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مقدمٍ
ّش اًؼبًي دس پبيبى ّش سٍص سفتبس ّبي خَد سا يبد آٍسي ًوَدُ ٍ ثِ اكٌالح ثِ حؼبثْبي خَد سػيدذيي هيي
ًوبيذ .دس كٌبس ثدٌؾ ػودق ٍ ٍػؼت اًذيـِ الصم اػت ّش فشد تدشثدبت ػولي خَد سا ثبص ًگشي ًويَدُ ٍ دس
صًذيي ثكبس يدشد .ثجت ٍ خوغ آٍسي تدشثديبت ػولي ثِ تذسيح هدوَػيِ اي اسصؿوٌيذ فشاّن هي آٍسدكِ هي
تَاًذ صهدٌِ اي سا ًدض ثشاي تحقدقبت ثؼذي فشاّن آٍسد .دس اكثش داًـگبُ ّبي خْبى كيبسآهَصاى تدشثديبت ٍ
ػولكشد هْن خَد سا دس هدوَػِ اي ثِ ثجت هي سػبًٌذ ٍ ايي اػبع اسصيبثي ػولكشد آًبى اػت.
ايش ثبصخَسد هٌبػجي اص ًحَُ فؼبلدت آهَصؿي پظٍّـي خَد اص ًشف اػبتدذ هشثًَِ ًذاؿتِ ثبؿدذ ًجدؼتبً ًقبئق
كبس ٍ صهدٌِ ّبي پدـشفت ؿوب هخفي خَاّذ هبًذ .دس هدوَع ايش ػالقوٌذ داؿتي يك كبسًبهِ ػلوي ػوليي
هٌبػت اص فؼبلدت ّبي ثبلدٌي خَد ّؼتدذ ،لٌفب ايي دفتشچِ سا دقدق ٍ ًقبداًِ تكودل ًوبئدذ ،صيشا ايي دفتشچِ
ثْتشيي ٍػدلِ ثشاي آهَصؽ هٌبػت ٍ ثِ هَقغ هي ثبؿذ.
هوي آسصٍي هَفقدت دس ًي دٍسُ كبسآهَصي ثخؾ خشاحي اػلبة ،اهدذ اػت ثتَاًدذ دس خْت استقبء تَاًوٌذي
ػلوي -ػولي خَد كَؿب ثبؿدذ.
قًاويه ي مقرارت آمًزشي
 ػبػت كبسآهَصي دس ثخؾ اص ػبػت  73:7الي  3:هي ثبؿذ. اػتفبدُ اص يًَدفشم هٌبثق هقشاست داًـكذُ "اػتفبدُ اص اتدكت ،سٍپَؽ ػفدذ ،هقٌؼِ ٍ ؿلَاس هـكي ٍ كفؾػبدُ ،ػذم اػتفبدُ اص ؿلَاس خدي" هشٍسي هي ثبؿذ.
 دس صهدٌِ كَتبُ ًگِ داؿتي ًبخي ٍ ػذم اػتفبدُ اص صيَس آالت هتؼبقت قَاًدي ٍ هقشسات داًـكذُ ػول ًوبيدذ. دس ثشخَسد ثب ثدوبساىّ ،وشاّبى آًْبّ ،وكبساى ،كبدس آهَصؿي -دسهبًي دس ثخيؾ سػبييت اكيَخ اخالقيي ٍؿئًَبت اػالهي سا ًوبيذ.
 خشٍج اص ثخؾ يب ثدوبسػتبى تحت ػٌبٍيٌي هبًٌذ :پدگدشي اهَس اداسي ،ؿشكت دس خلؼِ ٍ  ...فقي ثيب كؼيتهدَص اص اػتبد هشثًَِ هدؼش هي ثبؿذ.
 حوَس داًـدَ دس توبم خلؼبت هشثَى ثِ كبسآهَصي الضاهي اػت ٍ ػبػبت غدجت داًـدَ دس اييي دسٍع اص 7/3هدوَع ػبػبت آى دسع ًجبيذ تدبٍص ًوبيذ.
 اختلبف ثخـي اص ػبػت كبسآهَصي ثِ اػتفبدُ اص كتبثخبًِ ٍ ايٌتشًت دس استجبى ثيب هَهيَع كيبسآهَصي ،دسًَخ كبسآهَصي ثب ًظش اػتبد هشثًَِ اهكبى پزيش اػت.
 سػبيت قَاًدي ٍ هقشسات آهَصؿي دس ثخيؾ ،اسائيِ تكيبلدی ييبديدشي ،ؿيشكت دس ثحيگ يشٍّييCase ، Reportآهَصؿي يب دسهبًي ،اخشاي پشٍػددشّبي خشاحي صيش ًظش هشثي هٌبثق ثب اكَخ ػلوي آهَختِ ؿذُ ٍ
هـبسكت فؼبخ دس يبديدشي اص هَاسدي ّؼتٌذ كِ دس اسصؿدبثي لحبٍ هي ؿَد (دس اًتْبي الگ ثَک ثِ تفليدل
هـخق ؿذُ اػت).
 -كلدِ تكبلدی خَد سا دس پبيبى دٍسُ ثِ هشثي ثبلدٌي هشثًَِ خَد تحَيل دّدذ.

وکاتي کٍ مي بایست بٍ آن دقت شًد:
 oكلدِ تدشثدبت ػولي ٍ ػلوي خَد دس الگ ثَک ثجت ًوبيدذ (ٍ يب پدَػت كٌدذ).
 oتكودل الگ ثَک اص ؿشٍع دٍسُ كبسآهَصي الضاهي اػت.
 oالگ ثَک سا دس توبهي اٍقبت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿدذ تب دس هَقغ لضٍم ًؼجت ثِ ثجيت اًالػيبت دس
آى اقذام ؿَد ،ثِ ايي تشتدت اص ثجت اًالػبت اص ًشيق سخَع ثِ حبفظِ كِ ثب خٌب تَام هي ثبؿذ
پدـگدشي خَاّذ ؿذ.
 oثْتش اػت دس پبيبى ّش فؼبلدت صهبى كَتبّي دس ّوبى هحل اًدبم فؼبلدت ثِ تكوديل تخليدق
دادُ ؿَد تب اًالػبت هَسد ًدبص ثِ ػَْلت دس دػتشع ثبؿذ.
 oيشٍُ آهيَصؿي هدبص اػيت دس ّيش صهيبى كِ تـخديق دّيذ الگ ثيَک سا خْيت ثشسػيي ييب
ًؼخِ ثشداسي دس اختدبس ثگدشد.
 oالگ ثَک ثبيذ ثِ اهوبي هذيش يب هؼبٍى يشٍُ ثشػذ.
 oهحل ثشيضاسي دٍسُ :ثخؾ خشاحي اػلبة ( ،)Neurosurgeryهشكض آهَصؿي دسهيبًي پيٌدن
آرس يشيبى هي ثبؿذ.

هطخصبت کبسآهَص
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ داًطجَیی:
Email:

َدف کلي ديرٌ:
 داًـدَ اص هذدخَيبى هجتال ثِ ثدوبسي ّبي  -SCI -HIتَهَس هغضي ٍ  ....دس چْبسچَة فشايٌذ
پشػتبسي هشاقجت ًوبيذ.
اَداف رفتاری :دس پبيبى دٍسُ اص داًـدَ اًتظبس هي سٍد كِ:
 ثب هذدخَ ٍ خبًَادُ ٍي استجبى هٌبػت ثشقشاس ًوبيذ.
ً دبص ّبي خؼوي ،سٍاًي ٍ اختوبػي ثدوبس سا تؼددي كشدُ ٍ اقذاهبت الصم خْت سفغ آًْب سا اًدبم
دّذ.
 ػالئن حدبتي سا اًذاصُ يدشي ًوَدُ ٍ دس ثشيِ ّبي هخلَف ثجت ًوبيذ.

 خزة ٍ دفغ هبيؼبت سا اًذاصُ يدشي ًوَدُ ٍ دس ثشيِ ّبي هخلَف ثجت ًوبيذ.
 ثشاي ثدوبس  NGTيزاؿتِ ٍ هشاقجت ّبي الصم سا اًدبم دّذ.
 تكٌدك ّبي يبٍاط اص ًشيق  NGTسا اًدبم دّذ.
 ػًَذ فَلي سا دس ؿشايي اػتشيل يزاؿتِ ٍ هشاقجت ّبي الصم سا ثِ ػول آٍسًذ.
 ػبكـي حلق ،آًذٍتشاكئبخ ٍ تشاكئَػتَهي سا ثِ ًَس كحدح اًدبم دّذ.
 هشاقجت اص لَلِ تشاؿِ ٍ لَلِ تشاكئَػتَهي سا ثِ ًَس كحدح اًدبم دّذ.
 داسٍّب سا ثِ سٍؿْبي هختلی (خَساكي ،تضسيقي ٍ هَهؼي) اخشا ًوبيذ.
 هحلَخ ّبي تضسيقي سا ثب تكٌدك كحدح تضسيق ًوبيذ.
 دس هَسد هلشف كحدح داسٍّب ٍ ػَاسم آًْب ،ثِ ثدوبس ٍ خبًَادُ اٍ آهَصؽ دّذ.
 هشاقجتْبي قجل ،حدي ٍ ثؼذ اص پشٍػددشّبي تـخدلي ( CTاػكي ) .... ٍ LP ،MRI ،سا اًدبم
دّذ.
 خَى ٍ فشاٍسدُ ّبي آًشا ثِ ًحَ كحدح تشاًؼفَصيَى ًوبيذ.
 دػتگبّْبي هختلی ( ،ECGػبكـي ،هبًدتَسيٌگ ٍ  ) ....سا ثِ ًحَ كحدح هَسد اػتفبدُ قشاس
دّذ.
 اكؼدظى دسهبًي ثِ ؿدَُ ّبي هختلی (كبًَال ،هبػك ٍ  ) ...سا ثب سػبيت اكَخ ايوٌي هذدخَ ٍ
هحدي اخشا ًوبيذ.
ً تبيح آصهبيـبت (خَى ،ادساس CT ،اػكيٍ ،OPG ،LP ،اتشص ٍ  ) ....سا تفؼدش ًوبيذ.
 سٍؿْبي كٌتشخ ػفًَت سا ٌّگبم هشاقجت اص هذدخَ ثِ كبس ثٌذد.
 سٍؿْبي هشاقجت اص پَػت ثدوبس دس خْت پدـگدشي اص صخن ّبي فـبسي سا اًدبم دّذ.
 هشاقجت اص چـن ثدوبس (ؿؼتـَ ثب ًشهبخ ػبلدي ،اػتفبدُ اص اؿك هلٌَػي ٍ  ) ....سا ثِ ًَس كحدح
اًدبم دّذ.
 سٍؿْبي كٌتشخ سيٌَسُ ٍ اتَسُ سا دس ثدوبس ثب هشثِ ػش اًدبم دّذ.
 ػدؼؼتن ػلجي هذدخَ سا اسصيبثي ًوبيذ.
 ػٌح َّؿدبسي هذدخَ سا ثش اػبع  GCSتؼددي كٌذ.
 اًذاصُ ٍ سفلكغ هشدهكْب ثِ ًَس سا اًدبم دادُ ٍ آًشا ثجت ًوبيذ.
 ثش اػبع فشايٌذ پشػتبسي ثشاي ثدوبساى كوش دسد ،هشثِ ػش ،SCI ،تَهَس هغضي ٍ  ....ثشًبهِ
هشاقجتي تذٍيي كشدُ ٍ اخشا ًوبيذ.
 ثش اػبع فشايٌذ پشػتبسي ثشاي ثدوبساى تحت ػول خشاحي كشاًدَتَهي ٍ الهدٌكتَهي ثشًبهِ
هشاقجتي تذٍيي كشدُ ٍ اخشا ًوبيذ.
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ارزیابي*

اقدام مراقبتي

پزيشؽ ثدوبس ٍ هؼبيٌِ فدضيكي ٍي
كٌتشخ ػٌح َّؿدبسي
كٌتشخ خزة ٍ دفغ ()I & O
ػًَذاط هثبًِ ٍ هشاقجت اص فَلي
ػًَذاط هؼذُ ٍ يبٍاط
تؼَين پبًؼوبى ،هشاقجت اص دسى
يضاسؽ ًَيؼي
ػشم تشاپي
كٌتشخ كبست داسٍيي ٍ كبسدكغ
داسٍ دادى ٍ آهَصؿْبي هشثًَِ
كٌتشخ ػالئن حدبتي
هشاقجت ّبي قجل ٍ پغ اص خشاحي
تغددش پَصيـي ٍ پدـگدشي اص صخن فـبسي
هشاقجت اص ثدوبس ثب افضايؾ فـبس داخل
خودوِ
كٌتشخ حغ ٍ حشكت اًذاهْب
هشاقجت اص لَلِ تشاكئَػتَهي ٍ لَلِ تشاؿِ
كٌتشخ سيٌَسُ ٍ اتَسُ دس ثدوبس
اكؼدظى دسهبًي
هشاقجت ّبي قجل ٍ پغ اص پشٍػددشّبي
تـخدلي
تؼَين آًظيَكت ٍ خًَگدشي
آهَصؿْبي تشخدق
* ساٌّوبی اسصیبثی آصهَى :A :هغلَة  :B -هتَسظ ً :C -یبص ثِ توشیي ثیطتش
داًطجَی گشاهی ثب تَجِ ثِ ساٌّوبی ریل ،جذٍل فَق سا دس سٍصّبی هختلف کبسآهَصی تکویل ًوبییذ .ضوٌب توبهی
هَاسد تکویلی ثبیستی سٍصاًِ تَسظ هشثی هسئَل تبییذ گشدد.

راَىمای وحًٌ اوجام مراقبت َا:

*= مستقل

**= کمک

***= مشاَدٌ

تکالیف کارآهَسی
 )3گشارش پزستاری :یک ومًوٍ از گسارش پرستاری بيماری کٍ مراقبت آورا بٍ عُدٌ داشتٍ اید را در
ایه قسمت ثبت ومائيد ( 0/5ومرٌ).

تبسيخ ٍ
ؿدفت

اقذاهبت داسٍيي ٍ دسهبًي

يضاسؽ پشػتبسي

ً 3( :Case Report )2وشُ)
معرفي یک مًرد آمًزشي (بٍ صًرت پيًست)
آًشا ثب ؿشايي يك هقبلِ (ؿبهل ّذف ،سٍؽ كبس ،هؼشفي هَسد ،ثحگً ،تددِ يدشي ٍ هٌجغ) تْدِ ًوبيدذ ٍ ثِ
كَست تبيپ ؿذُ تحَيل هشثي هشثًَِ دّدذ.

 ):هطالعِ دارٍیی:

داسٍّبيي كِ دس ًَخ هذت كبسآهَصي ثب آى ػش ٍ كبس داؿتِ ايذ سا ثجت ًوَدُ ٍ دس هَسد يكي اص آًْب ًكبت
هشاقجتي سا ثب ركش سفشًغ ثٌَيؼدذ (ً 7/5وشُ).

 )4گشارش کار رٍساًِ (سِ هَرد)ً 7/75( :وشُ)
ثب ركش تبسيخ ٍ ًبم ثخؾ
ػِ هَسد يضاسؽ كبس سا دس ػِ سٍص كبسي دٍسُ كبسآهَصي تْدِ كشدُ ٍ ّوشاُ ثب دفتشچِ تحَيل هشثي ًوبيدذ.
 )5فعالیت ّای آهَسضی -علویً 3/25( :وشُ)
ػٌَاى كٌفشاًغ ثبلدٌي ٍ تبسيخ اسائِ آى

ػٌَاى پوفلت آهَصؿي

اهوبي هشثي هؼئَخ

** داً ـدَي يشاهي پوفلت سا دس قبلت آهَصؽ ثِ ثدوبس تْدِ ًوَدُ ٍ آًشا دس اختدبس ثدوبس هشثًَِ هي يزاسيذ.

فزم ارسضیابی:کارآهَسی بخص جزاحی اعصاب
تشم ٍ سضتِ تحصیلی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
هحل کبسآهَصی:

هذت کبسآهَصی:

تعذاد غیجت:

ًوشُ کبسآهَصیً 35 :وشُ

ًوشُ تکبلیفً 4 :وشُ

ًوشُ ً 3 :Post Testوشُ

هَاسد اسصضیبثی

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف

رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی
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7/5

7/25

هالحظبت

سعبیت ًظن ،اًضجبط ٍ ٍلت ضٌبسی
آساستگی ظبّشی ٍ سعبیت ضئًَبت اخاللی
هسئَلیت پزیشی ٍ فعبل ثَدى دس اًجبم اهَس
الَیت ثٌذی ٍ دلت دس اًجبم ٍظبیف هحَلِ
اًتمبد پزیشی ٍ تالش ثشای اصالح سفتبس
استجبط صحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى (هشثی،
پشسٌل ،ثیوبس ٍ )...

موارد ارزشیابی تخصصی
گضاسش ًَیسی اصَلی ٍ ضشکت دس گضاسش
تعَیض ضیفت
کٌتشل دلیك کبسدکس ٍ پشًٍذُ
تَاًبیی ثشسسی کبهل ثیوبساى ثب اختالالت عصجی
ٍ جشاحی هغضی (سغح َّضیبسی ،عالئن ّطذاس
دٌّذُ ،سفلکس ّبی غیش عجیعی ٍ ) ...
تَاًبیی افتشاق یبفتِ ّبی آصهبیطگبّی غیش
عجیعی اص عجیعی
تَاًبیی هشالجت اص ثیوبس ثستشی دس ثخص ٍ سفع
ًیبصّبی ٍی
تَاًبیی اًجبم پشٍسجشّبی خبظ (سًَذاط

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف

2

3/5

3

7/5

هالحظبت

هعذُ ٍ هثبًِ ،سبکطي ،اکسیظى تشاپی ،تعَیض
آًظیَکت ٍ )...
تَاًبیی اًجبم الذاهبت ایوٌی (پیطگیشی اص
عفًَت ،حَادث ٍ )...
تَاًبیی کٌتشل جزة ٍ دفع هبیعبت
تَاًبیی کبسثشد ضیَُ ّبی صحیح داسٍ دسهبًی
کٌتشل کبسثشد ضیَُ ّبی صحیح هبیع دسهبًی
تَاًبیی آهَصش ّبی الصم ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ
ٍی
هطبسکت فعبل دس ثحج گشٍّی /ساًذّب/
کٌفشاًس ّب
** داًـدَيبى هي ثبيؼت اثتذا خَد اسصيبثي اًدبم دٌّذ ،ػپغ هذسع هشثًَِ فشم اسصؿدبثي سا تكودل ًوبيذ.
تبسيخ ٍ اهوبي داًـدَ
هَارد ارسضیابی:

ً )3وشُ ثشگِ اسصضیبثی (ً 35وشُ):
الف) سفتبسّبی حشفِ ای ٍ هْبست ّبی استجبعیً 6 :وشُ (ً :وشُ اص کل)
ة) اسصضیبثی تخصصیً 29 :وشُ (ً 32وشُ اص کل)

ً )2وشُ تکبلیف (ً 4وشُ):
الف) گضاسش پشستبسی (ً 7/5وشُ)
ة) ً 3( Case Reportوشُ)
ج) هغبلعِ داسٍیی (ً 7/5وشُ)
د) گضاسش کبس سٍصاًِ (ً 7/75وشُ)
ر) فعبلیت ّبی آهَصضی -علوی (ً 3/25وشُ)

ً ):وشُ ً 3( Post Testوشُ)
تبسيخ ٍ اهوبء هذسع ثبلدٌي

اهوبء هذيش يشٍُ

اًتظارات یادگیزی خَد را اس گذراًذى ایي دٍرُ بٌَیسیذ:

یادداضت

یادداضت

