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هعرفی ٍ اّویت درس:
ثب تٛج ٝث ٝإٞيت عيغتٓ تٙفغی السْ اعت دا٘ؾجٛيبٖ پزعتبری ثب ٔغبئُ ثٟذاؽتتی  ٚثيٕتبری ٞتبی نٖ نؽتٙب ثبؽتٙذ تتب ثتب
ؽٙبخت ٔٛارد غيزعجيؼی درجٟت پيؾٍيزی  ٚدرٔبٖ ثتٛا٘ٙذ الذأبت ٔٛحزی را ارائ ٝدٙٞذ.
اّذف كلی درس:
ثىبرٌيزی نٔٛختٞ ٝبی ٘ظزی ٟٔ ٚبرت ٞبی ػّٕی  ٚػّٕی در ٔزالجت اس ٔذدجٛيبٖ ثشرٌغبَ  ٚيب عبِٕٙذ ٔجتال ث ٝاختالالت
عيغتٓ تٙفغی  ،ثز اعبط فزنيٙذ پزعتبری  ٚتحت ٘ظبرت ٔغتميٓ ٔزثی ثبِيٙی
اّذاف رفتبری:
 ارتجبط فحيح ثب ٔذدج ٚ ٛخب٘ٛاد ٜا ٚثزلزار وٙذ. ٟٔبرت ٞبی تفىز خالق  ٚحُ ٔغئّ ٝثز پبي ٝنٔٛختٞ ٝبی ٘ظزی  ٚدر چبرچٛة فزنيٙذ پزعتبری در ثبِيٗ را اجزا وٙذ. دا٘ؾج ٛثزای وغت تجزثيبت ٚيض ٜثب ٔذدجٛيبٖ ٔجتال ث ٝثيٕبری ٞبی عيغتٓ تٙفغی در ثيٕبرعتبٖ نٔبد ٜؽٛد. ٚضؼيت عالٔت ٔذدجٛيبٖ ثشرٌغبَ  ٚيب عبِٕٙذ ثز اعبط تؾخيـ ٞبی پزعتبری را ثزرعی وٙذ. حبالت ٔذدج ٛدر ٍٙٞبْ ثيٕبری  ٚتؾخيـ ٘يبسٞب  ٚتقٕيٓ ٔٙبعت اس ا٘تخبة اِٛٚي ت ٞب در اجزای نٟ٘ب را ثيبٖ وٙذ. ٘يبس ث ٝاوغيضٖ در ٔذدج ٛرا ٔتٙبعت ثب ثيٕبری ٞبی عيغتٓ تٙفغی فزإ٘ ٓٞبيذ. افٔ َٛزالجتی ،ثٟذاؽتی ٛٔ ٚارد پيؾٍيزی در ٔٛرد عالٔت فزد  ٚنٔٛسػ نٖ ثٔ ٝذدج ٚ ٛخب٘ٛاد ٜرا رػبيت وٙذ. ٚضؼيت عالٔت ٔذدج ٛپظ اس اجزای فزنيٙذ پزعتبری  ٚثزرع ی ٔيشاٖ دعتيبثی ث ٝاٞذاف تؼييٗ ؽذ ٜرا ارسيبثی ٕ٘بيذ. ثٔ ٝذدجٛی ٔجتال ث ٝاختالالت عيغتٓ تٙفغی ٔزالجت در ٔٙشَ ارائ ٝدٞذ. ٘يبسٞبی ثٟذاؽتی  ٚتغذي ٝای ٔذدجٛی ٔجتال ث ٝاختالالت عيغتٓ تٙفغی را ثزرعی وٙذ  ٚنٔٛسػ دٞذ. حبالت رٚحی  -رٚا٘ی ٔذدجٛی ٔجتال ث ٝاختالالت عيغتٓ تٙفغی را ثؾٙبعذ  ٚعؼی در وبٞؼ اختتالالت رٚحتی  -رٚا٘تیٕ٘بيذ.
 ٘يبسٞبی نٔٛسؽی ٔذدج ٚ ٛخب٘ٛاد ٜرا در ٔٛرد عيز ثيٕبری  ٚالبٔت در ثيٕبرعتبٖ  ٚرٚػٞتبی درٔتب٘یٔ ،زالجتتی ثزرعتیوٙذ  ٚث ٝن٘بٖ نٔٛسػ دٞذ.
 -ػاليٓ حيبتی ٔذدج ٛرا ا٘ذاسٌ ٜيزی  ٚحجت وٙذ.

 الذأبت السْ جٟت رفغ تغييزات در ػاليٓ حيبتی را ا٘جبْ دٞذ. رٚػ اعتفبد ٜاس ا٘ٛاع ٚعبيُ اوغيضٖ رعب٘ی را ث ٝعٛر ػّٕی ٘ؾبٖ دٞذ. اعالػبت السْ دارٚيی را در ثخؼٞبی داخّی عيغتٓ تٙفغی را ثذا٘ذ  ٚثيبٖ وٙذ. دعتٛرات دارٚيی را ثب دلت  ٚث ٝعٛر فحيح ثزعجك عيغتٓ  6 Rightا٘جبْ دٞذ  ٚحجت وٙذ. الذأبت السْ را جٟت پيؾٍيزی اس ػٛارك دارٞٚب ا٘جبْ دٞذ. ا٘ٛاع ٌٕ٘ ٝ٘ٛيزی( ٚ ABGخ )ٖٛرا ث ٝعٛر فحيح ا٘جبْ دٞذ. ثزخی اس دارٞٚب  ٚنسٔبيؾبت ثخؼ را در حضٛر دا٘ؾجٛيبٖ ٔؼزفی وٙذ. جٛاة نسٔبيؾبت ثخؼ را پی ٌيزی وٙذ ٛٔ ٚارد غيز عجيؼی را تؾخيـ ٌ ٚشارػ دٞذ. ا٘جبْ فحيح د ر٘بص ٚضؼيتی ،فيشيٛتزاپی لفغ ٝعي ٚ ٝٙدر فٛرت ِش ْٚاحيبی لّجی ريتٛی را در ثيٕتبر ٔجتتال ثت٘ ٝبرعتبيیتٙفغی ٘ؾبٖ دٞذ.
 ا٘ٛاع پٛسيؾٗ را در ثيٕبری ٞبی عيغتٓ تٙفغی تٛضيح دٞذ. اجشای افّی ٔبيؼبت السْ ثزای ٔبيغ درٔب٘ی را ثيبٖ وٙذ. ٕٟٔتزيٗ اختالالت نة  ٚاِىتزِٚيت را در ٘برعبيی ٞبی عيغتٓ تٙفغی ؽزح دٞذ. ٔحّٞ َٛبيی و ٝدر درٔبٖ وٓ نثی ث ٝفٛرت خٛراوی يب تشريمی ثىبر ٔی رٚد ثب ٘ٛع ٔ ٚمذار اِىتزِٚيت نٖ ٞب تٛضيح دٞذ. ٔزالجت ٞبی ٔزثٛط ثٔ ٝذدجٛی در ٔؼزك ٘برعبيی حبد تٙفغی را ا٘جبْ دٞذ. ا٘ٛاع اختالَ ٔشٔٗ ريٛی را تٛضيح دٞذ ٔ ٚزالجت ٞبی ٔزثٛع ٝرا ا٘جبْ دٞذ. ػالئٓ ثيٕبری ٞبی ٔشٔٗ ريٛی را ؽزح دٞذ. ٔزالجت ٞبی السْ لجُ  ٚثؼذ اس جزاحی عيغتٓ تٙفغی را ا٘جبْ دٞذ. ا٘ٛاع ٘ٚتيالتٛر را تٛضيح دٞذ ٔ ٚزالجت ٞبی ٔزثٛع ٝرا اجزا ٕ٘بيذ. اف٘ ٚ َٛىبت جذاعبسی ( )Isolationرا در ٔذدجٛيبٖ ٔجتال ثت ٝثيٕتبریٞتبی ػفت٘ٛی  ٚضتؼحفبظتی (ؽغتؾٛی دعت) لجُ  ٚثؼذ اس تٕبط ثب ثيٕبر  ٚپٛؽيذٖ دعتىؼ ٔ ٚبعه ث ٝوبر ثزد.

عيغتتٓ ايٕٙتی  ٚختٛد

 اف٘ ٚ َٛىبت جذاعبسی ( )Isolationرا در ٔذدجٛيبٖ ٔجتال ث ٝثيٕبری ٞبی ٔغزی ريٛی را رػبيت ٕ٘بيذ. ٔذدج ٛرا اس ٘ظز ثزٚس ػٛارك اوغيضٖ درٔب٘ی (افشايؼ  ٚوبٞؼ ) ثزرعی وٙذ  ٚالتذأبت السْ را جٟتت رفتغ نٖ ثت ٝػٕتُنٚرد.
 ٔزالجتٞب را ثزاعبط ٌبْٞبی فزنيٙذ ثز٘بٔٝريشی ،اجزا  ٚارسيبثی وٙذ. عزح نٔٛسػ ث ٝثيٕبر (پٕفّت ،پٛوّت ،پٛعتز  )... ٚتذٚيٗ  ٚارائٕ٘ ٝبيذ. ٌشارػ ٔٛردی ( )Case reportثب ثيبٖ رعب ثب اعتفبد ٜاس ٔٙبثغ ٔؼتجز ارائ ٝدٞذ. در ثحج ٌزٞٚی ؽزوت فؼبَ ٕ٘بيذ. ٔؾبٞذات را ثز اعبط فٟزعت حجت در پز٘ٚذ ٜثيٕبر ث ٝعٛر فحيح حجت وٙذ.ٍظبیف داًشجَ ٍ سیبست ّبی دٍرُ:
حضٛر  ٚتزن ثٛٔٝلغ ٔحُ وبرنٔٛسی (در فٛرت تأخيز ٚرٚد ث ٝثخؼ ثؼذ اس عبػت  8نٖ رٚس غيجت ٔحغٛة ٔیؽٛد.
ؽزوت فؼبَ در را٘ ذٞبی ثخؼ  ٚا٘جبْ أٛر ٔح ِٝٛاس عزف ٔزثی
ٕ٘ز ٜارسؽيبثی اس ٔ 02یثبؽذ.
تؼييٗ تىبِي ثب ٘ظز اعتبد درط ٔیثبؽذ  ٚوّي ٝتىبِي ٔح ِٝٛدر ع َٛوبرنٔٛسی حذاوخز در نخزيٗ رٚس وبرنٔٛسی ث ٝاعتتبد
ٔزثٛع ٝتحٛيُ ؽٛد.
ارائ ٝالي ثٛن ٔٛرد ٘ظز را ثز اعبط ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی تخققی ث ٔ ٝزثی ٔزثٛعٝ

درفٛرتیو ٝغيجت دا٘ؾج ٛدر ع َٛوبرنٔٛسی ثيؼ اس يه د ٓٞعبػبت وبرنٔٛسی ؽٛد درط ٔزثٛع ٝحذف  ٚغيجت ٔحغتٛة
خٛاٞذ ؽذ..
دا٘ؾجٛيبٖ اس تجٕغ در ايغتٍب ٜپزعتبری  ٚاعتفبدٕٛ٘ ٜدٖ ٔٛثبيُ در ثخؼ خٛدداری ٕ٘بيٙذ  ٚدر فٛرت تخّ ا٘ضتجبعی در
ثخؼ ٚاحذ ٔزثٛع ٝحذف خٛاٞذ ؽذ.
در فٛرتی و ٝغيجت دا٘ؾج ٛدر ع َٛوبرنٔٛسی وٕتز اس يه د ٓٞعبػبت وبرنٔٛسی ؽٛد ،غيجت ٔجبس يته رٚس  ٚغيجتت غيتز
ٔجبس د ٚرٚس وبرنٔٛسی ججزا٘ی خٛاٞذ داؽت  ٚدر فٛرت ػذْ ججزاٖ نٖ ث ٝاسای ٞز رٚس يه ٕ٘ز ٜاس ٕ٘تز ٜوتُ وغتز خٛاٞتذ
ؽذ.
ارزشیببی :وغت ٕ٘ز ٜثز اعبط فزْ ارسؽيبثی پيٛعت ثز اعبط ٔٛارد ػٕٔٛی  ٚتخققی ثختؼ داخّتی عيغتتٓ تٙفغتی در
ثيٕبرعتبٖ اعت.
رػبيت ي٘ٛيفزْ وبُٔ عجك ضٛاثظ دا٘ؾىذ ٚ ٜػذْ اعتفبد ٜاس نرايؼ  ٚسيٙت نالت جٟت دا٘ؾجٛيبٖ
هَاد آهَزشی :ثيٕبر ،تختِٛ ،اسْ  ٚتجٟيشات پشؽىی ٔ ٚزالجتی در ثخؼ ثيٕبری ٞبی تٙفغی
هٌببع:
- Texthbook of Medical- Surgical Nursing. Brunner&Suddarth"s."Brithing Function. 13th
Edition.
 -پزعتبری ثيٕبری ٞبی عيغتٓ تٙفغی ( )0202ثز٘ٚز  ٚعٛدارث .تزجٕ ٝفٟيٕ ٝوبؽب٘ی ٔ ٚزيٓ اِغبدات ٞبؽٕی.
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ًبم استبد:
رضبیتبخش

عٌبٍیي عوَهی بخش اطفبل

حجبة ،ؽئ٘ٛبت اعالٔی  ٚاخالق حزفٝای را رػبيت ٔیٕ٘بيذ.
ثٛٔ ٝلغ  ٚثتب ِجتبط ٔخقتٛؿ ٙٔ ٚبعتت در ٔحتُ وتبرنٔٛسی حبضتز
ٔیٌزدد.
ثب ٔذدجٛيبٖ  ٚتيٓ درٔب٘ی در ٔحيظ وبر ث ٝعزس ٔٙبعت ارتجبط ثزلتزار
ٔیوٙذ.
لذرت اثتىبر  ٚخالليت در ثز٘بٔ ٝريشی ٟٔ ٚبرت ٞب را داؽت ٚ ٝوبرٞتب را
ثب ٘ظٓ  ٚتزتيت  ٚثٛٔ ٝلغ ث ٝاتٕبْ ٔی رعب٘ذ.
پيؾٟٙبدات  ٚا٘تمبدات را ٔؾتبلب٘ٔ ٝیپتذيزد  ٚدر ٔتٛارد ِتش ْٚتمبضتبی
رإٙٞبيی ٔیوٙذ.
ثٛٔ ٝلغ ٘يبسٞبی اعبعی ٔذدج ٛرا ثزعزف ٕ٘ٛد ٚ ٜدر ٔحتذٚد ٜفؼبِيتت
خٛد داٚعّجب٘ٚ ٝظبي

ثيؾتزی را ثزػٟذٔ ٜیٌيزد.

ٌشارػٞب را در پز٘ٚذ ٜثٝؽىُ فحيح حجت ٕ٘ٛدٌ ٚ ٜتشارػ ؽتفبٞی را
ٔٙؼىظ ٔیٕ٘بيذ.
در ٍٙٞبْ ٔزالجتٞب اس دلت  ٚعزػت ػُٕ ٔٙبعت ثزخٛردار ٔی ثبؽذ ٚ
اف َٛػّٕی را ث ٝوبر ٔی ٌيزد.
عٌبٍیي تخصصی

0

ٚضؼيت عالٔت ثيٕبر را ثزرعی ٔیوٙذ.

0

ثب ثيٕبر (ٔتٙبعت ثب عتٗ ،جتٙظ ،عتغح عتٛاد  ٚفزٙٞتً)  ٚختب٘ٛادٜ
ارتجبط فحيح ثزلزار ٔیوٙذ.

3

٘يبسٞبی نٔٛسؽی  ٚتغذيٝای ثيٕبر را ٔتٙبعتت ثتب ٘تٛع ثيٕتبری ثزرعتی
ٔیوٙذ.

2

ٔزالجتٞبی السْ تٙفغی (اوغيضٖ تزاپی ،فيشيٛتزاپی لفغت ٝعتي)... ٚ ٝٙ
را ا٘جبْ ٔیدٞذ.

5

ػالئٓ حيبتی ثيٕبر را ثب دلت  ٚفحيح وٙتزَ  ٚحجت ٔیوٙذ.

6

الذأبت السْ جٟت رفغ تغييزات در ػالئٓ حيبتی را ا٘جبْ ٔیدٞذ.
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ثيٕبر را اس ٘ظز ثزٚس ػٛارك ٘برعبيی تٙفغی (وبٞؼ  ٚافتشايؼ ٌبسٞتبی
خ ٖٛؽزيب٘ی  )... ٚثزرعی ٔیوٙذ.
ٔبيؼبت خٛراوی ٚ ٚريذی ٔٛرد ٘يبس ثيٕبر را عجك دعتٛر پشؽته ،ثغتٛر
فحيح نٔبد ٚ ٜتجٛيش ٔیوٙذ.
ٔزالجتٞبی ٔزثٛط ث ٝاوغيضٖ رعتب٘ی ٔ ٚتبيغدرٔتب٘ی را ثغتٛر فتحيح
ا٘جبْ ٔیدٞذ.
اعالػبت دارٚيی ضتزٚری را در ثختؼ ثيٕتبری ٞتبی تٙفغتی نٔتٛسػ
ٔیدٞذ.
دعتٛرات دارٚيی را ثب دلت  ٚثغٛر فحيح نٔبدٔ ٜیوٙذ.

 00دعتٛرات دارٚيی را ثب دلت  ٚثغٛر فحيح اجزا وزد ٜحجت ٔیوٙذ.
 03الذأبت السْ را ثزای جٌّٛيزی اس ػٛارك دارٞٚب را ا٘جبْ ٔیدٞذ.
ثزخی اس دارٞٚب يب نسٔبيؼ ٞبی ثخؼ را در حضتٛر دا٘ؾتجٛيبٖ ٔؼزفتی
02
ٔیوٙذ.
ٌٕ٘ٝ٘ٛيزی نسٔبيؼٞبی ثخؼ را (ثخقٛؿ خّتظ ،خت )ABG ٚ ٖٛثتب
05
تٛج ٝثٛ٘ ٝع ثيٕبری ا٘جبْ ٔیدٞذ.
06

جٛاة نسٔبيؼ ٞب را پيٍيزی وزدٛٔ ٚ ٜارد غيتز عجيؼتی را تؾتخيـ ٚ
ٌشارػ ٔیدٞذ.

ٔ 07زالجتٞب را ثز اعبط ٌبْٞبی فزايٙذ ثز٘بٔٝريشی ٔیوٙذ.
ٔ 08زالجتٞب را ثز اعبط ٌبْٞبی فزايٙذ اجزا ٔیوٙذ.
 09احز ٔزالجتٞبی داد ٜؽذ ٜرا ارسيبثی ٔیوٙذ.
ٔزالجتت اس ٔجتتتال ثتٔ ٝؾتتىالت تٙفغتتی (پٛسيؾتٗ ،فيشيتتٛتزاپیٔ ،تتبيغ
 02درٔب٘ی،دفغ فحيح خّظ  ،ثىبر ٌيزی رٚؽٟبی تؾخيقتی پتبراوّيٙيىی
 ٚدار ٚدرٔب٘ی  )... ٚرا ٔتٙب عت ثب ٔٛارد ا٘جبْ ٔیدٞذ.
٘ىبت ايشٚالعي ٖٛرا در ثيٕبراٖ ٔجتال ث ٝثيٕتبریٞتبی ػفت٘ٛی  ٚضتؼ
 00عيغتٓ ايٕٙی  ٓٞ ،چٙيٗ خٛدحفبظتی (ؽغتؾٛی دعتت ٞتب لجتُ ٚ
ثؼذ اس تٕبط ثب ثيٕبر  ٚپٛؽيذٖ دعتىؼ  )...ٚرا ث ٝوبر ٔی ثزد.
ٔزالجت ٞبی ٔزثٛط ث٘ ٝبٙٞجبری ٞب  ٚثيٕبری ٞتبی ٔتشٔٗ  ٚػفت٘ٛی را
 00ث ٝدلت  ٚفحيح ا٘جبْ ٔی دٞذ  ٚاعالػبت السْ در ٔٛرد ٘بٙٞجبری ٞتب
 ٚثيٕبری ٞبی ٔزثٛع ٝرا ٔی دا٘ذ.
03

ٔزالجت ٞبی لجُ  ٚثؼذ اس ػُٕ جزاحی عيغتٓ تٙفغی را ٔتٙبعتت ثتب
٘ٛع ثيٕبری  ٚػُٕ جزاحی ثذرعتی ا٘جبْ ٔی دٞذ.
خغزات ثبِمٛٔ ٜٛجٛد در ٔحيظ را ٔتٙبعت ثب عتغح ٛٞؽتيبری ٘ ٚتٛع

 02ثيٕبری ثيٕبر تؾتخيـ داد ٚ ٜالتذأبت السْ را جٟتت پيؾتٍيزی اس نٖ
ا٘جبْ ٔی دٞذ ٘ ٚىبت ايٕٙی را رػبيت ٔیوٙذ.

٘يبسٞبی ثٟذاؽتی جغٕب٘ی را ثزعزف وزد ٚ ٜنٔبدٌی رٚا٘تی جٟتت ٞتز
05
رٚئ ٝزالجتی  ٚدرٔب٘ی را ايجبد ٔیوٙذ.
06
07
08
09

٘يبسٞبی نٔٛسؽی ثيٕبر  ٚخب٘ٛاد( ٜدر ٔٛرد فزايٙتذ ثيٕتبری  ٚالبٔتت در
ثيٕبرعتبٖ  ٚرٚػ ٞبی درٔب٘یٔ ،زالجتی  ٚتغذي )ٝرا ثزرعی ٔیوٙذ.
ٔتٙبعت ثب عٗ ٔ ٚيشاٖ نٌبٞی ثيٕبر در خب٘ٛاد ٜنٔٛسػٞتبی السْ را در
عٔ َٛذت البٔت در ثخؼ  ٚسٔبٖ تزخيـ ث ٝنٟ٘ب ٔیدٞذ.
عزح نٔٛسػ ثت ٝثيٕتبر (پٕفّتت ،ثٛوّتت ،پٛعتتز  )...ٚتتذٚيٗ  ٚارائتٝ
ٔیوٙذ.
ٌشارػ ٔٛردی ( ) Case Reportثتب ثيتبٖ رعتب ثتب اعتتفبد ٜاس ٔٙتبثغ
ٔؼتجز ارائٔ ٝیوٙذ.

 32در ثحج ٌزٞٚی ٔؾبروت فؼبَ دارد.
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