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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 مراقبتت ویتژه استت،
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 جراحی ها و صدمات ناشی از ضربه و نحوه ارایه مراقبت هتای پرستتاری در مرحلته
بحرانی آشنا شده و توانایی الزم در هنگام ارائه مراقبت به مددجویان و بیماران را کسب می نمایتد .بتدین
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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.
اهداف کلی درس:
آشنایی با آسیب شناسی ،پاتوژنز و ارائه و کاربرد پرستاری مراقبت های ویژه در بیماران با صدمات ناشی از
ضربه ،دارای اجراحی و مبتال به سوختگی و سایر آسیب های محیطی ،مبتنی بر یت الگتوی مراقبتتی بتتا
تأکیتد بر مراقبت جامع نگر
اهداف رفتاری:
در پایان کارآموزی ،انتظار می رود که دانشجو با مهارت و استقالل بیشتری قادر به انجام موارد ذیل
باشد:
 -1بکارگیری انواع روش های تریاژ خصوصا تریاژ به روش ESI
 -2آشنایی با روش تریاژ اطفال
 -3تهیه نمونه گیری خون شریانی از طریق کتتر شریانی
 -4انجام مراقبت های ویژه اختصاصی از بیماران تحت آمبولیزسشن عروق داخل شکمی
 -5مراقبت از بیماران مبتال به شکم حاد
 -6مراقبت از بیماران در معرض شوک
 -7انجام ارزیابی ،ارایه تشخیص و ارایه مراقبت از بیماران مبتال به انواع سوختگی ها مانند ستوختگی
های شیمیایی و حرارتی
 -8محاسبه میزان مایعات وریدی مورد نیاز بیماران مبتال به سوختگی در مراحل مختلف درمان
 -9تعیین درصد و عمق سوختگی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس
 -10مراقبت های حین و بعد از مایع درمانی وریدی در مرحله حاد سوختگی
 -11انجام اقدامات الزم در کنترل درد ،حمایت روحی از بیماران وخانواده های ایشان ،ارزیابی تغذیته
ای و ارایه آموزش های الزم
 -12ارزیابی ،تشخیص و ارایه مراقبت های پرستاری قبل و بعد از کارگزاری گرافت های پوستی
 -13استفاده از پانسمان های نوین با توجه به شرایط و نیاز بیمار
 -14ارزیابی ،تشخیص و ارایه مراقبت های پرستاری به بیماران مبتال به غترق شتدگی ،بتارو ترومتا و
سرمازدگی
 -15ارزیابی ،تشخیص و ارایه مراقبت های پرستاری به بیماران مبتال به تروما
 -16بکارگیری ابزارهای بی حرکت کننده در قسمت های مختلف بدن مانند گردن ،لگن و پا و دادن
پوزیشن های مناسب به بیماران دچار تروما و نیازمند محدودیت های حرکتی مانند کالر گردنی و ...
 -17آشنایی با رویه های تشخیصی مانند انجام سونو  ،FASTسی تی اسکن و ...
 -18محاسبه دوز داروها نظیر آنتی دوت ها ،سداتیوها ،آنالژزی ها ،داروهای اینوتروپ مثبتت ماننتد
دوپامین ،داروهای آنتی آریتمی و ترومبولیتی
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 -19آشنایی و بکارگیری تجهیزات مراقبتی نظیر دستگاه مانیتور ،دی سی شوک و پمپ انفوزیون
شیوه تدریس:
در روز اول کارآموزی اهداف کارآموزی ،طرح درس عملی و فرمهای ارزشیابی به دانشجویان ارائته و
شرایط کار در بخش اورژانس برای دانشجویان شرح داده خواهد شد .در روزهای بعتدی دانشتجویان
براساس طرح درس عملی و بر اساس اهداف آموزشی موجود در الگ بوک فعالیت می کنند.
ابزار مورد نیاز تدریس:
پرونده بیماران ،سیستم اطالعات بیمارستان( ،)HISابزار و تجهیزات موجود در بخش اورژانس
تکالیف:
تدوین برنامه مراقبتی از بیمار بستری در بخش اورژانس 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 بوک
ب ) پایان دوره:

آزمون عملی و اجرای عملی برنامه مراقبتی از بیمار بستری در بختش اورژانتس بتر استاس یکتی 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 ی

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،ستاعت شتب کتاری بتر استاس صتالحدید
استاد)
 -4کارآموزی در روزهایی که دانشجو بصورت مستقل در بخش حضور دارد با نظارت و حضور غیر مستمر استتاد
و زیر نظر مسئول بخش و با کم 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 تاییتد سرپرستتار یتا مستئول
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 بتیش از  6روز باشتد ،دانشتجو در هتر دوره فقتط  2شتیفت عصتر را
می تواند بصورت مستقل و تحت نظارت بگذراند.
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