
 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن                      

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                          
دفتر توسعه آموزش علوم پسشکی                                                                            

 

 بالینیشرح کارآموزی 

 

 کارآموزیپیوست های 

 لوشیومراقبت پرستاری بخش ار

 

  

 توسعه آموزش پسشکی دانشکذه پرستاری و مامایی شهیذ بهشتی رشت تهیه شذه : دفتر 

 جراحی آموزش پرستاری  –تذوین: گروه داخلی 

  69ویرایش اول: بهار 



  ارولوژی کار آموزی بخش اهذاف درسی دوره -جذول شماره ضمیمه 

 
عرصه  اهذاف رفتاری

 یادگیری

سطح  موزشروش های آ

 یادگیری

روش  حذاقل یادگیری های یادگیریفعالیت 

 ارزشیابی

، واردوظ آؽٌا تجْیشات هَجَد ، فزم ّا،  پزًٍذُ تا( 1

 گزدد. 

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار 

رٍػ تَضیحی/ ًوایؼ 

ػولی/ اعتفادُ اس پزًٍذُ ّا/ 

واردوظ / تجْیشات 

 تیوارعتاًی

 تِ وار تغتي 

) حیغِ 

 ؽٌاختی( 

آؽٌایی تا دعتگاُ ّا ٍ -

 ْیشات تیوارعتاًی تج

آؽٌایی تا رٍتیي  -

 تخؼ 

 جای ٍعایل ٍ تجْیشات را تذاًذ -

 اٍراق پزًٍذُ ّا را تزاحتی تؾٌاعذ -

هؾاّذُ 

ػولىزد 

 هغتمین 

ات پشؽىی هزتثظ تا تیواریْای ٍ اختصار تاصغالحا( 2

تِ درعتی هَرد اعتفادُ را در صَرت لشٍم هجاری ادراری 

لزار دّذ. 

 

تیوارعتاى  / 

تالیي تیوار    

پزعؼ ٍ پاعخ / تَضیح تا 

 اعتفادُ اس پزًٍذُ  تیواراى 

وارتزد اصغالحات در  وارتزد 

گشارػ دّی ؽفاّی/ 

 تحث ّا/ وٌفزاًظ ّا 

درصذ پزًٍذُ را تذٍى اؽىال  80تا 

تخَاًذ ٍ اس اختصارات در گشارػ 

دّی ؽفاّی/ تحث ّا ٍ وٌفزاًظ ّا 

 اعتفادُ ًوایذ . 

هؾاّذُ 

 ػولىزد 

رٍػ ّای وٌتزل ػفًَت ؽاهل ؽغتؾَی دعتْا، دفغ  ( 3

آؽٌا ؽذُ ٍ  تخؼ صحیح ٍعایل آلَدُ ٍ ًَن تیش، ..... 

تٌذد.  ٌّگام هزالثت اس هذدجَ تغَر واهل  تِ وار 

 

تیوارعتاى  / 

تالیي تیوار    

 رٍػ تَضیحی 

 ًوایؼ ػولی 

 عغح دلت 

)حیغِ 

 حزوتی (

عتفادُ اس هحلَل ا -

  گٌذی سادی دعت 

رػایت اصَل وٌتزل   -

 ػفًَت 

ّویؾِ اصَل  وٌتزل ػفًَت را  در 

ٌّگام هزالثت اس تیواراى رػایت 

 هیٌوایذ. 

هؾاّذُ 

 ػولىزد

 



عرصه  اهذاف رفتاری

 یادگیری

روش های 

 آموزش

سطح 

 یادگیری

روش  حذاقل یادگیری فعالیت های یادگیری

 ارزشیابی

 تیواراى تغتزی در تؼذ اس ػول  لثل ٍ  تخت آهادُ ًوَدى  در( 4

 تخؼ ّوىاری ًوایذ. 

رٍػ تَضیحی /  تالیي تیوار 

 ًوایؼ ػولی

 هزتة ًوَدى ٍاحذ هذدجَ  - ػادی ؽذى

 آهادُ ًوَدى تخت لثل ػول -

 ػول آهادُ ًوَدى تخت تؼذ  -

- 

تِ عزس صحیح هزتة  را ٍاحذ هذدجَ 

 ًوایذ 

هؾاّذُ 

 ػولىزد

) ًزدُ وٌار تخت، ٍیلچز، عمَط احتیاعات هزتَط تِ ایوٌی ( 5

ٍ تؼذ اس اًتمال، جاتجایی هذدجَ لثل  ٌّگام  (، حزوت اًتمال 

تخؼ را رػایت  ًوایذ.  در ػول جزاحی 

 

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار 

ی/ رٍػ تَضیح

 ًوایؼ ػولی

 رػایت احتیاعات هزتَط ِت عغح دلت 

  پیؾگیزی اس عمَط در ایوٌی

  ارٍلَصی تخؼ

تیوار لثل ٍ تؼذ  2 اًتمال حذالل در  -

 ّوىاری ًوایذ. تا پزعٌل اس ػول 

ّویؾِ احتیاعات هزتَط تِ ایوٌی  -

 تیوار را رػایت ًوایذ. 

  هؾاّذُ

 ػولىزد 

پذیزػ ، اًتمال ٍ تزخیص را تِ ًحَ صحیح  هختلف هزاحل ( 6

اجزاء هی ًوایذ. 

 

تخؼ 

 تیوارعتاى  

 رٍػ تَضیحی 

 ًوایؼ ػولی 

تزخیص اًتمال /  پذیزػ/ دلت 

 هذدجَ 

 لهختلف پذیزػ، اًتما حذالل هزاحل

تیوار تِ ًحَ  2ٍ تزخیص را در 

 صحیح اجزاء ًوایذ 

هؾاّذُ 

 ػولىزد

 

 



عرصه اهذاف رفتاری

 یادگیری

روش های 

 آموزش

سطح 

 یادگیری

روش  حذاقل یادگیری فعالیت های یادگیری

 ارزشیابی

تیوار لثل ٍ تؼذ اس ػول جزاحی را تا تغییز ٍضؼیت ( 7

. ذٍدیت ّای حزوتی را اًجام دّذتَجِ تِ هح

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار

 رٍػ تَضیحی 

 ًوایؼ ػولی  

 ّوىاری در راُ رفتي هذدجَ  ػادی ؽذى 

هختلف تا ٍضؼیت  تغییز 

 تَجِ تِ ٍضؼیت هذدجَ 

اعتفادُ اس ٍعایل ووه 

 حزوتی 

تغییز ٍضؼیت تیوار تز اعاط ًیاس هذدجَ را تزای 

 حذالل یه  هذدجَ را اجزاء ًوایذ. 

هؾاّذُ 

 ػولىزد

عغح درد تیوار را تز اعاط فزم تزرعی ؽتاعایی ( 8

ًوَدُ ٍ تز عثك دعتَرالؼول هزالثتی ، الذاهات هزالثتی 

 درهاًی را اجزاء ًوایذ.  –

رٍػ تَضیحی/  تالیي تیوار 

رٍػ پزعؼ ٍ 

 پاعخ 

 تِ وارتغتي 

 تجشیِ 

) حیغِ 

 ؽٌاختی(

هؾاّذُ ٍ 

 تملیذ 

 تزرعی عغح درد تیوار  -

ؽٌاعایی ػالئن ٍ ًؾاًِ ّای  -

 درد 

هزالثت ّای السم در ٌّگام  -

 درد

تیوار تحت هزالثت خَد تزای  هَرد 2حذالل 

فزایٌذ ادارُ درد را در تخؼ تحت ًظارت 

 هزتی، اجزاء ًوایذ. 

هؾاّذُ / 

 ػولىزد 

 

 آسهَى وتثی 

 ًُحَتِ  راهذدجَ را   (  تزگِ جذب ٍ دفغ )( 9 

صحیح ٍ تغَر هغتمل ثثت ًوایذ. 

 رٍػ تَضیحی  تالیي تیوار 

 ًوایؼ ػولی 

 آهادُ ًوَدى ٍعایل- دلت

ثثت هایؼات ٍ خزٍج  -

 هایؼات در تذى 

تیوار تحت هزالثت فزم  2تزای  در صَرت لشٍم

 جذب ٍ دفغ را ثثت ًوایذ.  

هؾاّذُ 

 ػولىزد

 
 



عرصه  اهذاف رفتاری

 یادگیری

روش های 

 آموزش

سطح 

 یادگیری

فعالیت های 

 یادگیری

روش  حذاقل یادگیری

 ارزشیابی

وٌتزل ٍ ثثت ًوایذ ٍ تغَر هغتمل  ػالئن حیاتی را تِ رٍػ صحیح ( 10

پزعتار گشارػ ًوایذ.  / عزاعتاد تالیٌی  ّز گًَِ هَارد غیز عثیؼی را تِ

 

تیوارعتاى  / 

تالیي تیوار    

ی/ رٍػ تَضیح

 ًوایؼ ػولی

عغح ػادی 

ؽذى) حیغِ 

 –رٍاًی 

 حزوتی( 

 

وٌتزل ػالئن  -

 حیاتی 

  ثثت ػالئن حیاتی  -

تیوار را   2ػالئن حیاتی حذالل 

در ّز جلغِ اًذاسُ گیزی وٌذ 

 . 

هؾاّذُ 

ػولىزد 

 هغتمین 

ًوًَِ ّای آسهایؾگاّی هَرد ًیاس) ادرار، هذفَع، خَى ٍ... ( را ِت ( 11

جوغ آٍری ًوایذ. ٍ تغَر هغتمل ًحَ صحیح 

 

تیوارعتاى  / 

تالیي تیوار    

پزعؼ ٍ پاعخ / 

تَضیحی / 

 ًوایؼ ػولی 

هؾاّذُ / 

 تملیذ 

ًوًَِ گیزی اس  -

 ري ٍریذی 

تَضیح ًىات ًوًَِ -

گیزی در تیواراى 

 ًوًَِ گیزیتار  2حذالل 

هَرد ًوًَِ  1ادرار اس عًَذ ٍ 

را  ارٍلَصیدر تخؾ اس خَى 

 اًجام دّذ

هؾاّذُ 

 ػولىزد 

یَصى تزاپی ) ؽٌاعایی ػَارض عزم تزاپی ، هزالثت اس تا اصَل اًف( 12

تالیٌی  اعتاد ّواٌّگی تحت ًظز ٍ خظ ٍریذی ، ... ٍ ( آؽٌا ؽذُ ٍ تا 

اجزاء ًوایذ. 

 

تیوارعتاى  / 

تالیي تیوار    

 رٍػ تَضیحی 

رٍػ پزعؼ ٍ 

 پاعخ 

 

 تِ وار تغتي

) حیغِ 

 ؽٌاختی(

 

 دلت 

آهَسػ ًىات  -

تالیٌی اصَل اًفیَصى 

 تزاپی 

آهَسػ ؽٌاعایی  -

 ػَارض عزم تزاپی 

تثذیل تشریك هذاٍم 

 تِ تشریك هتٌاٍب  

 تٌظین عزػت عزم -

حذالل  فزایٌذ عزم تزاپی در 

 ّوىاری ًوایذ. تار داًؾجَ   2

 

لادر تِ ؽٌاعایی ػَارض عزم 

 هَرد تاؽذ.  2تزاپی حذالل در 

هؾاّذُ 

/  ػولىزد

 آسهَى ًْایی 



 
عرصه  اهذاف رفتاری

 یادگیری

روش های 

 آموزش

 روش ارزشیابی حذاقل یادگیری فعالیت های یادگیری سطح یادگیری

اصَل اعتاًذارد دعتَرات دارٍیی را تِ رٍػ ( 13

ّای هختلف )خَراوی، تشریمی ( اختصاصی هزتَط 

تِ تخؼ را آؽٌا ؽذُ ٍ تحت ًظارت  هزتی اجزاء 

هی ًوایذ. 

 

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار

ی/ تَضیح رٍػ

 ًوایؼ ػولی

 تزویة

 )عغح ؽٌاختی (

 عغح دلت

 –) رٍاًی 

 حزوتی (

 اصل دادى دارٍ  6رػایت 

وٌتزل واردوظ دارٍیی -

جْت اعویٌاى اس درعتی 

 دارٍ ٍ دٍس آى 

آهادُ ًوَدى ٍ اجزای -

فزایٌذ تجَیش دارٍّای 

 ٍ خَراوی  داخل ٍریذی 

هحاعثِ ٍ اجزای صحیح هَرد  3حذالل 

َرات دارٍیی را تِ رٍػ ّای دعت

 اجزاء ًوایذ.  هختلف

هؾاّذُ ػولىزد 

 / هغتمین 

 آسهَى پایاًی 

ًیاسّای آعَدگی را تؼییي ٍ تِ هؾىالت ( 14

خَاب ٍ اعتزاحت تیوار تَجِ احتوالی هزتَط ِت 

ًوایذ. 

 

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار

ی/ تَضیح رٍػ

 ًوایؼ ػولی

تزرعی ًیاسّای آعَدگی - هؾاّذُ ٍ تملیذ 

 ٍ 

تزرعی خَاب ٍ -

 اعتزاحت ٍ گشارػ آى 

ِت  ّوَارُ ًیاسّای آعَدگی را تؼییي ٍ

خَاب ٍ اعتزاحت ًیاسّای هزتَط تِ 

تیوار تز عثك رٍیِ تخؼ تَجِ ٍ گشارػ 

 ًوایذ. 

 هؾاّذُ ػولىزد 

 

هؾىالت   لَیت ٍٍؽزح حال تیوار را تز اعاط ا( 15

 هٌاتغ اعالػاتی در دعتزط تْیِ ًوایذ.اس 



تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار

رٍػ تَضیحی 

رٍػ پزعؼ ٍ 

 پاعخ 

 

 تِ وار تغتي

 ) حیغِ ؽٌاختی(

هصاحثِ تا تیوار / ّوزاُ 

ار /  هغالؼِ پزًٍذُ ٍ تیو

 گشارؽات 

عثك فزهت ارائِ  تز تیوار 2ؽزح حال  

 تْیِ ٍ ارائِ ًوایذ.  ؽذُ

هؾاّذُ ػولىزد/ 

سؽیاتی تىالیف ار

 داًؾجَیی





 
عرصه  اهذاف رفتاری

 یادگیری

روش های 

 آموزش

سطح 

 یادگیری

فعالیت های 

 یادگیری

روش  حذاقل یادگیری

 ارزشیابی

تحت هزالثت  هؾىالت تالیٌی تیواراى پاتَفیشیَلَصی ٍ( 16

  ًام تثزد  ٍلَصی رتخؼ ا خَد را در 

 

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار

پزعؼ ٍ پاعخ / 

تَضیحی / ًوایؼ 

 ػولی 

 تِ وار تغتي

 آًالیش

یغِ )ح

 ؽٌاختی (

 

هزٍری تز هؾىالت  -

تالیٌی تیواراى تغتزی 

هَرد اعتذالل تالیٌی در تیوار تحت  1حذالل 

 هزالثت را تصَرت تحث گزٍّی تحلیل ًوایٌذ 

هؾاّذُ 

 ػولىزد /

آسهَى 

 ؽفاّی

صحیح  تفغیز ٍ یافتِ ّای آسهایؾگاّی را تِ ًحَ ( 17

 تا ًظارت اعتاد تالیٌی پیگیزی ًوایذ.  هَارد غیز عثیؼی را

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار

 رٍػ تَضیحی/ 

 رٍػ پزعؼ ٍ پاعخ 

 آًالیش

 ) ؽٌاختی (

ٍ تفغیز  هؾاّذُ  -

 آسهایؾات تیوار 

گشارػ هَارد غیز -

 عثیؼی 

آسهایؾات تیواراى تحت هزالثت گزٍُ را تِ 

 رٍػ تحث گزٍّی تفغیز ًوایٌذ. 

هؾاّذُ 

 ػولىزد/

آسهَى 

 ؽفاّی 

تزرعی ؽتاعایی ًوَدُ  فزم عغح درد تیوار را تز اعاط( 18

درهاًی  –الذاهات هزالثتی ، ٍ تز عثك دعتَرالؼول هزالثتی 

 را اجزاء ًوایذ. 

رٍػ تَضیحی/  تالیي تیوار 

 رٍػ پزعؼ ٍ پاعخ 

 تِ وارتغتي 

 تجشیِ 

) حیغِ 

 ؽٌاختی(

تزرعی عغح درد  -

 تیوار 

ؽٌاعایی ػالئن ٍ  -

 ًؾاًِ ّای درد 

هَرد تیوار تحت هزالثت خَد  2 تزای  حذالل

فزایٌذ ادارُ درد را در تخؼ تحت ًظارت 

 هزتی، اجزاء ًوایذ. 

هؾاّذُ / 

 ػولىزد 

 

 آسهَى وتثی 



هؾاّذُ ٍ 

 تملیذ 

هزالثت ّای السم در  -

 ٌّگام درد

 
 

عغح  رٍػ ّای آهَسػ ػزصِ یادگیزی اّذاف رفتاری

 یادگیزی

فؼالیت ّای 

 یادگیزی

رٍػ  حذالل یادگیزی

 ارسؽیاتی

لَصِی را تا رٍیىزد هثتٌی ٍارپزٍعیجزّای هزالثتی اختصاصی در تخؼ ( 19

اجزاء ًوایذ. )  هزتی  تز ؽَاّذ ٍ تا تَجِ تِ تْتزیي ػولىزد تحت ًظارت

هزالثت اس عًَذاص، هزالثت ًاحیِ صًیتال، وٌتزل خًَزیشی تؼذ  اس ػول 

جزاحی پزٍعتات ٍ.... (  

 

پزیغؼ ٍ پاعخ /  تالیي تیوار 

تفغیز / تاسخَرد 

 عاختار هٌذ /

تحث گزٍّی / 

 اعتذالل تالیٌی

 وارتزد

 تجشیِ

 

هؾاّذُ / 

 تملیذ

تز هزٍری هزالثتی 

 ّای  پزٍعیجز 

 :اٍرلَصی 

 هزالثت اس درى  -

 هزالثت اس عًَذ  -

هزالثت اس -

 م خارجیٍواًذ

هَرد اس پزٍعیجز ّای  2حذالل  -

هزالثتی تخؼ را  تصَرت گزٍّی 

 اًجام دّذ. 

ی هثاًِ را هَرد ؽغؾتَ 1حذالل  -

تحت  ًظارت هزتی  تصَرت اعتاًذارد 

 ًوایذ.  اجزاءرا 

هؾاّذُ 

/ ػولىزد

 آسهَى وتثی 

لَصِی را تا تَجِ تِ اصَل ادارُ سخن ٍر( هزالثت اس سخن ّای جزاحی ا20

 اًجام دّذ. تْتزیي ػولىزد ٍ هثتٌی تز ؽَاّذتا تَجِ تِ 

تیوارعتاى  /  

 تالیي تیوار 

پزعؼ ٍ پاعخ / 

/ ًوایؼ تَضیحی 

 ػولی

 وارتزد

هؾاّذُ / 

 تملیذ

ؽٌایی تا ادارُ آ

سخن جزاحی 

هَرد هزالثت اس سخن جزاحی  1حذالل 

را در تخؼ اجزاء ًوایذ. 

هؾاّذُ 

ػولىزد / 

 آسهَى وتثی 

پزٍعیجز ّای تؾخیصی هزالثت ّای لثل، حیي ، تؼذ اس ( 21

اجزاء ٍ را هؾاّذُ ًوَدُ  (ٍ...   IVPعیغتَعىَپی، یَرتزٍعىَپی، )

تیوارعتاى  / 

اتاق ػول 

 رٍػ تَضیحی

رٍػ پزعؼ ٍ 

 وارتزد

 هؾاّذُ

هزالثت آهَسػ -

تِ  جاهغ پزعتاری

هزالثت ّای لثل ، حیي ٍتؼذ اس 

پزٍعجزّای تؾخیصی تیواراى تحت 

هؾاّذُ 

ػولىزد/ 



ًوایذ .

 

پاعخ / ًوایؼ   لَصی ٍار

 ػولی / فیلن

 

 تیوار 

حضَر در اتاق  -

 ػول عزپایی

ارائِ گشارػ -

 واری

هزالثت آؽٌا ؽذُ ٍ تصَرت تیوی 

 اًجام دٌّذ 

 آسهَى وتثی 

عرصه  اهذاف رفتاری 

 یادگیری

سطح  روش های آموزش

 یادگیری

فعالیت های 

 یادگیری

 روش ارزشیابی حذاقل یادگیری

تؼذ اس جزاحی هزالثت ّای پزعتاری لثل، ( 22

تحت ًظارت هزتی  تیواراى تحت هزالثت خَد ر

اجزاء هیىٌذ. 

 

رٍػ تَضیحی/ تحث  تالیي تیوار 

گزٍّی / تاسخَرد عاختار 

 هٌذ 

هؾاّذُ / 

 تملیذ 

 )حزوتی (  

آهَسػ جاهغ -

هزالثتی لثل اس ػول 

 تِ تیوار 

آهَسػ جاهغ  -

 هزالثتی تؼذ اس ػول 

  

هزالثت ّای السم لثل ٍ تؼذ اس اًجام  

ػول ّای جزاحی تیواراى تحت 

 هزالثت خَد را اًجام دّذ 

هؾاّذُ ػولىزد هغتمین / 

آسهَى وتثی / آسهَى 

 ؽفاّی

هزالثت جاهغ اس هذد جَی تغتزی در تخؼ را ( 23

ٍ تحت ًظارت اعتاد ًوَدُ  تزًاهِ ریشی ٍ ًذٍیي

 اجزاء ًوایذ  تالیٌی

پزعؼ ٍ پاعخ / تَضیحی /  تالیي تیوار 

ًوایؼ ػولی تحث گزٍّی 

/ اعتذالل تالیتی

 

هؾاّذُ / 

تملیذ /

تجشیِ ٍ  

 تزویة

آهَسػ حاهغ 

هزالثتی تِ 

 داًؾجَیاى 

هزالثت ّای السم  لثل ٍ تؼذ اس ػول 

ٍ تاسخَرد اعتذالل ًوَدُ  جزاحی را

 عاختارهٌذ دریافت خَاٌّذ ًوَد. 

هؾاّذُ ػولىزد / آسهَى 

/ وتثی / آسهَى ؽفاّی 

 تىالیف تالیٌی 

ّای پزعتاری ویظ ّای اٍرصاًظ  هزالثتتا ( 24

لَصی تزاعاط الَیت آؽٌا گزدد.) آهَسػ هثتٌی ٍرا

رٍػ تَضیحی / ًوایؼ  تالیي تیوار 

 ػولی

هؾاّذُ ٍ 

 تملیذ 

آهَسػ هزالثت تِ 

داًؾجَیاى 

تا هزالثتْای پزعتاری تز اعاط الَیت 

 در ویظ ّای اٍرصاًظ آؽٌا گزدد

هؾاّذُ ػولىزد/ آسهَى 

 وتثی 



 

تز عٌاریَ تالیٌی( 

 

رٍػ پزعؼ ٍ پاعخ / 

 ًوایؼ ػولی

 

 

عرصه اهذاف رفتاری

 یادگیری

روش های 

 آموزش

سطح 

 یادگیری

روش  حذاقل یادگیری فعالیت های یادگیری

 ارزشیابی

اعاط ًیاس جْت تِ تیواراى تحت هزالثت خَد  تز ( 25

 هؾىالت ادراری ٍ چگًَگی پیگیزی تؼذ اس تزخیص

ا ) تِ ّوزاُ تگزٍّی آهَسػ دّذ. تصَرت اًفزادی /

خاًَادُ / تذٍى حضَر خاًَادُ 



 تالیي تیوار 

 

پزعؼ ٍ پاعخ / 

تَضیحی / ًوایؼ 

 ػولی 

 تِ وار تغتي

 

 تزًاهِ هزالثت 

 تاًذل

)تاسگؾت 

 *آهَسؽی (

 
 

 تؼییي ًیاسّای آهَسؽی -

 تْیِ هفاد آهَسؽی -

اجزای آهَسػ تِ تیوار -

ٍ  ِتِ رٍػ ّای چٌذ گاً

 اخذ تاسخَرد 

ارائِ ًىات آهَسؽی -

 تصَرت وتثی 

تیوار تحت هزالثت خَد در  2تِ 

تخؼ آهَسػ دّذ ) گزٍّی / 

تا اعتفادُ اس تىٌیه ّای  –اًفزادی 

 ًَیي آهَسؽی ( 

هؾاّذُ 

ػولىزد / 

 آسهَى وتثی 

هزالثت جاهغ اس هذد جَی تغتزی در تخؼ را تزًاهِ ( 26

ریشی ٍ ًذٍیي ٍ اجزاء ًوایذ 

 رٍػ تَضیحی  تالیي  تیوار 

 هؾاّذُ / تملیذ 

 تِ وارتغتي

 *تملیذ 

تذٍیي هزالثت جاهغ اس 

 تیواراى تغتزی 

هَرد گشارػ هزالثت  1حذالل 

 اجزاء ًوایذ.جاهغ  را تزًاهِ ریشی ٍ 

هؾاّذُ 

 ػولىزد

 تىالیف تالیٌی 



 

 

 تعریف مفاهیم: 

 

 : بعذ از عمل  – جامع  قبل از عملمراقبتی  آموزشمنظور از 

 

تزرعی ًیاسّای یادگیزی، توزیٌات تٌفغی، ٍرسػ ّای فؼال، پاعیَ، تزاًغفز تیوار اس تخت تِ  صٌذلی، ًحَُ راُ رفتي تؼذ تزرعی ٍضؼیت جغوی، رٍحی ، ػاعفی تیوار ، 

ی ٍ....تاستَاً گزفتي ػالئن حیاتی، آهَسػ رصین غذایی، آهَسػ رصین دارٍیی، ًحَُ هزالثت اس سخن، ًحَُ ًؾغتي ٍ تزخاعتي، تىٌیه ّای دفغ اجاتت هشاج، ، اس ػول 

 عایز هزالثتْای جاهغ هزالثتی هیثاؽذ. دفغ ادراری ٍ عیغتن 

 

Bundle care  :  در آهَسػ تِ تیوار ٍ خاًَادُ هَرد اعتفادُ لزار هیگیزد. هزالثتی هثتٌی تز ؽَاّذ اعالق هیگزدد وِ  -تِ هجوَػِ ای اس راّثزدّای هذاخلِ ای 

گشارػ پزعتاری تیواراى خَد ار تا تَجِ تِ اصَل ( 27

صحیح گشارػ ًَیغی تذٍیي ًوایذ. 



 رٍػ تَضیحی تالیي تیوار 

 رٍػ پزعؼ ٍ پاعخ 

 

ارائِ گشارػ پزعتاری )  تِ وار تغتي

 پذیزػ / تزخیص / .. 

 1هَرد گشارػ پزعتاری /  2حذالل 

هَرد گشارػ  1هَرد پذیزػ / 

پیؼ اس تزخیص را تِ هزتی هزٍتغِ 

 ارائِ دّذ. 

هؾاّذُ 

ػولىزد/ 

 آسهَى ؽفاّی 



 TEACH- BACK MODEL :سهاى تغتزی ٍ تزخیص هی تاؽذ. راّثزدی اعت وِ تِ ٍػ ّای تؼاهلی آهَسػ تِ تیوار در یىی اس ر

تىار گیزی  تا عغح عَاد ون یا هتَعظ،یىی اس رٍؽْای آهَسؽی در تیواراى تغتزی هٌظَرفْن ٍ ًگِ داری اعالػات اس آى اعتفادُ هی گزدد.  

تشرگغاالى، تَاًایی تیاى )تاسگَیی( هجذد تِ هذدجَیاى  در آهَسػ اعت. هٌظَر اسایي اعتزاتضی "آهَسؽی –تاسگؾت"رٍػ آهَسؽی 

 زاس یه تؼاهل عادُ اعالػاتی هحغَب هیگزدد. فزات اعالػات دریافت ؽذُ تذٍى حضَر خاًَادُ ٍ یا عایز ّوزاّاى هی تاؽذ. ایي رٍػ
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