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 داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آببد    

 داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبيی 

 1400-1401عبل تحصيلی    دٍم ًيوغبل

 هقذهِ:)بزاعبط عزفصل درط هزبَؼِ(

 هبتال بىيهذدجَ اس هزاقبت یبزا یپزعتبر بىيداًؾجَ یعبس آهبدُ آى ّذف ٍ ببؽذ هی یپزعتبر رؽتِ آهَسی ّبی حبئش اّويترکی اس کبي کبرآهَسی کَدکبى

 حفظ ٍ ييتبه رتقب،ا ايوٌی ، بتَاًذ در بخؼ ّبی کَدکبى در سهيٌِ هزاقبت اس کَدک، یپزعتبر یداًؾجَ کِ اعت آى بز یعؼ ٍ اعت یعالهت هؾکالت بِ

 َسػ ديذُ ٍ هْبرت کغب ًوبيذ ٍ بتَاًذ آهَسػ ّبی هَرد ًيبس را در اختيبر بيوبر ٍ خبًَدُ ٍی قزار دّذ.کَدک آه عالهت

 :ّذف کلی

 هزاقبت ،یپزعتبر ٌذيفزآ اعبط بز هؾکل یدارا هختلف ييعٌ کَدکبى بِ هزاقبت ارائِ خبًَادُ، ٍ کَدک بب ارتببغ یبزقزار جْت داًؾجَ در يیتَاًب جبديا

 خبًَادُ ٍ کَدک بِ آهَسؽؼ بز ذيتبک بب ٍ هحَر َادُخبً

 اّذاف رفتبری:        

 داًؾجَيبى پظ اس ؽزکت در جلغبت درط ببيغتی قبدر ببؽٌذ:

 .کٌذ بزقزار ارتببغ یٍ خبًَادُ بب ٍ اٍ عي بب هتٌبعب کَدک بب

 .کٌذ یبزرع ٍ بذاًذ را تکبهل ٍ رؽذ اس هزحلِ ّز بِ هزبَغ یّب یببس ٍ تکبهل ٍ رؽذ هختلف هزاحل-2

 .ذيًوب ثبت ٍ کٌتزل حيصح رٍػ بب را کَدک یبتيح ػالئن -3

 .دّذ اًجبم بسيً صَرت در را زاتييتغ رفغ جْت السم اقذاهبت ٍ زيتفغ اٍ عي بِ تَجِ بب را کَدک یبتيح ػالئن-4

 .ذيًوب کوک ّب آى یعبسگبر بِ ٍ بؾٌبعذ یوبريب ٍ وبرعتبىيب در ؽذى یبغتز جِيًت در را ييٍالذ ٍ کَدک یرٍح حبالت-5

 .دّذ آهَسػ آًبى بِ ٍ یبزرع یهزاقبت ٍ یدرهبً یّب رٍػ وبرعتبى،يب در اقبهت ،یوبريب زيع هَرد در را ييٍالذ ٍ کَدک یآهَسؽ یبسّبيً-6

 .دّذ اًجبم را آى غرف جْت السم اقذاهبت ٍ صيتؾخ کَدک یبريَّؽ ٍ تکبهل ٍ عي بِ تَجِ بب را کَدک ػيهح در هَجَد ببلقَُ خؽزات-7

 .ذيًوب تيرػب ٍ يیؽٌبعب را یوٌيا ًکبت-8

 .ذيًوب فزاّن ٍ یبزرع یوبريب ًَع ٍ عي حغب بز را خَار زيؽ ٍ  کَدک یا ِيتغذ یبسّبيً-9

 .دّذ ًؾبى یػول صَرت بِ را گبٍاص قيؼز اس ِيتغذ-10

 دّذ اًجبم حيصح ؼَر بِ ٍ دقت بِ یهَظؼ ٍ رکتبل ،یقيتشر ،یخَراک صَرت بِ را زخَاراىيؽ ٍ کَدکبى در دادى دارٍ رٍػ-11

 .بذاًذ را کَدکبى یّب بخؼ در يیدارٍ السم اؼالػبت-12

 .دّذ اًجبم right 10 غتنيع ؼبق ٍ دقت بب را يیدارٍ دعتَرات-13

 .دّذ اًجبم ّب عزم ٍ دارٍّب تذاخالت دارٍّب، ػَارض اس یزيؾگيپ جْت را السم اقذاهبت-14

 .دّذ اًجبم حيصح ؼَر بِ را هذفَع ٍ ادرار یزيگ ًوًَِ-15

 .ذيًوب یهؼزف بىيداًؾجَ حعَر در را آى ٍ بؾٌبعذ را بخؼ ييرٍت ؾبتيآسهب اس یبزخ-16

 .ذيًوب یهؼزف را کَدکبى بخؼ ؽذُ اعتبًذارد جيرا اصؽالحبت-17

  کارآهَزی پرستاری کَدک سالن  ًبم درط: 

 ٍاحذ 2  تؼذاد ٍاحذ:

 عولی ًَع ٍاحذ:

  کارشٌاس پرستاری : هقؽغ ٍ رؽتِ تحصيلی

 پرستاری کَدک سالن درٍط پيؾٌيبس : 

 2852تلفي داخلی دفتز:

 ًن طَقیاىخا:  ييهذرع

 

Email   : toghiann@gmail.com 

  بخش جراحی اطفال – بیوارستاى اهام حسیي:  برآهَسیهکبى ک

 ها عصر -سه رٍز دٍم هفته رٍس کالط :

 

 

  

 



 ٍ کزٍعتيه قؽزات نيتٌظ ٍ( D.S  ٍD/HS، 5/4 ،5/1 ٍ 3/2، 3/1) عزم ٍ....(  درصذٍ 10 ٍ درصذ 5/7)یقٌذ یّب عزُ اًَاع ٍهحبعبِ ِيتْ ؼزس-18

 .دّذ اًجبم را عزم عت

 .ذيًوب هحبعبِ َىيذراتبعيدّ ؽذت ٍ ٍسى حغب بز را بسيً هَرد غيهب شاىيه بتَاًذ ٍ یبزرع یآب کن ًظز اس را وبريب-19

 .ذيًوب بفِاظ وبريب عزم بِ حيصح رٍػ بِ ٍ هحبعبِ را وبريب ًگْذارًذُ عزم یّب تيالکتزٍل-20

 .دّذ اًجبم را السم اقذاهبت ٍ یبزرع یدرهبً غيهب ػَارض ًظز اس را وبريب-21

 .ذيًوب( restraint) هحذٍد حيصح رٍػ بِ بسيً صَرت در را خَار زيؽ ٍ کَدک-22

 .دّذ اًجبم آى رفغ یبزا را السم اقذاهبت ٍ صيتؾخ را یتٌفغ غتزطيد ػالئن-23

 .دّذ اًجبم حيصح ؼَر بِ را َّد ٍ شريًبَال هبعک، ،یٌيب کتتز قيؼز اس یدرهبً ضىياکغ-24

 .ذيًوب تيرػب دقت بِ را یحفبظت خَد ييّوچٌ ٍ وبراىيب زيعب بِ ػفًَت اًتقبل ٍ ػفًَت اس یزيؾگيپ اصَل-25

 را پزتببل ٍ عبًتزال عبکؾي ، heart monitoring ٍ شريًبَال ،یوتزياکغ پبلظ پوپ، عزًگ پوپ، َىياًفَس اًَاع ليقب اس بخؼ در هَجَد ليٍعب-26

 .کٌذ کبر آًْب بب بسيً حذ در بتَاًذ ٍ بؾٌبعذ

 .دّذ اًجبم کَدک عي حغب بز عبکؾي فؾبر نيتٌظ ٍ حيصح رٍػ بب را زخَاراىيؽ ٍ کَدکبى عبکؾي-27

 .ذيًوب طيتؼَ حيصح رٍػ بِ ٍجَد صَرت در را وبريب پبًغوبى-28

 .دّذ اًجبم یپزعتبر ٌذيفزآ یّب گبم ٍ یروبيب ًَع اعبط بز را وبريب اس هزاقبت-29

 .ذيًوب ارائِ ٍ ييتذٍ ٌذيفزآ ؼبق بز را یپزعتبر هزاقبت ؼزح -30

 .دّذ حيتَظ وبريب یبزا صيتزخ ييح در ٍ وبرعتبىيب در یبغتز ؼَل در را وبريب بِ السم یّب آهَسػ-31

 .دّذ ارائِ یپزعتبر یّب تهزاقب بز ذيتبک بب ٍ هؼتبز هٌببغ ٍ رعب بىيب بب را یهَرد گشارػ-32

 .دّذ ليتحَ پزعتبر بِ یزيپذ تيهغئَل تيًْب بب ٍ حيصح رٍػ بِ ار وبريب -33

 .ببؽذ داؽتِ فؼبل ؽزکت یگزٍّ بحث در-34

 .ذيًوب ثبت حيصح ؼَر بِ وبريب پزًٍذُ در را یپزعتبر هؾبّذات-35

 :رٍػ ارسيببی

 . یتخصص ٍ یػوَه هَارد اعبط بز بخؼ در داًؾجَ ػولکزد یببيارسؽ فزم اعبط بز ًوزُ کغب

 

 : اعتفبدُ هَرد هٌببغ

 2017 عبل تْزاى، بًظ،يآرسٍهبً بيعًَ تزجوِ ،(عبلن کَدک) کَدکبى یپزعتبر درعٌبهِ ًٍگ،

 2017 عبل تْزاى، بًظ،يآرسٍهبً بيعًَ تزجوِ ،(وبريب کَدک) کَدکبى یپزعتبر درعٌبهِ ًٍگ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


