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 قلبی کرونری/ عروق مراقبت واحد 

 (ccu)از مراقبت به که است بیمارستان در بخشی 

 های اختالل ناپایدار آنژین قلبی های حمله دچار بیماران

 درمان و پایش که قلبی عوارض سایر عمالً و قلبی ریتم

 در سیو سی بخش عمده ویژگی پردازدمی دارند مداوم

 ریتم مداوم پایش یا متری تله دورسنجی بودن دسترس

 امکان کار این است الکتروکاردیوگرافی وسیله به قلب

 پیش بهبود و قلبی شوکه یا داروها با است زود مداخله

 اختالل دچار بیماران کندمی فراهم را بیماری آگاهی

 انفارکتوس قلبی حمله به مبتال بیماران قلب ریتم

 نخستین برای که قلبی درد ناپایدار آنژین یا ای میوکارد

 شده تشکیل قبل به نسبت یا است آمده وجود به بار

 شوند می پذیرش و یو سی سی  در معمول طور به است

 یو سی سی در شدن بستری دالیل سایر 

 قلب ریتم خاص اختالل یک دهلیزی فیبریالسیونشامل 

 شود می است ضروری آن برای شدن بستری  عموما که

 در پذیرش قلبی انسداد مانند نیز دیگر مواردی و

 است استاندارد درمان یک یو سی سی 

 آمدند وجود به هنگامی ۰۶۹۱ دهه در ها یو سی سی 

 کارکنان وسیله به بیماران دقیق پایش که  شد روشن که

 اقدامات و عروقی قلبی احیای دیده تعلیم ویژه طور به

 بیماری عوارض از ناشی میر و مرگ تواندمی پزشکی

 در یو سی سی از توصیف دهند کاهش را عروقی -قلبی

 جامعه از جولیان دزموند دکتر وسیله به ۰۶۹۰ سال

 نخستین بعدها که شد بیان بریتانیا صدری قفسه

 سال در ادینبورو در سلطنتی درمانگاه در را یو سی سی 

 نهاد بنیان ۰۶۹۱

  (ccu)یو سی سی بخش پرستار کیف شرح 

 بیمار مدارک و بیمار تحویل و پذیرش -۰

 گزارش و آنها ثبت و الزم فیزیکی معاینات انجام -2

 است ضروری موارد

  درد تسکین جهت تدابیر و درد وضعیت ارزیابی -3

 کارگیری به و خانواده و بیمار روانی روحی حمایت -۱

 اضطراب کاهش جهت سازی آرام های روش

 و تشخیصی های روش انجام جهت بیمار سازی آشنا -۵ 

  درمانی

 حمایت منظور به پرستاری تدابیر کارگیری به هئارا -۹

 تشخیصی های روش انجام حین در بیمار روانی و جسمی

 غیرتهاجمی و تهاجمی درمانی و



 مختلف های ریتمی دیس تشخیص قلب مانیتورینگ -7

 در فوری اقدامات انجام و لزوم صورت در پزشک به اطالع

 خطرناک های ریتمی دیس بروز صورت

 و تشخیصی روشهای انجام از پس الزم های مراقبت -8

 آنژیوگرافی مانند تهاجمی روشهای خصوص به درمانی

 همودینامیک وضعیت کنترل قبیل از میکر پیس گذاشتن

 خود از مراقبت آموزش و درمانی روشهای عوارض کنترل

  خانواده و بیمار به

 مراحل انجام جهت درمان همکاری و هماهنگی-۶

  مددجو وضعیت به توجه با قلبی بازتوانی مختلف

 زمینه در خانواده و مددجو به آموزش و مشاوره -۰۱

 در مراقبت و خود از مراقبت زندگی مناسب های شیوه

 منزل

 ضروری موارد در اینتوباسیون انجام -۰۰

  CPR ریه و قلب احیای اقدامات شروع و کرد اعالم -۰2

  ضروری موارد در شوک DC کارگیری به و تنظیم-۰3

 سی سی بخش روتین پرستاری هایمراقبت انجام -۰۱

  مددجو استراحت و فعالیت تعدیل منظور به یو

 ضروری مورد گزارش بخش روتین آزمایشات بررسی-۰۵

 پزشک به

 تراشه لوله و هوایی راه ترشحات ساکشن -۰۹ 

  osotracheal' Nasotracheal تراکیاستومی

 خانواده و بیماران از روانشناختی هایحمایت انجام  -۰7

 بیمار

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

 سی سی یو

 
 

 

Emil: kashani@skums.ac.ir 

 گرد آورنده و تنظیم : حمیرا صالحی

 تایید کننده : دکتر محمد عبدالعظیمی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 


