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شرح درس:
از آنجا که یکی از وظایف حرفه ای دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ،ارایه
مراقبت های همراه با مهارت و اجرای مداخالت پرستاری الزم جهت بیماران نیازمند مراقبت ویژه است،
ضروری است دانشجویان با روش های ارزیابی ،تفسیر و تحلیل داده های بالینی و ایجاد روابط بین حرفه ای
در بخش های بالینی آشنا شده و از آن استفاده نمایند .لذا در این کارآموزی دانشجو با اصول و مفاهیم
مراقبت های ویژه پرستاری سیستم غدد درون ریز و بیماری های زنان و زایمان و نحوه انجام این مراقبت
ها آشنا شده و توانایی الزم در هنگام ارائه مراقبت به مددجویان و بیماران را کسب می نماید .بدین ترتیب
دانشجو قادر خواهد بود مراقبتی ایمن و موثر را به بیمار ارایه نموده و در هدایت دانشجویان هم رده و
سطوح پایین تر نیز موثر باشد.
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اهداف کلی درس:
ارائه وکاربرد پرستاری مراقبت های ویژه در بیماران با بیماری های دستگاه غدد و بیماری های زنان مبتنی
بر یک الگوی مراقبتی بـا تأکیـدبر مراقبت جامع نگر
اهداف رفتاری:
در پایان کارآموزی ،انتظار می رود که دانشجو با مهارت و استقالل بیشتری قادر به انجام موارد ذیل
باشد:
الف :سیستم غدد درون ریز
 -1مراقبت از بیماران با بیماری های غدد فوق کلیوی (کم کاری غدد فوق کلیوی و پرکـاری غـدد
فوق کلیوی)
 -2مراقبت از بیماران دیابت بی مزه
 -3مراقبت از بیماران با سندرم ترشح نابجای هورمون آنتی دیورتیک
 -4مراقبت از بیماران با بیمـاری هـای تیروئیـد (پرکـاری تیروئیـد و کـم کـاری تیروئیـد و کمـای
میکزودم)
 -5مراقبت از بیماران با کم کاری و پرکاری پاراتیروئید
 -6مراقبت از بیماران با دیابت (کتواسیدوز دیابتی ،کومـای هیپراسـوالر ،کومـای هیپوگلیسـمی،
چگـونگی پیشـگیری ازعوارض دیابت ،چگـونگی مـدیریت دیابـت ،ر یـم غـذایی بیمـاران مبتالبـه
دیابت)
ب :بیماران زنان و زایمان
 -1مراقبت از بیماران با پره اکالمپسی
 -2مراقبت از بیماران با سندرم شیهان
 -3مراقبت از بیماران پس از جراحی های زنان و زایمان
 -4مراقبت پرستاری ویژه از بیماران پس از جراحی های زنان و زایمان
شیوه تدریس:
در روز اول کارآموزی اهداف کارآموزی ،طرح درس عملی و فرمهای ارزشیابی به دانشجویان ارائـه و
شرایط کار در بخش زنان و ای سی یو مادران پرخطر برای دانشـجویان شـرح داده خواهـد شـد .در
روزهای بعدی دانشجویان براساس طرح درس عملی و بر اسـاس اهـداف آموزشـی موجـود در ال
بوك فعالیت می کنند.
ابزار مورد نیاز تدریس:
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پرونده بیماران ،سیستم اطالعات بیمارستان( ،)HISابزار و تجهیزات موجود در بخش زنان و زایمان
و مادران پر خطر
تکالیف:
تدوین برنامه مراقبتی از بیمار بستری در بخش زنان و ای سی یو مادران پر خطر بر اساس یکی از الگو های
مراقبتی پرستاری
نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
الف) در طول دوره (کوئیز ،تکالیف،امتحان میان ترم)...

آزمون کتبی ورودی بخش و ارائه ال

بوك

ب ) پایان دوره:

آزمون عملی و اجرای عملی برنامه مراقبتی از بیمار بستری در بخش زنان و ای سی یو مـادران پـر
خطر بر اساس یکی از الگو های مراقبتی پرستاری
سیاستها و قوانین دوره:
 -1دانشجو قبل از شرکت درکار آموزی باید کامال به مبحث تئوری مسلط باشد.
 -2در صورت غیبت در بخش نمره کسر خواهد گردید و چنانچه غیبت دانشجو از یک روز بیشتر گردد طبق
مقررات آموزشی عمل خواهد گردید.
 -3ساعات حضور در عرصه های کارآموزی و کارورزی مطابق با ساعت شیفت های کاری ،از شنبه لغایت پنج
شنبه خواهد بود 6( .ساعت صبح کاری  6،ساعت عصرکاری  12،سـاعت شـب کـاری بـر اسـاس صـالحدید
استاد)
 -4کارآموزی در روزهایی که دانشجو بصورت مستقل در بخش حضور دارد با نظارت و حضور غیر مستمر اسـتاد
و زیر نظر مسئول بخش و با کمک همکاران آموزشی شاغل در بخش در شیفتهای صبح و عصر صورت می گیرد.
 -5الزم بذکر است ارائه گواهی حضور و گزارش عملکرد در روزهای مستقل که به تاییـد سرپرسـتار یـا مسـئول
شیفت (شیفت عصر) رسیده باشد ،الزامی می باشد.
 -6روزهای کارآموزی فقط در بازه زمانی اعالم شده قابل انجام خواهد بود.
 -7شیفتهای مستقل قبل از شروع هر کارآموزی باید توسط دانشجو مشخص گردیده و بصورت کتبی و با امضای
دانشجو به استاد مربوطه ارائه گردد.
 -8در صورتی که تعداد روزهای کارآموزی بیش از  6روز باشد ،دانشجو در هر دوره فقط  2شیفت عصـر را مـی
تواند بصورت مستقل و تحت نظارت بگذراند.
 -9کارآموزی در بخش زنان با حضور استاد بالینی صورت می گیرد.
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