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 هدف نهايي دوره: 

های نظری و کسب تواناییهای الزم در ارائه مراقبت های ویژه به بیماران بزرگسال یا  آموختهکمک به دانشجو جهت استفاده از 
با کاربرد فرآیند و تشخیص های پرستاری و با استفاده از مهارتهای  ICU, CCUسالمند بستری در بخش مراقبتهای ویژه و 

 تفکر خالق و حل مسئله

مراقبت های ویژه با مباحث نظری و اهداف آن آشنا شده  پرستاریوری  در این دوره دانشجو قبالً در بر اساس درس تئ

شرایط  شجویان را با محیط و  صد دارد دان ست و این کارآموزی ق سه بخش ا شامل  ،  ICUبخش های مراقبت ویژه 

CCU بیشترآشنا نماید .  مراقبت ها در شرایط واقعي و نحوه انجام  و دیالیز 

 :شرح کارآموزی

به دانشجو فرصت داده میشود تا در بخشهای مراقبت ویژه ضمن بررسي و شناخت وضعیت بحراني بیماران در این دوره، 
،  بر اساس تشخیص های پرستاری به طراحي ، اجرا و ارزیابي مراقبتهای خاص پرستاری مبتني بر تدابیر پرستاری اقدام 

های تفکر خالق و حل مسئله مد نظر میباشد آموزش به های علمي و استفاده از مهارت نماید در این راستا تلفیق آموخته
 بیمار و خانواده، نوتواني ، مراقبت در منزل از ارکان این کارآموزی به شمار مي آیند.

 

 :دوره اهداف

 :بتواند دوره انیپا در دانشجو

  دهد توضیح و دیالیز را CCU و ICU بخش نیاز مورد داروهای و تجهیزات ، لیوسا ساختار  .1

 .دهد شرح را بخش در بیمار رشیپذ اصول  .2

 .کند بیان را بخش در موجود استانداردهای .3

 .دینما ثبت و گزارش او دیالیز ر CCU  و ICU بخش در بستری بیماران به مربوط اطالعات .4

 .بداند را را آن اهمیت و کند تالش تیمي کار انجام در  .5

 دینما برقرار مناسب ارتباط بیماران با . 6



 .دهد انجام و دینما بیان را CCU و ICU بخش در بستری بیماران از مراقبت در الزم تمهیدات و تدابیر .7

 .باشد داشته مهارت نگیمانیتور تجهیزات از استفاده و نگهداری سازی، آماده در .8

 .دهد انجام دستور طبق را اکسیژن زیتجو مختلف روشهای.9

 .باشد داشته مهارت يیهوا راه اداره در  .11

 .دهد شرح بیمار طیشرا حسب بر را دستگاه یمتنظ نحوه و بشناسد خوبي به را ونتیالتور دستگاه  .11

 را آن با مقابله راههای و يیشناسا را CCU و ICU بخش بستری بیماران در يلاحتما عوارض  انواع  .12

 .دهد شرح

 .بداند را بیماران نیا درض عوار از کننده پیشگیری اقدامات  .13

 .دهد شرح را ونتیالتور دستگاه از بیمار سازی جدا نحوه  .14

 بخش در را تيیهدا اختالالت و میوکارد انفارکتوس و قلبي های تميیآر تفسیر و قلب نوار صحیح خواندن نحوه .15

CCU دهد شرح. 

 دهد توضیح را هوشیاری عدم و کما تحت بیماران از مراقبت نحوه .16

 را شناخته و عوارض مهم و کاربرد انها را شرح دهد. ccuبخش  داروهای. 17
 . نحوه تکمیل پرونده مراجعه کننده به بخش دیالیز را بداند18
 . با نحوه انجام ست کردن دستگاه دیالیز آشنا شده و بتواند یک دستگاه دیالیز را به طور صحیح ست کند.19
 پرایم دستگاه دیالیز را انجام دهد.. نحوه انجام ضدعفوني کردن، تست و 21
 آشنا شده و موارد کاربرد و نحوه استفاده انها را شرح دهد.داروهای مهم بخش دیالیز  . با21
 . انواع روش های دستیابي عروقي را نام برده و نحوه مراقبت از هر کدام را توضیح دهد.22
 . عوارض حاد و مزمن دیالیز را به طور کامل شرح دهد.23
 . کفایت دیالیز را برای هر بیمار به طور صحیح محاسبه کند.24
 . پانسمان شالدون بیمار را به روش صحیح انجام دهد.25
 زی را به طور کامل و با جزییات بیان نماید.ی. اصول تغذیه در بیمار دیال26
 .نحوه تصفیه آب در بخش دیالیز را شرح دهد27
 .دهد انجام و بشناسد را در بخش های ویژه بیمارستاني ایعفونته کنترل و پیشگیری اقدامات  .27
 . نحوه کار با دستگاه دی سي شوک، ونتیالتور و دستگاه دیالیز را به طور کامل شرح دهد.28
 

 :تدریس استراتژیهای و روش

 وی تا دانشجو عملکرد بر نظارت و عملي محیط در الزم توضیحات ف و اهدا به توجه با مناسب محیط کردن فراهم

و شرایط سطوح باالتر یادگیری در محیط  بیاورد در اجرا به ستهیشا صورت به عملي محیط در را خود اطالعات بتواند
 . بالین برای دانشجو ایجاد گردد

 
 

و بخش دياهیز   وستتید اهدتتهدا  بیمارستتناپ میمانی  CCUو  ICUبخش های   :آموزش محل

 بیمارسناپ مطهری



 : درسي منابع

 سلیماني محسن عسکری ،محمد رضا  – دیالیز و ICU ، CCU در ویژه های مراقبت .1

 شیری حسین و روان نیک مالحت - دیالیز و ICU ، CCU در ویژه های مراقبت .2

 ذوالفقاری میترا - ویژه مراقبت های بخش در مراقبت اصول .3

 سام پوران ترجمه ICU کامل کتاب .4

 : دانشجو تکاليف

 .دهند ارائه تهشایس نحو به مقرر تاریخهای در را کنند مي تعیین مربیان که یفيلتکا و کنفرانسها است موظف دانشجو 

در  را خود log book و داده انجام شایسته نحو به را کارآموزی این به مربوط اختصاصي صفات است موظف دانشجو 
 .برساند مربي امضاء بههمان روتیشن 

 .شود حاضر مربوطه محل در بخش پایان آزمون جهت شده مقرر تاریخ در است موظف دانشجو 

 : مقررات

 12: ی قبو نمره حدنصاب -

 :تذکر

 .باشد نمي مجاز غیبت و است زاميلا کارآموزی محیط در منظم حضور  1

 ، مطابق قوانین آموزشي عمل خواهد شد.  غیرموجهموجه / غیبت صورت در  2
 سند فتوکپي ارائه با ازدواج ، عتمت جح یک، درجه اقوام فوت ، زایمان ، بیمارستان در شدن بستری علت به غیبت  4

 .باشد مي مدارک ارائه به ملزم دانشجو و شود مي شناخته موجه بیماری و ازدواج
 

 :وشیوه ارزيابي داندج

 نمره 4صفات عمومی:  -1

   نمره 11: + الگ بوک صفات اختصاصی -2

 نمره 2 :مقاله (  / کنفرانس بالیني و دارویي/ با استفاده از فرآیند پرستاری  ارزیابي تکالیف بالیني )مطالعه موردی -3

 نمره  3امتحان پایان دوره ) سواالت بالیني (:  -4

                                      نمره 22جمع:     

 

                                                                      

 

       



 ICUفرم ارزیابی صفات اختصاصی در بخش 

عالی  ICUصفات اختصاصی در بخش  ردیف

2 
 نمره

 خوب

1.1 

 نمره

 متوسط

 نمره 1

 ضعیف

4.1 

 نمره

غیرقابل 
 قبول 
 صفر

مشاهده 
 نشد...

       ICUنحوه پذیرش و انتقال بیمار در 1

       ثبت گزارش پرستاری 2

       ICU بیماران اطالعات گزارش و ثبت 3

 و بیمار از رواني و روحي های تیحما و مناسب ارتباط 4

 وی خانواده
      

       پیشگیری از انتقال عفونت و شستشوی دستها 5

       انجام صحیح مانتیتورینگ 6

 مصنوعي يیهوا راه لیاستر و استاندارد صحیح، ساکشن 7

 دهاني و
      

 راه سازی مرطوب و آئروسل رساني، اکسیژن انجام 8

 يیهوا
      

       نجوه تنظیم و کار با دستگاه ونتیالتور 9

انجام اقدامات الزم جهت جدا کردن بیمار از دستگاه  11
 ونتیالتور

      

       و تراکئوستومي ETTمراقبت از بیماران دارای  11

 GCSاندازه گیری سطح هوشیاری بیمار بر اساس معیار  12

& FOUR 

      

       انجام تست الن 13

       خونگیری شریاني از بیمار 14

       تفسیر گازهای خون شریاني 15

       (CVP) مرکزی دیور فشار صحیح گیری اندازه 16

 کارکرد نظر از بیمار درن و همووگ و تیوب ست کنترل 17

 صحیح
      

       بیمار های اندام و تنفسي وتراپيیفیز انجام به کمک 18

19 Intake & output کماتوس بیماران در       

21 Eye care کماتوس بیماران در       

       کماتوس بیماران در سوندگذاری 21

       کماتوس بیماران در ی فو از مراقبت 22

23 Mouth wash کماتوس بیماران در       

24 Change position کماتوس بیماران در       

25 Skin care کماتوس بیماران در       

       بیمار های اندام و تنفسي وتراپيیفیز انجام به کمک 26

27 NG feeding کماتوس بیماران در       

       بیمار شم های مردمک ابيیارز 28

       کتروشوکلا دستگاه سازی آماده 29

       مغزی و وییر قلبي احیای عملیات انجام 31



 

 CCUفرم ارزیابی صفات اختصاصی در بخش 

عالی  CCUصفات اختصاصی در بخش  ردیف

2 
 نمره

 خوب

1.1 

 نمره

 متوسط

 نمره 1

 ضعیف

4.1 

 نمره

غیرقابل 
 قبول 
 صفر

مشاهده 
 نشد...

       پذیرش بیمار و نحوه صحیح گزارش پرستاری 1

       CCUپذیرش بیمار در  2

       CCU بیماران اطالعات گزارش و ثبت 3

 رواني و روحي های تیحما و مناسب ارتباط 4

 وی و خانواده بیمار از

      

 infusionنحوه صحیح کار با دستگاه  5

pump 

      

       نحوه صحیح کار با دستگاه مانیتورینگ مرکزی 6

       syringe pumpنحوه صحیح کار با دستگاه  7

       مانیتورینگنحوه صحیح کار با دستگاه  8

نحوه صحیح گرفتن الکتروکاردیوگرام بر بالین  9

 بیمار

      

       کار با دستگاه دفیبریالتور 11

 قیطر از یتمی های دهليزی و بطنیآر تشخيص 11

 ECG و نگیمانيتور

      

 نگیمانيتور قیطر از انفارکتوس ميوکارد تشخيص 12

 و

      

 از )3 تا 1 درجه بلوك( تییهدا اختالالت تشخيص 13

 قلب نوار وینگ مانيتور قیطر

      

       ميكر پيس دارای بيماران از مراقبت 14

       قلبی ژهیو بخش داروهای کاربرد 15

 تشخيصی های تست برای بيمار نمودن آماده 16

 (آنژیوگرافی و اکو ورزش، تست(
      

       بيمار قلبی های میآنز شاتیآزما تفسير 17

       صحيح انجام و داروها و لیوسا نمودن آماده 18

 

 

 

 

 



 فرم ارزیابی صفات اختصاصی در بخش دیالیز

عالی  صفات اختصاصی در بخش دیالیز ردیف

2 
 نمره

 خوب

1.1 

 نمره

 متوسط

 نمره 1

 ضعیف

4.1 

 نمره

غیرقابل 
 قبول 
 صفر

مشاهده 
 نشد...

خواندن و تکمیل پرونده مراجعه کننده به  1

 بخش دیالیز 

      

       ست کردن صحیح دستگاه دیالیز 2

       گذاشتن دستگاه دیالیز روی مرحله شستشو 3

       تزریق صحیح داروی اپرکس 4

       مراقبت از  انواع روش های دستیابي عروقي  5

       گذاشتن دستگاه دیالیز روی مرحله تست 6

       محاسبه کفایت دیالیز 7

       پانسمان شالدون بیمار به روش صحیح   8

گذاشتن دستگاه دیالیز روی محله پرایم به  9

 روش صحیح

      

       اندازه گیری عالبم حیاتي بیمار حین دیالیز 11

       نحوه صحیح تنظمیات دستگاه دیالیز 11

       بیمار و خانواده وی برقراری ارتباط صحیح با 12

به بيمار و خودمراقبتی انجام اموزش های تغذیه ای  13

 و خانواده وی

      

       نحوه صحیح تزریق داروی ونوفر در ست دیالیز 14

آشنایي با نحوه وصل کردن دستگاه دیالیز به  15

 بیمار

      

آشنایي با نحوه صحیح قطع کردن بیمار از  16

 دیالیزدستگاه 

      

 

 

 

 

 

 

 



 عمومیشرح صفات  رديف عمومیشرح صفات  رديف

 وقت شناسی 1

 الف: همیشه به موقع در محل کارآموزی حاضر مي شود.

 ب: اغلب به موقع در محل کارآموزی حاضر مي شود.

 ج: گاهي به موقع در محل کارآموزی حاضر مي شود.

 د: بندرت در محل کارآموزی به موقع حاضر مي شود. 

 نظم و ترتيب در کارها 5

الف: کارها را همیشه با برنامه ریزی صحیح و اغلب بدون سرپرستي انجام مي 
 دهد.

 ب: با سرپرستي کارها را با برنامه ریزی صحیح انجام مي دهد.

 ج: کارها را بدون برنامه ریزی به اتمام مي رساند.

 برنامه ریزی ندارد و کارش را ناتمام مي گذارد.د: 

 وضعيت ظاهر 2

 الف: همیشه با یونیفورم و پوشش اسالمي مناسب مي باشد.

 ب: گاهي با یونیفورم نامناسب ولي با پوشش اسالمي مناسب مي باشد.

 ج: اغلب با یونیفورم نامناسب ولي پوشش اسالمي مناسب مي باشد.

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

 احساس مسئوليت  6

 الف: همیشه وظایف محوله را به طور کامل انجام مي دهد.

ظایف  تذکر و با  هد و  جام مي د مل ان کا به طور  له را  ظایف محو ب: اکثراً و
 مورد تذکر( 2باقیمانده را نیز به اتمام مي رساند.)

سئولیت  صورت ج: در قبال اغلب وظایف محوله احساس م شته و با تذکر به  ندا
 ناقص انجام مي دهد.

د: در قبال اکثر وظایف محوله احساااس مساائولیت نداشااته و به تذکرات توجه 
 نمي کند.

 اعتماد به نفس 3

 الف: همیشه با اعتماد به نفس داوطلب انجام دستورالعمل های جدید است.

 رساند. ب: اغلب بدون اضطراب دستورالعمل های جدید را به انجام مي

 ج: در انجام دستورالعمل های جدید مضطرب به نظر مي رسد.

 د: در انجام همه امور مضطرب مي باشد.

 نحوه همکاری 7

 الف: بااا دیگران بااه خوبي کااار مي کنااد و داوطلااب کمااک، بااه دیگران 
 مي باشد.

 ب: در صورت تقاضا با بي میلي با دیگران همکاری مي نماید.

 با دیگران را نمي پذیرد.ج: اغلب تقاضای همکاری 

 د: در صورت کار با دیگران همیشه مشکل ساز مي باشد.

 عالقه به کار 0

الف:کارهای محوله را با عالقه انجام داده و مشااتاق یادگیری کارهای جدید 
 است.

یادگیری  به  ند  قه م جام داده ولي عال به خوبي ان له را  های محو کار ب: 
 کارهای جدید نیست.

 محوله را با تذکر و از روی اجبار انجام مي دهد.ج: کارهای 

د: نسااابت به انجام کارها در این بخش بي عالقه بوده و کارهای محوله را 
 انجام نمي دهد.

 قدرت ابتکار و پيش بينی  8

 الف: در پیش بیني و حل مشکل از فکر خود استفاده مي نماید.

 د.ب: اغلب اوقات قادر به پیش بیني و حل مشکل مي باش

 ج: به ندرت قادر به پیش بیني و حل مشکل مي باشد.

 د: اصوالً قادر به پیش بیني و حل مشکل نمي باشد.

 صرفه جویی و مراقبت از وسایل 9

الف: همیشااه به طور صااحیح از وسااایل اسااتفاده نموده و پس از اسااتفاده 
 درمحل مناسب قرارمي دهد.

ستفاده نموده سایل ا صحیح از و ستفاده در محل  ب: اغلب به طور  و پس از ا
 مورد تذکر( 2مناسب قرار مي دهد. )

 شرکت در کنفرانس، راند 13

 النه در فعالیت های گروهي شرکت مي کند.الف: همیشه فعا

 ب: اغلب در فعالیت های گروهي فعال است.

 ج: بندرت در فعالیت های گروهي شرکت مي کند.



 

یل  عث خراب شااادن وساااا با با بي توجهي اساااراف نموده و  گاهي   ج: 
 مورد تذکر( 2مي شود. )

یل عث خراب شااادن وساااا با با بي توجهي اساااراف نموده و   د: اکثراً 
 مورد و بیشتر( 3مي گردد. ) 

 د: هیچ گاه در فعالیت های گروهي شرکت نمي کند.

 رعایت اصول بهداشتی و ایمنی 11

 بیمار،الف: همیشاااه اصاااول ایمني را رعایت مي کند )باال بودن نرده تخت 
 کنترل عفونت(

 مورد تذکر( 2ب: اغلب اصول بهداشتي و ایمني را رعایت مي کند. )

 مورد تذکر(3ج: گاهي اصول بهداشتي و ایمني را رعایت مي کند. )

 د: به اصول ایمني و بهداشتي بي توجه است.

 تصميم متناسب در انتخاب اولویت ها 14

 را انجام مي دهد.الف: همیشه با در نظر گرفتن اولویت وظایفش 

 ب: اغلب با در نظر گرفتن اولویت وظایفش را انجام مي دهد.

 ج: بندرت به طور صحیح اولویت ها را مشخص مي نماید.

 د: قادر به انتخاب اولویت ها و اتخاذ تصمیم مناسب نمي باشد.

 قدرت یادگيری 11

 الف: با یک مرتبه توضیح به خوبي قادر به درک موضوع است.

 بار بایستي تکرار شود تا درک نماید. 2موضوع حداقل ب: 

 ج: موضوع باید چندین بار تکرار گردد تا درک کند.

 د: بعد از چندین بار تکرار نیز موضوع را درک نمي کند.

 سرعت عمل 15

 الف: همیشه کارها را در زمان مناسب و به طور صحیح انجام مي دهد.

 صحیح انجام مي دهد.ب: اکثراً کارها را کند ولي به طور 

 ج: کارها را در زمان مناسب ولي با تکنیک غلط انجام مي دهد.

 د: کارها را کند و با تکنیک غلط انجام مي دهد.

 

 انتقاد پذیری 12

شش  شتباه خود کو شود قبول نموده و در رفع ا الف: انتقادی را که به او مي 
 مي کند.

 بین بردن عامل انتقادی نمي کند.ب: انتقاد را قبول نموده ولي سعي برای از 

سعي در از بین  شود قبول مي نماید و  ج: با اعتراض انتقادی را که به او مي 
 بردن عامل انتقادی نمي کند.

 اضر به قبول اشکال خود نمي باشد.د: به هیچ وجه ح
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