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 : ح دٍرُؼر

ٞب، اٍِٛٞب ٚ ٔفبٞیٓ پزستبری ثٝ ثزرسی ٚ ضٙبخت ٚضؼیت ثب  اتىب ثٝ آٔٛختٝ ٞب ٚ ثب استفبدٜ اس ٘ظزیٝ دا٘طجٛیبٖدر ایٗ درس 

ٔزالجتی در ایٗ پزداختٝ ٚ فزایٙذ پزستبری را جٟت تذٚیٗ ثز٘بٔٝ  در بخشهای انکولوشیٔذدجٛیبٖ ثشرٌسبَ یب سبِٕٙذ ثستزی 

را درٔبٖ ٚ ثبستٛا٘ی  ،پیطٍیزیوّیٝ ٔزاحُ  مبتال به سرطاندا٘طجٛیبٖ در تذٚیٗ ثز٘بٔٝ ٔزالجتی ثیٕبراٖ  ثٙذد. ثیٕبراٖ ثٝ وبر ٔی

ٔختّف سغٛح  را در خب٘ٛادٜ ٚ وّیٝ اػضبی اجتٕبعثیٕبر، ٘ىبت ٔزتجظ ثب سالٔت در ٔٛرد خٛد، ٔذ ٘ظز خٛاٞٙذ داضت. ٕٞچٙیٗ 

 .در ٘ظز خٛاٞٙذ ٌزفت سرطان اس پیطٍیزی

  کلی دٍرُ ّدف

 

ٚ دارٚٞبی ضیٕی  ،ٞبدرٔبٖ ،ػٛارض ٘بضی اسثیٕبری ،در اختالالت ا٘ىِٛٛصیه تخصصی وست ٟٔبرت درخصٛظ ٔزالجت پزستبری

درماني ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبریخ ببزبیٌی: 



  ٌزفتٗ ضٛاٞذثب در ٘ظز  درٔب٘ی

 اّداف ٍیصُ دٍرُ 

 ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه را اخذ ٕ٘بیذ.ضزح حبَ جبٔغ ٔتٕزوش ثز جٙجٝ ٞبی ٔزالجتی در ثیٕبراٖ 

 .وٙذٔذاخالت ٔزالجتی السْ ٔجتٙی ثز ارسیبثی را در ثیٕبر تحت ضیٕی درٔب٘ی ثز٘بٔٝ ریشی 

 .وٙذثز٘بٔٝ ریشی  پیٛ٘ذ ٔغش استخٛاٖ/ سِّٟٛبی خٛ٘سبسٔذاخالت ٔزالجتی السْ ٔجتٙی ثز ارسیبثی را در ثیٕبر تحت 

 .وٙذثز٘بٔٝ ریشی  پزتٛدرٔب٘یثز ارسیبثی را در ثیٕبر ٔجتال تحت  ٔذاخالت ٔزالجتی السْ ٔجتٙی

 .وٙذ.ثز٘بٔٝ ریشی رادیٛتزاپی ٔذاخالت ٔزالجتی السْ ٔجتٙی ثز ارسیبثی را در ثیٕبر ٔجتال تحت 

 .وٙذثز٘بٔٝ ریشی لجتی السْ ٔجتٙی ثز ارسیبثی را ثب تبویذ ثز جٙجٝ ٞبی چسٕی رٚحی رٚا٘ی ٔذاخالت ٔزا

 .وٙذثز٘بٔٝ ریشی را تبویذ ثز جٙجٝ ٞبی فزٍٞٙی ٚ اجتٕبػی  الجتی السْ ٔجتٙی ثز ارسیبثی ٔذاخالت ٔز

 .وٙذثز٘بٔٝ ریشی را تبویذ ثز تغبثك ٚ سبسٌبری در ثیٕبر  ٔذاخالت ٔزالجتی السْ ٔجتٙی ثز ارسیبثی 

 تبثیز ٔذاخالت صٛرت ٌزفتٝ را در ثیٕبراٖ ٔٛرد ارسضیبثی لزار دٞذ.

 اصلی هطبلب رئَض

 ارسیبثی ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه

 ٞبی تطخیصی سزعبٖ ا٘ٛاع رٚش پزستبری ٔزثٛط ثٝ ٞبی ٔزالجت

 ٔذاخالت ٔزالجتی در :

 پزتٛدرٔب٘ی 

  ضیٕی درٔب٘ی 

 پیٛ٘ذ ٔغش استخٛاٖ/ پیٛ٘ذ سِّٟٛبی خٛ٘سبس 

  ٖعٙبة ٘خبػی، سٙذرْ اجٛف فٛلب٘ی()تبٔپٛ٘بد لّجی، افشایص فطبر داخُ جٕجٕٝ، فطزدٌی ػٛارض سبختبری سزعب 

  ٖا٘ؼمبد ٔٙتطز داخُ ػزٚلی، ٞبیپز وّسٕی، افیٛصٖ داخُ پّٛر، ضٛن سپتیه، سٙذرْ تزضح ػٛارض ٔتبثِٛیه سزعب(ADH ،

 سٙذرْ ِیشتٛٔٛر، ٞبیپز سٙسیتیٛیتی در ثزاثز ػٛأُ آ٘تی ٘ئٛپالستیه(

 ٖٔطىالت رٚحی رٚا٘ی ثیٕبرا 

 ٔطىالت ٔبِی ٚ اجتٕبػی 

  ٗخجزٞبی ثذ ثٝ ثیٕبرٚ خب٘ٛادٌٜفت 

 ارتمبء سبسٌبری ثیٕبر 

 وٙتزَ ػفٛ٘ت 

 وبتتزٞبی ػزٚق ٔحیغی 

 ضیٕی درٔب٘ی  عیوبروٙبٖ سالٔت / ثیٕبر / خب٘ٛادٜ  ایٕٙی

 را٘ذ ثبِیٙی، ٔغبِؼٝ ٚ ٔزالجت ٔٛردی، ٔطبٞذٜ ٞذایت ضذٜ: تدریط رٍغ



  یبدگیری ّبی فعبلیت

ارائٝ یه ٌشارش اس ٔذدجٛیبٖ ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه ) ضزح حبَ،  ثزرسی ٚضؼیت سالٔت(  ٚ  عزاحی یه ثز٘بٔٝ ٔزالجت ٔجتٙی ثز 

 یىی اس اٍِٛٞبی پزستبری )ثٝ ا٘تخبة دا٘طجٛ( ثب تبویذ ثز ػٙبٚیٗ سیز: 

 وبتتزٞبی ػزٚق ٔحیغی در ضیٕی درٔب٘ی/ وٙتزَ ػفٛ٘ت 

 ایٕٙی ثیٕبر در ضیٕی درٔب٘ی ٞبی دارٚیی ٚٔزالجت 

 أیذ 

 ًٙٞٔزالجتٟبی ٔؼٙٛی ٚ فز 

 تغبثك ٚ سبسٌبری ثب ثیٕبری 

 ٌفتٗ خجزٞبی ثذ ٔزثٛط ثٝ ثیٕبر/ ٔزي سبیز ثیٕبراٖ در ثخص 

 )ٖتغذیٝ )ضیٕی درٔب٘ی، رادیٛتزاپی، ... پیطٍیزی اس سزعب 

 فؼبَ در پبسخٍٛیی ثٝ سٛاالت ٔغزح ضذٜٔغبِؼٝ ا٘فزادی، ارائٝ ٌشارش ٔزالجت ثیٕبر در را٘ذ ثبِیٙی، ٔطبروت 

 ؼبهل: ارزؼیببی رٍغ

 حضٛر فؼبَ دا٘طجٛیبٖ در ثخص ٚ ٔحیظ ثبِیٙی 

  ٛٔطبٞذٜ ٔستمیٓ ػّٕىزد دا٘طج(global rating Scale) 

 ٌشارش را٘ذ ثبِیٙی 

 ارائٝ ٌشارش ٘ٛضتبری اس عزح ٔزالجتی در ٔذدجٛیبٖ ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه 

 ًورُ هحبظبِ چگًَگی

  :10حضٛر فؼبَ در ثخص ٚ ٔحیظ ثبِیٙی% 

   :00ارائٝ وتجی عزح ٔزالجت% 

 ٝخغبٞب اصالح جٟت پیطٟٙبدی ثز٘بٔٝ ٚ ٔزالجتی خغبٞبی خصٛظ در جذاٌب٘ٝ ٌشارضبت ارائ (Patient safety) ٚاحذٞبی  در

 %00ا٘ىِٛٛصی: پزتٛدرٔب٘ی،  ضیٕی درٔب٘ی، پیٛ٘ذ ٔغش استخٛاٖ/ پیٛ٘ذ سِّٟٛبی خٛ٘سبس،  ثخطٟبی 
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 قَاًیي ٍ هقررات ّدایت کٌٌدُ آهَزغ ببلیٌی
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 ظیبظت داًؽکدُ در خصَؾ ظَء رفتبرّبی تحصیلی
  غیجت عی دٚرٜ وبرآٔٛسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٍرُ در طَل فعبلیت ّب زهبًبٌدی رٍزاًِ 

 رٍزّبی دٍرُ   تبریخ ٍ ظبعت  فعبلیت ّبی آهَزؼی

)در صٛرتی وٝ اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی در ثخص  ی عزح درسفحضٛر در ثخص، ٔؼبرفٝ دا٘طجٛ ٚ ٔؼز

 ا٘ىِٛٛصی ثبضذ(

 رٍز اٍل 0:00-0:00

 در بخش انکولوشی

 0:00 – 0:00 ٚ آضٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ثخص ٚ ٕٞىبراٖ ثبِیٙی ٔؼزفی ثخص

 0:00-10:00 ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه آضٙبیی ثب ثیٕبریٟبی ضبیغ ثخص ٚ رٚتیٗ ٞبی ٔزالجتی ثیٕبراٖ

 10:00 – 10:00 استزاحت

ضزح حبَ یه ثیٕبر ٔجتال ثٝ  اخذ ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ، ٔؼبیٙٝ ٚ

 در صٛرتی وٝ ضزٚع وبرآٔٛسی در ثخص ا٘ىِٛٛصی ثبضذ اختالالت ا٘ىِٛٛصی

14:00-10:00 

 رٍز دٍم 0:00-0:00 ضزوت در را٘ذ تحٛیُ ضیفت

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Connie+Henke+Yarbro&search-alias=books&field-author=Connie+Henke+Yarbro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Connie+Henke+Yarbro&search-alias=books&field-author=Connie+Henke+Yarbro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Barbara+Holmes+Gobel&search-alias=books&field-author=Barbara+Holmes+Gobel&sort=relevancerank
http://health.tums.ac.ir/


ضزح حبَ یه ثیٕبر  اخذ ٔؼبیٙٝ ٚادأٝ ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ، 

 در صٛرتی وٝ ضزٚع وبرآٔٛسی در ثخص ا٘ىِٛٛصی ثبضذ. ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصی

 انکولوشیدر بخش  0:00 –10:00

 10:00 – 10:00 استزاحت

ضزح حبَ یه ثیٕبر  اخذ ٔؼبیٙٝ ٚادأٝ ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ، 

 در صٛرتی وٝ ضزٚع وبرآٔٛسی در ثخص ا٘ىِٛٛصی ثبضذ. ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصی

 ضزوت در را٘ذ تحٛیُ ضیفت 

14:00-10:00 

 رٍز ظَم 0:00-0:00 ضزوت در را٘ذ تحٛیُ ضیفت

ضزح حبَ یه ثیٕبر  اخذ ٔؼبیٙٝ ٚادأٝ ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ،  در بخش انکولوشی

 در صٛرتی وٝ ضزٚع وبرآٔٛسی در ثخص ا٘ىِٛٛصی ثبضذ. ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصی

10:00– 0:00 

 10:00 – 10:00 استزاحت

ضزح حبَ یه ثیٕبر  اخذ ٔؼبیٙٝ ٚادأٝ ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ، 

 در صٛرتی وٝ ضزٚع وبرآٔٛسی در ثخص ا٘ىِٛٛصی ثبضذ. ٔجتال ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصی

 ضزوت در را٘ذ تحٛیُ ضیفت 

14:00-10:00 

)در صٛرتی وٝ اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی در ثخص  حضٛر در ثخص، ٔؼبرفٝ دا٘طجٛ ٚ ٔؼزفی عزح درس

 پزتٛدرٔب٘ی ثبضذ(

 چْبرمرٍز  0:00-0:00

  در بخش پرتودرمانی
 0:00 – 0:00 ٚ ٕٞىبراٖ ثبِیٙی ٚ آضٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ثخص ٔؼزفی ثخص

 0:00-10:00 تحت پزتٛ درٔب٘ی ٚ رٚتیٗ ٞبی ٔزالجتی ثیٕبراٖ پزتٛدرٔب٘یآضٙبیی ثب 

 10:00 – 10:00 استزاحت

تٛجٝ ثٝ رػبیت ٔزالجت اس ثیٕبراٖ، ا٘جبْ پزتٛ درٔب٘ی ٚ ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ 

 استب٘ذاردٞبی ٔزالجتی در ثیٕبراٖ تحت پزتٛدرٔب٘ی

14:00-10:00 

)در صٛرتی وٝ اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی در ثخص  حضٛر در ثخص، ٔؼبرفٝ دا٘طجٛ ٚ ٔؼزفی عزح درس

 ای ثبضذ(پشضىی ٞستٝ

 پٌجنرٍز  0:00-0:00

 ایدر بخش پسشکی هسته
 0:00 – 0:00 ثبِیٙی ٚ آضٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ثخص ٚ ٕٞىبراٖ ٔؼزفی ثخص

 0:00-10:00 تحت رادیٛتزاپی ٚ یذ درٔب٘ی ٚ رٚتیٗ ٞبی ٔزالجتی ثیٕبراٖ رادیٛتزاپیآضٙبیی ثب 

 10:00 – 10:00 استزاحت

تٛجٝ ثٝ رػبیت ، تحت رادیٛتزاپی ٚ یذ درٔب٘ی ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ

 رادیٛتزاپیاستب٘ذاردٞبی ٔزالجتی در ثیٕبراٖ تحت 

14:00-10:00 

)در صٛرتی وٝ اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی در ثخص  حضٛر در ثخص، ٔؼبرفٝ دا٘طجٛ ٚ ٔؼزفی عزح درس

 ضیٕی درٔب٘ی ثبضذ(

 ؼؽنرٍز  0:00-0:00

 در درمانگاه شیمی درمانی
 0:00 – 0:00 لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ثخص ٚ ٕٞىبراٖ ثبِیٙی ٚ آضٙبیی ثب ٔؼزفی ثخص

 0:00-10:00 تحت ضیٕی درٔب٘ی ٚ رٚتیٗ ٞبی ٔزالجتی ثیٕبراٖ ضیٕی درٔب٘یآضٙبیی ثب 

 10:00 – 10:00 استزاحت

تٛجٝ ثٝ رػبیت ،  تحت ضیٕی درٔب٘ی ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ

 ضیٕی درٔب٘یاستب٘ذاردٞبی ٔزالجتی در ثیٕبراٖ تحت 

14:00-10:00 

)در صٛرتی وٝ اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی در ثخص  حضٛر در ثخص، ٔؼبرفٝ دا٘طجٛ ٚ ٔؼزفی عزح درس

 پیٛ٘ذ سّٛالی خٛ٘سش ثبضذ(

 ّفتنرٍز  0:00-0:00

در بخش پیونذ سلولهای 

 0:00 – 0:00 ٚ ٕٞىبراٖ ثبِیٙی ٚ آضٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ثخص ٔؼزفی ثخص خونساز

 0:00-10:00 تحت پیٛ٘ذ سِّٟٛبی خٛ٘سبس ٚ رٚتیٗ ٞبی ٔزالجتی ثیٕبراٖ پیٛ٘ذ سِّٟٛبی خٛ٘سبسآضٙبیی ثب 

 10:00 – 10:00 استزاحت

تٛجٝ ثٝ ،  تحت پیٛ٘ذ سِّٟٛبی خٛ٘سبس ٕٞىبری ثب وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس ثیٕبراٖ

 سِّٟٛبی خٛ٘سبسرػبیت استب٘ذاردٞبی ٔزالجتی در ثیٕبراٖ تحت پیٖٛ 

14:00-10:00 

)در صٛرتی وٝ اِٚیٗ رٚس وبرآٔٛسی در ثخص  حضٛر در ثخص، ٔؼبرفٝ دا٘طجٛ ٚ ٔؼزفی عزح درس

 تستٟبی تطخیصی ثبضذ(

 ّؽتنرٍز  0:00-0:00



 واحذ تستهای تشخیصیدر  0:00 – 0:00 تستٟبی تطخیصی ٚ ٕٞىبراٖ ثبِیٙی ٚ آضٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ثخص ٔؼزفی ثخص
 0:00-10:00 ٔطبٞذٜ ا٘جبْ تستٟبی تطخیصی ٔزثٛط ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه ٚ ٔزالجتٟبی ٔزثٛعٝ

 10:00 – 10:00 استزاحت

ٕٞىبری ثب ٚ  ٔطبٞذٜ ا٘جبْ تستٟبی تطخیصی ٔزثٛط ثٝ اختالالت ا٘ىِٛٛصیه ٚ ٔزالجتٟبی ٔزثٛعٝ

 ایٗ ثیٕبراٖ  وبدر درٔبٖ در خصٛظ ٔزالجت اس

14:00-10:00 

 


