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هقدهِ
ثبص ًگشی فؼبلیت ّبی سٍصاًِ ٍ ثجت آى  ،ثبص خَسد هٌبػجی ثشای داًـدَ فشاّن هی کٌذ ٍ ػجت هی ؿَد تب سًٍذ فؼبلیت
ّب ثِ كَست هؼتٌذ قبثل اسصیبثی ثبؿذ ..دس اکثش داًـگبُ ّبی خْبى کبسآهَصاى تدشثیبت ٍ ػولكرشد هْرن خرَد سا دس
هدوَػِ ای ثِ ثجت هی سػبًٌذ ٍ ایي اػبع اسصیبثی ػولكشد آًبى اػت .اگش ثبصخَسد هٌبػجی اص ًحَُ فؼبلیت آهَصؿی
پظٍّـی خَد اص عشف اػبتیذ هشثَعِ ًذاؿتِ ثبؿیذ عجیؼتبً ًقبئق کبس ٍ صهیٌِ ّبی پیـشفت ؿوب هخفی خَاّرذ هبًرذ.
ضوي آسصٍی هَفقیت دس عی دٍسُ کار آموزی بخش اعصاب و روان ،اهیرذ اػرت ثتَاًیرذ دس خْرت استقربن تَاًوٌرذی
ػلوی -ػولی خَد کَؿب ثبؿیذ.
قَاًيي ٍ هقررات آهَزشي
 ػبػت کبسآهَصی دس ثخؾ اص ػبػت  03:7الی  3:هی ثبؿذ.
 اػتفبدُ اص یًَیفشم هغبثق هقشاست داًـكذُ "اػتفبدُ اص اتیكت ،سٍپَؽ ػرفیذ ،هقٌؼرِ ٍ ؿرلَاس هـركی ٍ
کفؾ ػبدُ ،ػذم اػتفبدُ اص ؿلَاس خیي" ضشٍسی هی ثبؿذ.
 دس صهیٌِ کَتبُ ًگِ داؿتي ًبخي ٍ ػذم اػتفبدُ اص صیَس آالت هتؼبقرت قرَاًیي ٍ هقرشسات داًـركذُ ػورل
ًوبییذ.
 دس ثشخَسد ثب ثیوبساىّ ،وشاّبى آًْبّ ،وكبساى ٍکبدس آهَصؿی -دسهبًی دس ثخؾ سػبیت اكرَ اخالقری ٍ
ؿئًَبت اػالهی سا ًوبیذ.
 خشٍج اص ثخؾ یب ثیوبسػتبى تحت ػٌبٍیٌی هبًٌذ :پیگیرشی اهرَس اداسی ،ؿرشکت دس خلؼرِ ٍ  ...فقرظ ثرب
کؼت هدَص اص اػتبد هشثَعِ هیؼش هی ثبؿذ.
 حضَس داًـدَ دس توبم خلؼبت هشثَط ثِ کبسآهَصی الضاهی اػت ٍ ػبػبت غیجت داًـردَ دس ایري دسٍع
اص  7/3هدوَع ػبػبت آى دسع ًجبیذ تدبٍص ًوبیذ.
 اختلبف ثخـی اص ػبػت کبسآهَصی ثِ اػتفبدُ اص کتبثخبًِ ٍ ایٌتشًت دس استجبط ثب هَضرَع کربسآهَصی ،دس
عَ کبسآهَصی ثب ًظش اػتبد هشثَعِ اهكبى پزیش اػت.
 سػبیت قَاًیي ٍ هقشسات آهَصؿی دس ثخؾ ،اسائِ تكربلیف یربدگیشی ،ؿرشکت دس ثحرگ گشٍّریCase ،
 Reportآهَصؿی یب دسهبًی ،اخشای پشٍػیدشّب صیش ًظش هشثی هغبثق ثرب اكرَ ػلوری آهَخترِ ؿرذُ ٍ
هـبسکت فؼب دس یبدگیشی اص هَاسدی ّؼتٌذ کِ دس اسصؿیبثی لحبػ هی ؿرَد (دس اًتْربی ال ثرَب ثرِ
تفلیل هـخق ؿذُ اػت).
 کلیِ تكبلیف خَد سا دس پبیبى دٍسُ ثِ هشثی ثبلیٌی هشثَعِ خَد تحَیل دّیذ.
ًکاتي کِ هي بایست بِ آى دقت شَد:
 oکلیِ تدشثیبت ػولی ٍ ػلوی خَد سا دس ال ثَب ثجت ًوبییذ (ٍ یب پیَػت کٌیذ).
 oتكویل ال ثَب اص ؿشٍع دٍسُ کبسآهَصی الضاهی اػت.
 oال ثَب سا دس توبهی اٍقبت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿیذ تب دس هَقغ لضٍم ًؼجت ثِ ثجت اعالػبت دس آى اقذام
ؿَد ،ثِ ایي تشتیت اص ثجت اعالػبت اص عشیق سخَع ثِ حبفظِ کِ ثب خغب تَام هی ثبؿذ پیـگیشی خَاّذ
ؿذ.
 oثْتش اػت دس پبیبى ّش فؼبلیت صهبى کَتبّی دس ّوبى هحل اًدبم فؼبلیت ثِ تكویل تخلیق دادُ ؿَد
تب اعالػبت هَسد ًیبص ثِ ػَْلت دس دػتشع ثبؿذ.

o
o

گشٍُ آهرَصؿی هدبص اػرت دس ّرش صهربى کِ تـخیرق دّرذ ال ثرَب سا خْرت ثشسػری یرب ًؼرخِ
ثشداسی دس اختیبس ثگیشد.
هحل ثشگضاسی دٍسُ :ثخؾ اػلبة ٍ سٍاى (  ،) Psychiatry unitهشکض آهَصؿری دسهربًی پرٌدن آرس
گشگبى هی ثبؿذ.

هطخصبت کبرٍرس
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبرُ داًطجَیی:

تزم:
Email:

ّدف کلي دٍرُ:
o

آؿٌبیی  ،هشٍس ٍ استقبی ػغح آگبّی ٍ ؿٌبخت فشاگیشاى اص اكَ ٍ هجربًی اخرتالالت سٍاًری ،خذیرذتشیي
تقؼین ثٌذی ،ؿشح اختالالت سٍاًی ،ػلل ٍ ػَاهل هَثش ثش ثشٍص آًْب ٍ اپیذهیَلَطی ٍ ػریش ٍ پریؾ آگْری
آًْب اختالالت سٍاًی ،پیـگیشی ،دسهبى ٍ تَاًجخـری ٍ هشاقجرت ّربی پشػرتبسی دس اخرتالالت سٍاًری ٍ
استقبی تَاًبیی کبسثشد ػلوی فشاگشفتِ ّبی ػلوی دس هَاخِْ ثب هذدخَ دس ثبلیي ٍ خبهؼِ

اّداف رفتاری :دس پبیبى دٍسُ اص فشاگیشاى اًتظبس هی سٍد:
 oاختالالت سٍاًی سا ثش اػبع ػیؼتن DSM-IV-TRعجقِ ثٌذی ًوبیٌذ.
 oػالین ،اًَاع ،اتیَلَطی ،اپیذهیَلَطی ،تـخیق ٍ پیؾ آگْی ،دسهبى ٍ فشایٌذ پشػتبسی هشثَط ثِ ّش کذام
اص اختالالت سٍاًی سا ثش اػبع ػیؼتن  DSM-IV-TRثب تبکیذ ثش هٌبثغ پشػتبسی ؿشح دٌّذ.
 oدس ػول قبدس ثبؿٌذ دس هَاخِْ ثب هذدخَی هجتال ثِ اختال سٍاًی ثب تبکیذ ثش اكَ استجبط دسهبًی ،اسصیبثی
خبهغ ٍ كحیحی اص هذدخَ ثِ ػول آٍسدُ ٍ ثب اػرتفبدُ اص ػربیش هٌبثغ،هـركالت ثیوربس (خؼروی ،سٍاًری،
اختوبػی ٍ )...سا ؿٌبػبیی کشدُ ٍ هذاخالت هٌبػت پشػتبسی ثب تَخِ ثِ اًذٍختِ ػلوی خَد عشاحی ٍ اخشا
ًوَدُ ٍ ًْبیتب اسصیبثی ًوبیٌذ.
 oثِ ػٌَاى پشػتبس قبدس ثبؿٌذ کِ ػالٍُ ثش خَد ثیوبس ،ثب خبًَادُ ٍ افرشاد خبهؼرِ استجربط ثرش قرشاس کرشدُ ٍ دس
كَست ًیبص آهَصؽ ّبی الصم سا اسائِ دٌّذ.
 oفَسیت ّب سا دس ثخؾ سٍاًپضؿكی تـخیق ٍ اقذام هقتضی سا اًدبم دٌّذ.
 oثب سٍؿْبی دس هبًی دس ثخؾ سٍاًپضؿكی(داسٍ دسهبًی ،الكتشٍؿَب دسهبًی ٍ  )..ثِ عَس کبهل آؿٌب ؿًَذ ٍ
دس اخشای ایي سٍؽ ّب هـبسکت داؿتِ ثبؿٌذ.
 oثب هحیظ دسهبًی آؿٌب ؿًَذ پیـٌْبداتی سا ثشای تغییش  ،حفؼ ٍ استقبی آى ثذٌّذ.
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ارزیابي
*

اقدام هراقبتي

پزیشؽ ثیوبس
اًدبم هؼبیٌبت فیضیكی
اخز ؿشح ٍ اسصیبثی ٍضؼیت سٍاًی ثب ثیوبس
هلبحجِ ثب خبًَادُ دس كَست اهكبى
آهبدُ ػبصی ثیوبس ثشای اًدبم ECT
ّوكبسی دس حیي اًدبم ECT
گضاسؽ ًَیؼی
اسػب آصهبیـْبی سٍتیي ٍ غیش سٍتیي
کٌتش کبست داسٍیی ٍ کبسدکغ
داسٍ دادى ٍ آهَصؿْبی هشثَعِ
کٌتش ػالئن حیبتی قجل ٍ ثؼذ اص ECT
پیگیشی خَاة آصهبیؾ ّبی اًدبم ؿذُ
کٌتش آصهبیـْبی ثیوبس ٍ اعالع هَاسد خبف
اسائِ آهَصؽ ّبی الصم ثِ خبًَادُ ثیوبس
حضَس دس ساًذّبی ثخؾ ٍ ٍیضیت ّب
کٌتش ٍضؼیت ثْذاؿتی ثیوبساى
کٌتش ٍضؼیت تغزیِ ای ٍ ًظبست ثش غزا خَسدى ثیوبس
کٌتش ثیوبساى اص ًظش ػَاسم داسٍیی
کٌتش ٍ ثجت سفتبسّبی خبف ثیوبس
آهَصؿْبی تشخیق
کٌتش ثیوبس اص ًظش آػیت ثِ خَد ٍ دیگشاى
کٌتش هحیظ ثخؾ اص ًظش ایوٌی
عشاحی فؼبلیت ّبی ّذفوٌذ دس كَست اهكبى
* راٌّوبی ارسیبثی آسهَى :A :هغلَة  :B -هتَسظ ً :C -یبس ثِ توزیي ثیطتز

تکالیف کارورزی

 )3گسارش پرستاری :یک ًوًَِ از گسارش پرستاری بيواری راکِ هراقبت آًرا بِ عْدُ داشتِ اید
با رعایت ترتيب ًگارش یک ( MSEظاّر،سایکَهَتَرً،گرش ّ ،يجاى ،تکلن  ،تفکر،سيستن
حسي ٍ شٌاختي ،ادراک  ،قضاٍت  ،بصيرت )ثبت ًوائيد (ً 1ورُ).

تبسیخ ٍ
ؿیفت

اقذاهبت داسٍیی ٍ دسهبًی

گضاسؽ پشػتبسی

ً 3( :Case Report )2وشُ)
هعرفي یک هَرد آهَزشي (بِ صَرت پيَست)
آًشا ثش اػبع یک فشآیٌذ پشػتبسی ؿبهل ثشسػی ،تـخیق  ،ثشًبهِ سیضی ،هذاخالت ٍاسصیبثی تْیِ ًوبییذ ثِ
هشثی هشثَعِ تحَیل دّیذ.

 ):مطالعه دارویی:

داسٍّبی سٍاًگشداى هَسد اػتفبدُ دس ثیوبستبى سا ًبم ثشدُ ٍدس هَسد آًْب ثِ عَس کبهل تَضیح دّیذ ّوچٌیي
دس خلَف اًذیكبػیَى اػتفبدُ ٍ ػَاسم پیؾ آهذُ دس ثیوبس ٍ ًیض ساّكبس پضؿک هؼبلح تَضیح دّیذ3(.
ًوشُ)

 )4فعالیت های آموزشی -علمیً2( :وشُ)
ػٌَاى پوفلت آهَصؿی

ػٌَاى کٌفشاًغ ثبلیٌی ٍ تبسیخ اسائِ آى

اهضبی هشثی هؼئَ

***کٌفشاًغ سا ثش اػبع  PRESENTیک ثیوبس ٍ پوفلت سا ثِ كَست آهَصؽ ثِ ثیوبس اسائِ دّیذ.

) 5هتي کاهل هصاحبِ خَد را با ذکر تکٌيکْای ارتباطي هَرد استفادُ تَسط شوا ٍ
هکاًيسم ّای دفاعي بيوار بِ الگ بَک پيَست ًوایيد (ً 1ورُ)

فرم ارزشیابی:کارورزی بخش اعصاب و روان (روانپرستاری)
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
هحل کبرٍرسی:

تزم ٍ رضتِ تحصیلی:
هذت کبرٍرسی:

ًوزُ کبرٍرسیً37 :وزُ

تعذاد غیجت:

ًوزُ تکبلیفً6 :وزُ

هَارد ارسضیبثی

رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی
رعبیت ًظن ،اًضجبط ٍ ٍلت ضٌبسی
آراستگی ظبّزی ٍ رعبیت ضئًَبت اخاللی
هسئَلیت پذیزی ٍ فعبل ثَدى در اًجبم اهَر
الَیت ثٌذی ٍ دلت در اًجبم ٍظبیف هحَلِ
اًتمبد پذیزی ٍ تالش ثزای اصالح رفتبر
ارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب دیگزاى (هزثی ،پزسٌل،

ًوزُ ً4 :Post Testوزُ
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ثیوبر ٍ )...

موارد ارزشیابی تخصصی
گشارش ًَیسی اصَلی ٍ ضزکت در گشارش
تعَیض ضیفت
کٌتزل دلیك کبردکس ٍ پزًٍذُ
تَاًبیی ثزرسی کبهل ثیوبراى ثب اختالالت
رٍاًپشضکی
تَاًبیی افتزاق یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی غیز عجیعی
اس عجیعی
تَاًبیی هزالجت اس ثیوبر ثستزی در ثخص ٍ رفع
ًیبسّبی ٍی
تَاًبیی اًجبم پزٍسجزّبی خبظ (سًَذاص هعذُ ٍ
هثبًِ ،سبکطي ،اکسیضى تزاپی ،تعَیض آًضیَکت
ٍ کٌتزل )...I&O
تَاًبیی اًجبم الذاهبت ایوٌی (پیطگیزی اس
عفًَت ،حَادث ٍسَء هصزف هَاد ٍ دارٍ تَسظ
ثیوبر ٍ )...
اًجبم پیگیزی ّبی ثیوبر
تَاًبیی کبرثزد ضیَُ ّبی صحیح دارٍ درهبًی
رسیذگی ثِ هسبئل هز ثَط ثِ ثْذاضت فزدی
ثیوبر
تَاًبیی آهَسش ّبی السم ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی
هطبرکت فعبل در ثحج گزٍّی /راًذّب/
کٌفزاًس ّب

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف
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هالحظبت

تبسیخ ٍ اهضبی داًـدَ

تبسیخ ٍ اهضبن هذسع ثبلیٌی

اهضبن هذیش گشٍُ

اًتظبسات یبدگیشی ٍ خَد سا اص گزساًذى ایي دٍسُ ٍ ًیبصّبی آهَصؿی خَد سا هـخق ًوَدُ ًٍیض
ثیبى کٌیذ کِ تب چِ اًذاصُ ایي ًیبصّب ثشعشف ؿذُ اًذ

یادداشت

