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هقذهِ
ّز اًسبًی در پبيبى ّز رٍس رفتبر ٍ كزدُ ّبي خَد را يبد آٍري ًوَدُ ٍ بِ اغغالح بِ حسببْبي خَد
رسیذگی هی ًوبيذ .در كٌبر بیٌص ػویق ٍ ٍسؼت اًذيطِ السم است ّز فزد تدزبیبت ػولی خَد راببس ًگزي
ًوَدُ ٍ در سًذگی بكبر گیزد .ثبت ٍ خوغ آٍري تدزبیبت ػولی بِ تذريح هدوَػِ اي ارسضوٌذ فزاّن هی
اٍردكِ هی تَاًذ سهیٌِ اي را ًیش بزاي تحقیقبت بؼذي فزاّن آٍرد .در اكثز داًطگبُ ّبي خْبى كبرآهَساى
تدزبیبت ٍ ػولكزد هْن خَد را در هدوَػِ اي بِ ثبت هی رسبًٌذ ٍ ايي اسبط ارسيببی ػولكزد آًبى است.
اگز ببسخَرد هٌبسبی اس ًحَُ فؼبلیت آهَسضی پضٍّطی خَد اس عزف اسبتیذ هزبَعهِ ًذاضهتِ ببضهیذ عبیؼتهب
ًقبئع كبر ٍ سهیٌِ ّبي پیطزفت ضوب هخفی خَاّذ هبًذ .در هدوَع اگز ػالقوٌذ داضتي يك كبرًبهِ ػلوی
ػولی هٌبسب اس فؼبلیت ّبي ببلیٌی خَد ّستیذ لغفب ايي دفتزچِ را دقیق ٍ ًقبداًِ تكویل ًوبئیهذ سيهزا ايهي
دفتزچِ بْتزيي ٍسیلِ بزاي آهَسش هٌبسب ٍ بِ هَقغ است.
ضوي آرسٍي هَفقیت در عی دٍرُ كبرآهَسي بخص داخلی اهیذ است بتَاًیهذ در خْهت ارتقهبو تَاًوٌهذي
ػلوی ػولی خَد كَضب ببضیذ.
قَاًیي ٍ هقزارت آهَسضی










سبػت كبرآهَسي در بخص اس سبػت  7::7الی  3:هی ببضذ.
استفبدُ اس يًَیفزم هغببق هقزارت داًطكذُ "استفبدُ اس اتیكت ،رٍپَش سهفیذ ،هقٌؼهِ ٍ ضهلَار
هطكی ٍ كفص سبدُ ،ػذم استفبدُ اس ضلَار خیي" ضزٍري هی ببضذ.
در سهیٌِ كَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اس سيَر آالت هتؼبقب قَاًیي ٍ هقزرات داًطكذُ
ػول ًوبيیذ.
در بزخَرد بب بیوبراىّ ،وزاّبى آًْبّ ،وكبراى ،كبدر آهَسضی -درهبًی در بخص رػبيهت اغهَ
اخالقی ٍ ضئًَبت اسالهی را ًوبيذ.
خزٍج اس بخص يب بیوبرستبى تحت ػٌبٍيٌی هبًٌذ :پیگیزي اههَر اداري ،ضهزكت در خلسهِ ٍ ...
فقظ بب كسب هدَس اس استبد هزبَعِ هیسز هی ببضذ.
حضَر داًطدَ در توبم خلسبت هزبَط بِ كبرآهَسي الشاهی است ٍ سبػبت غیبت داًطهدَ در
ايي درٍط اس  7.3هدوَع سبػبت آى درط ًببيذ تدبٍس ًوبيذ.
اختػبظ بخطی اس سبػت كبرآهَسي بِ استفبدُ اس كتببخبًهِ ٍ ايٌتزًهت در ارتبهبط بهب هَضهَع
كبرآهَسي .در عَ كبرآهَسي بب ًظز استبد هزبَعِ اهكبى پذيز است .
رػبيت قَاًیي ٍ هقزرات آهَسضی در بخص ،ارائِ تكبلیف يبدگیزي ،ضهزكت در بحهگ گزٍّهی،
ارائِ هزاقبت ّب ٍ هطبركت فؼب در يبدگیزي ٍ يبدگیزي خهَدراّبز اس ههَاردي ّسهتٌذ كهِ در
ارسضیببی لحبػ هی ضَد (در اًتْبي الگ بَک بِ تفػیل هطخع ضذُ است).
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كلیِ تكبلیف خَد را در پبيبى دٍرُ بِ استبد ببلیٌی خَد تحَيل دّیذ.
ًکبتی کِ هی ثبیست ثِ آى دقت ضَد:
كلیِ تدزبیبت ػولی ٍ ػلوی خَد در الگ بَک ثبت ًوبيیذ (ٍ يب پیَست ضَد).
تكویل الگ بَک اس ضزٍع دٍرُ كبرآهَسي الشاهی است.
الگ بَک را در توبهی اٍقبت را بِ ّوزاُ داضهتِ ببضهیذ تهب در هَقهغ لهشٍم ًسهبت بهِ ثبهت
اعالػبت درآى اقذام ضَد بِ ايي تزتیب اس ثبت اعالػبت اس عزيق رخَع بِ حبفظِ كِ بب خغب
تَام هی ببضذ پیطگیزي خَاّذ ضذ.
بْتز است در پبيبى ّز فؼبلیهت سههبى كَتهبّی در ّوهبى هحهل اًدهبم فؼبلیهت بهِ تكویهل
تخػیع دادُ ضَد تب اعالػبت هَرد ًیبس بِ سَْلت در دستزط ببضذ.
گزٍُ آهَسضی هدبس است در ّز سهبى كِ تطخیع دّذ الگ بَک خْت بزرسهی يهب ًسهخِ
بزداري در اختیبر بگیزد.
الگ بَک ببيذ بِ اهضبي هذيز گزٍُ بزسذ.

لغفب هطخػبت خَد را در ايي قسوت بٌَيسیذ
هطخصبت کبرٍرس
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
تزم تحػیلی:

ضوبرُ داًطدَيی:
Email:

ّذف کلی دٍرُ:
هدف کلی دوره:
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آضٌبيی بب بیوبري ّبي داخلی ٍ هزاقبت اس بیوبراى هبتال بِ اختالالت سیستن تٌفسیب  ،گَارضی  ،كلیَي،
غذد ،خَى ،رٍهبتَلَصي بز اسبط فزايٌذ پزستبري بب تبكیذ بز آهَسش بِ بیوبر
اّذاف یبدگیزی :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد كِ در پبيبى دٍرُ قبدر بِ اًدبم هَارد سيز ببضٌذ:
 -3بزرسی بیوبر ٍ تؼییي ًیبس ّبي اٍبب تبكیذ بز ًیبس ّبي آهَسضی
 -2خوغ آٍري غحیح ًوًَِ ّبي خَى ،ادرار  ،خلظ ،هذفَع  ٍ ،تكویل فزم هزبَعِ ٍ ارسب بِ
اسهبيطگبُ
 -:اخزاي دستَرات دارٍيی بِ رٍش غحیح
 -4اخزاي غحیح هبيغ درهبًی داخل ٍريذي ٍ هزاقبت ّبي هزبَعِ
 -5اًدبم غحیح پبًسوبى در غَرت لشٍم
 -6اًدبم غحیح سًَذاص هثبًِ ٍ رػبيت اغَ اسپتیك
 -7گذاضتي سًَذ هؼذُ ٍ هزاقبت ّبي هزبَعِ ٍ در غَرت لشٍم اًدبم گبٍاص
 -8اًدبم غحیح سبكطي تزضحبت حلقی در غَرت لشٍم
 -9اًدبم غحیح اكسیضى تزاپی ٍ هزاقبت ّبي آى
ًَ -37ضتي غحیح گشارش پزستبري بز عبق اغَ بیوبرستبى
 -33كوك بِ پشضك در اًدبم پزٍسیدز ّبي تطخیػی ( بیَپسیكبذ  ،بیَپسی پلَر ...
 -32هزاقبت ّبي قبل ٍ حیي ٍ بؼذ اس تزاًسفَسيَى خَى
 -3:اًدبم غحیح ECG
 -34كٌتز دقیق I&O
 -35هزاقبت ّبي قبل ٍ بؼذ اس پزٍسیدز ّبي تطخیػی ( آًذٍسكَپی  ،ببرين اًوب  ،بلغ ببرين ،
سًََگزافی .......
 -36آهَسش غحیح ٍ هَثز بِ بیوبراى بز حسب ًیبس ّبي آهَسضی آًْب

---------------------------------------------------------------- -37
انتظارات یادگیزی خود را اس گذراندن این کارآموسی بنویسید:
بزگِ ثبت ضیفت ّبي گذراًذُ ضذُ در بخص داخلی
تبریخ ّز ضیفت

اهضبی هزثی
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فعبلیت ّبی ضزٍری در ثخص داخلی
ًحَُ اقذام
اقذام هزاقجتی

هستقل

کوک

هطبّذُ

ارسیبثی

ًبم ٍ اهضبی

پذیزش بیمار
معایىٍ فیشیکی بیمار
تعًیض آوشیًکت
پاکساسی راٌ ًَایی
مزاقبت اس دَان بیمار
تجًیش داري
اوسًلیه تزاپی
مزاقبت اس پًست بیمار
مزاقبت اس سًود معدٌ
مزاقبت اس سًود مثاوٍ
مزاقبت اس chest tube
تعًیض پاوسمان
کىتزل جذب ي دفع
خًن گیزی شزیاوی
سًود گذاری مثاوٍ
سًود گذاری معدٌ
گاياص
ومًوٍ گیزی خًن

نمونه گیری ادرار
مراقبت از چشم
CPR
گسارش نویسی

راٌّوبی ارسیبثی  = A :هغلَة

 = Bهتَسظ

ً = Cیبس ثِ توزیي ثیطتز دارد

استبد
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فعبلیت ّبی ضزٍری در ثخص داخلی
ًحَُ اقذام
اقذام هزاقجتی

راٌّوبی ارسیبثی  = A :هغلَة

هستقل

کوک

 = Bهتَسظ

هطبّذُ

ارسیبثی

ًبم ٍ اهضبی

ً = Cیبس ثِ توزیي ثیطتز دارد

استبد
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ثزگِ ّبی جوع ثٌذی اقذاهبت درهبًی اًجبم ضذُ ثز حست ًبم اقذام
ًبم اقذام
پذیزش بیمار
معایىٍ فیشیکی بیمار
تعًیض آوشیًکت
پاکساسی راٌ ًَایی
مزاقبت اس دَان بیمار
تجًیش داري
اوسًلیه تزاپی
مزاقبت اس پًست بیمار
مزاقبت اس سًود معدٌ
مزاقبت اس سًود مثاوٍ
مزاقبت اس chest tube
تعًیض پاوسمان
کىتزل جذب ي دفع
خًن گیزی شزیاوی
سًود گذاری مثاوٍ
سًود گذاری معدٌ
گاياص
ومًوٍ گیزی خًن

نمونه گیری ادرار
مراقبت از چشم
CPR
گسارش نویسی

تعذاد

هالحظبت
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گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را تبریخ :
در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

کارشناسی پرستاری
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یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

کارشناسی پرستاری

ترم سوم پرستاری

لغفب یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را
در ایي قسوت ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :
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لغفب یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را
در ایي قسوت ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :
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لغفب یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را
در ایي قسوت ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :
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لغفب یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را
در ایي قسوت ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :
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لغفب یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را
در ایي قسوت ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
لغفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

کارشناسی پرستاری

تبریخ
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فعبلیت علوی اًجبم ضذُ

ارسیبثی

اهضبی استبد
هسئَل

تکبلیف داًطجَیبى ٍ ًحَُ ارسضیبثی آًْب
هعزفی حذاقل یک ثیوبر ثز اسبس الگَ ّبی ثزرسی ٍ ضٌبخت ثیوبر ٍ تذٍیي ثزًبهِ هزاقجتی در
چبرچَة فزایٌذ پزستبری

هطبرکت فعبل در ارائِ کٌفزاًس ّبی ثبلیٌی در ثبرُ ثیوبری ّب
هزاقجت صحیح ٍ کبهل اس ثیوبراى ثز عجق ثزًبهِ رٍساًِ ٍ هیشاى دستزسی ثِ اّذاف ثز عجق
فزم ارسضیبثی
هٌبثع هَرد استفبدُ :
کتت هزجع پزستبری ( ثزًٍز  ،الکوي ،فیپس )
کتت اصَل ٍ فٌَى ( دٍگبس  ،پَتز ٍ پزی ٍ تبیلَر )
کتت دارٍضٌبسی ( آثگَى ٍ سبیز هٌبثع
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فزم ارسضیبثی:کبرآهَسی
ثخص داخلی
رفتبرّبی حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی ارتجبعی
1

رعبیت ًظن ،اًضجبط ٍ ٍقت ضٌبسی

2

آراستگی ظبّزی ٍ رعبیت ضئًَبت اخالقی

3

هسئَلیت پذیزی

4

ارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب دیگزاى (هزثی ،پزسٌل،

خَة

هتَسظ

0/5

0/25

ضعیف
0

ثیوبر ٍ خبًَادُ )
5

هَارد ارسضیبثی تخصصی

6

هطبرکت فعبل در ثحث گزٍّی /راًذّب /کٌفزاًس

7

ارائِ هزاقجت پزستبری تَام ثب هْبرت

8

اٍلَیت ثٌذی ٍ تزتیت در اًجبم کبرّب

9

رفع ًیبسّبی هذدجَ ثز اسبس الگَی فزایٌذ

خَة
2

هتَسظ
1

ضعیف
0225

پزستبری
10

آهَسش ثِ ثیوبر

11

ثجت گشارضبت ٍ هطبّذات پزستبری
ًوزُ کبرآهَسی اس ً 14وزُ :
فعبلیت ّبی آهَسضی

خَة

هتَسظ

ضعیف

هعزفی هَرد (حذاقل یک هَرد )
فزایٌذ پزستبری (حذاقل یک هَرد )
POST TEST
ًوزُ کبرآهَسی:

فعبلیت آهَسضی:

ًوزُ کل:
تذکز :داًطجَیبى هی ثبیست اثتذا خَد ارسیبثی اًجبم دٌّذ سپس استبد هزثَعِ فزم ارسضیبثی را
تکویل ًوبیذ
تبریخ ٍ اهضبی داًطجَ
تبریخ ٍ اهضب هذرس ثبلیٌی

تبییذیِ هذیز گزٍُ

ترم سوم پرستاری

کارشناسی پرستاری
فزم ثزرسی ٍ ضٌبخت ثیوبر :
ًبم ثیوبر :

ضوبرُ پزًٍذُ :

تطخیص :

کارشناسی پرستاری

ترم سوم پرستاری

تطخیص ّبی پزستبری

اّذاف

ثزًبهِ هزاقجتی ٍ هذاخالت پزستبری

کارشناسی پرستاری

ترم سوم پرستاری

