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بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس ترمی () Course Plan
* نام درس :پرستاري ويژهCCU
* رشته و مقطع تحصیلی:پرستاري  ،ترم ششم
مدرس :گروه پرستاري

*پیش نیاز  :داخلی و جراحی ()1-2-3-4
* تعداد واحد  1/5 :واحد ( 23ساعت )

هدف کلی درس :
آشنايی با تحوالت و تكنولوژي نوين در علم طب پرستاري و شناخت حاالت انسان در هنگام بیماري و چگونگی مراقبت از بیماران
بستري در بخش ويژه بخصوص مبتاليان به بیماريهاي قلبی و عروقی و تاکید بر آموزش بیمار وهمچنین کاربرد يافته هاي علمی
در مراقبت از اين بیماران
اهداف اختصاصی درس
 تاريخچه وعلل تشكیل بخش CCUرا بیان کند خصوصیات بخش  CCUاز نظر امكانات فیزيكی و فضاي ساختمانی و پرسنل بخش شرح دهد فیزيولوژي و آناتومی قلب و گردش خون و عروق کرونر را توضیح دهند چگونگی ارزيابی ومعاينات فیزيكی قلب و عروق را توضیح دهد روشهاي تشخیصی اختالالت قلب و عروق و مراقبتهاي پرستاري آن را شرح دهد. اصول  EKGشناخت نوار قلبی و تفسیر نوار نرمال را شرح دهد. انواع نارسائیهاي قلب(ايسكمی ها، ،انفارکتوس میوکارد...... ،عالئم و نشانه ها و درمان و مراقبت هاي پرستاري اين اختالالت راتوضیح دهد.
 روشهاي تشخیص و درمان انواع  MIو عوارض و مراقبتهاي پرستاري بعد از انفارکتوس میوکارد را شرح دهد. چگونگی مراقبت از اختالالت قلبی و نوتوانی و پیشگیري از اين بیماريها را بیان کند انواع مختلف آريتمی ها ي قلبی را بشناسد روشهاي درمان و داروها و مراقبت پرستاري در درمان آريتمیهاي را شرح دهد اختالل در هدايت امواج قلبی و بلوکها ي قلبی را بداند و تدابیر پرستاري آن را شرح دهد. چگونگی و موارد کاربرد کارديو ورسیون و دفیبريالتور را بیان کند. احیائ قلبی و ريوي ومراقبت هاي آن را شرح دهد. داروهاي استفاده در  CPRرا شرح دهد پیس میكر و انواع آن به همراه مراقبت هاي پرستاري و آموزش به بیماري که پیس میكر دارد را بیان کند.منابع اصلی
درس

* عسگ ري  ،محمد رضا ,و سلیمانی محسن  :مراقبت هاي پرستاري ويژه در بخش  CCUو  ICUوديالیز ،
تهران  ،نشر و تبلیغ بشري چاپ نهم1334 .
* ذاکري مقدم  ،معصومه و علی اصغر پور  ،منصوره  :مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي ICU ، CCU
وديالیز  ،تهران  ،انتشارات انديشه رفیع  .چاپ هفتم .1333
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*شیري حسین  ،نیک روان مالحت  ccu.icuديالیز تهران  ،انتشارات نور دانش چاپ سوم 1331
* احمدي کامران AOM :قلب وعروق (سیسیل  2004ومباحث تكمیلی از هاريسون  )2005؛ تهران  ،انتشارات
فرهنگ فردا  ،نوبت چاپ دوم بهار . 35
1-smeltzer B,Suzanne C.Brunner and Suddarth ,s Textbook of Medical-Surgical
Nursing .11th .philadelphia:lippincott;2003.
– 2-p0laski AL,TatroSE.Luckmann’sCore principles and practice of Medical
Surgical Nursing.philadelphia:WB Saunders;1991.
3- Phipps WJ,SandsJK,MarekJF. Medical –Surgical Nursing.3th.
Philadelphia:Mosby Inc ;2001.
4-Thelan Lynnea and et al Critical Care Nursing Diagnosis and Mangement
5thMosby ;2003.
5- BlackJM and et al Medical –surgical Nursing for positive out comes Clinical
manegment Vol 1-2 1th Philadelphia 2001
1- Under hill, Sandra and et al Cardiac Nursing J B .Lippincott company 1993.
نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 %30نمره
 -1امتحان پايان ترم
%3نمره
-2کوئیز و امتحانات داخلی
%1نمره
 -3کنفرانس و يا ترجمه
 %5نمره
 -4حضور مرتب و به موقع

وظايف مدرس
-1آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس
 -2ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان
-3دادن وقت و امكانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر
هاي آنها
 -4برخورد حرفه اي و محترمانه با دانشجويان .
-5مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابی منصفانه از آنها

وظايف دانشجو
-1حضور مرتب و به موقع در کالس
-2مطالعه در رابطه درس و حضور فعال در کالس
 -3شرکت در مباحث پرسش و پاسخ
-4انجام تكالیف محول شده
 -5ارائه ترجمه و يا کنفرانس علمی
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جدول زمان بندی ارائه برنامه درس پرستاری ویژه CCU
ردیف

تاریخ

عنوان

1

جلسه اول

معرفی درس +خصوصیات بخش CCU

2

جلسه دوم

فیزيولوژي و آناتومی قلب

3

جلسه سوم

روشهاي تشخیصی وبررسی بیمارقلبی

4

جلسه چهارم

اصول  EKGو بررسی نوار قلب نرمال

5

جلسه پنجم

بیماري شريان کرونريU/A

6

جلسه ششم

انفاکتوس میوکارد()MI

7

جلسه هفتم

سكته قلبی و عوارض وآ ن آموزش به بیمار

8

جلسه هشتم

بلوکهاي قلبی و هیپر تروفی ها

9

جلسه نهم

آريتمی هاي قلبی ( سینوسی )......

11

جلسه دهم

آريتمی هاي قلبی (بطنی )........

11

جلسه یازدهم

شوك کارديو ژنیک و احیائ قلبی و ريوي

12

جلسه دوازدهم

پیس میكر و عوارض و آموزش به بیمار

13
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