
 

با  و عناوین باشدمی بصورت پیشنهاد هاي گروهیگردد عناوین بحثخاطر نشان می( :یعنـاوین بحث گـروه
 )قابل تغییر است و نیاز آموزشی دانشجویان گرامی مربی محترمصالحدید 

  
 :CCUبخش 

  
  :ICUبخش 

  
 :بخش دیالیز

  
آنژین صدري و 

  مداخالت درمانی

CABG  وPCI  

MI  

اصول و ABGاختالالت اسید و باز و تفسیر 
وصل و جداسازي  مکانیکیهاي تهویه روش

تغذیـه، اخـالق،    - -GCS بیمار از ونتیالتور
  مراقبت از بیمار محتضر،

  مراقبت از خانواده 

ــالیز   ــج در بخـــش دیـ ــاي رایـ ( داروهـ
روکــاترول، ونــوفر، بــی کربنــات ســدیم، 

  ...)اپرکس، هپارین
انواع دیالیز مزایا و معایب عوارض حـاد و  

  مزمن دیالیز

 
گردد لذا تسلط تمام دانشجویان بر فوق به صورت بحث گروهی ارائه میفهرست مطالب : توجه

  .شودمطلب ضروري است و جزو ارزشیابی محاسبه می
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تان ی  وم  ع گاه  م آباد. دا ی  تاری و ماما ده  دا  

  )الگ بوك( هاي بالینی روزانهدفترچه ثبت فعالیت
  و دیالیز ICU،CCUکارآموزي عرصه : واحد

  پرستاري7دانشجویان ترم :مخاطبان

  3: تعداد واحد

  ، دیالیزICU ،CCUهايبخش:محیط کارآموزي

  94-95نیمسال تحصیلی 

  

  لطفا مشخصات خود را در این قسمت بنویسید

  :                        شماره دانشجویی  :                    نام و نام خانوادگی

  :تاریخ خاتمه دوره  :                                   تاریخ شروع دوره

Email:  
١ 

  
  

  جـدول ارزشیابی 
  دیالیز  دیالیز  CCU  نمره   عمومیموارد ارزشیابی 

        1  وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی
        1.5  )حضور به موقع در کارآموزي( وقت شناسی

        1.5  ارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و دانشجویان هم گروه
        0.5  پذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار بستن آنها

        0.5  مسئولیت پذیري و انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات
        نمره   تخصصیموارد ارزشیابی 

پرستاري در ارتباط با توانایی برقراري ارتباط با بیمار و رعایت اصول اخالق 
  بیمار

1        

        5  )، گزارش پرستاري، مطالعه داروییcase report( ارائه تکالیف شامل
        6  هاي آموزشیتکمیل قسمت حداقل

        2  شرکت در بحث گروهی
        self-evaluation(  1(حود ارزشیابی دانشجو 

        20  جمع نمره



 
 تاريـترم پرسـجوي محـدانش

کارورزي در عرصه با هدف تسهیل گذر از گردد ضمن آرزوي موفقیت و سالمتی، خاطر نشان می
است در دوره امید . کند طراحی شده است مرحله دانشجویی به پرستاري که مستقل عمل می

کارورزي در عرصه پرستاري ویژه بتوانید جهت ارتقاء توانایی و مهارت خود در مراقبت از بیماران و 
  .افزایش صالحیت علمی و عملی خود کوشا باشید

 : هدف کلی 

باشد، هدف کلی درس کمک هاي ویژه میمراقبتکارآموزي حاضر واحد عملی درس پرستاري 
هاي اي الزم در ارائه مراقبتهاي نظري و کسب تواناییز آموختهبه دانشجو جهت استفاده ا

و دیالیزبا کاربرد فرآیند  CCU ،ICUهاي ویژه به بیماران بزرگسال یا سالمند بستري در بخش
از ارکان این  آموزش به بیمار و خانواده، نوتوانی، مراقبت در منزل .باشدپرستاري می

  .آیندکارآموزي به شمار می

  :وزشیـررات آمـط و مقـضواب
  گونه هیچ . باشدمی 19:30الی  13:30و عصرها 13:30الی  7:30ساعت کارآموزي در بخش از ساعت

 .قابل اغماض نیست تاخیر و یا تعجیلی در ورود و خروج از بخش

 باشدخروج از بیمارستان ممنوع می. 
 ر استخروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذی. 
 ي صفر استهر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره. 
  بایست به تایید سرکار می) مانند بستري در بیمارستان و با ارائه مستندات الزم(غیبت موجه

غیبت بیش از دو روز معادل با حذف کارآموزي و . برسد) کارشناس آموزش بالین(خانم وفایی 
  .تجدید دوره است

 حرف اول (روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان خانم شامل
راحت و  ، کفش مشکی سادهساده مشکی، شلوار )نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته

هاي استفاده از دمپایی و صندل در محیط( جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد
-می(بلند با پوشش کامل موها  مشکی، مقنعه )بجز اتاق عمل ممنوع می باشد نیو بالی آموزشی

  ).بایست تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد
2  

  :انتقادات و پیشنهادات

  :ثبت موارد جالب در طول کارآموزي
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 شیـدیـازانـب  

. دهد در اینجا تفسیر و تامل بر اموري است که در محیط بالینی رخ می )Journaling reflection(منظور از بازاندیشی 
رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال برایتان ایجاد شد و چیزي را یاد گرفتید، درسی از آن گرفتید، 

  .اي برایتان بود را بنویسیدتجربه قابل توجه
  Gibbs's model of reflection"   یشینوشتن بازاند يبرا بسیمدل گ"

 د؟یگرفت تیموقع نیاز ا یتجربه چه بود؟ چه درس نیخوب و بد ا افتاد؟ احساسات و افکارتان چه بود؟ یچه اتفاق
  کرد؟ دیچه خواه فتدیاگر دوباره اتفاق ب  د؟یانجام ده دیتوانستیم يگرید يچه کارها
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  هاي روپوش باید در تمامی دکمه(روپوش سفید : شاملپوشیدن یونیفرم براي دانشجویان آقا
حرف اول نام، نام (، اتیکت )هاي آموزشی بطور کامل بسته باشدتمام مدت حضور در محیط

( مشکی ساده،راحت و جلو بسته ، شلوار مشکی ساده، کفش)خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته
، آرایش موها )اتاق عمل ممنوع می باشد،استفاده از دمپایی و صندل در محیطهاي آموزشی بجز 

 .بصورت متعارف
  باشدمی 12حداقل نمره قبولی در کارآموزي.  
  بجز حلقه ازدواج(استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال( ،

 . باشدهاي آموزشی ممنوع میدستبند، گردن بند و گوشواره در محیط
 هاي ناخن در هر شکلی ممنوع ها با الك و برچسبو تمیز باشد آرایش ناخنها باید کوتاه ناخن

 است
  هاي نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع استاستفاده از نشانه . 
 بوده و  خاموشبایست در زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 .استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد ها،در سایر زمان
 و هر گونه ایجاد سرو . هاي آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشدصحبت کردن در محیط

 . صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است
  حضور اساتید، جویدن آدامس و  نظایر آن در آزمایشگاهها، سالن کنفرانس، راند بیماران و در

 .باشدکارکنان و بیماران ممنوع می
  نمایان بودن هر گونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت از

 .ها و صورت ممنوع استدست
 هاي آموزشی و بالینی ممنوع استفاده از ادوکلن و عطرهاي با بوي تند و حساسیت زا در محیط

 .است
 و صورت به صورت غیر متعارف و  دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع است آرایش سر. 
 رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست.  
 بایست با هماهنگی و نظارت گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 .مربی صورت پذیرد
  .تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطی برخورد خواهد شدهر گونه 

3  
  



 
  : هاي روزانه معرفی دفترچه ثبت فعالیت

هاي روزانه سندي در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود دفترچه ثبت فعالیت 
  .و دانشجو محوري طراحی شده است) self- learning(یادگیري

  : هاي روزانه ثبت فعالیتاهداف دفترچه 

  هدفمند کردن کارآموزي 
  افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 
  تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزي دانشجویان 
بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاري جهت اعالم فارغ التحصیلی و یا معرفی آنان  

  براي کار دانشجویی
  اساتید بالینارتقاي عملکرد دانشجویان توسط  
کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش (ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزي بالین  

  )هر دانشجو
ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازي تجربیات، نمایان شدن  

 ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

 خودبالینی هاي فعالیت از مناسب عملی علمی کارنامه یک اگرعالقمندداشتن درمجموع"
 وسیله بهترین دفترچهاین  زیرا تکمیل نمائید نقادانه و دقیقاین دفترچه را  الطف هستید

  "موقع است به و مناسب آموزش براي
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  :گزارش پرستاري
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  )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(تکالیف کارآموزي

هاي در هر کدام از بخش از گزارش پرستاري بیماري که مراقبت آنرا  یک نمونه:گزارش پرستاري )1
  )13صفحه (  به عهده داشته ایدکارآموزي 

  ):(Case Reportموزشی معرفی یک مورد آ) 2

مراقبت مطابق با گزارش ها بر اساس فرآیند پرستاري تدوین شده است حداقل ICUدر بخش (  
  )باشدمی بر اساس نظر استاد محترمیکی از بیماران فرآیند پرستاري 

) هاي محل کارآموزيها و مشکالت مربوط هر کدام از بخشمتناسب با بیماري(مراقبت از یک بیمار  
وبه مربی بر عهده گرفته ) بررسی، تشخیص، برنامه ریزي، اجرا، ارزیابی(شامل را بر اساس فرآیند پرستاري 

  .مربوطه تحویل دهید

  :مطالعه دارویی در بخش محل کار آموزي) 3

داروهایی را که در طول مدت کارآموزي خود در هر بخش  با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در مورد هر 
  . یک به سواالت زیر پاسخ دهید

  این دارو به کدام دسته دارویی تعلق دارد؟ 
  مربوطه تجویز شده است؟به چه علت در بیمار  
  چه عوارضی در بیمار مشاهده  کردید؟ 
  جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال نمودید؟ 

  

  : نکته
گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و براي کارآموزي هر بخش خاطر نشان می .1

  .نماییدبصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل 
، کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه کارورزي هر بخشباشند پس از اتمام می وظفدانشجویان م .2

  )باشدمورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می. (تحویل نمایند
12  

  

  
  :اصول کلی تکمیل دفترچه

  :دانشجوي گرامی 
 

 به مراجعه به از واحد چاپ و تکثیر و یا با بایست قبل از ورود به بخش محل کارآموزي می
دفترچه مربوط به واحد کارآموزي و بخش مورد نظر را پرینت  PDFفایل  سایت دانشکده

 .گرفته و در روز اول کارآموزي به همراه داشته باشید

 دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید 

 پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید  ها وبالفاصله پس از انجام فعالیت
 .آن توسط مربی اقدام نمایید

  کنیدو یا پیوست ( نمایید الگ بوك ثبت در را  خود وعلمی عملی تجربیاتکلیه.( 

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده نکرده هایی که مدت زیادي از انجام آناز تایید فعالیت
 .گرددخودداري می

  موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام و کلیه موارد
مربی موظف است موارد فوق ( تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید

هاي بعد همان پروسیجر با را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزي
 .ددانشجو کار شده و دفترچه وي تکمیل گرد

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

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه داریدتوصیه می. 

  

  

  

٥  

  



 
  

  هاي آموزشی حداقل
  اقدام مراقبتی

داد
تع

  

  نحوه انجام
   1-/.75-/.5 -/25- 0 =نمره

  CCU  ICU  دیالیز    هاپروسیجرهاي عمومی در تمام بخش
استفاده از اصطالحات و اختصارات رایج در محیط بالین و 

  بخش محل کارآموزي
        

بعنوان مثال ( رعایت اصول پراتیکیکنترل عالئم حیاتی با 
  ...)گیري شود و فشار بیمار با گوشی پزشکی اندازه

        

          ها قبل و بعد از تماس با بیمارشستن دست
          رگ گیري و وصل آنژیوکت 

          )در صورت امکان در هر بخش(تعبیه سوند ادراري 
آشنایی با آزمایشات روتین هر بخش، ظروف مخصوص هر 
آزمایش، تعداد ظروف الزم براي هر آزمایش و اقدام به خونگیري 

  تفسیر آزمایشات بیمار –

        

          بر اساس بخش کارآموزي  نوشتن گزارش پرستاري
          )در صورت امکان(براي بیمار ) NGT(تعبیه سوند معده 

          وصل سرم و  میکروست و  تنظیم قطرات آن 
تحویل گرفتن و تحویل (حضور در هنگام تعویض شیفت 

  )دادن بیمار
        

دستگاه (آشنایی با وسایل و تجهیزات پرکاربرد در هر بخش 
، ، میکرودراپ، دسی شوك، مانیتورینگECGساکشن، 

 ABGدستگاه 

        

آگاهی از نوع، نحوه چینش و مکان هر کدام از داروهاي 
  ترالی اورژانس

        

         I/Oکنترل برون ده ادراري
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داد  بخش دیالیز

تع
  

  نحوه انجام
1  75./  5./  25/  0  

              آشنایی با دستگاه همودیالیز و اجزاي آن
ست و پرایم کردن دستگاه و آماده نمودن بیمار براي انجام 

  همودیالیز
            

              وزن کردن بیمار قبل و بعد از دیالیز
              کنترل عالئم حیاتی قبل، حین و بعد از دیالیز بطور مرتب
              مراقبت از بیمار در حین انجام دیالیز و کنترل عوارض حاد

آموزش به بیمار و خانواده وي براي پیشگیري از عوارض حاد و 
  زندگیمزمن و ارتقاء کیفیت 

            

تغذیه، فعالیت،عضو شدن ( ي زندگیآموزش در زمینه تعدیل شیوه
هاي در بانک کلیه و انجمن حمایت از بیماران کلیوي،مراقبت از راه

  ..)و ....)فیستول، شالدون، (دسترسی به عروق 

            

              تزریق خون در صورتیکه بیمار در حین دیالیز به آن نیاز داشته باشد 
              ارسال آزمایشات روتین قبل و یا بعد از انجام دیالیز 

و سایر موارد و در  Hbs -Agکنترل آزمایشات بیماران از نظر 
  صورت لزوم گزارش به مسئولین بخش

            

              آشنائی با نوع و ترکیب مایع دیالیز و سیستم هاي تصفیه آب
              عروقآشنائی با انواع صافی و روشهاي دستیابی به 

              آشنائی با داروهاي رایج بخش و مصرفی بیمار
مرتب نمودن و آماده کردن دستگاه دیالیز بعد از انجام دیالیز براي 

  مرحله بعد
            

              بیمار از دستگاه همودیالیز در صورت امکان offوصل و  
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  اقدام مراقبتی
داد  ICUبخش  

تع
  

  نحوه انجام
1  75./  5./  25/  0  

توجه و حساسیت نسبت به قرارگیري تخت و ابزار و جهت تسهیل مراقبت و :  محیط و تجهیزات - 1
  ایمنی بیمار

              کار با وسایل اکسیِژن درمانی
              کار با وسایل راه هوایی مصنوعی

              هاي تهویه مکانیکیکار با وسایل دستگاه
              CVP گیريآشنایی و کار  با ابزار اندازه 

              ICPگیري آشنایی با ابزار اندازه
  )خانواده/ها، بررسی اسناد و مدارك، پاراکلینیک، مصاحبه با بیماربررسی سیستم( بررسی  - 2

              :بررسی بدو پذیرش شامل
              بررسی جامع سیستم تنفس

              بررسی جامع عصبی و روانشناختی
             کلیوي -بررسی جامع ادراري

              بررسی جامع سیستم قلبی
مخاط دهان،  ،پوست(بررسی جامع سیستم پوششی 

  )هاچشم

            

              اسکلتی/ بررسی جامع سیستم عضالنی
              اییبررسی جامع سیستم تغذیه

              ها  سایر سیستم
              خانوادگی - هاي حمایتیبررسی جامع سیستم

             بررسی اسناد و مدارك
  :پاراکلینیک شامل

             ABG انجام و تفسیر 
              انجام و تفسیر آزمایشات روتین
              ..)، سونو وCXR،MRI (مطالعه و گزارش تمویربرداري 

              مشاهده یک مورد برونکوسکوپی
              خانواده/ مصاحبه با بیمار

  اقدام مراقبتی
  CCUبخش 

داد
تع

  

  نحوه انجام

1  75./  5./  25/  0  

              )  ECG( موردگرفتن نوار قلب 2
تعیین ریت،ریتم از روي نوار (توانایی تشخیص نوار قلب طبیعی

  )قلب
            

              مورد وصل بیمار به دستگاه مانیتورینگ 2
توانایی تشخیص انواع مختلف انقارکتوس میوکارد و ایسکمی بر 

  اساس نوار قلب
            

در ... شوك، میکرودراپ و   D/Cآشنایی و توانایی کار با دستگاه 
  بخش 

            

             تعیین مراحل انفارکتوس میوکارد بر روي نوار قلب
              و ایسکمی میوکارد بر روي نوار قلب MIتعیین محل 

ي تجویز داروهاي ضد فشار خون آماده سازي و آشنایی با نحوه
  طبق دستور

            

              ي داروهاي ترومبولیتیک طبق دستورسازي و آشنایی با نحوه آماده
              ي داروي دوپامین طبق دستورآماده سازي و آشنایی با نحوه
              ي داروي دوبوتامین طبق دستورآماده سازي و آشنایی با نحوه

              اجراي پروتکل داروهاي آنتی آریتمی طبق دستور
             CPRهمکاري در انجام 

              )در صورت امکان(کمک به انجام یک مورد فلبوتومی 
              انجام و ارسال آزمایشات قلبی بیمار

خانواده و سایر  ،آموزش به بیمار(توانایی ایفاي نقش آموزشی 
  )فراگیران

            

حضور در اتاق تست ورزش و آموزش به بیمار و کنترل وضعیت 
  همودینامیک بیمار حین، قبل و بعد از انجام تست 

            

و آنژین  MIهاي پرستاري در بیماران آگاهی از اصول مراقبت
  ...ناپایدار، بیمار داراي پیس میکر و

            

              آنها هاي پرستاريآگاهی و شناخت کایه داروهاي قلبی و مراقبت

             CCUآشنایی با اختصارهاي رایج در بخش 
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  اقدام مراقبتی
داد  )ادامه( ICUبخش 

تع
  

  نحوه انجام
1  75./  5./  25/  0  

  هاي پرستاريتدوین و نگارش تشخیص  -3
              بیمار و خانواد ه نارسایی حاد تنفسی

              بیمار و خانواده  ھد تروما
             ARDSبیمار و خانواده 

              بیمار و خانواده مولتیپل تروما
برنامه ریزي خانواده محور، تعیین اهداف و پی    -4

  آمدها

            

  اجرا   - 5
  :اکسیژن درمانی) الف

              گذاشتن ماسک
              کاتتر -گذاشتن کانوال

T-Tube              

  :راه هوایی مصنوعی) ب
              airwayگذاشتن 

              )کمک و مشاهده -آماده کردن وسایل(گذاشتن لوله تراشه 
              )ساکشن، پوزیشن(حفظ راه هوایی طبیعی 

  مراقبت از سیستم پوششی) ج
              مراقبت از پوست

              دهان مخاطمراقبت از 
              هامراقبت از چشم

              هاپانسمان زخم
  وریدي و سرخرگیهاي مراقبت از انواع درن و راه)د

              )گاواژ و تغذیه از راه دهان( تغذیه 
             ) تنفسی، اندام(فیزیوتراپی 

              خواب
              دارودرمانی

              تسکین درد و سداتیو
  مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی) ذ

 مشارکت( تنظیم دستگاه(              
 بررسی عوارض              

  اقدام مراقبتی
داد  )ادامه(  ICUبخش 

تع
  

  نحوه انجام
1  75./  5./  25/  0  

 هاي مختلفپیشگیري از عوارض در سیستم              
 مشارکت در فرآیند جداسازي              

             ICUمراقبت در حین انتقال از 
              کنترل عفونت

              پیشگیري از سقوط
              توجه به فرهنگ در مراقبت

              رعایت حریم در حین مراقبت
              حمایت عاطفی بیمار و خانواده

             آموزش به بیمار و خانواده


