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هعرفیٍاّويتدرس:
اّذافکلی:
داًطجَیبى ثراسبس آهَختِ ّبی ًظری ٍ عولی ،هْبرت وبفی را جْت ثرعرف ًوَدى ًیبزّبی هذدجَیبى وست ًوَدُ ٍ
هرالجت الزم را ارائِ ًوبیٌذ.
اّذافرفتبری:
 ثب هذدجَ ارتجبط غحیح ثرلرار ًوبیذ. ثررسی دلیك از ٍضعیت ثیٌبیی هذدجَ ثِ عول آٍرد. ثیوبری ّبی چطن را ثِ عَر غحیح ارزیبثی ًوبیذ. اختالالت ثیٌبیی را ثِ عَر غحیح ارزیبثی ًوبیذ. هرالجت لجل ٍ ثعذ از عول هذدجَ تحت عول جراحی چطن (لراردادى در ٍضعیت هٌبست ٍ راحتت ،وٌتتر درد ،ثررستیپبًسوبى ،وٌتر عالئن حیبتی ٍ )....را ثِ عَر غحیح اًجبم دّذ.
 آهَزش ّبی الزم در حیي ثستری ٍ ترخیع در هَرد فعبلیت ّبی هرالجت از خَد را در ثیوتبراى هجتتال ثتِ ثیوتبری ّتبیچطن ارائِ دّذ.
 هرالجت ّبی الزم پرستبری پس از عول جراحی چطن را ثر اسبس فرآیٌذ پرستبری اًجبم دّذ. هرالجت ّبی الزم پرستبری پس از عول وبتبراوت را ثر اسبس فرآیٌذ پرستبری اًجبم دّذ. آهَزش ّبی الزم را ثِ ثیوبراى هجتال ثِ وبّص ثیٌبیی ثذّذ. تأ حیر هرالجتی ٍ سیر پیطرفت هذدجَ درجْت دستیبثی ثِ اّذاف تعییي ضتذُ را ارزضتیبثی وتردُ ٍ ثتر استبس تدییتر درٍضعیت هذدجَ در ّر یه از هراحل تجذیذ الزم را ثِ عول آٍرد.
 رعبیت رشین هٌبست ،داضتي فعبلیت ٍ استراحت در حذ هتعبد  ،گسارش فَری عالئن غیر عجیعی ثِ پسضته ،عترز هػترفدارٍ ٍ پیگیری درهبى ٍ آزهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَزش دٌّذ.
 حذالل یه رٍز در درهبًگبُ چطن حضَر یبفتِ ٍ از ًسدیه ثب هذدجَیبى هجتال وِ ثغَر سترپبیی درهتبى هتی ضتًَذ آضتٌبضَد.

 حذالل یه رٍز در ثخص لیسر چطن حضَر یبفتِ ٍ از ًسدیه ثب هذدجَیبى هجتال ثِ هطىالت ثیٌبیی ٍ آزهَى ّبی هرٍعتِآضٌب ضَد.
 در هَرد هػرف غحیح دارٍّبی چطوی ٍ عَارؼ آى ّب ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ آهَزش دّذ. رٍش ّبی وٌتر عفًَت (ضستي دست  ،دفع غحیح زثبلِ ٍ )...را ٌّگبم هرالجت از هذدجَ ثىبر گیرد. هرالجتّب را ثراسبس گبمّبی فرآیٌذ پرستبری ثرًبهِریسی ،اجرا ٍ ارزیبثی وٌذ. هتٌبست ثب سي ٍ هیساى آگبّی هتذدجَ ٍ ختبًَادُ آهتَزش ّتبی الزم را در عتَ البهتت در ثختص ٍ زهتبى تترخیع ازثیوبرستبى ثذّذ.
 عرح آهَزش ثِ هذدجَ (پوفلت ،ث َولت ،پَستر ٍ  )...را تذٍیي ٍ ارائِ ًوبیذ. گسارش هَردی (  ) Case Reportرا ثب استفبدُ از هٌبثع هعتجر ارائِ دّذ. در ثحج گرٍّی ضروت فعب ًوبیذ. هطبّذات را در پرًٍذُ ثیوبر ثِ عَر غحیح حجت وٌذ.ٍظبیفداًطجٍَسيبستّبیدٍرُ:
 حضَر ٍ ترن ثِ هَلع از هحل وبرآهَزی ،درغَرت تأخیر در ٍرٍد ثِ ثخص ثذٍى دلیتل هَجتِ ثعتذ از ستبعت  8آى رٍزغیجت هحسَة هیضَد.
 ضروت فعب در راًذّبی ثخص داضتِ ثبضذ. اهَر هحَلِ از عرف هرثی را ثِ عَر غحیح اًجبم دّذ. ًورُ ارزضیبثی از  02هیثبضذ. تعییي تىبلیف ثب ًظر هرثی هرثَعِ هیثبضذ ٍ ولیِ تىبلیف در عَ وبرآهَزی حذاوخر تب آخریي رٍز وتبرآهَزی هغتبثك ثتب Log Bookثِ ایطبى تحَیل گردد.
 درغَرتیوِ غیجت داًطجَ در عَ وبرآهَزی ثیص از یه دّن سبعبت وتبرآهَزی ضتَد ،درس هرثَعتِ حتفف ٍ غیجتتهحسَة خَاّذ ضذ.
 داًطجَیبى از تجوع در ایستگبُ پرستبری ٍ استفبدُ از هَثبیل خَدداری ًوبیٌتذ ٍ در غتَرت تخلتف اًضتجبعی در ثختص،ٍاحذ هرثَعِ حفف خَاّذ ضذ.
 در غَرتی وِ غیجت داًطجَ در عَ وبرآهَزی ووتر از یه دّن سبعبت وبرآهَزی ضَد ،غیجت هجتبز یته رٍز ٍ غیجتتغیر هجبز دٍ رٍز وبرآهَزی ججراًی خَاّذ داضت ٍ در غَرت عذم ججراى آى ثِ ازای ّر رٍز یه ًورُ از ًورُ وتل وستر
خَاّذ ضذ.
 ارزضيببی :وست ًورُ ثر اسبس فرم ارزضیبثی پیَست ثر اسبس هَارد عوَهی ٍ تخػػی ثخص در ثیوبرستبى است. رعبیت یًَیفرم وبهل عجك ضَاثظ داًطىذُ ٍ عذم استفبدُ از آرایص ٍ زیٌت آالت جْت داًطجَیبى الساهی است.رٍشآهَزش:
CASE PRESENTATION
CLINICAL CONFERENCE

هٌببع:
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بيوبرستبى:

تعذادغيبتهجبز:

حجبة ،ضئًَبت اسالهی ٍ اخالق حرفِای را رعبیت هیًوبیذ.
ثِ هَلع ٍ ثتب لجتبس هخػتَظ ٍ هٌبستت در هحتل وتبرآهَزی حبضتر
هیگردد.
ثب هذدجَیبى ٍ تین درهبًی در هحیظ وبر ثِ عرز هٌبست ارتجبط ثرلترار
هیوٌذ.
لذرت اثتىبر ٍ خاللیت در ث رًبهِ ریسی ٍ هْبرت ّب را دارد.
پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات را هطتبلبًِ هیپتفیرد ٍ در هتَارد لتسٍم تمبضتبی
راٌّوبیی هیوٌذ.
ثِ هَلع ًیبزّبی اسبسی هذدجَ را ثرعرف ًوَدُ ٍ در هحذٍدُ فعبلیتت
خَد داٍعلجبًِ ٍظبیف ثیطتری را ثر عْذُ هیگیرد.
گسارشّب را در پرًٍذُ ثِ عَر غحیح حجت ًوَدُ ٍ گتسارش ضتفبّی را
هٌعىس هیًوبیذ.
در حیي هرالجتّبی پرستبری از دلت ٍ سرعت عول هٌبست ثرختَردار
هی ثبضذ ٍ اغَ علوی را ثِ وبر هی گیرد.
ضروت فعب ٍ تَام ثب آهبدگی در وٌفراًس ثبلیٌی ٍ ثحج گرٍّی دارد.

ٍظبیف ه حَلِ ٍ پرٍسیجرّبی هرثَعِ ثِ هذدجَ را ثِ ترتیت ٍ ثِ هَلع
02
ثِ اتوبم هی رسبًذ.
عٌبٍیيتخصصی
0

داًطجَ ثب ثخص چطن  ،تین درهبًیٍ ،سبیل ثختص ٍ هتَارد هػترف آى
آضٌبیی پیذا وٌذ.

0

لبدر ثِ ثرلراری ارتجبط ثب ثیوبراى هجتال ثِ وبّص ٍ ضعف ثیٌبیی ثبضذ.

3

ًیبزّ بی جسوی ،رٍاًی ٍ اجتوبعی هتذدجَ را تعیتیي ًوتَدُ ٍ التذاهبت
الزم را ثرای رفع آى ّب اًجبم دّذ.

2

عالین حیبتی وٌتر وردُ ٍ در ثرگِ ّبی هخػَظ حجت وٌذ

5

گسارش پرستبری را ثِ رٍش غحیح در پرًٍذُ ثیوبر حجت وٌذ.

ترمتحصيلی :

ًبمهربی:

ًورُکل:

رضبیت

ًسبتبًرضبیت

رضبیتبخص تَضيح

بخصاست

بخصاست

ًيست
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6

آزهبیطبت هَرد ًیبز ثیوبراى در ثخص را ثب رٍش غحیح اًجبم دادُ ٍ ثتِ
آزهبیطگبُ ثفرستذ.

7

ثررسی دلیك از ٍضعیت ثیٌبیی هذدجَ ثِ عول آٍرد.

8
9

اختالالت ثیٌبیی ٍ ثیوبری ّب ٍ آسیت ّبیی چطن را در هذدجَ ثررستی
وٌذ.
در هَرد هػرف غحیح دارٍّب ٍ عَارؼ آى ّب ثِ ثیوتبر ٍ ختبًَادُ اش
آهَزش دّذ.
رعبیتت رشیتن هٌبستت ،داضتتتي فعبلیتت ٍ استتراحت در حتذ هتعتتبد ،

02

گسارش فَری عالین غیر عجیعی  ،عرز هػرف دارٍ ٍ پیگیتری درهتبى ٍ
آزهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَزش دٌّذ.

هرالجت لجل ٍ ثعذ از عول هذدجَ تحت عول جراحی چطن (لرار دادى
 00در ٍضعیت هٌبست ٍ راحت ،وٌتر درد ،پبًسوبى ،وٌتر عالین حیبتی
ٍ )..را ثِ درستی اًجبم دّذ.
00
03
02

آهَزش ّبی الزم در حیي ثستتری ٍ تترخیع در هتَرد فعبلیتت ّتبی
هرالجت ازخَد ثیوبراى هجتال ثِ اختالالت چطن را ارائِ دّذ.
آهَزش ّبی الزم ثِ ثیوبراى هجتال ثِ وبتبراوت ٍ  ...را ثترای جلتَگیری
از عَد ثیوبری ثذّذ.
هرالجت ّبی الزم پرستتبری پتس از عوتل وبتبراوتت ٍ  ...را ثتر استبس
فرایٌذ پرستبری اًجبم دّذ.
تأ حیر هرالجتی ٍ سیر پیطرفت هتذدجَ در جْتت دستتیبثی ثتِ اّتذاف

05

تعییي ضذُ را ارزضیبثی وردُ ٍ ثر اسبس تدییر در ٍضتعیت هتذدجَ در
ّر یه از هراحل تجذیذ الزم را ثِ عول آٍرد.

06

دارٍّبی تجَیس ضذُ ثرای ثیوبراى را ثب داًستي ٍ تَضیح احتر درهتبًی ٍ
عَارؼ هْن ثِ ثیوبراى دادُ ٍ الذاهبت ثبلیٌی الزم را اًجبم دّذ.

 07هحلَ ّبی ٍریذی را ثب تىٌیه آسپتیه تسریك وٌذ.
حذالل یه رٍز در درهبًگبُ ّبی چطتن حضتَر یبفتتِ ٍ ثتب هتذدجَیبى
08
هجتال ثِ ثیوبری چطن وِ ثِ عَر سرپبیی درهبى هی ضًَذ ،آضٌب ضًَذ.
09
02

گسارش پرستبری را ثِ رٍش غحیح در ثرگِ گسارش حجت ًوبیذ.
ثر اسبس ثررسی ّبی اًجبم ضذُ تطتخیع ّتبی غتحیح پرستتبری را
تٌظین وٌذ.

 00هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌذ ثرًبهِریسی هیوٌذ
 00هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌذ پرستبری اجرا هیوٌذ
 03احر هرالجتّبی دادُ ضذُ را ارزیبثی هیوٌذ
 02هبًیتَریٌگ ٍضعیت ثیوبر در عَ ضیفت را ثِ عَر هرتت اًجبم دّذ.
05

ًیبزّبی آهَزضی هذدجَ ٍ خبًَادُ (در هَرد فرایٌذ ثیوبری ٍ البهتت در

ثخص ٍ رٍش ّبی درهبًی ،هرالجتی ٍ  )...را ثررسی هیوٌذ.
06
07

عرح آهَزش ثِ ثیوتبر (پوفلتت ،ثَولتت ،پَستتر ٍ )...را تتذٍیي ٍ ارئتِ
هیوٌذ.
ارزیبثی داًطجَیبى ثب تَجِ ثِ آهَزش ّبی دادُ ضذُ ثِ غَرت عولی ٍ
ضفبّی.

اهضبءداًطجَ

اهضبءاستبد

