
 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامایی 
 

 

 

ویژه به عمل    سایل تخصصی، مراقبت هایو پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده ای هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از   :شرح درس

اعصاب و قلب و عروق و کلیه    ی از سیستم تنفسی و ای پرستاری به ویژه مراقبت تخصصهمی آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه  

مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران    جهیزات و امکانات بخش هایتپرستاری با مفهوم وکلیات مراقبت ویژه،    6باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم  

بخش های آی سی یو و سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند  کلیوی و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، دربدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، 

با تمرین    رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است  فونت و سالمت دانشجو، بر عبه دلیل نقش پرستار در کنترل   .تا در زمان مورد نیاز آنها را بکار گیرند

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتکنیکهای پرستاری، تجربهی بیشتری در انجام 

 

 

 

 

 شرح درس 

جوامع بشری است. سالمتی جامعه در گرو کیفیت خدمات پرستاری   هیدر کل ی سالمت در خدمات سالمت م یپرستار یك عضو مؤثر ت

  تجربه   .سیستم عملی و حرفه ای است. لذا جایگاه و اهمیت ویژه آموزش بالینی تعیین می گردد  ك ی  ازمند یاست. آموزش پرستار  ن

سرعت می بخشد و همچنین   بالینی جزء تکمیلی آموزش در تربیت پرستاری کارآمد است و تکامل هویت حرفه ای دانشجویان را

 نقش می باشد طرح کارآموزی بالینی براساس موارد فوق تدوین یافته است.  یثر در کاهش تنش ناشی از ایفاؤیکی از عوامل م

 

 هدف کلی 

ارتباط پرستاران با بیماران روانی و   ارتقاء سطح مهارت  پرستاری،  خانواده آنها و  ارتقاء سطح مراقبتهای پرستاری در قالب فرآیند 

 . ماریبستن این مهارت ها در انجام مراقبتهای پرستاری از هر ب بکار

 

 ی اهداف رفتار 

 : از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند 
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 .ندیارتباط برقرار نما ان،یتحت نظارت استاد خود با مددجو بطور مستقل، در جمع دانشجو .1

 .ندینما تیکار و اختتام را رعا ، ییاصول مربوط به مراحل سه گانه ارتباط شامل آشنا .2

توجه کردن، گوش دادن فعال، انعکاس احساس و خالصه نمودن گفتار مددجو   ریتکنیك های مختلف ارتباط درمانی نظ .3

 .را  بکار ببرند

 .ندیاجتناب نما یانع ارتباطاز مو ی ارتباط درمان یبرقرار یط .4

 . دهند لینموده و به استاد تحو لیرا ثبت و تحل ماریب ك یبا  یارتباط درمان  كی یمصاحبه مربوط به برقرار  یمحتوا .5

 .دهند آموزش ماریاثربخش را به ب یارتباطات اجتماع  یبرقرار یمهارتها .6

 .را به خانواده بیماران آموزش دهند  ماریارتباط با ب یبرقرار یمهارتها .7

 . ند یاخذ نما ماریاز ب یشرح حال روانپزشک كی .8

 .بعمل آورند ماریاز ب (MSE) یروان تیوضع نهیمعا كی .9

 د. قرار دهن یمراقبت از خود مورد بررس یی و توانا یآراستگ ،یظاهر تیوضع ،یمددجو را از نظر بهداشت فرد .10

 .ندینما یمازلو( بررس هی)بر اساس نظررا  ماریب یازهاین .11

  ند.قرار ده  ی ابیرا مورد ارز ماریب یها ییتوانا .12

 .ندینما یراهه بررس -هولمز  اسیمق رینظ ییمددجو را با استفاده از ابزارها یاسترسها .13

 .ندینما یمددجو را بررس یقدرت سازگار .14

 .به عمل آورند ماریاز ب یجسم نهیمعا كی .15

 . ندیو ثبت نما  یر یمددجو را اندازه گ  یاتیعالئم ح .16

 .قرار دهند یمددجو را مورد بررس هیتغذ یالگو .17

 .ندی نما یدفع مددجو را بررس تیوضع .18

 .ندینما یخواب و استراحت مددجو را بررس تیوضع .19

 .ندینما یرا بررس ماریب شاتیآزما .20

 .ندینما نییمددجو را تع یموزشآ یازهاین .21

 .مشکالت بیمار را فهرست نمایند .22

 .ندیمکتوب نما NANDA یپرستار ی ها صیتشخیص های پرستاری را با توجه به جدول تشخ .23

 .اهداف )کوتاه مدت و بلند مدت( را بطور صحیح تعیین نمایند .24

  د.اولویتهای مراقبتی را دقیقاً مشخص کنن .25

 .برنامه ریزی با توجه به امکانات موجود در بخش، جهت حل مشکالت بیمار اقدامات الزم را انجام دهندپس از  .26

 وی در را فردی بهداشت رعایت  انگیزه و نمایند  توجه .....(    و لباس – خواب -تغذیه  –به  بهداشت فردی بیمار )حمام  .27

 .آورند بوجود

 ند. موزش دهآغلبه بر استرس را به مددجو  یو راهها یریشگیاسترس شامل پ  تیریمد یروشها .28

 .را به مددجو اموزش دهند یارتقاء سازگار یروشها .29

 .مددجو را به مددجو اموزش دهند یهایشناخت و ارتقاء توانمند یروشها .30

  تیکار درمانی را تقو رینظ یدرمان  ی جهت شرکت در برنامه ها یو زهیو انگ ندیجهت اوقات فراغت بیمار برنامه ریزی نما .31

  ند.کن

 مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.  ق،یرا بطور دق ماریدوره کارآموزی ب دنیدر زمان ترخیص بیمار یا به اتمام رس .32

 



 شیوه کارآموزی 

کارآموزی و آشنا نمودن دانشجو به شرایط محیط یادگیری،  با حضور دانشجو در بخش در ساعت مقرر، استاد بالینی با بیان اهداف 

آموزش الزم دانشجو فراهم می کند.   یریبا تعیین مددجو برای هر دانشجو و مشخص نمودن برنامه کارآموزی، شرایط را برای فراگ

 . دیخود  استفاده نما  ینیبال  یها راهنمائی های استاد مربوطه جهت ارتقاء مهارت ازتالش نموده و  یستیدانشجو با

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی 

 :دوره بر اساس اهداف اموزش به صورت  انیو پا نیدانشجو در ح یابیارزش 

   نمره 5                                            یو روان یجسم تیوضع یبررس  -

             نمره 5و ثبت آن                                            یپرستار ندیفرا یاجرا  -

 نمره 2آموزش به مددجو خانواده                                                    -

  نمره 4                                                    یاخالق و ارتباط حرفه ا  -

 نمره 2ارتباط                                                 ینیمهارت بال یابیارز -

 نمره 2                                                                   یازمون کتب  -

 

 

 مسئولیت های دانشجو 

o حضور مداوم و به موقع دانشجو در بخش. 

o مربوط به پوشش و اخالق حرفه ای نیرعایت آراستگی و قوان. 

o ی.روانپزشک یو پرسنل بخش ها انیدانشجو ر یارتباط مناسب با سا یبرقرار  

o )اجرای برنامه ارائه شده با نظارت استاد )طبق اهداف. 

o یواحد کارآموز ازین شیپ  یمطالعه مطالب تئور. 

o  ی نیدوره بال ی شده استاد در ط هیتوص فیتکال یارائه کارپوشه محتو. 

o یموزآدوره کار یدر ط  كیالگ بوک الکترون لیتکم    . 

 

 

 سیاستها و قوانین دوره 

 

و در صورت مشاهده استاد   ستیمجاز ن یطیشرا چیتحت ه یروانپزشک ی تلفن همراه در بخش ها یبه همراه داشتن گوش .1

 .ممانعت بعمل آورد یمجاز است از ادامه حضور دانشجو در آن روز در کاراموز

 .ابندیدر بخش حضور شیفت های عصر (  13:30یا )  07:30موظفند رأس ساعت  انیدانشجو .2

 .دینما  تیمندرج در الگ بوک را مطالعه و رعا نیقوان هیدانشجو موظف است کل .3

 .در بخش حضور داشته باشند 12:30موظفند تا ساعت  انیدانشجو .4

روز   كیدارند ممانعت بعمل آورده و   ریتأخ قهیدق 15از  شیکه در ورود به بخش ب یان یاستاد مجاز است از ورود دانشجو .5

 .دیاعالم نما  بتیغ 

 :یساعات کاراموز 10/1از  شیب بتیدر صورت غ  .6



o  دانشجو حذف خواهد شد یمجاز، واحد درس بتیغ. 

o  مجاز، نمره دانشجو صفر منظور خواهد شد ریغ  بتیغ . 

یك پرستار را رعایت   یحرفه ا گاهیموازین شرعی، عرفی و اخالقی متناسب با  جا   ،ینیدوره بال یموظفند ط انیدانشجو .7

 .کنند
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  )طبق فرآیند پرستاری(   بخش  در از دانشجویان  اهداف رفتاری مورد انتظار  
 اهداف رفتاری  تاریخ 

 : بررسی  روز اول 

 حداقل یك پرونده در بخش را مطالعه نموده کیس مربوطه را در گروه دانشجویان ارائه کند.. 1

 .ندیاخذ نما ماریاز ب یشرح حال روانپزشک كی. 2

 بررسی:  وم د روز  

 درمانی   ارتباط برقراری  

 .ندیارتباط برقرار نما ان،یتحت نظارت استاد خود با مددجو بطور مستقل، در جمع دانشجو . 1

 .ندینما  تیکار و اختتام را رعا ،یی اصول مربوط به مراحل سه گانه ارتباط شامل آشنا .2

توجه کردن، گوش دادن فعال، انعکاس احساس و خالصه نمودن گفتار مددجو را    ریهای مختلف ارتباط درمانی نظتکنیك  .3

 .بکار ببرند

 . ندیاجتناب نما یاز موانع ارتباط یارتباط درمان یبرقرار  یط .4

 بررسی:  م سو روز   

 معاینه وضعیت روانی اخذ 



 بعمل آورند. ماریاز ب( MSE) یروان تیوضع  نهیمعا كیدانشجو قادر باشد  .1
 

 بررسی:  چهارم روز  

 معاینه وضعیت روانی 

 بعمل آورند. ماری( از بMSE) یروان تیوضع  نهیمعا كیدانشجو قادر باشد  .1

 : ی بررس  روز پنجم 

 قرار دهند.  یمراقبت از خود مورد بررس یی و توانا یآراستگ ،یظاهر تیوضع ،یمددجو را از نظر بهداشت فرد .1

 . ند ینما یمازلو( بررس هیرا )بر اساس نظر ماریب یازهاین .2

 . ندینما یراهه بررس -هولمز  اسیمق رینظ ییمددجو را با استفاده از ابزارها یاسترسها .3

 . ندینما یمددجو را بررس یقدرت سازگار .4

 . ندیو ثبت نما  یر یمددجو را اندازه گ  یاتیعالئم ح .5

 قرار دهند.  یمددجو را مورد بررس هیتغذ یالگو .6

 .ندی نما یدفع مددجو را بررس تیوضع .7

 . ندینما یخواب و استراحت مددجو را بررس تیوضع .8

 . ند ینما یرا بررس ماریب شاتیآزما .9

 : تشخیص پرستاری  روز ششم 

 .ندینما نییمددجو را تع یآموزش یازهاین .1

 .مشکالت بیمار را فهرست نمایند .2

 .ندیمکتوب نما NANDA یپرستار ی ها صیتشخیص های پرستاری را با توجه به جدول تشخ .3
 

 برنامه ریزی و هدف:  روز هفتم 

  ند.اولویتهای مراقبتی را دقیقاً مشخص کن .1

 .اهداف )کوتاه مدت و بلند مدت( را بطور صحیح تعیین نمایند .2

 .با توجه به امکانات موجود در بخش، جهت حل مشکالت بیمار  برنامه ریزی الزم را انجام دهند .3

 

 پرستاری:   مداخالت  هشتم روز  

 وی در را فردی بهداشت رعایت  انگیزه و نمایند  توجه .....(    و لباس – خواب -تغذیه  –به  بهداشت فردی بیمار )حمام  .1

 .آورند بوجود

 .غلبه بر استرس را به مددجو آموزش دهند یو راهها یریشگیاسترس شامل پ  تیریمد یروشها .2

 .را به مددجو اموزش دهند یارتقاء سازگار یروشها .3

 .مددجو را به مددجو اموزش دهند یهایشناخت و ارتقاء توانمند یروشها .4

کار درمانی را   رینظ یدرمان  ی جهت شرکت در برنامه ها یو زهیو انگ ندیاوقات فراغت بیمار برنامه ریزی نما جهت .5

 ند.کن تیتقو

 .آموزش دهند ماریاثربخش را به ب یارتباطات اجتماع  یبرقرار یمهارتها .6

 را به خانواده بیماران آموزش دهند.  ماریارتباط با ب یبرقرار یمهارتها .7
 

 ارزشیابی:  روز نهم 



 مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.  ق،یرا بطور دق ماریدوره کارآموزی ب دنیزمان ترخیص بیمار یا به اتمام رس در .1

 ارزشیابی پایان دوره  .2

 اهداف رفتاری   تا 

 


