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 دانشـجوی محـترم پرسـتاری

عرصه با هدف تسهیل گذر خاطر نشان می گرددکارورزی در ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی، 

امید  طراحی شده است. از مرحله دانشجویی به پرستاری حرفه ای که مستقل عمل می کند

است در دوره کارورزی در عرصه پرستاری ویژه بتوانید جهت ارتقائ توانایی ومهارت خود در 

 مراقبت از بیماران و افزایش صالحیت حرفه ای )عملی ،علمی و اخالقی (کوشا باشید.

 هدف کلی : 

مراقبت های ویژه می باشد هدف کلی درس کمک کارآموزی حاضر واحد عملی درس پرستاری 

به دانشجو جهت استفاده از آموخته های نظری و کسب توانایی های الزم در ارایه مراقبتهای 

با کاربرد فرایند پرستاری می CCU، ICUدیالیز ،یژه به بیماران بستری در بخش های و

 باشند. کان این کارآموزی میدر منزل از ارنوتوانی ،مراقبت  باشد.آموزش به بیمار و خانواده ،

 ضوابـط و مقـررات آمـوزشی:

  باشد. هیچ می 033:7الی  0:3:7و عصرها 0:3:7الی  03:7ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

 گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج از بخش قابل اغماض نیست.

 باشد.از بیمارستان ممنوع می خروج 

 .خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است 

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره 

 بایست به تایید سرکار غیبت موجه )مانند بستری در بیمارستان و با ارائه مستندات الزم( می

( برسد. غیبت بیش از یک روز معادل با حذف کارآموزی و خانم ذوالنوری)مسئول آموزش بالین

 تجدید دوره است.

  پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل3 روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول

 ساده مشکی یا ساده، کفش سفید سرمه ای نشکده و نام رشته(، شلوارنام، نام خانوادگی، نام دا

-ام راه رفتن صدا نداشته باشد) استفاده از دمپایی و صندل در محیطبسته که هنگ راحت و جلو

سرمه باشد،(، مقنعه ممنوع می ICUهای آموزشی و بالینی بجز اتاق عمل، لیبر، سوختگی و 
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 CCUحد اقل های آموزشی بخش 
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      .آشنایی دارد CCUبخش  با 

 ،دستگاه مانیتورینگ قلبی ) ccuهای بخش  اصول کار با دستگاه

 .و بکار می بندد ، دفیبریالتور و...( را می داندالکتروکاردیوگراف

     

      .  )یک مورد(لب را می داند و اجرا می کندقاصول گرفتن نوار 

)با توجه به نوار دهد وتفسیر را انجام می اصول تفسیر نوار قلب را می داند

 قلب ریتم طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد(.

     

بطنی را می شناسد و اقدام اورژانسی در  انواع آریتمی های دهلیزی و

 . بکار می بنددن را آ مواجهه با

     

آشنایی دارد و نمونه الزم جهت CCUهای اختصاصی بخش با آزمایش 

 ارسال را در صورت نیاز تهیه می کند. 

     

)تست ورزش، آنژیوگرافی و CCUبا  اصول پروسیجرهای تشخیصی بخش

 اکوکاردیوگرافی از طریق مری...(آشنایی دارد.

     

بیمار بستری را به دستگاه مانیتورینگ وصل و عالیم حیاتی را با دستگاه 

 کنترل می کند. 

     

      با اصول احیای قلبی  آشنایی داردو آن را به کار می بندد.

      .با ترالی اورژانس و تمام داروهاو تجهیزات  آن آشنا  می باشد 

      شنایی دارد.آبا اصول صحیح کنترل درد در بیماران قلبی 

به بیمار و خانواده آموزشهای الزم حین ترخیص با توجه به نوع بیماری  

 دهد. ارایه می
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 سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد(بایست تمامی با پوشش کامل موها )می

های روپوش باید در وشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل3 روپوش سفید )تمامی دکمهپ

های آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول نام، نام تمام مدت حضور در محیط

مشکی ساده، راحت و جلو  ساده، کفش نام رشته(، شلوار سرمه ای خانوادگی، نام دانشکده و 

 ICUهای آموزشی بجز اتاق عمل، سوختگی و بسته )استفاده از دمپایی و صندل در محیط

 باشد(، آرایش موها بصورت متعارف.ممنوع می

  باشد.می 02حداقل نمره قبولی در کارآموزی 

  استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج( در

 باشد. های آموزشی ممنوع میمحیط

 های ناخن در هر شکلی ممنوع ها با الک و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 .است

  های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است. ده از نشانهاستفا 

 بوده و در سایر  خاموشبایست در زمان حضور در بخش، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد.زمان

 ب همراه باشد. و هر گونه ایجاد سرو های آموزشی باید به آرامی و با ادصحبت کردن در محیط

 صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  جویدن آدامس و نظایر آن در بخش، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید، کارکنان

 باشد.و بیماران ممنوع می

 های آموزشی و بالینی ممنوع محیط استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در

 است.

 .آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و دور از شئون حرفه پرستاری ممنوع است 

 .رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروری است 

 وزشی و بالینی ممنوع است.«استعمال دخانیات در محیطهای آ 
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 نحوه انجام کار

ضعی

 ف

متوس

 ط

 خیلی خوب

 خوب

عال

 ی

7 7220 720 7200 0 

      با بخش همودیالیز اشنایی دارد.

( قرار  می Assessmentبیمار بخش همودیالیز را به روش صحیح مورد بررسی جامع )

 دهد.

     

      انواع دیالیز ) همودیالیز ، دیالیز صفاقی( و مراحل انجام آنها را تشریح می نماید.

      دیالیز ست وپرایم  می نماید.دستگاه همودیالیز را جهت انجام 

      انواع راههای دستیابی به عروق جهت همودیالیز  را می شناسد.

      مراقبت از بیمار  حین همودیالیز را انجام می دهد.

      بیماران را از نظر بروز عوارض همودیالیز مانیتورینگ می نماید.

      عوارض همودیالیز را انجام می دهد.مداخالت پرستاری اورژانسی در حین بروز 

      با انواع ترکیب های مایع دیالیز آشنایی دارد.

      با انواع صافی های مورد استفاده در همودیالیز آشنایی دارد.

      با صول ارسال آزمایشات قبل و بعد دیالیز آشنایی دارد و انجام می دهد. 

زندگی  ) رژیم غذایی ،عضو شدن در بانک کلیه، زمان آموزشهای الزم در زمینه تعدیل 

 همودیالیز بعدی  و . . . (را به بیمار و خانواده اش  ارائه می دهد.
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 های روزانه :دفترچه ثبت فعالیتمعرفی 

 های روزانه سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود دفترچه ثبت فعالیت

 ( و دانشجو محوری طراحی شده است.self- learningیادگیری)

 های روزانه :اهداف دفترچه ثبت فعالیت

 هدفمند کردن کارآموزی 

 یژه بالینی در کارآموزی تحقق اهداف وو افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان. 

 بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ التحصیلی. 

 ارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین. 

  ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزی بالین )کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش هر

 دانشجو(

 اصول کلی  تکمیل دفترچه:

 دانشجوی گرامی: 

 بایست با به مراجعه سایت دانشکده فایل قبل از ورود به بخش محل کارآموزی میPDF 

دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد نظر را پرینت گرفته و در روز اول کارآموزی به 

 همراه داشته باشند.

 .دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشند 

 ت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان شدن کمبودها و ثب

 .ها تالش در جهت رفع آن

 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید آن بالفاصله پس از انجام فعالیت

 توسط مربی اقدام نمایید.

 نمایید )و یا پیوست کنید(.خود را در الگ بوک ثبت  وعلمی عملی کلیه تجربیات 
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  حرفه ای(ثبت یک مورد از مشکالت مرتبط با اخالق 6

بطور مثال برخورد نامناسب با بیمار،عدم گرفتن رضایت نامه از بیمار ،عدم رعایت حریم 

 خصوصی بیمار و...

 

 نکته: 

گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و برای کارآموزی هر بخش خاطر نشان می .0

 بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید.

باشند در پایان کارآموزی هر بخش، کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه دانشجویان موظف می .2

 باشد(.تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می

 فرم های ارزشیابی دانشجو در فسمت فرم ها و فرایند ها قابل دانلود می باشد. .:
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      را شرح دهد.   ICUدانشجو می تواند ویژگی های بخش

سایز و واکنش مردمک های  ، عالیم حیاتی،GCS ،FOUR SCOREدانشجو قادر است 

 بیمار را بررسی نماید.

     

دانشجو اصول کار با دستگاه های بخش ) ونتیالتور، مانیتورینگ و پالس اکسی متری و 

 .و در صورت نیاز در تنظیم دستگاه ها همکاری می کند میکرودراپ و...(را می داند

     

شرایط بیمار را می داند و انجام می بیمار بر حسب  .(و..،گاواژ PO،TPNاصول تغذیه)

 دهد.

     

 دهانشویهمراقبت از تمامیت پوست، ) بهداشت شخصی بیمار را رعایت می نماید

 حمام در تخت و...( ،مسواک،

     

بخش آشنایی دارد و اصول تهیه نمونه های  و...(ABG،VBGبا آزمایشات روتین )

 آزمایشگاهی را می داند. 

     

      ن تراپی را می داند و به کار می بندد.ژاصول ساکشن و اکسیدانشجو 

      را بداند و اجرا نماید.   CPRاصول صحیح دانشجو 

)در  را انجام دهد Intubationبطور نمایشی یا بر روی جسد دانشجو قادر است 

 .صورت امکان(

     

      می بندد.دانشجو اصول احتیاط های استاندارد را می داند و به کار 

دانشجو اصول جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی را می داند و در صورت امکان 

 در جداسازی بیمار همکاری دارد. 

     

به بیمار و خانواده  ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه آموزش های الزم را می 

 دهد.

     



 

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده نکرده زیادی از انجام آنهایی که مدت از تایید فعالیت

 گردد.خودداری می

انجام کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام و 

تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید )مربی می بایست موارد فوق را به 

های بعد همان پروسیجر با دانشجو کار کده رسانده تا در کارآموزیاطالع مسئول بالین دانش

 شده و دفترچه وی تکمیل گردد(.

 .دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل دهید 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید.توصیه می 
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 عنـاوین  پیشنهادی بحث گـروهی:

 CCUبخش: 

 و انواع آن و مراقبت پرستاری صدری آنژین 

 MI  و مراقبت پرستاری انواع آن و 

  ها آریتمیانواع 

 ها....(داروهای قلبی)گلیگوزیدهای قلبی، بتابلوکرها، دیورتیک 

 PCI،CABG 

 ICUبخش 

  اختالالت اسید و باز وتفسیرABG 

  ونتیالتورانواع روش های تهویه مکانیکی و جداسازی بیمار از 

  اخالق حرفه ای و مراقبت از بیمار 

  آموزش مراقبت ونوتوانی به خانواده 

 دیالیزبخش 

  انواع دیالیز ،مزایاو معایب 

  عوارض حاد و مزمن دیالیز 

 )..داروهای اختصاصی بخش دیالیز )روکاترول،ونوفر،اپرکسو 

برمطلب توجه: مطالب فوق به  صورت بحث گروهی ارایه و تسلط همه دانشجویان 

 .سبه خواهد شداضروری و جزئ ارزشیابی مح
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 )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(تکالیف کارآموزی



 گزارش (2

یک نوار قلبی مورد دار بانضمام نواری که تفسیر شده است)ترجیحا نوار توسط دانشجو گرفته شده گزارش  -0 (1

 باشد (. 

وه اید )با ای ویژه /دیالیز از ان مراقبت نممراقبت هگزارش مراقبت از بیماری که در بخش -2

 سه مورد نیاز آموزشی و سه مورد تشخیص پرستاری (.

2 )Case Report 

 ( مطالعه دارویی در بخش محل کار آموزی:3

 شامل گزارش سه داروی رایج بخش واطالعات دارویی مرتبط.

 ارایه یک مورد طرح مراقبتی از بیمار (4

 طرح مراقبتی از بیمار

ن آه از کتهیه گزارش مراقبت از بیمار بر اسااس فرایند پرستاری )برای بیماری 

 .( .دربرگ چارت مخصوص هربخش ثبت شود  مراقبت نموده اید

 باز اندیشی گزارش یک مورد  -1

 منظور از باز اندیشی در اینجا تفسیر و تامل براموری است که در محیط بالینی رخ می دهد .رویدادهایی 

 شما درباره آن فکر کردید و برای شما سوال پیش آمد.که 

 معرفی یک مورد آموزشی 

-ها و مشکالت مربوط هر کدام از بخش)متناسب با بیماری با مورد خاص مراقبت از یک بیمار 

شامل )بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا،  پرستاریهای محل کارآموزی( را بر اساس فرآیند 

 دهید. و در گروه ارائه ارزیابی( بر عهده گرفته 


