِ قلبی در الکترٍ کاردیَ گرام – – کٌترل
درد ظیٌِ

اهتحاى هیاى ترم

بِ
ؼٌبِ

97/8/5

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

کَئیس آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی تٌفط – ارزیابی پرظتاری دظتگاُ تٌفط

ؼٌبِ

97/8/12

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

ًارظایی حاد تٌفعی -تؽخیص ٍدرهاى

ظِ ؼٌبِ

97/8/15

12-10

دکتر اقبالی

CCU

 CCUتَاًبخؽی بیواراى در اًفارکتَض هیَکارد

ؼٌبِ

97/8/19

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

هراقبت ّای پرظتاری در ًارظایی حاد تٌفعی,

ظِ ؼٌبِ

97/8/22

12-10

دکتر اقبالی

CCU

هراقبتْای پرظتاری در جراحی قلبCABG ٍ PCI ،

ؼٌبِ

97/8/26

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

اصَل تَْیِ هکاًیکی ٍ رٍؼْای آى

ظِ ؼٌبِ

97/8/29

12-10

دکتر اقبالی

CCU

ٍ کٌترل ػَارض CPBدظتگاُ

ؼٌبِ

97/9/3

4-2

دکتر ایرج پَر

اICU

اًَاع ًٍتیالتَرّاٍ کار باًٍتیالتَر  ،تٌظین دظتگاّْای تَْیِ هکاًیکی ٍ ظیعتن

ؼٌبِ

97/9/10

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

هراقبتْای پرظتاری از بیواراى تحت ًٍتیال تَر

ؼٌبِ

97/9/17

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

جذاظازی بیوار از ًٍتیالتَ ر

ؼٌبِ

97/9/24

4-2

دکتر ایرج پَر

ICU

بازتَاًی تٌفعی در بیواراى بعتری در ICU

ّؽذار در آى

5

