
 

 تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 (CCUمراقبت های ویژه)طرح درس کارآموزی در بخش 

 نام و نام خانوادگی دانشجو :

 شرح درس:

، قلبی ( ضمن بررسی و شناخت وضعیت بحرانی بیمارانCCUمراقبت های ویژه ) در این دوره به دانشجو فرصت داده می شود تا در بخش

تلفیق اموخته های  مبتنی بر تدابیر پرستاری با  بر اساس تشخیص های پرستاری به طراحی، اجرا و ارزیابی مراقبت های خاص پرستاری

به بیمار، خانواده ، توانبخشی و پیگیری مراقبت در منزل از  اموزش اقدام نماید واستفاده از مهارت های تفکر خالق و حل مساله  علمی و 

 ارکان این کارورزی می باشد. 

 هدف کلی:

 افزایش مهارت دانشجویان تا با استفاده از دروس تئوری آموخته شده، عمال در بالین بیمار بتواند ضمن ارتباط با بیمار، بر اساس فرایند

 ایفای نقش نمایند. در انجام وظایف مختلف در بخش مراقبت های ویژه  فسپرستاری و با استقالل و اعتماد به ن

 اهداف ویژه:

 دانشجو پس از طی این دوره باید بتواند:

 ) حیطه عاطفی(با پرسنل بخش و بیمار ارتباط مناسب برقرار نماید. .1

 حرکتی() حیطه روانی بطور مستقل بیمار را در بخش پذیرش و اقدامات پرستاری اولیه انجام دهد. .2

 ) حیطه شناختی(را از یکدیگر افتراق دهد.مربوط به سیستم قلبی مقادیر طبیعی و غیر طبیعی آزمایشات  .3

 )حیطه شناختی(مشکالت بیمار را تعیین و اولویت بندی کند. .4

 تی()حیطه شناخ. عروقی برای بیمار تحت مراقبت بیان کند. -تشخیص های پرستاری بالقوه و بالفعل را در مشکالت قلبی .5

 ) حیطه روانی حرکتی(را اجرا نماید. بیماران دچار مشکالت قلبیمراقبت پرستاری در  .6

              واحد  1 تعداد واحد:   (CCU)کارآموزی در بخش مراقبت های ویژه عنوان درس:

   چهارشنبه  تا صبح شنبه زمان برگزاری:            و پره عرصه در عرصه کارآموزی نوع واحد:

 1401-1400 دوم نیمسال :   پرستاری 8و  7، 6دانشجویان ترم گروه فراگیران:

 ورز(5) 6ترم  روز( 10) 8روز( ترم 15) 7ترم  مدت:   CCUنهم دی تربت حیدریه، بخش بیمارستان  محل اجرا:

 15/4/1401:  اتمام تاریخ                                       16/11/1400 : کارآموزی شروع تاریخ

 (نیا پرستاری)آقای نمازی 6ترم  (پرستاری )آقای دکتر اقبالی، آقای نمازی نیا 8پرستاری )آقای دکتر قاسمی، خانم حسینی راد( ترم  7ترم  :محترم دتیااس
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 ) حیطه روانی حرکتی( بر اساس فرایند پرستاری از بیمار تحت نظارت خود مراقبت های الزم را به عمل آورد. .7

عروق را توضیح داده و در عمل  و مراقبت های قبل، حین و پس از انجام تست های مختلف تشیص بیماری های قلبیآمادگی  .8

 . ) حیطه روانی حرکتی(برای بیمار مربوطه انجام بدهد

بر اساس نوار قلب گرفته شده، شرح حال و آزمایشات قادر به تشخیص مشکل قلبی باشد و بتواند مراقبت های پرستاری مناسب  .9

 ) حیطه روانی حرکتی( .را از بیمار به عمل اورد

 ) حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی(رعایت اصول صحیح اجرا و عوارض دارویی را توضیح دهد.دستورات دارویی را با  .10

 ) حیطه روانی حرکتی( .درصد صحت انجام بدهد. 100روش های مختلف مانتیورنیگ قلبی ریوی و گرفتن نوار قلب را با  .11

 بیمار دریافت کننده این دارو را به درستی یح از را بیان کند و نحوه مراقبت صح تجویز داروهای ترومبولیتیک اندیکاسیون های  .12

 ) حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی( انجام دهد.

) حیطه  .قطرات داروهایی نظیر هپارین، دوپامین، دوبوتامین و ... را در دستگاه پمپ انفوزیون به درستی محاسبه و تنظیم نماید .13

 روانی حرکتی(

ردکس نماید و موارد غیر طبیعی را به پزشک گزارش یا پرستار مسئول گزارش نماید.) دستورات پزشک را به طور دقیق وارد کا .14

 حیطه روانی حرکتی(

 اقدامات مراقبتی انجام شده و نتایج آن ها را به طور کامل در انتهای شیفت در برگه گزارش پرستاری ثبت نماید.) حیطه روانی .15

 (حرکتی

 ت، پیشگیری از عوارض یا عود مجدد را به بیمار ارایه نماید.) حیطه شناختی(آموزش های الزم درباره بیماری، نحوه مراقب .16

 می مشارکت فعاالنه علمی بالینی و گزارشات های بحث در حضور در بخش مراقبت های ویژه  مختلف مراحل تمام دانشجو در .17

 ) حیطه عاطفی( .کند

 ) حیطه عاطفی( .بگذارد احترام خود بیماران ومنزلت شان به آموزشی، دوره پایان از پس باشد قادر دانشجو  .18

 ) حیطه عاطفی( .کندمی ترغیب و تشویق بیمار ایمنی اصول رعایت به را همکاران سایر دانشجو .19

) حیطه  .نمایدمی همکاری بیمارستان و بخش کارکنان سایر با صادقانه همیشه بیماران، سالمتی مجدد کسب جهت در دانشجو .20

 عاطفی(

 

 تکالیف دانشجو:وظایف و 

 . دانشجویان بایستی به طور منظم و به موقع در بخش حضور یافته و پس از اتمام ساعت کارآموزی آنجا را ترک کنند.1

 . دارای یونیفرم و کارت شناسایی بوده و از زیور آالت استفاده نکنند.2

 . کنفرانس بالینی خود را به موقع ارایه نمایند.3

 کنفرانس ها شرکت فعال داشته باشند. . در بحث های گروهی و4

 . برای هر یک از بیماران خود در طول شیفت برنامه پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری تدوین نمایند.5

 . با توجه به بیماری های شایع موجود در بخش یک پمفلت آموزشی تهیه کنند.6

ر خود را تهیه نماید و در جلسه بعد به صورت راند بالینی . هر دانشجو موظف است پس از پایان جلسه گزارش کاملی از بیما7

 برای سایر دانشجویان ارائه کند.

 

 روش های اموزش فراگیر: 

 تکنیک ها و مراقبت ها مستقیم اجرایراند صبحگاهی، مطالعه مورد یا بیمار بر اساس یادگیری مساله محور، مراقبت از بیمار، نمایش فیلم، 
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 ارزشیابی:

 درصد 10      مومی بر اساس فرم ارزشیابی عمومیارزشیابی ع

 درصد 50  ارزشیابی پیشرفت مهارت های بالینی بر اساس فرم ارزشیابی اختصاصی منطبق با اهداف ویژه

 درصد 20     ) به صورت بالینی جهت ارزیابی شایستگی بالینی(امتحان پایانی

 درصد 10      و ترجمه خالصه مقاله ارائه پمفلت آموزش به بیمار

 درصد 10         ارائه کنفرانس

 نمره( 20درصد) 100         جمع

  

 : اختصاصی ارزشیابی فرم

 موارد ارزشیابی
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      می کند. بیمار را در بخش به طور مستقل پذیرش

      .رسی و معاینه فیزیکی قرار می دهدبیمار را مورد بر

      .می دهد تشخیص های پرستاری بیمار را مورد بررسی و ارزیابی قرار

      .ر طراحی، اجرا و ارزیابی می کندتدابیر پرستاری مناسبی برای بیما

      .می کندمراقبت خود را اجرا و ثبت دستورات دارویی بیمار تحت 

امادگی و مراقبت های الزم قبل، حین و بعد از انجام تست های تشخیصی قلبی را توضیح داده و در 
 عمل برای بیمار رعایت می کند.

     

      را به طور مناسب انجام می دهد( و آنژین صدری MIمراقبت از بیماران مبتال به سکته قلبی )

      قلبی را بیان نموده و از روی نوار قلب تشخیص می دهد.خصوصیات مهم ترین آریتمی های 

اندیکاسیون ها و کنترااندیکاسیون های و مراقبت های الزم در خصوص تجویز داروهای ترومبولیتیک 
 را به طرز صحیحی انجام می دهد.

     

      مناسب انجام می دهدمراقبت از بیماران مبتال به نارسایی قلبی و بیماران داری پیس میکر را به طور 

      را به طور مناسب انجام می دهد DVTو   ادم حاد ریهمراقبت از بیماران مبتال به 

      را به طور مناسب انجام می دهد هایپرتنشنمراقبت از بیماران مبتال به 

در خصوص) ریسک فاکتورها، داروها، فعالیت، رژیم غذایی،  به بیمار و خانواده اش آموزش های الزم را
 می دهد. مراقبت در منزل، پیگیری درمان(

     

      .مار را به روش صحیح ثبت می نمایدگزارش پرستاری بی
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 : عمومی ارزشیابی فرم

 هرگز ندرت گاهی اغلب همیشه معیار ارزشیابی

      حضور به موقع در محل کار آموزی

      نداشتن غیبت

      رعایت فرم و شئونات دانشجویی

      دقت در انجام وظایف

      قبول انتقادات

با توجه به موقعیت های پیش آمده در محیط کارآموزی ضمن حفظ خونسردی، بهترین 
 تدبیر را اتخاذ کند.

     

و دانش خود گام بر فعاالنه و با انرژی در بخش حضور داشته و در جهت ارتقا مهارت ها 
 دارد.

     

 

 پیشنهادی:منابع 
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