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مقدمه:
هَلؼیت اٍرصاًظ سهبًی هغزح هی ؽَد وِ ٍضؼیت جغوبًی یب رٍاًی ثیوبر ثغَر ًبگْبًی آعیت ثجیٌذ ٍ اگز ثزای چٌیي فزدی
الذاهبت درهبًی فَری اًجبم ًؾَد ،دچبر هزي خَاّذ ؽذ .لذا اػضبء تین درهبًی خصَصب پزعتبراى هَظف ثِ ارایِ ی درهبى ٍ
هزالجت آگبّبًِ ٍ هجتٌی ثز ؽَاّذ ثیوبر هی ثبؽٌذ .ایي افزاد ثبیذ دارای داًؼ ،هْبرتً ،گزػ وبفی ٍ همیذ ثِ رػبیت اصَل اخاللی ٍ
لبًًَی در ولیِ سهیٌِ ّبی پزعتبری ثبؽـ ٌذ .ایي وبرآهَسی ثِ داًؾجَ ووه خَاّذ وزد تب ولیِ داًؼ ّبی تئَری ٍ هْبرت ّبی ػولی
فزاگزفتِ ی خَد را ثز اعبط ًیبس ثیوبر ،تؾخیص ّبی پزعتبری ٍ اٍلَیت ّبی هَجَد در هحیظ ثبلیي ثِ وبر ثگیزدّ .وچٌیي داًؾجَ را
در ثىبرگیزی اصَل آهَسػ ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ در توبهی هزاحل پذیزػ ،ثغتزی ٍ تزخیص ٍ رػبیت اصَل ایوٌی ثیوبر ٍ وٌتزل
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ػفًَت تَاًوٌذ هی ًوبیذ .اهـیذ اعت داًؾجَیبى ثب توزیي هْبرت ّبی پزعتبری در وٌبر داًؼ افشایی در ارائِی هزالجت ایوي ثِ ثیوبراى
در هَلؼیت اٍرصاًظ هَثزتز ؽًَذ.

هدف کلی:
در ایي وبراهَسی داًؾجَ ثِ فزاگیزی ٍ وغت هْبرت ًحَُ ارتجبط ثب ثیوبر  ،پذیزػ ثیوبر در ثخؼ ٍ ارسیبثی اٍلیِ اس ثیوبراى در
ثخؼ اٍرصاًظ پزداختِ ٍ هْبرت ّبی پزعتبری آهَختِ ؽذُ در درط اصَل پزعتبری را ثب رػبیت اصَل ایوٌی ٍ تحت ًظب رت اعبتیذ
هزثَعِ ثز رٍی ثیوبراى ثِ اجزا در هی آٍرًذ

اهداف رفتاری:
در پبیبى وبرآهَسی  ،اًتظبر هی رٍد وِ داًؾجَ ثب هْبرت ٍ اعتمالل ثیؾتزی لبدر ثبؽذ:
 -1ثِ لَاًیي آهَسؽی تٌظین ؽذُ جْت وبرٍرسی ٍ همزرات هَجَد در ثخؼ اٍرصاًظ احتزام ثگذارد.
 -2اصَل اخاللی را در ارایِ ی هزالجت ثِ ثیوبر ،ارتجبط ثب خبًَادُ ی ثیوبر ٍ عبیز ارایِ دٌّذگبى خذهبت رػبیت ًوبیذ.
 -3ثِ هغئَلیت ّبی لبًًَی خَد در ارتجبط ثب ثیوبر ػول ًوَدُ ٍ در جْت ارایِ ی هزالجت هَثز ثب عبیز اػضبی تین درهبى ّوىبری
ًوبیذ.
 -4ثب ثیوبر ،خبًَادُ ی ٍی ٍ عبیز ارایِ دٌّذگبى خذهبت ارتجبط هٌبعت ثزلزار ًوبیذ.
 -5در هَلؼیت ّبی اٍرصاًغی تَاًبیی اًجبم عزیغ ٍ دلیك هزالجت ّبی هَرد ًیبس را داؽتِ ثبؽذ.
 -6ایوٌی ثیوبر هبًٌذ ؽٌبعبیی صحیح ثیوبر ،پیؾگیزی اس عمَط ٍ هزالجت اس اًَاع وتتزّب ٍ اتصبالت را در هزالجت اس ثیوبر رػبیت
ًوبیذ.
 -7اصَل وٌتزل ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی هبًٌذ رػبیت ثْذاؽت دعتْب ،اصَل دفغ ٍ تفىیه پغوبًذّبی ثیوبرعتبًی ٍ هزالجت ّبی
پظ هَاجِْ ی ؽغلی را رػبیت ًوبیذ.
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 -8ثیوبراى ٍارد ؽذُ ثِ ثخؼ تزیبص را ثز اعبط رٍػ  ESIثِ عَر صحیح اٍلَیت ثٌذی ًوَدُ ٍ ثِ ثخؼ ّبی هختلف اٍرصاًظ
تحَیل دّذ.
 -9هزالجت ّبی اٍلیِ ی ثیوبر جذیذ را هجتٌی ثب ًیبس ّبی ٍی ٍ پظ اس اًجبم ثزرعی ٍ ؽٌبخت عزیغ ارایِ وٌذ.
 -11ثزای اًجبم ثزرعی ٍ ؽٌبخت دلیك ضوي ثزلزاری ارتجبط صحیح ثب ثیوبر ٍ خبًَادُ ی ٍی ،اس هٌبثغ ٍ رٍػ ّبی هختلف هبًٌذ
هؼبیٌِ ی فیشیىی ثیوبر ،ثزرعی عَاثك ،پزًٍذُ ٍ ...اعتفبدُ ًوبیذ.
 -11ثزاعبط ثزرعیّبی اًجبم ؽذًُ ،یبسّبی هزالجتی ٍ آهَسؽی ثیوبر هزثَعِ را عزاحی ًوبیذ.
 -12ثب ووه ثیوبر ،خبًَادُ ٍ دیگز ارایِ وٌٌذگبى خذهبت ،اّذاف هزالجتی لبثل دعتیبثی را ثز اعبط تؾخیصّبی پزعتبری عزاحی
ًوبیذ.
 -13هتٌبعت ثب سهبى ٍ اهىبًبت هَجَد در ثخؼ ،تذاثیز هزالجتی هٌبعت جْت دعتیبثی ثِ اّذاف ٍ تؾخیص ّبی پزعتبری تؼییي ؽذُ
را عزح ریشی ،اجزا ٍ ًتبیج را ارسیبثی ًوبیذ.
ً -14وًَِی خَى ،ادرار ٍ هذفَع ٍ  ...جْت آسهبیؾبت هختلف ّوبتَلَصی ،ثیَؽیوی ،عزٍلَصی ٍ وؾت را عجك اصَل اعتبًذارد تْیِ
ًوبیذ.
 -15ضوي پیگیزی ًتبیج پبراولیٌیه ثیوبرً ،غجت ثِ همبدیز غیز عجیؼی حغبط ثَدُ ٍ آًْب را در وٌبر وٌتزل ثب ؽزایظ ثبلیٌی ثیوبر ثِ
پشؽه هؼبلج ٍ هغئَل ؽیفت گشارػ دّذ.
ً -16ىبت هزثَط ثِ آهبدگی لجل ٍ هزالجت پظ اس رٍؽْبی تؾخیصی را ثزای ثیوبر ٍ خبًَادُ ی ٍی آهَسػ دّذ.
 -17اس سهبى پذیزػ تب تزخیص یب اًتمبل اس ثخؼ اٍرصاًظ ،آهَسػّبی هَرد ًیبس ثیوبر ٍ خبًَادُ ی ٍی را ثز اعبط اصَل اعتبًذارد
ارائِ دّذ .ایي آهَسػ ّب ثز حغت ؽزایظ هی تَاًذ ؽبهل آهَسػ آؽٌبیی ثب ثخؼ ٍ همزرات هَجَد ،آؽٌبیی ثب ثیوبریً ،حَُی
هصزف دارٍّب ،رصین غذایی ،هیشاى فؼبلیت ٍ  ...ثبؽذ.
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 -18پزٍعیجزّبی پزعتبری ؽبیغ در ایي ثخؼ هبًٌذ وٌتزل ٍ چبرت ػالین حیبتی ،اوغیضى درهبًی ،لزار دادى عًَذ فَلی ،جبیگذاری
عًَذ هؼذُ ،اًجبم گبٍاص ٍ الٍاص ،هبیغ درهبًی ،دارٍ درهبًی ٍ هحبعجبت دارٍیی ،خَىگیزی ٍریذی  ،ثزلزاری راُ ٍریذی، ،وٌتزل
جذة ٍ دفغ هبیؼبت را اًجبم ثذّذ.
 -19پزٍعیجزّبیی هبًٌذ آتل گیزی ،پبًغوبى را تحت ًظبرت اًجبم دّذ.
 -21اوغیضى درهبًی ٍ پبیؼ تٌفغی ثیوبر را ثِ عَر صحیح ٍ اصَلی اًجبم دّذ.

نحوه کارآموزی:
در رٍس اٍل وبرآهَسی اّذاف وبرآهَسی ،عزح درط ػولی ٍ فزهْبی ارسؽیبثی را ثِ داًؾجَیبى ارائِ ٍ ؽزایظ وبر در اٍرصاًظ را
ثزای داًؾجَیبى ؽزح دادُ خَاّذ ؽذ.
در رٍسّبی ثؼذی داًؾجَیبى ثزاعبط عزح درط ػولی ٍ ثز اعبط اّذاف آهَسؽی فؼبلیت هیىٌٌذ.
پیؼ اسهَى در هَرد اًجبم ّز پزٍعیجز در ّوبى هحیظ اٍرصاًظ گزفتِ خَاّذ ؽذ( .در صَرت صالحذیذ هزثیبى آهَسؽی(
اًجبم تىٌیٌه ًوبیؾی ثزای ّز پزٍعیجز تَعظ هزثی هزثَعِ ٍ یب تَعظ ّوتب((peer educationدر صَرت صالحذیذ هزثیبى
آهَسؽی) اًجبم پظ اسهَى پظ اس اًجبم تىٌیه ًوبیؾی ثصَرت فزد ثِ فزد در ّوبى رٍس ٍ ثزای ّوبى پزٍعیجز(در صَرت صالحذیذ
هزثیبى آهَسؽی.

وسايل کمك آموزشی:
ثز اعبط الي ثَن ارسؽیبثی وبراهَسی وِ ثب تَجِ ثِ اّذاف درط تْیِ ؽذُ ارسؽیبثی اًجبم هی گزدد

روش تدريس:
 تکنیك نمايشی:
درایي رٍػ ،اثتذا ثِ ؽیَُ عخٌزاًی در حبلیىِ داًؾجَیبى ٍعبیل هَرد ًیبس هْبرت هَرد آهَسػ را در رٍثزٍی خَد هؾبّذُ هیىٌٌذ،
فلغفِ ٍ ّذف وبر ثزای آًْب تَضیح دادُ هی ؽَد)(Tellعپظ ًحَُ اًجبم ّز پزٍعیجز تَعظ هزثی ثزای داًؾجَیبى تَضیح ٍ ًؾبى
دادُ ؽذ) .(Demonstrationدر ایي هزحلِ هزثی در صَرت لشٍم عؼی خَاّذ وزد تب هَارد هزثَعِ را ثصَرت اًجبم ًوبیؼ ثز
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رٍی هبًىي ٍ ّوچٌیي ثب اعتفبدُ اس عت ٍ ٍعبیل ٍالؼی هَجَد در اٍرصاًظ ًوبیؼ ٍ تَضیح دّذ .هزثی در توبم توزیي ّب ی ػولی
جْت ًظبرت ٍ رفغ اؽىبل ثٌبثز ًظز ایؾبى حضَر خَاّذ داؽت .داًؾجَ ػالٍُ ثز هؾبّذُ اًجبم فزآیٌذ هَرد آهَسػ تَعظ هزثی ٍ
پیؼ اس ایٌىِ خَد ،ؽخصب ًثِ اًجبم هزاحل پزٍعیجز ثپزداسد ،هزاحل اًجبم فزایٌذّب را ثز رٍی ثیوبر غیز ٍالؼی در ّوبى اٍرصاًظ ٍ ثب
ّوبى ٍعبیل ٍ ؽزایظ اًجبم دادُ (در حضَر هزثی) ٍ عپظ ثز رٍی ثیوبر ٍالؼی تحت ًظبرت اعتبد اًجبم هیذّذ). (ACTION

 تکنیك دقت و سرعت:
در ایي رٍػ پظ اس اًجبم درعت پزٍعیجزّب ثب اعتفبدُ اس تىٌیٌه ًوبیؾی ،اس داًؾجَیبى خَاعتِ هی ؽَد تب ّوبى پزٍعیجز را در
رٍسّبی ثؼذی ثز اعبط سهبى گزفتِ ؽذُ تَعظ هزثی اًجبم دّذ .ثذیي صَرت سهبى السم ثزای اهبدُ ًوَدى فزایٌذ ٍ ّوچٌیي اًجبم
فزایٌذ تَعظ هزثی گزفتِ ؽذُ ٍ در ّوبى سهبًجِ داًؾجَ ثبسخَرد دادُ هی ؽَد .پظ اس اًجبم پزٍعیجزّب ثب اعتفبدُ اس ایي دٍ تىٌیٌه،
ارسؽیبثی ثِ صَرت 361درجِ (ارسیبثی تَعظ داًؾجَّ ،وگزٍّی ٍ هزثی) اًجبم خَاّذ ؽذ

اساس ارزشیابی عملی:
ثز اعبط الي ثَن ارسؽیبثی وبراهَسی وِ ثب تَجِ ثِ اّذاف درط تْیِ ؽذُ ارسؽیبثی اًجبم هی گزدد

سیاست ها و قوانین در کارآموزی:
در صَرت تبخیز ثیؼ اس حذ ( حذ اوثز تب 11دلیمِ ) اعتبد هی تَاًذ اس حضَر داًؾجَ در هحل وبراهَسی جلَگیزی ًوَدُ ٍ داًؾجَ
را ثِ هذیزگزٍُ ارجبع دّذ ٍ آى رٍس غیجت هحغَة هی ؽَد.
در صَرت غیجت غیز هجبس ثیؼ اس ً1/11وزُ وبراهَسی صفز خَاّذ ثَد.
در صَرت غیجت هجبس ثیؼ ار 1/11درط هزثَعِ حذف خَاّذ ؽذ.
گَاّی پشؽه ثب تبئیذ پشؽه هؼتوذ  ،فَت ًشدیىبى درجِ یه  ،غیجت ثب ّوبٌّگی (هَافمت هذیز گزٍُ ٍ اعتبد ) اس هَارد غیجت هجبس
هحغَة هی ؽَد.
در صَرت غیجت هجبس ووتز اس 1/11وبراهَسی ججزاًی هؼبدل سهبى غیجت اًجبم ؽَد.
در صَرت غیجت غیز هجبس ووتز اس  1/11ػالٍُ ثز ججزاى دٍ ثزاثز آى ثِ اسای ّز رٍس غیجت یه ًوزُ اس ارسؽیبثی وغز خَاّذ ؽذ
هٌبثغ:

5



راٌّوبی اجزای هْبرتْبی ثبلیٌی 1391 ،تألیف جوؼی اس اعبتیذداًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اصفْبى



ً یه رٍاى هٌفزد هالحت .وتبة جبهغ فَریت ّبی پزعتبری .تْزاى :اًتؾبرات ًَرداًؼ .چبح اٍل،



غفبری فبعوِ ٍ ؽوغؼلی ًیب ػجبط .پزعتبری فَریت ّب ٍ حَادث غیزهتزلجِ ثب تبویذ ثز تزیبص .تْزاى :اًتؾبرات ثؾزی .چبح
اٍل1385. .



ًیه رٍاى هٌفزد هالحت ،آتؼ سادُ فزٍساى ،سّزی اًجَّی عیوب .ادارُ هصذٍم دچبر تزٍهب .تْزاى :اًتؾبرات ًَر داًؼ.چبح اٍل1385

Brunner and Suddarth’s Text Book Of Medical Surgical Nursing (٠١th ed).Philadelphia
.Lippincott.٨١١٢

جدٍل زهبى بٌدی کبراهَزی اٍرشاًس
اّداف

رٍز
رٍس اٍل

آؽٌبیی ثب لغوت ّبی هختلف ثخؼ اٍرصاًظ ٍ لَاًییي ٍ همزارات وبراهَسی  .اهتحبى وتجی

رٍس دٍم

آؽٌبیی ثب عیغتن تزیبص ثیوبرعتبى

رٍس عَم

آؽٌبیی ثب ارسیبثی اٍلیِ ثیوبر در ثخؼ اٍرصاًظ

رٍس چْبرم

آؽٌبیی ثب پزٍعیجزّبی پزعتبری ؽبیغ در ثخؼ اٍرصاًظ هبًٌذ وٌتزل ٍ چبرت ػالین حیبتی ،اوغیضى
درهبًی ،جبیگذاری عًَذ هؼذُ ،اًجبم گبٍاص ٍ الٍاص ،هبیغ درهبًی ،دارٍ درهبًی ٍ هحبعجبت دارٍیی ،خَى-
گیزی ٍریذی  ،ثزلزاری راُ ٍریذی،

رٍس پٌجن

آؽٌبیی ثب اًَاع رٍػ ّبی آتل گیزی  ،گچ گیزی ٍ جباًذاسی ّب
آؽٌبیی ثب اتبق ػول اٍرصاًظ ٍ اًَاع عَچَرّب

رٍس ؽؾن

هزٍر ٍ توزیي

رٍس ّفتن

هزٍر ٍ توزیي

رٍس ّؾتن

هزٍر ٍ توزیي

رٍس ًْن

هزٍر ٍ توزیي

رٍسدّن

هزٍر ٍ توزیي  .اهتحبى پبیبى وتجی
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