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 :هدف كلي 

و افزایش مهارتهای بالینی زیر  ICUبیماران بستری در  بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از

 نظر مربی

 شرح کارآموزی:

در این کارآموزی به دانشجو فرصت داده می شود تا در بخش مراقبتهای ویژه ضمن بررسی و شناخت وضعیت بحرانی 

 آموخته های اقدام نماید. در این راستا تلفیق نسبت به ارزیابی و اجرای مراقبتهای خاص مبتنی بر شواهد  ،بیماران

، ICUر می باشد. آشنایی با اصول پذیرش بیمار در مسئله مد نظو استفاده از مهارتهای تفکر خالق و حل علمی 

ن بحرانی و مراقبت از آنها، آشنایی با اصول و لوازم و اقدامات الزم در زمینه احیای قلبی ریوی بر اساس ارزیابی بیمارا

 گایدالنها از ارکان اصلی این کارآموزی می باشد.آخرین 

 

 در پایان این دوره از دانشجو انتظار می رود که :رفتاریاهداف 

 اهداف عموميالف( 

 اصول اخالقی، حجاب و شئونات دانشجویی را رعایت کند. -1

ومراقبتهای درمانی  مداخالتبا اعضای تیم سالمت، مددجو/بیمار و خانواده وی در راستای ارائه موثرتر و بهتر -2

 ویژه همکاری و مشارکت داشته باشد.

 و کارکنان را رعایت نمایدفراگیران  در برخورد با بیماران، استادان، ع و فروتنیاصول اخالق حرفه ای، تواض -3

 ی کارآموزی حضور داشته و در طول دوره غیبت نداشته باشد.در زمان مقرر در محل برگزار  -4

 احساس مسئولیت داشته و در انجام تکالیف و وظایف عالقه مند و مسئول باشد. -5

 كارشناسي هوشبری7دانشجویان ترم  گروه فراگير :                                         (بخش مراقبتهای ویژه1كارآموزی در عرصه )عنوان درس : 

 هشنبه تا پنج شنب روزهای  دو -درماني عالمه بهلول گنابادی مركز آموزشي، پژوهشي  ICU: محل و ساعت برگزاری               واحد عملي  33/2تعداد واحد :

 حسين اعلميمربي:                                                                                                              1397-98اول  نيمسال :

 

 



 

روانی از وی به عمل  -توانمندی کافی در برقراری ارتباط موثر با بیمار داشته و بتواند حمایت جسمی و روحی -6

 آورد.

 ید با مربی و پرسنل بیمارستان داشته و در انجام وظایف با آنها همکاری داشته باشد.تعامالت مناسب و مف -7

 ب( اهداف اختصاصي

 را بیان کند.  ICUساختار و امکانات بخش  -1

 را شرح دهد. ICUاصول پذیرش بیمار در  -2

اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اصول برخورد با همراهان بیمار و مسائل روحی و روانی آناان را توضاید دهاد و  -3

 بکار گیرد.

 اهمیت کار تیمی در مجموعه مراقبت های بحرانی را شرح دهد. -4

 توانایی مراقبت از بیماران در وضعیت بحرانی را کسب نماید. -5

 را کسب نماید.  ICUاده سازی، نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات حمایت حیاتی در توانایی الزم در آم -6

 و مراقبت های پس از آن را شرح دهد. CPRاصول  -7

 از بیمار الکتروکاردیوگرافی بعمل آورد. -8

 اهمیت و روشهای جلوگیری از زخم بستر و ترومبوزهای وریدهای عمقی را بیان کند. -9

 راری راه هوایی، نگهداری و مراقبت های بهداشتی از راه هوایی بیماران را کسب نماید.توانایی الزم جهت برق -10

 تجویز اکسیژن و مرطوب سازی هوای تنفسی را طبق دستور بکار گیرد. -11

 عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون را بیان کند. -12

ایعات حااد مزازی و صادمات مالحظات ویژه در مراقبت از بیماران با اختالالت دستگاه قلب و عروق، تنفس، ضا -13

 ناشی از ضربه را شرح دهد.

 مشارکت نماید. ICUدر اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت های شایع بیمارستانی در  -14

 توانایی مراقبت از بیماران تحت درمان با تهویه دهنده مکانیکی را کسب نماید. -15

 عوارض حاصل از تنفس با فشار مثبت را بیان نماید. -16

 دهد. ی از زخم بستر را انجاماقدامات پیشگیر -17

 

 



 

   :روش تدریس

 و مربی توسط رکا نمونه ایجرا  -کنفرانس بالینی -بحث گروهی –پرسش و پاسخ  – لیعمو  بالینی زشموآ

 .نشجودا

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 .دانشجویان بایستی به طور مرتب و منظم هراه با اتیکت در کارآموزی حضور داشته باشند 

 شرکت فعال در کارآموزی با آمادگی و مطالعه قبلی منابع در مباحث درس 

 شرکت فعال در تمرین پروسیجرها تحت نظارت مربی 

 .شرکت دانشجو در ارزشیابی تکوینی )میان ترم( و تراکمی )پایان ترم( الزامی است 

 .در ضمن، ارزشیابی ها به شیوه عملی برگزار خواهد شد 

 ها، عدم استفاده از زیورآالت و جواهرات و رعایت ب و اتوکشیده، کوتاه نگهداشتن ناخنپوشیدن روپوش تمیز، مرت

 ICUقوانین و مقررات بخش 

 روش ارزشیابی دانشجو : 

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

حضور منظم و مرتب در  1

 جلسات عملی

)با همکاری مسوول شیفت 

 بخش(

5 1 

 ICUرعایت قوانین  2

ت )با همکاری مسوول شیف

 بخش(

5 1 

شرکت فعال در تمرین  3

 ها و مباحث مطرحتکنیک

10 2 

 4 20 آزمون تکوینی )میان ترم( 4

 12 60 آزمون تراکمی )پایان ترم( 5

 20 100 - جمع

 



 

 

 

 منابع مطالعه : 
 1391و دیالیز. مالحت نیک روان منفرد، حسین شیری. نشر نور دانش. سال   ICU.CCUاصول مراقبت های ویژه در  -1

رابرت استولتینگ، هدایت اهلل الیاسی، استیون دایردورف، انوش دهنادی مقدم  - دستنامه بیهوشی و بیماری های همراه -2

 (لچی )مترجم)مترجم(، رسول آذرفرین )مترجم(، کتایون هریا

رابرت استولتینگ، رونالد میلر، رضا شهرامی )مترجم(، امید مرادی مقدم )مترجم(، آرش استواری  - اصول بیهوشی میلر -3

 (ولی اهلل حسنی )زیرنظر(، شهنام صدیق معروفی )مقدمه)مترجم(، علیرضا میرخشتی )مترجم(، 

4-  
 

 1389بهمن،  26 - نور دانش :حسین شیری، مالحت نیک روان ناشر. ICU ر مراقبتهای ویژه د -4
 

حسین شیری، مالحت نیک روان مفرد، پروین برومند، غالمرضا گلشنی گلباغی، زیبا فراهانی،  .در بالغین  CPRکتاب جامع -5

 1387آبان،  -  07نور دانش :ناشر. بیتا عماد، فرهاد کامرانی


