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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری ومامایی
 قالب نگارش طرح درس

 

 کارشناسی پرستاری  چهارمدانشجویان ترم  مخاطبان : اختالالت گردش خونمبحث  2بزرگساالن/سالمندانپرستاری عنوان درس :  

 1 بزرگساالن/سالمندانپرستاری  س پیش نیاز :در                   تئوری                  واحد 1تعداد و نوع واحد : 

 11-12شنبه ها   یک ساعت مشاوره :                  51-59 دومنیمسال  11-11ساعت شنبه ها  چهارزمان ارائه درس : 

  اکرم قبادیمدرس : 

 

 هدف کلی درس : 

الت گردش خون و توانمند کردن دانشجویان به گونه ای که هنگام ارائه مراقبت به مددجویان قلب و و اختالشایع آشنایی دانشجویان با پرستاری بیماریهای 

 از آموخته های خود استفاده کنند. بزرگسال و سالمند

 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

 بیماریهای قلبی عروقیع شایآشنایی با عالئم و نشانه های قلب و عروق؛ سیستم آناتومی و فیزیولوژی  ( مروری بر1

 و مراقبتهای مربوط به آن  بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصی در بیماران با اختالالت قلب و عروقآشنایی با ( 2

 ریسک فاکتورهای آنو و آنژین صدری  بیماریهای عروق کرونرآشنایی با  ( 3

 ( آشنایی با انفارکتوس میوکارد و مراقبتهای پرستاری مربوطه4

 آشنایی با انفارکتوس میوکارد و مراقبتهای پرستاری مربوطه( ادامه 5

 مربوطهمراقبتهای پرستاری کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبی و آشنایی با بیماری ( 6

 و مراقبتهای پرستاری مربوطه قلب  و دریچه ای بیماریهای عفونیآشنایی با ( 7

 مربوطهاری مراقبتهای پرست عروق وبیماریهای آشنایی با ( 8 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق؛ آشنایی با عالئم و نشانه های شایع بیماریهای قلبی عروقیهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .موقعیت قلب را در قفسه سینه شرح دهد (1

 . توضیح دهد را و وظایف آنها قلب مختلفالیه های  (2

 حفره های قلب را نام ببرد. (3

 انواع گردش خون را توضیح دهد. (4

 انواع مختلف دریچه های قلبی را توضیح دهد. (5

 آناتومی عروق کرونر را شرح دهد. (6

 سیستم هدایتی قلب و اجزا آن را توضیح دهد. (7

 سیکل قلبی را توضیح دهد. (8
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 . توضیح دهد را قلب یسلولها ویژگیهای (9

 . توضیح داده و با هم مقایسه نماید را مویرگها و شریانها و ها ورید ساختمان (11

 ساختمان و وظایف عروق لنفاوی را شرح دهد. (11

 ویژگیهای درد در بیماران قلبی را بعنوان شایعترین شکایت توضیح دهد. (12

 را نام ببرد و تعریف کند.عالوه بر درد سایر عالئم و نشانه های شایع در بیماران قلبی  (13

 

  دومجلسه 

 آشنایی با بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصی در بیماران با اختالالت قلب و عروق و مراقبتهای مربوط به آن  هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 باید به آنها توجه شود را شرح دهد. )مشاهده،لمس، دق، سمع( نکات اصلی که در معاینات عمومی قلب وعروق    (1

 صداهای طبیعی قلب را نام ببرد. (2

 آزمون های آزمایشگاهی شامل:شمارش سلولهای خونی،آنزیم های قلبی،لیپید های خون،الکترولیت ها،تست های انعقادی و... را توضیح دهد.کاربرد  (3

 تفاوت آنها را توضیح دهد. کاربرد عکس ساده قفسه سینه در بیماریهای قلبی و فلوروسکوپی قلب و (4

 کاربرد الکتروکاردیوگرافی قلب را بیان کند. (5

 کاربرد تست ورزش و مراقبتهای قبل و حین انجام آنرا توضیح دهد. (6

 اکوکاریوگرافی، انواع و کاربرد آنرا توضیح دهد. (7

 کاربرد، مراقبتهای قبل و بعد از کاتتریزاسیون قلب را توضیح دهد. (8

 

 مسوجلسه 

 آشنایی با بیماریهای عروق کرونر و آنژین صدری و ریسک فاکتورهای آنهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 بیماریهای عروق کرونر و اصطالحات مربوط به آن را تعریف کند. (1

 .اتیولوژی بیماریهای شریان کرونری رابیان کند (2

 .لیست نماید جاد بیماریهای شریان کرونری رادر ای کنترلوغیر قابل  کنترلریسک فاکتورهای قابل  (3

 سندرم حاد کرونری و انواع آن را توضیح دهد. (4

 آنژین صدری را تعریف کرده و تظاهرات بالینی آن را توضیح دهد. (5

 انواع آنژین و تفاوت آنها را با هم بیان نماید. (6

 انواع روشهای تشخیصی در آنژین صدری ناپایدار را لیست نماید. (7

 ه های دارویی در درمان آنژین صدری ناپایدار را با ذکر مثال لیست نماید.انواع دست (8

 روشهای جراحی و تهاجمی درمان آنژین صدری ناپایدار را نام ببرد. (9

 تشخیص های پرستاری و مداخالت پرستاری مربوطه در آنژین صدری ناپایدار را توضیح دهد. (11

 
 

 و پنجم چهارمجلسه 

 توس میوکارد و مراقبتهای پرستاری مربوطهآشنایی با انفارکهدف کلی : 
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 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 انفارکتوس میوکارد را تعریف کرده و تفاوت آنرا با آنژین صدری ناپایدار بیان کند. (1

 تظاهرات بالینی انفارکتوس میوکارد  را توضیح دهد.                (2

 س الیه های درگیر قلب بیان نماید.انواع انفارکتوس میوکارد را بر اسا (3

 انواع انفارکتوس میوکارد را از نظر آسیب شناسی بیان نماید. (4

 روشهای تشخیصی انفارکتوس میوکارد را لیست نماید . (5

 تغییرات آزمایشگاهی در تشخیص انفارکتوس میوکارد را  توضیح دهد. (6

 در انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد. EKGتغییرات  (7

 بیان نماید. ای درمانی در  انفارکتوس حاد میوکارد راانواع روشه (8

 تشخیص های پرستاری و واقدامات پرستاری مربوطه  در بیمارمبتال به انفارکتوس میوکارد  را توضیح دهد. (9

 .دهد انفارکتوس میوکارد  را توضیحاز  باز توانی بیمار بعد   (11

 مبتال به انفارکتوس میوکارد استفاده کند .از فرآیند پرستاری بعنوان چارچوب برای مراقبت در بیمار (11

 
  ششم جلسه

 مراقبتهای پرستاری مربوطهکاردیومیوپاتی و آشنایی با بیماری نارسایی قلبی و هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 نارسایی قلب را تعریف کند. (1

 را  توضیح دهد. ) (CHFانواع طبقه بندی های بیماری نارسایی احتقانی قلب  (2

 اتیولوژی نارسایی قلبی را توضیح دهد. (3

 تظاهرات بالینی را به تفکیک نارسایی سمت راست و سمت چپ قلب بیان کند. (4

 روشهای تشخیصی در بیماری نارسایی قلبی را بیان کند. (5

 تدابیر درمانی در بیماری نارسایی قلبی توضیح دهد.  (6

 ن مبتال به بیماری نارسایی احتقانی قلب با ذکر مثال و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد.انواع دسته های دارویی در درمان بیمارا (7

 اقدامات پرستاری  مربوطه در بیمارمبتال به نارسایی احتقانی قلب را لیست نموده وتوضیح دهد.تشخیص های پرستاری و  (8

 یسه نماید.لیست کرده و با هم مقارا  انواع کاردیومیوپاتی ها  (9

 تظاهرات بالینی و روشهای تشخیصی در کاردیومیوپاتی را توضیح دهد. (11

 تدابیر طبی در درمان کاردیومیوپاتی را توضیح دهد.     (11

 تشخیص های پرستاری و مداخالت پرستاری مربوطه را در بیمار مبتال به کاردیومیوپاتی توضیح دهد.    (12

 

 

 هفتمجلسه 

  قلب و مراقبتهای پرستاری مربوطه  و دریچه ای ای عفونیآشنایی با بیماریههدف کلی : 

 اهداف ویژه : 
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 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 ری تب روماتیسمی را توضیح دهد .عالئم و درمان بیما، اتیولوژی و  اپیدمیولوژی (1

 را بیان کند .تعریف،اتیولوژی و ریسک فاکتورهای آندوکاردیت عفونی  (2

 آندوکاردیت عفونی  را لیست نماید . ر قلبیتظاهرات بالینی قلبی و غی (3

 پیشگیری و درمان آندوکاردیت عفونی را توضیح دهد .  ،تشخیصی روشهای (4

 توضیح دهد.آندوکاردیت عفونی را مبتال به  بیمارمورد پرستاری  در  تدابیر (5

 انواع پریکاردیت را لیست نماید. (6

 و درمانی در پریکاردیت را توضیح دهد. اتیولوژی های مختلف، تظاهرات بالینی و روشهای تشخیصی (7

 تشخیص های پرستاری و مداخالت پرستاری مربوطه را در بیمار مبتال به پریکاردیت توضیح دهد.   (8

 انواع بیماریهای دریچه ای قلب را بر اساس دریچه گرفتار لیست نماید. (1

 ل را توضیح دهد.   اتیولوژی ، عالئم بالینی، تشخیص و درمان  بیما ری پروالپس دریچه میترا (2

 اتیولوژی ، عالئم بالینی، تشخیص و درمان  بیما ری تنگی دریچه میترال را توضیح دهد.    (3

 اتیولوژی ، عالئم بالینی، تشخیص و درمان  بیما ری نارسایی دریچه میترال را توضیح دهد.    (4

 توضیح دهد.   اتیولوژی ، عالئم بالینی، تشخیص و درمان  بیما ری تنگی دریچه آئورت را  (5

 اتیولوژی ، عالئم بالینی، تشخیص و درمان  بیما ری نارسایی دریچه آئورت را توضیح دهد.  (6

 انواع روشهای تعویض و ترمیم دریچه را لیست نماید. (7

 دو نوع دریچه بیولوژیک و مکانیکی را با هم از نظر عوارض، کاربرد و مراقبتها مقایسه کند. (8

 میم یا تعویض دریچه های  قلب را شرح  دهد.  مراقبت های پرستار ی در تر  (9

                                                                        

 

 تمهشجلسه 

  مراقبتهای پرستاری مربوطهعروق و آشنایی با بیماریهای هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 یست نماید.اختالالت شایع شریانی را ل (1

 ، روشهای تشخیصی و درمانی آن توضیح دهد.بیماری انسداد شریان محیطیدر مورد تظاهرات بالینی  (2

 ، ریسک فاکتورها، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان آن توضیح دهد.بیماری بورگردر مورد   (3

 دهد. ، انواع آن، عالئم و نشانه ها، روشهای تشخیصی و تدابیر درمانی آن را شرحآنوریسم (4

 ، تظاهرات بالینی و تشخیص و درمان آن را بیان نماید.جداشدگی آئورت (5

 ، تشخیص و درمان آن توضیح دهد.آمبولی و ترومبوز شریانیدر مورد تظاهرات بالینی  (6

 را تعریف کرده تظاهرات بالینی و درمان آن را شرح دهد. رینود (7

 ینی، تشخیص و درمان آن توضیح دهد.در مورد ترومبوآمبولی وریدی، انواع، شیوع، تظاهرات بال (8

 زخم های پا را تعریف کرده و تفاوت انواع شریانی و وریدی را توضیح دهد. (9

 وریدهای واریسی، ریسک فاکتورها، تشخیص و درمان آن را شرح دهد. (11

 لنفانژیت و لنفادنیت را تعریف کرده و تظاهرات بالینی آن را توضیح دهد. (11

 ارهای پیشگیری و درمان آن را بیان نماید.ادم لنفاوی را شرح داده راهک (12

 سلولیت را تعریف کرده و تظاهرات بالینی و درمان آن را توضیح دهد. (13
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 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 منابع : 

1-Smeltzer,SC& Bare.B.( 2014) . Brunner & Suddarth Text Book of Medical Surgical Nursing. ( 13 th ed) . Philadelphia : 

Lippincott. 

2- Black , A.L& HAWKS. J.H Keene, A.M. Medical Surgical Nursing.( LAST EDITION) 

(. مراقبتهای پرستاری در بخش های ویژه. نشر بشری، تهران1389)محمد رضا( عسگری،3  

(، مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه1381( ذاکری مقدم، معصومه)4  

 

 یسروش تدر

 

  بحث گروهی و  پرسش و پاسخ، سخنرانی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 وایت برد  - پروژکتور ویدئو 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش تدریس آزمون

درصد 01 شفاهی کوئیز   هر جلسه 

درصد 58  چهارگزینه ایتشریحی و آزمون پایان دوره    

 تا اخرین جلسه درصد 8 له های مرتبطمقا تحقیق و ترجمه فعالیتهای آموزشی 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

 در کالس فعال حضور منظم و -0

 خاموش نمودن تلفن همراه خود در کالس -2

 های کالسیبحث  شرکت در -3

 مطالعه منابع معرفی شده -4
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس
 (41-41) شنبهچهار ساعت جلسه : روز و

 جلسه
 تاریخ

 مدرس ع درسموضو

 اکرم قبادی مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق؛ آشنایی با عالئم و نشانه های شایع بیماریهای قلبی عروقی 18/12/95 1

2 25/12/95 آشنایی با بررسی و ارزیابی و آزمونهای تشخیصی در بیماران با اختالالت قلب و عروق و مراقبتهای مربوط به  

 آن
 ادیاکرم قب

3 16/1/96  اکرم قبادی آشنایی با بیماریهای عروق کرونر و آنژین صدری و ریسک فاکتورهای آن 

4 23/1/96  اکرم قبادی آشنایی با انفارکتوس میوکارد و مراقبتهای پرستاری مربوطه 

5 31/1/96 )ادامه(آشنایی با انفارکتوس میوکارد و مراقبتهای پرستاری مربوطه   اکرم قبادی 

6 6/2/96 مراقبتهای پرستاری مربوطه کاردیومیوپاتی و آشنایی با بیماری نارسایی قلبی و   اکرم قبادی 

7 13/2/96  اکرم قبادی  قلب و مراقبتهای پرستاری مربوطه  و دریچه ای آشنایی با بیماریهای عفونی 

8 21/2/96 و مراقبتهای پرستاری مربوطه عروق آشنایی با بیماریهای   مجازی 
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