باسوِ تعالی
داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی اصفْاى
دانشکده پرستبری و مبمبیی -گروه پرستبری مراقبت هبی ویژه
برنبمه کبرآموزی پرستبری مراقبتهبی ویژه 2دانشجویبن ترم  2کبرشنبسی ارشد مراقبت هبی ویژه
نیوسال دوم 97-98

رٍزّای برًاهِ :چْارضٌبِ

صبحهب 7/30 -13/30 :عصرهب13/30 -19/30 :

مسئول درس :خبنم دکتر اقببلی

اسامي

تاريخ

 -1زهرا نصری

 1397/12/1لغایت

تعذاد

بخش

استاد بالیني

بیمارستان

توضیحات

روز

 -2ریحانه عسگری
 -3زکیه هحودی
 -4حویده هحودی

8

 -6پونه براتی

اردیبهشت و 1و8و 22و 29
خرداد )1398

بصورت مستقل تحت

هیکر و  ،ICDاورزانس

و 15و 22اسفند سال 1397

 -5افسانه هلیلی

بب استبد و  4روس دانطجو

آنژیوگرافی -کلینیک پیس

(1398/3/29روزهای  8و 9

و4و 11و  18و 25

CCU

چوراى

دکتر هرین اقبالی

در بخص  CCUچهبر روس

نظبرت استبد

قلب
5

ICU Open Heart

چوراى

دکتر هرین اقبالی

اتاق عول

در بخص 3 ICUOH
روس بب استبد و 2روس
بصورت مستقل تحت
نظبرت استبد

اهداف :با استفادُ از داًص كسب ًوَدُ در ارتباط با اختالالت هَرد بحث در ايي درس ٍ ضٌاخت بيطتر:
 -1هذدجَياى هبتال بِ اختالالت در سيستن ّای هَرد تذريس را هَرد هعايٌِ ،بررسی ٍ ضٌاخت قرار دٌّذ .
 -2با استٌاد بِ دادُ ّای رٌّی ٍ عيٌی حاصل از بررسی ٍ ضٌاخت بر اساس فرايٌذ پرستاری هراقبت در بيوار را برًاهِ ريسی
ًوايٌذ .
 -3يافتِ ّای غير طبيعی قلب ٍ عرٍق را در بررسی ٍ ضٌاخت قلب ٍ عرٍق تطخيص دّذ.
 -4در  ECGيافتِ طبيعی ٍ غير طبيعی هربَط بِ سکتِ قلبی ٍ بلَک ّای قلبی را تطخيص بذّذ.
 -5اختالف بيي آريتوی ّای تْذيذ كٌٌذُ حيات ٍ آريتوی ّای غير تْذيذ كٌٌذُ را بياى كٌذ ٍ درهاى طبی آريتوی ّا ٍ
هراقبتْای پرستاری آى را تطخيص بذّذ.
 -6دارٍّای آًتی آريتوی را كالس بٌذی ًوَدُ ٍ هراقتبْای پرستاری هربَطِ بِ آى را اجرا ًوايذ.
 -7هراقبتْای پرستاری هربَطِ بِ آًتی كَاگَاالًتْا (استرپتَكيٌازّ.پاريي ).....را اجرا ًوايذ.
 -8تفاٍت بيي كارديَرشى ٍ دفيبرپالسيَى را بياى ًوَدُ ٍ اًذيکاسيَى استفادُ از ّر يك را بِ داًطجَياى ٍ پرستاراى آهَزش
دّذ.

 -9هراقبتْای پرستاری هربَط بِ قبل از اجرای ضَک(  ٍ )D.Cدر حيي ٍ بعذ از آى بِ داًطجَياى ٍ پرستاراى آهَزش دّذ.
 -10هراقبتْای يك بيوار با پيس هيکر ٍ  ٍ ICDاختالف پيس هيکر دائوی ٍ هَقت را بِ داًطجَياى ٍ پرستاراى آهَزش دّذ.
 -11درهاى ٍ هراقبت در يك بيوار سٌذرم حاد كرًٍری ٍ اًفاركتَس حاد هيَكارد را اجرا ًوايذ.
 -12از بيوار با بحراى پرفطار خًَی هراقبت ًوايذ.
 -13درهاى ٍ هراقبت در رابطِ با بيواری ّای آئَرت ٍ عرٍق هحيطی را اجرا ًوايذ.
 -14هراقبتْای ًارسائی حاد قلبی ،كارديَهيَپاتی را اجرا ًوايذ.
 -15درهاى ٍ هراقبت يك بيوار با ضَک كارديَشًيك را تَصيف ًوايذ.
 -16عولکرد ٍ اًذيکاسيَى دستگاُ  IABPرا تَضيح ٍ هراقبتْای پرستاری آى را بِ داًطجَياى ٍ پرستاراى آهَزش دّذ.
ً -17اٌّجاری ّای قلب ٍ عرٍق بسرگ را ليست ًوايذ
 -18هراقبت ّای قبل ٍ بعذ از عول در جراحی قلب ( ٍ )CPBقفسِ سيٌِ را اجرا ًوايذ ٍ بِ داًطجَياى ٍ پرستاراى آهَزش
دّذ.
 -19عَارض بعذ از عول در جراحی قلب ٍ قفسِ سيٌِ را پيطگيری ،درهاى ٍ هراقبت ًوايذ.
 -02درهاى ٍ هراقبت بيواريْای پريکارد ٍ آًذٍكارد ٍ هيَكارد ،بيواريْای دريچِ ّای قلبی تٌگی ٍ ًارسائی آًْا ٍ هراقبت
ّای پرستاری را اجرا ًوايذ.
توجه:
-

کبرآموسی در روسهبیی که دانطجو بصورت مستقل در بخص حضور دارد بب نظبرت و حضور غیز مستمز استبد و سیز نظز مسئول بخص و بب
کمک همکبران آموسضی ضبغل در بخص در ضیفتهبی صبح و عصز صورت می گیزد.
السم بذکز است ارائه گواهی حضور و گشارش عملکزد در روسهبی مستقل که به تبییذ سزپزستبر یب مسئول ضیفت (ضیفت عصز) رسیذه
ببضذ الشامی می ببضذ.
روسهبی کبرآموسی فقط در ببسه سمبنی اعالم ضذه قببل انجبم خواهذ بود.
ضیفتهبی مستقل قبل اس ضزوع هز کبرآموسی ببیذ توسط دانطجو مطخص گزدیذه و بصورت کتبی و بب امضبی دانطجو به استبد مزبوطه
ارائه گزدد.
دانطجو در هز دوره فقط  2ضیفت عصز را می توانذ بصورت مستقل و تحت نظبرت بگذرانذ.
کبرآموسی در اتبق عمل سیز نظز اتنذینگ بیهوضی انجبم می گیزد.

