
 

  
 درمانی قسوین دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی و

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 :تاريخ ارائِ درض 1395-96 :ظال تحصيلي

 تاليٌي :ًَع درض پرظتاری ٍ هاهايي :داًؽکذُ

 حعي دٍظت :ًام هذرض کارؼٌاظي پرظتاری:رؼتِهقطغ/

اخلي جراحي پرظتاری دکارآهَزی : )ٍاحذ( ًام درض
 (وزی پرستاری خون و سرطانآمکار) 4

 تؼذاد داًؽجَ:

 رٍز6:  دٍرُهذت                                                                                           6: ترم

 ػٌاٍيي کلي درض:
 اًَاع اختالالت خًَي-1
 ػالين ؼايغ ٍ رٍؼْای تؽخيصي -2
 رٍؼْای درهاًي-3
 از تيوار هثتال تِ تيواريْای خًَي پرظتاری هراقثت-4

 :   تغ درضاهٌ
 ،تْراى،ًؽر يقِ ػاصويًٍر ٍ ظَدارث)خَى ؼٌاظي(،ترجوِ:صذدرظٌاهِ پرظتاری داخلي ٍجراحي تر ک،چيَپر  ّيٌکل ج،

 .1393جاهؼِ ًگر،
 ظَم  ػيراي.ٍیظَهَ ،رضایخذام،ًاصر ًصاد يي،ترجوِ راه2007يؽگاّيٍ آزها يصيتؽخ یهرجغ کاهل تعتْا

 .1386،ی.تْراى:خعرٍ
 طثية، -. ترجوِ: الدى صفَی زادُ ٍ ديگراى.تْراى: ًؽر تيوَر زاد2009ُهؼايٌات تاليٌي ٍ رٍؼْای گرفتي ؼرح حال تارتارا تيتس

 .1388، 10ػيرايٍ

 شالِ  ک، پرظتاری داخلي ٍجراحي ترًٍر ٍ ظَدارث)قلة ٍ ػرٍق ٍخَى(،ترجوِ:اظولتسر ض،تير ب،ّيٌکل ج،چيَپر
 .1387،ظالويحليوِ اهيٌي ،تْراى،ًؽر  هحوذػليْا،صذيقِ ػاصوي،

  ،پرًٍذُ تيواراىتجْيسات هَجَد در تخػ: اهکاًات آهَزؼي

اختالالت ظيعتن  تيواراى هثتال تًِيازّای اظاظي  ٍ تؽخيص کعة هْارتْای ػولي داًؽجَياى در زهيٌِ ؼٌاخت: ّذف کلي درض
 دظت ياتذ.ِ هراقثتْای الزم تا تيوار تِ ظطح هطلَتي از ظالهتي در تخػ ٍ ارائٍ ظرطاى  خًَي 

 
 پط از پاياى ايي دٍرُ از داًؽجَياى اًتظار هي رٍد:

 .ذاًَاع تيواريْای ظيعتن خًَعاز هَجَد در تخػ را تِ ًحَ صحيح ؼرح دّ-1
 اًَاع تعتْای تؽخيصي اختالالت ظيعتن خًَي را تا ّن هقايعِ کٌذ.-2
)گرفتي ًوًَِ خَى ٍريذی،تيَپعي هغس اظتخَاى، تؼذ از اًجام تعت ّای تؽخيصي اختالالت ظيعتن خًَي ظتاری حيي ٍهراقثتْای پر-3

 را ترای تيوار خَد تِ ًحَ صحيح اجرا کٌذ. گرفتي الم خَى هحيطي(
 قالة گسارغ پرظتاری ارائِ دّذ.تيوار را تا رػايت اصَل ػلوي تحَيل گرفتِ ٍ در پاياى گسارغ کاهل از فؼاليتْای اًجام ؼذُ را در -4
 هَارد غير طثيؼي ٍضؼيت ظالهتي هذدجَ در ظيعتن خًَي را گسارغ کٌذ.-5
در ّر رٍز تا تَجِ تِ اطالػات پرًٍذُ،گسارؼات تخػ ٍ هؼايٌِ تاليٌي،تررظي ّای الزم را اًجام دادُ ٍ هؽکالت هذدجَ را  تر اظاض -6

 اٍلَيت ّا تؼييي ًوايذ.



، ّوَفيلي ٍ ...( ITPرظتاری را تا تؽخيص پرظتاری ٍ ًَؼتي اقذاهات پرظتاری ترای تيوارهثتال تِ اختالالت اًؼقادی)هراحل فرايٌذ پ-7
 تعتری در تخػ تِ ًحَ صحيح اًجام دّذ.

ی ظلَل در يکي از ردُ ّاتِ اختالالت  وارهثتاليت یترا یٍ ًَؼتي اقذاهات پرظتار یپرظتار صيرا تا تؽخ یپرظتار ٌذيهراحل فرا  -8
 اًجام دّذ. حيدر تخػ تِ ًحَ صح ی( تعترترهثَظيتَپٌي،لکَپٌي،آًوي،پلي ظايتوي،لکَظيتَز)خًَي

هراحل فرايٌذ پرظتاری را تا تؽخيص پرظتاری ٍ ًَؼتي اقذاهات پرظتاری ترای تيوارهثتال تِ اختالالت لٌفَها تعتری در تخػ تِ ًحَ  -9
 صحيح اًجام دّذ.

هراحل فرايٌذ پرظتاری را تا تؽخيص پرظتاری ٍ ًَؼتي اقذاهات پرظتاری ترای تيوارهثتال تِ اختالالت هيلَها تعتری در تخػ تِ ًحَ  -10
 صحيح اًجام دّذ.

هراحل فرايٌذ پرظتاری را تا تؽخيص پرظتاری ٍ ًَؼتي اقذاهات پرظتاری ترای تيوارهثتال تِ اختالالت لَکوي تعتری در تخػ تِ  -11
 حَ صحيح اًجام دّذ.ً

 دارٍّای هؼوَل تخػ،داٍّای ؼيوي درهاًي را تؽٌاظذ ٍ ػَارض ،ًحَُ اظتفادُ ٍ آهَزغ هرتَط تِ تيوار را تَضيح دّذ.-12
 ;تا ٍاحذ ؼيوي درهاًي در هر کس آهَزؼي در هاًي ٍاليت آؼٌا ؼَد.13
 زغ دّذ.تِ هذدجَی هثتال تِ اختالالت خًَي در راتطِ تا هراقثت از خَد آهَ-14
 هراقثت پرظتاری ترای ّر يک از فراٍردُ ّای خًَي هَرد ًياز تيوار خَد را تِ درظتي اًجام دّذ.-15
 ترقرار ًوايذ. ٍ پرظٌل ارتثاط هٌاظة درهاًي تا هذدجَ ٍ ّوراُ ٍی-16
 آزهايؽات رٍتيي ٍ اختصاصي هذدجَياى تحت ًظرخَد را تررظي ٍ هَارد غير طثيؼي را گسارغ دّذ.-17
 دظتَرات خَراکي ٍ تسريقي را اجرا ًوايذ.-18
 ػالين حياتي تيوار خَد را تِ درظتي چارت کٌذ ٍ هَارد غير طثيؼي را گسارغ دّذ.-19
 رٍؼْای کٌترل ػفًَت را رػايت ٍ ًکات اظاظي را تِ هذدجَ،خاًَادُ ٍ هالقات کٌٌذگاى آهَزغ دّذ.-20
 راّن ًوايذ.هراقثتْای ضرٍری از تيوار در حال احتضار را ف-21
 .تا در ًظر گرفتي فرٌّگ ٍ اػتقادات هذدجَ هراقثتْای پرظتاری تيواراى هثتال تِ ظرطاى را اجرا ًوايذ -22
 اقذاهاتي را در جْت افسايػ اهيذ تِ زًذگي ٍ کوک تِ  تازتَاًي در تيوار هثتال تِ ظرطاى اًجام دّذ. -23
 ًِ ثثت ًوايذ.گسارغ پرظتاری تيواراى تحت هراقثت خَد را رٍزا-24

                                                    بحث گروهی –پرسش و پاسخ  –آموزش بالینی و عملی   ، CLINICAL DEMONSTRATIONرٍغ آهَزغ:           

 :تکالیف دانشجویان

CASE PRESENT 

 خصبا توجه به بیماران موجود در ببیماریهای خون مطالعه مباحث مربوط به 

 ارزشیابی دانشجویان:

 %02               (که در اختیار دانطجویان قرار  داده خواهذ ضذ )فرم ارزضیابی عمومیارزضیابی عمومی  

 ارزضیابی اختصاصی

  02                                                                                                                                   آزمون کتبی% 

 02                                                                با چک لیست مطاهذه ای ارائه مراقبتهای پرستاری% 

)فراینذ پرستاری از بیمار تحت مراقبت،تهیه پمفلت آموزش به ارائه تکالیف

 %02                                                                                                                                                                بیمار(

 % 0                                                      فعالیت ویژه ) ابتکار،خالقیت،گسارش موارد ومطالب تازه و.....(    

 


