داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد دَاقان

آضٌایی با هرکس آهَزش هْارت ّای بالیٌی()CSTC
Clinical Skills Training Center
دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ثٙٔ ٝظٛر ارتمبء ویفیت آٔٛسؽی ثٚ ٝیض ٜدر جٟت وغت ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی دا٘ؾجٛیبٖ الذاْ
ث ٝتبعیظ ٔزوش آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙــــــــی )ٕٛ٘ (CSTCد ٜاعت CSTC .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بدی اس یه
ثیٕبرعتبٖ در اثؼبد وٛچه ثٛد ٜو ٝدر ىجم ٝد ْٚدا٘ؾىذ ٜپزعتبری تبعیظ ؽذ ٜاعت  ٚثب فزإٛ٘ ٓٞدٖ ٚعبیُ
آٔٛسػ  ٚؽجی ٝعبسی ،فزفتی را ایجبد ٔی وٙذ تب دا٘ؾجٛیبٖ در ٔحیيی آراْ  ٚوٙتزَ ؽذٟٔ ٜبرت ٞبی تىٙیىی
 ٚارتجبىی را لجُ اس ٚرٚد ث ٝػزف ٝثبِیٙی فزاٌیز٘ذ  ٚثزای اِٚیٗ ثزخٛرد حزف ٝای ثب ثیٕبر آٔبدٌ ٜزد٘ذCSTC .
در ٚالغ ث ٝػٛٙاٖ پّی ثیٗ تئٛری  ٚثبِیٗ ػُٕ ٔی وٙذ ٔ ٚىبٖ تجزث ٝای ثذ ٖٚاعتزط را ثزای دا٘ؾجٛ
فزاٞــــــــٓ ٔی ٕ٘بیذ.
چؾٓ ا٘ذاس (:)Vision
ٔب ثزآ٘یٓ تب وّی ٝدا٘ؾجٛیبٖ فبرؽ اِتحقیُ اس دا٘ؾىذ ٜپزعتبری دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ  ،ثـ ٝثـبرتزیٗ
عيح ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی دعت یبثٙذٔ .بٔٛریت ٔب آٖ اعت و ٝثـب را ٜا٘ـذاسی ،حفـ  ٚارتمـبء ٚاحـذٞبی ٟٔبرتٟـبی
ثبِیٙی در ثبرتزیٗ عيح اعتب٘ذاردٞبی ٔٛجٛدٟٔ ،برتٟبی ػّٕی دا٘ؾجٛیبٖ را ارتمبء ثخؾیٓ.
رعبِت (:)Mission
یىی اس رعبِت ٞبی ٔ ٟٓدا٘ؾىذٞ ٜبی پزعتبری ٔ ٚبٔبیی تزثیت ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔتخقـ  ٚوبرآٔذ ٔی ثبؽـذ  ٚدر
ىٔ َٛذت تحقیُ ثبیذ در سٔی ٝٙػّٕی ٘یش تٛا٘بیی وبفی را وغت ٕ٘بیٙذ .اس ایٗ ر ٚجٟت وبٞؼ فذٔ ٝثـ ٝثیٕـبر
در حیٗ آٔٛسػ ٘ ٚیش وبٞؼ اعتزط دا٘ؾجٛیبٖ در ثزخٛردٞبی اِٚی ٝثب ثیٕـبراٖ مـزٚرت ایجـبد ثخـؼ آٔـٛسػ
ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی را در دا٘ؾىذ ٜپزعتبری فزأ ٓٞیىٙذ.
ٞذف ػٕذٔ ٜزاوش آٔٛسػ ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی  ،ؽجی ٝعبسی یـه ٔحـیو ثـبِیٙی اعـت ثـ ٝىٛریىـ ٝثتـٛاٖ آٔـٛسػ
ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی را وٙتزَ  ٚتٕزیٗ وزد .ایٗ ٔزوش ٔتؼٟذ اعت ٔحیيی ایٕٗ ثزای تذریظ  ٚفزاٌیـزی ٟٔبرتٟـبی
ثبِیٙی  ٚارتجبىی ایجبد وٙذ و ٝفمو ٔىُٕ ٔحیو ثبِیٙی ٚالؼی ٞغتٙذ  ٚثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ جبیٍشیٗ آٟ٘ب ٕ٘ی ؽ٘ٛذ.
رعبِت ٔب ایجبد  ،حف  ٚارتمبء ٔزاوش ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی اعت تب ثب ٕٞىبری  ٚآٔٛسػ ثیٗ ثخؾی ث ٝایجـبد  ٚحفـ
ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی  ٚػّٕی در دا٘ؾـجٛیبٖ ثرـزداسد  ٚاس ایـٗ ىزیـك  ،ویفیـت ٔزالجـت اس ثیٕـبراٖ را ارتمـبء دٞـذ.
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ٕٞچٙیٗ ثب ا٘جبْ پضٞٚؼ ث ٝد٘جبَ ىزاحی  ٚارسیبثی اعتزاتضی ٞبی جذیذ  ٚارسؽیبثی ٞغتیٓ تـب ثـ ٝوٕـه آٟ٘ـب
فزاٌیزی ٔغتمُ را تزٚیج دٞیٓ  ٚراٞ ٜبی جذیذی در آٔٛسػ پزعتبری ٔ ٚبٔبیی ثٍؾبییٓ.
ارسؽٟب (:)Values
اعبتیذ  ٚفزاٌیزاٖ ٚاحذ ٟٔبرت ثبِیٙی دا٘ؾىذ ٜثب حف احتزاْ ٔتمبثُ ،تٕبٔی تالػ خٛد را ثـزای ارتمـبء ٟٔـبرت
ثبِیٙی فزاٌیزاٖ ا٘جبْ ٔی دٙٞذ.
ّذف از تاسیس هرکس آهَزش هْارت ّای بالیٌی (: )CSTC
 -1وغت ٟٔبرت ػّٕی
 -2فالحیت تىٙیىی
ٟٔ -3برت حزف ٝای
ؽجی ٝعبسی یه ٔحیو ثبِیٙی ثيٛری و ٝدا٘ؾجٛیبٖ آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی  ٚارتجبىی را ثب اعتفبد ٜاس ا٘ٛاع
ٚعبیُ در ٔحیو آراْ  ٚوٙتزَ ؽذ ٜلجُ اس ٚرٚد ثٔ ٝحیو ٚالؼی فزا ٌیز٘ذ .در ٚالغ ٞذف اس تبعیظ ایٗ ٔزوش
فزإٛ٘ ٓٞدٖ ٔحیيی ٔٙبعت جٟت یبدٌیزی ٟٔبرت ٞبی ػّٕی دا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری ثٙٔ ٝظٛر آٔبد ٜعبسی آ٘بٖ
جٟت ٚرٚد ثٔ ٝحیو ٞبی ثبِیٙی ٚالؼی اعت.

اّذاف ٍیژُ:
.1
.2
.3
.4

ارتمبء تجٟیشات وّیٔ ٝزاوش ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی دا٘ؾٍب ٜث ٝحذالُ تجٟیشات مزٚری ٔٛرد ٘یبس.
افشایؼ  ٚارتمبء فنبی فیشیىی ٚاحذ ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی ٘ ٚیش افشایؼ فنبی فیشیىی  Skill labدا٘ؾىذ.ٜ
ثٟجٛد  ٚتجٟیش ٚاحذ ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی دا٘ؾىذ.ٜ
تجٟیش ٔزوش  Skill labث ٝفیّٓ ٞب  ٚثغتٞ ٝبی آٔٛسؽی چٙذرعب٘ ٝای ،وبٔریٛتز  ٚعبیز ٚعبیُ عـٕؼی –
ثقزی ٚ ٚعبیُ وٕه آٔٛسؽی.

هسایای تاسیس هرکس آهَزش هْارت بالیٌی ()CSTC
 تٛعؼ ٝخذٔبت آٔٛسؽی ٔتٙبعت ثب ٘یبس ٔذد جٛیبٖ ػیٙی ٕ٘ٛدٔ ٜحتٛای آٔٛسؽی یبدٌیزی ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی در ٔحیيی ؽجی ٝعبسی ؽذٜ أىبٖ تٕزیٗ  ٚتىزار ٟٔبرت ٞب در ٔحیيی أٗ وبٞؼ اعتزط ٍ٘ ٚزا٘ی دا٘ؾجٛیبٖ لجُ اس ٚرٚد ث ٝػزف ٝثبِیٗ2
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 ارتمبی ٟٔبرت ٞبی ارتجبىی دا٘ؾجٛیبٖ ارتمبی ٟٔبرت ٞبی تفىز ا٘تمبدی  ٚوبر ٌزٞٚی ثٟجٛد ؽیٞ ٜٛبی ارسؽیبثی ثبِیٙی ا٘جبْ پضٞٚؼ ٞبی ٔزتجو ثب اٞذافهَارد استفادُ از  ( Skill Labپراتیک ) :

 -1آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ػّٕی ( فٗ پزعتبری ) دا٘ؾجٛیبٖ تزْ  1پزعتبری ( تٛعو اعبتیذ پزعتبری )
 -2آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ػّٕی ( احیبء لّت  ٚری ٝپبی ) ٝدا٘ؾجٛیبٖ تزْ  6پزعتبری
 -3آٔٛسػ ٟٔبرت وٕه ٞبی اِٚی ٚ ٝفٛریت دا٘ؾجٛیبٖ تزْ  6پزعتبری
 -4آٔٛسػ ٔؼبیٙبت فیشیىی لّت  ٚری ٝدا٘ؾجٛیبٖ تزْ  5پزعتبری
 -5ثزٌشاری آسٔ ٖٛػّٕی فٗ جٟت دا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری
قَاًیي هرکس آهَزش هْارت ّای بالیٌی (:)CSTC
در ٔزوش آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی  ،دا٘ؾجٛیبٖ رٚسا٘ ٝثز اعبط درٚط ٘ظزی ارائ ٝؽذ ٜاثتذا تٛعو
اعبتیذ ،آٔٛسػ دیذ ٚ ٜعرظ پزٚعیجزٞبی آٔٛسػ دیذ ٜرا تٕزیٗ خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد .
 -1والط ػّٕی تجغٕی اس ٔحیو ثیٕبرعتبٖ اعت ِ .ذا رػبیت لٛا٘یٗ حزف ٝای اِشأی اعت .
 -2ثز٘بٔ ٝوالط ٌ ،ز ٜٚثٙذی  ٚعبػبت تٕزیٗ ٟٔبرتٟبی پزعتبری ٔٚبٔبیی در تبثّٛی اػال٘بت ٘قت ٔی ؽٛد .
 -3حنٛر دا٘ؾجٛیبٖ در وّی ٝوالعٟب  ٚعبػبت تذریظ  ٚتٕزیٗ مزٚری اعت .
 -4والط ٞبی ایٗ ٔزوش راط عبػت ثزٌشار ٔی ٌزدد  5 ٚدلیم ٝثؼذ اس آٖ درة ٔزوش ثغتٔ ٝی ؽٛد  .در فٛرت
دیز رعیذٖ دا٘ؾج ، ٛثٞ ٝیچ ٚج ٝاجبسٚ ٜرٚد ث ٝوالط ث ٝدا٘ؾج ٛداد٘ ٜخٛاٞذ ؽذ .
 -5اعتفبد ٜاس ی٘ٛیفزْ تؼییٗ ؽذ ٜمزٚری اعت:
پزعتبری
خب٘ٓ ٞب ٔ :ب٘ت ٛعفیذٔ ،مٙؼ ٚ ٝؽّٛار عٛرٔ ٝای ،وفؼ ٔؾىی پزعتبری
آلبیبٖ :رٚپٛػ عفیذ ،ؽّٛار عٛرٔ ٝای ،وفؼ ٔؾىی پزعتبری
 -6در فٛرت ٘ذاؽتٗ ی٘ٛیفزْ تؼییٗ ؽذ ، ٜاس ٚرٚد دا٘ؾج ٛثٔ ٝزوش جٌّٛیزی خٛاٞذ ؽذ .
 -7تؼٛیل ِجبط دا٘ؾج ٛدر اتبق رختىٗ ا٘جبْ ٌزفتِ ٚ ٝجبط ٞب ٚ ٚعبیُ در داخُ وٕذٞبیی و ٝحبٚی وّیذ
ٔی ثبؽٙذ لزاردادٔ ٜی ؽٛد .
 -8ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ دا٘ؾج ٛحك ثزدٖ ٚعبیُ ث ٝداخُ اتبق ٞبی ٔزوش را ٘ذارد .
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 -9اعتفبد ٜاس وٕذٞب فمو ثزای سٔب٘ی ٔی ثبؽذ و ٝدا٘ؾج ٛدر داخُ پزاتیه والط یب تٕزیٗ دارد .
-10در والعٟبی ػّٕی ٔجحث درط تٛعو اعتبد ٔزثٛى ٝثز رٚی ٔبوت ٕ٘بیؼ دادٔ ٜی ؽٛد  .دا٘ؾجٛٔ ٛظف
اعت ثب دلت ثٔ ٝزاحُ  ٚچٍٍ٘ٛی ا٘جبْ تىٙیه تٛج ٝوٙذ عبػبتی ٘یش ثزای تٕزیٗ تىٙیه ٞب در ٘ظز ٌزفتٝ
ؽذ ٜو ٝدا٘ؾج ٛثب حنٛر اعتبد ٟٔبرتٟبی آٔٛخت ٝؽذ ٜرا تٕزیٗ وٙذ .
-11دا٘ؾجٛٔ ٛظف اعت تىٙیه فحیح ا٘جبْ وبر ثز رٚی ٔب٘ىٗ یب ٔبوت را ث ٝرٚػ فحیح تٛعو اعتبد
ٔزثٛى ٝآٔٛسػ ثجیٙذ  ٚثؼذ آٖ را ثز رٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ تب ثٚ ٝعبیُ آعیجی ٘زعذ .
-12رػبیت ادة  ،فجز  ٚدلت در والط ٞبی ػّٕی مزٚری اعت .
-13رسْ اعت دا٘ؾج ٛجٟت آٔبد ٜؽذٖ ثزای ٚرٚد ث ٝػزف ٝثبِیٗ  ،در تٕبْ ٔذت ا٘جبْ تىٙیه ٞب ثبیغتذ.
 -14در حف ٚعبیُ  ٚتٕیش ٍ٘ ٝداؽتٗ آٟ٘ب وٛؽب ثبؽیذ  .در فٛرت تخزیت ٚعبیُ دا٘ؾجّٔ ٛشْ ث ٝتٟی ٝآٖ
خٛاٞذ ثٛد .
 -15ث ٝدِیُ ٌزاٖ  ٚحغبط ثٛدٖ ٔب٘ىٗ ٞب ٚ ٚعبیُ پزاتیه اس دعت وبری آٟ٘ب خٛداری ٕ٘بئیذ  .در فٛرت
جبثجب وزدٖ ٔب٘ىٗ ٞب دلت رسْ را ث ٝػُٕ آٚریذ تب اس افتبدٖ  ٚفذٔ ٝثٚ ٝعبیُ جٌّٛیزی ٌزدد .در فٛرت
آعیت ثٔ ٝب٘ىٗ ٞب ثب دا٘ؾجٛی خبىی ثزخٛرد خٛاٞذ ؽذ .
 -16پظ اس تذریظ یب تٕزیٗ ٟٔبرتٟب دا٘ؾجٛیبٖ ث ٝفٛرت ٘ٛثتی ٔٛظف ث ٝجٕغ آٚری ٚعبیُ ٔ ٚزتت وزدٖ
اتبق ٞغتٙذ  .ثزای ٞز ٚعیّ ٝجبی ثخقٛفی در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜو ٝثب اتیىت ٔؾخـ ؽذ ٜاعت .
 -17اس ا٘ذاختٗ اؽیبء تیش  ٚثز٘ذ ٜدر داخُ عيُ ٞب خٛدداری ٕ٘بئیذ .جٟت ا٘ذاختٗ ایٗ ٚعبیُ اس ٚعبیُ درة
دار ٔخقٛؿ اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .
 -18داؽتٗ سیٛر آرت ٘ ،بخٗ ثّٙذ  ٚرن در ٔزوش ٕٔٛٙع اعت .
 -19ثٞ ٝیچ ٚج ٝاس تّفٗ ٕٞزا ٜدر والعٞ ٝبی ػّٕی اعتفبد٘ ٜفزٔبییذ در فٛرت اعتفبدٔ ٜيبثك ٔمزرات
ثزخٛرد خٛاٞذ ؽذ .
ٞ -20زٌ ٝ٘ٛفیّٕجزداری  ٚػىبعی در والط ٞبی ػّٕی ٕٔٛٙع اعت ٔ ،ی تٛا٘یذ ٔيبِت ٔ ٟٓرا یبدداؽت وٙیذ.
 -21جٟت یبدداؽت ثزداری اس ٘ىبت ٌفت ٝؽذ ٜدر والط پزاتیه  ،اس ٔذاد اعتفبد ٜوٙیذ ٕٞ .زا ٜداؽتٗ خٛدوبر
در والط ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ .
 -22أتحبٖ ػّٕی ٟٔبرتٟب ث ٝؽىُ ا٘فزادی  ٚث ٝفٛرت ٘ؾبٖ دادٖ ٔزاحُ ٞز تىٙیه ثب تٛج ٝث ٝاٞذافٚ ،عبیُ
ٔٛرد ٘یبس ،رٚػ  ٚاجزا  ٚتٛجٟبت خبؿ آٖ ا٘جبْ ٔی ؽٛد .
 -23داؽتٗ خٛدوبر چٟبر رً٘ٔ ،ذاد ،پبن وٗ ،عبػت ثب٘ی ٝؽٕبر در رٚس أتحبٖ مزٚری اعت .
 -24رسْ اعت دا٘ؾج٘ ٛیٓ عبػت لجُ اس سٔبٖ تؼییٗ ؽذ ٜثزای أتحبٖ در ٔحُ أتحبٖ ،حنٛر یبثذ .
 -25تٛج ٝوٙیذ لجُ اس أتحبٖ ػّٕی ٟٔبرتٟب ،تٕزیٗ وبفی ثزای ٞز تىٙیه داؽت ٝثبؽیذ .
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اهکاًات هرکس آهَزش هْارت ّای بالیٌی (:)CSTC
ٔزوش آٔٛسػ ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ دٞبلبٖ در فنبیی ثٝ
ٔغبحت ٔ 120تز ٔزثغ ثٙب ؽذ ٜاعت .
در ثذٚ ٚرٚد ،اتبق رختىٗ دا٘ؾجٛیبٖ ثٙٔ ٝظٛر تؼٛیل ِجبط ٔجٟش ث 30 ٝوٕذ پیؼ ثیٙی ؽذ ٜاعت.
امکاوات آمًزشی:
رديف

رديف

وام تجُيسات

تعداد

1

26

ِ ِٝٛثیٙی ٔؼذ ٜای NGT

1

27

ٌبٖ -ؽبٖ –ؽبٖ پزفٛر-ٜوالٔ– ٜبعه –دعتىؼ
یىجبرٔقزف-دعتىؼ اعتزیُ

28

عجذ-لٛىی دارٚ

20

چغت ِیذ

1
3

وام تجُيسات

تعداد

1

دعتٍب ٜاِىتزٚؽٛن(ایجبد  ٚتخّی ٝؽٛن اِىتزیىی لّجی)

2

دعتٍب ٜاِىتزٚوبردیٌٛزاْ(ا٘جبْ ٘ٛارلّت)

3

دعتٍب ٜعبوؾٗ(وؾیذٖ تزؽحبت تزاؽ– ٝدٞبٖ)

1

4

ورغٔ ٚ َٛخشٖ ٔ ٚب٘ٔٛتز اوغیضٖ

1

29

5

تزٔٔٛتز دیجیتبَ

3

30

آٔجٛثً

6

تزٔٔٛتز جی ٜٛای

20

31

وب٘ىؾٗ

3

7

دعتٍب ٜفؾبر عٙج جی ٜٛای

5

32

ررٍ٘ٛعىٛح اىفبَ  ٚثشرٌغبَ

2

8

دعتٍب ٜفؾبر عٙج ػمزث ٝای

10

33

ِ ِٝٛتزاؽٝ

3

9

تزاسٚ ٚ ٚس٘ٛ٘ ٝساد

1

34

ایزٚی

5

 10تزاسٚ ٚ ٚس٘ ٝثشرٌغبَ

1

35

ویغ ٝوّغتٔٛی

3

 11تزاِی

4

36

اعتیؾٗ پزعتبری

 12تزاِی احیبء

1

37

ٚایت ثزد

 13ثیىظ -رعیٛرٌ -بِی پبت -عیٙی -پٙظ -پٙغت

60

38

ِ ِٝٛآسٔبیؼ

فزاٚاٖ

 14پٙظ عٛسٖ ٌیز -عٛسٖ ثخیٝ

3

39

عیٙی –ٍِٗ –ِ-ِٝٛ

4/15

 15ثیٗ

2

40

تخت ٔؼبیٚ ٝٙاصیٙبَ  ٚص٘یىِٛٛصی

فزاٚاٖ

41

تخت ثیٕبر

3

8

42

تخت اىفبَ

1

 18ا٘ٛاع دار(ٚلزؿ-ؽزثت-ورغ–َٛآٔر-َٛپٕبد-اعرزیٚ-یبَ)

فزاٚاٖ

43

تخت وبت ٘ٛساد

1

 19ا٘ٛاع عزً٘ (ٌ-)10-5-2بٚاص-ا٘غِٛیٗ

فزاٚاٖ

44

ثزا٘ىبرد

2

 20ا٘ٛاع عزعٛسٖ

فزاٚاٖ

45

فٙذِی چزخذار(ٚیّچز)

1

ٔ 21ضر دار-ٚوبرت  ٚوبردوظ دارٚ

فزاٚاٖ

46

ٔیش وٙفزا٘ظ

3

 22تٛر٘یىتِ-ىٛپالعت

فزاٚاٖ

47

فٙذِی

فزاٚاٖ

20

48

 24عزْ-عت عزْ –عت خٔ-ٖٛیىزٚعت

فزاٚاٖ

49

 25عٙذ فِٛی-عٙذفالت-ٖٛعٙذ عبوؾٗ

فزاٚاٖ

50

16

ثتبدیٗ -اِىُ-پٙجٌ-ٝبس –ثب٘ذ-

 17آتُ

 23روتبَ تیٛة-

5

10
فزاٚاٖ

8

1

داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد دَاقان

 51وٕذ فّشی

1

56

یخچبَ

1

 52وٕذ ؽیؾ ٝای جٟت ٍٟ٘ذاری ٔب٘ىٗ

2

57

پز٘ٚذ ٜپشؽىی

10

 53پبی ٝعزْ

2

58

اٚراق  ٚچبرت ٔٛجٛد در پز٘ٚذٜ

فزاٚاٖ

 54روز(وٕذ وٙبر تخت )

3

59

ّٔحف– ٝدرٚؽیت-راثزؽیت-پت-ٛرٚتختی –ثبِؾت-
رٚثبِؾتی

فزاٚاٖ

ٔ 55یش وٙبر تخت

3

60

فٛر

1

رديف

تعداد

رديف

وام تجُيسات

وام تجُيسات

ماوکه َای آمًزشی پرستاری :

ٔ ب٘ىٗ وبُٔ پزعتبری ثب لبثّیت  -NGTإ٘ب-عٙذاص-تشریمبت( -)S/Cآتُ ٌیزی-ثب٘ذاص-تغییز ٚمؼیت ... ٚ
ٔ ب٘ىٗ پیؾزفت ٝپزعتبری ثب لبثّیت  -NGTإ٘ب-عٙذاص
 عبوؾٗ – ایٙتٛثبعی -ٖٛتشریمبت IV-S/C

ٔ ب٘ىٗ احیبء لّت  ٚری ٝثشرٌغبَ پبی ٝثب لبثّیت ٔبعبص خبرج لّجی – تٙفظ ٔقٛٙػی
ٔ ب٘ىٗ احیبء لّت  ٚری ٝاىفبَ پبیٝ
ٔ ب٘ىٗ احیبء لّت  ٚریٛ٘ ٝساد پبیٝ
ٔ ب٘ىٗ ایٙتٛثبعی ٖٛثشرٌغبَ
ٔ ب٘ىٗ ایٙتٛثبعیٛ٘ ٖٛساد

ٔ ب٘ىٗ تشریمبت ػنال٘ی IM

ثب لبثّیت ٔبعبص خبرج لّجی
ثب لبثّیت ٔبعبص خبرج لّجی – تٙفظ ٔقٛٙػی
ثب لبثّیت ایٙتٛثبعی - ٖٛایزٚی -آٔجٛثً
ثب لبثّیت ایٙتٛثبعیٖٛ

ٔ ب٘ىٗ تشریمبت ٚریذی IV

ٔ ب٘ىٗ تزاوئٛعتٔٛی ثب لبثّیت عبوؾٗ

ٔ ب٘ىٗ ٔؼبی ٝٙفیشیىی لّت وری-ٝؽىٓ(تمّیذ فذای لّت – ریٝ
ٔ ب٘ىٗ عٛچٛر(ثخی)ٝدعت –پب

ٔ ب٘ىٗ ٌِ ِٝٛذاری ثیٙی –ٔؼذ ٜای ٌ -NGTبٚاص –رٚاص
ٔ ب٘ىٗ ٔزالجت اس سخٓ

ٔ ب٘ىٗ اعتٔٛب (تؼٛیل ویغ ٝوّغتٔٛی)
ٔ بوٗ عٙذاص فِٛی سٖ

ٔ ب٘ىٗ عٙذاص فِٛی ٔزد

6
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هطخصات کلی:
عٌَاى درس:

اصًل ي مُارتُای پرستاری ( عملی):

ًَع ٍاحذ :ػّٕی

تعذاد ٍاحذ1.5 :

پیطٌیاز- :

ضوارُ درس202366 :

هحیط آهَزشSkill lab :

فراگیراى  :دا٘ؾجٛیبٖ وبرؽٙبعی پزعتبری

تزْ 1

اَداف کلی :

-1وغت ٟٔبرت ٞبی ٔمذٔبتی جٟت ا٘جبْ خذٔبت ثبِیٙی در ثیٕبرعتبٖ
 -2وغت تٛا٘بیی در ٘ح ٚ ٜٛرٚػ ٔختّف ٔزالجت اس ثیٕبر
 -3آٌبٞی اس لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات پزعتبری ٔ ٚبٔبیی
اَداف ييژٌ رفتاری:

در پایاى در اتاق هْارت ّای بالیٌی داًطجَیاى قادر خَاٌّذ بَد کِ:
 .1تؼٛیل ّٔحف ٝث ٝرٚػ تخت ثبس  ،ثغت ٚ ٝثب ثیٕبر را ا٘جبْ دٙٞذ.
 .2اف َٛحزوت دادٖ ثیٕبر  ٚپٛسیؾٗ ٞب را ػٕالً ثٕ٘ ٝبیؼ ثٍذارد.
 .3ػالئٓ حیبتی ( ٘جل  ،فؾبر خ ، ٖٛتٙفظ  ،درج ٝحزارت) ثزرٚی ٔب٘ىٗ ا٘ذاسٌ ٜیزی وزد ٚ ٜدر ثزي ٔخقٛؿ در
پز٘ٚذ ٜچبرت ٕ٘بیذ.
ٌ .4شارػ پزعتبری را ث ٝرٚػ فحیح در ثزي ٔخقٛؿ ثٛٙیغذ.
 .5دٞبٖ ؽٛی ٚ ٝحٕبْ در تخت را ثز رٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ.
 .6دعتبٖ خٛد را ثب تىٙیه فحیح ث ٝرٚػ ىجی  ٚجزاحی ؽغتؾ ٛدٞذ.
 .7دعتىؼ اعتزیُ ث ٝرٚػ فحیح پٛؽیذ ٚ ٜثب تىٙیه فحیح خبرج ٕ٘بیذ.
ٌ .8بٖ ٔ ،بعه  ٚدعتىؼ را جٟت ٔزالجت اس ثیٕبر ایش ِٝٚثرٛؽذ.
 .9ارتجبه ٔٙبعت ثب ٔذدجٛی فزمی ایجبد ٕ٘بیذ.
 .10ثيٛر فزمی ( ٕٞىالعی) را پذیزػ وزد ٚ ٜتزخیـ ٕ٘بیذ.
 .11پً اعتزیُ را ثب تىٙیه فحیح ثبس وزد ٚ ٜپظ اس اتٕبْ وبر دٚثبر ٜپً ٕ٘بیذ.
 .12دارٞٚبی خٛراوی (ليز ، ٜؽیبف  ،ؽزثت  ،پٕبد ) را ث ٝدرعتی آٔبد ٜوزد ٚ ٜثب وبرت  ٚوبردوظ دارٚیی وٙتزَ ٕ٘بیذ.
 .13تشریك ػنال٘ی در ػنالت ٔختّف ث ٝرٚػ فحیح دِتٛئیذ – ٚاعتٛط ِتزاِیظ – روتٛط فٕٛراِیظ –
دٚرعٌّٛٛتٛئبَ –٘ٚتزٌّٛٚتٛئبَ ثز رٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ.
 .14تشریك سیز جّذی ثب تىٙیه فحیح در ٘بحی ٝثبس ، ٚؽىٓ ثب عزً٘  ٚعز عٛسٖ ٔخقٛؿ ا٘جبْ دٞذ.
 .15تشریك داخُ جّذی جٟت تغت ثب تىٙیه فحیح ٙٔ ٚبعت  ٚساٚی ٝدرعت ثز رٚی ٔب٘ىٗ ٕ٘بیؼ دٞذ.
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 .16رٚػ فحیح اعتفبد ٜاس عیفتی ثبوظ را ثىبر ٌیزد.
 .17ثز رٚی ٔب٘ىٗ تشریك ٚریذی ا٘جبْ دٞذ.
 .18عزْ را ثب تىٙیه فحیح آٔبد ٜوزد ٚ ٜثز چغت ثز آٖ ٘قت ٕ٘بیذ.
 .19ث ٝرٚػ  ٚساٚی ٝفحیح ثب آ٘ضیٛوت ثب ؽٕبرٞ ٜبی ٔختّف ثتٛا٘ذ ثز رٚی ٔب٘ىٗ ري ٌیزی ٕ٘بیذ.
 .20پب٘غٕبٖ عبد ٜسخٓ را ا٘جبْ دٞذ.
 .21درٖ پٗ رس ثز ٔب٘ىٗ را وٛتب ٜیب خبرج ٕ٘بیذ.
 .22دعت یب پب را ث ٝرٚػ فحیح پظ اس پب٘غٕبٖ ثب٘ذاص عبد ٜثٕٙبیذ.
 .23پب٘غٕبٖ ثب ٕٚٛٞاي ثز رٚی ٔب٘ىٗ ا٘جبْ دٞذ  ٚرٚػ وبر ثب ٕٚٛٞاي را ثب تىٙیه فحیح ا٘جبْ دٞذ.
 NGT .24یب ِ ِٝٛثیٙی ث ٝرٚػ فحیح ثز رٚی ٔب٘ىٗ ٌذاؽت ٚ ٝثب عزً٘ ٌبٚاص ٌ ،بٚاص ٕ٘بیذ.
 .25إ٘ب ثز رٚی ٔب٘ىٗ ٕ٘بیؼ داد ٚ ٜویغ ٝوّغتٔٛی را ػٛك وٙذ.
 .26عبوؾٗ ثیٙی  ،دٞبٖ  ،تزاؽ ، ٝتزاویبعتٔٛی ثز رٚی ٔب٘ىٗ ثب تىٙیه فحیح ا٘جبْ دٞذ.
 .27ع٘ٛذاص فِٛی ثز رٚی ٔب٘ىٗ ث ٝرٚػ فحیح ثٕ٘ ٝبیؼ ثٍذارد.
 .28اوغیضٖ تزاِپی اس ىزیك ع٘ٛذ ثیٙی ٔ ٚبعه عبدٔ ٚ ٜبعه ٘ٚچٛری ثز رٚی ٔب٘ىٗ اجزا وٙذ.
 .29ثيٛر ػّٕی رٚػ فحیح ٔزالجت اس جغذ را ؽزح دٞذ.
٘ .30یبس ثٔ ٝزالجت ٞبی پزعتبری لجُ  ٚثؼذ اس ػُٕ جزاحی را ؽزح دٞذ.
ٛٔ .31ارد اعتفبد ٜاس عزٔب ٌ ٚزٔب درٔب٘ی را تٛمیح داد ٚ ٜرٚػ اعتفبد ٜویف آة ٌزْ  ٚعزد را ثز رٚی ٔب٘ىٗ اجزا
ٕ٘بیذ.
 .32اف َٛا٘تمبَ ثیٕبر اس تخت ث ٝثزا٘ىبرد  ٚفٙذِی چزخذار را ػٕالً ثٕ٘ ٝبیؼ ثٍذارد.
ريش تدريس:

عخٙزا٘یٕ٘ ،بیؼ فیّٓ ،آٔٛسػ ثيٛر ػّٕی ثزرٚی ٔب٘ىٗ ،ایفبی ٘مؼ ،پزعؼ  ٚپبعخ  ،تٕزیٗ ػّٕی در حنٛر ٔزثی  ٚث ٝتٟٙبیی،
ؽجی ٝعبسی
يظايف داوشجً :

 -1حنٛر فؼبَ در والط ػّٕی
 -2ؽزوت فؼبَ در تٕزیٗ ٞبی پزٚعیجز ٞب در اتبق Skill Lab
 -3پٛؽیذٖ رٚپٛػ عفیذ  ٚرػبیت لٛا٘یٗ در اتبق پزاتیه در ٍٙٞبْ تذریظ ػّٕی  ٚتٕزیٗ
وحًٌ ارزشيابی :

 -1آسٔ ٖٛػّٕی پزٚعیجز ٞب در اتبق پزاتیه ث ٝرٚػ آعىی ( ثب اعتفبد ٜاس چه ِیغت)
 -2ا٘جبْ تٕزیٙبت ٟٔبرتی
 -3ؽزوت فؼبَ در ثحث والط
8
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حیطِ داًص  :وغت أتیبس ػّٕی درثبر ٜعئٛارت پزٚعیجز ٞب ،آٔبدٌی ٞب  ٚافيالحبت رایج پزعتبری
حیطِ هْارتی  :وغت أتیبس جٟت ا٘جبْ پزٚعیجزٞب ثز اعبط چه ِیغت
حیطِ ًگرش  :فزا ٓٞوزدٖ خّٛت ثیٕبر ،رػبیت ؽغتؾٛی دعت لجُ اس پزٚعیجز ،ارتجبه ٔٙبعت ،پٛؽیذٖ ی٘ٛیفزْ  ٚرػبیت
ٔمزرات
مىابع:

-1
-2
-3
-4
-5

اف ٚ َٛف ٖٛٙپزعتبری ٌزٔ ٜٚتزجٕیٗ دا٘ؾذ ٜپزعتبری ٔ ٚبٔبیی ایزاٖ –اخزیٗ چبح
اف َٛپزعتبری تبیّٛر جّذ ٌ، 2ٚ1زٔ ٜٚتزجٕیٗ دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ؽٟیذ ثٟؾتی ٘بؽز ثؾزی آخزیٗ چبح
اف َٛپزعتبری تبیّٛر رٚؽٟبی وبر ٌ،زٔ ٜٚتزجٕیٗ دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ؽٟیذ ثٟؾتی ٘بؽز ثؾزی آخزیٗ چبح
افٔ َٛزالجت اس دٌٚبط ا٘تؾبرات ٌّجبٖ ٔ،تزجٕیٗ :آتؼ ساد، ٜؽٛریذ ٚ ٜدیٍزاٖ آخزیٗ چبح
Fundamental of Nursing :Concepts U Process and practice/Barbara kozier2004
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بروامٍ ويمسال ايل سال تحصيلی  skill lab 96-97داوشکدٌ پرستاری دَاقان

برًاهِ آزهایطگاُ هْارتْای بالیٌی (پراتیک) داًطجَیاى پرستاری ٍرٍدی (96ترم اٍل) گرٍُ 1
رديف

وام ي وام خاوًادگی

1

زّرا احوذی

2

الِْ جْاًی

3

هٌْاز قاسوی

4

هرین جاى ًثاری

5

هرین هیرزایی

6

سیذاهیرحسیي رٍحاًی

7

علیرضا سلطاًی

ريز ي ساعت حضًر

سِ ضٌبِ
14-16:31
هذرس :خاًن گالبی

8

برًاهِ آزهایطگاُ هْارتْای بالیٌی (پراتیک) داًطجَیاى پرستاری ٍرٍدی (96ترم اٍل)

گرٍُ 2
رديف

وام ي وام خاوًادگی

1

زّرا ًفر

2

فائسُ دّقاى

3

ًسریي اًصاری هٌص

4

هیٌا سادات صذری

5

داٍد یَسفی

6

اهیرحسیي کسایی

7

فاطوِ اهیری

8

هحبَبِ حیذری

ريز ي ساعت حضًر

سِ ضٌبِ
8-11:31
هذرس :خاًن گالبی
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برًاهِ آزهایطگاُ هْارتْای بالیٌی (پراتیک) داًطجَیاى پرستاری ٍرٍدی (96ترم اٍل)

گرٍُ 3
ردیف

وام ي وام خاوًادگی

1

فاطوِ بْراهیاى

2

ستارُ ًجفی

3

آرزٍ رحیوی

4

ضیذا قائذی

5

سیذجَاد حسیٌی

6

رضا عسگریاى

7

سجاد سراییاى

ريز ي ساعت حضًر

سِ ضٌبِ
11:31-13
هذرس :خاًن قاسوی پَر

8

برًاهِ آزهایطگاُ هْارتْای بالیٌی (پراتیک) داًطجَیاى پرستاری ٍرٍدی (96ترم اٍل)

گرٍُ 4
رديف

وام ي وام خاوًادگی

1

هرین سیذحسیٌی

2

فاطوِ سالهِ زادُ

3

هیٌا ًصَحی

4

فاطوِ سیف پَر

5

زّرا صادقی

6

سواًِ بابادی عکاضِ

7

حسیي استکی

8

رسَل ًَاب

ريز ي ساعت حضًر

8-11:31
هذرس :خاًن قاسوی پَر

11

داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد دَاقان

برًاهِ آزهایطگاُ هْارتْای بالیٌی (پراتیک) داًطجَیاى پرستاری ٍرٍدی (96ترم اٍل)

گرٍُ 5
رديف

وام ي وام خاوًادگی

1

زّرا فتاحی ًٍذ

ريز ي ساعت حضًر

2

هرضیِ عباسی

3

علی اکبر ضیراًی

سِ ضٌبِ

4

علی دّقاًی

11:31-13

5

سیذ هحوذحسیٌی

6

هحوذحسیي یسداًی

7

غسل رًجبر

هذرس :خاًن گالبی

8

12

