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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 های عروق و نحوه ارایه مراقبت های پرستاری در مرحله بحرانی آشنا شده و
توانایی الزم در هنگام ارائه مراقبت به مددجویان و بیماران را کسب می نماید .بدین ترتیب دانشتجو قتادر
خواهد بود مراقبتی ایمن و موثر را به بیمار ارایه نموده و در هدایت دانشجویان هم رده و سطوح پتایین تتر
نیز موفق باشد.
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اهداف کلی درس:
آشنایی با آسیب شناسی ،پاتوژنز و ارائه وکاربرد پرستاری مراقبت های ویتژه در بیمتاران بتا آستیب هتای
عروقی خصوصا عروق قلب بستری در بخش های مراقبت ویژه ،مبتنی بر یک الگوی مراقبتی بتا تأکیتد بتر
مراقبت جامع نگر
اهداف رفتاری:
در پایان کارآموزی ،انتظار می رود که دانشجو با مهارت و استقالل بیشتری قادر به انجام موارد ذیل
باشد:
 -1آشنایی با انواع روش های تشخیصی و مداخله ای مانند اکو کاردیوگرافی ،سونوگرافی داپلر عروق
و تست ورزش و تفسیر آنها در ارایه مراقبت موثر
 -2کمک درکارگذاشتن انواع کتترها مانند کاتترهای شریانی ،ورید مرکزی ،شریان ریتوی ،پتایش و
تفسیر آنها
 -3اندازه گیری برون ده قلبی به روش Vigileoو Thermo- dilution ، PICCO
 -4کمک به همکاران پزشک در انجام پروسیجرهای تهتاجمی ماننتد تستت تیتوا ،کتاتتر شتریان
ریوی ،کاتتر شریانی(آرترالین) و کاتتر وریتد مرکزی یا ( CVPدر صورت امکان)
 -5محاسبه دوز داروها نظیر آنتی دوت ها ،سداتیوها ،آنالژزیک ها ،داروهای اینوتروپ مثبتت ماننتد
دوپامین ،داروهای آنتی آریتمیک و ترومبولیتیک
 -6آشنایی و بکارگیری تجهیزات مراقبتی نظیر دستگاه مانیتور ،دی ستی شتو  ،پمتن انفوزیتون،
دستتتگاه ضتتربان ستتاز قلبتتی یتتا  ،Pacemakerپمتتن  DVTو (Enhanced External
Counter Pulsation )EECP
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 بو در بختش مراقبتت ویتژه
فعالیت می کنند.
ابزار مورد نیاز تدریس:
پرونده بیماران ،سیستم اطالعات بیمارستان( ،)HISابزار و تجهیزات موجود در بخش مراقبت ویژه
تکالیف:
تدوین برنامه مراقبتی از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه 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 بو
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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 تنانچه 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،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 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 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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نیمسال تحصیلی وسال :نیمسال دوم 98-99
فراگیران :دانشجویان ترم  4کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
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مکان کارزموزی :مرکز زموزشی درمانی ش ید چمران
اسامي
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