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نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

هقذهِ
ّز اًسبًی در پبيبى ّز رٍس رفتبر ٍ كزدُ ّبی خَد را يبد آٍری ًوَدُ ٍ ثِ اغغالح ثِ حسبثْبی خَد
رسیذگی هی ًوبيذ .در كٌبر ثیٌص ػویق ٍ ٍسؼت اًذيطِ السم است ّز فزد تدزثیبت ػولی خَد راثبس ًگزی
ًوَدُ ٍ در سًذگی ثكبر گیزد .ثجت ٍ خوغ آٍری تدزثیبت ػولی ثِ تذريح هدوَػِ ای ارسضوٌذ فزاّن هی
اٍردكِ هی تَاًذ سهیٌِ ای را ًیش ثزای تحقیقبت ثؼذی فزاّن آٍرد .در اكثز داًطگبُ ّبی خْبى كبرآهَساى
تدزثیبت ٍ ػولكزد هْن خَد را در هدوَػِ ای ثِ ثجت هی رسبًٌذ ٍ ايي اسبط ارسيبثی ػولكزد آًبى است.
اگز ثبسخَرد هٌبسجی اس ًحَُ فؼبلیت آهَسضی پضٍّطی خَد اس عزف اسبتیذ هزثَعهِ ًذاضهتِ ثبضهیذ عجیؼتهب
ًقبئع كبر ٍ سهیٌِ ّبی پیطزفت ضوب هخفی خَاّذ هبًذ .در هدوَع اگز ػالقوٌذ داضتي يك كبرًبهِ ػلوی
ػولی هٌبست اس فؼبلیت ّبی ثبلیٌی خَد ّستیذ لغفب ايي دفتزچِ را دقیق ٍ ًقبداًِ تكویل ًوبئیهذ سيهزا ايهي
دفتزچِ ثْتزيي ٍسیلِ ثزای آهَسش هٌبست ٍ ثِ هَقغ است.
ضوي آرسٍی هَفقیت در عی دٍرُ كبرآهَسی ثخص هزاقجت ّبی ٍيضُ  ICUاهیهذ اسهت ثتَاًیهذ در خْهت
ارتقبء تَاًوٌذی ػلوی ػولی خَد كَضب ثبضیذ.
قَاًيي ٍ هقزارت آهَسضي












سبػت كبرآهَسی در ثخص اس سبػت  7::7الی  3:هی ثبضذ.
استفبدُ اس يًَیفزم هغبثق هقزارت داًطكذُ "استفبدُ اس اتیكت ،رٍپَش سهفیذ ،هقٌؼهِ ٍ ضهلَار
هطكی ٍ كفص سبدُ ،ػذم استفبدُ اس ضلَار خیي" ضزٍری هی ثبضذ.
در سهیٌِ كَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اس سيَر آالت هتؼبقت قَاًیي ٍ هقزرات داًطكذُ
ػول ًوبيیذ.
در ثزخَرد ثب ثیوبراىّ ،وزاّبى آًْبّ ،وكبراى ،كبدر آهَسضی -درهبًی در ثخص رػبيهت اغهَ
اخالقی ٍ ضئًَبت اسالهی را ًوبيذ.
خزٍج اس ثخص يب ثیوبرستبى تحت ػٌبٍيٌی هبًٌذ :پیگیزی اههَر اداری ،ضهزكت در خلسهِ ٍ ...
فقظ ثب كست هدَس اس استبد هزثَعِ هیسز هی ثبضذ.
حضَر داًطدَ در توبم خلسبت هزثَط ثِ كبرٍرسی در ػزغِ الشاهی است
اختػبظ ثخطی اس سبػت كبرآهَسی ثِ استفبدُ اس كتبثخبًهِ ٍ ايٌتزًهت در ارتجهبط ثهب هَضهَع
كبرآهَسی .در عَ كبرآهَسی ثب ًظز استبد هزثَعِ اهكبى پذيز است .
رػبيت قَاًیي ٍ هقزرات آهَسضی در ثخص ،ارائِ تكبلیف يبدگیزی ،ضهزكت در ثحهگ گزٍّهی،
ارائِ هزاقجت ّب ٍ هطبركت فؼب در يبدگیزی ٍ يبدگیزی خهَدراّجز اس ههَاردی ّسهتٌذ كهِ در
ارسضیبثی لحبػ هی ضَد (در اًتْبی الگ ثَک ثِ تفػیل هطخع ضذُ است).
كلیِ تكبلیف خَد را در پبيبى دٍرُ ثِ استبد ثبلیٌی خَد تحَيل دّیذ.

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

ًکبتي کِ هي ثبیست ثِ آى دقت ضَد:









كلیِ تدزثیبت ػولی ٍ ػلوی خَد در الگ ثَک ثجت ًوبيیذ (ٍ يب پیَست ضَد).
تكویل الگ ثَک اس ضزٍع دٍرُ كبرآهَسی الشاهی است.
الگ ثَک را در توبهی اٍقبت را ثِ ّوزاُ داضهتِ ثبضهیذ تهب در هَقهغ لهشٍم ًسهجت ثهِ ثجهت
اعالػبت درآى اقذام ضَد ثِ ايي تزتیت اس ثجت اعالػبت اس عزيق رخَع ثِ حبفظِ كِ ثب خغب
تَام هی ثبضذ پیطگیزی خَاّذ ضذ.
ثْتز است در پبيبى ّز فؼبلیهت سههبى كَتهبّی در ّوهبى هحهل اًدهبم فؼبلیهت ثهِ تكویهل
تخػیع دادُ ضَد تب اعالػبت هَرد ًیبس ثِ سَْلت در دستزط ثبضذ.
گزٍُ آهَسضی هدبس است در ّز سهبى كِ تطخیع دّذ الگ ثَک خْت ثزرسهی يهب ًسهخِ
ثزداری در اختیبر ثگیزد.
الگ ثَک ثبيذ ثِ اهضبی هذيز گزٍُ ثزسذ.
هحل ثزگشاری دٍرُ،ICU :

لغفب هطخػبت خَد را در ايي قسوت ثٌَيسیذ
هطخصبت کبرٍرس
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
تزم تحػیلی:

ضوبرُ داًطدَيی:
Email:

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

ّذف کلي دٍرُ:
هدف کلی دوره:
آضٌب كزدى فزاگیزاى ثب ًحَُ هزاقجت اس ثیوبر ثستزی در ثخص ٍ ICUكست هْبرت ًسجی در اهز هزاقجت اس
ثیوبر ثستزی در ايي ثخص ثب استفبدُ اس چْبرچَة فزايٌذ پزستبری ٍ اغَ ٍ هفبّین آهَختِ ضذُ در ٍاحذ
ًظزی
اّذاف یبدگيزی :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد كِ در پبيبى دٍرُ قبدر ثِ اًدبم هَارد سيز ثبضٌذ:
 -1ثزرسی ثیوبر را ثب استفبدُ اس الگَی ارائِ ضذُ ٍ توبهی هٌبثغ اعالػبت هزثَط ثِ ثیوبر ( خَد ثیوبر  ،پزًٍذُ
ً ،تبيح آسهبيطگبّی ٍ پبراكلٌیك ) ٍ خبًَادُ ثیوبر ثِ درستی اًدبم دّذ .
 -2اعالػبت ثذست آهذُ را تدشيِ ٍ تحلیل كٌذ .
 -:قبدر ثِ ثیبى تطخیع ّبی پزستبری ثیوبر ثز اسبط اعالػبت گزدآٍری ضذُ ثبضذ .
 -4اّذاف هزاقجتی اس ثیوبر ثستزی را ثب استفبدُ اس هؼیبر ّبی قبثل دستیبثی تؼییي كٌذ
 -5تذاثیز هزاقجتی اس ثیوبر در ثخص ٍيضُ را تؼییي ٍ اًدبم دّذ
 -6تبثیز ثزًبهِ هزاقجتی اس ثیوبر ثستزی در ثخص را ثز اسبط اّذاف تؼییي ضذُ ارسضیبثی كٌذ .
 -7سغح َّضیبری ثیوبر را ثز اسبط  GCSتؼییي كٌذ .
 -8هزاقجت ّبی السم خْت پیطگیزی اس ثزٍس ػَارؼ ًبضی اس ثی حزكتی ٍ ثستزی عَالًی هذت را اًدبم
دّذ .
 -9هكبًیسن اثزات دارٍ ّبی هَرد استفبدُ را ّوزاُ ثب ػَارؼ خبًجی آًْب ثیبى كٌذ
 -37هبًیتَريٌگ ثیوبر ( ريتن قلت  ) V/S .CVP, I&O,SPO2 ،را ثب دقت اًدبم دادُ ٍ هبرد قبثل
تَخِ را گشارش كٌذ
 -33هزاقجت ّبی السم اس لَلِ تزاضِ يب تزاكئَستَهی را ثِ درستی اًدبم دّذ .
 -32سبكطي راُ َّايی هػٌَػی را ثب دقت ٍ ثب رػبيت ًكبت السم ثِ رٍش استزيل اًدبم دّذ
 -3:اس  ٍ chest tubeسیستن درًبصآى هزاقجت غحیح ثِ ػول آٍرد .
ً -34وًَِ خَى ضزيب ًی تْیِ ًوَدُ ٍ تفسیز سبدُ ًتبيح  ABGرا ثِ درستی اًدبم دّذ .
 -35اًَاع رٍش ّبی تَْيِ هكبًیكی ثب فطبر هثجت را ًبم ثزدُ ٍ تبثیز رٍش هَرد استفبدُ در ثیوبر را ثِ
درستی ارسيبثی كٌذ
 -36هزاقجت اس ثیوبر تحت تَْيِ هكبًیكی را ثِ رٍش درست اًدبم دّذ .
 -37اس  CV LINEثیوبر هزاقجت غحیح را ثِ ػول آٍردُ ٍ اًذاسُ گیزی  CVPرا ثِ درستی اًدبم
دّذ
 -38گشارش پزستبری را ثز اسبط اغَ استبًذارد ٍ هقزرات ثیوبرستبى ثِ عَر كبهل ٍ دقیق ثجت كٌذ

--------------------------------------------------------------------
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نام و نام خانوادگی:

انتظارات یادگیزی خود را اس گذراندن این کارآموسی بنویسید:
ثزگِ ثجت ضیفت ّبی گذراًذُ ضذُ در ثخص هزاقجت ّبی ٍيضُ ICU
اهضبی هزثي

تبریخ ّز ضيفت

ثزًبهِ رٍساًِ داًطجَیبى جْت ثحث ّبی رٍساًِ
ارسیبثي

هجبحث هَرد ثحث
رٍس اٍل

آضٌب ضذى داًطجَیبى ثب ًحَُ کبر در ثخص ٍ اهکبًبت ٍ ٍسبیل

رٍس دٍم

ًحَُ ثزرسي ٍ هزاقجت اس ثيوبر ثب اختالل سغح َّضيبری

رٍس سَم

اختالالت اسيذ ٍ ثبس ٍ تفسيز ABG

رٍس چْبرم

اصَل ٍ رٍش ّبی تَْیِ هکبًيکي ثب فطبر هثجت

رٍس پٌجن

چگًَگي هزاقجت اس ثيوبر تحت تَْیِ هکبًيکي

رٍس ضطن

جذا سبسی ثيوبر اس تَْیِ هکبًيکي

رٍس ّفتن

دارٍ ّبی اختصبصي هَرد استفبدُ در ICU

رٍس ّطتن

 ٍ CPRآسهَى ػولي

راٌّوبی ارسیبثي  = A :هغلَة

 = Bهتَسظ

ً = Cيبس هغبلؼِ ثيطتز دارد

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

فؼبليت ّبی ضزٍری در ثخص هزاقجت ّبی ٍیژُ
ًحَُ اقذام
اقذام هزاقجتي

هستقل

کوک

هطبّذُ

ارسیبثي

ًبم ٍ اهضبی

پذیزش بیمار
معاینه فیشیکی بیمار
بزرسی سیستم عصبی
پاکساسی راه هوایی
مزاقبت اس دهان بیمار
مزاقبت اس لوله تزاشه
تنظیم آالرم ونتیالتور
مزاقبت اس پوست بیمار
مزاقبت اس سوند معده
مزاقبت اس سوند مثانه
مزاقبت اس chest tube
تعویض پانسمان
کنتزل جذب و دفع
خون گیزی شزیانی
سوند گذاری مثانه
سوند گذاری معده
گاواص
کنتزل ونتیالتور
مراقبت از تراکئوستومی

مراقبت از چشم
CPR
گسارش نویسی

راٌّوبی ارسیبثي  = A :هغلَة

 = Bهتَسظ

ً = Cيبس ثِ توزیي ثيطتز دارد

استبد

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

ثزگِ ّبی جوغ ثٌذی اقذاهبت درهبًي اًجبم ضذُ ثز حست ًبم اقذام
ًبم اقذام
پذیزش ثيوبر
هؼبیٌِ فيشیکي ثيوبر
ثزرسي سيستن قلجي ٍ ػزٍقي
کٌتزل ػالئن حيبتي
کٌتزل هبًيتَریٌگ
ٍصل ثيوبر ثِ هبًيتَریٌگ
اًجبم ECG
کٌتزل درد
تٌظين قغزات سزم
تشریقبت سیز جلذی
تشریقبت دارٍ
ثْذاضت دّبى
IV LINE
کٌتزل پوپ اًفَسیَى
کٌتزل قغزُ ضوبر سزم
آهَسش تزخيص
کٌتزل پيس قلجي
CPR
آسهبیص خَى

تؼذاد

هالحظبت

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فؼبليت ّبی آهَسضي اًجبم ضذُ خَد را در

تبریخ :

ثخص ثجت ًوبئيذ

ًکبت آهَسضي یبد گزفتِ ضذُ :

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فؼبليت ّبی آهَسضي اًجبم ضذُ خَد را
در ثخص ثجت ًوبئيذ

ًکبت آهَسضي یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثيوبری کِ هزاقجت آى را ثِ ػْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئيذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فؼبليت ّبی آهَسضي اًجبم ضذُ خَد را

تبریخ :

در ثخص ثجت ًوبئيذ

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فؼبليت ّبی آهَسضي اًجبم ضذُ خَد را
در ثخص ثجت ًوبئيذ

ًکبت آهَسضي یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثيوبری کِ هزاقجت آى را ثِ ػْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئيذ

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فؼبليت ّبی آهَسضي اًجبم ضذُ خَد را

تبریخ :

در ثخص ثجت ًوبئيذ

ًکبت آهَسضي یبد گزفتِ ضذُ :

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فؼبليت ّبی آهَسضي اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئيذ

ًکبت آهَسضي یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

نام و نام خانوادگی:

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثيوبری کِ هزاقجت آى را ثِ ػْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئيذ

نام و نام خانوادگی:

تبریخ

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

فؼبليت ػلوي اًجبم ضذُ

ارسیبثي

اهضبی استبد
هسئَل

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

نام و نام خانوادگی:

فزم ارسضيبثي:کبرآهَسی ثخص ٍیژُ
ضزٍع کبرآهَسی :

خبتوِ :

رفتبرّبی حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی ارتجبعي
1

رػبیت ًظن ،اًضجبط ٍ ٍقت ضٌبسي

2

آراستگي ظبّزی ٍ رػبیت ضئًَبت اخالقي

3

هسئَليت پذیزی

4

ارتجبط صحيح ٍ هٌبست ثب دیگزاى (هزثي ،پزسٌل،

تؼذاد غيجت :
خَة

هتَسظ

0/5

0/25

ضؼيف
0

ثيوبر ٍ خبًَادُ )
5

هَارد ارسضيبثي تخصصي

6

هطبرکت فؼبل در ثحث گزٍّي /راًذّب /کٌفزاًس

7

ارائِ هزاقجت پزستبری تَام ثب هْبرت

8

اٍلَیت ثٌذی ٍ تزتيت در اًجبم کبرّب

9

رفغ ًيبسّبی هذدجَ ثز اسبس الگَی فزایٌذ

خَة
2

هتَسظ
1

ضؼيف
0225

پزستبری
10

آهَسش ثِ ثيوبر

11

ثجت گشارضبت ٍ هطبّذات پزستبری
ًوزُ کبرآهَسی اس ً 14وزُ :
فؼبليت ّبی آهَسضي

خَة

هتَسظ

ضؼيف

هؼزفي هَرد (حذاقل یک هَرد )
فزایٌذ پزستبری (حذاقل یک هَرد )
POST TEST
ًوزُ کبرآهَسی:

فؼبليت آهَسضي:

ًوزُ کل:
تذکز :داًطجَیبى هي ثبیست اثتذا خَد ارسیبثي اًجبم دٌّذ سپس استبد هزثَعِ فزم ارسضيبثي را
تکويل ًوبیذ
تبریخ ٍ اهضبی داًطجَ
تبریخ ٍ اهضب هذرس ثبليٌي

تبیيذیِ هذیز گزٍُ

نام و نام خانوادگی:

اصطالحات رايج در بخش ICU
هماتوم اپيدورال
هماتوم ساب دورال
خونريزي تحت عنكب و تيه
خونريزي داخل بطني
هماتوم داخل مغزي
فشار سهمي اكسيژن خون شرياني
فشار سهمي دي اكسيد خون شرياني
بيكربنات
غلظت اكسيژن دمي
باز اضافي2- 2+
اشباع اكسيژن خون شرياني
تهويه دقيقه اي
حداكثر فشار دمي
حجم جاري
فشار وريد مركزي
اشباع اكسيژن خون محيطي
اشباع اكسيژن خون وريدي
لوله تراشه
لوله تراكئوستومي
تكنيك حداقل نشت هوا
ظرفيت حياتي  56-56ميلي ليتر به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن
فشار داخل جمجمه
فشار پرفيوژن مغزي
فشار مثبت انتهاي بازدم
مد تهويه كنتروله
تهويه كنترله كمكي
مد تهويه كمكي
مد تهويه متناوب اجباري
مد تهويه اجباري متناوب هماهنگ شده
تهويه حمايت فشاري

ترم هفتم کارشناسی پرستاری

1-EDH
2-SDH
3-SAH
4- IVH
5- ICH
6- Pao2
7- paco2
8-Hco3
9- Fio2
10-BE
11- Sao2
12- MV
13- PiP
14- TV
15- CVP
16- SPO2
17- SVO2
18- f
19- E T T
20- TT
21- MLT
22- VC
23-ICP
24- CPP
25- Peep
26- HFJV
27-CMV
28-A/CV
29- AMV
30- IMV
31- SIMV
32- ACV
33- PSV

نام و نام خانوادگی:
تهويه با كنترل فشار
تهويه با حمايت فشاري غير تهاجمي
فشار مثبت مداوم راه هوايي
تهويه دقيقه اي حداقل يا اجباري
مد تهويه با نسبت معكوس
متوسط فشار شرياني خون
حجم دوره اي
فشار دوره اي
زمان دوره اي
سندرم ديسترس حاد تنفسي
ادم ريوي با افزايش نفوذپذيري عروقي
نسبت دم به بازدم
كفه دمي ( وقفه دمي )
كار تنفسي
تعداد تنفس در دقيقه
حداكثر شدت جريان
اه
أالرم فشار
أالرم هاي حجم

ترم هفتم کارشناسی پرستاری
34- PCV
3536-ASB
37- NIPSV
38- CPAP
39- MMV
40- IRV
41- MAP
42-Volum cycled
43- pressure cycled
44- time cycled
45- ARDS
46- HPPE
47- I:E
48-Inspiratory plateau
49- flow triggering
50- pressure triggering
51- WOB
52- BPM
53-Peak flow
54- sigh
55-pressure alarms
56- volum alarms

جدا سازي

57- Weaning

قطعه تي

58- T- Tube
59-TCO2
60-B.B

