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 1394گروه داخلی و جراحی 
  



 
 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ویژه 

ضمن بررسی نیاز  ، اصول مراقبت هاي پرستاري در بخش ویژه آشنا گردیده و با بکار گیري آموخته هاي قبلی خوددر این واحد درسی دانشجو با 
و بر تصمیم گیري و انتخاب اولویت .کلیوي و یا نارسایی چند ارگان مرافبت می نمایدي، از مبتالیان به اختالالت قلبی عروق هاي بیماران بدحال،

 . و نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده اهتمام دارد،  هاي مراقبتی در بیماران حاد و تحت حاد
  :هدف کلی
با تاکید . ، کلیوي و تنفسی بر اساس فرآیند پرستاريقلبی عروقی مبتال به اختالالت  بدحال کسب مهارت در مراقبت از مددجویان            

 آموزش به بیمار و خانواده از زمان بستري تا هنگام ترخیصنوتوانی و بر
 :اهداف ویژه

 .مراقبت کلی از بیماران با صدمات مغزي نخاعی -1

 ) LOCو  GCSتعیین ( انجام معاینه مردمک و معاینه عصبی بیمار -2

 .تکمیل فلوشیت -3

 بیماران، انواع ایزولهایزوله کردن  -4

 پیشگیري از عفونت کاتتر ها و نحوه درمان  -5

  ...)مانیتور، دستگاه الکتروشوك، پمپ انفوزیون،دستگاه نوارقلب، دستگاه پیس میکر قلب،( قلب  کار با تجهیزات و وسایل بخش هاي ویژه -6

 و شناخت آریتمی ها  ECGتفسیر  -7

 ...)، ساکشن، T-pieceه پالس اکسیمتر، ونتیالتور، دستگا( کار با تجهیزات بخش مراقبت هاي ویژه -8

شناخت دستگاه و محلول هاي دیالیز، وصل و جدا نمودن بیمار از دستگاه دیالیز، آموزش خود مراقبتی در ( مراقبت از بیمار تحت همودیالیز -9
 )همودیالیز شامل تغذیه، مصرف داروها،فعالیت بدنی بیمارتحت 

 ...)، ادرار، مدفوع، مایع مغزي نخاعی،خلط، و خون (تفسیر آزمایشات معمول  -10

  .ستاري و برنامه آموزش مراقبت از خود و آموزش به بیمار و خانواده تدوین فرآیند پر -11
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 )کارآموزي و کارورزي در عرصه( صفات عمومی دانشجویان محیط بالینی 
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 وقت شناسی
      حضور به موقع در محل کارآموزي -1

      نداشتن غیبت -2

 وضعیت ظاهر

باشلوار مشکی پارچه  ،روپوش ساده سفید،تمیز،راحت(داشتن یونیفرم مناسب  -3
      کفش راحت جلوبسته و بدون صدا) اي

بلند با پوشش کامل موها بدون آرایش براي خانم ها ، آرایش  سورمه ايمقنعه  -4
      موهاي دانشجویان پسربصورت متعارف

      نصب اتیکت مشخصات دانشجو روي روپوش -5

 احساس مسئولیت
 

      انجام به موقع و کامل وظایف ،تعهدات و مسئولیت ها -6

      گزارش موارد خاص به مربی یا مسئول بخش  -7

      همکاري و احساس مسئولیت در قبال سایر افراد گروه -8

 عالقه به کار

      انجام وظایف با عالقه مندي و رضایت -9

      تمایل به یادگیري کارهاي جدید -10

      استفاده موثر از ساعات کارآموزي  -11

 رعایت نظم و دقت

      برنامه ریزي صحیح جهت انجام امور محوله -12

      انجام وظایف با در نظر گرفتن اولویت ها  -13

      دقت در انجام صحیح وظایف  -14

      قبول انتقادات و اراده و تالش در از بین بردن اشکاالت -15 انتقاد پذیري

 رفتار و برخورد
      همکاري ورفتار احترام آمیز با مربی ، پرسنل و همکاران در محیط کارآموزي  -16

      هاي الزم به آنان صبر و حوصله  و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی -17

حفظ ایمنی و کنترل 
 عفونت

      بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کار بردن تدابیر ایمنی  -18

      رعایت اصول و مقررات مربوط به کنتررل عفونت -19

 اصول اخالقیرعایت 
      محرمانه نگهداشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار دیگران -20

      شرکت دادن بیمار در تصمیم گیري هاي مراقبتی و درمانی  -21

 اعتماد به نفس
      هاي چالش برانگیز قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت -22

      محوله بدون اضطرابانجام دادن وظایف  -23
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 مراقبت پرستاري جامع در بخش هاي ویژه

 روز...... ساعت : ......زمان کارآموزيمدت : ......................................                            دروس پیش نیاز:....................                  محیط بالینی
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 شواهد یادگیري
 فعالیت مربی

با استراتژي هاي بحث گروهی، معرفی منابع، (
 )نقشایفاي 

 اهداف

 رعایت اصول کنترل عفونت در بخش ویژه      

 :مربی میبایست
مراقبت هاي تخصصی در بیماران بدحال مبتال به 

اختالالت چند ارگان را تشریح کندو صحت 
عملکرد و پایبندي دانشجو به مراقبت بر اساس 

 .فرآیند پرستاري را ارزیابی کند
 

کسب مهارت در مراقبت از بیماران با  -1
 اختالالت چند ارگان 

 کنترل و گزارش عالیم حیاتی       

  ICUتکمیل فلوشیت      

 ) GCS , LOC(انجام معاینه مردمک و معاینه عصبی بیمار     

 )TPN( انجام تغذیه کامل وریدي      

     

 TNGدارو ها مانندمراقبت پرستاري محاسبه دوز و تجویز 
 ...  و دوپامین و 

 محاسبه تعداد ضربان قلب از روي الکتروکاردیوگرام     

 تشخیص دیسریتمی با منشاء دهلیزي از روي نوارقلب     

 تشخیص دیسریتمی با منشاء بطنی از روي نوارقلب     

     

آگاهی از اهداف و روش هاي 
 )ورزش،اسکن قلبآنژیوگرافی،اکو،تست (تشخیصی

 ارائه مراقبت پرستاري به بیمار پس از آنژیوگرافی     

     

مکانیسم اثر،عوارض،مراقبت هاي (میزان اطالعات دارویی
پرستاري در داروهاي بتابلوکر،آنتی 

 ....)کوآگوالنت،تروبولیتیک،کلسیم بالکر،نیتراتها،

 تفسیر آزمایشات در بیمار دیالیزي     

 محلول هاي دیالیز يداروها و شناخت انواع      

     

شناخت انواع شاخص ها و محاسبات مربوط به بیمار 
 ...)،داروها، مدت زمان دیالیز،وزن، وزن خشک،( دیالیزي

 )بیمار 2حداقل ( وصل و جدانمودن بیمار از دستگاه همولیز     

 )دارو، تغذیه،فعالیت( تدوین برنامه اموزش به بیمارهمودیالیزي     

 ) مشاهده یا انجام ( شناخت اصول دیالیز صفاقی      

 کار با دستگاه مانیتورینگ قلبی      

 : مربی میبایست 
کار با هرکدام از دستگاهها را تشریح کند و صحت 

بجز دستگاه شوك .(عملکرد دانشجو را کنترل کند
 )بیمار 2در بقیه موار حداقل در 

 

کسب مهارت درکار با دستگاهها و  -2
 تجهیزات پزشکی 

 کاربا دستگاه انفوزیون پمپ     

 کار با دستگاه سرنگ پمپ     

 کار با دستگاه ونتیالتور     

 D/C Shockکار با دستگاه      

 کار با دستگاه ساکشن      

 )نوار قلب(  ECGکار با دستگاه      

  مراقبت از بیمار تحت اکسیژن درمانی      

کسب مهارت در مراقبت از بیمار با  -3
 اختالالت تنفسی

 )ABG( نمونه گیري و تفسیر نمونه خون شریانی     

 و ماسک ونچوري T-pieceتجویزاکسیژن با      

   Suctioningانجام      

 مراقبت از بیمار تحت ونتیالتور      

  ETTمراقبت از لوله      

 Chest tubeمراقبت از      

 مراقبت از لوله  تراکیاستومی     

آموزش به بیمار -5  )بیمار 2حداقل(آموزش به بیمار        

ثبت گزارش در پرونده بیمار  -6  )بیمار 2حداقل(ثبت گزارش در پرونده بیمار       



 

دارو که در این کارآموزي آموخته اید 4نام   

1-  
- 
4-  
 

اي که در این کارآموزي آموخته ايبیان یک یا دو تجربه یا نکته   

که در این کارآموزي ثبت کرده اي نمونه گزارش پرستاري  

 نمره نهایی از این کارآموزي                                 امضاء و نظر دانشجو


