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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  و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، دربدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوی 

رین  رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تم  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 

  ی ابیاعم از گرفتن شرح حال، ارز  شان،یو خانواده ها   انیاز مددجو  ی روان  یها  تیفور  طهیمراقبت در ح   یو حرفه ا  یارائه تخصص

مربوط به   ی نها عالوه بر کسب دانش  در مورد  مباحث اصلآاز مددجو و خانواده  ت یثر و حماؤم یو مداخالت پرستار مارانیب یفور

روانپرستاری   انیدانشجوی درس در برنامه آموزش نیباشد لذا ا یم  ینیبال طهیآن در ح یریبکار گ  ازمند ین  یروانپرستار یها تیفور

 شده است.  دهیگنجان

 هدف کلی 

ا حرفه  عملکرد  و  نگرش  دانش،  تشخ  رانیفراگ  یارتقاء  م  ها  تیفور  صیدر  خدمات  ارائه  فورؤو  در  به   یروانپرستار  ی  ها  تیثر 

 نها. آاز مددجو و خانواده  تیثر و حماؤم یو مداخالت پرستار مارانیب یفور  یابیگرفتن شرح حال، ارز قیمددجو از طر
 

 ی اهداف رفتار 

 : رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند از فراگیران انتظار می  
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o ندینما یبررس یبحران طیمدجو و خانواده را در شرا . 

  روانپرستاری گروه آموزشی
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o ندیرا ارائه نما یپرستار یها صیمتناسب با تشخ یمداخالت پرستار . 

o ندینما  تیریخشم مددجو را مد . 

o  را اجرا کند.  بحران مداخالت پرستاری فاز 

o آن را اجرا کند.  اقدام به خودکشی یا افکار دچار  ماریاز ب های پرستاری مراقبت 

o مداخالت آرامسازی برای بیمار پرخاشگر را اجرا کند. 

o ند یمداخله نما یبحران طیمددجو در شرا  هب ی، با مکالمه و مشاوره تلفنطیشرا جادیدر صورت ا . 

o  ندیروان گردان مشارکت نما یبا داروها یی دارو یها تیبه مسموم انیاز مبتال یاورژانس یمراقبت هاارائه در . 

 

 شیوه کارآموزی 

استفاده خواهد شد.   مستقل طور استاد و نیز به نظارت تحت تخصصی، مداخالت انجامالگو برای  از روش مشاهده  در آموزش بالینی

 پرستاری است را در فرایندبیمار که منطبق بر  پرستاری روان مداخالت  انجام نهایی خود از گزارشطی دوره کارآموزی دانشجویان 

گزارش کار بالینی در حضور سایر دانشجویان دوره کاراموزی ارائه می کنند و به عنوان بخشی از عملکرد آموزشی مورد نقد و   قالب

 بررسی قرار داده می شود. 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی 

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

 

 (نمره  درصد 60)                                            ارزشیابی استاد به صورت مشاهده عملکرد دانشجو 

 (نمره درصد 30)                                                                   تدوین و ارائه گزارش کار کتبی

 (نمره  درصد 10)          همکاری نزدیک با اعضای تیم سالمت روان و رعایت اصول حرفه ای و اخالقی

 نمره 10          صالحیت مورد انتظار:

 نمره  8               گزارش کار بالینی:

   نمره 2   ژورنال کالب: -سمینارارائه 

 

 

 مسئولیت های دانشجو 

o  دانشجو در بخشحضور مداوم و به موقع. 

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. 

  



 ارائه شده:       شاخص های کیفی و کمی نمره دهی گزارش ژورنال کالب 

 

 

 

 

 

 :       شاخص های کیفیت گزارش سمینار

 

 

 :سیاست ها و قوانین کارآموزی

o .حضور به موقع و فعاالنه در برنامه های طراحی شده طی دوره کاراموزی الزامی است 

 نام مجله:  سال انتشار مقاله انتخابی دانشجو:                                                                                             

 توضیحات  نمره  معیار ارزیابی  ردیف

   نمره(   5/0ارائه مقاله مبتنی بر سئوال بالینی مشخص می باشد )دانشجو قادر به  1

   نمره(  25/0مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شرکت کنندگان نقش مهم دارد ) 2

   نمره( 25/0مقاله انتخاب شده می تواند در بهبود مهارتهای بالینی نقش داشته باشد ) 3

   نمره( 25/0مقاله می تواند در تصمیم سازی بالینی نقش مؤثری ایفاد نماید )نتایج حاصل از ارائه   4

   نمره(  5/0دانشجو قادر به توضیح چگونگی استفاده از نتایج مطالعه در برنامه های آموزشی می باشد ) 5

   نمره(  25/0مقاله، از مجالت معتبر التین و جدید انتخاب شده است ) 6

   نمره  2جمع كل: 

 هر مورد  معیار ارزیابی  ردیف

 نمره  5/0 

 توضیحات 

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود  1

   محتوا را با استفاده از جدیدترین منابع در محدوده زمانی تعیین شده به خوبی پوشش داد  2

   مطالب داشت تسلط کافی و بیان شیوا و رسا در ارائه  3

   توانایی پاسخگویی به پرسش های مطرح شده توسط اساتید و دانشجویان را داشت  4

   نمره  2جمع كل:  



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

 .دیاعالم نما  بتیغ 

o  ی ساعات کاراموز   1/ 10از    ش ی ب   بت ی در صورت غ: 

 .دانشجو حذف خواهد شد یمجاز، واحد درس بتیغ  -

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

 

o  می باشد.یک پرستار  یحرفه ا  گاهیمتناسب با  جادانشجو موظف به رعایت اخالق و پوشش حرفه ای 

o  می باشد.  الزامی نصب اتیکت شناسایی بر لباس 

o  نکته: با توجه بـه قـوانین و سیاسـت هـای برنامـه ریـزی شـده بیمارسـتان و حسـایت بـاالی بخـش روانپزشـکی،  از

 ورود دانشجویان با گوشی تلفن همراه، به بخش جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

o .کارآموزی به صورت دو شیفت متوالی ممنوع می باشد 
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  )طبق فرآیند پرستاری(   بخش  در از دانشجویان  اهداف رفتاری مورد انتظار  

 
 اهداف رفتاری  تاریخ 

 

 روز اول 

 

o  .حداقل یک پرونده در بخش را مطالعه نموده کیس مربوطه را در گروه دانشجویان ارائه کند 

o ندیاخذ نما ماریاز ب یشرح حال روانپزشک کی. 

 

 وم د روز  

 

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

o توجه کردن، گوش دادن فعال، انعکاس احساس و خالصه نمودن گفتار  ریتکنیک های مختلف ارتباط درمانی نظ

 .مددجو را  بکار ببرند

o ندیاجتناب نما یاز موانع ارتباط ی ارتباط درمان یبرقرار یط .   

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

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

o ندینما یمددجو را بررس یقدرت سازگار . 

o ندینما یبررس یبحران طیمدجو و خانواده را در شرا .  
 .مشکالت بیمار را فهرست نمایند o سوم روز  

o ندینما نییمددجو را تع یآموزش یازهاین. 

o  یپرستار ی ها صیپرستاری را با توجه به جدول تشختشخیص های NANDA ندیمکتوب نما. 

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

 

 م چهار روز  

 

o اقدام به آن را اجرا کند.   ای  یدچار افکار خودکش ماریاز ب یپرستار  یها مراقبت 

o پرخاشگر را اجرا کند. ماریب یبرا یآرامساز مداخالت 

o را به مددجو آموزش دهند آنو غلبه بر  یریشگیاسترس شامل پ  تیریمد یروشها. 

o موزش دهندآرا به مددجو  یارتقاء سازگار یروشها. 

o ندیمشارکت نما و ...   یی دارو یها تیبه مسموم انیاز مبتال یاورژانس یارائه مراقبت ها در . 

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

 اهداف رفتاری   تا 

 توجه: ارائه سمینارهای دانشجویی طبق تاریخ های اعالم شده توسط استاد درس در روز نخست کاراموزی خواهد بود. 


