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  شرح درس:

 پرداخته و بر اساسبخش مراقبت های ه از نظریه ها و مفاهیم زیر بنایی پرستاری به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان در این کارآموزی دانشجو با استفاد

 مهارتهای تفکر خالق،تشخیص های پرستاری، تدابیر پرستاری مناسب را تدوین و به مرحله اجرا خواهد گذاشت. بعالوه به دانشجو کمک می شود که با بهره گیری از 

 ارآموزی می باشد.برنامه مراقبتهای پرستاری را از پیشگیری تا نوتوانی تنظیم، اجرا و ارزیابی نماید. آموزش به بیمار و خانواده او یکی از ارکان این ک

 هدف کلي: 

   انواع اختالالت ریتم قلبی ،عروقی -آشنایی با مراقبتهای پرستاری بیماریهای قلبی ، ICUآشنایی با مراقبت های مورد نیاز بیماران در بخش 

 :ICUجزئي کارورزی بخش  اهداف

 ، امکانات، تجهیزات، پرسنل و استانداردهای آنAICUآشنایی دانشجویان با ویژگیهای بخش  .1

 AICUآشنایی دانشجویان با نحوه پذیرش بیمار و مراقبتهای پرستاری روتین از بیماران بستری در بخش  .2

 انجام دهد. AICUای مانیتورینگ  را در بخش گیری دستگاههتنظیم و آالرم  .3

 را بداند. ICUاصطالحات رایج مورد استفاده در بخش  .4

 اکسیمتر را نشان دهد.گیری دستگاه پالستنظیم و آالرم  .5

)مانند؛ دوپامین،  ICUگیری پمپ انفوزیون را انجام داده و موارد استفاده و مراقبتهای مربوط به داروهای اختصاصی و ویژه در بخش تنظیم و آالرم  .6

 کربنات سدیم، آتروپین، نیتروپروساید، و ...( را کامال یاد گرفته و توسط پمپ انفوزیون اجرا نماید.دوبوتامین، آدرنالین، بی

 عمال انجام دهد.گیری و کار با دستگاه الکتروشوك را تنظیم و آالرم  .7

 انواع مدهای رستگاه ونتیالتور دانسته و اجرا نماید.گیری دستگاه ونتیالتور را انجام دهد.  تنظیم و آالرم  .8

، رفلکس GCSعالیم و نشانه های بالینی اختالل در سیستم تنفس و مغز و اعصاب )تغییر در عالیم حیاتی، الگوی تنفس  و سطح هوشیاری، بررسی  .9

 مردمک به نور و...( بداند.

 انجام دهد. بطور صحیحی زیشن، مراقبتهای از راه هوایی، شستشوی دهان، و ...( رامراقبتهای بالینی رایج در بخش )ساکشن، گاواژ، تغییر پو  .13



 

 یافته های آزمایشگاهی )آزمایشهای آنالیز خون و ادرار، انعقادی و...( انجام داده و تفسیر نماید. .11

 روش خونگیری از طریق شریان را یاد گرفته و تست آلن را به طور صحیح انجام دهد. .12

 را یاد گرفته و بطور صحیح تصمیم گیری نماید. (ABG)لیز خون شریانی تفسیر صحیح آنا .13

تفسیر آنها را دی وحد  تا بوده و بتواند( فعال …,CXR, CT Scan, MRI, EKGدر مراقبتهای مربوط به اعمال رادیولوژیکی و سایر آزمونهای تشخیصی ) .14

 نماید.

 مراقبتی قابل دستیابی بر اساس تشخیص های پرستاری را تنظیم نماید.با استفاده از همکاری مددجو و اعضای تیم درمان، اهداف  .15

 تدابیر مراقبتی مناسب جهت دستیابی به اهداف، منطبق بر برنامه های درمانی مددجو و متناسب با زمان و امکانات طرح ریزی نماید. .16

 شتا بودن و...( را اجرا نماید.مراقبتهای قبل از اعمال جراحی نظیر کرانیوتومی و المینکتومی )آمادگی پوست، نا .17

وع عمل مراقبت بعد از عمل از مددجو )قطع یا ادامه مصرف داروها، آموزش تمرینات تنفسی، کنترل عالیم حیاتی، ایجاد فعالیت و تحرك متناسب با ن .18

ب، ضعیت هوشیاری و پوزیشن مناسجراحی، پیشگیری و کنترل عوارض ناشی از کم تحرکی، بررسی وضعیت حس، حرکت و جریان خون اندام، کنترل و

 ن بیمار اجرا نماید.یکنترل جذب و دفع و...( در بال

، مددجویان نیازمند به ونتیالتور و تهویه مکانیکی، ساکشن لوله تراشه و سایر مددجویان COPDمراقبت از مددجوی مبتال به ضربه مغزی، صدمه نخاعی،  .19

 نیازمند بستری در بخش مراقبتهای ویژه.

با نظارت مستقیم استاد )تنفص مصنوعی، ماساژ قفسه سینه، آماده کردن دستگاه الکتروشوك، کمک به دفیبریله کردن بیمار،  کمک  CPRعملیات انجام  .23

 (مربوطه ، ثبت اقدامات انجام شده و ارائه گزارش به استادتحت نظارت پزشک درمان به آماده سازی داروها و تجویز آن به بیماران

 تراپی را شرح داده و نحوه استفاده از آنها را نشان دهد.اکسیژنانواع وسایل  .21

 مراقبت از بیماران دارای راه هوایی مصنوعی را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد. .22

 های حیاتی )تنفس، قلب و عروق، مغز و اعصاب، کلیه(  را اجرا نماید.ارزیابی بالینی سیستم .23

 :CCUجزئي کارورزی بخش  اهداف

 ایان دوره دانشجو باید قادر باشد:در پ

 ی سیستم هدایتی قلب را بیان نماید.ژآناتومی و فیزیولو .1

 از دستگاه الکتروکاردیوگراف برای ثبت فعالیت الکتریکی قلب بیماران بدرستی  استفاده نماید. .2

 در مراحل مختلف پذیرش بیمار از بخش اورژانس، قلب و پاراکلینک قلب بدرستی مشارکت نماید.  .3

 مانیتورینگ بیماران را بخوبی انجام داده و پایش نماید. .4

 با توجه به شرح حال، نوار الکتروکاردیوگرافی بیمار را بدرستی تفسیر نماید. .5

 و استریپ انواع اختالالت ریتم قلبی را تشخیص دهد.   ECGبا استفاده از   .6

 ختالل ریتم انجام دهد.بر اساس تشخیص مراقبتهای دارویی، طبی و پرستاری برای بیمار با ا .7

 در استفاده از دستگاه الکتروشوك برای درمان اختالل ریتم ) کاردیوورژن و دفیبریالسیون( با پرسنل بخش مشارکت و همکاری نماید. .8

 با توجه به شرح حال، عالیم بالینی و الکتروکاردیوگرافی بیمار، انفارکتوس میوکارد را تشخیص دهد. .9

 اری از بیمار در فاز حاد انفارکتوس میوکارد را انجام     دهد.مراقبتهای دارویی و پرست .13

 تغییرات ریتم قلبی با توجه به اختالالت سطح الکترولیتی را تفسیر نماید. .11

 مراقبتهای پرستاری بیمار دارای پیس میکر موقت را بدرستی انجام دهد. .12

 ام دهد.مراقبتهای پرستاری، طبی و دارویی  بیماربا آنژین ناپایدار را انج .13

 مراقبتهای پرستاری، طبی و دارویی بیمار با نارسایی حاد قلبی، ادم حاد ریه، شوك کاردیوژنیک و .... را انجام دهد. .14

 درانجام مراقبتهای قبل، حین و بعد از تزریق استرپتوکینازمشارکت نماید. .15

 آمادگیهای قبل و بعد از اقدامات تشخیصی تهاجمی و غیرتهاجمی را برای بیماران بدرستی انجام دهد. .16



 

 در صورت لزوم برای بیمار از پیس میکر جلدی موقت استفاده نماید. .17

 ماید.نتایج آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بیماران را با توجه به شرح حال تفسیر نموده بر اساس آن تصمیم گیری و اقدام ن .18

 انواع داروهای مصرفی در بخش سی سی یو و عوارض و عالیم و موارد مصرف آنان را برشمرده و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید.  .19

 از استفاده و آموزشی یها پنفیلت از استفاده ،کنفرانسهای مرتبط با تجهیزات و بیماران  بخش معرفی موردی بیمار، عملی بر بالین بیمار، راندگروهی، : تدریس شیوه

 خواهد بود. آموزشی های فیلم

 :  دانشجویان ارزشيابي شيوه

 %50   (عملی در صورت صالح دید -امتحان تئوریامور بالینی) .1

 %15رفتار مناسب با همکاران پرستار و بیماران:  .2

          %10پرسش و پاسخ و کنفرانس   .3

 %10حضور منظم در کارورزی:  .4

 %10:  نات اسالمی  رعایت شئو پوشش و  .5

 %5کنفرانس   .6

 نسبت نمرات اساتيد از بيست:

 7سرکار خانم روحانی: .1

 53/6جناب آقای ایمانی: .2

 53/6جناب آقای عبدی: .3

 :ميرود انتظار فراگيران از : دانشجو تكاليف و وظابف 

 خواهد شد. به تناسب از نمره وی کسر به بخش ورود از قیقه د 10 از بیش تاخیر صورت ر د و یابند حضور تاخیر بدون کارورزی جلسات تمام در .1

 .داشته باشد فعال راند بالین بیمار حضور  بحثهای در .2

 غیر این صورت طبق مقررات برخورد خواهد شد. در باشد، بیشتر دانشجویان نباید از حد مجاز آن غیبت .3

 شد. نمره از نمره نهایی، کاسته خواهد  1به ازای هر روز غیبت غیرموجه دانشجو  .4

 نمره کسر خواهد شد.  0.2دقیقه تاخیر  10دانشجویی که بعد از ورود مربی وارد بخش گردد  به ازای هر   .5

 

 واحد 5/1 :واحد تعداد بیمارستانهای موسوی و ولی عصر)عج( : برگزاری محل                                   ICUکارورزی    :درس نام

روز 15کاراموزی: اد روزهای تعد  

 شنيه الي چهارشنبه

 اساتيد موضوع جلسه

 آقای ایماني  GCSسطح هوشیاری و   .1

 آقای ایماني محاسبات دارویی  .2

 آقای ایماني ییتروما مارانیب از مراقبت  .3

 آقای ایماني اکسیژن تراپی و انواع آن، عوارض هیپوکسی  .4

5.  ABG آقای ایماني نو تفسیر آن تست آل 

 آقای ایماني مراقبت از راه هوایی  .9

9.  SIMV, ACV (SCMV), CMV آقای ایماني 



 

8.  SPONT, PCV,  CPAP آقای ایماني 

7.  PSV , PEEP, APRV آقای ایماني 

11.  WEANING آقای ایماني 

 آقای عبدی CVPهمودینامیک و چک   .11

 آقای عبدی الکتوشوك  .12

 آقای عبدی TPNو ICU تغذیه در   .13

 آقای عبدی خم بستر و پانسمان هاز  .14

 آقای عبدی و تاثیر آن بر مغز و قلب ICPافزایش و کاهش   .15

 آقای عبدی سکته های مغزی خونریزی دهنده و ایسکمی  .19

19.  CPR آقای عبدی 

 آقای عبدی تفسیر رادیو گرافی وسی تی  .18

 آقای عبدی گلین باره و میاستنی گراویس  .17

 آقای عبدی تشنج و صرع  .21

بیمارستانهای موسوی و ولی  : برگزاری محل  CCUکارورزی :سدر نام

 عصر)عج(

 واحد 1 :واحد تعداد

 13تعداد روزهای کاراموزی: 

 روز

 استاد موضوع جلسه  

  CCU بخش یها یژگیو و زاتیتجه با ییآشنا و بخش یمعرف  .1

 

خانم 

 روحانی

 یبررس و ECG هیاول اصول  عمل، لیپتانس کرونر، عروق و یتیهدا ستمیس یولوژیزیف یآناتوم بر یمرور  .2

 یعیطب ECG  یاجزا

خانم 

 روحانی

خانم  ECG ریتفس کیستماتیس مراحل  .3

 روحانی

خانم  یزیدهل و ینوسیس یها یتمیآر  .4

 روحانی

خانم  جانکشن یها یتمیآر  دانشجوها، از کی هر ماریب ECG ریتفس  .5

 روحانی

خانم  یا شاخه یبلوکها   AVN یها بلوك  .9

 روحانی

خانم  حفرات یبزرگ در ECG راتییتغ و دانشجوها از کی هر ماریب ECG ریتفس  .9

 روحانی

خانم  یبطن یها یتمیآر  .8

 روحانی

خانم  یکرونر یماریب در ECG تراییتغ دانشجوها، از کی هر ماریب ECG ریتفس  .7



 

 روحانی

خانم  دوره انیپا آزمون و  مربوطه یمراقبتها و ECG راتییتغ و کریم سیپ  .11

 روحانی

 :منابع

 .1393 بشری ،  دیالیز: تهران: و ICU, CCU یها دربخش ژهیو یپرستار یمراقبتها جامع ؛کتاب محمدرضا ،یعسگر1.

 .1393عیرف تهران: اندیشه. زیالید و I. C. U - C. C. U یبخشها در ژهیو یتارپرس ی؛مراقبتها معصومه مقدم، یذاکر 2.

 .1393 نوردانش ،  .دیالیز.تهران:ICU.CCUدر ژهیو یمراقبها ؛اصول ،مالحت مفرد روان کین 3.

 .aspx-http://ccn90.blogfa.com/post.471 زاده، نیحس یطوب خوشتراش، مهرنوش نگاه، کی در ژهیو یمراقبتها یپرستار4.

 1389 دیالیز تهرانالگوریتمی بر  دیالیز:دکتر جالل زاده و گروه 5.

   1393. تهران :  سالمی  ، دیالیز[- CCU - ICUویژه ]بصامپور، شیواسادات ؛ مراقبتهای پرستاری 6.

 7.  2314رونر سودارث ، بیماری های کلیه، ب

ECG یها تراسه مجموعه و ها جزوه  .8 
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