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مقدمه
در این واحد کارآموزی  ،دانشجویان آموخته ای تئوری خود را در خصوص مراقبت و پرستاری از بيماران ایسكميك قلبي بطور عملي پياده نموده
و مهارتهای الزم را کسب مي نمایند .

هدف کلی
هدف کلي این واحد کارآموزی کسب مهارتهای عملي در رابطه با انجام مراقبتهای پرستاری ویژه از بيماران ایسكميك قلبي )  ( IHDبر
اساس فرآیند پرستاری مي باشد.

اهداف رفتاری
انتظار ميرود دانشجویان پس از اتمام این کارآموزی به اهداف ذیل آیند .
 .1قسمتهای مختلف بخش و تجهيزات آن را شناخته و توضيح دهند .
 .3اهداف بستری کردن بيماران در بخش  CCUرا توضيح دهند .
 .2کارهای روتين بخش اعم از آزمایشات  ،کنترل  ، VSدادن داروها و … را بكار گيرند .
 .4بررسي وضعيت بيماران قلبي را توضيح داده و انجام دهند .
 .1در مورد انفوزیون سرم  TNGبه بيماران ایسكميك قلبي :

 .6الف) مكانيسم تاثير آنرا در کاهش درد بيماران قلبي بيان نمایند .
 .7ب) نحوه تنظيم قطرات آنرا یاد گرفته و عمال" محاسبه نمایند .
 .8ج) نحوه  Tapenکردن آن را توضيح داده و اجرا نمایند .
 .0د) نحوه انفوزیون آن بر اساس  BPو  CPبيمار توضيح داده و اجرا نمایند .
 .19نحوه خارج کردن بيمار از وضعيت  CBRو  RBRرا یاد گرفته و عمال" اجرا نمایند .
 .11نحوه تنظيم قطرات سرمهای دوپامين  ،دوبوتامين  ،هپارین و  SKرا توضيح داده و اجرا نمایند .
 .13اقدامات مقتضي در مورد پيشگيری و درمان عوارض دارویي در مددجویان را انجام دهند .

 .12روشهای مانيتورینگ ریتم قلبي با استفاده از ليدهای مانيتورینگ  MCL1 MCL6و  IIرا توضيح داده و عمال" استفاده نمایند
 .14کرونرهای مشروب کننده سطوح مختلف قلب را بيان نمایند .
 .11نكات مهم  ECGنرمال را یاد گرفته و بيان نمایند .

 .16تغييرات (عالئم) الكترو کاردیوگرافيكي در انواع آنژین و  MI ( ST elevationو
acute ،Non ST elevation - Hyper acute .17و ) Oldرا توضيح داده و در  ECGبيماران تشخيص دهند .

 .18ليدهای نشان دهنده ایسكمي و  MIسطوح Anterolateral ،Antroseptal ، Anterior ،Septal ،Lateral ، inferior
RV MI ،Posterior ،extensive Anterior ،در  ECGرا بيان نماید .
 .10خصوصيات  NSRرا روی  ECGتشخيص دهند .
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Axis .39قلب را با استفاده از چند روش متفاوت بر روی  ECGمحاسبه نمایند .
Rate .31قلب را از روی نوار  ECGبرای ریتم های منظم و غير منظم محاسبه نمایند .
 .33روش استاندارد مطالعه  ECGرا روی نوار قلب انجام دهند .
 .32مهمترین آریتمي های سينوسي  ،دهليزی  ،جانكشنال و بطني را توضيح داده و در  ECGتشخيص دهند(بر اساس  caseموجود در
بخش) .

 .34آمادگي و مراقبتهای قبل  ،حين و بعد از انجام تستهای مختلف تشخيص قلب را توضيح داده و عمال" بكارگيرند .
 .31اندیكاسيون  ،کنترا اندیكاسيون ،عوارض و نحوه استفاده از  SKدر بيماران مبتال به آنفارکتوس قلبي را توضيح دهند(در صورت وجود
caseکافي عمال "بتوانند استفاده نمایند ) .

 .36عالئم  ،روشهای تشخيص  ،درمان و مراقبتهای پرستاری از بيماران مبتال به آنژین صدری و  MIرا توضيح داده و انجام دهند .
 .37آموزشهای الزم برای بيماران ایسكميك قلبي را انجام دهند(عوامل خطر یا ریسك فاکتور  ،داروها  ،رژیم غذایي ،فعاليت  ،پيگيری
درمان) .

روش تدریس و نحوه انجام کارآموزی
انجام مراقبت بر بالين بيمار همراه با مربي
ارائه راند آموزشي( )case reportبر بالين بيمار
ارائه پوستر و پمفلت آموزشي
حضور فعال دانشجو در بخش
مراقبت از بيماران توسط دانشجویان تحت نظارت مربي یا پرستار بخش

مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران
حضور به موقع در بخش
رعایت مقررات بخش
حفظ شئونات اسالمي
تحویل و تحول بيمار
انجام مراقبتها بر اساس اهداف رفتاری

روش ارزشیابی دانشجو


بر اساس فرم های ارزشيابي موجود در  (Log Bookدفترچه ثبت فعاليتهای کارآموزی) مي باشد.



ارزیابي روش انجام و ارائه تكاليف باليني(کنفرانس باليني ،مطالعه موردی)



کسر نمره و جبران دو برابر مدت غيبت در صورت غيبت غير موجه



جبران برابر مدت غيبت در صورت غيبت موجه (بررسي در شورای گروه)

*** دانشجویان مجاز به انجام جابجایي گروهها بدون مجوز گروه نيستند (جابجایي بدون مجوز گروه به منزله غيبت در گروه مشخص
شده مي باشد)
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«دفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه»
دانشجویان پرستاری

()LOG BOOK
گروه آموزشی پرستاری
اطالعات دانشجو"

نام  ،نام خانوادگي:
سال ورود:
شماره دانشجویي:
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دانشجوی گرامی
دفترچه پیش رو حاوی اصوو کارآموزی و کارآموزی در عرصوه رشوته پرستاری است که بگارگیری آن در ات ارتقاا دانش و
توانمندی علمی و عملی شما برنامه ریزی گردیده است و نیز در حفظ و پیشبرد سالمت مدد و -خانواده -امعه مفید و موثر خواهد
بود.ارزشیابی واحد کارآموزی بر اساس عملگرد شما و تائید مربی مربوطه صورت می گیرد .خواهشمند است در حفظ و نگاداری آن
ناایت دقت را بعمل آورده زیرا در پایان دوره کارآموزی در پرونده آموزشی شما بایگانی می شود.

 -لطفا کلیه فعالیت های آموزشی خود را طی دوره کارآموزی /کارورزی در این دفترچه ثبت و یا پیوست نمایید .

 -انجام پروسیجرهای انجام شده را به تایید مربی برسانید .

 دفترچه خود را در پایان دوره در اسرع وقت به مدیر گروه تحویل دهید .از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید :
-

استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشگده (پوشیدن روپوش سفید و تمیز ،شلوار مشگی ،عدم استفاده از شلوار ین ،کفش
مناسب لوبسته) و استفاده از کارت شناسایی،اتیگت الزامی است

-

کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت الزامی است

-

استفاده از ادوکلن و عطر های با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع است.

-

حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور به موقع در بخش باید رعایت شود

-

رعایت شئونات حرفه ای در برخورد با بیماران ،همراهان ،همگاران ،کادر آموزشی درمانی الزامی است.

-

خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از مربی مقدور می باشد .

-

در طو دوره مجاز به غیبت نمی باشید .هر گونه ابجایی و یا عدم امگان حضور در شیفت به دلیل بیماری بایستی با
هماهنگی سوپروایزر یا مسئو بخش و مربی صورت گیرد و در اسرع وقت نیز بران گردد .

-

در خصوص مسائل مربوط به کارورزی با مربی بالینی و مدیر گروه تماس بگیرید.

-

استفاده از گوشی تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویری در داخل بخشاا اکیداً ممنوع می باشد.

شرکت در کارگاه ورود به عرصه الزامی است.
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(بخش )CCU
نحوه انجام کار

ماارتاای ضروری
مستقل
پذیرش بیمار در CCU
نحوه انتقا بیمار
وصل به دستگاه مانیتورینگ
مراقبت روانی از بیمار و همراهان
کنتر درد
شناخت داروها ،نحوه مصرف و مراقبتاای دارویی
مایع درمانی
کنتر I&O
وضعیت دادن بیمار
شروع فرآیند توانبخشی
شناخت آریتمیها و اقدامات مربوطه
انجام مراقبت پرستاری از بیمار مبتال به مشگالت قبلی
حفظ ایمنی بیمار
آشنایی با اصو کار دستگاه شوک الگتریگی
مشارکت در عملیات احیا
آشنایی با نحوه انجام کار با دستگاهاا
آموزش به بیمار و خانواده
تسایل خواب بیمار
برقراری آرامش بیمار
مراقبتاای مربوط به دفع

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضاا استاد
مشاهده
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نظر و پیشنهادات مربی :امضا ،تاریخ



نظر و پیشنهادات دانشجو :امضا ،تاریخ



دانشجوی گرامی لطفا یکی از تجارب بالینی (خوب یا بد ) خود را در این بخش بنویسید.

