بِ ًبم خذا
ضٌبسٌبهِ درس
گرٍُ آهَزضی پرستبری
عٌَاى برًبهِ درسی :طرح درس کبرآهَزی اصَل ٍ هْبرت ّبی پرستبری ،بخص داخلی یب جراحی
ًَع درس :کبرآهَزی
کذ درس33 :
تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ
رضتِ ،هقطع ٍ ترم داًطجَ :کبرضٌبسی پرستبری
تعذاد داًطجَیبى:
درٍس پيص ًيبز یب ّوسهبى :ارائِ ّوسهبى بب تئَری
هسئَل درس :خبًن خذیبی
هحل ٍ آدرس کبرآهَزی :بخص ّبی داخلی ٍ جراحی بيوبرستبى ّبجر ٍ آیت ا ...کبضبًی ضْرکرد
*****************************************************************ا
ّذف کلی:
تدارن هَلعیت ٍالعی ٍ هٌبعت ثزای داًؾجَ جْت اًجبم رٍػ ّابی هزالجیای هٌبعات ثاب ًیبسّابی ثیوابراى در
عزفِ ّبی ثبلیٌی یبد ؽدُ ،تحت ًظبرت هغیمین هزثی
اّذاف رفتبری:
 ثب هددجَ ارتجبه فحیح ثزلزار ًوبید. تأثیز هزالجیی ٍ عیز پیؾزفت هددجَ در جْت دعییبثی ثِ اّداف تعییي ؽدُ را ارسؽیبثی وزدُ ٍ ثاز اعابطتغییز در ٍمعیت هددجَ در ّز یه اس هزاحل تجدید السم را ثِ عول آٍرد.
 رعبیت رصین هٌبعت ،داؽیي فعبلیت ٍ اعیزاحت در حد هیعبدل ،گشارػ فَری عالئن غیز ىجیعی ثاِ پشؽاه،ىزس هقزف دارٍ ٍ پیگیزی درهبى ٍ آسهبیؼ ّبی دٍرُ ای را آهَسػ دٌّد.
 در هَرد هقزف فحیح دارٍّب ٍ عَارك آى ّب ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ اػ آهَسػ دّد. رٍػ ّبی وٌیزل عفًَت (ؽغیي دعت  ،دفع فحیح سثبلِ ٍ )...را در ٌّگبم هزالجت اس هددجَ ثىبر گیزد. هزالجتّب را ثز اعبط گبمّبی فزآیٌد پزعیبری ثزًبهِریشی ،ا جزا ٍ ارسیبثی وٌد. هیٌبعت ثب عي ٍ هیشاى آگبّی هاددجَ ٍ خابًَادُ آهاَسػ ّابی السم را در ىاَل البهات در ثماؼ ٍ سهابىتزخیـ اس ثیوبرعیبى ثدّد.
 ىزح آهَسػ ثِ هددجَ (پوفلت ،ثَولت ،پَعیز ٍ  )...را تدٍیي ٍ ارائِ ًوبید. گشارػ هَردی ( )Case Reportرا ثب اعیفبدُ اس هٌبثع هعیجز ارائِ دّد. در ثحث گزٍّی ؽزوت فعبل ًوبید. هؾبّدات را در پزًٍدُ ثیوبر ثِ ىَر فحیح ثجت وٌد.هْبرت ّبیی کِ داًطجَ درطَل دٍرُ کبرآهَزی اصَل ٍ هْبرت ّبی پرستبری ببیذ بيبهَزد:
هْبرت ّبی ضٌبختی:
-آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هحیو ثیوبرعیبى ٍ همزرات ثمؼ ّب

وغت داًؼ در ًحَُ ثزرعی ٍ ؽٌبخت ثیوبراىوغت داًؼ در ًحَُ هزالجت اس ثیوبر ثب تَجِ ثِ اعیبًداردّبی هزالجییهْبرت ّبی ًگرضی:
تَاًبیی ثزلزاری ارتجبه ثب هددجَ ٍ خبًَادُ ّبتَاًبیی ثزلزاری ارتجبه ثب اعنبی تین ثْداؽیی درهبًیًؾبى دادى حظ هغئَلیت ٍ تعْد در هزالجت اس ثیوبراى در هحدٍدُ هغئَلیت ّبی پزعیبریتَاًبیی وٌیزل عفًَت ٍ رعبیت ًىبت یوٌی ثِ ٌّگبم اًجبم هزالجت ّبی پزعیبریهْبرت ّبی حرکتی:
ارتمبی هْبرت درهزالجت اس ثیوبر ثز هجٌبی فزآیٌد پزعیبری ّوزاُ ثب تأوید ثز آهَسػارتمبی هْبرت در دادى دارٍ ثِ ثیوبروغت هْبرت در تفغیز آسهبیؾبت اخیقبفی در هَرد ثیوبراى ثمؼ ّبی هزثَىِارتمبی هْبرت در تحَیل گزفیي ٍ تحَیل دادى ثیوبر ثز اعبط چه لیغتوغت هْبرت در ري گیزیارتمبی هْبرت در ثجت گشارؽبت پزعیبریوغت هْبرت در آهَسػ ّبی حیي تزخیـ را ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍیوغت هْبرت در الداهبت السم ثِ هٌظَر پیؾگیزی اس عفًَت سخن ثِ ؽىل فحیحٍظبیف داًطجَ ٍ سيبست ّبی دٍرُ:
 حنَر ٍ تزن ثِ هَلع اس هحل وبرآهَسی ،درفَرت تأ خیز در ٍرٍد ثِ ثمؼ ثدٍى دلیل هَجِ ثعد اس عابعت 8آى رٍس غیجت هحغَة هیؽَد.
 ؽزوت فعبل در راًدّبی ثمؼ داؽیِ ثبؽد. اهَر هحَلِ اس ىزف هزثی را ثِ ىَر فحیح اًجبم دّد.ارزضيببی:
 ًوزُ ارسؽیبثی اس  02هیثبؽد. تعییي تىبلیف ثب ًظز هزثی هزثَىِ هایثبؽاد ٍ ولیاِ تىابلیف در ىا َل وابرآهَسی حاداو ز تاب آخازیي رٍسوبرآهَسی هيبثك ثب  Log Bookثِ ایؾبى تحَیل گزدد.
 درفَرتیوِ غیجت داًؾجَ در ىَل وبرآهَسی ثیؼ اس یه دّن عبعبت وبرآهَسی ؽَد ،درط هزثَىِ حذفٍ غیجت هحغَة خَاّد ؽد.
 داًؾجَیبى اس تجوع در ایغیگبُ پزعیبری ٍ اعیفبدُ اس هَثبیل خَدداری ًوبیٌد ٍ در فَرت تملاف اًناجبىیدر ثمؼٍ ،احد هزثَىِ حذف خَاّد ؽد.
 در فَرتی وِ غیجت داًؾجَ در ىَل وبرآهَسی وویز اس یه دّن عبعبت وبرآهَسی ؽَد ،غیجات هجابس یاهرٍس ٍ غیجت غیز هجبس دٍ رٍس وبرآهَسی ججزاًی خَاّد داؽت ٍ در فَرت عادم ججازاى آى ثاِ اسای ّاز رٍس
یه ًوزُ اس ًوزُ ول وغز خَاّد ؽد.
 وغت ًوزُ ثز اعبط فزم ارسؽیبثی پیَعت ثز اعبط هَارد عوَهی ٍ تمققی ثمؼ در ثیوبرعیبى اعت. رعبیت یًَ یفزم وبهل ىجك مَاثو داًؾىدُ ٍ عدم اعیفبدُ اس آرایؼ ٍ سیٌت آالت جْات داًؾاجَیبى الشاهایاعت.
هَاد آهَزضی:
 -هددجَ ،تمت ،لَاسم ٍ تجْیشات پشؽىی ٍ هزالجیی در ثمؼ.

رٍش آهَزش:
CASE PRESENTATION
CLINICAL CONFERENC

هٌببع:
 پَ تز ٍ پزی  ،افَل ٍ فٌَى پزعیبری  .فدیمِ عبلوی ٍ ىبّزُ ًجفی  ،تْزاىً :ؾز عبلوی .7881 ، رٍػ ّبی پزعیبری ثبلیٌی .هَعَی ،هلیحِ الغبدات ؛ عبلیمبًی ،هزین  .تْزاى  :اًیؾبرات ؽْزاة .7811 ، افَل پزعیبری تبیلَر  .هْبرت ّبی ثبلیٌی پزعیبری  .تزجوِ  :هْدٍی  ،سّزاٍّوىبراى  .تْازاى ًؾاز ٍتجلیاثؾزی .7880،
 افَل پزعیبری تبیلَر  .هفبّین پزعیبری  .تزجوِ گزٍُ هیزجویي داًؾىدُ پزعایبری هبهابیی داًؾاگبُ علاَمپشؽىی ؽْید ثْؾیی  ،تْزاى ً:ؾزٍتجلی ثؾزی .7880 ،
-

جویغي الیشاثت  ،م ٍّوىبراى  .راٌّوابی الاداهبت ثابلیٌی پزعایبری  .تزجواِ  :جوابلی حغایي  .تْازاى :

اًیؾبرات ارجوٌد .7811 ،
 احىبم پشؽىی .رٍحبًی  ،هحود ؛ ًَغبًی  ،فبىوِ ..تْزاى  .هؤ عغِ فزٌّگی اًیؾبراتی تیوَر سادُ .7811 ، رٍػ ّبی پزعیبری ثبلیٌی  .تأ لیف ؽٌْبس وزیوی  ،تْزاىً ، :ؾز عبلوی .7881 ، -افَل ٍ فٌَى عولی پزعیبری  .ثبثه رٍسثْبى  ،تْزاى ً ،ؾز گپ .7818 ،

بًِبم خذا
داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضْرکرد
فرم ارزضيببی کبرآهَزی اصَل ٍ هْبرت ّبی پرستبری
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
ترم تحصيلی:

بيوبرستبى

بخص

ًورُ کل:

ًبم استبد:

تعذاد غيبت هجبز:

ردیف

7
0
8
4
1
1
1
8

ضوبرُ داًطجَیی:
تبریخ ضرٍع:

عٌبٍیي عوَهی
حجبة ،ؽئًَبت اعالهی ٍ اخالق حزفِای را رعبیت هیًوبید.
ثِ هَلع ٍ ثاب لجابط همقاَؿ ٍ هٌبعات در هحال وابرآهَسی حبماز
هیگزدد.
ثب هددجَیبى ٍ تین درهبًی در هحیو وبر ثِ ىزس هٌبعت ارتجبه ثزلازار
هیوٌد.
لدرت اثیىبر ٍ خاللیت در ثزًبهِ ریشی ٍ هْبرت ّب را داؽیِ ٍ وبرّاب را
ثب ًظن ٍ تزتیت ٍ ثِ هَلع ثِ اتوبم هی رعبًد.
پیؾٌْبدات ٍ اًیمبدات را هؾیبلبًِ هیپاذیزد ٍ در هاَارد لاشٍم تمبمابی
راٌّوبیی هیوٌد.
ثِ هَلع ًیبسّبی اعبعی هددجَ را ثزىزف ًوَدُ ٍ در هحادٍدُ فعبلیات
خَد داٍىلجبًِ ٍظبیف ثیؾیزی را ثز عْدُ هیگیزد.
گشارػ ّب را در پزًٍدُ ثِ ؽىل فحیح ثجت ًوَدُ ٍ گاشارػ ؽافبّی را
هٌعىظ هیًوبید
در ٌّگبم هزالجت ّب اس دلت ٍ عزعت عول هٌبعت ثزخَردار هی ثبؽد ٍ
افَل علوی را ثِ وبر هی گیزد
عٌبٍیي تخصصی

7

الداهبت السم را در سهبى پذیزػ ثیوبراًجبم دّد.

0

هعبیٌبت ثیوبر (  )physical examinationرا اًجبم دّد.

8

رٍػ ّبی پیؾگیزی اس اًیمبل عفًَت را در اًجبم رٍػ ّابی پزعایبری
ثىبرگیزد.
ٍعبئل هَرد ًیبس ٍ تجْیشات ٍ ًحَُ اعیفبدُ اس آى را ؽزح دٌّد.

4

هزالجت اس ثیوبراى رااًجبم دّد.

1

عالئن حیبتی ثیوبر را ثب دلت ٍ فحیح وٌیزل ٍ ثجت هیوٌد.

تبریخ اتوبم:

تعذاد غيبت غيرهجبز:
رضبیتبخص

ًسبتبًرضبیت

رضبیتبخص

است

بخص است

ًيست

()0/5

()0/25

()0

تَضيح

1

الداهبت السم جْت رفع تغییزات در عالئن حیبتی را اًجبم هیدّد.

1

تىٌیه ّبی همیلف اوغیضى رعبًی را ثِ ىزس فحیح اًجبم دّد.

8

هبیعبت خَراوی ٍ ٍریدی هَرد ًیبس ثیوبر را ىجك دعیَر پشؽاه ،ثياَر
فحیح آهبدُ هیوٌد.

1

ًیبس ثیوبر ثِ عبوؾي را تؾمیـ دادُ ٍ ثب رٍػ فحیح تزؽحبت حلاك
ٍ دّبى را عبوؾي ًوبید.

72

دعیَرات دارٍیی را ثب دلت ٍ ثِ ىَر فحیح آهبدُ ٍ ثجت هیوٌد.

77
70
78

تغییز پَسیؾي،حزوت دادى ثیوبر ٍاًجابم فعبلیات ّابی ٍرسؽای را ثاِ
ثیوبر آهَسػ دادُ ٍ ًؾبى دّد.
تعاَیل پبًغاوبى را ىجاك افاَل فاحیح علوای ٍ ثاب رعبیات تىٌیاه
آعپییه اًجبم هی دّد.
چگًَگی دفع تزؽحبت در ثیوبراى را ؽزح دّد.

عبیز رٍػ ّبی پزعیبری ؽبهل عًَداص هعدُ ،فَلی ،اًجبم ًوًَِ گیزی
74
ٍ  ...را ثب رعبیت ؽزایو آعپییه اًجبم دّد.
 71هزالجتّب را ثز اعبط گبمّبی فزایٌد ثزًبهِریشی هیوٌد.
71

هزالجت ّب را ثز اعبط گبم ّبی فزایٌد اجزا هی وٌد.

 71اثز هزالجتّبی دادُ ؽدُ را ارسیبثی هیوٌد.
78
71
02

ًىبت خَد حفبظیی (ؽغیؾَی دعت ّب لجل ٍ ثعد اس توبط ثب ییوابر ٍ
پَؽیدى دعیىؼ ٍ )...را ثِ وبر هی ثزد.
هزالجت ّبی هزثَه ثِ وٌیزل تت را اًجبم دّد.
هزالجت ّبی لجل ٍ ثعد اس عول جزاحی را هیٌبعات ثاب ًاَي ثیوابری ٍ
عول جزاحی ثِ درعیی اًجبم هی دّد.
خيزات ثبلمَُ هَجَد در هحیو ثیوبر را هیٌبعت ثب تىبهل ٍ َّؽایبری

 07اٍ تؾمیـ دادُ ٍ الداهبت السم را جْت پیؾگیزی اس آى اًجبم هایدّاد
ٍ ًىبت ایوٌی را رعبیت هیوٌد.
00

ًیبسّبی ثْداؽیی جغوبًی را ثزىزف وزدُ ٍ آهبدگی رٍاًای جْات ّاز
رٍیِ هزالجیی ٍ درهبًی را ایجبد هیوٌد.
ًیبسّبی آهَسؽی خبًَادُ ثیوابر (در هاَرد فزایٌاد ثیوابری ٍ البهات در

08

ثیوبرعیبى ٍ رٍػ ّبی درهبًی ،هزالجیی ٍ تغذیِ ثیوابر ٍ پیؾاگیزی اس
ثیوبری) را ثزرعی هیوٌد.

04

هیٌبعت ثب هیشاى آگبّی خابًَادُ آهاَسػّابی السم را در ىاَل هادت
البهت در ثمؼ ٍ سهبى تزخیـ ثِ آًْب هیدّد.

01
01
01

ىزح آهاَسػ ثاِ ثیوابر (پوفلات ،ثَولات ،پَعایز ٍ )...تادٍیي ٍ ارئاِ
هیوٌد.
گشارػ هَردی ( )Case Reportثب ثیبى رعب ثب اعیفبدُ اس هٌبثع هعیجز
ارائِ هیوٌد.
در ثحث گزٍّی هؾبروت فعبل دارد.

اهضبء استبد

اهضبء داًطجَ

