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شوبرُ درس235115 :

تعذاد داًشجَیبى ً 64 :فر

ردُ داًشجَئی :کبرشٌبسی پرستبری ترم 8

سبل تحصیلیً :یوسبل دٍم 78-79

پیشٌیبز- :

زهبى تشكیل کالس  :بصَرت ایٌترى شیپ در توبم شیفتْبی صبح ،عصر ٍ شب هكبى :بخش اٍرشاًس
بیوبرستبى السّرا
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دفتر کبر هسئَل درس :

ٔمذٔ:ٝ
کبرٍرسی در عزصِ ( )Nursing Internshipثب ّذف تغْیل گذر اس هزحلِ داًؾجَیی ثِ پزعتبری هغتقل عزاحی ؽذُ اعتّ .ذف اس اجزای ایي دٍرُ
کغت هْبرت در اًجبم ٍظبیفی اعت کِ در ؽزح ٍظبیف پزعتبر آٍردُ ؽذُ اعت .السهِ هْبرت در اًجبم هزاقجتّبی پزعتبری ،حضَر توبم ٍقت ،کبهل ٍ
هٌظن در ؽیفت ّبی هقزر در ثخؼ ّبی ثبلیٌی ،ارائِ خذهبت ٍ اًجبم هغتقلً ،یوِ هغتقل ٍ ثب ًظبرت هزاقجتّب ثِ هٌظَر کغت هْبرت در آًْب هیثبؽذ.
آؽٌبیی ثب ًحَُ ارائِ هزاقجت اٍرصاًغی ثز اعبط اٍلَیت ٍ ایوٌی هذدجَ در ؽزایظ ثحزاًی ی کی اس ضزٍرت ّب ٍ ؽبیغتگی ّبی حزفِ ای هَرد ًیبس فبرغ
التحصیالى پزعتبری اعت .در ایي راعتب ،ایي درط ثب ّذف ثبالثزدى عغح داًؼ ،هْبرت ٍ ؽبیغتگی داًؾجَیبى پزعتبری ثِ صَرت حضَر در ؽیفت ّبی
هختلف کبری در ثخؼ اٍرصاًظ ارائِ هی ؽَد تب داًؾجَیبى هشثَر ثتَاًٌذ ثب هزاقج ت ّبی پزعتبری اس ثیوبراى اٍرصاًغی را پظ اس اتوبم ایي دٍرُ آؽٌب ؽًَذ ٍ
اجزا ًوبیٌذ.
اٞذاف وّي:
اٞذاف دٚس ٜوبسٚسصی :
اِف -فزاّن ًوَدى فزصتی ثزای داًؾجَیبى پزعتبری جْت:
-

تقَیت هْبرت ّبی پزعتبری در ثخؼ اٍرصاًظ
کبرثزد داًؼ در هَقعیت ّبی ثبلیٌی اٍرصاًغی
ًؾبى دادى ؽبیغتگی در پزٍعیجزّب ٍ هْبرت ّبی عولی.

ة -تغْیل اًتقبل ثِ ًقؼ حزفِ ای.
اٞذاف سفتبسی:

1

دس پبیبٖ دٚس ٜی ایٙتشؿیپي ا٘تظبس ٔي سٚد دا٘ـدٛی وبسٚسص:
 -1ثب عیبعت ّب ٍ خظ هؾی ّب ٍ پزٍعیجزّب ی ثخؼ اٍرصاًظ آؽٌب ؽَد.
 -2داًؼ ًظزی خَد را در هحیظ ّبی کبرٍرسی ثکبرگیزد.
 -3هْبرت ثزرعی ٍ ؽٌبخت عزیع ٍ هْبرت ّبی ثبلیٌی داًؾجَ ارتقب یبثذ.
 -4تَاًبیی عولکزد هغتقل ٍ ثکبرگیزی هذاخالت هٌبعت پزعتبری ،داًؾجَ افشایؼ یبثذ.
-5ارتجبعبت حزفِ ای ثب ثیوبر ٍ اعضبی عبیز حزف هزتجظ(هبًٌذ پشؽکی ،تغذیِ ٍ)....ثزقزار ًوبیذ.
 -6هزاقجت ثب کیفیت ٍ عبسهبى دّی ؽذُ ثز اعبط فزایٌذ پزعتبری ثِ ثیوبر 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 ٚػ ّٕي كحیح تٛػي ٕٞىبساٖ آٔٛصؿي  ٚػش پشػتبس ثخؾ تحت ٘ظبست اػبتیذ ٘بظش

ٌش ٜٚآٔٛصؿي ٔـبسوت وٙٙذّ :ٜوکبراى آهَسؽی هزکش درهبًی ٍ عزپزعتبراى ثخؼ ّب
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ؿشح ٚظبیف ػشپشػتبساٖ ٕٞ ٚىبساٖ آٔٛصؿي دس ػبیت دا٘ـىذ ٜپشػتبسی ٔ ٚبٔبیي ٔٛخٛد ٔي ثبؿذ .

ًحَُ ارسشيببي داًشجَیبى در دٍرُ ی ایٌتزًشيپي اٍرصاًس
اسصؿیبثي
-1توبم کبرٍرساى اس رٍس اٍل تحت ّذایت ٍ ًظبرت عزپزعتبرّ/وکبرآهَسؽی ٍ اعتبد ًبظز قزار خَاٌّذ گزفت.
-2توبم فعبلیت ّب ٍرفتبرّبی داًؾجَ در عَل دٍرُ کبرٍرسی در ارسؽیبثی پبیبى دٍرُ هذ ًظز قزار خَاّذ گزفت.
هقیبط ارسؽیبثی ثزای اعتبد ًبظزّ/وکبرآهَسؽی هقیبط عِ قغوتی سیز هی ثبؽذ:
تؼشیف

ٔمیبع اسصؿیبثي
کبهال رضبیت ثخؼ

رفتبر هَرد ارسؽیبثی ّویؾِ در داًؾجَ هؾبّذُ ؽذُ اعت

تبحذٍدی رضبیت ثخؼ

رفتبر هَرد ارسؽیبثی گبّی اٍقبت در داًؾجَی کبرٍرس دیذُ هی ؽَد

غیز رضبیت ثخؼ

رفتبر هَرد ارسؽ یبثی ثِ ًذرت یب ّیچگبُ در داًؾجَ دیذُ ًوی ؽَد.

تٛخ:ٝ
-

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

-

دس كٛست ٚخٛدأىبٖ اخشای ٟٔبست ٔشث ًٝٛدس ثخؾ دا٘ـدٛٔ ٛظف ث ٝا٘دبْ  ٚاخز أوبء اػت.

-

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

هدف و جایگاه آموزضی کارپوضه:
کبرپَؽِ اثشاری ثزای حفظ هغتٌذات هزتجظ ثب فعبلیت ّبی داًؾجَ در عَل دٍرُ هی ثبؽذ ٍ .هشایبی ارائِ آى ؽبهل:
ّ .1ذفوٌذ ؽذى کبرٍرسی
 .2افشایؼ اًگیشُ ٍ صالحیت ثبلیٌی
 .3جْت اعالم فبرغ التحصیلی ٍ یب هعزفی آًبى ثزای کبر داًؾجَیی داًؾجَیبى
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 .4تحقق اّذاف ٍیضُ ثبلیٌی در کبرٍرسی داًؾجَیبى
 .5ثزرعی صالحیت ثبلیٌی داًؾجَیبى پزعتبری
 .6ثجت دقیق ٍ کبهل تجزثیبت عولی کِ هٌجز ثِ هغتٌذ عبسی تجزثیبتً ،وبیبى ؽذى کوجَدّب ٍ تالػ در جْت رفع آًْب هی ؽَد.
 .7ارتقبی عولکزد داًؾجَیبى تَعظ اعبتیذ ثبلیي
اجسای کارپوضه :
ً قذ یک هَرد گشارػ پزعتبری ّوکبراى ثخؼ
 ثجت  2تب  4ثبس اًذیؾی در راثغِ ثب ارائِ هزاقجت یب اًجبم هْبرت جْت ثیوبر ( ثز حغت کبرٍرسی هزثَعِ)
 داًؾجَ هَظف اعت قجل اس تحَیل کبرپَؽِ ثِ اعتبد ،اس کبهل ثَدى اجشای آى اعویٌبى حبصل ًوبیذ.
 کبرپَؽِ تکویل ؽذُ در رٍس پبیبًی کبرٍرسی ثِ اعتبد ًبظز ارائِ ٍ در ّوبى رٍس ًوزُ ًْبیی داًؾجَ در کبرًوب ثجت گزدد.

3

آیتٓ ٞب
ٕ٘شٜ

اسصؿیبثي

ػشپشػتبس

كالحیت ػٕٔٛي

ٕ٘شٜ

اسصؿیبثي

ثبسْ
5

تٛهیحبت


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
ثٛن دا٘ـد ٛثجت ٕ٘بیٙذ .



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

ٕٞىبس

كالحیت

آٔٛصؿي

اختلبكي

ٕ٘شٜ

اسصؿیبثي

اػتبد
٘بظش

كالحیت
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ٕ٘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 ٚ
كحیح سإٙٞبیي ٕ٘بیٙذ.



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 .
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



2

ثبصا٘ذیـي ثیبٍ٘ش تفىش ٘مبدا٘ ٝدا٘ـد ٛدس ثشخٛسد ثب ٔؼبئُ ثبِیٙي اػت.

ثبصا٘ذیـي ٚ

ثبصا٘ذیـي ثش اػبع اك َٛآٔٛصؽ داد ٜؿذ ،ٜا٘دبْ ٕٞ ٚشا ٜثب یبدٌیشی ٞب ثٝ

یبدٌیشی ٞبی

وبسپٛؿ ٝپیٛػت ؿٛد.

حبكُ ؿذٜ
٘مذ ٌضاسؽ



1

ٌضاسؽ پشػتبسی یىي اص ٕٞىبساٖ پشػتبس ثب حفظ ٔحشٔبٍ٘ي ٔـخلبت،

پشػتبسی

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.

4

ٔف ْٟٛثبصا٘ذیـي
در هحبٍرُ ،ثبساًذیؾی ثِ هعٌی ًگبُ کزدى ثِ عقت ٍ در ًظز گزفتي چیشی اعت ،چٌیي صرف اًذیؾی هی تَاًذ ثِ ثیٌؼ ٍ یبدگیزی هٌجز ؽوَد.
ثبساًذیؾی ثِ سثبًی عبدُ ،ثِ عٌَاى "فزایٌذ ثزرعی یک تجزثِ عولکزدی هبعت  .هب آى تجزثِ را تَصیف هوی کٌوین  ،هوَرد تجشیوِ ٍ تحلیول ٍ
ارسیبثی قزار هی دّین ٍ در ًْبیت اس آى تجزثِ ٍ ثزرعی آى تجزثِ چیش ّبیی یوبدهی گیوزین  .در ثبساًذیؾوی ،در عویوق اس تجزثوِ اس عزیوق
ثزرعی درًٍی صَرت هی گیزد ثِ عَری کِ ؽخص هی تَاًذ رفتبر ٍ یب عول خَدػ را ثْجَد ثخؾذ .ثبساًذیؾوی در علوَم پشؽوکی ثوِ عٌوَاى
فزآیٌذ تجشیِ ٍ تحلیل ،پزعؾگزی ٍ تفکز اًتقبدی ٍ آگبّبًِ در هَرد خَد ٍ عولکزد خَد اعت.
اس عزیق رًٍذ ثبساًذیؾی ،داًؾجَیبى ٍ پزعتبراى ؽکبف ّب ٍ ًیبسّبی یبدگیزی خَد را ؽٌبعبیی ٍ آى را کبّؼ هی دٌّذّ .ون چٌویي ثوب تفکوز
عویق تز در هَرد تجزثیبت ،اس اعتقبدات ،ارسؽْب ،احغبعبت ،ؽخصیت ٍ ًقبط قَت ٍ ضعف عولکزد خَدآگبُ ؽوذُ ،تفکوز اًعغبفذوذیز ٍ الگوَی
عولکزد ّذفوٌذ ؽکل گزفتِ ٍ داًؼ ٍ یبدگیزی ،هْبرت اعتذالل ثبلیٌی ،حل هغألِ ،ارتجبط ثب ثیوبراى ٍ ّوکبراى ،خوَد ؽوکَفبیی ،حزفوِ ای
ثَدى  ،خَد ّذایت ؽًَذُ ثَدى  ،یبدگیزی هبدام العوز ،هْبرت ّبی ثبلیٌی ٍ هذیزیتی ارتقب هی یبثذ  .الگَ ّبیی ثزای ثبس اًذیؾی هغوزح ؽوذُ
اعت کِ یکی اس ایي الگَ ّب ،الگَی چْبر هزحلِ ای ثبساًذیؾی ارائِ ؽذُ تَعظ کلت هی ثبؽذ کِ در سیز قزار دادُ ؽذُ ٍ داًؾوجَیبى جْوت
ًگبرػ ثبس اًذیؾی السم اعت در چْبرچَة الگَ ثِ تٌظین ثبس اًذیؾی خَد ثذزداسًذ .ثْتزیي ٍعیلِ ثزای ثجوت ثوبس اًذیؾوی دفتزچوِ یبدداؽوت
رٍساًِ اعت کِ ثْتز اعت داًؾجَیبى ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽٌذ ٍ در ّز رٍس هَارد هَرد ًظز را یبد داؽت ًوبیٌذ.

شكل 1
:الگوي 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 ٜاػتٛٔ ،اسدی
ٌٔشح ؿذ ٜاص خّٕ: ٝ

5

ه ي هزاقبتْبی پزستبری را پس اس بزرسي دقيق ٍضعيت بيوبر اس طزیق هطبلعِ پزًٍذُ ،صحبت بب اٍ ٍ دیگز پزسٌل تين درهبًي اًجبم هي دادم
تب هطوئي شَم هزاقبت هي در جْت تأهيي ًيبسّبی اٍ است ،در طي هزاقبت ٍ ًيش ضوي ببساًذیشي ،سعي هيكزدم ارتببط هسبئل هختلف
بيوبرم را درك كٌن .در ًتيجِ ،دقت بيشتزی در تشخيص پزستبری داشتن ٍ ٍقت بيشتزی ر صزف رسيذى بِ تشخيص پزستبری 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 آیب كبری را كِ بزای بيوبر اًجبم هي دّن
درست است؟ پس اس اًجبم اقذاهبت پزستبری ،شَاّذ ببليٌي بيوبرم را ارسیببي هيكزدم تب اس ًتيجِ اقذاهبت خَد هطلع شَم.

ٍقتي بِ ببساًذیشي هي پزداختن ،هتَجِ ًقبیص هَجَد در داًش خَدم هي شذم ،بخَبي پي هي بزدم كِ ًكبت سبدُ اهب هْوي
را اس یبد بزدُ ام ،سعي هي كزدم ایي ًقبیص را بب هطبلعِ ٍ تعوق در اطالعبت بزطزف كٌن .هي فْويذم كِ هسؤٍليت یبدگيزی
هي بيشتز بز عْذُ خَدم است تب هزبي ٍ ّوكالسبًن ٍ .ایي هي بَدم ٍ تجزبْبی كِ اًذٍختِ بَدم .تجزبْبی كِ اگز آى را ببس
ًوي یبفتن ،پبیِ ّبی ًظزی آى را یبد ًويگزفتن.
در هحيط ببليٌي چيشّبیي ّ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 ببساًذیشي فزصتي پيش آهذ تب عبدتْبین را بِ چبلش بكشن ٍ چيشّبیي را در آى كشف كٌن

خذٔ َٚؼیبس ٞبی پبی ٚ ٝاختلبكي كالحیت ثبِیٙي وً ٝي دٚس ٜی وبسٚسصی دس ثخؾ ٞبی  ٚ CCU،ICUاٚسطا٘غ 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
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ً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
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
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تٙظیٓ لٌشات ػشْ ٔ ٚیىشٚػت
تٙظیٓ پٕپ ا٘فٛصیٖٛ
تشا٘ؼفٛصی ٖٛخٖٛ
ػ٘ٛذاط ٔؼذٜ
ٌبٚاط
الٚاط
ثخی ٝصدٖ
پب٘ؼٕبٖ
آتُ
احیبی لّجي سیٛی
اجرای دستورات دارویی
اخشا ی 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
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
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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
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
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ًوًَِ فزم ّبی ارسشيببي اٍرصاًس در بحزاًْب ٍ حَادث غيز هتزقبِ
ػشپشػتبس ٌشأي:
خَاّؾوٌذ اعت جْت ارسؽیبثی داًؾجَ در دٍرُ کبرٍرسی پزعؾٌبهِ سیز را تکویل ثفزهبئیذ.
ًبم ثخؼ..........................:
ًبم داًؾجَ.............................:

ٔؼیبس اسصؿیبثي

ٕٞیـٝ

اغّت

ٌبٞي

ث٘ ٝذست

اكال

4

3

2

1

0

 -1اس یًَیفزم هقزر در آییي ًبهِ پَؽؼ حزفِ ای
داًؾجَیبى اعتفبدُ هی کٌذ.
 -2راط عبعت هقزر در ثخؼ حضَر یبفتِ ٍ در تحَیل ٍ
تحَل اثتذای ؽیفت فعبالًِ ؽزکت هی کٌذ.
 -3ثعذ اس ؽزکت در تحَیل ٍ تحَل اًتْبی ؽیفت ٍ ثب
حصَل اعویٌبى اس اًجبم هغئَلیت ّبی ٍاگذار ؽذُ ثِ ٍی
ثخؼ را تز هی کٌذ.
 -4فزدی اًتقبدپذیز اعت ،خغبّبی خَد را پذیزفتِ ٍ ععی
هی کٌذ آى ّب را تکزار ًکٌذ.
 -5در حبلیکِ ٍظبیف خَد را ثب دقت ٍ ثز هجٌبی اصَل علوی
اًجبم هی دّذ ،ثِ صزفِ جَیی در هصزف هَاد ٍ ٍعبیل ًیش
تَجِ دارد.
 -6ثب ثیوبر ٍ خبًَادُ ،پزعتبراى ،پشؽکبى ٍ عبیز اعضبی تین
درهبًی ارتجبط هحتزهبًِ ثزقزار هی کٌذ.
 -7درصَرت لشٍم ثزای پَؽؼ ًیبسّبی هزاقجتی عبیز
ثیوبراى ثخؼ ّوکبری هی کٌذ.
 -8در ٍیشیت رٍساًِ ثیوبراى خَد فعبالًِ ؽزکت هی کٌذ.
 -9اًجبم رٍػ ّبی پبراکلیٌیک /هؾبٍرُ ٍ  ...ثیوبراى خَد را
پیگیزی هی کٌذ.
 -10توبم تَاى علوی ٍ عولی خَد را ثزای ارائِ خذهبت
ثبلیٌی ثب کیفیت ٍ هجتٌی ثز اصَل علوی ثکبر هی ثزد.
ًوزُ کغت ؽذُ ًْبیی تقغین ثز عذد  8ؽَد.

هْز ٍ اهضبی عزپزعتبر
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