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 45 :نفر

اطالعات مربوط به درس:
نام درس :

پرستاری بزرگسال و سالمندان (2قلب و عروق)

ندارد○
تأیید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضای مدیر گروه

نوع درس :تئوری √

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد 1/05 :واحد

ارزشیابی تکوینی

دارد√

هدف کلی  :دانشجویان با آناتومی و فیزیولوژی قلب آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

1

 .1مروری بر آناتومی سیستم گردش
خون
 .2مروری بر فیزیولوژی و تنظیم
عملکرد قلب و عروق

ساختمان قلب و عروق شامل حفرات قلب ،الیه های بافتی قلبب ،شناختی 2
دریچه های قلب و گردش خون قلبی را توصیف کنند.

M

خصوصببیات الکتروفیزیولوژیببب قلببب را بببه منظببور شببناخت شناختی 3
اختالالت قلبی شرح دهند.

B

یب سیکل قلبی را با توضیح مراحل مختلف بیان نمایند.

شناختی 2

M

بازده قلبی را در یب خط تعریف کنند

شناختی 1

M

عوامل موثر بر بازده قلبی شبامل حجبم ضبربه ای  preload ،و شناختی2
 afterloadو خاصیت انقباضی قلب را توصیف کنند.

M

نقش بارور سپتورها وکمورسپتورها را در سیسبتم قلببی عروقبی شناختی 3
بیان کنند.

B

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با نحوه بررسی و شناخت سیستم گردش خون(تاریخچه سالمتی و تست های معاینات فیزیکی) آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1نکات مهم در گرفتن تاریخچه

2

حد اقل سه حیطه از حیطبه هبای اصبلی ( خبواا و اسبتراحت ،شناختی 1و2
تحمببل فعالیببت ،درد ،تنگببی نف ب  ،وزن و )....مببورد بررسببی در
هنگام گرفتن شرح حال را با ذکر دلیل بیان کند.

M

حداقل  4سوال برای گرفتن شرح حال در مورد هر یب از حیطه شناختی 4
ها طرح نماید.

M

سالمتی بیمار و نحوه اخذ آن به

نحوه بررسی پال

منظور بررسی سیستم گردش

نحوه صحیح بررسی فشار خون شبریانی غیبر تهباجمی را شبرح شناختی 2
دهد

خون
 .2نکات مهم در انجام معاینات
بالینی به منظور بررسی سیستم
گردش خون

ورید ژیگوالر را نشان دهد

مهارتی 2

نحوه صحیح بررسی نبضهای محیطبی را ببر روی مبانکن نشبان مهارتی 3
دهد

M
M
M

نواحی مختلف سمع صداهای قلب را روی شکل یا مبانکن نشبان مهارتی 3
دهد

B

مهارتی 4

B

صداهای طبیعی و غیر طبیعی قلب را تشخیص دهد.

نحوه معاینه پوست و شکم را به منظور بررسی سیسبتم گبردش شناختی 2
خون توصیف نماید.

B

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با تستهای تشخیصی و عالیم شایع اختالالت گردش خون آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

جلسه

حیطه و سطح
یادگیری

.1

3

Must learn
Better to learn
Nice to learn

.2
.3
.4
.5

روشهای آزمایشگاهی رایج در بررسی
سیستم گردش خون
الکتروکاردیوگرافی
تست استرس
کاتیتریزاسیون
سایر روشهای تشخیصی رایج

حداقل چهار مورد از روشهای آزمایشگاهی رایج در تشخیص اختالالت قلبی عروقی را نام ببرد.

شناختی 1

M

نحوه بررسی بیومارکر ها را از روی منحنی را توضیح دهند.

شناختی 1

M

اصول ثبت صحیح الکتروکاردیوگرام را بیان کند.

شناختی 3

M

مکان صحیح لیدهای پریکاردیال را روی شکل یا مانکن نشان دهد.

شناختی 2

M

خصوصیات مربوط به الکتروکاردیوگرافی طبیعی از قبیل ولتاژ ،طول مدت امبوا و Intervals
را بیان نماید.

شناختی 4

M

قادر به تشخیص الکتروکاردیو گرام طبیعی از غیر طبیعی باشد.

شناختی 1

B

اهداف تست ورزش را بر شمارد( .حداقل سه هدف)

شناختی 1

M

آمادگیهای قبل از تست را نام ببرد(  4مورد).

شناختی 2

M

شناختی 2

M

 4مورد از موارد مربوط به  terminateکردن تست ورزش را بیان کنند.

شناختی 2

B

 4مورد از معیارهای مورد نظر برای مثبت در نظر گرفتن تست ورزش را بیان کنند.

شناختی 2

B

حداقل  4مورد از موارد مثبت کاذا و منفی کاذا تست ورزش را بر شمارند.

شناختی 2

B

اهداف کاتتریزاسیون قلبی را شرح دهند.

شناختی 4

M

مراقبتهای قبل و بعد از کاتیتریزاسیون را شرح دهند.

شناختی 1

M

دانش خود را در زمینه آموزش به بیمار ان تحت روشهای تشخیصی فوق بکار ببرند.

شناختی 1

M

مراقبتهای پ

از تست ورزش را بر شمارد( 3مورد).

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث گروهی،
پرسش و پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به  ACSآشنا شوند.
رئوس مطالب

شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1ریسب فاکتورها
 ، .2عالیم،

4

 .3درمان و
.4

مراقبت از مددجویان مبتال به
ACS

حداقل  4مورد از ریسب فاکتور های قابل تعدیل  ACSرا نام
ببرد.

شناختی 1

M

حداقل  3مورد از ریسب فاکتورهای غیر قابل تعدیل  ACSرا
برشمارد.

شناختی 1

M

آموزشهای الزم برای تعدیل هر یب از ریسب فاکتورهای قابل
تعدیل فوق را لیست کند.

شناختی 2

M

وجه تمایز آنژین صدری ،انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه
STو همراه با صعود قطعه را شرح دهد.

شناختی 2

B

روشهای درمانی برای بیماران فوق را به طور خالصه شرح دهد.

شناختی 2

M

مراقبتهای پرستاری در مراحل حاد و بازتوانی بیماران فوق را به
تفکیب توضیح دهد.

شناختی 2

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به بیماری های دریچه ای و عفونی قلب آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

جلسه

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح
یادگیری

مکانیسم های موثر در بوجود آمدن بیماریهای التهبابی قلبب را ببه صبورت خالصبه شبرح شناختی 1
عالئم بیماریهای التهابی قلب را به تفکیب الیه درگیر ذکر کنند.

B

یافته های تشخیصی مثبت در بیماریهای التهابی عفونی قلبب را ببه تفکیبب الیبه درگیبر شناختی 1و2

B

روشهای درمانی و مداخالت پرستاری در بیماریهای التهابی قلب را تشریح کنند.

شناختی 2

M

انواع بیماریهای دریچه ای قلب را بیان کنند.

شناختی 1

M

حداقل  3مورد از عوامل مستعد کننده ی بروز بیماریهای دریچه ای قلب را نام ببرند.

شناختی2

M

مکانیسم بوجود آمدن عوارض بیماریهای دریچه ای قلب را از روی شکل توضیح دهند.

شناختی3

B

روشهای تشخیصی و عالئم بیماریهای دریچه ای قلب را به تفکیب نوع درگیری هر یبب از شناختی 2

B

تشخیص دهند.

 .1بیماریهای عفونی و التهابی
قلب

5

 .2بیماریهای دریچه ای قلب

دریچه ها ذکر نمایند.

اهداف و روشهای درمانی در بیماریهای دریچه ای قلب را به تفکیب نوع درگیری هبر یبب شناختی 1

B

از دریچه ها ،بیان نمایند.
روشهای جراحی در بیماریهای دریچه ای قلب را فقط نام ببرند.

شناختی 1

B

مداخالت پرستاری قبل و بعد از جراحی قلب را بر اساس فرایند پرستاری توضیح دهند.

شناختی 3

M

مکانیسم های موثر در بوجود آمدن بیماریهای التهبابی قلبب را ببه صبورت خالصبه شبرح شناختی 1

M

دهند.

شناختی 3

B

یافته های تشخیصی مثبت در بیماریهای التهابی عفونی قلبب را ببه تفکیبب الیبه درگیبر شناختی 1

B

عالئم بیماریهای التهابی قلب را به تفکیب الیه درگیر ذکر کنند.
تشخیص دهند.

آموزشی

ترم

M

دهند.

شناختی 2

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به کاردیومیوپاتی ،ادم حاد ریه و نارسایی قلبی آشنا شوند.
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

جلسه

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح
یادگیری



حداقل  4مورد از علل بروز ادم ریوی را شرح دهند.

شناختی 2

M



انواع ادم ریوی را بر اساس مراحل پیشرفت آن توضیح دهند.

شناختی 2

B



حداقل سه مورد از روشهای درمانی مورد استفاده در ادم ریوی را تشریح کنند.

شناختی 1و2

M



مراقبتهای پرستاری از بیمار مبتال به ادم ریوی را بر اساس فرایند پرستاری شرح شناختی 2

B

دهد.

 .1ادم حاد ریه
 .2کاردیومیوپاتی

6

 .3نارسایی قلب



انواع کاردیومیوپاتی را با توجه به نوع اختالل ساختاری قلب ،توضیح دهند.

شناختی 1

B



حداقل دو روش درمانی از روشهای درمانی مورد استفاده در کاردیومیوپاتی را نام شناختی 3

M

ببرد.


مداخالت پرستاری از مددجویان مببتال ببه کاردیومیوپباتی را ببر اسباس فراینبد شناختی 1

M

پرستاری و تاکید بر آموزش به مددجو شرح دهند.


بیماری نارسایی قلبی را در یب خط ،تعریف کنند

شناختی 1

M



علل و عوامل خطر نارسایی قلب را(  4مورد) بیان کند.

شناختی 3

B



پاتوفیزیولوژی نارسایی قلبی را با توجه به مکانیسبم هبای جبرانبی در پاسبخ ببه شناختی2

B

کاهش بازده قلب بر روی شکل شماتیب ،توصیف کنند.


انواع نارسایی قلبی و تظاهرات بالینی هر یب را به طور خالصه و مرحله ای شبرح شناختی 2

M

دهند.


تدابیر درمانی در نارسایی قلبی به منظور بهبود عملکبرد بطبن و کباهش  workشناختی 3

M

 loadقلب را توضیح دهند.


مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به نارسایی قلب را بر اساس فرایند پرسبتاری و شناختی 2
تاکید بر آموزش ،برنامه ریزی کنند.

M

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به بیماریهای شریانی و هیپرتانسیون آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

7

مکانیسم ایجاد هیپرتانسیون را به طور خالصه شرح دهند.

شناختی 1

M

انواع پر فشاری خون را فقط نام ببرند.

شناختی 2

M

با توجه به عالئم و وضبعیت بیمبار تعیبین نماینبد کبه بیمبار در شناختی 1و2
کدامیب از مراحل هیپرتانسیون قرار دارد.

B

حببداقل  3اقببدام از اقببدامات دارویببی در بیمبباران مبببتال بببه شناختی 1
هیپرتانسیون را شرح دهند.

M

 .1پرفشاری خون

در رابطه با سه تشخیص پرستاری از بیمار مبتال به هیپرتانسیون شناختی 3و2
طرح مراقبتی مناسبی را ارائه دهند.

M

 .2بیماریهای شریانی

عوامل فیزیولوژیب و آناتومیب موثر در گردش خبون محیطبی و شناختی 2
اکسیژناسیون بافتی را توصیف کنند.

M

روشهای تشخیصی رایج در بیماریهای عروق محیطبی را توضبیح شناختی 2
دهند.

B

شناختی 1

B

تغییببرات پاتوفیزیولوژیببب و تظبباهرات بببالینی اخببتالالت رایببج شناختی 2
شریانی ( انسداد حاد و مزمن شریانی ،ریناد و برگر ) را ببه طبور
خالصه لیست کنند.

B

مراقبت پرستاری از بیماران مببتال ببه اخبتالالت شبریانی را ببر شناختی 3
اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش و پیشبگیری ببه طبور
خالصه ،توضیح دهند

M

دو نوع از اختالالت رایج مربوط به سیستم شریانی را نام ببرند.

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

هدف کلی  :دانشجویان با نحوه ساماندهی و مراقبت بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به بیماری های وریدی و لنفاوی آشنا شوند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

Must learn
Better to learn
Nice to learn

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

8

 .1بیماریهای وریدی
 .2بیماریهای عروق لنفاوی

دو مورد از اختالالت رایج مربوط به سیستم وریبدی را نبام شناختی 1
ببرد

M

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالت وریبدی را ببر شناختی 2
اساس فراینبد پرسبتاری و تاکیبد ببر آمبوزش و پیشبگیری
توضیح دهد.

M

پاتوفیزیولوژی زخمهای عروقی را به طبور خالصبه توضبیح شناختی 2
دهد.

B

وجوه تمایز زخمهای شریانی و وریدی را در جدولی لیسبت شناختی 3
کند

B

نحوه مراقبت از زخمهای عروقی را با تاکیبد ببر اسبتفاده از شناختی 2
پانسمانهای نوین بیان نماید.

M

اختالالت رایج مربوط به سیستم لنفاوی ماننبد لنفانژیبت و شناختی 2
ادم لنفاوی را شرح دهند.

M

شناختی 2

M

مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به بیماریهای عروق
لنفاوی را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

روش تدریس -وسایل

شیوه ارزشیابی پایان

آموزشی

ترم

سخنرانی  ،بحث
گروهی ،پرسش و
پاسخ
اسالید،
استفاده از تصاویر و
جداول

سواالت چهار گزینه
ای ،تشریحی و
صحیح غلط

