شناسنامه درس
گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه

ػٌَاى درض :رٍغ ّبی احیبی قلجی ریَی ٍ اصَل هراقجت ّبی ٍیصُ ؼوبرُ درض512348 :
ًَع درضً :ظری – ػولی ( ً 1/5ظری –  0/5ػولی )

تؼذاد ٍاحذ2:

رؼتِ ،هقغغ ٍ ترم داًؽدَ :کبرؼٌبظی پیَظتِ اعبق ػول ،ترم 4

تؼذاد داًؽدَیبى30:

ًیوعبل تحصیلی :نیوسبل دوم 89-89
درٍض پیػ ًیبز یب ّوسهبى :ثیَْؼی ٍ هراقجت ّبی آى
زهبى تؽكیل کالض  :ظِ ؼٌجِ 8-10

هذرظیي :خبنن دکتر غفبری -آقبی ابوطبلبی

هكبى :کالض ؼوبرُ  12داًؽكذُ پرظتبری
هعئَل درض :آقبی اثَعبلجی

تلفي توبض ٍ ایویل هعئَل درضaboutalebi@nm.mui.ac.ir 47577973 :
ظبػبت حضَر در دفتر :سِ شٌبِ 10-12

هقذهِ:
در ایي درس داًشجَ ضوي آشٌایی با ػالین ایست قلبی ،دارٍّای احیاء ٍ با رٍش احیاء قلبی ریَی
آشٌا هی شَد تا در هَاقغ ضرٍری در هحیط اتاق ػول ٍ ریکاٍری قادر بِ ّوکاری با تین احیاء باشد.
ّوچٌیي ضوي آشٌایی با اختالالت آب ٍ الکترٍلیتْا با ًحَُ کار ٍ تٌظین ًٍتیالتَر بِ ػٌَاى یکی از
تجْیسات ریکاٍری آشٌا خَاّد شد.
ّذف کلی :فراگیری اصَل کلی احیبی قلجی ریَی ٍ تؽخیص ٍضؼیت ثیوبر

اّذاف سفتاسی %09 :داًطجَیاى دس پایاى کالس قادس باضٌذ:
 احیای قلبی سیَی پایِ ٍ دس هَقؼیت اٍسژاًس قلبی سیَی سا ضشح دادُ ٍ بتَاًذ ػولی اًجام
دّذ.
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 ػالئن ،ػلل ٍ دسهاى تَقف ًاگْاًی تٌفس سا تَضیح دّذ.
 خصَصیات یک سیتن طبیؼی با غیش طبیؼی سا هقایسِ ًوایٌذ.
 اًَاع اضتقاق ّای قلبی سا تَضیح دٌّذ.
 اًَاع دیس سیتوْای تْذیذ کٌٌذُ حیات سا بیاى کٌذ
 تفاٍت بیي کاسدیَسژى ٍ دفیبشپالسیَى سا بیاى کٌذ
 ػالین ایست قلبی سا بیاى کٌٌذ
 اّویت اقذام بِ هَقغ دس صهاى ایست قلبی سا ضشح دٌّذ
 سِ اقذام هؤثش بشای باصکشدى ساُ َّایی سا بیاى کٌٌذ
ً حَُ هاساژ صحیح قلب سا سٍی سیوَالتَس ًوایص دٌّذ.
 داسٍ ّای هَسد استفادُ دس احیای قلبی سا طبقِ بٌذی کٌٌذ.
 اّویت ثبت اقذاهات اًجام ضذُ دس صهاى احیا سا بیاى کٌٌذ
 اقذاهات ًگْذاسًذُ ٍ دسهاًی دساختالالت هْن هایؼات بذى سا ضشح دٌّذ.
 الکتشٍلیتْای هْن داخل سلَلی ٍ خاسج سلَلی سا رکش کٌٌذ.
 اختالالت هْن الکتشٍلیتی دس صهاى احیا سا تَضیح دٌّذ
ً حَُ پایص ػولکشد دستگاُ تٌفس دس بخطْای ٍیژُ سا بیاى کٌٌذ
ً حَُ پایص ػولکشد سیستن قلب ٍ ػشٍق دس بخطْای ٍیژُ سا بیاى کٌٌذ
ً اسساًی تٌفسی سا تؼشیف ًوایٌذ.
 ػالئن ٍ ًطاًِ ّای ًاسسایی تٌفسی سا بیاى ًوایٌذ .
 سٍضْای دسهاًی دس ًاسسائی تٌفسی سا بیاى ًوایٌذ.
 سٍش هشاقبت اص ساُ ّای َّایی بیواس سا تَضیح دّذ.
 اًَاع تَْیِ دٌّذُ ّای حجوی  ،فطاسی ٍ صهاًی سا بیاى ًوایٌذ.
 اصَل تٌظیوات ٍ کاس با دستگاُ تَْیِ هکاًیکی سا ضشح دّذ.
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 ضشایط ٍ چگًَگی اًتقال بیواس بِ ٍاحذ هشاقبت ّای ٍیژُ سا تَضیح دّذ.
 چگًَگی تغزیِ اص ساُ لَلِ هؼذُ ٍ ساُ ٍسیذ سا ضشح دّذ.

رٍغ تذریط:
رٍغ اصلی تذریط در ایي درض ظخٌراًی هی ثبؼذ ،ثب تَخِ ثِ اّویت یبدگیری ػولی رٍؼْبی احیبی ثیوبر از
رٍغ آهَزغ ظیوَالتَر ٍ هبکت ّن اظتفبدُ هی ؼَد .ثؼالٍُ ثرای تفْین ٍ هؽبرکت فؼبل فراگیراى در خریبى
یبدگیری از رٍغ ّبی پرظػ ٍ پبظخ ،توریي ٍ درصَرت اهكبى ثحث گرٍّی اظتفبدُ خَاّذ ؼذ .ثرای ارایِ
ایي درض از اظبتیذ گرٍُ پرظتبری هراقجت ٍیصُ ،ثسرگعبل ٍ اتبق ػول اظتفبدُ هی ؼَد .هٌبثغ آهَزؼی ،گچ ٍ
تختِ ظیبُ ،پرٍشکتَر ،اٍرّذ ،اٍپك ،اظالیذ  ،power pointکتبة ٍ هدلِ هی ثبؼٌذ.
آهبدگی ّبی الزم ثرای داًؽدَیبى قجل ازؼرٍع کالض :هغبلؼِ هٌبثغ هؼرفی ؼذُ

رٍغارزؼیبثی :
الف) آزهوى پبیبى ترم 97 :درصد ( 41نوره از  07نوره)
 نوع سئواالت آزهوى از نوع سئواالت چهبر گسینه ای است.
ة) ؼرکت در آزهَى ػولی 02 :درصد نوره ( 2نوره از  07نوره)
 آزهوى عولی در پراتیک دانشکده برگسار هی گردد.
ج) حضَر ٍ فؼبلیت کالظی داًؽدَ  2 :درصد ( 4نوره از  07نوره)

ظیبظت ّب ٍ قَاًیي درض:

 -1حضَر فیسیكی ثِ هَقغ ٍ ثذٍى غیجت در توبم خلعبت کالض درض(غیجت ثیػ از  4/17صفر تلقی هی
گردد)تبخیر ثیػ از  5دقیقِ در کالض ثِ هؼٌی غیجت در آى خلعِ کالض هی ثبؼذ.
 -2حضَر فؼبل ٍ ؼرکت در پرظػ ٍ پبظخ ّبی هغرح ؼذُ در کالض درض
 -3کعت حذًصبة ًورُ ثِ هٌظَر قجَل ؼذى در ایي ٍاحذ درظی.
 -4تدسیِ ٍ تحلیل ظَاالت آزهَى تَظظ هرکس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼكی در ّر ترم اًدبم هی ؼَد ٍ
ًتبیح آى در اختیبر هعئَل درض قرار هی گیرد.
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-5حذاکثر تب 6رٍز ثؼذ از اػالم ًتبیح در ظبیت داًؽكذُ ،فرصت رظیذگی ثِ اػتراض ٍخَد دارد،
 -6اظتفبدُ از تلفي ّوراُ در کالض هوٌَع اظت ٍ رػبیت ًكردى ایي قبًَى ظجت اخراج داًؽدَ از کالض هی
گردد.
هٌبثغ اصلی ٍضرٍری یبدگیری:
1- Urden, L., D., Stacy, K., Lough, M., Thelan's Critical care Nursing, Diagnosis and Management. Fifth
edit. Elsevier. Mosby 2006.
2- Urden, L.,D.,Stacy,K., Lough, M., Priorities In Critical Care Nursing. Fifth Edition .Mosby
Co.2008.unites 1,2,3,4,6.
3-Woods, Susan L. Froelicher, Erica .Motzer, Underhill. Cardiac Nusing. Lippincott.2005.
4- Cummins, R.O., Acls Senarios, Mosby Lifeline PUB.,1996
 -5ػعگری.هحوذ؛ ظلیوبًی.هحعي .هراقجتْبی پرظتبر ی در ثخؽْبی ٍیصُّ ،وَدیبلیس ICU،CCU ،اًتؽبرات ثؽری1387 ،
ً-6یك رٍاى هفرد .هالحت؛ ؼیری.حعیي .هراقجتْبی ٍیصُ در  ، ICUاًتؽبرات ًَر داًػ. 1386 .
-7خلیفِ زادُ ,اصغر.کبرثرد ًظبرت ٍ راٌّوبئی ثبلیٌی در ثخػ هراقجتْبی ٍیصُ قلت ,اًتؽبرات داًؽگبُ ػلَم پسؼكی
اصفْبى1384،
 -8هحوذی ،ع .ف ،رهین ،ط .کتبة خبهغ احیبی قلجی ریَی  ،اًتؽبرات ثؽری1385 ،

هٌبثغ هفیذ ثرای یبدگیری ثْتر:
-9ثلك ,خَیطّ.بٍکط,خیي ،پرظتبری داخلی ٍخراحی ،خلذ اٍل ثیوبریْبی قلت ٍػرٍق ،هترخویي اػضبئ ّیئت ػلوی
داًؽكذُ پرظتبری اصفْبى ،اًتؽبرات داًؽگبُ ػلَم پسؼكی اصفْبى.1384،
-10اػضبی ّیبت ػلوی داًؽكذُ پرظتبری اصفْبى ،ارتقبء ظالهت قلت ٍیصُ پرظتبراى ،اًتؽبرات داًؽگبُ ػلَم پسؼكی
اصفْبى1384،
ً -11یك رٍاى ،م ،.گلؽٌی ،ؽ ،.ثعیری ،ح ،.کتبة خبهغ  ، CPRاًتؽبرات ًَر داًػ1385 ،
پبیگبّْبی ایٌترًتی قبثل اظتفبدُ ثرای درض:

www.americanheart.org
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www.med.umn.edu
www.Americanheart.org
www.acc.org
www.cpr.org
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عنواى درس :روش های احیای قلبی ریوی و اصول هراقبتهای ویژه

نیوسال تحصیلی و سال :دوم 99-98

رشته تحصیلی :کارشناسی پیوسته اطاق عول

هکاى کالس  :شواره 01

زهاى :سه شنبه 8-01

جذول زمان بنذی کالس درس
جلسه

روز

تاریخ

ساعت

اول

سه شنبه

99/00/12

8-01

دوم

سه شنبه

99/00/21

8-01

رئوس هطالب
تَقف ًاگْاًی تٌفس ٍ علل ٍ دسهاى آى ،تشقشاسی ٍ هشاقثت اص
ساّْای َّایی تیواساى
هاًیتَسیٌگ تٌفس ( گاصّای خَى ششیاًی ،پالس اکسیوتشی ،
کاپٌَهتشی)

هدرس
خانن دکتر غفاری

خانن دکتر غفاری

سوم

سه شنبه

99/01/19

8-01

هاًیتَسیٌگ ّوَدیٌاهیک

خانن دکتر غفاری

چهارم

سه شنبه

99/01/03

8-01

تَْیِ هکاًیکی (تٌفس هصٌَعی)

خانن دکتر غفاری

پنجن

سه شنبه

99/01/10

8-01

اداهِ تَْیِ هکاًیکی (تٌفس هصٌَعی)

خانن دکتر غفاری

ششن

سه شنبه

98/10/11

8-01

تغزیِ اص ساُ لَلِ هعذُ ٍ تغزیِ ٍسیذی

خانن دکتر غفاری

هفتن

سه شنبه

98/10/19

8-01

تشکیة هایعات داخل ٍ خاسج سلَلی -اختالالت شایع آب ٍ
الکتشٍلیتْا

خانن دکتر غفاری

تشخیص ایست قلثی – ششٍع احیای قلثی سیَی -پشتیثاًی پایِ
هشتن

سه شنبه

98/11/12

8-01

حیات ٍ الفثای احیای قلثی سیَی

آقای ابوطالبی

نهن

سه شنبه

98/11/01

8-01

احیای پیششفتِ قلثی تٌفسی ٍ دستگاُ شَک الکتشیکی

آقای ابوطالبی

دهن

سه شنبه

98/11/09

8-01

یازدهن

سه شنبه

98/11/13

8-01

دوازدهن

سه شنبه

98/11/20

8-01

سیسدهن

سه شنبه

98/12/19

8-01

چهاردهن

سه شنبه

98/12/10

8-01

آشٌایی تا الکتشٍکاسدیَگشام(ً ٍ )ECGحَُ گشفتي (ٍ )ECG
شٌاخت الکتشٍکاسدیَگشام طثیعی اص غیش طثیعی
تقسین تٌذی آسیتوی تا رکش علت عالئن – تشخیص – دسهاى
اداهِ تقسین تٌذی آسیتوی تا رکش علت عالئن – تشخیص –
دسهاى
داسٍّای حیاتی دس احیاء قلثی – سیَی
هشاقثت ّای تعذ اص احیا ٍ اًتقال تِ ٍاحذ هشاقثت ّای ٍیژُ،
ششایط اعالم تَقف احیاء
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آقای ابوطالبی
آقای ابوطالبی
آقای ابوطالبی
آقای ابوطالبی
آقای ابوطالبی

جذول زمان بنذی بخش عملی (پراتیک)

تاریخ

رٍز/ساػت

هَضَع

هدرس

99/02/9

11-19

اقداهات اٍلیِ ٍ پایِ در احیای قلبی ریَی -گرٍُ اٍل

آقای ابَطالبی

99/02/11

11-19

اقداهات اٍلیِ ٍ پایِ در احیای قلبی ریَی -گرٍُ دٍم

آقای ابَطالبی

99/02/23

11-19

اقداهات اٍلیِ ٍ پایِ در احیای قلبی ریَی -گرٍُ سَم

آقای ابَطالبی

99/02/10

14-11

اقداهات پیشرفتِ در احیای قلبی ریَی -گرٍُ اٍل

آقای ابَطالبی

99/02/11

14-11

اقداهات پیشرفتِ در احیای قلبی ریَی -گرٍُ دٍم

آقای ابَطالبی

99/02/24

14-11

اقداهات پیشرفتِ در احیای قلبی ریَی -گرٍُ سَم

آقای ابَطالبی

99/03/31

14-11

هدیریت احیای قلبی ریَی -گرٍُ اٍل

آقای ابَطالبی

99/03/01

14-11

هدیریت احیای قلبی ریَی -گرٍُ دٍم

آقای ابَطالبی

99/03/21

14-11

هدیریت احیای قلبی ریَی -گرٍُ سَم

آقای ابَطالبی
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