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  شرح درس:

سالمند  در این کارآموزی دانشجو با استفاده از نظریه ها و مفاهیم زیر بنایي پرستاری به بررسي و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگسال و یا

ه با بهره پرداخته و بر اساس تشخیص های پرستاری، تدابیر پرستاری مناسب را تدوین و به مرحله اجرا خواهد گذاشت. بعالوه به دانشجو کمک مي شود ک

به بیمار و خانواده او یکي از ارکان گیری از مهارتهای تفکر خالق، برنامه مراقبتهای پرستاری را از پیشگیری تا نوتواني تنظیم، اجرا و ارزیابي نماید. آموزش 

 این کارآموزی مي باشد.

 هدف کلی: 

جنررال مراقبتهرای    ICUدانشجو براساس آموخته های نظری وعملي و اصول فرآیند پرستاری تحت نظر استاد بالیني از مددجویان بستری در بخش 

 الزم پرستاری را بعمل آورد.

 ویژه: اهداف

جنررال   ICU)مددجو، پرونده و خانواده و...( بررسي دقیق از وضعیت جسمي، رواني و اجتماعي مددجوی بستری در بخش با استفاده از منابع مختلف 

 را بعمل آورد:

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

 AICUوتین از بیماران بستری در بخش آشنایي دانشجویان با نحوه پذیرش بیمار و مراقبتهای پرستاری ر .2

 انجام دهد. AICUگیری دستگاههای مانیتورینگ  را در بخش تنظیم و آالرم  .3

 را بداند. ICUاصطالحات رایج مورد استفاده در بخش  .4

 اکسیمتر را نشان دهد.گیری دستگاه پالستنظیم و آالرم  .2

)مانند؛  ICUد استفاده و مراقبتهای مربوط به داروهای اختصاصي و ویژه در بخش گیری پمپ انفوزیون را انجام داده و موارتنظیم و آالرم  .9

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

 جام دهد.عمال انگیری و کار با دستگاه الکتروشوك را تنظیم و آالرم  .9

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

، GCSعالیم و نشانه های بالیني اختالل در سیستم تنفس و مغز و اعصاب )تغییر در عالیم حیاتي، الگوی ترنفس  و سرطه هوشریاری، بررسري      .7

 بداند. رفلکس مردمک به نور و...(

 انجام دهد. بطور صحیحي مراقبتهای بالیني رایج در بخش )ساکشن، گاواژ، تغییر پوزیشن، مراقبتهای از راه هوایي، شستشوی دهان، و ...( را  .11

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

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



 

 را یاد گرفته و بطور صحیه تصمیم گیری نماید. (ABG)تفسیر صحیه آنالیز خون شریاني  .13

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

 ر نماید.تفسیرا 

 با استفاده از همکاری مددجو و اعضای تیم درمان، اهداف مراقبتي قابل دستیابي بر اساس تشخیص های پرستاری را تنظیم نماید. .12

 تدابیر مراقبتي مناسب جهت دستیابي به اهداف، منطبق بر برنامه های درماني مددجو و متناسب با زمان و امکانات طرح ریزی نماید. .19

 از اعمال جراحي نظیر کرانیوتومي و المینکتومي )آمادگي پوست، ناشتا بودن و...( را اجرا نماید. مراقبتهای قبل .19

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

از کم تحرکي، بررسي وضعیت حس، حرکت و جریان خون اندام، کنتررل وضرعیت هوشریاری و     عمل جراحي، پیشگیری و کنترل عوارض ناشي

 ن بیمار اجرا نماید.یب، کنترل جذب و دفع و...( در بالپوزیشن مناس

راشه و سرایر  ، مددجویان نیازمند به ونتیالتور و تهویه مکانیکي، ساکشن لوله تCOPDمراقبت از مددجوی مبتال به ضربه مغزی، صدمه نخاعي،  .17

 مددجویان نیازمند بستری در بخش مراقبتهای ویژه.

با نظارت مستقیم استاد )تنفص مصنوعي، ماساژ قفسه سینه، آماده کردن دستگاه الکتروشوك، کمرک بره دفیبریلره کرردن      CPRانجام عملیات  .21

 (مربوطه بت اقدامات انجام شده و ارائه گزارش به استاد، ثتحت نظارت پزشک درمان بیمار،  کمک به آماده سازی داروها و تجویز آن به بیماران

 تراپي را شرح داده و نحوه استفاده از آنها را نشان دهد.انواع وسایل اکسیژن .21

 مراقبت از بیماران دارای راه هوایي مصنوعي را بر اساس فرایند پرستاری انجام دهد. .22

 و اعصاب، کلیه(  را اجرا نماید. های حیاتي )تنفس، قلب و عروق، مغزارزیابي بالیني سیستم .23

عملي بر بالین بیمار، راندگروهي، کنفرانسهای مرتبط با  صورت به درس این مباحث شده تعیین آموزشي اهداف به دستیابي منظور به : تدریس شيوه

 تجهیزات و بیماران  بخش خواهد بود.

 :  دانشجویان ارزشيابی شيوه

 60   امور بالیني% 

 10رورزی: حضور منظم در کا% 

  :15رفتار مناسب با همکاران پرستار و بیماران% 

   :10پوشش و فرم% 

   5کنفرانس% 

 :میرود انتظار فراگیران از : دانشجو تکالیف و وظابف 

هد خوا به تناسب از نمره وی کسر به بخش ورود از قیقه د 01 از بیش تاخیر صورت ر د و یابند حضور تاخیر بدون کارورزی جلسات تمام در .1

 شد.

 .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

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

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

 :رفرانس

 .1373 ،  یبشر:   تهران: زیالید و ICU, CCU یها دربخش ژهیو یپرستار یمراقبتها جامع ؛کتاب محمدرضا ،یعسگر -1

 .1371عیرف شهیاند: تهران. زیالید و I. C. U - C. C. U یبخشها در ژهیو یپرستار ی؛مراقبتها معصومه مقدم، یذاکر  -2

 .1371 ،  نوردانش:   تهران.زیالید.ICU .CCUدر ژهیو یمراقبها ؛اصول ،مالحت مفرد روان کین  -3

 .http://ccn90.blogfa.com/post-471.aspx زاده، نیحس يطوب خوشتراش، مهرنوش نگاه، کی در ژهیو یمراقبتها یپرستار -4

2- Approach to Internal Medicine.A Resource Book for Clinical Practice.Third Edition. By David Hui, MD, 

M.Sc., FRCPC Edited by Alexander Leung, BSc(Med), MD(STIR ), DABIM, MRCP(UK ), FRCPC and Raj Padwal, MD, 

M.Sc., FRCPC. 

 



 

9- Thelan's Critical Care Nursing - Text and E-Book Package: Diagnosis and Management, 5e Hardcover – 

June 15, 2008 . by Linda D. Urden DNSc RN CNS NE-BC FAAN (Author), Kathleen M. Stacy PhD RN CNS CCRN PCCN 

CCNS (Author), Mary E. Lough PhD RN CNS CCRN CNRN CCNS. 

9- Murino , PL . The ICU Book . in lastes Edition . 
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