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هدف كلي درس:
آشنایی دانشجویان با مراقبت های ویژه قلب با تاکید بر مراقبت مبتنی بر فرآیند پرستاری
آشنایی دانشجویان با مراقبت های دیالیز با تاکید بر مراقبت مبتنی بر فرآیند پرستاری

ردیف

جلسات کالس

اهداف اختصاصی

محتوای تدریس

شیوه تدریس

وسایل سمعی-
بصری (رسانهها)

1

جلسه اول

 آناتومی فیریولوژی عروق کرونر
دانشجوقادر باشد مراقبت ویژه ،آناتومی و سخنرانی در فضای مجازی
 سیستم هدایتی و کنترل و فیزیولوژی گردش خون قلب ،سیستم
پاورپوینت
هدایت قلب ،مانیتورینگ وضعیت
مانیتورینگ همودینامیک تهاجمی
پرسش و پاسخ
همودینامیک تهاجمی را توضیح دهد.

فضای مجازی

2

جلسه دوم

اصول الكتروکاردیوگرافی

دانشجو قادر باشد مفاهیم پایه اصول سخنرانی در فضای مجازی

فضای مجازی

3

جلسه سوم

اجزای الكتروکاردیوگرام

4

جلسه چهارم

اختالالت ریتم سینوسی

الكتروکاردیوگرافی-پتانسیل عمل را شرح
دهد.
دانشجو قادر باشد اجزای مختلف
الكتروکاردیوگرافی را شرح داده ،ریتم
قلب ،مكانیسم بروز آریتمی ها را توضیح
دهد.

حضور فعال در کالس

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

انجام تكالیف کالسی
فضای مجازی

پاورپوینت

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

دانشجو قادر باشد اختالالت ریتم سخنرانی در فضای مجازی

پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

پاورپوینت
سخنرانی در فضای مجازی

فعالیت دانشجو

انجام تكالیف کالسی
فضای مجازی

حضور فعال در کالس

سینوسی ،آریتمی های دهلیزی و فوق
بطنی را بر اساس تشخیص ،پیشگیری،
درمان و مراقبت های پرستاری مورد نیاز
شرح دهد.
گره

دهلیزی
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جلسه پنجم

آریتمیهای
(جانكشنال)

6

جلسه ششم

آریتمی های بطنی

7

جلسه هفتم

اختالالت هدایتی (بلوکهای) قلبی

8

جلسه هشتم،

آنفارکتوس میوکارد

پرسش و پاسخ

پاورپوینت

انجام تكالیف کالسی

پرسش و پاسخ

بطنی دانشجو قادر باشد انواع آریتمی های گره سخنرانی در فضای مجازی
دهلیزی بطنی را بر اساس تشخیص،
پاورپوینت
پیشگیری ،درمان و مراقبت های پرستاری
پرسش و پاسخ
مورد نیاز توضیح دهد.

فضای مجازی

دانشجو قادر باشد انواع آریتمی های بطنی سخنرانی در فضای مجازی
بر اساس تشخیص ،پیشگیری ،درمان و
پاورپوینت
مراقبت های پرستاری مورد نیاز هر کدام
پرسش و پاسخ

فضای مجازی

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی
حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

شرح دهد.
دانشجو قادر باشد انواع بلوک های قلبی را سخنرانی در فضای مجازی
تشخیص و با ارایه دلیل توضیح ودرمان و
مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد.
نهم و دهم

دانشجو قادر باشد:
 پاتوفیزیولوژی آترواسكلروز و ریسک
فاکتورهای آن را بیان نماید.
 طیف سندرم حاد کرونر را توضیخ
دهد.
 انواع آنفارکتوس میوکارد را شرح دهد
و درمان های مناسب آنان را توضیح
دهد.
 عوارض آنفارکتوس میوکارد را توضیح

فضای مجازی

پاورپوینت

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ
سخنرانی در فضای مجازی
پاورپوینت
پرسش و پاسخ

حضور فعال در کالس
انجام تكالیف کالسی

فضای مجازی

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

دهد.
 مراقبت های پرستاری را شرح داده و
آموزش های الزم در حین ترخیص را
توضیح دهد.
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جلسه یازدهم
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جلسه دوازدهم

پیس میكر
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جلسه سیزدهم

 احیای قلبی ریوی (پایه)
 احیای قلبی ریوی (پیشرفته)
 دستگاه الكتروشوک

شوک کاردیوژنیک
دارو های آنتی آریتمی

دانشجو قادر باشد:
 شوک کاردیوژنیک را همراه با درمان و
مراقبت های پرستاری ویژه شرح دهد.

سخنرانی در فضای مجازی

فضای مجازی

پاورپوینت

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

پرسش و پاسخ

 داروهای آنتی آریتمی را مبتنی بر
مكانیسم عمل و کاربرد آن در دیس
ریتمی ها توضیح دهد.
دانشجوقادر باشد:
 اهداف کارگذاری پیس میكر را توضیح
دهد.

سخنرانی در فضای مجازی

فضای مجازی

پاورپوینت

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

پرسش و پاسخ

 اجزای پیس میكر را شرح دهد.
 تفاوت پیس موقت و دائم را توضیح
دهد.
 مراقبت پرستاری و آموزش به بیمار
دارای پیس میكر را توضیح دهد.
دانشجوقادر باشد:
 مراحل اهدای قلبی ریوی را به دقت
توضیح دهد.
 مراحل احیای قلبی ریوی پیشرفته را
بر اساس آخرین گایدالین توضیح
دهد.

سخنرانی در فضای مجازی
پاورپوینت
پرسش و پاسخ

فضای مجازی

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

 اجزای دستگاه الكترو شوک و انواع
شوک را شرح دهد.
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جلسه چهاردهم
و پانزدهم






جلسه شانزدهم
و هفدهم

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی کلیه
نارسایی حاد و مزمن کلیه
 آناتومی و فیزیولوژی کلیه را شرح
پاتولوژی ،عالئم و نشانه ها و
دهد.
تشخیص و اصول درمانی و مراقبتی  نارسایی حاد و مزمن کلیه پاتولوژی،
دیالیز و مراقبت های پرستاری در
عالئم و نشانه ها و تشخیص و اصول
بیماران دیالیزی بر اساس فرایند
درمانی مراقبت های پرستاری را بر
پرستاری
اساس فرایند پرستاری توضیح دهد.

 همودیالیز
 پریتوان دیالیز
 پیوند کلیه

دانشجو قادر باشد:

دانشجو قادر باشد:
 فرآیند همودیالیز و نیازهای مراقبتی
بیماران تحت درمان با همودیالیز را

سخنرانی در فضای مجازی

فضای مجازی

پاورپوینت

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

سخنرانی در فضای مجازی
پاورپوینت
پرسش و پاسخ

حضور فعال در کالس
انجام تكالیف کالسی

فضای مجازی

حضور فعال در کالس
پرسش و پاسخ
انجام تكالیف کالسی

توصیف نماید.
 فرآیند پریتوان دیالیز و نیازهای
مراقبتی بیماران تحت درمان با
پریتوان دیالیز را توصیف نماید.
 پیوند کلیه ،آمادگی قبل و مراقبتهای
بعد از پیوند کلیه را شرح دهد.
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