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ٔمذٔ:ٝ
مارٍرسی در عزصِ ( )Nursing Internshipتا ّذف تسْیل گذر اس هزحلِ داًشجَیی تِ پزستاری هستقل عزاحی شذُ استّ .ذف اس اجزای ایي
دٍرُ مسة هْارت در اًجام ٍظایفی است مِ در شزح ٍظایف پزستار آٍردُ شذُ است .السهِ هْارت در اًجام هزاقثتّای پزستاری ،حضَر توام ٍقت،
ماهل ٍ هٌظن در شیفت ّای هقزر در تخش ّای تالیٌی ،ارائِ خذهات ٍ اًجام هستقلً ،یوِ هستقل ٍ تا ًظارت هزاقثتّا تِ هٌظَر مسة هْارت در
آًْا هیتاشذ.
اٞذاف وّي:
اٞذاف دٚس ٜوبسٚسصی :
اِف -فزاّن ًوَدى فزصتی تزای داًشجَیاى پزستاری جْت تقَیت هْارت ّای پزستاری در تخش ّای ٍیضُ (ّ ٍ CCU, ICUوَدیالیش) ،مارتزد
داًش در هَقعیت ّای تالیٌی ٍ ًشاى دادى شایستگی در پزٍسیجزّا ٍ هْارت ّای عولی.
ة -تسْیل اًتقال تِ ًقش حزفِ ای.
اٞذاف سفتبسی:
دس پبیبٖ دٚس ٜی ایٙتشؿیپي ا٘تظبس ٔي سٚد دا٘ـدٛی وبسٚسص:
 -1تا سیاست ّا ٍ خظ هشی ّا ٍ پزٍسیجزّا ی تخش آشٌا شَد.
 -2داًش ًظزی خَد را در هحیظ ّای مارٍرسی تنارگیزد.
 -3هْارت تزرسی ٍ شٌاخت سزیع ٍ هْارت ّای تالیٌی داًشجَ ارتقا یاتذ.
 -4تَاًایی عولنزد هستقل ٍ تنارگیزی هذاخالت هٌاسة پزستاری ،داًشجَ افشایش یاتذ.
 -5ارتثاعات حزفِ ای تا تیوار ٍ اعضای سایز حزف هزتثظ (هاًٌذ پششنی ،تغذیِ ٍ )....تزقزار ًوایذ.
 -6هزاقثت تا میفیت ٍ ساسهاى دّی شذُ تز اساط فزایٌذ پزستاری تِ تیوار ارائِ دّذ.
دا٘ـدٛیبٖ ٔٛظف ٞؼتٙذ اص ٔمشسات دٚس ٜی وبسٚسصی ٌّٔغ ٘ ٚؼجت ث ٝػُٕ ث ٝآٟ٘ب ٔتؼٟذ ثبؿٙذ.
هٛاثي ٔ ٚمشسات دٚس ٜی وبسٚسصی دس ػبیت دا٘ـىذ ٜپشػتبسی ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ.

سٚؽ تذسیغ:
حٕبیت آٔٛصؿي ػّٕي  ٚػّٕي كحیح تٛػي ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي  ٚػش پشػتبس ثخؾ تحت ٘ظبست اػبتیذ ٘بظش
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ٌش ٜٚآٔٛصؿي ٔـبسوت وٙٙذّ :ٜوناراى آهَسشی هزمش درهاًی ٍ سزپزستاراى تخش ّا
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ؿشح ٚظبیف ػشپشػتبساٖ ٕٞ ٚىبساٖ آٔٛصؿي دس ػبیت دا٘ـىذ ٜپشػتبسی ٔ ٚبٔبیي ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ.

٘ح ٜٛاسصؿیبثي دا٘ـدٛیبٖ دس دٚس ٜی ایٙتشٖ ؿیپي ثخؾ ٞبی ٚیظّ ٍ CCU, ICU( ٜوَدیالیش)
-1توام مارٍرساى اس رٍس اٍل تحت ّذایت ٍ ًظارت سزپزستارّ/ونارآهَسشی ٍ استاد ًاظز قزار خَاٌّذ گزفت.
-2توام فعالیت ّا ٍ رفتارّای داًشجَ در عَل دٍرُ مارٍرسی در ارسشیاتی پایاى دٍرُ هذ ًظز قزار خَاّذ گزفت.
هقیاط ارسشیاتی تزای استاد ًاظزّ/ونارآهَسشی هقیاط سِ قسوتی سیز هی تاشذ:
تؼشیف

ٔمیبع اسصؿیبثي
ماهال رضایت تخش

رفتار هَرد ارسشیاتی ّویشِ در داًشجَ هشاّذُ شذُ است.

تاحذٍدی رضایت تخش

رفتار هَرد ارسشیاتی گاّی اٍقات در داًشجَی مارٍرس دیذُ هی شَد

غیز رضایت تخش

رفتار هَرد ارسشیاتی تِ ًذرت یا ّیچگاُ در داًشجَ دیذُ ًوی شَد.

تٛخ:ٝ
-

دا٘ـدٛٔ ٛظف اػت آیتٓ سا ثٌٛس وبُٔ ا٘دبْ  ٚاص اػتبدٕٞ /ىبسآٔٛصؿي ٔشث ًٝٛأوبء ثٍیشد.

-

دس كٛست ٚخٛد أىبٖ اخشای ٟٔبست ٔشث ًٝٛدس ثخؾ ،دا٘ـدٛٔ ٛظف ث ٝا٘دبْ  ٚاخز أوبء اػت.

-

اسصیبثي ٟ٘بیي دا٘ـد ٛدس دٚس ٜوبسٚسصی ثش ػٟذ ٜاػتبد  ٚثب دس ٘ظشٌشفتٗ ٕ٘ش ٜوؼت ؿذ ٜاص ػشپشػتبسٕٞ ،ىبسآٔٛصؿي ،سا٘ذ
ثبِیٙي  ٚاسائ ٝوبسپٛؿٔ ٝي ثبؿذ.

هدف و جایگاه آموزضی کارپوضه:
مارپَشِ اتشاری تزای حفظ هستٌذات هزتثظ تا فعالیت ّای داًشجَ در عَل دٍرُ هی تاشذ ٍ .هشایای ارائِ آى شاهل:
ّ .1ذفوٌذ شذى مارٍرسی
 .2افشایش اًگیشُ ٍ صالحیت تالیٌی
 .3جْت اعالم فارغ التحصیلی ٍ یا هعزفی آًاى تزای مار داًشجَیی داًشجَیاى
 .4تحقق اّذاف ٍیضُ تالیٌی در مارٍرسی داًشجَیاى
 .5تزرسی صالحیت تالیٌی داًشجَیاى پزستاری
 .6ثثت دقیق ٍ ماهل تجزتیاات عولای ماِ هٌجاز تاِ هساتٌذ سااسی تجزتیااتً ،وایااى شاذى موثَدّاا ٍ تاال
شَد.
 .7ارتقای عولنزد داًشجَیاى تَسظ اساتیذ تالیي

در جْات رفاع آًْاا های

اجسای کارپوضه :
ً قذ یل هَرد گشار پزستاری ّوناراى تخش
 ثثت  2تا  4تاس اًذیشی در راتغِ تا ارائِ هزاقثت یا اًجام هْارت جْت تیوار ( تز حسة مارٍرسی هزتَعِ)
 داًشجَ هَظف است قثل اس تحَیل مارپَشِ تِ استاد ،اس ماهل تَدى اجشای آى اعویٌاى حاصل ًوایذ.
 مارپَشِ تنویل شذُ در رٍس پایاًی مارٍرسی تِ استاد ًاظ ز ارائِ ٍ در ّواى رٍس ًوزُ ًْایی داًشجَ در مارًوا ثثت گزدد.
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آیتن ّا

ًوزُ
سزپزستار

اسصؿیبثي
كالحیت ػٕٔٛي

تَضیحات

تارم


كالحیت ػٕٔٛي تٛػي ػشپشػتبس ٔٛسد اسصیبثي لشاس خٛاٞذ ٌشفت



ٕ٘ 5ش ٜاص وُ ٕ٘ش ٜدا٘ـد ٛسا ؿبُٔ ٔي ؿٛد.



الصْ اػت ػشپشػتبساٖ لؼٕتي اص ٌضاسؽ وتجي ػّٕىشد دا٘ـدٛیبٖ سا ثب روش
تبسیخ ٘ ٚىبت ٔثجت ٘ ٚىبت ٘یبصٔٙذ اكالح ،دس صٔیٞ ٝٙبی ٔٛسد ثشسػي  ،دس الي

5

ثٛن دا٘ـد ٛثجت ٕ٘بیٙذ .


ٕ٘ش ٜػشپشػتبس دس آخشیٗ سٚص حوٛس دا٘ـد ٛدس ثخؾ داد ٜؿذٟٔ ٚ ٜش  ٚأوب
ؿٛد.



ٕ٘ش ٜكالحیت اختلبكي دا٘ـدٕ٘ 10 ٛش ٜاص ثیؼت ٔي ثبؿذ وٕ٘ 6 ٝش ٜاص آٖ
تٛػي ٕٞىبسآٔٛصؿي ثب تٛخ ٝث ٝػّٕىشد دا٘ـد ٛدس ثبِیٗ داد ٜخٛاٞذ ؿذ.



الصْ اػت ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي دس ا٘دبْ أٛس ٔح ِٝٛث ٝدا٘ـد ٛدس ثخؾ ٔؼئِٛیت
دا٘ـد ٛسا ث ٝػٟذ ٜثٍیش٘ذ ٚدس ٔٛاسد الصْ دا٘ـدٛیبٖ سا ث ٝكٛست ػّٕي ٚ

ًوزُ
ّونار
آهَسشی

اسصؿیبثي
كالحیت

كحیح سإٙٞبیي ٕ٘بیٙذ.
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اختلبكي

الصْ اػت ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي دس سا٘ذٞبی ثبِیٙي دس ؿیفت ٞب ی ٔختّف ثب یه
دا٘ـد ٛث ٝكٛست ویفي ٔیضاٖ اػتفبد ٜی دا٘ـد ٛاص تدبسة ثبِیٙي  ٚا٘ذٚختٝ
ٞبی ػّٕي سا ثشسػي ٕ٘بیٙذ  ٚثب روش تبسیخ ٘ ٚىبت ٔثجت ٘ ٚىبت ٘یبصٔٙذ اكالح،



دس صٔیٞ ٝٙبی ٔٛسد ثشسػي  ،دس الي ثٛن دا٘ـد ٛثجت ٕ٘بیٙذ .
الصْ اػت تىٕیُ خذٕ٘ َٚش ٜدٞي تٛػي ٕٞىبسآٔٛصؿي ،دس آخشیٗ سٚص حوٛس

دا٘ـد ٛدس ثخؾ كٛست ٌشفتٟٔ ٚ ٝش  ٚأوب ؿٛد.


اسصؿیبثي
كالحیت

4

ٕ٘ 4ش ٜاص كالحیت اختلبكي دا٘ـد ٛتٛػي اػتبد ٘بظش  ٚثب تٛخ ٝثٌ ٝضاسؽ سا٘ذ
ثبِیٙي ثجت ؿذ ٜدس الي ثٛن داد ٜخٛاٞذ ؿذ.

اختلبكي


٘ٛؿتٗ
ًوزُ
استاد
ًاظز

ثبصا٘ذیـي ٚ
یبدٌیشی ٞبی

ثبصا٘ذیـي ثیبٍ٘ش تفىش ٘مبدا٘ ٝدا٘ـد ٛدس ثشخٛسد ثب ٔؼبئُ ثبِیٙي اػت.
ثبصا٘ذیـي ثش اػبع اك َٛآٔٛصؽ داد ٜؿذ ،ٜا٘دبْ ٕٞ ٚشا ٜثب یبدٌیشی ٞب ثٝ

2

وبسپٛؿ ٝپیٛػت ؿٛد.

حبكُ ؿذٜ


٘مذ ٌضاسؽ
پشػتبسی

1

ٌضاسؽ پشػتبسی یىي اص ٕٞىبساٖ پشػتبس ثب حفظ ٔحشٔبٍ٘ي ٔـخلبت،
ثبص٘ٛیؼي ؿذ ٚ ٜپغ اص ٘مذ ث ٝوبسپٛؿ ٝپیٛػت ؿٛد.

ٕٞىبساٖ
ثشسػي ٌضاسؽ
ٞبی ثبصدیذ



2

اػتبد دس سا٘ذٞبی ثبِیٙي ث ٝكٛست ویفي ٔیضاٖ اػتفبد ٜی دا٘ـد ٛاص تدبسة
ثبِیٙي  ٚا٘ذٚختٞ ٝبی ػّٕي سا ثشسػي ٔي ٕ٘بیذ  ٚدس وبسٕ٘ب ثجت ٔي ٕ٘بیذ.

ٔف ْٟٛثبصا٘ذیـي
در هحاٍرُ ،تاساًذیشی تِ هعٌی ًگاُ مزدى تِ عقة ٍ در ًظز گزفتي چیشی است ،چٌیي صرف اًذیشی هی تَاًذ تِ تیٌش ٍ یادگیزی هٌجاز
شَد .تاساًذیشی تِ ستاًی سادُ ،تِ عٌَاى "فزایٌذ تزرسی یل تجزتِ عولنزدی هاست .ها آى تجزتِ را تَصایف های مٌاین ،هاَرد تجشیاِ ٍ
تحلیل ٍ ارسیاتی قزار هی دّین ٍ در ًْایت اس آى تجزتِ ٍ تزرسی آى تجزتِ چیش ّایی یاد هی گیزین .در تاساًذیشی ،درك عویق اس تجزتاِ
اس عزیق تزرسی درًٍی صَرت هی گیزد تِ عَری مِ شخص هی تَاًذ رفتار ٍ یا عول خَد را تْثَد تخشذ .تاساًذیشی در علَم پششانی
تِ عٌَاى فزآیٌذ تجشیِ ٍ تحلیل ،پزسشگزی ٍ تفنز اًتقادی ٍ آگاّاًِ در هَرد خَد ٍ عولنزد خَد است.
اس عزیق رًٍذ تاساًذیشی ،داًشجَیاى ٍ پزستاراى شناف ّا ٍ ًیاسّای یادگیزی خَد را شٌاسایی ٍ آى را ماّش هی دٌّاذّ .ان چٌایي تاا
تفنز عویق تز در هَرد تجزتیات ،اس اعتقادات ،ارسشْا ،احساسات ،شخصیت ٍ ًقاط قَت ٍ ضعف عولنزد خَدآگاُ شذُ ،تفنز اًعغاف پذیز
3

ٍ الگَی عولنزد ّذفوٌذ شنل گزفتِ ٍ داًش ٍ یادگیزی ،هْارت استذالل تالیٌی ،حل هسألِ ،ارتثاط تا تیواراى ٍ ّوناراى ،خَد شنَفایی
،حزفِ ای تَدى  ،خَد ّذایت شًَذُ تَدى ،یادگیزی هادام العوز ،هْارت ّای تالیٌی ٍ هذیزیتی ارتقا هی یاتذ .الگَ ّایی تزای تاس اًذیشای
هغزح شذُ است مِ ینی اس ایي الگَ ّا ،الگَی چْار هزحلِ ای تاساًذیشی ارائِ شذُ تَسظ ملة هی تاشذ ماِ در سیاز قازار دادُ شاذُ ٍ
داًشجَیاى جْت ًگار تاس اًذیشی السم است در چْارچَب الگَ تِ تٌظین تاس اًذیشی خَد تپزداسًذ .تْتزیي ٍسیلِ تزای ثثت تاس اًذیشی
دفتزچِ یادداشت رٍساًِ است مِ تْتز است داًشجَیاى تِ ّوزاُ داشتِ تاشٌذ ٍ در ّز رٍس هَارد هَرد ًظز را یاد داشت ًوایٌذ.

•در محيط باليني چه تجربه هاي بدست آورده ايد؟ تجربه ،را شرح دهيد .
•احساسات خود را در مورد تجربه بنويسيد.

Describe

•بخشهاي مختلف تجارب شما كدامند؟
•چه عواملي موجب انجام عمل به صورت فعلي شد؟
•عقايد قواعد و انگيزههاي حاكم بر محيط چيست؟

Analyze

•چه اطالعات و دانش قبلي در تجربه شما كمك كننده بود؟
•چه دانش و اطالعات بيشتري مي توانست در مراقبت از اين بيماران به شما كمك كند؟
• راههاي جايگزيني براي انجام مجدد اين فعاليت كدام اند؟

Theorize

•در آينده چگونه اين دانش و اطالعات جديد را بكار مي بريد؟

Action
شكل : 1الگوي چهار مرحله اي بازانديشي ارائه شده توسط كلب

دس ٌٔبِؼبتي و ٝدس خلٛف تدبسة دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی دس خلٛف ثبص ا٘ذیـي دس آٔٛصؽ پشػتبسی ا٘دبْ ؿذ ٜاػت،
ٔٛاسدی ٌٔشح ؿذ ٜاص خّٕ: ٝ
هي هزاقبتْبي پزستبري را پس اس بزرسي دقيق ٍضعيت بيوبر اس طزيق هطبلعِ پزًٍذُ ،صحبت بب اٍ ٍ ديگز پزسٌل تين درهبًي اًجبم هي
دادم تب هطوئي شَم هزاقبت هي در جْت تأهيي ًيبسّبي اٍ است ،در طي هزاقبت ٍ ًيش ضوي ببساًذيشي ،سعي هيكزدم ارتببط هسبئل
هختلف بيوبرم را درك كٌن .در ًتيجِ ،دقت بيشتزي در تشخيص پزستبر ي داشتن ٍ ٍقت بيشتزي صزف رسيذى بِ تشخيص پزستبري
هيٌوَدم« »هزتب ّوِ هسبئل بيوبر را هَرد بزرسي هَشكبفبًِ قزار هيذادم.
ًسبت بِ قبل ،هسبئل بيوبرم را ًيش بيشتز ًقذ هي كزدم .بيشتز اٍقبت اس خَدم سؤال هي كزدم آيب كبري را كِ بزاي بيوبر اًجبم هي
دّن درست است؟ پس اس اًجبم اقذاهبت پزستبري ،شَاّذ ببليٌي بيوبرم را ارسيببي هي كزدم تب اس ًتيجِ اقذاهبت خَد هطلع شَم.

ٍقتي بِ ببساًذيشي هي پزداختن ،هتَجِ ًقبيص هَجَد در داًش خَدم هي شذم ،بخَبي پي هي بزدم كِ ًكبت سبدُ اهب
هْوي را اس يبد بزدُ ام ،سعي هي كزدم ايي ًقبيص را بب هطبلعِ ٍ تعوق در اطالعبت بزطزف كٌن .هي فْويذم كِ
هسؤٍليت يبدگيزي هي بيشتز بز عْذُ خَدم است تب هزبي ٍ ّوكالسبًن ٍ .ايي هي بَدم ٍ تجزبِ اي كِ اًذٍختِ بَدم.
تجزبِ اي كِ اگز آى را ببس ًوي يبفتن ،پبيِ ّبي ًظزي آى را يبد ًوي گزفتن.
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در هحيط ببليٌي چيشّبيي ّست كِ بِ آى عبدت كزدُ بَدم ٍ ّزگش پيزاهَى آى فكز ًكزدُ بَدم ٍ در ًتيجِ ،بِ عٌَاى
رٍسهزگي اس كٌبر آى هي گذشتن .در ضوي ببساًذيشي فزصتي پيش آهذ تب عبدت ّبين را بِ چبلش بكشن ٍ چيشّبيي را در آى
كشف كٌن.

خذٔ َٚؼیبس ٞبی پبی ٚ ٝاختلبكي كالحیت ثبِیٙي وً ٝي دٚس ٜی وبسٚسصی دس ثخؾ ٞبی ٕٛٞ ٚ CCU،ICUدیبِیض تىٕیُ ٔي ٌشدد.
ػٌح ٟٔبست
ٔؼیبسٞبی پبی ٚ ٝاختلبكي كالحیت ثبِیٙي

ٔـبٞذٜ

٘یٕٔ ٝؼتمُ

ٔؼتمُ

ػٌح 1

ػٌح 2

ػٌح 3

اجرای مراقبت های اوليه
پزیشؽ ٔذدخ ٛدس ثخؾ
ثشلشاسی استجبى ٔٙبػت ٛٔ ٚثش ثب ثیٕبس ٕٞ ٚشاٜ
ا٘تمبَ ثیٕبس ث ٝػبیش ثخؾ ٞب  ٚػبیش ٔشاوض دسٔب٘ي
تشخیق ٔذدخ ٛاص ثخؾ
خب ث ٝخبیي ٔذدخ ٛاص تخت ث ٝكٙذِي یب ثشا٘ىبس ٚ
ثشػىغ  ٚخبسج وشدٖ ثیٕبس اص تخت
پٛصیـٗ دادٖ ث ٝثیٕبس  ٚتغییش پٛصیـٗ
ٔبػبط ٘مبى تحت فـبس پٛػت
اخشای تٕشیٙبت  ROMثشای ثیٕبس
بررسی و پایص مددجو
ثشسػي ٔ ٚؼبی ٝٙػیؼتٕبتیه ٔذدخٛ
ًجم ٝثٙذی(تشیبط) ثیٕبساٖ ثشاػبع اِٛٚیتٟبی ٔشالجتي
تٛا٘بیي ث ٝوبسٌیشی  ٚتٙظیٓ دػتٍبٔ ٜب٘یتٛسی ًٙلّجي
تٛا٘بیي ث ٝوبسٌیشی  ٚتٙظیٓ دػتٍب ٜاِىتشٚؿٛن
ا٘ذاصٌ ٜیشی فـبسخ ٚ ٖٛثجت آٖ
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٘جن ،تٙفغ  ٚدسخ ٝحشاست ثیٕبس
ا٘ذاصٌ ٜیشی صٔبٖ پشؿذٌي ٔٛیشٌي  ٚثجت آٖ
ثشسػي ٔ ٚذیشیت دسد
ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚپبیؾ خزة  ٚدفغ ٔبیؼبت
ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚپبیؾ فـبس ٚسیذ ٔشوضی
ثشسػي ٚهؼیت ػشٚق ٔحیٌي
ثشسػي پٛػت (سً٘ ،حشاست ،سًٛثت ،تٛسٌٛس)
ثشسػي ادْ اص ٘ظش ٚػؼت ٌٛ ٚدٌ ٜزاسی
ثشسػي ػٌح پبػخذٞي) ٚ (AVPUػٌح ٛٞؿیبسی
)ٔ ٚ (GCSمیبعF0UR
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ثشسػي پبػخ ٔشدٔه
ثشسػي ٚهؼیت تحشیه پزیشی ثیٕبس ثش اػبع ٔؼیبس
RASS
ثشسػي خٌش ثشٚص صخٓ ٞبی فـبسی ثش اػبع ٔؼیبس ثشادٖ
ثشسػي ٘تبیح داسٚدسٔب٘ي (پیؾ سفت یب پغ سفت ثیٕبس)
اجرای پروسيجرهای پرستاری
ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی اوؼیظٖ دسٔب٘ي
آٔبد ٜػبصی دػتٍب٘ٚ ٜتیالتٛس ثشای ٚكُ ث ٝثیٕبس
ٔشالجت اص ثیٕبس تحت تٟٛیٔ ٝىب٘یىي
اخشای ٔذاخالت الصْ لجُ  ٚپغ اص خذا ػبصی اص دػتٍبٜ
تٟٛیٔ ٝىب٘یىي
ػبوـٗ دٞبٖ  ٚحّك  ٚثیٙي
ػبوـٗ تشاؿ ( ٝثبص  ٚثؼت)ٝ
ٔشالجت اص تشاوئٛػتٔٛي  ٚػبوـٗ آٖ
ٔشالجت اص ساٛٞ ٜایي ٔلٛٙػي  ٚػبوـٗ آٖ
ٔشالجت اص دٞبٖ
خبی ٌزاسی airway
فیضیٛتشاپي تٙفؼي
سي ٌیشی اص ٚسیذٞبی ٔحیٌي
تٙظیٓ لٌشات ػشْ ٔ ٚیىشٚػت
تٙظیٓ پٕپ ا٘فٛصیٖٛ
تشا٘ؼفٛصی ٖٛخٖٛ
ػ٘ٛذاط ٔؼذٜ
ٌبٚاط
الٚاط
ثخی ٝصدٖ
پب٘ؼٕبٖ
آتُ
احیبی لّجي سیٛی
اجرای دستورات دارویی
اخشای داسٚی خٛساوي (دٞب٘ي یب اص ًشیك ٌبٚاط) ثش اػبع
لب٘8 Rights ٖٛ
تضسیك داس ٚث ٝكٛست  ID,SC,IM,IVثش اػبع لبٖ٘ٛ
8Rights
ا٘فٛصی ٖٛداس ٚثش اػبع لب٘ٔ ٚ 8Rights ٖٛحبػج ٝدٚص،
صٔبٖ  ٚتؼذاد لٌشات
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سیختٗ لٌش ٜچـٌٓٛ ،ؽ  ٚثیٙي
خبی ٌزاسی ؿیبف (ٚاطیٙبَ،سوتبَ)
ؿؼتـٛی چـٓ
اػتفبد ٜاص داسٞٚبی پٛػتي
اسصیبثي ٘ىبت پشػتبسی لجُ اص اخشای داس ٚثشسػي
تبثیشات  ٚػٛاسم داسٚیي
تهيه نمونه های آزمایطگاهی
ا٘ٛاع ٕ٘ ٝ٘ٛخٖٛ
ادساس (ػبد ٚ ٜوـت)
ٕ٘ ٝ٘ٛخّي
ٕ٘ ٝ٘ٛخ ٖٛؿشیب٘ي
وـت خٖٛ
وـت اص ِ ِٝٛتشاؿٝ
وـت اص صخٓ
مراقبت های جسمانی
آٔبد ٜػبصی ٔذدخ ٛثشای سفتٗ ث ٝاتبق ػُٕ
آٔبد ٜػبصی ٔذدخ ٛثشای اخشای ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی دسٔب٘ي
آٔبد ٜػبصی ٔذدخ ٛثشای اخشای ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی
تـخیلي
پزیشؽ ثیٕبس اص اتبق سیىبٚسی
ٔشالجت اص ٔذدخ ٛثؼذ اص ػُٕ
ٔشالجت اص ا٘ٛاع اػتٔٛي
ٔشالجت اص صخٓ
ٔشالجت اص ثیٕبس ایض ٚ ِٝٚایضٔ ِٝٚؼىٛع
ا٘ٛاع وٕپشع ػشد
ا٘ٛاع وٕپشع ٌشْ
مراقبت های روانی
ثشلشاسی استجبى دسٔب٘ي ثب ٔذدخٛ
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ثشلشاسی استجبى دسٔب٘ي ثب ٚاثؼتٍبٖ ٔذدخٛ
ٔشالجت اص ٔذدخٛی پشخبؿٍشٔ ،وٌشة ،افؼشدٜ
ٔشالجت اص ٔذدخٛی ٔجتال ث ٝدِیشی / ْٛکما
آموزش به بيمار
آٔٛصؽ اِٚی ٝثٔ ٝذدخ ٛدس صٔبٖ پزیشؽ
آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛحیٗ ثؼتشی
آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخٚ ٚ ٛاثؼتٍبٖ اٍٙٞ ٚبْ تشخیق
تٟی ٝپٕفّت یب وتبثچ ٝآٔٛصؿي
گسارش نویسی
ٌضاسؽ ٘ٛیؼي ٔجتٙي ثش ٔشاحُ فشایٙذ پشػتبسی
اسائٌ ٝضاسؽ دس كٛست ٚلٛع حٛادث ثٕٞ ٝىبسآٔٛصؿي،
ٔؼئ َٛثخؾ  ٚاػتبد ٘بظش

ًوًَِ فزم ّبي ارسشيببي در بخش آي سي يَ
ػشپشػتبس ٌشأي:
خَاّشوٌذ است جْت ارسشیاتی داًشجَ در دٍرُ مارٍرسی پزسشٌاهِ سیز را تنویل تفزهائیذ.
ًام تخش..........................:
ًام داًشجَ.............................:

هؼیبر ارسضیبثی
 -1اس یًَیفزم

ّویطِ

اغلت

گبّی

ثِ ًذرت

اصال

4

3

2

1

0

هقزر در آییي ًبهِ پَضص حزفِ ای

داًطجَیبى استفبدُ هی کٌذ.
 -2راس سبعت هقزر در بخص حضَر یبفتِ ٍ در تحَیل ٍ
تحَل ابتذای ضیفت فعبالًِ ضزکت هی کٌذ.
 -3بعذ اس ضزکت در تحَیل ٍ تحَل اًتْبی ضیفت ٍ بب
حصَل اطویٌبى اس اًجبم هسئَلیت ّبی ٍاگذار ضذُ بِ ٍی
بخص را تزک هی کٌذ.
 -4فزدی اًتقبدپذیز است ،خطبّبی خَد را پذیزفتِ ٍ سعی
هی کٌذ آى ّب را تکزار ًکٌذ.
 -5در حبلیکِ ٍظبیف خَد را بب دقت ٍ بز هبٌبی اصَل
علوی اًجبم هی دّذ ،بِ صزفِ جَیی در هصزف هَاد ٍ
ٍسبیل ًیش تَجِ دارد.
 -6بب بیوبر ٍ خبًَادُ ،پزستبراى ،پشضکبى ٍ سبیز اعضبی تین
درهبًی ارتببط هحتزهبًِ بزقزار هی کٌذ.
 -7درصَرت لشٍم بزای پَضص ًیبسّبی هزاقبتی سبیز
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بیوبراى بخص ّوکبری هی کٌذ.
 -8در ٍیشیت رٍساًِ بیوبراى خَد فعبالًِ ضزکت هی کٌذ.
 -9اًجبم رٍش ّبی پبراکلیٌیک /هطبٍرُ ٍ  ...بیوبراى خَد
را پیگیزی هی کٌذ.
 -10توبم تَاى علوی ٍ عولی خَد را بزای ارائِ خذهبت
ببلیٌی بب کیفیت ٍ هبتٌی بز اصَل علوی بکبر هی بزد.
ًوزُ کسب ضذُ ًْبیی تقسین بز عذد  8ضَد.

هْز ٍ اهضای سزپزستار

فزم ارسشيببي صالحيت پبيِ ٍ اختصبصي داًشجَ در دٍرُ ي كبرٍرسي
ًبم داًطجَ :
تبریخ ضزٍع دٍرُ
ردیف

1

ضوبرُ داًطجَیی:
تبریخ خبتوِ دٍرُ

ثخص:
ّوکبرآهَسضی:

هؼیبر ّب

ثیوبرستبى :
استبد ًبظز:

وبٔال

تبحذٚدی

غیش

سهبیت

سهبیت

سهبیت

ثخؾ

ثخؾ

ثخؾ

أوب

تبسیخ

ػشپشػتبس/

اسصیبثي

ٕٞىبسآٔٛصؿ
ی

ثزرسی ٍ هؼبیٌِ سیتوبتیک هذدجَ ثب تبکیذ ثز هؼبیٌِ سیستن
تٌفسی

2

ثزرسی سطح َّضیبری ثیوبر ثب استفبدُ اس اثشار ّبی ٍ GCS
 ٍ FOURاًجبم هؼبیٌِ هزدهک

3

تَاًبیی اًجبم کبر ثب دستگبُ هبًیتَریٌگ قلجی -تٌفسی

5

آضٌبیی ثب اصَل اکسیضى درهبًی ٍ ثکبرگیزی اثشارّبی اکسیضى
درهبًی

6

ثزرسی ٍ هزاقجت اس ثیوبر دارای لَلِ تزاضِ  /تزاکئَستَهی

7

تَاًبیی اًجبم تٌظین اٍلیِ دستگبُ تَْیِ هکبًیکی

8

اًجبم هزاقجت کبهل اس ثیوبر تحت تَْیِ هکبًیکی

9

تَاًبیی سبکطي ثبس ٍ ثستِ تزاضِ ٍ سبکطي دّبى ثب رػبیت
اصَل صحیح
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آضٌبیی ٍ ثِ کبرگیزی اثشار ّبی ارسیبثی درد  RASS ،اثشار
9

ى  /سذاسیَى ٍاثشار ثْجَد سخن فطبری Push

ِ خَى ضزیبًی ثِ طزیقِ صحیح

ست ًتبیج آسهبیص ABG

ًوًَِ جذٍل

زات سزم ّبی هحتَی دارٍ تَسط هیکزٍست

گشارش ارسیبثی

س دارٍ تَسط پوپ اًفَسیَى

استبدّ /وکبر

حیح جذة ٍ دقغ هبیؼبت

آهَسضی اس

زی صحیح  ٍ CVPتفسیز آى

ر ثب لَلِ سیٌِ

داًطجَ در الگ

دارٍّبی اختصبصی ثخص آی سی یَ ٍ اجزای

ثَک

ت دارٍیی ثز اسبط اصَل دارٍدرهبًی

جبم پزٍسیجز ّبی پبیِ /تخصصی پزستبری

ق گشارش پزستبری
جوغ ًوزُ :
استبد ًبظز

جوغ ًوزُ:
ّوکبرآهَسضی ثخص

اهضبء

تبریخ

ضیفت

اهضبء

گشارش
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