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هعرفی ٍ اّويت درس:
اّذاف کلی:
داًطجَیبى ثر اسبس آهَختِ ّبی ًظ ری ٍ عولی  ،هْبرت وبفی را جْت ثتر عتر ًوتَدى ًزباّتبی هتیدجَیبى هجتت ثتِ
اخت الت گَارضی وست ًوَدُ ٍ هرالج ّبی الام را عجك فرایٌی پرستبری ارائِ ًوبیٌی.
اّذاف رفتبری:
 ثب هیدجَ ارتجبط غحزح ثرلرار ًوبیی. -تأ حزر هرالجتی ٍ سزر پزطرف هیدجَ درجْ

دستزبثی ثِ اّیا تعز زي ضیُ را اراضتزبثی وتردُ ٍ ثتر استبس ت ززتر در

ٍضعز هیدجَ در ّر یه اا هراحل تجییی الام را ثِ عول آٍرد.
 رعبی رژین هٌبست ،داضتي فعبلز ٍ استراح در حی هتعبدل ،گزارش فَری ع ئن غزر عجزعی ثِ پزضه ،عرا هػتردارٍ ٍ پزگزری درهبى ٍ آاهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَاش دٌّی.
 در هَرد هػر غحزح دارٍّب ٍ عَارؼ آًْب ثِ ثزوبر ٍ خبًَادُ اش آهَاش دّی. رٍش ّبی وٌترل عفًَ (ضستي دس  ،دفع غحزح اثبلِ ٍ )...را ٌّگبم هرالج اا هیدجَ ثىبر گزرد. هرالج ّب را ثر اسبس گبمّبی فرآیٌی پرستبری ثرًبهِریزی ،اجرا ٍ ارایبثی وٌی. هتٌبست ثب سي ٍ هززاى آگبّی هیدجَ ٍ ختبًَادُ آهتَاش ّتبی الام را در عتَل البهتثزوبرستبى ثیّی.
 عرح آهَاش ثِ هیدجَ (پوفل  ،ث َول  ،پَستر ٍ  )...را تیٍیي ٍ ارائِ ًوبیی. گزارش هَردی ( )Case Reportرا ثب استفبدُ اا هٌبثع هعتجر ارائِ دّی. در ثحج گرٍّی ضرو فعبل ًوبیی. هطبّیات را در پرًٍیُ ثزوبر ثِ عَر غحزح حجٍظبیف داًطجَ ٍ سيبست ّبی دٍرُ:

وٌی.

در ث تص ٍ اهتبى تترخزع اا

 حضَر ٍ ترن ثِ هَلع اا هحل وبرآهَای ،درغَرت تأخزر در ٍرٍد ثِ ث ص ثیٍى دلزل هَجتِ ثعتی اا ستبعغزج هحسَة هیضَد.

 8آى رٍا

 ضرو فعبل در راًیّبی ث ص داضتِ ثبضی. اهَر هحَلِ اا عر هرثی را ثِ عَر غحزح اًجبم دّی. ًورُ اراضزبثی اا  02هیثبضی. تعززي تىبلزف ثب ًظر هرثی هرثَعِ هیثبضی ٍ ولزِ تىبلزف در عَل وبرآهَای حیاوخر تب آخریي رٍا وبرآهَای هغبثك ثتب Log Bookثِ ایطبى تحَیل گردد.
 درغَرتیوِ غزج داًطجَ در عَل وبرآهَای ثزص اا یه دّن سبعبت وبرآهَای ضتَد ،درس هرثَعتِ حتف ٍ غزجتهحسَة خَاّی ضی.
 داًطجَیبى اا تجوع در ایستگبُ پرستبری ٍ استفبدُ اا هَثبیل خَدداری ًوبیٌی ٍ در غَرت ت لتف اًضتجبعی در ث تص،ٍاحی هرثَعِ حف خَاّی ضی.
 -درغَرتیوِ غزج

داًطجَ در عَل وبرآهَای ووتر اا یه دّن سبعبت وبرآهَای ضَد ،غزجت هجتبا یته رٍا ٍ غزجت

غزر هجبا دٍ رٍا وبرآهَای ججراًی خَاّی داض ٍ در غَرت عیم ججراى آى ثِ ااای ّر رٍا یه ًورُ اا ًورُ ول وستر
خَاّی ضی.
 ارزضيببی :وست ًورُ ثر اسبس فرم اراضزبثی پزَس -رعبی

ثر اسبس هَارد عوَهی ٍ ت ػػی ث ص در ثزوبرستبى اس .

یًَز فرم وبهل عجك ضَاثظ داًطىیُ ٍ عیم استفبدُ اا آرایص ٍ ایٌ

آالت جْ

داًطجَیبى الزاهی اس .

هَاد آهَزضی:
هیدجَ  ،ت

 ،لَاام ٍ تجْززات پزضىی ٍ هرالجتی در ث ص.

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

 -ثرًٍر ٍ سَدارث( .آخریي چبح  .)0202ث ص گَارش  .ترجوِ احوی رضباادُ هبفی ،تْراى :اًتطبرات حزیری.

بًِبم خذا
داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضْرکرد
فرم ارزضيببی کبرآهَزی بخص گَارش
ضوبرُ داًطجَیی:
تبریخ اتوبم:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:

تبریخ ضرٍع:

تعذاد غيبت غير هجبز:

بخص:

ردیف

عٌبٍیي عوَهی بخص گَارش

0

حجبة ،ضئًَبت اس هی ٍ اخ ق حرفِای را رعبی

0

ثِ هَلع ٍ ثتب لجتبس ه ػتَظ ٍ هٌبستت در هحتل وتبرآهَای حبضتر
هیگردد.

3

ثب هیدجَیبى ٍ تزن درهبًی در هحزظ وبر ثِ عرا هٌبست ارتجبط ثرلترار
هیوٌی.

هیًوبیی.

2

لیرت اثتىبر ٍ خ لز
دارد.

5

پزطٌْبدات ٍ اًتمبدات را هطتبلبًِ هیپتفیرد ٍ در هتَارد لتزٍم تمبضتبی
راٌّوبیی هیوٌی.

6

ثِ هَلع ًزباّبی اسبسی هیدجَ را ثرعر ًوَدُ ٍ در هحیٍدُ فعبلزت
خَد داٍعلجبًِ ٍظبیف ثزطتری را ثر عْیُ هیگزرد.

7
8
9
02

در ثرًبهِ ریزی ٍ اًجبم هْبرت ّبی پرستبری را

گزارش پرستبری را در پرًٍیُ ثِ عتَر غتحزح حجت
ضفبّی را هٌعىس هیًوبیی.
در حزي هرالج ّبی پرستبری اا دل ٍ سرع
هی ثبضی ٍ اغَل علوی را ثِ وبر هی گزرد.
ضرو

ًوتَدُ ٍ گتزارش

عول هٌبست ثرختَردار

فعبل ٍ تَام ثب آهبدگی در وٌفراًس ثبلزٌی ٍ ثحج گرٍّی دارد.

ٍظبیف هحَلِ ٍ پرٍسزجرّبی هرثَعِ ثِ هیدجَ را ثب ًظتن ٍ ترتزتت ٍ
ثِ هَلع ث ِ اتوبم هی رسبًی.
عٌبٍیي تخصصی

0
0
3

بيوبرستبى:

تعذاد غيبت هجبز:

داًطجَ ثب ث ص گَارش  ،تزن درهبًیٍ ،سبیل ث ص ٍ هَارد هػتر آى
آضٌبیی پزیا وٌی.
لبدر ثِ ثرلراری ارتجبط ٍ تعبهل ثب ثزوبراى ثبضی.
ًزباّتتبی جستتوی  ،رٍاًتتی ٍ اجتوتتبعی هتتیدجَ را ضٌبستتبیی ًوتتَدُ ٍ
الیاهبت الام را ث رای رفع آًْب اًجبم دّی.

2

ع ین حزبتی را وٌترل وردُ ٍ در ثرگِ ّبی ه ػَظ حج

5

گزارش پرستبری را ثِ رٍش غحزح در پرًٍیُ ثزوبر حج

وٌی.
وٌی.

ترم تحصيلی:

ًبم هربی:

ًورُ کل:

رضبیت

ًسبتبً رضبیت

رضبیت بخص

بخص است

بخص است

ًيست

()4/5

()4/25

()4

تَضيح

6
7
8

آاهبیطبت هَرد ًزبا ثزوبراى ثتب اختت الت گتَارش را ثتِ رٍش غتحزح
اًجبم دادُ ٍ ثِ آاهبیطگبُ ثفرستی.
ا ّیا هرالجتتی لبثتل دستتزبثی ثراستبس تطت زع ّتبی پرستتبری را
تٌظزن وٌٌی.
ع ین ٍ ًطبًِ ّبی ثزوبری ّبی گَارضی را ثِ عتَر غتحزح تطت زع
دّی.
رٍش ّبی تط زػی هَرد استفبدُ جْ

9

ثررسی ٍ ضتٌبخ اختت الت

دستگبُ گَارش ٍ الیاهبت پرستبری هرثتَط ثتِ آى را ثتِ عتَر غتحزح
اًجبم دّی.

02
00
00
03

هرالج

پرستبری در ثزوبراى هجت ثِ اختت الت حفترُ دّتبى را عجتك

اغَل غحزح اًجبم دّی.
هرالج

پرستبری در ثزوبراى هجت ثتِ اختت الت هتری را عجتك اغتَل

غحزح اًجبم دّی.
هرالج

پرستبری در ثزوبراى هجت ثتِ اختت الت هعتیُ را عجتك اغتَل

غحزح اًجبم دّی.
اا ثزوبراى هجت ثِ اخت الت التْبثی رٍدُ هرالج

غحزح اًجبم دّی.

ع ئن،تط زع ٍدرهبى آپبًییسز را ثیاًی ٍالتیاهبت پرستتبری هرثتَط
02
ثِ ثزوبر آپبًیوتَهی را ثِ درستی اًجبم دّی.
05
06

آهَاش ّبی الام را جْ
هرالج

جلَگزری ٍ درهبى پریتًَز ارایِ دّی.

پرستبری در ثزوبراى هجت ثِ سرعبى ّتبی دستتگبُ گتَارش را

عجك اغَل غحزح اًجبم دّی.
رعبیت رژیتن هٌبستت ،داضتتتي فعبلزت ٍ استتراح

07

در حتی هتعتتبدل،

گزارش فَری ع ین غزر عجزعی  ،عرا هػر دارٍ ٍ پزگزتری درهتبى ٍ
آاهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَاش دٌّی.

دارٍّبی تجَیز ضیُ ثرای ثزوبراى را ثب داًستي ٍ تَضزح احتر درهتبًی ٍ
08
عَارؼ هْن ثِ آًْب دادُ ٍ الیاهبت ثبلزٌی الام را اًجبم دّی.
 09هحلَل ّبی ٍرییی را ثب تىٌزه آسپتزه تزریك وٌی.
در هَرد هػر غحزح دارٍّب ٍ عتَارؼ آًْتب ثتِ ثزوتبر ٍ ختبًَادُ اش
02
آهَاش دّی.
تأ حزر هرالجتی ٍ سزر پزطرف هتیدجَ در جْت دستتزبثی ثتِ اّتیا
 00تعززي ضیُ را اراضزبثی وردُ ٍ ثر اسبس ت ززر در ٍضتعز هتیدجَ در
ّر یه اا هراحل تجییی الام را ثِ عول آٍرد.
00
03

گزارش پرستبری را ثِ رٍش غحزح در ثرگِ گزارش حج

ًوبیی.

ثر اسب س ثررسی ّبی اًجبم ضیُ تطت زع ّتبی غتحزح پرستتبری را
تٌظزن وٌی.

 02هرالج ّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌی ثرًبهِریزی هیوٌی.
 05هرالج ّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌی اجرا هیوٌی.
 06احر هرالج ّبی دادُ ضیُ را ارایبثی هیوٌی.
 07هبًزتَریٌگ ٍضعز
08
09
32

ثزوبر در عَل ضزف را ثِ عَر هرتت اًجبم دّی.

ًزباّبی آهَاضی هیدجَ ٍ خبًَادُ (در هَرد فرایٌی ثزوبری ٍ البهت

در

ث ص ٍ رٍش ّبی درهبًی ،هرالجتی ٍ  )...را ثررسی هیوٌی.
عرح آهَاش ثِ ثزوتبر (پوفلت  ،ثَولت  ،پَستتر ٍ )...را تتیٍیي ٍ ارئتِ
هیوٌی.
ارایبثی داًطجَیبى ثب تَجِ ثِ آهَاش ّبی دادُ ضیُ ثِ غَرت عولی ٍ
ضفبّی

اهضبء داًطجَ

اهضبء استبد

