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 کارشناسی

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 مامايی و پرستاري دانشكده 

 

 تدوين و بازنگري: 

 تاريخ بازنگري: 

 (اورژانس ویژه مراقبت بخش اختصاصي) ویژه مراقبت بخش بالیني درس طرحوان دوره: عن

 و مدیریت مراقبت هاي ویژهپرستاري گروه آموزشی: 

 (ویژه مراقبت هاي¬بخش همه براي مجموع در)واحد 3: درسی واحد ميزان

 پرستاري كارشناسي دانشجویان: فراگيران

 پرستاري هاي مهارت و اصول: نياز پيش

 كارشناسي مقطع تحصيلی: 

 حدوا 1تعداد واحد: 

 زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

 محل کالس: 

 

آشنا كردن دانشجو با مراقبت هاي پرستاري در بخش مراقبت ویژه، نحوه بررسي نیاز هاي بیمار، تصمیم گیري هدف کلی: 

ظات دوران سالمندي، حعروقي، تنفسي، كلیوي با تاكید بر مال-ها در بیماران مبتال به اختالالت قلبيمناسب و انتخاب اولویت

  نوتواني و آموزش به بیمار و خانواده.

هاي مراقبت ویژه است. بدین هاي پرستاري خاص از بیماران بستري در بخشاین كارورزي شامل، مراقبت رزي:شرح کارو

ضمن تلفیق آموخته هاي خود با اموخته هاي قبلي، مهارتهاي تفكر خالق، نظریه ها و  ،منظور به دانشجو كمک مي شود

  هاي ویژه پرستاري بكار گیرد.لمند نیازمند مراقبتامر مراقبت از مددجویان بزرگسال و سا مفاهیم پرستاري را در

 %40) براساس  اصول تعهد حرفه اي و مهارتهاي بالیني دانشجو در بخش تعیین مي شود(، % 60شيوه ارزشيابی دانشجو: 

 1(OSCEبراساس آزمون ارزیابي صالحیت بالیني)

و مامائي  مركز مهارتهاي بالیني دانشكده پرستار ي و )عج(بخش مراقبت ویژه اورژانس بیمارستان ولیعصرمكان کارورزي: 

 تهران

(، آقاي احمدي چناري)دانشجوي دكتري (، دكتر دكتر اسماعیل شریعت ، خانم پروانه عسكري)دانشجوي دكتري مدرسين:  

  فاطمه بهرام نژاد

                                                           
1 Objective structured clinical examination(OSCE) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Objective_structured_clinical_examination
https://en.wikipedia.org/wiki/Objective_structured_clinical_examination
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 نکته: 

های پیش فرض آن است که  دانشجو اصول اولیه مراقبتهای پرستاری، اصول اخالقی مراقبت از بیمار در ارائه مراقبت

نمونه گیری، پانسمان و مراقبت از زخم، مراقبت از کاتترها) سوند ادراری،  لوله قفسه سینه و ...(، اصول آموزش  ،پرستاری

را مایع درمانی، دارو درمانی  و   ، فرایند پذیرش و ترخیص بیمارانهای پیشگیری و کنترل عفونتراهبه بیمار و خانواده،  

 بطور کامل در بالین اجرا می کند.   

 

های پرستاری اورژانس  در بخش مراقبت یکارورز در طی  صول مراقبتهای پرستاری که باید  دانشجوی پرستاریا

 به شرح زیر می باشد:  ،صالحیت کسب کند

 و قوانین و مقررات بخش مراقبت  خصوصیات پرستار بخش مراقبت ویژه  ،آشنایی با خصوصیات فیزیکی بخش مراقبت ویژه

 ویژه 

  اصولی در تهیه نمونه خون شریانی  و  تفسیر گازهای خون شریانیپارامترهای 

 )... بکارگیری تجهیزات و وسایل بخش مراقبت ویژه)دستگاه تهویه مکانیکی، مانیتور، پالس اکسی متری و 

 مراقبت از بیمار مرگ مغزی 

 موجود(های مراقبت از بیماران با سطح هوشیاری پایین)تعیین سطح هوشیاری براساس چک لیست 

 اکسیژن درمانی و راههای تجویز اکسیژن های روش بکارگیری صحیح 

 های مراقبت ویژهمراقبت از دهان، پوست و چشم بیماران بستری در بخش 

  ...(مراقبت از راههای تنفسی مصنوعی )تراکئوستومی، لوله تراشه، و 

 و افتادگی پا پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی 

  زخم بسترپیشگیری و درمان 

 رعایت اصول صحیح ساکشن 

  معدی، گاواژ، الواژ، گاستروستومی، ژئوژنوستومی -های مراقبت ویژه)مراقبت لوله بینیمراقبت های الزم تغذیه بیماران بخش

 و...، تغذیه وریدی(

  مدیریت درد  بیماران بخشهای مراقبت ویژه 

  خانواده وی مهارتهای ارتباطی با بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه و  

  و نحوه بکارگیری صحیح آنها آشنایی با داروهای رایج بخش مراقبت ویژه 

 های مرتبط  گزارش نویسی در بخش مراقبت ویژه و کاربرد صحیح چک لیست 

 و ارائه کار تیمی برقراری ارتباط و هماهنگی و همکاری با تیم درمانی 


