دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني جهرم – دادكشنه رپستاري و پيرازپشكي

طرح درس
( دوره)

كارشناسي پيوسته هوشبري

كارآموزي رد رعهص مراقبت اهي وژیه
تهيه كنندگان:

اساتيد گروه پرستاري با كميته طرح درس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

تدوين كننده :
خانم ميرزايي

مهرماه 79

دااگشنه علوم زپشكي جهرم  -گروه پيرازپشكي
نام درس :كارآموزي در عرصه مراقبت های

تعداد واحد  2 :واحد

ویژه

رشته و مقطع تحصيلي:

پيش نياز:

كارشناسي پيوسته هوشبري
اسااتيدگروه:مربيان گروه پرستاري مراقبت زمان اجرا :نيمسال دوم
هاي ویژه
مدت زمان ارائه درس :یك ترم تحصيلي
هدف نهايي دوره :

دانشجو ساختار وسايل و تجهيزات بخش  ICUو CCUرا هب طور كامل بشناسد  ،بتواند بيمار را پذريش كرده  ،مانيتور نمايد و تمام مراقبت اهي بيمار را
تش
رد این رو بخش فراگيرد .معياراهي خيص را بشناسد و رد نهايت رب اساس این معياراه  ،بيمار را رتخيص و يا هب بخش تحويل نمايد.
اهداف دوره:
دانشجو در پایان دوره بتواند:
 1ـ ساختار وسایل  ،تجهيزات و داروهاي مورد نياز بخش بخش  ICUو  CCUرا توضيح دهد .
 2ـ اصول پذیرش بيمار در بخش را شرح دهد.
 3ـ استانداردهاي موجود در بخش را بيان كند.
 4ـ اطالعات مربوط به بيماران بستري در بخش  ICUو  CCUرا گزارش و ثبت نماید.
 5ـ در انجام كار تيمي تالش كند و اهميت آن را را بداند.
 6ـ با بيماران ارتباط مناسب برقرار نماید.
 7ـ تدابير و تمهيدات الزم در مراقبت از بيماران بستري در بخش  ICUو  CCUرا بيان نماید و انجام دهد.
 8ـ در آماده سازي ،نگهداري و استفاده از تجهيزات مانيتورینگ مهارت داشته باشد.

 9ـ روشهاي مختلف تجویز اكسيژن را طبق دستور انجام دهد.
 11ـ در اداره راه هوایي مهارت داشته باشد.
 11ـ دستگاه ونتيالتور را به خوبي بشناسد و نحوه تنشيم دستگاه را بر حسب شرایط بيمار شرح دهد.
 12ـــ انواع عوارا احتما ي در بيماران بستري بخش  ICUو  CCUرا شناسایي و راههاي مقابله با آن را
شرح دهد.
 13ـ اقدامات پيشگيري كننده از عوارا در این بيماران را بداند.
 14ـ نحوه جدا سازي بيمار از دستگاه ونتيالتور را شرح دهد.
 -15نحوه خواندن صـحيح نوار قلب و تفسير آریتمي هاي قلبي و انفاركتوس ميوكارد و اختالالت هدایتي را
در بخش  CCUشرح دهد.
 -16نحوه مراقبت از بيماران تحت كما و عدم هوشياري را توضيح دهد
 .17نحوه مراقبت از بيماران مبتال به انواع آریتمي ها و اختالالت قلبي را شرح دهد.
 17ـ معيارهاي الزم براي ترخيص بيمار از بخش  ICUو  CCUرا بداند.
 18ـ اقدامات پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني را بشناسد و انجام دهد.

روش و استراتژيهاي تدريس:
فراهم كردن محيط مناسـب با توجه به اهدا

فو براي دانشجو و توضيحات الزم در محيط

عملي و نظارت بر عملكرد دانشــجو تا وي بتواند اطالعات تروري خود را در محيط عملي به
صورت شایسته به اجرا در بياورد.
محل آموزش :بخش  ICUبیمارستانهاي پیمانیه

شرايط اجرا:
دانشــجویـان در این واحد عملي به گروههاي  4تا  5نفره تقســيم شــده و در بخش ICU
بيمارستان پيمانيه حضور پيدا كرده و اهدا

درس را پيگيري مي نمایند.

آموزش دهندگان  :مربيان گروه مراقبت هاي ویژه
منابع درسي :

-1مراقبت های ویژه در  CCU،ICUو دیالیز نوشته مالحت نیک روان و حسین شیری
-2اصول مراقبت در بخش های مراقبت ویژه نوشته میترا ذوالفقاری
-3کتاب کامل  ICUترجمه پوران سام
تكاليف دانشجو :
ـ دانشجو موظف است كنفرانسها و تكا يفي كه مربيان تعيين مي كنند را در تاریخهاي مقرر
به نحو شایسته ارائه دهند.
ـ دانشجو موظف است صفات اختصاصي مربوط به این كارآموزي را به نحو شایسته انجام
داده و  log bookخود را به امضاء مربي برساند.
ـ دانشجو موظف است در تاریخ مقرر شده جهت آزمون پایان بخش در محل مربوطه حاضر
شود.
مقررات :
ـ حدنصاب نمره قبو ي11 :
ـ حد نصاب قبو ي بر اساس آیين نامه كل دانشكده پرستاري و پيراپزشكي مي باشد.
تذكر:
 1ـ حضور منظم در محيط كارآموزي ا زامي است و غيبت مجاز نمي باشد.
 2ـ در صورت غيبت غيرموجه ( حتي یك روز) نمره صفر منظور خواهد شد.
 3ـــ حداك ر غي بت موجه دانشـجو از محيط كارآموزي به ازاي هر واحد یك روز مي باشــد و
دانشجو ملزم به جبران آن است.
 4ـــ غيبت به علت بســتري شــدن در بيمارســتان  ،زایمان  ،فوت اقوام درجه یك ،ح تمت ،
ازدواج با ارائه فتوكپي سند ازدواج و بيماري موجه شناخته مي شود و دانشجو ملزم به ارائه
مدارك مي باشد.

فرم ارزيابي كارآموزي در عرصه مراقبت های ویژهدانشجويان كارشناسي پيوسته
هوشبري

رديف

1

شرح صفات
وقت شناسي

رديف

5

الف :هميشه به موقع در محل كارآموزي حاضر مي شود.
ب :اغلب به موقع در محل كارآموزي حاضر مي شود.
ج :گاهي به موقع در محل كارآموزي حاضر مي شود.
د :بندرت در محل كارآموزي به موقع حاضر مي شود.

2

وضعيت ظاهر

6

7

الف :هميشه با اعتماد به نفس داوطلب انجام دستورالعمل هاي جديد اسا.
ب :اغلب بدون اضطراب دستورالعمل هاي جديد را به انجام مي رساند.
ج :در انجام دستورالعمل هاي جديد مضطرب به نظر مي رسد.
د :در انجام همه امور مضطرب مي باشد.

4

عالقه به كار

9

8

11

13

11

الف :با ي مرتبه توضيح به روبي قادر به درك موضوع اسا.
ب :موضوع حداقل  2بار بايستي تكرار شود تا درك نمايد.
ج :موضوع بايد چنديب بار تكرار گردد تا درك كند.
د :بعد از چنديب بار تكرار نيز موضوع را درك نمي كند.

قدرت ابتكار و پيش بيني

نحوه گزارش
الف :گزارش مراقبااا هاااي پرساااتاااري را دقيق ااً مي نويسااااد و شااافاااه ااً بيااان
مي كند.
ب :اغلب اوقات عالئم و تغييرات مرم را گزارش مي دهد.
ج :بندرت عالئم و تغييرات مرم را گزارش مي دهد.
د :عالئم و تغييرات مرم را گزارش نمي كند.

14

الف :هميشاااه اصاااول ايمني را رعاايا مي كند (باال بودن نرد ت ا بيمار كنترل
عفونا)
ب :اغلب اصول برداشتي و ايمني را رعايا مي كند 2( .مورد تذكر)
ج :گاهي اصول برداشتي و ايمني را رعايا مي كند3( .مورد تذكر)
د :به اصول ايمني و برداشتي بي توجه اسا.

قدرت يادگيري

بااه دي ران

الف :در پيش بيني و حل مشكل از فكر رود استفاد مي نمايد.
ب :اغلب اوقات قادر به پيش بيني و حل مشكل مي باشد.
ج :به ندرت قادر به پيش بيني و حل مشكل مي باشد.
د :اصوالً قادر به پيش بيني و حل مشكل نمي باشد.

الف :هميشه به طور صحيح از وسايل استفاد نمود و پس از استفاد درمحل مناسب
قرارمي دهد.
ب :اغلب به طور صاحيح از وساايل اساتفاد نمود و پس از استفاد در محل مناسب
قرار مي دهد 2( .مورد تذكر)
ج :گاااهاي بااا بي توجري اساااراو نمود و باااع ا رراب شااادن وساااااياال
مي شود 2( .مورد تذكر)
د :اكاثاراً بااا بي توجري اساااراو نمود و باااع ا رراب شاااادن وساااااياال
مي گردد 3( .مورد و بيشتر)

رعايت اصول بهداشتي و ايمني

نحوه همكاري
الاف :بااا ديا اران بااه راوباي كااار ماي كانااد و داوطاالااب كم ا
مي باشد.
ب :در صورت تقاضا با بي ميلي با دي ران همكاري مي نمايد.
ج :اغلب تقاضاي همكاري با دي ران را نمي پذيرد.
د :در صورت كار با دي ران هميشه مشكل ساز مي باشد.

الف:كارهاي محوله را با عالقه انجام داد و مشتاق يادگيري كارهاي جديد اسا.
ب :كاارهااي محوله را به روبي انجام داد ولي عالقه مند به يادگيري كارهاي جديد
نيسا.
ج :كارهاي محوله را با تذكر و از روي اجبار انجام مي دهد.
د :نساابا به انجام كارها در ايب ب ش بي عالقه بود و كارهاي محوله را انجام نمي
دهد.

صرفه جويي و مراقبت از وسايل

احساس مسئوليت
الف :هميشه وظايف محوله را به طور كامل انجام مي دهد.
ب :اكثراً وظاايف محوله را به طور كامل انجام مي دهد و با تذكر وظايف باقيماند را نيز
به اتمام مي رساند 2(.مورد تذكر)
ج :در قبال اغلب وظايف محوله احسااام مسااتوليا نداشااته و با تذكر به صااورت ناق
انجام مي دهد.
د :در قبال اكثر وظايف محوله احسام مستوليا نداشته و به تذكرات توجه نمي كند.

د :به ندرت با يونيفورم و پوشش اسالمي مناسب مي باشد.
3

نظم و ترتيب در كارها
الف :كارها را هميشه با برنامه ريزي صحيح و اغلب بدون سرپرستي انجام مي دهد.
ب :با سرپرستي كارها را با برنامه ريزي صحيح انجام مي دهد.
ج :كارها را بدون برنامه ريزي به اتمام مي رساند.
د :برنامه ريزي ندارد و كارش را ناتمام مي گذارد.

الف :هميشه با يونيفورم و پوشش اسالمي مناسب مي باشد.
ب :گاهي با يونيفورم نامناسب ولي با پوشش اسالمي مناسب مي باشد.
ج :اغلب با يونيفورم نامناسب ولي پوشش اسالمي مناسب مي باشد.

اعتماد به نفس

شرح صفات

شركت در كنفرانس ،راند
الف :هميشه فعاالنه در فعاليا هاي گروهي شركا مي كند.
ب :اغلب در فعاليا هاي گروهي فعال اسا.
ج :بندرت در فعاليا هاي گروهي شركا مي كند.
د :هيچ گا در فعاليا هاي گروهي شركا نمي كند.

15

تصميم متناسب در انتخاب اولويت ها
الف :هميشه با در نظر گرفتب اولويا وظايفش را انجام مي دهد.
ب :اغلب با در نظر گرفتب اولويا وظايفش را انجام مي دهد.
مي نمايد.
ج :بندرت به طور صحيح اولويا ها را مش
د :قادر به انت اب اولويا ها و ات اذ تصميم مناسب نمي باشد.

12

16

انتقاد پذيري
الف :انتقادي را كه به او مي شود قبول نمود و در رفع اشتبا رود كوشش مي كند.
ب :انتقاد را قبول نمود ولي سعي براي از بيب بردن عامل انتقادي نمي كند.
ج :با اعتراض انتقادي را كه به او مي شاااود قبول مي نمايد و ساااعي در از بيب بردن
عامل انتقادي نمي كند.
د :به هيچ وجه حاضر به قبول اشكال رود نمي باشد.

سرعت عمل
الف :هميشه كارها را در زمان مناسب و به طور صحيح انجام مي دهد.
ب :اكثراً كارها را كند ولي به طور صحيح انجام مي دهد.
ج :كارها را در زمان مناسب ولي با تكني غلط انجام مي دهد.
د :كارها را كند و با تكني غلط انجام مي دهد.

این فرم به منظور ارزشيابي فعا يتهاي با يني دانشجویان كارشناسي پيوسته هوشبري طي
یك ترم در بخش اتا عمل تنظيم گردیده است.
بخش اول مربوط به صفات عمومي دانشجویان و بخش دوم در ارتباط با اهدا
بخشـهاي مربوطه مي باشد كه ميزان دستيابي دانشجویان به اهدا

آموزشي در

فو بر اساس امتيازات

تعيين شده قابل محاسبه و ارزیابي مي باشد.
در پایان مجموعه این نمرات در مقياس  21محاسبه خواهد شد.
فرم صفات عمومي

در این قســمت صــفات مورد نظر در هار ســ ح شــرح داده شــده اســت و به طریق زیر
امتيازبندي مي گردد:
ا ف 1 :نمره

ب 1/5 :نمره

ارزشيابي
ارزشيابي عمومي

%21

ارزشيابي اختصاصي

%41

آزمون پایان ترم

%21

كنفرانس

%21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
% 111

ج 1/25 :نمره

د :صفر نمره

رديف

صفات اختصاصي در بخش ICU

1

پـذیرش بيمـار و نحوه ثبت گزارش پرســتاري در بخش

2

ICU
پذیرش بيمار در ICU

3

بيان استانداردهاي ICU

4

ثبت و گزارش اطالعات بيماران ICU

5

ارتباط مناســب و حمایت هاي روحي و رواني از بيمار و

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

غيرقابل قبول

مشاهده

 2نمره

 1/5نمره

 1نمره

0/5

 0نمره

نشد
…

نمره

خانواده وي
6

پيشگيري از انتقال عفونت و انجام hand washing

7

انجام صــحيح مانيتورینگ ( NIBP ،o2 sat،HRو ریتم
قلبي)

8

ساكشن صحيح ،استاندارد و استریل راه هوایي مصنوعي
و دهاني

9

انجام اكســيژن رســاني ،آئروســل و مرطوب ســازي راه
هوایي

11

تنظيم و به كار گيري دستگاه ونتيالتور

11

انجـام اقـدامـات الزم جهـت جـدا كردن بيمار از دســتگاه
ونتيالتور )(weaning

12

مراقبت از بيمار داراي  ETTو تراكروستومي

13

اندازه گيري س ح هوشياري بيمار بر اساس معيار كماي
گالسكو )(GCS

14

انجام تست آ ن

15

خون گيري شریاني از بيمار

16

تفسير گازهاي خوني شریاني )(ABG

17

اندازه گيري صحيح فشار ورید مركزي )(CVP

18

كنترل ســت تيوب و همووو و درن بيمار از نظر كاركرد
صحيح
كمك به انجام فيزیوتراپي تنفسي و اندام هاي بيمار
 Intake & outputدر بيماران كماتوس
 Eye careدر بيماران كماتوس
سوندگذاري م انه در بيماران كماتوس
مراقبت از فو ي در بيماران كماتوس
 Mouth washدر بيماران كماتوس
 Change positionدر بيماران كماتوس
 Skin careدر بيماران كماتوس

 NG feedingدر بيماران كماتوس
ارزیابي مردمك هاي شم بيمار
آماده سازي دستگاه ا كتروشوك
انجام عمليات احياي قلبي ریوي و مغزي

رديف

صفات اختصاصي در بخش CCU

1

پـذیرش بيمـار و نحوه ثبت گزارش پرســتاري در بخش

2

ccu
پذیرش بيمار درccu

3

بيان استانداردهاي ccu

4

ثبت و گزارش اطالعات بيماران ccu

5

ارتباط مناســب و حمایت هاي روحي و رواني از بيمار و

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

غيرقابل قبول

مشاهده

 2نمره

 1/5نمره

 1نمره

0/5

 0نمره

نشد
…

نمره

خانواده وي
6

نحوه صحيح كار با دستگاه infusion pump

7

كار با دستگاه مانيتورینگ مركزي

8

نحوه صحيح كار با دستگاه syringe pump

9

نحوه صحيح كار با دستگاه مانيتورینگ كنار تخت

11

گرفتن ا كتروكاردیوگرام از بيمار

11

كار با دستگاه دفيبریالتور

12

تشخيص آریتمي ها از طریق مانيتورینگ و ECG

13

تفسير ECG

14

تشــخيص اختالالت هدایتي (بلوك درجه  1تا  )3از طریق مانيتورینگ
و نوار قلب

15

مراقبت از بيماران داراي پيس ميكر

16

كاربرد داروهاي بخش ویژه قلبي

17

آماده نمودن بيمار براي تست هاي تشخيصي (تست ورزش ،اكو و )...

18

تفسير آزمایشات آنزیم هاي قلبي بيمار
آماده نمودن وسایل و داروها و انجام صحيح CPR

