
 شیرخَارگی دٍرُ در پرستاري درس کارآهَزيالگ بَک 

 ساعت 51 هعادل ٍاحذ 1 :ٍاحذ تعذاد

 سیستن اختالالت در پاتَفیسیَلَشیکی تغییرات براساس پاراکلیٌیکی ٍ بالیٌی عالئن شٌاخت ٍ ارزشیابی با داًشجَ :کلی ّذف

 عَارض برٍز از پیشگیري ٍ هراقبت ریسي، برًاهِ پرستاري، ّاي تشخیص بِ شیرخَاراى ّاي اٍرشاًس ّوچٌیي ٍ ّاي هختلف

 دّذ ارائِ خاًَادُ ٍ کَدک سالهت سطح رساًذى حذاکثر بِ براي را الزم ّاي آهَزش خاًَادُ بِ بتَاًذ پرداختِ ٍ

 ؽیزخَارگی دٍرُ در پزعتاري درط اختصاصی صفات

ّز  تزاي ًظز ؽایغتگی هَرد عغح  رفتاري اّذاف  ردیف

 هْارت

اهضا ٍ  

  تاییذیِ 

اًجام 

 هغتقل 

اًجام تا  

 ًظارت  

ضعیف ٍ 

 ًیاسهٌذ مول 

     مٌذ تزقزار هَثز ارتثاط درهاًی خاًَادُ ٍ ؽیزخَار تا  .1

 ؽیزخَار اس عالهتی تاریخچِ اخذ ٍ فیشینی هعایٌِ  .2

 تناهل ٍ رؽذ هزاحل تزاعاط ٍ صحیح ؽیَُ تِ را

 .دّذ اًجام

    

     .مٌذ پایؼ را ؽیزخَار تناهل ٍ رؽذ  .3

 دقیق ٍ صحیح ؽیَُ تِ را ؽیزخَار حیاتی عالئن  .4

 .مٌذ گیزي اًذاسُ

    

 ٍ رٍحی ّاي آهادگی ایجاد تا را خاًَادُ ٍ ؽیزخَار  .5

 .ًوایذ پذیزػ تخؼ در رٍاًی

    

 تزا ر خاًَادُ ٍ ؽیزخَار اس هزاقثت هَرد یل در  .6

 .مٌذ اجزا عاسهاًذّی ٍ پزعتاري ّاي هذل اعاط

    

     مٌذ ارسؽیاتی ؽذُ را اجزا پزعتاري ّاي هزاقثت  .7

 رٍاًی ( تزاي ؽیزخَار-ایوي)جغوی ٍ عالن هحیغی  .8

 آٍرد فزاّن ٍي خاًَادُ ٍ تغتزي

    

 عزح تز راهثتٌی ٍخاًَادُ مَدك تِ السم آهَسػ  .9

 .دّذ ارائِ هزاقثت

    

     مٌذ رعایت هقزرات هغاتق را عفًَت ایشٍالعیَى  .11

 دارٍ، تجَیش صحیح اصَل رعایت تا را دارٍدرهاًی  .11

 .دّذ اًجام

    

 ٍ ثثت مٌتزل را ّا النتزٍلیت ٍ دفع ٍ جذب هیشاى  .12

 .ًوایذ اعتٌتاج

    

     .ًوایذ هزاقثت صحیح اصَل رعایت تا تیوار عزم اس  .13

 ٍ عي تِ تَجِ تا را درهاًی رصین ٍ تغذیِ هَرد یل در  .14

 .مٌذ اجزا مَدك ؽزایظ

    

 تا پشؽل دعتَر هغاتق را ّا هغني هَرد یل در  .15

 .مٌذ اعتفادُ ًظارت تحت صحیح رٍػ ٍ صحیح دٍس

    



 گلَمَهتز تا صحیح ؽیَُ تِ را ؽیزخَار قٌذخَى  .16

 .مٌذ گیزي اًذاسُ

    

 رعایت تا پشؽل دعتَر عثق را خًَی ّاي فزآٍردُ  .17

 .ًوایذ تشریق ؽیزخَار تِ اصَل

    

 اًجام علوی اصَل رعایت تا را ؽزیاًی خًَگیزي  .18

 .دّذ

    

     دّذ اًجام علوی اصَل رعایت تا را هحیغی خًَگیزي  .19

     تزقزار ًوایذ هٌاعة ٍریذي راُ ؽیزخَار تزاي  .21

 صحیح ؽیَُ راتِ آسهایؾگاّی هختلف ّاي ًوًَِ  .21

 ًوایذ آٍري جوع

    

 اًجام اصَل رعایت تا را عَختگی ٍ سخن اس هزاقثت  .22

 .دّذ

    

 ؽزایظ ٍ عي تِ تَجِ تا را درهاًی رصین ٍ تغذیِ  .23

 .ًوایذ اجزا ؽیزخَار

    

 تارعایت را (ادراري ٍ هعذي  تیٌی) ماتتزیشاعیَى  .24

 دّذ اًجام علوی اصَل

    

 صحیح اصَل رعایت تا را درهاًی امغیضى دعتَر  .25

 ًوایذ اجزا

    

 ؽیَُ تِ را آى اس تعذ ٍ قثل ّاي هزاقثت ٍ عامؾي  .26

 دّذ اًجام ؽیزخَار تزاي اصَلی

    

 اًجام صحیح اصَل رعایت تا را تٌفغی فیشیَتزاپی  .27

 .دّذ

    

 صحیح ؽیَُ تِ را مَدك قلثی عیغتن ٍضعیت  .28

 ًوایذ پایؼ

    

 ٍ سًذگی اًتْایی هزاحل در مَدك اس هزاقثت در  .29

 .ًوایذ هؾارمت ریَي قلثی احیاي

    

 ٍرعایت ًظارت تحت را درهاًی ؽیوی هَرد یل  .31

 دّذ اًجام ایوٌی اصَل

    

     مٌذ پایؼ را مَدك خًَی گاسّاي هَرد یل  .31

     .ّذد اًجام اصَل رعایت تا را درهاًی هاعاص ٍ لوظ  .32

 عٌیي در حَادث اس پیؾگیزي راّنارّاي  .33

 .دّذ آهَسػ خاًَادُ تِ را ؽیزخَارگی

    

 ًیاسّایؾٌاعایی تزاعاط خاًَادُ ٍ ؽیزخَار تزاي  .34

 ًوایذ ارائِ تزخیص عزح ؽذُ

    

      

 


