
 ١

 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
اصول مراقبتهاي ویژه و احیاءقلبی و ریوي                                                        ) course plan(طرح  دوره 

  
    96-95 اول نیمسال تحصیلی                                        اصول مراقبتهاي ویژه و احیاءقلبی و ریوي                 :نام درس
 تکنولوژیست جراحی 5 ترم: گروه آموزشی                                                                                                      دانشکده پیراپزشکی: دانشکده
  12- 10و چهارشنبه  10-8شنبهیکروزهاي  :تاریخ برگزاري                                                                   5ترم  وژیست جراحیتکنولکارشناسی پیوسته : رشته

  نظري واحد 3: تعداد واحد 
  12- 10 شنبهیک:  زهاي تماس با مسئول درسرو                                                       ی نژادیعلی اکبر آقا : مدرس و مسئوول درس

          32436102 -   227: تلفن                                                  ،گروه اتا ق عملدانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر
 ALI.AGHAEINEJAD@GMAIL.COM: پست الکترونیک 

  : هدف کلی درس
  واندن نوار قلبی  و کار با مدهاي تهویه ايفراگیري اصول کلی احیاءقلبی و ریوي و خ

  :اهداف اختصاصی
  ..............وره باید قادر باشددانشجو در پایان د

  .آناتومی عروق کرونري قلب را شرح دهد - 1
 .تعدا ضربانات قلب را  بتواند  از روي نوار قلب شمارش کند - 2
 ..گذاري کندلیدهاي قلبی ،نوار قلب را روي شماي آناتومیکی بدن ،درست جا  - 3
 .آریتمی سینوسی را نام ببرد - 4
 .انواع آریتمی دهلیزي و بطنی را بیان نماید  - 5
 .طرز ریتم قلبی در آنژینی هاي قلبی  را شرح دهد - 6
  .در بالغین را بیان نماید  Basic Life Supportاصول  - 7
 .درکودکان را بیان نماید  Basic Life Supportاصول  - 8
 .نان باردار را بیان نمایددرز  Basic Life Supportاصول  - 9

 .دربزرگساالن را بیان نماید  Advanced   Cardiac  Life Supportاصول  -10
 .درکودکان  را بیان نماید  Advanced   Cardiac  Life Supportاصول  -11
 .نحوه کار با الکتروشوك را بیان نماید -12
 .عملکرد پیس میکر را شرح دهد -13
 .عوارض احیاءقلبی ریوي را بازگو کند -14
 .داروهاي مورد استفاده در احیاءقلبی ریوي  را نام ببرد -15
 . را انجام دهد  ABGتفسیر  -16
 .بخش مراقبتهاي ویژه را بشناسد -17
 .انواع مدهاي تهویه اي را بیان نماید. -18
 .روشهاي جداسازي از مدهاي تهویه اي را بداند -19
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 بصورت عملی کار با مانکنژکتور، نمایش فیلم،استفاده از ویدئو و پرو ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه: شیوه تدریس
  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  نمره   4                ترم                                                                                                میان-1         
  نمره  14                                                              )              يتئور(امتحان پایان ترم    - 2        

  نمره   2                   حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ        -3         
  جلسـه مجـاز   سـه   از غیبـت بـیش  دقیقه از شروع کـالس و    15تاخیر بیش از  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

  .می باشدن 
  الس و حضور فعال در امر یادگیري،حضور به موقع در ک :وظایف و تکالیف دانشجو

  مطابق تقویم دانشگاهی: تاریخ امتحان پایان ترم* 
   .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
  

 یاصل منابع

  1393.تهران.انتشارات صبورا.نارویی س و خانی ) .CPCR(مغزي  بالغین –تازه هاي احیاء قلبی ریوي  - 1
 1393. تهران.انتشارات جامعه نگر .... اسدي نوقابی  ا ع  و ذوالفقاري م .مراقبتهاي ویژه پرستاري  -2

  1385.چاپ اول.نور دانش.تهران.دیالیز ،,icu,ccuدر اصول مراقبتهاي ویژه  .م.نیک روان مفرد.شیري ح- 3      
4- Rispiratory care Equipment .Richard D.& et al.latested  

  
  

اصول مراقبتهاي ویژه و احیاءقلبی و ریوي                                                         یجدول زمان بندي برنامه درس
 

تاریخ   ردیف
  جلسات

  مدرس  روش تدریس  ها ه رسانمواد و   موضوع جلسات

 آناتومی قلب  4/7/95  1
 دئوپرژکتوریتخته ، و
  وتریکامپو

  وپاسخ پرسشی سخنران
علی اکبر 
  آقایی نژاد

  شناخت لیدهاي قلبی  و شمارش ریتم قلب   7/7/95  2
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

  وپاسخ پرسشی سخنران
" 

  تعیین محور فلب    11/7/95  3
 رژکتوردئوپیتخته ، و
 وتریکامپو

 " وپاسخ پرسشی سخنران

4  14/7/95  
تاکی کاردي (دیس ریتمی هاي سینوسی

بلوك سینوسی -برادیکاردي سینوسی-سینوسی
 ...)و 

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 " وپاسخ پرسشی سخنران

5  18/7/95  
تاکی کاردي دهلیزي،ضربان (آریتمهاي دهلیزي

بطنی،قالتر زودرس دهلیزي، تاکی کاردي فوق 
  )دهلیزي،فیبریالسیون دهلیزي

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 " وپاسخ پرسشی سخنران
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6  25/7/95  
،  تاکی کاردي بطنی ،   pvc(  آریتمی بطنی 

قالتر بطنی، فیبریالسیون بطنی ، پاراسیستول 
  ..)بطنی  و 

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 " وپاسخ پرسشی سخنران

7  28/7/95  
،  تاکی کاردي بطنی ،   pvc(  آریتمی بطنی 

قالتر بطنی، فیبریالسیون بطنی ، پاراسیستول 
  ..)بطنی  و 

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 " وپاسخ پرسشی سخنران

  در آنژینهاي قلبی  ECGتغییرات   2/8/95  8
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  بر ایست قلبی و احیاء قلبی و ریوي مروري  5/8/95  9
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  بزرگساالناحیائ قلبی ریوي پایه   9/8/95  10
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  بزرگساالن احیائ قلبی ریوي پایه  12/8/95  11
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  احیائ قلبی ریوي پایه کودکان و نوزادان  16/8/95  12
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  "  کار روي مانکن  اتاق پراتیک   کار عملی   19/8/95  13
  

  احیائ قلبی ریوي پایه در زنان باردار  23/8/95  14
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 ترویکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 
     میان ترم  26/8/95  15

  احیائ قلبی ریوي پیشرفته بزرگساالن  3/9/95  16
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

 احیائ قلبی ریوي پیشرفته  بزرگساالن   7/9/95  17
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
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  "  کار روي مانکن  اتاق پراتیک   کار عملی   14/9/95  18
  

  آشنایی با الکتروشوك  17/9/95  19
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  آشنایی با پیس میکر  21/9/95  20
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

  CPRداروهاي   24/9/95  21
 ژکتوردئوپریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

22  28/9/95  ABG  و تفسیر آن  
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

 شناخت بخشهاي ویژه   1/10/95  23
 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 

 مدهاي تهویه اي و جداسازي   5/10/95  24
 وپرژکتوردئیتخته ، و
 وتریکامپو

 وپاسخ پرسشی سخنران

"  
  
  

 
 


