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 :هدف کلی درس
 

 ویژه مراقبتهای بخش اداره نحوه و تجهیزات نحوه کاربرد و بیماران درمانی و تشخیصی مراقبتی، جدید های روش با دانشجویان نمودن آشنا
 

 

 ( جهت هر جلسه یک هدف)  :اهداف کلی جلسات 
 صدری وآنژین میوکارد دچارایسکمی بیماران از مراقبت نحوه با دانشجویان آشناییمعرفی کالس و درس و  -1

 میوکارد انفارکتوس دچار بیماران از مراقبت نحوه بادانشجویان  آشنایی -2

 شوک کاردیوژنیک و قلبی حاد نارسایی دچار بیماران از مراقبت نحوه با دانشجویان آشنایی -3

 آنها در درمانی واقدامات تفسیر ،قلب ریتم اختالالت انواع با دانشجویان آشنایی -4

 ساز ضربان و الکتروشوک دستگاه با دانشجویان آشنایی   -5

 عمقی وریدهای ترومبوز از پیشگیری و بستر زخم ودرمان پیشگیری با دانشجویان آشنایی -6

 ای سینه لوله و سینه قفسه صدمات با بیماران از مراقبت نحوه با دانشجویان آشنایی -7

 ویژه مراقبتهای بخش در رایج داروهای و تزریقی محلولهای دانشجویان انواع  -8

 اکسیژن درمانی دانشجویان با روش هایآشنایی   -9

 نارسایی تنفسیبا بیماران  آشنایی دانشجویان -11

 راه هوایی مصنوعی و نحوه مراقبت از آن بابیماران آشنایی دانشجویان -11

 (1)تهویه مکانیکیدستگاه  با آشنایی دانشجویان -12

 (2)تهویه مکانیکیدستگاه  با آشنایی دانشجویان -13

 (3)تهویه مکانیکیدستگاه  با آشنایی دانشجویان -14

 آشنایی دانشجویان با مانیتورینگ همودینامیک و اکسیژناسیون  -15

 آشنایی دانشجویان با  ساکشن کردن و پاکسازی راه هوایی و دهان -16

 آشنایی دانشجویان با اندازه گیری گازهای خون شریانی-17

 آشنایی دانشجویان با اختالالت آب و الکترولیت ها-18

 ARDS، آمبولی ریه و COPDز بیماران با پنمونی بیمارستانی، آشنایی دانشجویان با مراقبت ا -19

 آشنایی و مراقبت از بیماران با ضایعات حاد مغزی و نوروماسکوالر -21

 آشنایی با سطوح هوشیاری و ارزیابی آن -21

 آشنایی با اختالالت دستگاه گوارش و کلیه در بیماران بخش مراقبت ویژه -22

 آشنایی دانشجویان با اختالالت متابولیکی و کنترل درجه حرارت در بیماران بخش مراقبت ویژه -23

 های اداره درد، خواب و تغذیه در بیماران بخش مراقبت های ویژهآشنایی دانشجویان با مراقبت -24
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0 

 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول

 صدری  آنژین و میوکارد دچارایسکمی ازبیماران مراقبت نحوه با دانشجویان آشنایی: هدف کلی

 درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه
 .نماید تعریف را میوکارد سکمیای  -1-1

 .نماید رابیان میوکارد ایسکمی تظاهرات  -2-1

 .نماید بیان را و ایسکمی میوکارد کرونر عروق آترواسلکروز در ساز خطر عوامل  -3-1

 .کند تعریف جمله یک در را صدری آنژین  -4-1

 .دهد شرح را صدری آنژین فیزیوپاتولوژی  -5-1

 .دهد شرح را و عالیم صدری آنژین انواع  -6-1

 .نماید بیان را صدری آنژین انواع در تشخیصی اقدامات  -7-1

 .نماید بیان را صدری آنژین درانواع را قلب نوار تغییرات  -8-1

 .دهد توضیح صدری آنژین درانواع مراقبتی اقدامات  -9-1

 دوم جلسه

 میوکارد انفارکتوس دچار ازبیماران مراقبت نحوه با دانشجویان آشنایی: هدف کلی

 درپایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه
 .نماید تعریف جمله یک در را میوکارد انفارکتوس -1-2

 .دهد شرح را میوکارد انفارکتوس فیزیوپاتولوژی  -2-2

 .دهد شرح را میوکارد انفارکتوس انواع -3-2

 ببرد رانام میوکارد انفارکتوس و تغییرات آزمایشگاهی عالئم  -4-2

 دهد راتوضیح میوکارد انفارکتوس در را قلب نوار تغییرات  -5-2

 دهد شرح را میوکارد انفارکتوس شایع و مهم عوارض  -6-2

 نماید بیان را میوکارد انفارکتوس در دارویی درمانی اقدامات  -7-2

 نماید بیان را میوکارد انفارکتوس در تهاجمی غیر مداخالت -8-2

 نماید بیان را میوکارد انفارکتوس در مراقبتی اقدامات -9-2

 جلسه سوم

 کاردیوژنیک وشوک حادقلبی نارسایی دچار ازبیماران مراقبت نحوه با دانشجویان  آشنایی:هدف کلی

 درپایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه
 نماید تعریف جمله یک در را و شوک کاردیوژنیک قلبی نارسایی  -1-3

 دهد شرح را قلبی نارسایی فیزیوپاتولوژی -2-3

 نماید بیان را قلبی نارسایی و انواع علل  -3-3

 ببرد نام را قلبی نارسایی شایع و مهم عالئم  -5-3

 نماید بیان را قلبی حاد نارسایی در اورژانس درمانی اقدامات  -6-3

 ببرد نام را قلبی شوک کننده ایجاد علل -9-3

 ببرد نام را قلبی شوک های نشانه و عالئم  -11-3

 نماید بیان را قلبی درشوک دارویی اقدامات  -11-3

 ببرد نام را قلبی شوک درمان غیردارویی روشهای  -12-3

 دهد یحتوض را عوارض و مکانیسم آن، ئورتی داخل پمپ بالن -13-3

 

 



 جلسه چهارم

 آنها از در هریک درمانی واقدامات تفسیر ،قلب ریتم اختالالت انواع با دانشجویان  آشنایی:هدف کلی

 درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه
 .کند تشریح را قلبی ریتم تفسیر نحوه -1-4

 .نماید بیان را نرمال سینوسی ریتم مشخصات  -2-4

 .کند تعریف جمله یک در را قلبی ریتم اختالالت -3-4

 .نماید بیان را ریتم اختالل کننده ایجاد های مکانیسم -4-4

 .نماید بندی دسته را بطنی و بطنی فوق های ریتمی دیس -5-4

 نماید بندی دسته را SA گره منشاء با ریتم اختالالت -6-4

 شرح دهد را سی سینو و برادیکاردی کاردی تاکی در درمانی اقدامات و صیات خصو ، تشخیص نحوه -7-4

 .نماید بندی دسته را دهلیزی منشاء با قلب ریتم اختالالت نواع  -8-4

 .دهد شرح را بطنی فوق تاکیکاردی در درمانی اقدامات و خصوصیات تشخیص، نحوه -9-4

 .دهد شرح را دهلیزی فیبریالسیون در درمانی اقدامات و خصوصیات تشخیص، نحوه -11-4

 .نماید بندی دسته را AV گره منشاء با ریتم اختالل انواع  -11-4

 .دهد شرح را A.V گره منشاء با ریتم اختالل انوع در را درمانی اقدامات و خصوصیات ، تشخیص نحوه  -12-4

 .نماید بندی دسته را بطنی منشاء با ریتم اختالالت انواع  -13-4

 .دهد شرح را بطنی بطنی زودرس ضربان در درمانی اقدامات و خصوصیات ، تشخیص نحوه -14-4

 .دهد شرح را بطنی تاکیکاردی در درمانی اقدامات و خصوصیات ، تشخیص نحوه  -15-4

 .دهد شرح را بطنی درفیبریالسیون درمانی اقدامات و خصوصیات ، تشخیص نحوه  -16-4

 .دهد شرح را نبض بدون ریکیتالک فعالیت و آسیستول در درمانی اقدامات و خصوصیات ، تشخیص نحوه  -17-4

 جلسه پنجم

 ساز ضربان الکتروشوک دستگاه با دانشجویان  آشنایی :هدف کلی

 درپایان دانشجو قادر باشد :یژهاهداف و
 بیان نماید مختلف های ریتمی دیس در را الکتروشوک از استفاده اندیکاسیویهای -1-5

 .نماید بندی دسته را( کاردیورژن و دفیبریالتور)الکتروشوک انواع  -2-5

 .کند بیان سینه قفسه روی بر پدلها دادن قرار صحیح محل و  دفیبریالتور از استفاده شرایط  -3-5

 .نماید بیان را الکتروشوک از استفاده هنگام در انتخابی انرژی میزان  -4-5

 .کند بیان را( سینکرونایز) شد همزمان الکتریکی تاثیرشوک مکانیسم -5-5

 .کند بیان سینکرونایزرا شوک از استفاده شرایط -6-5

 .ببرد نام را الکتروشوک از استفاده عوارض  -7-5

 .نماید بیان را آن انواع و  ساز ضربان دستگاه از استفاده موارد  -8-5

 .نماید بیان را میکر پیس بکارگیری و وصل مراحل -9-5

 .ببرد نام را پوستی میکر پیس از استفاده اندیکاسیونهای  -11-5

 .ببرد نام را دائم پیس کاردیا و  اپی پیس ،داخلی موقت میکر پیس از استفاده اندیکاسیونهای  -11-5

 .دهد توضیح را میکر پیس تنظیم نحوه  -12-5

 .دهد توضییح را میکر ازپیس استفاده عوارض  -13-5

 .نماید بیان را و دائم موقت میکر پیس دارای بیماران از مراقبت  -14-5

 ششمجلسه 

 عمقی ترومبوز وریدهای از پیشگیری و بستر زخم ودرمان پیشگیری با دانشجویان آشنایی: هدف کلی

 درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه
 .نماید بیان جمله یک در را فشاری زخم -1-6



 .کند مقایسه هم با را ویژه بخش بیماران در فشاری زخم بر موثر خارجی و داخلی عوامل  -2-6

 .ببرد نام را بیماران در فشاری زخم تشکیل شایع های محل مراحل و  -3-6

 .ببرد نام را فشاری زخم عوارض  -4-6

 .نماید بیان را فشاری زخم از پیشگیری روشهای  -5-6

 .کند مقایسه هم با را فشاری زخم مستعد نواحی بر فشار کاهنده دینامیک و استاتیک تجهیزات تاثیر  -6-6

 .نماید لیست را فشاری زخم درمان در درمانی اقدامات  -7-6

 .نماید بیان را فشاری زخم درمان در استفاده مورد پانسمانهای انواع  -8-6

 .دهد توضییح را فشاری زخم درمان در هیپرباریک اکسیژن از استفاده روش  -9-6

 .دهد توضییح را فشاری زخم درمان در درمانی الرو روش  -11-6

 .دهد توضییح را فشاری زخم درمان در واکیوم از استفاده روش -11-6

 .کند تعریف جمله یک در را عمقی وریدهای ترومبوز  -12-6

 .ببرد نام را عمقی وریدهای ترومبوز کننده ایجاد عوامل -13-6

 .کند بیان را عمقی وریدهای ترومبوز عالئم  -14-6

 .کند بیان را عمقی وریدهای ترومبوز تشخیصی روشهای  -15-6

 .کند بیان را عمقی وریدهای ترومبوز عوارض -16-6

 .کند بیان را ویژه بخش بیماران در عمقی وریدهای ترومبوز از پیشگیری روشهای -17-6

 .کند بیان را عمقی وریدهای ترومبوز درمان در دارویی غیر دارویی و اقدامات  -18-6

 جلسه هفتم
 ای سینه لوله و سینه قفسه صدمات با بیماران از مراقبت نحوه با دانشجویان  آشنایی: هدف کلی

 باشد قادر دانشجودر پایان : اهداف ویژه

 .نماید بندی دسته را سینه قفسه بسته و باز صدمات انواع -1-7

  .و انواع آن را بیان کند پنوموتوراکس -2-7

 .ببرد نام را بیماران در پنوموتوراکسانواع  ایجاد علل  -3-7

 .کند بیان را پنوموتوراکسانواع  بالینی عالئم -4-7

 .کند بیان را پنوموتوراکس تشخیصی عالئم  -5-7

 .کند بیان را پنوموتوراکسانواع  درمانی اقدامات  -6-7

 .دهد توضییح را پنوموتوراکس با بیماران در ای سینه لوله تعبیه از هدف  -7-7

 .کند لیست را ای سینه لوله تعبیه جهت استفاده مورد تجهیزات  -8-7

 .کند بیان را مربوطه بطری به ای سینه لوله کردن متصل نحوه -9-7

 .دهد توضییح را ای سینه لوله ترشحات گزارش و ،چارت مانیتورینگ نحوه  -11-7

 .دنمای بیان را بیماران ای سینه لوله اتصاالت و بطری ، ای سینه لوله از مراقبت نحوه -11-7

 جلسه هشتم

 ویژه بخش مراقبتهای در رایج داروهای و تزریقی محلولهای انواع با دانشجویان آشنایی: هدف کلی

 باشد قادر دانشجودر پایان  :اهداف ویژه

 .کند را بیان ویژه بخش بیماران در تزریقی محلولهای از استفاده های اندیکاسیون -1-8

 .نماید بندی دسته را تزریقی محلولهای انواع -2-8

 .بیان نماید بیماران در را کریستالوئیدی سرمهای از استفاده اندیکاسیونهای -3-8

 .ببرد نام را بیماران در و پالکت شده منجمد تازه پالسمای فشرد، قرمز گلبول ، کامل خون از استفاده اندیکاسیون -4-8

 .نماید بیان را خونی های فراورده و خون از استفاده عوارض -5-8

 .نماید بیان را خونی های فراورده و خون ترانسفوزیون مراقبتهای  -6-8

 .نماید لیست را عروق کننده تنگ و اینوتروپ داروهای از استفاده اندیکاسیونهای  -7-8



 .نماید بیان را عروقی کننده تنگ اینوتروپ داروهای دوزاژ  -8-8

 .نماید لیست را خون فشار ضد داروهای از استفاده اندیکاسیونهای -9-8

 .نماید بیان را خون فشار ضد داروهای دوزاژ - 11-8

 .نماید بیان را خون فشار ضد تجویزداروهای و قطرات تنظیم و سازی آماده نحوه -11-8

 .نماید لیست را قلبی آنژین ضد داروهای از استفاده اندیکاسیونهای -12-8

 .نماید بیان را آنژین ضد داروهای دوزاژ -13-8

 .نماید بیان را آنژین ضد داروهای تجویز و قطرات تنظیم و سازی آماده نحوه -14-8

 .نماید لیست را تشنج ضد داروهای از استفاده اندیکاسیونهای -15-8

 .نماید بیان را ضدتشنج داروهای دوزاژ  -16-8

 .مایدن بیان را ضدتشنج داروهای تجویز و قطرات تنظیم و سازی آماده نحوه -17-8

 .نماید لیست را آریتمی ضد داروهای از استفاده اندیکاسیونهای -18-8

 .نماید بیان را آریتمی ضد داروهای دوزاژ  -19-8

 .نماید بیان را آریتمی ضد داروهای تجویز و قطرات تنظیم و سازی آماده نحوه  -21-8

 .نماید بندی دسته را انعقادی ضد داروهای انواع -21-8

 .ببرد نام را انعقادی ضد داروها از استفاده و مراقبت اندیکاسیون -22-8

 جلسه نهم

 اکسیژن درمانی دانشجویان با روش های آشنایی: هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پایان :اهداف ویژه

 .اهداف اکسیژن درمانی را لیست کند -1-9

 .نام ببرد انواع روشهای اکسیژن درمانی را -2-9

 .کاربرد هر کدام از روشهای اکسیژن درمانی را بنویسد -3-9

 فشار اکسیژن مورد انتظار را با استفاده از اکسیژن درمانی محاسبه نماید -4-9

 .عالئم مربوط به مسمومیت اکسیژن را لیست کند -5-9

 جلسه دهم
 نارسایی تنفسی بیمارانبا  دانشجویان آشنایی: هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پایان :اهداف ویژه

  .انواع هیپوکسی را نام ببرد -1-11

 .عالئم هیپوکسی را بنویسد -2-11
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