
 بسمه تعالی

 کرمانشاه   استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 سنقر پرستاري دانشكده

 

با بخش مراقبت ویژه قلبی واصول  پرستاریآشنایی دانشجویان  درس:هدف کلی 

 این ارائه مراقبت کامل و مناسب به بیماران بستری در جهتدرمانی آن -مراقبتی

 ویژه با بهره گیری از مهارت تفکر خالق و اصول علمی بخش

 

که  نگرش و مهارت مراقبتی عالی تربیت دانشجویانی زبده ، دارای دانش،: شرح درس

ناسب ترین به عنوان عنصری فعال از گروه مراقبتی ، وظیفه ارائه کاملترین و م

ویژه قلبی داشته باشند و دانش و مهارت های این  دانشجویان مراقبت را به بیماران 

دامه درمان و نوتوانی ادر راستای پیشگیری از بیماری ها و حفظ و ارتقاء سالمتی ،

  .بکار گرفته شود ، حفظ آسایش و آرامش بیماران

 

 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 

 فهرست رئوس مطالب تئوری

 عنوان جلسات

 جلسه اول 

 

ساختار بخش و ویژگی های پرستار و اصول  آشنایی بامعرفی درس،

 ccuپرستاری در 

 جلسه دوم

 

در تشخیص بررسي و شناخت روش های  آناتومی قلب، آشنایی با 

  قلبی  مارانیب

 جلسه سوم

 

 آشنایی با روش های بررسی بیمار با مشکالت قلب و عروق 

  ECG فی و نحوه تفسیرایوگرردکاولکترا لصواآشنایی با جلسه چهارم

آشنایی با انواع دیس ریتمی های قلبی) ریتم های ECG :تفسیر  جلسه پنجم 

  سینوسی و دهلیزی( و درمان آنها

 آشنایی با انواع دیس ریتمی های جانکشنال و بطنی وECG :تفسیر  جلسه ششم

 پایه و پیشرفته ويیقلبي ر اءیاح

  هیپرتروفی، بالک ها و ایسکمی آشنایی باECG :تفسیر  جلسه هفتم

و  ینگرمانیتو،  رفیبریالتو، د زسا نضربا يستگاههادآشنایی با  جلسه هشتم

    مربوطه ريپرستا يها قبتامر

 مراقبتی -آشنایی با بیماری های عروق کرونر واقدامات درمانی جلسه نهم

 اعمال جراحی قلب و مراقبت های مربوطه آشنایی با انواع جلسه دهم 

   ccuقلبیپرستاری مراقبت های ويژه   عنوان درس :

 سنقر 5مخاطبان:دانشجويان کارشناسی پرستاری ترم

 عملی و نظری: واحد نوع

    ی(واحد نظر 1525) واحد 1525: واحد زانیم

 11-12شنبه ها از ساعت  ساعت پاسخگويی به سواالت فراگیر:

            1111-99دومنیمسال هفته(11)11-11شنبه درس:)روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(: زمان ارائه

 (کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ويژه)مدرس:محمد مهدی خشمین

 1و3جراحی -پرستاری داخلی س پیش نیاز:ودر



 :درسجلسات اهداف اختصاصی 
  

 4/11/1399 شنبه جلسه اول:

  ccuمعرفی درس، ساختار بخش و ويژگی های پرستار و اصول پرستاری در  عنوان مبحث:

  

 فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که:

 توضیح دهد.  به طور کاملرا  CCUبخش  و مفهوم ساختار -1

 شرح دهد.  را CCUدر و مراقبتی ستاری اصول پر -2

 .    هدد حشر را قلبی هیژو يها قبتامر بخش تکاملی سیر و یخچهرتا -3

 .  هدد توضیح را بخش فیزیکی تمشخصا و يگیرارقر محل -4

 .  نماید فهرست را بخش زنیا ردمو اتتجهیز و سایلو -5

 .  هدد توضیح را CCU  بخشرپرستا يیژگیهاو و تخصوصیا -6

 .کند نبیا را CCU  بخش رپرستا ظایفو -7

  

 11/11/1399 شنبه:  جلسه دوم

در تشخیص بررسي و شناخت آشنايی با آناتومی قلب، روش های  :عنوان مبحث

  قلبی  مارانیب

         

 :فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که

 آناتومی و فیزیولوژی قلب و سیستم گردش خون را تشریح کند. -1

 ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی را شرح دهد. -2

 در روشهای تشخیصی)کلینیکی و پارکلینیکی( مورد استفاده جهت بیمار قلبی -3

 را نام ببرد. CCUبخش 

مزایا، معایب،اندیکاسیون و کنترااندیکاسیونهای هر کدام از این روش های  -3

 تشخیصی را بیان کند.

 مراقبتهای پرستاری قبل ، حین و بعد از انجام این تست ها را توضیح دهد. -5

 بیان کند.را CCU تست های آزمایشگاهی مورد استفاده برای بیمار بستری در -4

 

 18/11/1399 شنبهم: جلسه سو

 روش های بررسی بیمار با مشکالت قلب و عروق ادامه ی عنوان مبحث:

 

 :فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که

 و کاربرد آنها را توضیح دهد. روش اکو کاردیوگرافی و اکو مری -1

 را توضیح دهد.کاربرد آن کاردیوگرافی و  فنوروش  -2

 را توضیح دهد.گرافی و کاربرد آن آنژیوروش  -2

 روشهای مختلف اسکن و گرافی از قلب را بیان کند. -3

و کاربرد آن را توضیح بیمار قلبی  )تهاجمی و غیر تهاجمی(ینگرمانیتو نحوه -4

 دهد.



 و کاربرد آن را توضیح دهد. ینگرمانیتو هولترروش  -5

 تست ورزش و تست استرس دارویی را با مراقبت های آن را شرح دهد. -6

 روش سمع و انواع صداهای طبیعی و غیر طبیعی قلبی را بیان کند. -7

 

 25/11/1399 شنبهم: جلسه چهار

  ECG افی و نحوه تفسیريوگرردکاولکترا لصوآشنايی باا عنوان مبحث:

 

 :فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که

 

 . هدد توضیح را امیوگرردکاولکترا یخچهرتا -1

 از بیمار را بیان کند. ECGنحوی اخذ صحیح  -2

 . هدد توضیح را امیوگرردکاولکترا کاغذ ايجزا-3

 .  کند نبیا را یتیاهد سیستم ناتومیآ -4

 .  دببر منا را قلبی سیکل یک اجموا -5

 را توضیح دهد. ECG  دامنه کاربرد -6

 . هدد حشر را قلبی سیکل یک اجموا تشکیل هنحو -7

 .  هدد توضیح ژلتاو و نماز نظر از را لکتریکیا اجموا طبیعی یردمقا -8

 . هدد توضیح را طبیعی امرگیوردکاولکترا تخصوصیا -9

 .  کند تعریف راو مکانیسم ایجاد آن  یتمیآر -11

 . هدد حشر را طبیعی یتمر تخصوصیا -11

 .  کند نبیا را  امیوگرردکاولکترا طریق از قلب نضربا محاسبه هنحو -12

 . هدد توضیح را امیوگرردکاولکترا تفسیر سیستماتیک روش -13

 . کند فهرست  را ءمنشا ظلحا از و سرعت نظر از یتمیآر اعنوا -14

 

 2/12/1399 شنبه: مپنججلسه 

و  سینوسی و دهلیزی نايی با انواع ديس ريتمی هایآش ECG :تفسیر  عنوان مبحث:

 درمان آنها

 

 جلسه قادر باشد که: فراگیر پس از پايان درس اين

 .   کند فهرست را سینوسی هگر ءمنشا با یتمیآر اعنوا -1

 .هددو تشخیص   توضیح را سینوسی هگر ءمنشا با یتمیآر اعنواهر کدام از  -2

 . هدد حشررا  سینوسی هگر ءمنشا با یتمیآر اعنوا هکنند دیجاا علل -3

 . هدد حشر را سینوسی هگر های یتمیآر اعنوا ECG يیژگیهاوو ات تظاهر -4

 را سینوسی هگر هاییتمی آر با يجودمد از ريپرستا يها قبتامرو ن مادر -5

 .هدد توضیح

 .   کند فهرست را دهلیزی ءمنشا با یتمیآر اعنوا -6

 .هدو تشخیص د  توضیح دهلیزی را ءمنشا با یتمیآر اعنوهر کدام از ا -7

 . هدد حشررا  دهلیزی ءمنشا با یتمیآر اعنوا هکنند دیجاا علل -8



 . هدد حشر را دهلیزی هاییتمی آر اعنوا ECG يیژگیهاوو ات تظاهر  -9

 توضیح را دهلیزی هاییتمی آر با يجودمد از ريپرستا يها قبتامرو ن مادر -11

 .هدد

 

 9/12/1399 شنبه: مششجلسه 

 و آشنايی با انواع ديس ريتمی های جانکشنال و بطنی ECG :تفسیر  عنوان مبحث:

 پايه و پیشرفته وييقلبي ر اءیاح

 

  فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که:

 

 .   کند فهرست را جانکشنال)پیوند گاه( ءمنشا با یتمیآر اعنوا -11

 .هدو تشخیص د  توضیح را جانکشنال ءمنشا با یتمیآر اعنوهر کدام از ا -12

 . هدد حشررا  جانکشنال ءمنشا با یتمیآر اعنوا هکنند دیجاا علل -13

 . هدد حشر را جانکشنال هاییتمی آر اعنوا ECG يیژگیهاوو  اههمر اتتظاهر -14

 توضیح را جانکشنال هاییتمی آر با يجودمد از ريپرستا يها قبتامرو ن مادر -15

 .هدد

 .   کند فهرست را بطنی ءمنشا با یتمیآر اعنوا -16

 .هدو تشخیص د  توضیح را بطنی ءمنشا با یتمیآر اعنوهر کدام از ا -17

 . هدد حشررا  بطنی ءمنشا با یتمیآر اعنوا هکنند دیجاا علل -18

 . هدد حشر را بطنی هاییتمی آر اعنوا ECG يیژگیهاات و وتظاهر -19

 توضیح را بطنی هاییتمی آر با يجودمد از ريپرستا يها قبتامرن و مادر -21

 .هدد

 دهد. ایست قلبی ریوی را توضیح -1

 رابه ترتیب نام ببرد. قلبی ریوی مراحل چک بیمار با ایست -2

 باز کردن راه هوایی را انجام دهد.  مانورهاو روش های -3

 را بیان کند. BLSمفهوم  -4

 ختلف تنفس مصنوعی را اجرا نماید.روش های م -5

 انجام دهد. توضیح و ماساژ قلبی را بر روی ماکت نحوی صحیح  -6

 را توضیح دهد.  ACLSمفهوم  -7

 ریوی پیشرفته را توضیح دهد. -اصول احیاء قلبی -8

 روش های مختلف لوله گذاری داخل تراشه را نام ببرد.  -3

 انواع روش های شوک الکتریکی را توضیح دهد.  -4

 مکانیسم داروهای مورد استفاده در شرایط اورژانسی را توضیح دهد.   -5

 

 11/12/1399 شنبه: هفتمجلسه 

 ، بالک ها و ايسکمیها آشنايی با هیپرتروفیECG :تفسیر  عنوان مبحث:

 



   فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که:

 

 . کند تعریف ، وفهرست را بطنی – يهلیزد بلوک های گره اعنوا -1

 .هدد توضیح را بطنی – يهلیزد كبلو فیایوگرردکاولکترا تخصوصیا -2

 .کند فهرست را بطنی - يهلیزد یک جهدر كبلو با اههمر بالینی اتتظاهر -3

  کند نبیا را بطنی يهلیزدهای كبلو ريپرستا يها قبتامر و نمادر -4

 . کند تعریففهرست و  را اي شاخه كبلوانواع  -5

 .   هدد حشر را اي شاخه كبلو فیایوگرردکاولکترا تخصوصیاو  بالینی اتتظاهر -6

 . هدد حشر را اي شاخه كبلو به مبتال ربیما از ريپرستا قبتامرو  نمادر -7

 هیپرتروفی دهلیزی و بطنی را توضیح و تشخیص دهد. -8

 انواع مراحل اختالالت ایسکمیک فلبی را توضیح و تشخیص دهد.  -9

 . هدد حشر را لبیاختالالت ایسکمیک قبه مبتال ربیما ريپرستا قبتامرو  نمادر -11

 

 23/12/1399 شنبهجلسه هشتم: 

و  ينگرمانیتو،  رفیبريالتو، د زسا نضربا يهاه ستگادآشنننايی با  عنوان مبحث:

    مربوطه ريپرستا يها قبتامر

 

 فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که:

 .    نماید فهرست را آن اعنوا و زسا نضربا هستگاد مختلف يها قسمت -1

 . هدد حشر را موقت زسا نضربا هستگاد با رکا هنحو -2

 . هدد توضیح را موقت زسا نضربا هستگاد از دهستفاا اردمو -3

 . کند نبیا را زسا نضربا هستگاد داراي يجودمد از ريپرستا يها قبتامر -4

 . کند نبیا را ئمدا زسا نضربا هستگاد از دهستفاا اردمو -5

 .  هدد توضیح را ئمدا زسا نضربا هستگاد از ريپرستا يها قبتامر -6

 . کند فهرست را آن اعنوا و رفیبریالتود هستگاد -7

 عملیاتی يشهارو اعنوا و هاودلکترا يگیرارقر هنحو ، هستگاد با رکا هنحو -8

(MOOD )هدد حشر را آن . 

 .  کند نبیا را هستگاد از قبتامر زطر -9

 .  کند نبیا را رتووریوردکا و رفیبریالتود وتتفا -11

 .  هدد حشر را رفیبریالتود از دهستفاا اردمو -11

 .  هدد حشر را رفیبریالتود از دهستفاا نماز در زمال يها قبتامر -12

 . کند نبیا را رتووریوردکا از دهستفاا اردمو -13

 .  هدد توضیح را رتووریوردکا از دهستفاا نماز در ريپرستا يها قبتامر -14

 .  کند نبیا را نتخابیا رتووریوردکا از دهستفاا اردمو -15

  حشر را نتخابیا رتووریوردکا از دهستفاا نماز در زمال ريپرستا يها قبتامر -16

 .  هدد

 

 



 31/12/1399 شنبه: منهجلسه 

 مراقبتی -آشنايی با بیماری های عروق کرونر واقدامات درمانی عنوان مبحث:

 

 :فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که

 . نام برده و هر کدام را تعریف کند آنژین صدری  راانواع  -1

 را توضیح دهد.  آنژین صدری مکانیسم ایجاد انواع -2

و بتواند آنها رااز هم  را توضیح دهدآنژین صدری عالئم بالینی انواع  -3

 . افتراق دهد

 را توضیح دهد. آنژین صدری  درمان های انواع  -4

5- MI .وانواع دسته بندی های آنرا بیان کند 

 و راهکارهای کنترل آنهارا شرح دهد. MIعوارض و خطرات  -6

 را شرح دهد. M I  و انواع روش های درمانی دردرمانی  اهداف -7

 .توضیح دهدرا  M I  انواع روش های درمانی درمزایا و معایب  -7

 مراقبت های پرستاری در بیمار با اختالالت عروق کرونر را بیان کند. -8

 در بروز حمله قلبی را شرح دهد. اقدامات اورژانسی -9

 

  14/1/1411 شنبه :مدهجلسه 

 آشنايی با انواع اعمال جراحی قلب و مراقبت های مربوطهعنوان مبحث:

     

 :فراگیر پس از پايان درس اين جلسه قادر باشد که

 . نام برده و هر کدام را تعریف کندرا قلب  یاعمال جراحانواع  -1

را توضیح قلب  یاعمال جراح انواعی انجام ندیکاسیونهاکنترا و اندیکاسیونها -2

 دهد. 

 را توضیح دهد. درمانی آنها واهداف قلب بسته  انواع جراحی های باز و -3

 دریچه ای قلب را توضیح دهد. یاعمال جراحانواع  -5

 را باذکر مزایا و معایب دسته بندی کند.انواع دریچه های مصنوعی  -6

 انواع جراحی های ترمیمی قلب را نام ببرد. -6

 جراحی قلب باز واستفاده از روش بای پس را توضیح دهد. -7

 قلبی ریوی و نحوه عملکرد آن را بیان کند. بای پس دستگاه -8

 دستگاه بای پس قلبی ریوی را بیان کند. عوارض -9

 قلب و اندیکاسیون آنرا توضیح دهد.جراحی پیوند  -11

 بیان کند.را جراحی پیوند قلب  عوارض -11

 را توضیح دهد. جراحی پیوند قلب بیمار ازمراقبت های پرستاری  -12

 راهکارهای کنترل آنهارا شرح دهد. قلب یاعمال جراحانواع عوارض و خطرات  -13

 دهد.را توضیح  قلب یاعمال جراحانواع مزایا و معایب  -14

 را بیان کند.قلب  یاعمال جراحانواع مراقبت های پرستاری در بیمار با  -15

 



 :منابع 

  

 دیالیز(.CCU.ICU.پرستاری مراقبت های ویژه)مالحت نیکروان مفرد. حسین شیری.  -1

 دیالیز(.CCU.ICU.پرستاری مراقبت های ویژه) محمد رضاعسگری. -2

 دیالیز(.CCU.ICU.پرستاری مراقبت های ویژه) معصومه ذاکری مقدم. -3

 

این واحد درسی با استفاده از روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ روش آموزش:

 ارائه خواهد شد. 

 

از اسالید، فیلم، کامپیوتر، ویدئو  هاین واحد درسی با استفاد: آموزشي كمك وسايل

سایر و معاینه  وسایل وابزار های، موالژ و ماکت های هوشمند وایت برد،پروژکتور،

 وسایل کمک آموزشی در دسترس ارائه خواهد شد. 

 :ارزشیابي نحوه

، امتحان کتبی امتحان میان ترمپرسش و پاسخ در ابتدای جلسات از مبحث جلسه قبل، 

 :مباحث نظری پايان ترم

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاريخ

     %11 شفاهی دانشجوتکالیف و  کوئیز

   %81 کتبی آزمون پايان ترم

   %11 پرسش و پاسخ فعال در کالسحضور

 

 *** روش برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ها:

، جا خالی، صحیح وغلط كوتاه پاسخ بلند و سواالت چهار گزینه اي و سواالت تشریحي

 و مچینگ 

 

            امتحان پايان ترم: بر اساس برنامه آموزشي دانشكده ***زمان برگزاري

 های دوره:سیاست

 وظايف دانشجو وظايف مدرس

آمادگي كامل و نظم داشتتتتن در كالس و  (1

 تدریس

ها با ایجاد شتتترایط مشتتتاركت در بح  (2

 دانشجویان.

به  (3 ناستتتتب  نات م كا قت و ام دادن و

 دانشجویان جهت اظهار نظرهاي آنها.

اي و محترمتتانتته بتتا حرفتتهبرخورد  (4

 دانشجویان.

كردن انتظارات دانشتتتجویان و  مشتتتخص (5

 ارزشیابي منصفانه از آنها.

 .كالس درس شركت فعال در منظم و حضور (1

ح  و (2 كاري و ب بادل نظر هم مورد  در ت

 .كالس مطالب ارائه شده در

مادگي  (3 مورد دروس و  درپاستتتخ دهی آ

  .جلسات قبل ارائه شده استمباحثي كه 

فه( 4 با برخورد حر نه  ما اي و محتر

 .و سایر دانشجدیان استاد و مربی

مراجعه به منابع ذكر شتتده و تكمیل  )5

 مطالب ارائه شده در كالس 

 



 

سيدرتجدول زمانبندی   

 

 11-11شنبه ها ساعت سه  روز و ساعت جلسه :

 

 

 

 نام و امضای مدرس:

 نام و امضای مدير گروه:

 دانشکده:  EDOنام و امضای مسئول 

  

      تاريخ تحويل:

 

    تاريخ ارسال:

 

 تاريخ ارسال:

 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 4/11/99 

 

با ساختار بخش و  ییدرس،آشنا یمعرف

در  یپرستار و اصول پرستار یها یژگیو

ccu 
 

محمدمهدی 

 خشمین

2 11/11/99 

 

بررسي و شناخت در  یروش ها با ییآشنا

    یقلب مارانیب صیتشخ

محمدمهدی 

 خشمین

3 18/11/99 

 

بررسي و شناخت در  یروش هاادامه 

   یقلب مارانیب صیتشخ

 

محمدمهدی 

 خشمین

4 25/11/99 

 

و  یافیوگرردکاولکترا لصوباا ییآشنا

  ECG رینحوه تفس

 

محمدمهدی 

 خشمین

5 2/12/99 

 

آشنایی با انواع دیس ریتمی های ECG :تفسیر 

قلبی) ریتم های سینوسی و دهلیزی( و 

  درمان آنها

محمدمهدی 

 خشمین

6 9/12/99 

 

آشنایی با انواع دیس ریتمی های ECG :تفسیر 

پایه  ويیقلبي ر اءیاح جانکشنال و بطنی و

 و پیشرفته

محمدمهدی 

 خشمین

7 16/12/99 

 

هیپرتروفی، بالک ها و  آشنایی باECG :تفسیر 

 ایسکمی

محمدمهدی 

 خشمین

8 23/12/99 

 

،  زسا نضربا يستگاههابا د ییآشنا

 قبتامرو  ینگرمانیتو،  رفیبریالتود

    مربوطه ريپرستا يها

محمدمهدی 

 خشمین

9 31/12/99 

 

 MIبیماری های عروق کرونر و آشنایی با 

 مراقبتی -واقدامات درمانی

محمدمهدی 

 خشمین

11 14/1/1411 

 

قلب و  یبا انواع اعمال جراح ییآشنا

 مربوطه یمراقبت ها
 

محمدمهدی 

 خشمین



 

 

 



 


