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 پزًٍذُ ثيوبراى ،)دستگبُ ًٍتيالتَر،کبپٌَگزام، هبًيتَریٌگ ٍ ...(تجْيشات هَجَد درثخص: اهکبًبت آهَسضی

 (ICUقبتهای ویژه)مرا کارآموزی: ػٌَاى درس

 ي حاد ضرایط بٍ مبتال بیماران بٍ علمی ضًاَذ اساس بر باکیفیت مراقبت داوطجً برای ارائٍ تًاوایی ارتقاء ي ایجاد: هدف کلی درس

 جُت در مراقبتی تیم با َمکاری ي يیژٌ، َای مراقبت مُارت ي وگرش کاربردی، داوص کسب طریق ، ازICU  بخص در بحراوی

 بیماران ي بازتًاوی عًارض بريز از پیطگیری چىیه َم يسالمت ء ارتقا ي حفظ

 

 
 اّذاف جشئی: 

  :دد زیر باشانتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موار از فراگیر
 اصًل ايلیٍ حضًر در بخص:-1

  قَاًيي ٍ هقزرات ثخصICU  ذ.ًثٌذرا ثِ کبر 

  ثخصICU را ثب ثخص ICU  ِکٌذاستبًذارد هقبیس. 



 .هذدجَ را ثب تَجِ ثِ اصَل ػلوی هَرد پذیزش قزار دّذ 

  دّذ. ثخص را ثزای هذدجَ َّضيبر تَضيح قَاًيي جبری 

 ثزرسی ٍضؼيت سالهت ثيوبردر سيستن ّبی هختلف ثذى اس ًظز پزستبری-2

 سيستن تٌفسی-1-2

 .ثيوبر را اس ًظز ثبس ثَدى راُ َّایی دقيقب ثزرسی کٌذ 

 اصَل صحيح اًجبم دّذ. سبکطي تزضحبت را ثز اسبس 

 .هزاقجت اس تزاکئَستَهی را اًجبم دّذ 

 .هزاقجت لَلِ تزاضِ را اًجبم دّذ 

 .اصَل صحيح اکسيژى تزاپی را ثطَر دقيق اجزا کٌذ 

 ًحَُ استفبدُ اس دستگبُ تٌفس هصٌَػی را ًطبى دّذ. 

 دّذارای تَْیِ هصٌَػی را اًجبم اقجت السم اس ثيوبر دهز. 

  اًجبم دّذ.فيشیَتزاپی ریِ را 

 سيستن قلجی ٍ ػزٍقی-2-2

 .ًحَُ استفبدُ اس دستگبُ هبًيتَریٌگ را ًطبى دّذ 

  را ًطبى دّذ.تشریق ًحَُ استفبدُ اس پوپ 

 زاقجت السم اس ثيوبر دارایهCVC .را اًجبم دّذ 

 .قَاًيي هزثَط ثِ دادى دارٍ ٍ سزم ّب را دقيقب اجزا کٌذ 

 اقذاهبت پيطگيزی را اًجبم دّذ. ػَارض احتوبلی دارٍّب را در ثيوبر کٌتزل ٍ 

 .سزم ّب ٍ دارٍّبی دادُ ضذُ را دقيقب ثجت کٌذ 

  ِّوکبری ًوبیٌذ.احيبی قلجی ٍ ریَی در ثزًبه 

 سيستن ػصجی 3-2

  4سطح َّضيبری ثيوبر را ثز اسبس scale& GCS .تؼييي کٌذ 

 ر ثزرسی کٌذ.ًظز تقبرى،اًذاسُ ٍ ٍاکٌص ثِ ًَ هزدهک ّب را اس 

 .رفلکس ّب)ثلغ،سزفِ،قزًيِ(را ثزرسی کٌذ 

 کٌتزل کٌذ. وبريفطبر داخل جوجِ را در ث صیافشا یًطبًِ ّب 

 ثِ حذاقل رسبًذ. وبريرا در ث یطيهح یّب هحزک 

 را در حبلت هٌبست قزار دّذ. وبريسز ث تيٍضؼ 

 سيستن پَضطی 4-2

 .ثيوبر را اس ًظز ٍضؼيت ػضالت ٍ دفزهيتی هفبصل ثزرسی کٌذ 

 ایشٍ هتزیک را در هذدجَ اجزا کٌذ. ٍرسضْبی 

 اس سخن ثستز را اًجبم دّذ یزيطگيالسم جْت پ یهزاقجتْب. 

 .ًکبت ضزٍری در پبًسوبى را اجزا کٌذ 

 .هزاقجتْبی السم اس درى هتصل ثِ ثيوبر را دقيقب اًجبم دّذ 

 .گشارش پبًسوبى را در پزًٍذُ ثجت کٌذ 

 سيستن ادراری 5-2

 ؼی کٌتزل کٌذ.ادرار را اس ًظز ػالین غيز طجي 

 .هزاقجتْبی ثْذاضتی اس ثيوبر دارای سٌذ را اًجبم دّذ 

 .هبیؼبت جذة ٍ دفغ ضذُ را دقيقب ثجت کٌذ 

 سيستن گَارضی 6-2

 .ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى را ثِ درستی اًجبم دّذ 

  در صَرت ًيبس ثزای ثيوبرNGT .گذارد 



  تغذیِ اس طزیقNGT  دّذ. را ثِ درستی اًجبم 

  تغذیِ اس طزیقPEG .را ثِ درستی اًجبم دّذ 

 ایوٌی -3

 .هزاقجتْبی السم اس ثيوبر دارای تطٌج را ثِ ػول آٍرد 

 .اس ٍسبیل ایوٌی هَجَد در ثخص استفبدُ کٌذ 

 .اقذاهبت پزستبری را ثب رػبیت اصَل پيطگيزی اس ػفًَت اًجبم دّذ 

 .هزاقجتْبی قجل ٍ ثؼذ اس آسهًَْبی تطخيصی را اًجبم دّذ 

 را تفسيز کٌذ. ٍ الکتزٍليتْبی سزم( ABG,VBG)تًتبیج آسهبیطب-4

 ثب تَجِ ثِ هطکالت تطخيص ّبی پزستبری را ليست کٌذ. -5

 ثز هجٌبی اّذاف، ثزًبهِ هزاقجتی تٌظين کٌذ. -6

 .ثزًبهِ هزاقجتی اجزا ضذُ را ارسضيبثی کٌذ-7

 گشارش دّی ٍ گشارش ًَیسی-8

 َرت ضفبّی گشارش دّذ.تغييزات ثيوبر ٍ ًکبت قبثل تَجِ را ثِ هَقغ ثِ ص 

 .گشارش ٌّگبم پذیزش ثيوبر را ثطَر دقيق ثجت کٌذ 

 .گشارضبت رٍساًِ را طجق اصَل ثجت کٌذ 

 .گشارش هزثَط ثِ یک احيبی قلجی ٍ ریَی را ثِ درستی ثجت کٌذ 

 .گشارش ٌّگبم تزخيص ثيوبر را ثطَر صحيح ثجت ًوبیذ 

 

                                                          ،ًقطِ هفَْهیCLINICAL DEMONSTRATION رٍش آهَسش:

 :بىیداًطجَ فيتکبل
 ثبت بررسی وضعیت بیمار بر اساس فرم بررسی و ارائه فراینذ پرستاری

 مطالعه مباحث مربوط به پرستاری مراقبتهای ویژه

 تهیه یک نقطه مفهومی

 ثبت گسارش روزانه از بیمار

 یانی تفسیر روزانه گازهای خون ضر

  Log Bookثبت فعالیتهای بالینی در 

 اًجبم خَاّذ ضذ. Log Bookثْزُ گيزی اس  بث بىیداًطجَ یبثيرسضا•
 ًوزُ( 12) یتخصص یبثيارسض 

 ًوزُ( 2) یػوَه یبثيارسض

 ًوزُ  14اس  یًوزُ کبرآهَس 

 ًوزُ 6: یآهَسض یّب تيفؼبل

 ًوزُ 2        هَرد(  کیهَرد )حذاقل  یهؼزف 

 ًوزُ 2 هَرد( کی)حذاقل  یپزستبر ٌذیفزا 

 POST TEST     2 ًُوز 

 
 
 
 
 


