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مقدمه:
بخش مراقبت هاي ويژه (اعصاب ) يكي از بخشهاي ويژه بيمارستان است که بيماران مبتال به
بيماريهاي داخلي اعصاب( سكته مغزي -خونريزي هاي مغزي -گيلن باره  -استاتوس اپيلپتيكوس -
تشنج – عفونت هاي مننژيت وانسفاليت) و جراحي اعصاب (تروما – تومور -هيدرو سفالي –
خونريزي ها و ناهنجاري هاي دستگاه عصبي) و ....جهت انجام درمان و مراقبت در آن بستري
مي گردند.
اهداف کلي :در پايان بخش دانشجو قادر باشد:
 )1از بيماران داخلي و جراحي اعصاب مراقبت نموده و بتوانند به نيازها و مشكالت اين بيماران
پاسخ مناسب دهد.
 )2جهت بيمار و خانواده وي  ،تحت نظارت پرستار بيمار و استاد مربوطه يک برنامه آموزشي
تدوين و اجرنمايد
اهداف رفتاري  :در پايان بخش دانشجو بايد قادر باشد:
 سطح هوشياري بيماران را بر اساس معيارهاي  FOUR SCORو  GCSمورد پايش وارزيابي قرار دهد.
-

تسكين و بي قراري بيمار دچار کاهش سطح هوشيار را بر اساس معيار  RASSمورد
پايش و ارزيابي قرار دهد.

-

معاينه کامل عصبي از بيماران با کاهش سطح هوشياري ( چشم – بررسي  -مردمک -
حس وحرکت -و رفكس هاي ساقه مغز) را بعمل آورد.

-

مراقبت هاي قبل و بعد از اعمال جراحي سر وستون فقرات فقرات را دانسته و انجام دهد.

-

مراقبت هاي الزم از بيمار در حالت کاهش سطح هوشيار را بعمل آورد

-

از بيمار تحت تهويه تراپي مراقبت الزم را بعمل آورد

-

به کليه نيازهاي بيمار دچار کاهش سطح هوشيار ( تغذيه -دفع – بهداشت -ايمني-و) ..
توجه و برآورد

-

با بيماري هاي رايج بخش آشنا بوده – داروهاي مورد نياز بيماران را شناخته -و مراقبت
اختصاصي از بيماران را بعمل آورد

-

با آزمايشات پاراکلينكي معمول (سي تي اسكن -و ام آر آي) در حد نياز آشنا باشد

-

آزمايشات بيمار(گازهاي خوني -خون -ادار -مايع مغزي نخاعي) را تفسيرنموده و آموزش
هاي الزم درخصوص رژيم غذايي و رژيم دارويي را بر اين اساس به بيمار ارائه نمايد

نحوه ارزشيابي دانشجو:
 در اجراي اولين بار انجام هر اقدامي يا پروسيجري ،دانشجو مورد ارزشيابي واقع نميگردد و اساسصرفا نظارت و راهنمايي مي گردد  .ولي با توجه به اينكه برنامه نظارت و راهنمايي بالين در سه
مرحله قبل از اقدام  ،مرحلة اقدام و مرحلة بعد از اقدام انجام مي گردد  .ارزيابي در مراحل زير
صورت مي گيرد:
** درمرحلة اقدام  ،بر اساس چک ليست ،نحوة اجراي پروسيجر يا اقدام پرستاري توسط استاد
مربوطه يا پرستار همكارآموزشي در بخش ارزيابي و ثبت مي گردد.
** در مرحلة بعد از اقدام دانشجو با شرکت در نشست استاد با پرستار همكار بخش شرکت نموده
و بر اساس تحليل و تعبير مشاهدات ثبت شده و اطالعات جمع آوري شده توسط استاد ،دانشجو
موظف به برنامه ريزي  ،رفع مشكل و گزارش مي گردد .
 -تذکر  :نظارت و راهنمايي مي تواند توسط استاد ،پرستار همكار آموزشي بخش اجرا گردد.

تحويل پورت فوليو:
** دانشجو موظف است حداقل اجراي سه پروسيجر يا اقدام با نظارت استاد و دو پروسيجر
توسط همكار آموزشي بخش را به صورت مدون ارائه نمايد .و ارزشيابي وي بر اساس آن صورت
مي گيرد انجام مي گردد.
** ضمنا دانشجو موظف است دو بيمار( يک کيس داخلي و يک کيس جراحي ) را بطور کامل بر
اساس فرآيند پرستاري مورد برنامه ريزي ،اجرا و ارزشيابي قرار داده و گزارش نمايد
** هر نوع مطالعه اضافي که در حين کار آموزي( در راندهاي مربوطه) از طرف استاد مشخص مي
گردد ،را دانشجو در پورت فلوي خود قرار دهد.
** بر اساس ارزشيابي هاي که صورت مي گيرد به دانشجو تكرار پروسيجر يا اقدامات پرستاري
پيشنهاد مي گردد  ،که وي موظف است پس از انجام گزارش آن را در پورت فوليو قرار دهد.
سياست مسئول دوره در مورد برخورد يا غيبت يا تأخير دانشجو
 )1دانشجو قبل از شرکت در کار آموزي بايد کامال به مبحث تئوري مسلط باشد )2در صورت غيبت در بخش نمره کسر خواهد گرديد و چنانچه غيبت دانشجو از يک روز بيشترگردد طبق مقررات آموزشي عمل خواهد گرديد.

