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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

و جراحي قلب در هاي تخصصي بيمارستان است كه بيماران با اختالالت داخلي  بخش قلب يكي از بخش

هاي باليني بر اساس اطالعات تئوري  . مراقبت از اين بيماران مستلزم كسب مهارتمي شوندآن بستري 

كه از مرحله پذيرش بيمار در اورژانس سوختگي و سپس مراقبت بخش سوختگي، بخش خاصي است است. 

، مراقبت از دستگاه تنفس و سوختگي، مراقبت از پوست و غشاء مخاطي از بيمار در قالب پانسمان زخم

ها و حجم در گردش و سپس مراحل بازتواني و ترميم بيمار همگي نياز به  كنترل اختالالت آب و الكتروليت

تخصص و آگاهي دارد. عالوه بر حمايت جسمي از بيمار ، پرستار بايد حمايت روحي كاملي از بيمار به عمل 

 آورد.

درجه باالئي قرار گرفته است. تأثير رخداد سرطان جزو اختالالتي است كه از نظر بروز و مرگ و مير در 

اجتماعي خود و خانواده او گسترش پيدا مي  -بيماري بر مددجو فراتر از مشكالت جسمي، به مسائل روحي

رواني و اجتماعي بيمار و  -هاي جسمي كند. بنابراين الزم است يك دانشجوي پرستاري به اهم مراقبت

اشعه درماني( آشنا و مراقبت هاي  و ويژه شيمي درماني ههاي اختصاصي سرطان )ب درمان وي وخانواده 

 .كار بندده پرستاري مربوطه را براساس شرايط مددجو ب

 پرستاری سالمت بزرگساالن گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 511360  شماره درس:                                    (3) / سالمندانكارآموزي پرستاري بزرگساالن :عنوان  درس

 (2پرستاری بزرگساالن/ سالمندان ) پیش نیاز :  دروس                       واحد 2/ کارآموزی واحد : و تعداد نوع 

 1400-1401 ولا نیم سال: سال تحصیلینیم          پنجمكارشناسي پرستاري/ ترم  : )رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

 ( 30/7-30/12ساعت) سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه زمان کالس:

  امام موسي كاظم)ع(    و  )سيدالشهداء(اميد ،چمران هاي شهيد بيمارستان :تشکیل کالس مکان

                                                      14-15:30ها  ساعت   و سه شنبه دو شنبه حضور در دفتر کار:زمان                      خانم دكتر صديقه فرضيمسئول درس :  

                         Sedighehfarzi@nm.mui.ac.ir : Email 37927589  :   شماره تماس 

، باقریخانم  آقای همدانی،  خانم مومنی،، موسویخانم  ،یفرض دکترخانم آقای دکتر بهرامی، خانم دکتر آشوری،   اساتید درس:

 شتاقی، خانم ترک نژادم خانم
 

 آدرس گروه اینترنتی درس:

mailto:Taleghani@nm.mui.ac.ir


 2 

هاي تفكر خالق و حل مسئله، بر پاية آموخته هاي نظري  در اين كارآموزي دانشجو با بهره گيري از مهارت

ويان بزرگسال و يا سالمند و در چارچوب فرآيند پرستاري به بررسي و شناخت وضعيت سالمت مددج

پرداخته و براساس تشخيص هاي پرستاري، تدابير پرستاري مناسب را تعيين و پس از اجرا ارزيابي مي 

هاي پرستاري را از پيشگيري تا نوتواني مدنظر داشته  نمايد. به عالوه از دانشجو انتظار مي رود مراقبت

 ستري و زمان ترخيص و مراقبت در منزل تأكيد مي شود. باشد. لذا بر آموزش به بيمار و خانواده در طي ب

 
 :اهداف كلي

 ، بيماريمينه بررسي و شناخت بيماران قلبيكارآموزي بخش قلب جهت كاربرد دانش پرستاري در ز-1

 هاي الزم به اين بيماران برنامه ريزي شده است. هاي قلب و عروق ، تدابير پرستاري و آموزش

سال و يا سالمند مبتال گهاي نظري و مهارت هاي علمي در مراقبت از مددجويان بزراستفاده از آموخته -2

 به اختالالت قلب، عروق . 

و تدابير درماني ارائه  مربوطهآشنايي با اختالالت  سرطان و سوختگيهدف از كارآموزي در بخش هاي -3

شناخت اين بيماران دانش خود  شده به اين بيماران است. دانشجو در اين بخش ها بايستي پس از بررسي و

 را در جهت ارائه مراقبت هاي پرستاري بر بالين بيمار به كار گيرد.

 

 اهداف رفتاري :

 در پايان اين دوره انتظار مي رود دانشجو بتواند:    

 ها را رعايت نمايد.  با مقررات آموزشي و  اخالقي و رويتن بخش هاي مربوطه آشنا شده و آن -1

 كار گيرد. ه متداول بخش قلب را بداند و ب اصطالحات -2

بررسي و شناخت سيستم قلب عروق ) از جمله كنترل نبض هاي  محيطي، صداهاي قلبي، فشار خون(  -3

 را انجام دهد و بر طبق فرآيند پرستاري به مراقبت از بيمار بپردازد. 

، آنزيم هاي قلبي، تست ورزشي،  ESR, PT, PTTآزمايشات رايج بخش ) آزمايشات انعقادي  -4

 اكوارديوگرافي و آنژيو گرافي( را بشناسد و از بيماران قبل، حين و بعد از آزمايشات مراقبت به عمل آورد.

روماتيسم قلبي، اختالالت دريچه اي قلب را  ،CHF, CHDهاي شايع بخش از جمله  انواع بيماري -5

 آورد. بداند و از بيماران مربوطه مراقبت به عمل 

هاي شايع بخش از جمله آنددوكارديت، پريكارديت، اختالالت عروق، انسداد حاد و مزمن  انواع بيماري -6

 شرياني و وريدي را بداند و از بيماران مربوطه مراقبت به عمل آورد. 

مثل لوكرها، دوپامينرژيك ها بها، بتا ها، كلسيم بلوكرها، ديژيتال داروهاي رايج بخش قلب)ديورتيك -7

 دوبوتامين و دوپامين( را بشناسد و به نحو صحيح براي بيمار استفاده كند. 

 بتواند يك الكتروكرايوگرام از بيمار بگيرد و يك الكتروكاريوگرام طبيعي را توضيح دهد.  -8

 رژيم هاي مورد نياز بيماران قلبي را بداند و به بيمار آموزش دهد.) تأثير چربي ها، نمك، ماهي( -9

 كار گيرد.ه روش صحيح اكسيژن درماني را براي بيمار ب -10

 در مورد عوارض داروها به بيماران آموزش دهد. ) سرگيجه، طپش قلب، گر گرفتگي و . . .(  -11
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 .هاي قلبي را بداند و به بيمار آموزش دهد در بيماري يتميزان فعال -12

 ا را پذيرش نموده و درجه سوختگي و ويژگيه بررسي و شناخت بيماران سوخته را انجام داده ، آن -13

 هاي زخم را توصيف نمايد.

 مراقبت هاي مرحله اورژانس و مرحله حاد سوختگي را بداند و انجام دهد. -14

ها  ميزان مايع مورد نياز و  با فرمول هاي مايع درماني آشنايي داشته و بتواند با استفاده ازيكي از آن -15

 مراقبت هاي مربوط به مايع درماني را انجام دهد. نوع آن را مشخص نموده و

، به تعويض پانسمان اين بيماران با نظارت وط به پانسمان سوختگي و دبريدمانمرببا رعايت نكات  -16

 مسئول پانسمان بخش اقدام نمايد.

انتقال پيشگيري از آن را بداند و در مورد پيشگيري از  روش هايهاي انتقال عفونت و  اصول و راه -17

 عفونت به مددجو و خانواده آموزش دهد.

 عالئم شوك هيپوولميك و شوك سپتيك را بداند وبتواند پيشگيري و درمان  مربوطه را انجام دهد. -18

به روش صحيح بيماران سوخته را تغذيه نموده و در مورد تغذيه صحيح به  مددجو و خانواده آموزش  -19

 دهد.

 مفاصل را به نحو  صحيح انجام داده و به مددجو و خانواده آموزش دهد. ها و فيزيوتراپي اندام -20

هاي تشخيص و درمان سوختگي هاي استنشاقي را بداند و از بيمار مربوطه مراقبت  ، روشعلل، عالئم -21

 نمايد.

، خصوصيات محل دهنده و گيرنده گرافت را مشخص نموده و مراقبت هاي انواع گرافت ها را بشناسد -22

 بل و بعد از گرافت را انجام دهد.ق

وسيله ه ، كلوئيد و كنتراكتور ( بفت اسكار )شامل اسكار هيپرتروفيكدر مورد پيشگيري از تشكيل با -23

هاي بيماران در وضعيت صحيح به بيمار وخانواده  آموزش  لباس مخصوص و آتل مناسب و قرار دادن اندام

 دهد.

بيوتيك ها، ويتامين ها ،مسكن ها وآرام بخش ها رااز نظر دسته داروهاي رايج بخش اعم از آنتي  -24

بتواند به  عوارض مهم شناخته و نگهداري و دارويي ،اشكال دارو،دوز مصرفي ، روش صحيح آماده كردن و

 بيماران وخانواده آنان آموزش هاي الزم ارائه نمايد.

نند پيشگيري ازسوختگي،رعايت بهداشت درزمينه هايي ماازهاي آموزشي بيماران ني شناسايي پس از -25

عوارض مهم دارويي ونحوه  ميزان فعاليت وتمرينات مفصلي، فردي وجلوگيري ازانتقال عفونت،تغذيه صحيح،

 ..آموزش الزم به مددجو وخانواده اش ارائه نمايد...پيشگيري ازعوارض و

 كند.با بيماران سرطاني و خانواده وي به نحو صحيح ارتباط برقرار -26

 بپردازد. ها آنبه مراقبت از پرستاري بررسي و شناخت بيماران سرطاني را انجام دهد و بر طبق فرآيند -27

ها را به  هاي قبل و بعد از آن تومورماركرها( آشنا شده و مراقبتو  CBCبا آزمايشات رايج بخش )-28

 عمل آورد.

 آشنا شده و مراقبت هاي قبل و بعد از آن را انجام دهد. BMB ,BMAبا روش هاي -29
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، Fluorouracil-5 ،Bleomycin Sulfate ،Cisplatin ،Dacarbazineبا داروهاي رايج بخش )-30

Cytarabine ،Cyclophosphamide ،eDexamethason ،Daunorubicin ،Doxorubicin ،

Etoposide ،Filgrastim ،Hydroxyurea ،Ifosfamide ،Kytril ،Leucovorin Calcium ،

Mesna ،Paclitaxel ،Vincristine Sulfate ) ها را به نحو صحيح آماده و طبق  آشنا شده و آن

 دستور اجرا نماييد.

رفع آن ها پيشگيري يا عوارض شيمي درماني ارزيابي كرده و اقدامات الزم را جهت بيمار را از نظر بروز -31

 به عمل آورد.

رفع آن ها به پيشگيري يا ارزيابي كرده و اقدامات الزم را جهت  بيمار را از نظر بروز عوارض راديوتراپي -32

 عمل آورد.

طناب نخاعي، تامپوناد قلبي، سندرم درد اورژانس هاي شايع سرطان )نظير سندرم ليز تومور، فشار بر -33 

 اقدامات الزم را انجام دهد.ها  از آنو سندرم وريد اجوف فوقاني( را بشناسد و براي هر يك 

 كار برد.ه را در بيماران مبتال به نوتروپني بمعكوس اصول و نكات ايزوالسيون -34 

طور صحيح ه آرام سازي عضالني را  ب و انحراف فكرنظير هاي دارويي و غير دارويي كنترل درد  روش-35 

 كار برد.ه ب

 طور صحيح به بيمار و خانواده آموزش دهد.ه عناوين آموزشي مراقبت در منزل را ب-36

 مشاهدات پرستاري را در پرونده بيمار به طور صحيح ثبت نمايد.-37

  

 :و ابزار مورد نیاز شیوه تدریس

  استادها بر بالين بيمار همراه با  انجام مراقبت 

   بر بالين بيمار  استادانجام راند همراه با 

 كاربرد وسايل موجود در بخش در مراقبت از بيماران 

  پرسش و پاسخ 

   مشاهده 

 case report 

   نوتمري تكرار  
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 تکالیف: 

  حضور به موقع در بخش 

 رعايت مقررات بخش 

 حفظ شئونات اسالمي 

  مربوطه  استاد بيمار و راند بيمار همراه باتحويل و تحول 

  رفتاريانجام مراقبت ها و آموزش به بيمار در چارچوب اهداف 
 
 

 :يدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابي نحوه

 

)الگ بر اساس فرم هاي ارزشيابي عمومي و اختصاصي موجود دركتاب گزارش كار دانشجويان

 .هفته پس از اتمام دوره كارآموزي اعالم خواهد شد 2دوره حداكثر  نمره ارزشيابي مي باشد .بوك(

 :دوره و قوانین ها استیس

 صبح در محل كارآموزي حضور يابد. 30/7دانشجو موظف است رأس ساعت  -1

مجاز است از حضور دانشجوياني كه با تأخير درمحل كارآموزي حاضر مي شوند جلوگيري كرده و در صورت  استاد

 خروج زودتر از موعد از بخش غايب محسوب نمايد.

 دانشجو در صورت عدم حضور منظم در بخش مشمول مقررات زير خواهد شد: -2

10برابر كه دانشجو در زمان كارآموزي الف( در صورتي

1

برابر زمان غيبت كارآموزي  بايد  ، نمايد موجهواحد غيبت  

با هماهنگي استاد مربوطه جهت انجام كار آموزي جبراني در بخش حضور يابد كه در صورت عدم جبران يك نمره از 

 نمره كارآموزي كسر خواهد شد.

10كه دانشجو در زمان كارآموز ي برابر  ب( در صورتي

1

نمايد، دو برابر زمان غيبت بايد با غير موجه واحد غيبت  

هماهنگي استاد مربوطه جهت انجام كار آموزي جبراني در بخش حضور يابد كه در صورت عدم جبران دو نمره از 

 نمره كارآموزي كسر خواهد شد.

10كه دانشجو بيش از  ج( در صورتي

1

كارآموزي غيبت غير موجه نمايد نمره صفر منظور خواهد شد و در واحد 

 حذف خواهد شد. توسط آموزش صورت موجه بودن واحد مربوطه

منظور از غيبت موجه غيبتي است كه به علت بيماري، فوت بستگان درجه يك و يا تشرف به حج تمتع باشد و در -

 اه تأييد گردد.صورت بيماري، استعالجي بايد توسط پزشك معتمد دانشگ
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