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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 درس دانشجو با اصول و مفاهیم مراقبت
های ویژه پرستاری در مراحل قبل و بعد از جراحی های مختلف و نحوه انجام این اعمال در بیماری های
دستگاه گوارش 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 موفق باشد.

1

اهداف کلی درس:
آشنایی با آسیب شناسی ،پاتوژنز و ارائه و کاربرد پرستاری مراقبت های ویژه در بیماران باا بیمااری هاای
دستگاه گوارش و در جراحی شکم و لگن ،مبتنی بر یک الگوی مراقبتی باا تأکیادبر مراقبت جامع نگر
اهداف رفتاری:
در پایان کارآموزی ،انتظار می رود که دانشجو با مهارت و استقالل بیشتری قادر به انجام موارد ذیل
باشد:
 -1بررسی و معاینه بیماران مبتال به اختالالت سیستم های مختلف بدن که نیازمند عمال جراحای
می باشند
 -2بررسی و آموزش های الزم قبل از اعمال جراحی سیستم های مختلف بدن
 -3مشاهده و آشنایی با نحوه انجام اعمال جراحی مختلف و خطرات و عوارض مربوط باه هرکادام از
آن ها
 -4انجام مراقبت های ویژه اخصاصی بیماران بعد از اعمال جراحی سروگردن و صورت( ،)ENTشکم
– لگن و ارتوپدی
 -5توجه و انجام برآوردهای الزم در مورد کلیه نیازهای بیماران اعم از تغذیه  -دفاع – بهداشات –
ایمنی و...
 -6مراقبت های تغذیه ای ویژه در بیماران تحت اعمال جراحی اعم از سروگردن ،گاسترکتومی ،توتال
کولکتومی  ،ویپل و...
 -7مراقبت های تسکینی ودرد در بیماران تحت اعمال جراحی سرطان ،عمل های بزرگ و دردناك
 -8مراقبت های روانی بیماران تحت اعمال جراحی بخصوص خروج توده های سرطانی و بزرگ
 -9مراقبت های دهان و چشم در بیماران تحت اعمال جراحی مختلف
 -10مراقبت های پوست و زخم در بیماران تحت اعمال جراحی
 -11آموزش های بعد از عمل جراحی بخصوص درمورد رژیم غذایی و دارویی و توجه به باازتوانی در
این بیماران
 -12کنترل قند در بیماران بدحال با استفادهاز راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد
 -13ارزیابی و حمایت تغذیه ای از بیمار تحت تهویه مکانیکی (پایش تغذیه ای ،روش هاای تغذیاه و
کاربرد مکمل ها)
 -14شناسایی انواع دلریوم در آی سی یو و مدیریت آن با استفاده از راهنماهای بالینی مربوطه
 -15آشنایی با رویه های تشخیصی شامل:
گرافی ها و استانداردهای مربوط به انجام آن ،تفسیر گرافی ها و نحوه برخاورد باا ماوارد مشاکوك ،
نحوه انجام آزمایشات خونی و بالینی و تفسیر آن ها ،آشنایی با تست های باالینی در بیمااران تحات
جراحی ،سی تی اسکن و ام آر آی ریه ،کلیه ،کبد ،سیستم گوارشی و ،ERCP ، ...اندوسکوپی
پاراسنتز ،بیوپسی
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 -16توانایی محاسبه دوز داروهایی شامل :افزاینده فشارخون شاامل :لووفاد ،دوپاامین و ، ...کاهناده
فشارخون شامل ،TNG :سدیم نیتروپروساید ،البتالول و سایر داروها نظیر هپارین
 -17کار با تجهیزات و ابزارهای درمانی شامل  :ونتیالتور  ،درن ها اعم از پن روز ،کاروگیت ،جکسون
و ...و دریپرها
شیوه تدریس:
در روز اول کارآموزی اهداف کارآموزی ،طرح درس عملی و فرمهای ارزشیابی به دانشجویان ارائاه و
شرایط کار در برای دانشجویان شرح داده خواهد شد .در روزهای بعدی دانشجویان براساس طارح
درس عملی و بر اساس اهداف آموزشی موجود در الگ بوك فعالیت می کنند.
ابزار مورد نیاز تدریس:
پرونده بیماران ،سیستم اطالعات بیمارستان( ،)HISابزار و تجهیزات موجود در بخش ICU
تکالیف:
تدوین برنامه مراقبتی از بیمار بستری در بخش 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 الگ بوك
ب ) پایان دوره:

آزمون عملی و اجرای عملی برنامه مراقبتی از بیماار بساتری در بخاش  ICUبار اسااس یکای از
الگو های مراقبتی پرستاری
سیاستها و قوانین دوره:
 -1دانشجو قبل از شرکت درکار آموزی باید کامال به مبحث تووری 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،سااعت شاب کااری بار اسااس صاالحدید
استاد)
 -4کارآموزی در روزهایی که دانشجو بصورت مستقل در بخش حضور دارد با نظارت و حضور غیر مستمر اساتاد
و زیر نظر مسوول 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 تاییاد سرپرساتار یاا مساوول
شیفت (شیفت عصر) رسیده باشد ،الزامی می باشد.
 -6روزهای کارآموزی فقط در بازه زمانی اعالم شده قابل انجام خواهد بود.
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 شیفتهای مستقل قبل از شروع هر کارآموزی باید توسط دانشجو مشخص گردیده و بصورت کتبی و با امضای-7
.دانشجو به استاد مربوطه ارائه گردد
 شایفت عصار را2  دانشاجو در هار دوره فقاط، روز باشاد6  در صورتی که تعداد روزهای کارآموزی بایش از-8
.می تواند بصورت مستقل و تحت نظارت بگذراند
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تعداد روز
کارورزی

در بخش 4 ICU

 .1زکیه محمدی
 .2حمیده محمدی
 .3ریحانه عسگری
 .4پونه براتی
 .5افسانه هلیلی

بخش

بیمارستان

استاد بالیني ناظر

توضیحات
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از تاریخ الی

 ICUداخلی و
جراحی
روز اول حضور در
بخشICU3

الزهرا(س)

سرکار خانم دکتر

روز با استاد و  4روز

غفاری

دانشجو بصورت
مستقل تحت نظارت
استاد خواهد بود
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