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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  تخصصی از سیستم تنفسی وای پرستاری به ویژه مراقبت همی آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه 

مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران  جهیزات و امكانات 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  یوی و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، دربدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کل

ا تمرین رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است ب فونت و سالمت دانشجو، برعبه دلیل نقش پرستار در کنترل  .تا در زمان مورد نیاز آنها را بكار گیرند

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

 

 

 

 

 :شرح درس

و مقررات، اخالق  نیقوان تیبا رعا مارستان،یب یو جراح یداخل یبا حضور در بخش ها یپرستار انیدانشجو یکارآموز نیدر ا       

 هیپا یمهارت ها یریادگیو  مارانیب هیاول یابیارز مار،ینحوه ارتباط با ب یریبه فراگ ،یاحكام اسالم یریو بكارگ یو ارتباطات حرفه ا

به  ینیبال یواقع طیرا در مح یو عمل ینظر یمدرس مربوطه، آموخته ها میتحت نظا رت مستق انی. دانشجوزندپردا یم یپرستار

 آورند.   یاجرا در م

 :هدف کلی

و  یداخل یدر بخش ها مارانیب ازیمتناسب با ن ،یمراقبت یدانشجو جهت انجام روش ها یبرا یمناسب و واقع تیتدارک موقع

 مدرس میتحت نظارت مستق مارستان،یب یجراح

 :اهداف رفتاری

 :از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند

 .و.. را بشناسد شنی،داروها ،است لیمختلف بخش : مكان وسا یقسمتها -

 .ردیبهداشت دست را فرا گ یالزم برا یزمان ها -

 .انجام دهد حیرا بطور صح یمالش دست با مواد الكل ایدست با آب و صابون  یبتواند شستشو -

 گروه آموزشی 
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 .کند ییرا شناسا یدیداخل ور یموجود در بخش آشنا باشد و محلولها لیپرونده، کاردکس، دفاتر و وسا یبا فرمها -

 .آشنا شود ماریب صیو ترخ رشیبا اقدامات الزم در پذ -

 .آشنا شود یمنیاصول ا تیدر تخت با رعا ماریدادن ب شنیبا نحوه پوز-

 که بتواند بطور مستقل آن را انجام دهد. یو ثبت آن آشناگردد بطور یاتیبا نحوه کنترل عالئم ح -

 قانون صحیح  دارو درما نی آشناشود. 6با  -

 نحوه توزیع دارو،کاردکس و کارت دارویی آشنایی پیداکند. با-

 کشیدن صحیح دارو از آمپول  وویال را انجام دهد. -

 با وسایل مورد استفاده در انواع روشهای دارو درمانی) انواع سرنگ، نیدل،آنژیوکت،میكروست و......( آشنایی کامل داشته باشد. -

 هواگیری آن آشنایی داشته باشد.با نحوه آماده کردن سرم و  -

 فرمول های تنظیم قطرات سرم با ست معمولی و میكروست را فرا گرفته و سرم را مطابق با آن تنظیم نماید. -

 نحوه نوشتن اتیكت سرم و میكروست را فراگرفته باشد. -

داخل آن و اقدامات در پیشگیری از غیر استریل  با فیلد استریل آشنا باشد بطوری که طریقه باز کردن ست پانسمان ،قرار دادن وسایل-

 شدن وسایل را فراگرفته باشد.

 پوشیدن دستكش استریل به روش باز را بطور مستقل انجام دهد. -

با نحوه تعویض پانسمان یک زخم ساده شامل برداشتن پانسمان قبلی، تمیز کردن زخم ،پوشاندن آن با گاز استریل و فیكس کردن آن  -

 اشته باشد.آشنایی د

 مقررات ، قوانین ، اصول علمی و اخالقی در بخش را بیان نماید. -

 اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اطرافیان را توضیح داده، با بیمار و همكاران ارتباط مناسب برقرار نماید. -

 نحوه پذیرش در بخش را توضیح داده ، دراین امر مشارکت نماید. -

 های مختلف رعایت کند پروسیجراحی را دراصول آسپتیک طبی و جر -

 

 :شیوه کارآموزی

 یها ماردربخشیب نیبر بال یشده به صورت عمل نییتع یروزها 5/12 یال 5/7از ساعت  انینفره دانشجو 10تا  8 یگروهها

 پردازند. یم یبه کار آموز یپرستار یاصول و مهارتها یمطابق بابرنامه روزانه کاراموز یمرب کیتحت نظارت  یجراح
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 (Log bookعملكرد دانشجو مطابق با الگ بوک ) یابیشده جهت ارز نیاستفاده از فرم تدو

 

 :سیاستها و قوانین دوره

شلوار و مقنعه  د،یسف. خانم ها : روپوش ی، کفش مشك یسرمه ا ای ی، شلوار مشك دی: روپوش سفانی) آقا یپوشش ظاهر تیرعا -

 آالت( وریو استفاده از ز شیو بدون آرا دی، کفش سف یسرمه ا ای یمشك

 عكس دار كتینصب ات -



 یریجلوگ یتواند از حضور دانشجو در کارآموز یم ینیمدرس بال قه،یدق 10از  شیب ریحضور به موقع در بخش ) در صورت تاخ -

 (.دیمحسوب نما بتینموده و آن روز را غ

 صفر خواهد بود. یدهم نمره، کارآموز کیاز  شیمجاز ب ریغ بتیدرصورت غ -

 شود.   یحذف م یدهم نمره، کارآموز کیاز  شیمجاز ب بتیدرصورت غ -

 .باشد یخروج از بخش بدون اجازه ممنوع م -
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Online Data Bases: -  

 
 

 ......بخش اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری تاریخ

 لیبخش، پرونده، کاردکس،دفاتر موجود در بخش، وسا نیروت ،یمنیو مقررات ،مسائل مربوط به ا نیبا قوان ییآشنا -یآزمون ورود روز اول

 و . . زاتیو تجه

  یاتیدست وکنترل عالئم ح ی، شستشو ماری، ارتباط با ب قیمشاهده دق روز دوم

 و پانسمان یدر دارو درمان مار،کمکیدادن به ب شنیبا پوز ییآشنا ص،یو ترخ رشیپذ روز سوم

 با سرم ها ییقطرات سرم و آشنا میدارو ، تنظ دنیکش روز  چهارم

 و پانسمان یسی، گزارش نو یدارو درمان روز پنجم

روز ششم 

 تا نهم 

 مرور و تكرار

 اهداف رفتاری تا

 


