بنام خدا
Logbook ccu
ىدف کلی دًره :ىدف اًل):عولکرد حرفو ای ً اخالقی
 -1ضٌاسایی ًقص پزستار در ّاحذ ccu
 -2ضٌاسایی ًیاسُای بیواراى ّ خاًْادٍ آهنا
- 3ضٌاخت ایي حقیقت کَ در حیي هزاقبت ّ درهاى تبعیض بیي افزاد ًباضذ
 -4ضٌاسایی  ّ ,آگاُی با کذ ُای اخالقی پزستاری ّ کاربزد اصْلی آى در حیي
هزاقبت اس بیواراى  ،فاهیل بیوار  ،کادر درهاى ،داًطجْیاى ّ هزبی
ىدف دًم)  :استفاده از رًیکرد کل نگر در هراقبت ً کاربرد دانش ،ىنر ًعلن
پرستاری
- 1کاربزد فزایٌذ پزستاری بَ مهزاٍ تفکز اًتقادی در حیي هزاقبت اس
بیواراى(بزرسی ّ ضٌاخت ،تطخیص ُایی رایج ّاحذ  ، CCUبزًاهَ ریشی،
اقذام ،ارسضیابی)
- 2هطاُذٍ ّ ضزکت در پذیزش ّ اًتقال بیواراى در ّاحذ ccu
- 3ضٌاسایی ّ تطخیض ّ هزاقبت پزستاری اس بیواراى هبتال بَ ًارسایی قلبی
- 4کسب داًص در بارٍ آًاتْهی ّ ساختار قلب
- 5کسب آگاُی ّ داًص در هْرد تفسیز ّ اقذام ًتایج آسهایطگاُی ّاحذCCU
- 6آضٌایی ّ اقذام السم در تسکیي درد قفسَ سیٌَ
- 7ضٌاسایی ّ تطخیض ّ هزاقبت پزستاری اس بیواراى
ACS ،stable ، angina unstable,myocardial infarction and heart failure
- 8ضٌاسایی ّ اقذام السم ّ بَ هْقع در حیي تغییز ریت ّ ریتن بیواراى
- 9ضٌاسایی اقذام فْری ّ اّرژاًسی در صْرت ًیاس بیواراى((ACLS
 - 10آضٌایی با باستْاًی بیواراى قلبی بسرتی در ّاحذ CCU
 - 11پی بزدى ّ پزداخنت بَ آهْسش بیواراى بسرتی در تغییز سبک سًذگی ّ ارتقا
سالهتی ّ پیگیزی تذاّم درهاى
ىدف سٌم)  :هيارهتای بین فردی
- 1هؼاُذٍ ّ ػزکت در چگًْکی تزخْرد تا پزطٌل تخغ  ،داًؼدْیاى ّ هزتی
- 2ػٌاطایی اُویت ارتثاط تیي طایز گزٍّ ُای درگیز در اهز درهاى تیوار
- 3ػٌاطایی اُویت ارتثاط غیز کالهی در تزخْرد تا تیواراى ّ کادر درهاى
- 4آػٌایی ّ کارتزد ػیٍْ اؿْل ثثت ّ گشارع ًْیظی در ّاحذ CCU
هدف چهارم) :سازماودهی و اجرایی مراقبت
 - 1هؼاُذٍ رّیکزد چٌذ تخؼی در اهز هزالثت ّدرهاى اس تیواراى
 - 2ػٌاطایی هحل ّ ػیٍْ اطتفادٍ اس دارُّا ّ تدِیشات السم در هْارد اّرژاًظی ( طاکؼي  ،تزالی اّرژآًظی ،دیفیثزالتْر )..
 - 3آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ ّ تدِیشات هْخْد در تخغ CCU
 - 4پی تزدى تَ اُویت ایداد آراهغ ّ طکْت در ّاحذ ّ اطتزاحت ّ خْاب در تیواراى
- 5آػٌایی ّ کارتزد تا طیاطت ُا ّ پزّتکل ُایی خاری در ّاحذ ( ccuػزّع اًفزیْى  ، TNGاطتزپتْکیٌاس)....
ىدف پنجن )  :تٌسعو دانش فردی ً حرفيایی

ً -1طاى دادى رّیکزد هثبت ًسبت بَ اهز یادگیزی هطالب هزبْط بَ
CCU
 -2اضتیاق بَ درهیاى گذاضنت جتزبیات ّ هطالب با دیگزاى
- 3ضزکت در فعالیت ّ ًْضنت یادگیزی اًعکاسی (باساًذیطی)

تزرطی ّ ػٌاخت ّ هزالثت استیوار در تخغ ccu
ػزکت در تحْیل تخغ ؿثح
ػزکت در ّیشیت تیوار خْد
هزالثت اس تیوار خْد تزاطاص فزایٌذ پزطتاری
رػایت اطتاًذارد ُای پزطتاری در پزّطدزُا

هزالثت کل ًگز ّ کارتزد داًغ ّػلن ٌُّز پزطتاری
لادر تَ ػٌاطایی ػالین ایظکوی در ًْار للثی تیوار خْد
لادر تَ ػٌاطایی اًْاع آریتوی در تیوار خْد
آػٌایی ّ اخزای دطتْرات دارّیی تیوار
تفظیز ّ تطثیك ًتایح آسهایؼگاُی تا ػالین تالیٌی
آهْسع تَ تیوار ّ خاًْادٍ اّ
پذیزع ّ اًتمال تیوار خْد
هؼاُذٍ یا ػزکت فؼال ّ ACLSاحذ ccu

سهاى

سهاى

تطْر کاهل

ًظثتا کاهل

تا راٌُوایی

اًدام ًالؾ

ػذم تْاًایی

هؼاُذٍ ًؼذ

تطْر کاهل

ًظثتا کاهل

تا راٌُوایی

اًدام ًالؾ

ػذم تْاًایی

هؼاُذٍ ًؼذ

هؼاُذٍ یا ػزکت فؼال  ACLSسایز ّاحذ ُای بیوارستاى

کارتزد تدِیشات ّ لْاسم تخغ
کارتزد ّتؼییي هحل لیذ ُای هاًیتْر
تؼییي هحل ّگزفتي ًْار للثی  12لیذی
آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ ػْک
آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ طاکؼي
آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ الراًظکْپ
آػٌایی ّ کارتزد پوپ اًفشیْى
آػٌایی ّ کارتزد دطتگاٍ طزًگ اًفشیْى

سهاى

تطْر کاهل

ًظثتا کاهل

تا راٌُوایی

اًدام ًالؾ

ػذم تْاًایی

هؼاُذٍ ًؼذ

دارُّای تخغ ccu
آػٌایی ّ کارتزد دارُّای ضذ آریتوی
آػٌایی ّ کارتزد دارُّای آًتی گْاگْالًت
آػٌایی ّ کارتزد دارُّای تزّهثْلیش کٌٌذٍ
آػٌایی ّ کارتزد دارُّای هخذر
آػٌایی ّ کارتزد دارُّایوْرد هـزف در ACLS

سهاى

تطْر کاهل

ًظثتا کاهل

تا راٌُوایی

اًدام ًالؾ

ػذم تْاًایی

هؼاُذٍ ًؼذ

فؼالیت ُای هذیزیتی ccu
آػٌایی ّ رػایت اؿْل حاکن در ccu
آػٌایی تا ًحٍْ هذیزیت ccu
ارایَ راُکار تزای تِثْد اهز هزالیت

سهاى

تطْر کاهل

ًظثتا کاهل

تا راٌُوایی

اًدام ًالؾ

ػذم تْاًایی

هؼاُذٍ ًؼذ

تْسعَ داًص فزدی ّ حزفِایی
ػزکت در کٌفزاًض رّساًَ تخغ
اًگیشٍ تحث ّ یادگیزی هطالة خذیذ
اطتفادٍ اس هطالة خذیذ ّ تَ رّس در ارایَ هطالة

سهاى

تطْر کاهل

ًظثتا کاهل

تا راٌُوایی

اًدام ًالؾ

ػذم تْاًایی

هؼاُذٍ ًؼذ

فرم وىشته ژوروال اوعکاسی
رخذاد :تْؽیف آًچَ کَ اتفاق افتادٍ
...............................................................
............................................................................................................
احظاطات :داًؼدْ احظاطات ّ تفکزع را ًظثت تَ آى هْضْع ثثت می کٌذ.
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تحلیل :داًؼدْ تزداػت خْد را اس رخذاد هی ًْیظذ.
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اطتٌتاج :چَ الذام دیگز ی داًؼدْ م ی-تْاًذ اًدام دُذ را م ی ًْیطذ......................................
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............................................................................................................
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تزًاهَ اخزایی :در ؿْرت تکزار ایى رخذاد داًؼدْ چَ الذام ی م ی کٌذ؟ ...........................
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................................................................................................................................................
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یادگیری :داًؼدْ آًچَ کَ اس ایى رخذاد یاد گزفتَ را ثثت م ی کٌذ.
...........................................................................................................................................................................
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پیىست تفسیر وىار قلبی بیمار

 -1هحاطثَ ریت
 -2ریتن ( ًزهال  ،غیز ًزهال ،اًْاع آریتوی ّ تلْک ُا )
 -3تزرطی اسًظز ایظکوی ّ آًفارکت
 -3الذام هزالثتی ّ درهاى

گسارش یک مىرد شرکت در :ACLS
هطالب :علت بزّس  ،عالین ،اقذاهات اجنام ضذٍ(دارُّاّ ضْک) ،هْفقت آهیش بْدى ّ ًبْدى آى

وظایف داوشجى
ارایَ دّ هْرد گشارع پزطتاری تپْطت

سهاى تحْیل
-1یکؼٌثَ ُفتَ دّم
 -2طؼٌثَ ُفتَ دّم
 -1چِارػٌثَ ُفتَ اّل
 -2دّػٌثَ ُفتَ دّم
تؼییي تا اػضا گزٍّ داًؼدْیاى

گشارع یک هْرد ػزکت در : ACLS

ارایَ در ؿْرت ػزکت

تفظیز ًْار للثی تیوار

دّػٌثَ ُفتَ اّل
طؼٌثَ ُفتَ دّم
تا اًتخاب هزتی

ارایَ دّ هْرد ژّرًال تا فزم پیْطتی
ارایَ کٌفزاًض تیي تخؼی اًتخاب ػذٍ

ػزکت در کذ  CPRتیوارطتاى

اوتظارات عمىمی
حضْر تَ هْلغ
رػایت پْػغ ّ ظاُز ػوْهی
ػزکت فؼال در اهز آهْسع تالیٌی
احظاص هظْلیت در کار
داػتي اػتواد تٌفض
تزد تاری ّ اًتماد پذیز تْدى
داػتي ػداػت

ُویؼَ

اکثزا

تٌذرت

غیز لاتل لثْل

تحْیل ّ کٌتزل تْطظ هزتی

دیذٍ ًؼذ

سهاى دّرٍ

اهتیاس

تْضیحات

قدرت مهارت در برقراری ارتباط با بیمار،
پرسنل و مربی

مىارد و مىضىعات کىفراوس قابل ارایه تىسط داوشجىیان
 ، CPR:آموزش بً بیمار ،کىترل  ، C/Pگروي بتا بلوکرٌا و مخذرٌا شامل  :ایىذرال  ،متورال و ...مرفیه وپتیذیه،
گروي کلسیم بلوکرٌا شامل  :وراپامیل  ،دیلتیازیم و اداالت ،ترومبولیتک ٌا ضذ ا وعقادٌا شامل استرپتوکیىاز ٌ ،پاریه
و وارفاریه و ، ...داروٌای ضذ اریتمی بطىی لیذوکائیه  ،امیودارون و پروکاویه امیذ  ،داروٌای ضذ اریتمی دٌلیس ی
دیژکسیه  ،و  ، ....اربتمی ٌای قلبی  ، U/A –MI ،مذیریت واحذ ccu

