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مقدمه . :این کارآموزی شامل ،مراقبت های ویژه پرستاری از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلب است و دانشجو با
تجهیزات

 CCUو  OHICUآشنا می شود .بدین منظور به دانشجو کمک می شود .ضمن تلفیق آموخته های خود با آموخته های

قبلی  ،مهارت های تفکر خالق ،نظریه ها و مفاهیم پرستاری را در امر مراقبت از مددجویان بالغ ،نیازمند مراقبت های ویژه قلب به کار
گیرد.

اهداف :با استفاده از دانش کسب نموده در ارتباط با اختالالت مورد بحث در این درس و شناخت بیشتر:
 -1مددجویان مبتال به اختالالت در سیستم های مورد تدریس را مورد معاینه ،بررسی و شناخت قرار دهند .
 -2با استناد به داده های ذهنی و عینی حاصل از بررسی و شناخت بر اساس فرایند پرستاری مراقبت در بیمار را برنامه ریزی نمایند .

 -3یافته های غیر طبیعی قلب و عروق را در بررسی و شناخت قلب و عروق تشخیص دهد.
 -4در  ECGیافته طبیعی و غیر طبیعی مربوط به سکته قلبی و بلوک های قلبی را تشخیص بدهد.
 -5اختالف بین آریتمی های تهدید کننده حیات و آریتمی های غیر تهدید کننده را بیان کند و درمان طبی آریتمی ها و
مراقبتهای پرستاری آن را تشخیص بدهد.
 -6داروهای آنتی آریتمی را کالس بندی نموده و مراقتبهای پرستاری مربوطه به آن را اجرا نماید.
 -7مراقبتهای پرستاری مربوطه به آنتی کواگواالنتها (استرپتوکیناز.هپارین ).....را اجرا نماید.
 -8تفاوت بین کاردیورژن و دفیبرپالسیون را بیان نموده و اندیکاسیون استفاده از هر یک را به دانشجویان و پرستاران آموزش
دهد.
 -9مراقبتهای پرستاری مربوط به قبل از اجرای شوک(  )D.Cو در حین و بعد از آن به دانشجویان و پرستاران آموزش دهد.
 -10مراقبتهای یک بیمار با پیس میکر و  ICDو اختالف پیس میکر دائمی و موقت را به دانشجویان و پرستاران آموزش دهد.
 -11درمان و مراقبت در یک بیمار سندرم حاد کرونری و انفارکتوس حاد میوکارد را اجرا نماید.
 -12از بیمار با بحران پرفشار خونی مراقبت نماید.
 -13درمان و مراقبت در رابطه با بیماری های آئورت و عروق محیطی را اجرا نماید.
 -14مراقبتهای نارسائی حاد قلبی ،کاردیومیوپاتی را اجرا نماید.
 -15درمان و مراقبت یک بیمار با شوک کاردیوژنیک را توصیف نماید.
 -16عملکرد و اندیکاسیون دستگاه  IABPرا توضیح و مراقبتهای پرستاری آن را به دانشجویان و پرستاران آموزش دهد.
 -17ناهنجاری های قلب و عروق بزرگ را لیست نماید
 -18مراقبت های قبل و بعد از عمل در جراحی قلب ( )CPBو قفسه سینه را اجرا نماید و به دانشجویان و پرستاران آموزش
دهد.
 -19عوارض بعد از عمل در جراحی قلب و قفسه سینه را پیشگیری ،درمان و مراقبت نماید.
 -20درمان و مراقبت بیماریهای پریکارد و آندوکارد و میوکارد ،بیماریهای دریچه های قلبی تنگی و نارسائی آنها و مراقبت
های پرستاری را اجرا نماید.
 -21مشاهده نحوه کار گذاشتن کاتتر شریانی  ،ورید مرکزی  ،شریان ریوی،پایش و تفسیر آن
 -22اندازه گیری برون ده قلب به روش ترمودیلوشن PICCO ،و VIGILEO
 -23محاسبه دوز داروهای آنتی آریتمی،ترومبولیتیک،اینوتروپ
 -24اصول کار با  EECP, IABP, ICDو هولتر مانیتورینگ قلب و فشارخون ،پمپ  ، DVTانفوزیون و سرنگ
پمپ ،دفیبریالتور و  DCشوک ،پیس میکر موقت و دایم ;
 -25مانیتورینگ قلبی و تنفسی( ماژول های ) SPO2, CO2, RESP, ECG, TEMP, NIBP

توجه:
کارآموزی در روزهایی که دانشجو بصورت مستقل در بخش حضور دارد با نظارت و حضور غیر مستمر استاد و زیر نظر مسئول بخش و با کمک
همکاران آموزشی شاغل در بخش در شیفتهای صبح و عصر صورت می گیرد.
 الزم بذکر است ارائه گواهی حضور و گزارش عملکرد در روزهای مستقل که به تایید سرپرستار یا مسئول شیفت (شیفت عصر) رسیدهباشد الزامی می باشد.

-

روزهای کارآموزی فقط در بازه زمانی اعالم شده قابل انجام خواهد بود.

-

شیفتهای مستقل قبل از شروع هر کارآموزی باید توسط دانشجو مشخص گردیده و بصورت کتبی و با امضای دانشجو به استاد مربوطه ارائه گردد.

-

دانشجو در هر دوره فقط  2شیفت عصر را می تواند بصورت مستقل و تحت نظارت بگذراند.
کارآموزی در اتاق عمل زیر نظر اتندینگ بیهوشی انجام می گیرد.

;Hardin SR, Kaplow R. Cardiac surgery essentials for critical care nursing. Jones & Bartlett Learning
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