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هعرفی ٍ اّويت درس:
اّذاف کلی:
داًطجَیبى ثر اسبس آهَختِ ّبی ًظری ٍ ػولی  ،هْبرت وبفی را جْت ثرعرف ًوَدى ًیبزّبی هذدجَیبى هجتت ثتِ اختت

ت

غذد وست ًوَدُ ٍ هرالجت ّبی زم را عجك فرایٌذ پرستبری ارائِ ًوبیٌذ.
اّذاف رفتبری:
 ثب هذدجَ ارتجبط غحیح ثرلرار ًوبیذ. تأ ثیر هرالجتی ٍ سیر پیطرفت هذدجَ درجْت دستیبثی ثِ اّتذاف تؼیتیي ضتذُ را ارز ضتیبثی وتردُ ٍ ثتر استبس ت ییتر درٍضؼیت هذدجَ در ّر یه از هراحل تجذیذ زم را ثِ ػول آٍرد.
 رػبیت رشین هٌبست ،داضتي فؼبلیت ٍ استراحت در حذ هتؼبدل ،گسارش فَری ػ ئن غیر عجیؼتی ثتِ پسضته ،عترز هػترفدارٍ ٍ پیگیری درهبى ٍ آزهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَزش دٌّذ.
 در هَرد هػرف غحیح دارٍّب ٍ ػَارؼ آى ّب ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ اش آهَزش دّذ. رٍش ّبی وٌترل ػفًَت (ضستي دست  ،دفغ غحیح زثبلِ ٍ )...را در ٌّگبم هرالجت از هذدجَ ثىبر گیرد. هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرآیٌذ پرستبری ثرًبهِریسی ،اجرا ٍ ارزیبثی وٌذ. هتٌبست ثب سي ٍ هیساى آگبّی هذدجَ ٍ خبًَادُ آهَزش ّبی زم را در عَل البهت در ثخص ٍ زهبى ترخیع از ثیوبرستتبىثذّذ.
 عرح آهَزش ثِ هذدجَ (پوفلت ،ث َولت ،پَستر ٍ  )...را تذٍیي ٍ ارائِ ًوبیذ. گسارش هَردی (  ) Case Reportرا ثب استفبدُ از هٌبثغ هؼتجر ارائِ دّذ. در ثحث گرٍّی ضروت فؼبل ًوبیذ. هطبّذات را در پرًٍذُ ثیوبر ثِ عَر غحیح ثجت وٌذ.ٍظبیف داًطجَ ٍ سيبست ّبی دٍرُ:
 حضَر ٍ ترن ثِ هَلغ از هحل وبرآهَزی ،درغَرت تأخیر در ٍرٍد ثِ ثخص ثذٍى دلیل هَجِ ثؼذ از سبػت  8آى رٍز غیجتهحسَة هیضَد.

 ضروت فؼبل در راًذّبی ثخص داضتِ ثبضذ. اهَر هحَلِ از عرف هرثی را ثِ عَر غحیح اًجبم دّذ. ًورُ ارزضیبثی از  02هیثبضذ. تؼییي تىبلیف ثب ًظر هرثی هرثَعِ هیثبضذ ٍ ولیِ تىبلیف در عَل وبرآهَزی حذاوثر تب آختریي رٍز وتبرآهَزی هغتبثك ثتب Log Bookثِ ایطبى تحَیل گردد.
 درغَرتیوِ غیجت داًطجَ در عَل وبرآهَزی ثیص از یه دّتن ستبػبت وتبرآهَزی ضتَد ،درس هرثَعتِ حتفف ٍ غیجتتهحسَة خَاّذ ضذ.
 داًطجَیبى از تجوغ در ایستگبُ پرستبری ٍ استفبدُ از هَثبیل خَدداری ًوبیٌذ ٍ در غَرت تخلف اًضجبعی در ثخصٍ ،احتذهرثَعِ حفف خَاّذ ضذ.
 در غَرتی وِ غیجت داًطجَ در عَل وبرآهَزی ووتر از یه دّن سبػبت وبرآهَزی ضَد ،غیجت هجبز یه رٍز ٍ غیجت غیترهجبز دٍ رٍز وبرآهَزی ججراًی خَاّذ داضت ٍ در غَرت ػذم ججراى ثِ ازای ّر رٍز یه ًورُ از ًورُ ول وسر خَاّذ ضذ.
 ارزضيببی :وست ًورُ ثر اسبس فرم ارزضیبثی پیَست ثر اسبس هَارد ػوَهی ٍ تخػػی ثخص در ثیوبرستبى است. رػبیت یًَیفرم وبهل عجك ض َاثظ داًطىذُ ٍ ػذم استفبدُ از آرایص ٍ زیٌت آ ت جْت داًطجَیبى الساهی است.هَاد آهَزضی:
هذدجَ  ،تخت ،لَازم ٍ تجْیسات پسضىی ٍ هرالجتی در ثخص.
رٍش آهَزش:
CASE PRESENTATION
CLINICAL CONFERENC

هٌببع:
1. Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarths Textbook of Medical-Surgical Nursing. 11th. Philadelphia:
Lippincott; 2014.
2. Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical-Surgical Nursing.6 th. Philadelphia: Mosby Inc; 2010.
3. Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR (eds). Medical Surgical Nursing. 6 th. CHAPTER 38. Mosby.
2010.
4. Black JM, Hawks JH. Medical-Surgical Nursing. 7 th. Elsevier. 2010.

 - 5ثرًٍتتر ٍ ستتَدارآ( .آختتریي تتبح  .)0202ثختتص غتتذد  .ترجوتتِ احوتتذ رضتتبزادُ هتتبفی ،تْتتراى :اًتطتتبرات حیتتذری.

بِ ًبم خذا
داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضْرکرد
فرم ارزضيببی کبرآهَزی بخص داخلی -غذد
ضوبرُ داًطجَیی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
ترم تحصيلی:

بيوبرستبى:

ًورُ کل:

ًبم هربی:

بخص:

تبریخ ضرٍع:

تبریخ اتوبم:

تعذاد غيبت هجبز:

تعذاد غيبت غير هجبز:

ردیف

عٌبٍیي عوَهی بخص داخلی  -غذد

0

حجبة ،ضئًَبت اس هی ٍ اخ ق حرفِای را رػبیت هیًوبیذ.

0

ثِ هَلغ ٍ ثتب لجتبس هخػتَظ ٍ هٌبستت در هحتل وتبرآهَزی حبضتر
هیگردد.

3

ثب هذدجَیبى ٍ تین درهبًی در هحیظ وبر ثِ عرز هٌبست ارتجبط ثرلترار
هیوٌذ.

2

لذرت اثتىبر ٍ خ لیت در ثرًبهِ ریسی ٍ اًجبم هْبرت ّبی پرستبری را
دارد.

5

پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات را هطتبلبًِ هیپتفیرد ٍ در هتَارد لتسٍم تمبضتبی
راٌّوبیی هیوٌذ.

6

ثِ هَلغ ًیبزّبی اسبسی هذدجَ را ثرعرف ًوَدُ ٍ در هحذٍدُ فؼبلیتت
خَد داٍعلجبًِ ٍظبیف ثیطتری را ثر ػْذُ هیگیرد.

7

گسارش پرستبری را در پرًٍذُ ثِ عتَر غتحیح ثجتت ًوتَدُ ٍ گتسارش
ضفبّی را هٌؼىس هیًوبیذ.

8

در حیي هرالجتّبی پرستبری از دلت ٍ سرػت ػول هٌبست ثرختَردار
هی ثبضذ ٍ اغَل ػلوی را ثِ وبر هی گیرد.

9

ضروت فؼبل ٍ تَام ثب آهبدگی در وٌفراًس ثبلیٌی ٍ ثحث گرٍّی دارد.

02

ٍظبیف هحَلِ ٍ پرٍسیجرّبی هرثَعِ ثِ هذدجَ را ثب ًظتن ٍ ترتیتت ٍ
ثِ هَلغ ثِ اتوبم هی رسبًذ.
عٌبٍیي تخصصی

0
0
3
2

داًطجَیبى ثب ثخص  ،تین درهتبًیٍ ،ستبیل ثختص ٍ هتَارد هػترف آى
آضٌبیی پیذا وٌذ.
لبدر ثِ ثرلراری ارتجبط ٍ تؼبهل ثب ثیوبراى ثبضذ.
ًیبزّتتبی جستتوی ،رٍاًتتی ٍ اجتوتتبػی هتتذدجَ را ضٌبستتبیی ًوتتَدُ ٍ
الذاهبت زم را ثرای رفغ آى ّب اًجبم دّذ.
ػ ین حیبتی را وٌترل وردُ ٍ در ثرگِ ّبی هخػَظ ثجت وٌذ.

رضاااابیت

ًسبتبً رضبیت

رضبیت بخص

بخص است

بخص است

ًيست

()0/5

()0/25

()0

تَضيح

5
6
7

گسارش پرستبری را ثِ رٍش غحیح در پرًٍذُ ثیوبر ثجت وٌذ.
آزهبیطبت هَرد ًیبز ثیوبراى ثب اخت

ت غذد را ثِ رٍش غتحیح اًجتبم

دادُ ٍ ثِ آزهبیطگبُ ثفرستذ.
اّذاف هرالجتی لبثل دستیبثی ثتر استبس تطتخیع ّتبی پرستتبری را
تٌظین وٌٌذ.

8

ػ ین ٍ ًطبًِ ّبی ثیوبری ّبی غذد را ثِ عَر غحیح تطخیع دّذ.

9

رٍش ّبی تطخیػی هَرد استفبدُ جْت ثررسی ٍ ضٌبخت ثیوبری ّتب
ٍ اخت ت غتذد هبًٌتذ ستٌذرم وَضتیٌ ٍ ...را ثطٌبستذ ٍ التذاهبت
پرستبری هرثَط ثِ آى را ثِ عَر غحیح اًجبم دّذ.
رٍش ّبی تطخیػی هَرد استفبدُ جْت ثررسی ٍ ضتٌبخت اختت

02

غذُ ّیپَفیس ٍ الذاهبت پرستبری هرثَط ثِ آى را ثِ عَر غحیح اًجتبم
دّذ.

هرالجت پرستبری در ثیوبراى هجت ثِ اختت
00
اغَل غحیح اًجبم دّذ.
00

ت

ت غتذُ تیرٍئیتذ را عجتك

هرالجت پرستبری در ثیوبراى هجت ثِ اًَاع دیبثت را عجك اغَل غحیح
اًجبم دّذ.

آهَزش ّبی زم را جْت جلَگیری ٍ درهبى ػَارؼ هرثَط ثِ دیبثتت
03
ارایِ دّذ.
02

05

هرالجت پرستبری در ثیوبراى هجت ثِ سرعبى ّبی غذد را عجتك اغتَل
غحیح اًجبم دّذ.
رػبیتت رشیتن هٌبستت ،داضتتتي فؼبلیتت ٍ استتراحت در حتذ هتؼتتبدل،
گسارش فَری ػ ین غیر عجیؼی ،عرز هػرف دارٍ ٍ پیگیتری درهتبى ٍ
آزهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَزش دٌّذ.

06

دارٍّبی تجَیس ضذُ ثرای ثیوبراى را ثب داًستي ٍ تَضیح اثتر درهتبًی ٍ
ػَارؼ هْن ثِ آى ّب دادُ ٍ الذاهبت ثبلیٌی زم را اًجبم دّذ.

07

هحلَل ّبی ٍریذی را ثب تىٌیه آسپتیه تسریك وٌذ.

08

در هَرد هػرف غحیح دارٍّب ٍ ػَارؼ آًْتب ثتِ ثیوتبر ٍ ختبًَادُ اش
آهَزش دّذ.

09

تبثیر هرالجتی ٍ سیر پیطرفت هتذدجَ در جْتت دستتیبثی ثتِ اّتذاف
تؼییي ضذُ را ارزضیبثی وردُ ٍ ثر اسبس ت ییر در ٍضتؼیت هتذدجَ در
ّر یه از هراحل تجذیذ زم را ثِ ػول آٍرد.

02

گسارش پرستبری را ثِ رٍش غحیح در ثرگِ گسارش ثجت ًوبیذ.

00

ثر اسبس ثررسی ّبی اًجبم ضذُ تطتخیع ّتبی غتحیح پرستتبری را
تٌظین وٌذ.

 00هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌذ ثرًبهِریسی هیوٌذ
 03هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌذ اجرا هیوٌذ
 02اثر هرالجتّبی دادُ ضذُ را ارزیبثی هیوٌذ
05
06
07
08

هبًیتَریٌ

ٍضؼیت ثیوبر در عَل ضیفت را ثِ عَر هرتت اًجبم دّذ.

ًیبزّبی آهَزضی هذدجَ ٍ خبًَادُ (در هَرد فرایٌذ ثیوبری ٍ البهتت در
ثخص ٍ رٍش ّبی درهبًی ،هرالجتی ٍ  )...را ثررسی هیوٌذ.
عرح آهَزش ثِ ثیوتبر (پوفلتت ،ثَولتت ،پَستتر ٍ )...را تتذٍیي ٍ ارئتِ
هیوٌذ.
ارزیبثی داًطجَیبى ثب تَجِ ثِ آهَزش ّبی دادُ ضذُ ثِ غَرت ػولتی
ٍ ضفبّی.
اهضبء استبد

اهضبء داًطجَ

