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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 گَش ،حلك ٍ ثیٌی هذدجَ ثِ عول آٍرد. اختالالت گَش (هیساى ضٌَاییٍ ،زٍزگَش ،ترضح ٍ خًَریسی از گَش ٍ )...را ثِ عَر غحیح ارزیبثی ًوبیذ. اختالالت حلك (درد ،هطىل ثلع  ،سرفِ  ،دفع خَى ٍ )...را ثِ عَر غحیح ارزیبثی وٌذ. اختالالت ثیٌی (درد  ،خًَریسی ٍ )...را ثِ عَر غحیح ارزیبثی ًوبیذ. هرالجت لجل ٍ ثعذ از عول هذدجَ تحت عول جراحی گَش ٍ حلك ٍ ثیٌی (لراردادى در ٍضعیت هٌبست ٍ راحت ،وٌترردرد ،ثررسی ٍ حجت ترضحبت ًبحیِ پبًسوبى ،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 ثیوبراى هجتال ثِ اختالالت گرَشٍ حلك ٍ ثیٌی ارائِ دّذ.
 لبدر ثِ ثرلراری ارتجبط ثب ثیوبراى ًبضٌَا ٍ ون ضٌَا ثبضذ. آهَزش ّبی الزم ث ِ ثیوبراى هجتال ثِ اٍتیت هیبًی را ثرای جلَگیری از عَد ثیوبری ثذّذ. هرالجت ّبی الزم پرستبری پس از عول توپبًَپالستی را ثر اسبس فرآیٌذ پرستبری اًجبم دّذ. هرالجت ّبی الزم پرستبری پس از عول تبًسیلىتَهی ٍ آدًَئیذوتَهی را ثر اسبس فرآیٌذ پرستبری اًجبم دّذ. آهَزش ّبی الزم را ثِ ثیوبراى هجتال ثِ هٌییر ثذّذ. تأ حیر هرالجتی ٍ سیر پیطرفت هذدجَ درجْت دستیبثی ثِ اّذاف تعییي ضرذُ را ارزضریبثی ورردُ ٍ ثرر اسربس تدییرر 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 پسضره ،عررز هػررفدارٍ ٍ پیگیری درهبى ٍ آزهبیص ّبی دٍرُ ای را آهَزش دٌّذ.
 حذالل یه رٍز در درهبًگبُ گَش ،حلك ٍ ثیٌی حضَر یبفتِ ٍ از ًسدیه ثب هذدجَیبى هجتال وِ ثِ عَر سرپبیی درهبى هریضًَذ آضٌب ضَد..
 حذالل یه رٍز در ثخص ادیَ هتری حضَر یبفتِ ٍ از ًس دیه ثب هذدجَیبى هجتال ثِ هطىالت ضٌَایی آضٌب ضَد. در هَرد هػرف غحیح دارٍّب ٍ عَارؼ آى ّب ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ اش آهَزش دّذ. رٍش ّبی وٌتر عفًَت (ضستي دست  ،دفع غحیح زثبلِ ٍ )...را ٌّگبم هرالجت از هذدجَ ثىبر گیرد. هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرآیٌذ پرستبری ثرًبهِریسی ،اجرا ٍ ارزیبثی وٌذ. هتٌبست ثب سي ٍ هیساى آگبّی هرذدجَ ٍ خربًَادُ آهرَزش ّربی الزم را در عرَ البهرت در ثخرص ٍ زهربى تررخیع 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 دلیرل هَجرِ ثعرذ از سربعت  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 وربرآهَزی هغربثك ثرب Log Bookثِ ایطبى تحَیل گردد.
 در غَرتی وِ غیجت داًطجَ در عَ وبرآهَزی ثیص از یه دّن سبعبت وبرآهَزی ضَد ،درس هرثَعرِ حرفف ٍ غیجرتهحسَة خَاّذ ضذ.
 داًطجَیبى از تجوع در ایستگبُ پرستبری ٍ استفبدُ از هَثبیل خَدداری ًوبیٌرذ ٍ در غرَرت تخلرف اًضرجبعی در ثخرص،ٍاحذ هرثَعِ حفف خَاّذ ضذ.
 درغَرتیوِ غیجت داًطجَ در عَ وبرآهَزی ووتر از یه دّن سبعبت وبرآهَزی ضَد ،غیجت هجبز یه رٍز ٍ غیجت غیررهجبز دٍ رٍز وبرآهَزی ججراًی خَاّذ داضت ٍ در غَرت عذم ججراى آى ثرِ ازای ّرر رٍز یره ًوررُ از ًوررُ ورل وسرر
خَاّذ ضذ.
 ارزضيببی :وست ًورُ ثر اسبس فرم ارزضیبثی پیَست ثر اسبس ه َارد 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:
- Smiltzer S. C., Bare .G., Brunner & suddarth textbook of Medical surgical nursing,
2014.

- Black J. M., Jane Hawks H. Medical Surgical Nursing, clinical management for
positive outcomes, 2009, Elsevier Sanders, St Louis 2010.
 اًتطبرات: تْراى،  ترجوِ اسوبعیل ضریعت ٍ ّوىبراى. ثخص پَست ٍ سَختگی.)0202  (آخریي چبح. ثرًٍر ٍ سَدارث.ثطری
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داًطگبُآزاداسالهیٍاحذضْرکرد
فرمارزضيببیکبرآهَزیبخص ENT
ضوبرُداًطجَیی:
تبریخاتوبم:

تبریخضرٍع:

تعذادغيبتغير هجبز:

ًبمًٍبمخبًَادگیداًطجَ:
بخص:

بيوبرستبى:

تعذادغيبتهجبز:

ردیف

عٌبٍیيعوَهیبخص ENT

0

حجبة ،ضئًَبت اسالهی ٍ اخالق حرفِای را رعبیت هیًوبیذ.

0

ثِ هَلع ٍ ثرب لجربس هخػرَظ ٍ هٌبسرت در هحرل وربرآهَزی حبضرر
هیگردد.

3

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

2

لذرت اثتىبر ٍ خاللیت در ثرًبهِ ریسی ٍ هْبرت ّب را دارد.

5
6
7
8
9

پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات را هطتبلبًِ هیپرفیرد ٍ در هرَارد لرسٍم تمبضربی
راٌّوبیی هیوٌذ.
ثِ هَلع ًیبزّبی اسبسی هذدجَ را ثرعرف ًوَدُ ٍ در هحذٍدُ فعبلیرت
خَد داٍعلجبًِ ٍظبیف ثیطتری را ثر عْذُ هیگیرد.
گسارشّب را در پرًٍذُ ثِ عَر غحیح حجت ًوَدُ ٍ گرسارش ضرفبّی را
هٌعىس هیًوبیذ.
در حیي هرالجتّبی پرستبری از دلت ٍ سرعت عول هٌبست ثرخرَردار
هی ثبضذ ٍ اغَ علوی را ثِ وبر هی گیرد.
ضروت فعب ٍ تَام ثب آهبدگی در وٌفراًس ثبلیٌی ٍ ثحج گرٍّی دارد.

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

داًطجَ ثب ثخص  ، ENTتین درهبًیٍ ،سبیل ثخص ٍ هَارد هػررف آى
آضٌبیی پیذا وٌذ.

0

لبدر ثِ ثرلراری ارتجبط ثب ثیوبراى ًبضٌَا ٍ ون ضٌَا ثبضذ.

3

ًیبزّبی جسوی  ،رٍاًی ٍ اجتوبعی هذدجَ را تعیریي ًورَدُ ٍ الرذاهبت
الزم را ثرای رفع آى ّب اًجبم دّذ.

2

عالین حیبتی وٌتر وردُ ٍ در ثرگِ ّبی هخػَظ حجت وٌذ.

5

گسارش پرستبر ی را ثِ رٍش غحیح در پرًٍذُ ثیوبر حجت وٌذ.

ترمتحصيلی :

ًبمهربی:

ًورُکل:

رضبیت

ًسبتبًرضبیت

رضبیتبخص

بخصاست

بخصاست

ًيست

()0/5

()0/25

()0

تَضيح

6

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

7

ثررسی دلیك از ٍضعیت گَش ،حلك ٍ ثیٌی هذدجَ ثِ عول آٍرد.

8
9
02

اختالالت گَش (هیساى ضٌَاییٍ ،زٍز گَش ،ترضح ٍ خًَریسی از گَش
ٍ )....را ثررسی وٌذ.
اختالالت حلك (درد ،هطىل ثلع  ،سرفِ  ،دفع خرَى  )... ٍ.را ثرِ عررز
غحیح تطخیع دّذ.
اختالالت ثیٌی (ضىستگی ،خَى ریسی ٍ )...را ثِ عرَر غرحیح ارزیربثی
وٌذ.
هرالجت لجل ٍ ثعذ از عول هذدجَ تحت عول جراحی گَش (لرار دادى

 00در ٍضعیت هٌبست ٍ راحت ،وٌتر درد ،ثررسی حجت ترضرحبت ًبحیرِ
پبًسوبى ،وٌتر عالین حیبتی ٍ )..را ثِ درستی اًجبم دّذ.
آهَزش ّبی الزم در حیي ثسرتری ٍ تررخیع در هرَرد فعبلیرت ّربی
00
هرالجت ازخَد ثیوبراى هجتال ثِ اختالالت گَش را ارائِ دّذ.
آهَزش ّبی الزم ثِ ثیوبراى هجتال ثِ اٍتیت هیبًی را ثرای جلرَگیری از
03
عَد ثیوبری ثذّذ.
هرالجت ّبی الزم پرستبری پرس از عورل جراحری تبًسریلىتَهی را ثرر
02
اسبس فرایٌذ پرستبری اًجبم دّذ.
تأ حیر هرالجتی ٍ سیر پیطرفت هرذدجَ در جْرت دسرتیبثی ثرِ اّرذاف
 05تعییي ضذُ را ارزضیبثی وردُ ٍ ثر اسبس تدییر در ٍضرعیت هرذدجَ در
ّر یه از هراحل تجذیذ الزم را ثِ عول آٍرد.
رعبیرت رشیرن هٌبسرت ،داضررتي فعبلیرت ٍ اسرتراحت در حرذ هتعرربد ،
06

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

07
08

ثِ ثیوبراًی وِ از سروعه اسرتفبدُ هری وٌٌرذ ،آهرَزش ّربی الزم در
خػَظ تویسوردى  ،ثذوبر وردى ٍ  ...را ثذّذ.
دارٍّبی تجَیس ضذُ ثرای ثیوبراى را ثب داًستي ٍ تَضیح احرر درهربًی ٍ
عَارؼ هْن ثِ ثیوبراى دادُ ٍ الذاهبت ثبلیٌی الزم را اًجبم دّذ.

 09هحلَ ّبی ٍریذی را ثب تىٌیه آسپتیه تسریك وٌذ.
02

در هَرد هػرف غحیح دارٍّب ٍ عَارؼ آى ّب ثِ ثیوربر ٍ خربًَادُ اش
آهَزش دّذ.
حذالل یه رٍز در درهبًگبُ ّبی گَش ،حلك ٍ ثیٌی حضَر یبفترِ ٍ ثرب

 00هذدجَیبى هجتال ثِ ثیوبری گَش ،حلك ثیٌی وِ ثِ عَر سرپبیی درهبى
هی ضًَذ ،آضٌب ضًَذ.
 00گسارش پ رستبری را ثِ رٍش غحیح در ثرگِ گسارش حجت ًوبیذ.

ثر اسبس ثررسی ّبی اًجبم ضذُ تطرخیع ّربی غرحیح پرسرتبری را
03
تٌظین وٌذ.
 02هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌذ ثرًبهِریسی هیوٌذ
 05هرالجتّب را ثر اسبس گبمّبی فرایٌذ اجرا هیوٌذ
 06احر هرالجتّبی دادُ ضذُ را ارزیبثی هیوٌذ
 07هبًیتَریٌگ ٍضعیت ثیوبر در عَ ضیفت را ثِ عَر هرتت اًجبم دّذ.
08
09
32

ًیبزّبی آهَزضی هذدجَ ٍ خبًَادُ (در هَرد فرایٌذ ثیوبری ٍ البهرت در
ثخص ٍ رٍش ّبی درهبًی ،هرالجتی ٍ  )...را ثررسی هیوٌذ.
عرح آهَزش ثِ ثیوربر (پوفلرت ،ثَولرت ،پَسرتر ٍ )...را ترذٍیي ٍ ارئرِ
هیوٌذ.
ارزیبثی داًطجَیبى ثب تَجِ ثِ آهَزش ّبی دادُ ضذُ ثِ غَرت عولی ٍ
ضفبّی

اهضبءداًطجَ

اهضبءاستبد

