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 بیمارستان

 1 :جلسه شماره



 (ICU)آشنایی دانشجویان با بخش مراقبت های ویژه :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 را بداند ICU دانشجو ساختار و امکانات بخش 1

 را بکار گیرد و در پذیرش بیماران با پرسنل بخش همکاری کند ICU اصول پذیرش بیمار در 2

 اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اصول برخورد با همراهان بیمار و مسائل روحی و روانی آنان را بکار گیرد 3

 بخش همکاری داشته باشداهمیت کار تیمی را بداند و در مراقبت از بیماران در شرایط بحرانی با پرسنل  4

 توانایی مراقبت از بیماران در وضعیت بحرانی را داشته باشد 5

 را بکار گیرد ICU آماده سازی، نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات حمایت حیاتی در 6
 

 2 :جلسه شماره

 (ICU)در بخش مراقبت های ویژه CPCR آشنایی دانشجویان با نحوه انجام :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 مشارکت نماید CPCR در آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز برای انجام 1

 و مراقبت های پس از آن را به درستی انجام دهد CPCR اصول 2

 بیماران مشارکت نماید CPCR در عملیات 3

 از بیماران الکتروکاردیوگرافی بعمل آورد 4

 اقدامات الزم جهت برقراری راه هوایی، نگهداری و مراقبت های بهداشتی از راه هوایی بیماران را انجام دهد 5

 آماده سازی و استفاده از دستگاه الکتروشوک را بکار گیرد 6
 

 3 :جلسه شماره

 (ICU) آشنایی دانشجویان با نحوه مراقبت از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه :اهداف کلی

 رفتار ویژه عینی )اهداف رفتاری(  ردیف

 اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد عارضه در بیماران در حال اغما را انجام دهد 1

 پاکسازی راه هوایی را در بیماران بحرانی بکار گیرد 2

 روش های مختلف درجه بندی وخامت حال بیماران را شرح دهد 3

 تجویز اکسیژن، آئروسل و مرطوب سازی هوای تنفسی را طبق دستور بکار گیرد 4

 مراقبت از بیماران تحت درمان با تهویه دهنده مکانیکی را انجام دهد 5

 مراقبت از بیماران با اختالت دستگاه قلب و عروق، تنفس، ضایعات حاد مغزی و صدمات ناشی از ضربه را انجام دهد 6

 عوارض حاصل از تنفس با فشار مثبت را بداند 7

 مشارکت نماید ICU در اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت های شایع بیمارستانی در 8

 انجام دهد اقدامات پیشگیری از زخم بستر را 9

 عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون را بداند و در مواقع بروز عوارض اقدامات مناسب را انجام دهد 10

 را تمرین می نماید (ICU) سایر موارد آموخته شده در درس واحد مراقبت های ویژه 11
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