معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
فرم اولیه طرح درس

اطالعات مربوط به استاد:
 -نام استاد:

دکتر رقیه نظری

گروه آموزشی:

پرستاری

آخرین مدرک تحصیلی :

سابقه تدریس درس مورد نظر  15 :سال

دکتر ای تخصصی

رشته تحصیلی :پرستاری

شرکت در کارگاههای آموزشی :طرح درس√

سابقه آموزشی  20:سال

روش ارزشیابی دانشجو √ طراحی سواالت امتحانی √

روش تدریس √

اطالعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی :پرست اری

مقطع تحصیلی کارشناسی

نیم سال تحصیلی:

دانشکده :پرستاری آمل

اول 97-98

تعدا د فراگیران 36 :نفر

اطالعات مربوط به درس:
نام درس :

مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه

تأیید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضای مدیر گروه

نوع درس :تئوری √

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد 3 :واحد

ارزشیابی تکوینی

دارد√

ندارد○

هدف کلی :دانشجویان با بخش های ویژه و اصول فیزیولوژیک مهم در ارائه مراقبتهای پرستاری آشنا شوند.
رئوس مطالب

شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

عوامل موثر در ايجاد و گسترش بخش هاي ويژه ر ا
مختصرا توضيح دهد
خصوصيات فيزيكي بخش ويژه را توضيح دهد
-1
-2

1

-3
-4

مقدمه ای بر بخشهای ویژه
شناخت اصول فیزیو لوژیک
آسیب های سلولی
شناخت اصول فیزیو لوژیک
کاهش پرفیوژن و ایسکمی
شناخت اصول فیزیو لوژیک
التهاب در ارائه مراقبتهای ویژه
پرستاری

شناختی 2

M

شناختی 2

B

 4مورد از ويژه گي هاي پرسنل بخش ويژه را نام ببرد

شناختی 1

M

سه مورد از داليل موثر در بستري شدن بيمار در بخش را
نام ببرد
طبقه بندي بخش هاي ويژه را بر اساس سن بيماران توضيح
دهد
اصول فيزيولوژيک آسيب سلولی را بطور خالصه توضيح
دهد
اصول فيزيولوژيک کاهش پرفيوژن را بطور خالصه
توضيح دهد
اصول فيزيولوژيک ايسکمی را بطور خالصه توضيح دهد

شناختی 1

M

شناختی 2

M

شناختی 2

M

شناختی 2

B

شناختی 2

B

اصول فيزيولوژيک التهاب را بطور خالصه توضيح دهد

شناختی 2

B

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با اصول کنترل عفونت و کنترل هموداینامیک بیماران بخش ویژه ،آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

2

 -1کنترل عفونت در بخش مراقبت
ویژه
 -2کنترل هموداینامیک بیماران
ویژه

Must learn
Better to learn
Nice to learn

عفونت بيمارستانی را در يک خط تعريف کند

شناختی 1

M

اهميت بهداشتی کردن دست را در کنترل عفونت باور کند.

نگرشی3

M

 5موقعيت بهداشتی کردن دست را نام ببرد.

شناختی 1

M

نحوه صحيح بهداشتی کردن( شتشو يا الکل راب) دست را
بيان کند
شايعترين عفونت های بيمارستانی بخش ويژه را برشمارد.

شناختی 3

M

شناختی 2

M

اقدامات موثر برای پيشگيری از عفونتهای شايع را بيان کند.

شناختی 2

M

نحوه مراقبت از کاتيتر وريد مرکزی را توضيح دهد.

شناختی 2

M

نحوه اندازه گيری فشار وريد مرکزی را به ترتيب مراحل
بيان کند

شناختی 2

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با اختاللت اسید و باز ،گازهای خون شریانی و نحوه تفسیر  ، ABGآشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

مفهوم  PHو تغييرات آن را توضيح دهند

3

گاز های خونی شریانی ( اختالالت
اسید و باز و تفسیر ان)

شناختی 2

B

مكانيزم هاي فيزيوو لوژيوم مووثر در تن ويا تعوادل اسويد و بواز شناختی 2
را شرح دهند
مقادير طبيعي هر يم از پارامتر هاي موجود در برگه  ABGشناختی 1
را بيان کند.
شناختی 2
نحوه خون گيري شرياني را توضيح دهد

B

M

شناختی 1

M

بر اساس نتايج گاز هاي خون شرياني نوع اختالل موجود را شناختی 4
تشخيص دهد

B

عوارض خونگيری شريانی را نام ببرد.

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با اصول تغذیه بیماران بخش ویژه ،آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

سه مورد از معيار های مها برای بررسی وضعيت تغذيه
بيماران بخش ويژه را بيان کند.
درشت مغذی های مورد نياز بيماران بخش ويژه را نام ببرد.

شناختی 1

M

شناختی 1

M

شناختی 1

N

شناختی 1

B

حداقل سه مورد از بيماران در معرض خطر سندرم تغذيه
مجدد را برشمارد.
روشهای پشتيبانی غذايی را نام ببرد

شناختی 1

B

شناختی 1

M

فوايد تغذيه روده ای را برشمارد( حداقل سه مورد(

شناختی 1

M

روشهای تغذيه روده ای را برشمارد

شناختی 1

M

مراقبتهای حين تغذيه روده ای را برشمارد

شناختی 1

M

انديکاسيون های تغذيه تزريقی را بر شمارد

شناختی 2

M

مراقبتهای حين تغذيه تزريقی را به اختصار توضيح دهد.

شناختی 1

M

ريز مغذی های مورد نياز بيماران ويژه را بيان کند

شناختی 2

M

نحوه پايش بيماران تحت حمايت تغذيه ای را به اختصار
شرح دهد.

شناختی 1

M

مقدار درشت مغذی های توصيه شده برای بيماران ويژه را
بيان کند( حداقل دو مورد)
سندرم تغذيه مجدد را در يک خط تعريف کند.

4

تغذیه بیماران بخش مراقبت ویژه

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با مراقبتهای ویژه پرستاری در سندرم های شوک و روشهای جبران مایعات آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

5

 -1مراقبتهای پرستاری در سندرم
های شوک
 -2مراقبتهای ویژه پرستاری در
روشهای جبران مایعات

انواع شوک را نام ببرد

شناختی 1

M

مراحل شوک رابيان کند

شناختی 2

M

سندرم شوک سپتيک را در يک خط تعريف کند.

شناختی 1

M

نحووووه حمايوووت همودايناميوووک از بيموووار بوووا سوووندرم شووووک را شناختی 2
توضيح دهد.
اصول حمايت تنفسی از بيمار با سندرم شوک را توضيح دهد شناختی 2

M
M

درمان همزمان سرکوب سا و آنتی بيوتيک را بيان کند.

شناختی 2

M

روش کنترل منبع عفونت را در شوک سپتيک بيان کند.

شناختی 2

B

مايعات مورد استفاده برای جايگزينی در بيماران هموراژيک شناختی 1
را نام ببرد
مايعوووات موووورد اسوووتفاده بووورای جوووايگزينی در بيمووواران غيووور شناختی2
هموراژيک را نام ببرد
شناختی1
روش های مايع درمانی را نام ببرد

B

مانيتورينگ بيماران تحت موايع درموانی را بوه اختصوار شورح شناختی 2
دهد
شناختی 3
چگونگی تصميا گيری در مورد پايان مايع درمانی را بيان
کند.

B
B
M
M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت ویژه بر اساس فرایند پرستاری از بیماران تروماتیک ،آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

6

مراقبت پرستاری از بیماران
.1
تروماتیک ( آسیب شکم)
مراقبت پرستاری از بیماران
.2
تروماتیک (آسیب لگن)
مراقبت پرستاری از بیماران
.3
تروماتیک ( آسیب اندام ها)
مراقبت پرستاری از بیماران
.4
تروماتیک ( آسیب دستگاه عصبی)

نحوه بررسی مکانيزم آسيب را بيان نمايد

شناختی 2

B

انواع آسيبهای مغزی ناشی از ضربه را نام ببرد

شناختی 1

B

نحوه کنترل سوطح هوشوياری بيمواران ضوربه سور را توضويح شناختی 1و2
دهد
شمارد
بر
را
سر
ضربه
با
ماران
ي
ب
نگ
ي
تور
ي
ن
ما
اصول
شناختی 1

M
M

انواع آسيبهای ناشی از ضربه به قفسه سينه را نام ببرد.

شناختی 2

B

نحوه مراقبت از چست تيوب را بيان کند

شناختی 3

M

نحوه خارج کردن چست تيوب را شرح دهد

شناختی 3

M

خطرات ناشی از ضربات به شکا را بيان کند

شناختی 3

M

مراقبت از بيماران پارگی کبد را شرح دهد

شناختی 3

B

مراقبت از بيماران پارگی طحال را شرح دهد.

شناختی 2

B

مراقبت از بيماران با شکستگی متعدد اندام ها را شرح دهد.

شناختی 1

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت ویژه بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به نارسایی تنفسی آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

نارسایی تنفس را در یک خط تعریف کند

شناختی 1

M

وجه افتراق نارسایی حاد و مزمن تنفسی را بیاان کناد( حاداق

شناختی 1

B

سه مورد)

7

 .1نارسایی تنفسی( انواع،
پاتوفیزیولوژی ،تشخیص  ،درمان
و مراقبت)
 .2سندرم دسترس تنفسی حاد

عالیم نارسایی حاد و مزمن تنفسی را با هم مقایسه کند.

شناختی 3

B

 5مورد از عالیم هیپر کاپنه آ را نام ببرد.

شناختی 1

M

اصول درمان نارسایی تنفسی را شرح دهد.

شناختی 2

M

سندرم دیسترس تنفسی حاد را در یک خط تعریف کند

شناختی 1

M

شناختی 2

B

ویژگیهای هر یک از مراح  ARDSرا به اختصار شرح دهد.

شناختی 1

B

عالیم  ARDSرا نام ببرد( 4مورد)

شناختی 2

B

شناختی 1

M

مراح

 ARDSرا نام ببرد.

اصول درمان بیماران  ARDSرا بیان نماید

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت ویژه بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان نیازمند به اکسیژن درمانی و دارای راه هوایی کمکی ،آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

8

اکسیژن درمانی( لوازم ،نکات
.1
پرستاری ،اندیکاسیون و عوارض)
مراقبت از راه هوایی
.2

Must learn
Better to learn
Nice to learn

انواع هيپوکسی را نام ببرد

شناختی 1

M

 5مورد از عوارض اکسيژن درمانی را بر شمارد

شناختی 1

M

سه مورد از روشهای اکسيژن درمانی را نام ببرد.

شناختی 1

M

شناختی 2

M

انديکاسيون های استفاده از هر يک از روشهای فوق را ( دو
مورد) بر شمارد
نحوه تن يا درصد اکسيژن هوای دمی را در هنگام استفاده از شناختی3
روشهای مختلف اکسيژن درمانی بيان کند.
شناختی 1
هدف از حفظ راه هوايی مصنوعی را بيان کند.

M

موارد استفاده از راههای هوای مصنوعی را نام ببرد.

شناختی 1

M

انواع راه هوايی مصنوعی را نام ببرد و مزايا و معايب هر
کدام را شرح دهد.
عوارض لوله گذاری داخل تراشه را نام ببرد و اقدامات
پرستاری آن را ليست نمايد.
اصول انتخاب سايز لوازم کمکی برای باز نگهداشتن راه
هوايی را بيان کند
ميزان فشار مناسب کاف لوله تراشه را بيان کند

شناختی 2

M

شناختی 1

M

شناختی 2

M

شناختی 1

M

نحوه صحيح ساکشن باز لوله تراشه را شرح دهد.

شناختی 2

M

نحوه صحيح ساکشن بسته لوله تراشه را شرح دهد

شناختی 2

M

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با تهویه مکانیکی( اندیکاسیون ،انواع ،مدها ،تنظیم)آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

9

تهویه مکانیکی( اندیکاسیون ،انواع،
مدها ،تنظیم)

عل نیاز به تهویه مکانیکی را نام ببرد

شناختی 1

مزایا و معایب ونتیالتور های فشار منفی را شرح دهد

شناختی 2

M

ونتیالتور های فشار مثبت را بر اساس عملکرد طبقه بندی کند

شناختی 2

M

انواع الگو های تنفسی را با رسم شک توضیح دهد

شناختی 3

M

انواع طرح های موج دمی را با رسم شک توضیح دهد

شناختی 2

B

موارد استفاده از  peepو عوارض مربوطه را نام ببرد

شناختی 2

M

تنظیم ونتیالتور را بر اساس نیاز بیمار و نتایج گاز های خون
شریانی توضیح دهد

شناختی 4

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت ویژه بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان تحت تهویه مکانیکی و جداسازی از آن ،آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

10

 -1تهویه مکانیکی(مراقبت و جدا
سازی)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

عوارض ناشی از ونتیالسیون مکانیکی را نام ببرد

شناختی 1

M

مراح جدا سازی بیما ر از ونتیالتور را توضیح دهد

شناختی 2

M

عالئم نشان دهنده عدم تحم جدا سازی را شرح دهد

شناختی 2

M

عل جنگ بیمار با ونتیالتور را نام ببرد

شناختی 1

M

مراقبت های پرستاری از بیمار تحت ونتیالسیون مکاانیکی را بار شناختی 2

M

اساس فرایند پرستاری توضیح دهد

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت ویژه بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان تحت جراحی قلب آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

شناختی 1

B

عملکرد ماشین قلب و ریه را هنگام جراحی قلب باز توضایح شناختی 2

B

انواع روش های جراحی قلب را نام ببرد

11

-1
-2
-3
-4

انواع روش های جراحی قلب
ماشین قلب و ریه
جراحی عروق کرونر
جراحی دریچه های قلبی
مراقبت قب و بعد از جراحی
قلب

دهد
انواع روش های جراحی عروق کرونر را با هم مقایسه کارده شناختی 3

B

و مزایا و معایب هر روش را توضیح دهد
انواع دریچه های قلبای را باا هام مقایساه کارده و مزایاا و شناختی 3

B

معایب هر کدام را ذکر کند
مراقبت های قب از جراحی را لیست کند

شناختی 2

M

مراقبت های بعد از جراحی را بر اساس سیستم های بدنی
توضیح دهد

شناختی 2

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با الکتروکاردیوگرافی و اساس تفسیر آن ،آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

شناختی 1

M

مراح مختلف دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون سلول عضله قلب را شناختی 2

B

الکتروکاردیوگرافی را تعریف نماید.

توضیح دهد
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 .1اساس الکتروکاردیوگرافی
 .2اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام

B

اشتقاقهای مختلف  ECGو عملکرد آنها را ذکر نماید.

شناختی 2

انواع روشهای مانیتورینگ ریتم قلب را شرح دهد.

شناختی 2

B

مقادیر طبیعی امواج در الکتروکاردیوگرام استاندارد را بیان کند.

شناختی 2

M

تعداد ضربان ،ریتم و محور قلب را از روی یک نوار الکترودیوگرام شناختی 3

M

استاندار تعیین نماید.

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با اختالالت گره سینوسی و آریتمی های دهلیزی ،آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

13

 .1اختالالت گره سینوسی
 .2اریتمی های دهلیزی

خصوصیات یک ریتم سینوسی طبیعی را بیان کند

شناختی 1

M

آرتیمی های سینوسی را نام ببرد

شناختی 2

B

خصوصیات هر کدام آریتمی های سینوسی شرح دهد.

شناختی 2

B

آرتیمی های دهلیزی را نام ببرد

شناختی 1

B

خصوصیات هر کدام از آریتمیهای دهلیزی را شرح دهد.

شناختی 2

M

تغییرات نوار قلب در سندروم گره سینوسی بیمار را بیان نماید.

شناختی 2

B

تغییرات الکتروکاردیو گرام در پیس میکرسرگردان را توضیح دهد.

شناختی 2

M

تغییرات الکتروکاردیو گرام در تاکیکاردی دهلیزی چند کانونه را شرح شناختی 2

M

دهد

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با بلوکهای سیستم هدایتی قلب ،آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
انواع بلوکهای دهلیزی بطنی را نام ببرد

شناختی 1

M

انواع بلوکهای دهلیزی بطنی را از روی نوار قلب شناسایی کند.

شناختی 5

B

خصوصیات هر کدام از بلوکهای دهلیزی بطنی را شرح دهد.

شناختی 2

M

اقدامات درمانی و مراقبتی در هر کدام از بلوکهای دهلیزی بطنی را شناختی 3

M

بنویسد.
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 -1بلوکهای دهلیزی بطنی
 -2بلوکهای شاخه ای( داخ بطنی)

سندروم استوکس آدامس را شرح دهد.

شناختی 2

M

تغییرات الکتروکاردیوگرام را در بلوکهای شاخه ای شرح دهد.

شناختی 2

M

وجود بلوک شاخه ای (چپ یا رات) را در نوار قلب تشخیص دهد.

شناختی 2

B

بین بلوک درجه دو تیپ یک و تیپ دو روی نوار قلب تمایز بگذارد.

شناختی 5

B

بلوک درجه سه دهلیزی بطنی را روی نوار قلب تشخیص دهد.

شناختی 5

B

بلوک درجه یک دهلیزی بطنی را روی نوار قلب تشخیص دهد.

شناختی 5

B

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با آریتمی های جانکشنال آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

15

 .1آریتمی های جانکشنال ( گره
ای)
 .2عل و تغییرات نوار قلب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

دو مورد از آریتمیهای جانکشنال را نام ببرد.

شناختی 1

M

تغییرات نوار قلب در انواع آریتمیهای جانکشنال را شرح دهد.

شناختی 2

M

ریتم جانکشنال را روی نوار قلب تشخیص دهد.

شناختی 5

M

عل آریتمیهای جانکشنال را نام ببرد.

شناختی 1

M

ریتم جانکشنال تند شده را روی نوار قلب تشخیص دهد

شناختی 5

M

ضربان زودرس گره ای را روی نوار قلب تشخیص دهد.

شناختی 5

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با آریتمی های بطنی آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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 .1آریتمی های بطنی
 .2عل و تغییرات نوار
قلب

عل آریتمی بطنی را نام ببرد.

شناختی 1

M

مکانیسم ورود مجدد را توضیح دهد

شناختی 2

B

انواع آریتمی های بطنی را نام ببرد

شناختی 1

M

تغییرات الکتروکاردیو گارام را در هریاک از آریتمای هاای بطنای باه شناختی 2

M

اختصار شرح دهد
M

وجود یک ضربان زودرس بطنی را در الکتروکاردیوگرام تشخیص دهد
ریتم ایدیو ونتریکوالر را تشخیص دهد

شناختی 5

M

ابرنسی را به اختصار شرح دهد

شناختی 5

B

راههای تمایز آریتمیهای بطنی از فوق بطنی را بیان کند

شناختی 2

B

عل آریتمی بطنی را نام ببرد.

شناختی 3

B

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت ویژه بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به انفارکتوس میوکارد آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

-1
-2
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-3
-4

مقدمه ای بر بخشهای ویژه
شناخت اصول فیزیو لوژیک
آسیب های سلولی
شناخت اصول فیزیو لوژیک
کاهش پرفیوژن و ایسکمی
شناخت اصول فیزیو لوژیک
التهاب در ارائه مراقبتهای ویژه
پرستاری

Must learn
Better to learn
Nice to learn

تغییرات الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد را بیان کند.

شناختی 2

M

مراح انفارکتوس میوکارد را شرح دهد.

شناختی 2

M

لیدهای درگیر در انفارکتوس نواحی مختلف قلب را نام ببرد

شناختی 2

M

قادر به تشخیص ناحیه انفارکتوس از روی نوار قلب استاندارد  12شناختی 5

M

لید باشد
قادر به تشخیص حاد و مزمن بودن انفارکتوس از روی نوار قلاب شناختی 5

M

استاندارد  12لید باشد
اصول مراقبت ویژه از بیماران با انفارکتوس میوکارد را بر شمارد

شناختی 2

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان رسم محور الکتریکی قلب ،تفسیر نوار قلب و تفسیر  ABGرا تمرین کنند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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تمرین کیسها :
رسم محور الکتریکی قلب،
تفسیر نوار قلب
و تفسیر ABG



محاااور الکتریکااای یاااک بیماااار را باااا تهیاااه یاااک مهارتی 3
الکتروکاردیوگرام بر روی کاغذ شطرنجی رسم کند



حد اق سه نمونه نوار قلب از آریتمیهای گفته شده باا مهارتی 3
جستجوی در منابع ،تهیه کند و در کالس ارائه نماید.



از میان کیس هایی  ABGکه برای تمرین توط استاد شناختی 5
در کالس ارائه شده ،حاداق یاک نموناه را انتخااب و
تفسیر نماید.

Must learn
Better to learn
Nice to learn

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

M
M
M

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید ،نوار
قلب ،نمونه ABG

مشاهده تکالیف و
ارائه در کالس ،اظهار
نظر در مورد تکالیف
ارائخ شده دیگران

هدف کلی :دانشجویان با الگوریتم های احیا قلبی ریوی پیشرفته ،آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

شناختی 2

M

احیااا قلباای ریااوی پیشاارفته در فیبریالساایون را باار اساااس شناختی 2
دستورالعم  2015شرح دهد.

M

احیا قلبای ریاوی پیشارفته در تاکیکااردی بطنای را بار اسااس شناختی 2
دستورالعم  2015شرح دهد.

M

احیا قلبی ریوی پیشرفته در آسیستول را بر اساس دساتورالعم
 2015شرح دهد.
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 -1احیای قلبی ا ریوی پیشرفته
 -2مراقبت در فیبرینولیتیک تراپی
 -3مراقبت بعد از ایست قلبی ریوی

Must learn
Better to learn
Nice to learn

شناختی 2

M

مراقبت از بیماران تحت درماان باا فیبرینولیتیاک را بار اسااس شناختی 2
دستورالعم  2015شرح دهد.

M

مراقباات از بیماااران پااس از ایساات قلباای ریااوی را باار اساااس شناختی 2
دستورالعم  2015شرح دهد.

M

احیا قلبی ریوی پیشرفته در برادیکاردی را بر اساس دستورالعم
 2015شرح دهد.

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با دارو های آنتی آریتمی آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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داروهای آنتی آریتمی

اساس دسته بندی دارو های آنتی آریتمی را بیان کند.

شناختی 2

M

مهمترین و رایج ترین داروی کالس  1را نام ببرد.

شناختی 2

B

مهمترین و رایج ترین داروی کالس  2را نام ببرد.

شناختی 2

M

مهمترین و رایج ترین داروی کالس  3را نام ببرد.

شناختی 2

M

مهمترین و رایج ترین داروی کالس  4را نام ببرد.

شناختی 3

M

نحوه آماده سازی آنتی آریتمیهاای رایاج ( حاداق لیادوکایین ،شناختی 5
پروکایین آمید ،آمیودارن) را شرح دهد.

M

قادر به محاسبه تعداد قطرات سرم زایلو بار اسااس مقادار ماورد شناختی 2
نیاز بیمار باشد.

M

مهمترین مراقبت هاای حاین اساتفاده از دارو هاای رایاج را بار شناختی 2
شمارد.

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی :دانشجویان با اصول کاربرد دستگاه الکتروشوک ،پیس میکر و مانیتورینگ ،آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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 -1دستگاه شوک الکتریکی
 -2پیس میکر
 -3مانیتورینگ قلبی

کاربرد صحیح دستگاه شوک الکتریکی را در  CPRذکر نماید.

شناختی 1

M

اساس درمان الکتریکی قلب را شرح دهد.

شناختی 2

B

روشهای کاردیوورژن و دفیبریالسیون را شرح دهد.

شناختی 2

B

دالی استفاده از پیس میکر را بنویسد.

شناختی 1

B

موارد استفاده از پیس میکر را شرح دهد.

شناختی 2

M

عوارض پیس میکر و اقدامات مربوط جهت پیشگیری از عوارض را شناختی 2

M

بیان کند.
نحوه تنظیم پیس میکر را شرح دهد.

شناختی 1

M

مراقبت از بیمار دارای پیس میکر را شرح دهد.

شناختی 2

M

مواردی که پرستار باید به مددجوی دارای پیس میکر آموزش دهد را شناختی 2

M

بیان کند.
اهداف مانیتورینگ قلبی را بنویسد.

شناختی 1

M

اصول مانیتورینگ قلبی را بیان نماید.

شناختی 2

M

مشکالت مربوط به مانیتورینگ قلبی و عملکرد پرستار جهت اصالح شناختی 2

B

آنها را بیان کند

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اساليد،
استفاده از تصاوير و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

