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ل ورودی ق عمدانشجویان اتا  روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه (COURSE PLAN) دوره طرح 

 98-99در نیمسال دوم سال تحصیلی    97

 

: عناوین كلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
)گازهای خون  زات مانیتورینگ تنفسیمکان ، وسایل و تجهتعریف واحد مراقبت های ویژه و انواع آن،  -1

 شریانی ، پالس اكسیمتری ، كاپنومتری(.

 قسیم بندی آریتمی با ذكر علت ، عالئم ، تشخیص و درمانت -2

 روكاردیوگرام طبیعی از غیر طبیعیشناخت الکت -3

 آن  و درمان و علل  و تنفسی تشخیص ایست قلبی -4

 پایه  ریوی  –احیای قلبی   -5

 پیشرفته قلبی و ریوی  احیا -6

 بت از راههای هوایی بیماران  اقرم  -7

 تركیب مایعات داخل و خارج سلولی  -8

 اسید و بازاختالالت     -9

 تغذیه وریدی -10

 دانشکده :  پرستاری حضرت زینب)س( الرستان        گروه آموزشی:   اتاق عمل             مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل

روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های      :  نام درس

 یژهو

 واحد 2 :  تعداد واحد

 (ساعت عملی  17-نظری  ساعت26)نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری كالس:    و مراقبت های آن  همزمان با بیهوشی  پیش نیاز: 

 14-16چهارشنبه –دوشنبه  -14-16شنبه 

 5کان برگزاری:  كالس م

  z.seifi2010@yahoo.com-زهرا سیفی  مسئول برنامه :   

 سیفیسركارخانم    -سوخک  سركارخانمالفبا(:   مدرسین) به ترتیب حروف 

 یسیف  سركارخانم   تهیه و تنظیم : 

 1398بهمن ماه    تاریخ بازنگری:

بهداشتی درمانی الرستان  ده علوم پزشکی و خدماتدانشک  

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمركز مط

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی 

 
گروه اتاق عمل      

 

mailto:z.seifi2010@yahoo.com
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 شرح درس  ❖
، داروهای احیا ،آریتمی ها و... با روش احیا قلبی و و تنفسی  در این درس دانشجو ضمن آشنایی با عالیم ایست قلبی

از اهداف و ریکاوری قادر به همکاری با تیم احیا باشد. ق عمل اریوی آشنا می شود تا در مواقع ضروری در محیط ات

نحوه كار و تنظیم تجهیزات موجود در بخش مراقبت  وهمچنین اسید و باز اختالالت آشنایی با دیگر در این درس 

 می باشد. های ویژه

 هدف کلی  ❖

 .دیرگرا فرا    در شرایط وخیم  اصول كلی احیای قلبی ریوی و تشخیص وضعیت بیمار   

 

 صاصی  اهداف اخت ❖

 (CCUبخش مراقبت های ویژه قلبی).  1

 باید بتواند:در پایان دوره    دانشجو 

 بخش مراقبت های ویژه و انواع آن را تعریف کند. ▪

 را شرح دهد. CCU چگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخش ▪

 د.هانواع مانیتورینگ همودینامیک را نام برده و شرح د  ▪

 الکتروکاردیوگرام را توضیح دهد. روش گرفتن ▪

 الکتروکاردیوگرام طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد. ▪

 انواع آریتمی ها را با ذکر علت تقسیم بندی کند. ▪

 عالیم ، تشخیص و درمان انواع آریتمی ها)سینوسی، دهلیزی، بطنی، بلوک قلبی و ...( را توضیح دهد. ▪

 (ICUبخش مراقبت ویژه ).2

 ان دوره باید بتواند:نشجو در پایاد

 را شرح دهد. ICUچگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخش ▪

 را بر شمارد. اسید و بازاختالالت  ▪

 را بیان کند. اسید و بازنحوه مقابله با اختالالت  ▪

 را شرح دهد. یموارد کاربرد و نحوه اجرا تغذیه از راه ورید ▪

 ، پالس اکسی متری و کاپنومتری( را نام برده و شرح دهد.ABG) ورینگ تنفسیتانواع مانی ▪

 های هوایی را شرح دهد.نحوه مراقبت از راه  ▪

 احیا قلبی و ریوی.3

 دانشجو در پایان دوره بتواند:

 با عالئم ایست قلبی آشنا گردد. ▪

 با عالئم ایست تنفسی آشنا گردد. ▪

 لبی و ریوی را شرح دهد.قاصول اولیه و مقدماتی مقابله با ایست  ▪

 مرگ حقیقی و مرگ ظاهری را مقایسه نماید. ▪

 .هوایی )انواع مانورها( را برشمارد انواع روش های باز کردن راه ▪

 روش برطرف نمودن انسداد راه هوایی و اقدامات پایه مورد نیاز را توضیح دهد. ▪

 انواع تنفس مصنوعی را با یکدیگر مقایسه نماید. ▪

 یح دهد.قلبی را توض ژنحوه انجام ماسا ▪
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 روش های احیا قلبی یک و دو نفره را با یکدیگر مقایسه نماید. ▪

 قراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد.روش های بر ▪

 نحوه کار با دستگاه الکتروشوک را توضیح دهد. ▪

 با داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی آشنا گردد. ▪

 را بر شمارد. اقدامات حمایتی پس از یک احیا موفق ▪

 

 

 اهداف بخش عملی  .4

 دانشجو در پایان دوره بتواند: ▪

 م دهد.نحو صحیحی انجاانواع مانورهای باز کردن راه هوایی را بتواند به  ▪

 م دهد.ابه نحو صحیحی انجف کردن انسداد راه هوایی در شیرخواران را مانورهای برطر ▪

 م دهد.ابه نحو صحیحی انج ار بزرگساالنف کردن انسداد راه هوایی در مانورهای برطر ▪

 قرار نماید.راه هوایی مناسب برای بیمار بر ▪

 به روش صحیح ماساژ قلبی را اجرا نماید. ▪

 نفس دهان به دهان/ دهان به بینی را انجام دهد.به روش صحیح ت ▪

 را به روش صحیح بر روی موالژ انجام دهد. 2به  30 احیاسیکل  ▪

 موالژ اجرا نماید. روش صحیح اینتوباسیون دهانی را بر روی ▪

 روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را بر روی موالژ نمایش دهد. ▪

 

 روش آموزش ❖
 

 تمرین عملی بر روی موالژ،  پرسش و پاسخسخنرانی،          

 
 

 امکانات آموزشی بخش   ❖
 موالژ -و کامپیوتر کتور ویدوئو پروژ ، اسالید پروژکتور  ▪

 

 آموزش دهنده    ❖
 فاطمه سوخک  -  زهرا سیفی مربوطه:  اساتید  ▪

 

   درسی اصلی منابع ❖
 

 .طبق نظر استاد مربوطه می باشد لذا منابع زیر نیز جهت مطالعه پیشنهاد می گردد.1

و محسن  محمدرضا عسکریودیالیز.تالیف:  ICU,CCUکتاب جامع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های  .1

 آخرین ویرایش. سلیمانی

 محمودی ندا پرتر فیلد، ترجمه شهریاریبه زبان ساده نوشته دکتر ل ECGتفسیر  .2

 . آخرین ویرایش مفرد و حسین شیری .تالیف: مالحت نیکروان ICUمراقبت های ویژه در  .3

 برونر) اختالالت آب و الکترولیت(  پرستاری داخلی و جراحی .4

 2015کا.برگرفته از انجمن قلب آمری CPCRکتاب جامع  .5



 4 

 

   ارزشیابی ❖
 

 نحوه ارزشیابی          

 نمره  1در کالس و حضور و غیاب فعال  تمشارک.1

 نمره  7آزمون میان ترم  .2

 نمره  8شرکت در آزمون پایان ترم  .3

 نمره  4آزمون عملی  .4

 

 چند گزینه ای و بلند پاسخ خواهد بود.  -کوتاه پاسخ -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط 

ون های دوره ای و پایانی)با  ی آزمط ش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در ینما  ارزشیابی عملی: 

 ده از چک لیست( استفا

 :  مقررات ❖

 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت  

 :   زمانی و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید 

)در صورت غیبت غیر موجه کسر  حضور فیزیکی یه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس  (1

 نمره از فعالیت کالسی( 

 جلسه عملی(  1جلسه تئوری، 3)موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه   (2

ا  در ارتباط ب )پمفلت -پوستر –در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس  (3

 عملی (شرکت فعال داشته باشند. -موضوعات مورد بحث در کالس)تئوری 

 شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم.  (4

 نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای و تشریحی می باشد   (5

ر گونه اشکال و سوال در  صورت وجود ه مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در  (6

 ساعتهای مشاوره با اینجانب مطرح نمائید 

 کالس جبرانی و امتحان جبرانی وجود ندارد.  (7

 

 10حداقل نمره قبولی: ▪
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دانشجویان اتاق عمل ورودی   روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه درس  زمانبندی جدول

 98-99سال تحصیلی دوم در نیمسال97
 

 روز  تاریخ مطالبسرفصل 
ساعت 

 ارائه 
 نحوه ارائه 

 امکانات

و فضای 

 آموزشی 

 مدرس روش ارزیابی

 بیان اهداف و طرح درس

تعریف واحد مراقبت های 

 ویژه و انواع آن

16/11/98 

41-16 چهارشنبه  
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سیفی

23/11/98 

رشنبهچها  16-41  
 

تشخیص ایست قلبی و 

 )مجازی(تنفسی و علل آن
41-16 چهارشنبه 30/11/98  

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

یزکوئ   

0پرسش  

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سیفی

مکان ، وسایل و تجهیزات 

جهت مانیتورینگ 

 همودینامیک

41-16 چهارشنبه 7/12/98  
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

السک  

 ویدیو پرژوکتور

یزکوئ   

0پرسش  

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سیفی

41-16 چهارشنبه 14/12/98  
 

41-16 چهارشنبه 21/12/98 ریوی پایه –احیا قلبی   
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سیفی

مقدمه ای بر 

 الکتروكاردیوگرام
بهشن 16/1/99  16-41  

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سوخک

41-16 دوشنبه 18/1/99 ریوی پایه –احیا قلبی   
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

یزکوئ   

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سیفی

41-16 چهارشنبه 20/1/99  
 

و درمان  عالیم ، تشخیص

انواع آریتمی های 

 سینوسی

41-16 شنبه 23/1/99  
سخنرانی، 

 رسش و پاسخپ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 خانم سوخک

ریوی  –احیا قلبی 

 پیشرفته
 

41-16 چهارشنبه 27/1/99  
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

یزکوئ   

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سیفی
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یم ، تشخیص و درمان عال

انواع آریتمی های 

 دهلیزی

41-16 شنبه 30/1/99  
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 

 خانم سوخک

عالیم ، تشخیص و درمان 

انواع آریتمی های 

 ()مجازیبطنی

41-16 شنبه 6/2/99  
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

خو پاس  

 آزمون پایانی

 خانم سوخک

عالیم ، تشخیص و درمان 

انواع بلوک دهلیزی و 

 -بطنی

 آریتمی های جانکشنال

41-16 شنبه 13/2/99  
سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

یون پایان آزم  

 خانم سوخک

    

13-12 دوشنبه 15/2/99 امتحان  احث خانم سیفیترم مب امتحان میان 

پیس میکرو انفاركتوس 

 )مجازی(قلبی

 
41-16 شنبه 20/2/99  

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پایانی

 خانم سوخک
 

الالت اسید و باز و اخت

 ABGتفسیر 
41-16 شنبه 27/2/99  

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

یزکوئ   

 پرسش و. پاسخ

 خانم سوخک

تغذیه از راه 

 زی()مجاوریدی
41-16 شنبه 10/3/99  

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 کالس

 ویدیو پرژوکتور

 کوئیز

 پرسش و. پاسخ

 خانم سوخک

 خانم سوخک()مباحث امتحان پایان ترم  امتحان
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  جدول زمانبندی روش های احیا قلبی و ریوی عملی دانشجویان اتاق عمل ورودی 97 در نیمسال دوم 98-99

وسیله کمک  روش تدریس وضوعم روز/ ساعت جلسات

 آموزشی

 درسم

 مانورهای باز كردن راه هوایی 14-15دوشنبه  28/11/98

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی 

 مانورهای باز كردن راه هوایی 15-16 شنبهدو 28/11/98

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی 

 اع روش های تنفس مصنوعیانو 14-15دوشنبه  5/12/98

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 م سیفی خان

 انواع روش های تنفس مصنوعی 15-16 شنبهدو 5/12/98

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی 

 FBAOمانورهای جهت درمان  14-15دوشنبه  12/12/98

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی  موالژ

 FBAOمانورهای جهت درمان  15-16 شنبهدو 12/12/98

 2روهگ

 سخنرانی ،

 وهیبحث گر

 خانم سیفی  موالژ

 پوزیشن ریکاوری  –اكسیژن تراپی  14-15دوشنبه  19/12/98

 2گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی  موالژ

 پوزیشن ریکاوری  –اكسیژن تراپی  15-16 شنبهدو 19/12/98

 1گروه

 سخنرانی ،

 روهیبحث گ

 خانم سیفی  موالژ

 14-16به چهارشن 10/2/99

 

BLS 1گروه 

 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

  خانم سیفی  موالژ

 

 

 14-16دوشنبه 22/2/99

 

BLS  سخنرانی ، 2گروه 

 بحث گروهی

 خانم سیفی  موالژ

 14-16به چهارشن 24/2/99

 

 ACLSسخنرانی  1گروه 

 بحث گروهی

 خانم سیفی  موالژ

 14-16دوشنبه 29/2/99

 

 ACLSبحث   سخنرانی ، 2گروه

 گروهی

 موالژ 
 

یفیخانم س  

    امتحان مباحث عملی                           امتحان
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 98-99ل دوم در نیمسا97گروه بندی احیا عملی دانشجویان اتاق عمل ورودی 

 

 2گروه  1گروه 

ام عبودیاله سان توکلیگل   

 کوثر ثابت  آمنه هاشمی

 سارا رضایی  اسماعیل کیش خواه

یری محمد مهدی دب محمد حسن شهبازی   

 حمید رضا حسنی نیا محمدرضا صادقی مزیدی 

ور مجتبی علی پ سف نوروزی چگنییو   

 احمدرضا خادمی  مینا باصفت

مدرضا راز نگهدار اح   

 


