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 :جایگاه آموزشی هدف و
دفترچه اي )  Log book(گزارش روزانه یا . پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاءکیفیت می باشد          

عالوه بر   Log bookهدف . اي کارآموزي ثبت می نمایداست که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره،عملکرد دانشجو را در طول دوره ه
 .باشدمیارائه مطالبی بعنوان راهنماي مطالعاتی ،ابزاري جهت ارزشیابی آموخته هاي دانشجو و ارزیابی و سو دادن به برنامه آموزشی دانشکده نیز 

 : توصیه ها و مقررات 
 . با نظارت مربی مربوطه در هر روز الزامی است تکمیل فرم توسط دانشجو .1

 .نمره دهی مربی است لذا در تکمیل صحیح ، دقیق و به موقع آن اقدام نمایید تا حق شما ضایع نگردد از آنجا که  این فرم مبناي .2

اهداف کلی هر دوره از ابتدا مشخص است و دانشجو می بایست مهارت مربوط به هر هدف را کسب نماید ؛ لذا در صورت عدم کسب  .3
ي رسانده شود و شخصا پیگیر کسب آن  مهارت در فرصت هاي مهارتی که در هدف گذاري مشخص گردیده موضوع به اطالع مرب

 . بعدي باشید

 .فرم تکمیل شده در پایان هر کارآموزي ، جهت تایید نهایی تحویل مربی گردد .4

 :رعایت کامل مقررات درون بخشی که در ذیل آمده الزامی است .5

مصوب شوراي آموزشی دانشگاه می  "حرفه اياخالق  " و "سباپوشش من "دانشجویان موظف به رعایت آیین نامه اجرایی  •
 .باشند

 .دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ها و درمانگاهها می باشند •
 .در بخش هاي مربوطه حاضر باشند 7:30دانشجویان راس ساعت  •
وجه بیش از یک روز به ازاء هر واحد درسی و غیبت غیر م حذف درسمنجربه  غیبت موجه بیش از یک روز به ازاء هر واحد کارآموزي •

 .می گردد نمره صفرمنجر به اخذ 
 .باید جبران گردد دو برابرو غیبت غیر موجه به میزان  برابرغیبت موجه به میزان  •
 . تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایندمی بایست دانشجویان  •
 .کارآموزي درس تئوري مربوط به آن را که در ترم قبل گذرانده اید مرور نماییدشود قبل از ورود به هر فیلد توصیه می •
 .می باشد ) Post test(دانشجو موظف به شرکت در امتحان پایان دوره هر کارآموزي  •

 :دانشجوپیشنهادي جهت مطالعه فهرست منابع 
• Black ,J .M ,Hawks J .H . Medical Surgical Nursing: Clinical Management for positive outcomes.  
• Phipps , et al . Medical Surgical Nursing : health and illness perspective . 
• Bruner and Sudarth,Medical Surgical Nursing,2014. 

 )ترجمه فارسی کتاب در کتابخانه موجود می باشد(.اولریچ مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند پرستاري ،  •
دسترسی دانشجو به منابع مختلف و نیز در هر کارآموزي بدیهی است اولویت استفاده از هر گونه رفرنس درسی،  براساس نظر مربی  :توجه 

 .باشدمی
 :نحوه ارشیابی 

 درصد........) : فرآیند،کنفرانس و ( ارائه تکالیف   -درصد  .....:  صفات عمومی  •

                                                            درصد.......:  شرکت فعال در راند بالینی      -درصد.......: صفات اختصاصی  •

 ..............: سایر موارد    -درصد.....:  امتحان پایان بخش  •
 
 
 
 
 

 
 



 مهارت هاي پرستاري  کارآموزي اصول و

الزم است که دانشجو دراین . براي مراقبت از مددجویان مبتال به مشکالت سالمتی استهدف از ارائه این واحد کارآموزي ، آماده سازي دانشجو 

  "فرآیند پرستاري "واحد درسی  برپایه رعایت مقررات و اخالق حرفه اي و با توجه به احکام شرع اسالم از مددجویان مراقبت نماید و در چهارچوب 

 .کسب تجربه نماید

 : اهداف کلی 

آشنا شود؛ و دانش الزم در خصوص نحوه بررسی و شناخت بیماران، مراقبت از بیمار بر  یمارستان و مقررات بخشبا محیط ب دانشجو

 .اساس استانداردهاي مراقبتی و ارتباط با مددجو، خانواده مددجو و سایر اعضاء تیم درمانی را کسب نماید

 : اهداف ویژه

 .شناخت بخش ها و واحدهاي مختلف بیمارستانی .1

 .اوراق پروندهشناخت  .2

 .آشنایی با خط مشی ها و مقررات مراقبتی و حرفه اي  موجود در هر بخش .3

 .....برقراري ارتباط مناسب و حرفه اي با بیمار، بستگان وي ، پرسنل ، مربی و  .4

)  (..,Mouth wash , Bed making ,Morning care ,Eye careنجام اقداماتی در جهت رفع نیازهاي بهداشتی بیمارا .۵

 ).OOB( جهت پیشگیري از عوارض بی حرکتی و خارج نمودن بیمار از تخت انجام اقدامات الزم  .6

 )، و وضعیت سالمت بیماریتلتوجه به رژیم غذایی،عالیم حیاتی ،میزان فعا( تحویل گرفتن وتحویل دادن بیمار .7

 . شناخت بیمار و گرفتن تاریخچه هدفمند با استفاده از اصول مشاهده و مصاحبه .8

 .کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت هاي پرستاري  .9

 .نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مراقبت از بیماران  .10

 .تنظیم قطرات سرمانجام هپارین الك،مراقبت از محل سرم ،  .11

 , IM( و طرق مختلف استعمال دارو ها ) زمان و روش دادن دارو, نام دارو، دوز دارو, نام بیمار(  Medicationگانه  5آشنایی با اصول   .12

IV , SQ , Po , Inhalation , ….   ( 

  ) .…,NG Tube, Penrose  , Hemovac , Chest Tube , Folly  Catheter(مراقبت از لوله هاي متصل به بیمارمشاهده و  .۱۳

 .کانول بینیاکسیژن رسانی با ماسک و  .14

 
  

 
 



 )اصول و مهارت هاي پرستاري(جدول ثبت کلی دستورالعمل هاي پرستاري 
 

 مالحظات امضاء مربی تاریخ حد اقل دفعات انجام دستور العمل

     3 برقراري ارتباط حرفه اي با بیمار و خانواده اش

     2 مراقبت از چشم 

    2  مراقبت از دهان 

     2 آماده کردن تخت 

     2 حمام در تخت 

     2 تعویض لباس بیمار

OOB  2 نمودن بیمار     

     3 فیزیوتراپی قفسه سینه 

Back rub  2     

    Foley care ( 2(مراقبت از پرینه 

    2 آموزش سرفه و تنفس عمیق 

    2 تغییر وضعیت بیمار در تخت 

    3 کنترل درجه حرارت زیر بغل 

    3 کنترل درجه حرارت دهانی 

    3 )رادیالاپیکال-(رادیال  و  ،کنترل نبض اپیکال

    V/S  ( 3(ثبت و چارت عالیم حیاتی 

    2 انجام پاشویه 

    3 کنترل فشار خون 

    3  شستن دست ها

    2 انجام پانسمان ساده

    3 چک قطرات سرم

    3 استفاده از میکروست

    2 اکسیژن با کانول بینی و ماسکتجویز 

    I&O( 3(ثبت برگه دخول و خروج مایعات

    H/L( 3(انجام هپارین الك

    3 انجام مراقبت هاي قبل از عمل

    3 انجام مراقبت هاي بعد از عمل 

    Sits bath( 2(دادن لگن بتادین

 
 



  1 کارآموزي پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

و نیز بر اساس فرآیند پرستاري از بیماران بزرگسال و  ،در علوم پایه در این واحد درسی انتظار می رود که دانشجو با استفاده از آموخته هاي خود

 .مراقبت نمایدبر اساس اصول اخالقی و موازین شرعی  سالمند

 

 :اهداف کلی

ساس استاندارد بر ا مراقبتمانی کسب نماید؛ واصول الزم را در زمینه برقراري ارتباط با مددجو، خانواده مددجو و تیم دردانشجو مهارت 

 . به کار گیردآنورکتال و دفعی  در مددجویان با اختالالت مایع و الکترولیت، اختالالت حرکتی، تغذیه اي فرآیندپرستاري را
 

:اهداف ویژه  

 .....برقراري ارتباط مناسب و حرفه اي با بیمار، بستگان وي ، پرسنل ، مربی و کسب مهارت در  -1

 Mouth wash , Bed making ,Morning care(رفع نیاز هاي بهداشتی و مراقبتی بیمار شناخت بیمار و در جهت کسب مهارت  -2

,Eye care.  بیمار 3حداقل  – )....و  پانسمان. 

 بیمار 3حداقل   و جابجایی بیمار -، انتقال بی حرکتی کسب مهارت جهت پیشگیري از عوارض -3

 .بیمار 2حداقل   -.کسب مهارت در تحویل گرفتن و تحویل دادن بیمار -4

 .مراقبت قبل و بعد از عمل از مددجویان با اختالالت سیستم گوارشی و حرکتی -5

 .بیمار 2حداقل  –مراقبت از زخم جراحی و انجام پانسمان یا بانداژ   -6

 بیمار 2حداقل  .-عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت هاي پرستاري و تعویض پانسمان  کنترل  -7

 بیمار 3حداقل  .-تنظیم قطرات سرم ، و ثبت دخول و خروج مایعات انجام هپارین الك ، مراقبت از محل سرم ،  -8

  NG Tube, Penrose  , Hemovac , Chest Tube , Folly(کسب مهارت در مراقبت از لوله هاي متصل به بیمار -9

Catheter,…. ( –  بیمار 2حداقل. 

 , IM , IV( به طرق مختلف ) زمان و روش دادن دارو, نام دارو، دوز دارو, نام بیمار( گانه  5با رعایت اصول    Medicationانجام   -10

SQ , Po , Inhalation , ….   ( و ثبت در پرونده به کمک مربی. 

 .بیمار 1حداقل  نمونه هاي آزمایش ادرار،خون و تفسیر یافته هاي آزمایشات خونشناسی ، شیمی خون، ادرار و مدفوع -جمع آوري  -11

 .به کمک مربی آموزش به بیمار و ثبت گزارش  -12

 
  



 )1سالمندان  پرستاري بزرگساالن و (دول ثبت کلی دستورالعمل هاي پرستاري ج
 

 مالحظات امضاء مربی تاریخ  حداقل دفعات انجام  العملدستور 

     3 برقراري ارتباط حرفه اي با بیمار و خانواده اش
     2 مراقبت از چشم 
    2  مراقبت از دهان 

     2 آماده کردن تخت 
     2 حمام در تخت 

     2 تعویض لباس بیمار
OOB  2 نمودن بیمار     

     3 فیزیوتراپی قفسه سینه 
Back rub  2     

    Foley care ( 2(مراقبت از پرینه 
    2 آموزش سرفه و تنفس عمیق 
    2 تغییر وضعیت بیمار در تخت 
    3 کنترل درجه حرارت زیر بغل 
    3 کنترل درجه حرارت دهانی 

    3 )رادیالاپیکال-(رادیال  و  ،کنترل نبض اپیکال
    V/S  ( 3(ثبت و چارت عالیم حیاتی 

    2 انجام پاشویه 
    3 کنترل فشار خون 

    3  شستن دست ها
    2 انجام پانسمان ساده

    3 چک قطرات سرم
    3 استفاده از میکروست

    2 تجویز اکسیژن با کانول بینی و ماسک
    I&O( 3(ثبت برگه دخول و خروج مایعات

    H/L( 3(هپارین الكانجام 
    3 انجام مراقبت هاي قبل از عمل
    3 انجام مراقبت هاي بعد از عمل 

    Sits bath( 2(دادن لگن بتادین
 

  



  2 کارآموزي پرستاري بزرگساالن و سالمندان 
از مددجویان  ،اساس اصول اخالقی و موازین شرعیبا بهره گیري از مهارت تفکر خالق و بر ، رستاري پدر این واحد درسی دانشجو بر اساس فرآیند 

مراقبت می کند و بر اختالالت گردش خون و تنفسی  مبتال به اختالالت سیستم دفعی کلیوي، سیستم تولید مثل  زنان و مردان،بزرگسال و سالمند 
 .همین اساس کسب مهارت می کند

 
  :اهداف کلی

بر یوي و اختالالت سیستم تولید مثل دفعی روده اي و کلالت سیستم تغذیه اي ، حرکتی ، ران با اختالکسب مهارت در بررسی و شناخت بیما
  .استانداردهاي مراقبتی و فرآیند پرستاري اساس

 
 :اهداف ویژه

) نیاز هاي بهداشتی، حرکتی، تغذیه اي، دفع روده اي و ادراري( کسب مهارت  در جهت شناخت بیمار و رفع نیاز هاي  مراقبتی بیمار  -1
 .بیمار 2حداقل  .-براساس فرآیند پرستاري

کنترل عالیم , آموزش سرفه و تنفس عمیق ,ل پروندهکنتر,آماده کردن بیمار( کسب مهارت در انجام مراقبت هاي قبل و بعد از عمل  -2
 .بیمار2حداقل  ) -کنترل درد,حیاتی قبل و بعد از عمل

شناخت و شناخت، گزارش، و مدیریت عالیم، ( به کار گیري تدابیر مراقبتی در مددجویان دچار اختالالت سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی  -3
 .بیمار 2حداقل  ...)و  و تراکیوستومی ETT اکسیژن رسانی، پالس اکسیمتر، ساکشن ،کار با وسایل کمکی تنفسی 

 .از بیماران با اختالالت گردش خون کسب مهارت در شناخت و مراقبت -4
دستگاه شوك  ونتیالتور-ـ انفوزیون پمپ ـ سرنگ پمپ ـ مانیتورینگ (آشنایی یا کسب مهارت در کار بادستگاهها و تجهیزات پزشکی  -5

 ...)و

و فیکساتورهاي  اسکلتی ،آشنایی با انواع بانداژها و پانسمان هاي ارتوپدي، مراقبت از تراکشن پوستی ( مراقبت از بیماران دچار شکستگی  -6
خارجی، شناخت و مدیریت عوارض شکستگی مانند آمبولی، خونریزي ، عفونت، مراقبت از گچ، بررسی وضعیت عصبی عروقی بعد از گچ 

 . . . )ورزش هاي ایزومتریک، ایزوتونیک، و گیري، شناخت اصول 
مراقبت از محل سرم ، انجام هپارین الك ، تنظیم قطرات سرم ، ) . بیمار  1زدن آنژیوکت حداقل ( کسب مهارت در باز کردن راه وریدي  -7

 بیمار 3حداقل  .-و ثبت دخول و خروج مایعات 
 .بیمار 2حداقل  – .هالوله این راقبت از و م  Folly  Catheter ,و  NG Tubeلوله هاي وخارج کردن  گذاشتن کسب مهارت در -8
  ( Penrose Drain  , Hemovac) . کردن   D/Cکسب مهارت در خارج کردن یا   -9

  TPNکسب مهارت در انجام تغذیه به روش هاي گاواژ  و  -10
 , IM , IV( به طرق مختلف ) زمان و روش دادن دارو, نام دارو، دوز دارو, نام بیمار( گانه  5با رعایت اصول    Medicationانجام  -11

SQ , Po , Inhalation , ….   ( و ثبت در پرونده به کمک مربی. 
 

 
 



 )2پرستاري بزرگساالن و سالمندان(جدول ثبت کلی دستورالعمل هاي پرستاري 
 

 مالحظات امضاء مربی تاریخ حداقل دفعات انجام دستور العمل

    Medication( 2(نحوه آماده کردن دارو 

    IM( 2(تزریق عضالنی

    SC( 2(تزریق زیرجلدي

    IV( 3(تزریق داخل وریدي

    Spray( 2(تجویزدارو از طریق افشانه

    Supp( 2(گذاشتن شیاف مقعدي

    IV line( 2(وریدي با آنژیوکتباز کردن راه 

    2 خونگیري وریدي جهت انجام آزمایشات

    NGT( 1(درآوردن لوله بینی معدي

    NGT 2تغذیه از طریق 

    NGT  1گذاشتن 

    1 واردکردن رکتال تیوب 

    2 شستشوي مثانه با مراقبت از فولی سه راهه

    Internal Foley( 2(گذاشتن کتتر ادراري

    2 گرفتن نمونه ادرار از سوندادراري

    2 مراقبت از تراکشن پوستی و اسکلتی 

    2 آماده کردن گچ و کمک به گچ گیري

    2 کمک در بازکردن قالب گچی

بررسی،کنترل و ثبت وضعیت نرووسکوالرانتهاي اندام 
 گچ گرفته

2    

    2 مراقبت از زخم بستر

 
 
 
 
 



  3 کارآموزي پرستاري بزرگساالن و سالمندان 
 

 عفونی بیماري هاي شایع  متابولیکی،براساس فرآیندپرستاري از بیماران با اختالالت ,در این واحد درسی دانشجو با تلفیق آموخته هاي قبلی خود
  )دستگاه عصبی( شناختی ـ ادراکی ،) چشم و گوش(، حسی )خون( ، محافظتی )پوست و سوختگی(گیر و غیر واگیر، اختالالت سیستم هاي حمایتیوا

 .را می آموزد ،) CSR, اتاق بهبودي ( کار در اتاق عمل و واحدهاي مربوطه مراقبت می نماید؛ وروش 
 

  :اهداف کلی
هده و گرفتن تاریخچه ،مشا فرآیند پرستاري و بر اساس را شدهمراقبت از بیماران با اختالالت مربوط به سیستم هاي گفته  دانشجو

مراقبت از بیمار در اتاق  )CSRاتاق بهبودي و ( و ضمن شناخت اتاق عمل و واحدهاي مربوطه  مصاحبه ، و معاینات بالینی انجام دهد؛
 .بهبودي را تجربه نماید

 
 : اهداف ویژه 

 .....)ئید-هیپرتیرو –دیابت (کسب مهارت در مراقبت از بیمارمبتال به اختالالت متابولیکی  -1
 بیمار  2حداقل . کسب مهارت در شناخت انواع انسولین و و محاسبه دوز انسولین -2
مراقبت از بیماران مبتال به بیماري هاي واگیر و غیر واگیر بر اساس دستورالعمل  احتیاطات استاندارد و شناخت انواع ایزوالسیون و  -3

 .احتیاطات اختصاصی

 )بررسی، ثبت و گزارش عالیم و نشانه ها ي مربوط به صدمات مغزي نخاعی(مغزي نخاعیمراقبت کلی از بیماران با صدمات  -4

 ) LOCو  GCSتعیین ( انجام معاینه مردمک و معاینه عصبی بیمار -5

 .....) شناخت انواع حمام و پانسمان، انجام پانسمان سوختگی،  ( مراقبت از بیمار مبتال به اختالل پوستی و سوختگی  -6

 ...)خون ، ادرار، مدفوع، مایع مغزي نخاعی،خلط، و (معمول  تفسیر آزمایشات -7

 )آنمی ها، اختالالت خونریزي دهنده، لنفوم، لوکمی(مراقبت جامع از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم خونساز -8

 .در بیماران شیمی درمانی  Chemotherapyو  Medicationشناخت داروها و انجام  -9

 . تزریق خون و فرآورده هاي خونی -10

 . تدوین فرآیند پرستاري و برنامه آموزشی -11

 .ساماندهی مراقبت از مددجویان با اختالالت چشم و گوش -12

پذیرش بیمار در اتاق عمل، شناخت وسایل و تخت هاي اتاق عمل، اسکراب، پوشیدن و خارج کردن ( شناخت اصول کار در اتاق عمل  -13
ن ست پرپ و درپ، کنترل تجهیزات مصرفی و تخصصی، انتقال بیمار به اتاق بهبودي، باز کردن پک وسایل دستکش و گان، آماده کرد

 )CSRاستریل، آماده سازي وسایل جهت ارسال به 

 .مراقبت از بیمار در اتاق بهبودي -14
 , IM , IV( به طرق مختلف ) زمان و روش دادن دارو, نام دارو، دوز دارو, نام بیمار( گانه  5با رعایت اصول    Medicationانجام  -15

SQ , Po , Inhalation , ….   ( و ثبت در پرونده بیمار. 
 .آموزش به بیمار و ثبت گزارش در پرونده بیمار  با نظارت مربی -16

 

 
 



 ) 3پرستاري بزرگساالن و سالمندان (دستورالعمل هاي پرستاري  ول ثبت کلیجد

 

 مالحظات امضاء مربی تاریخ حداقل دفعات انجام دستور العمل

    Chest tube   2مرقبت از 

    SC( 2(محاسبه و تزریق انسولین

    Id( 2 (تزریق داخل جلدي

    PC-FFP-..( 2(ترانسفیوژن فراورده هاي خونی

    1 داخل وریدي با استفاده ازاسکالپتزریق 

    TPN 2انجام کامل

    2 ساکشن لوله تراشه

    POX( 3(کار با دستگاه پالس اکسیمتر

و ماسک  T pieceانجام اکسیژن درمانی با 
    2 ونچوري

    ABG( 2(جمع آوري نمونه خون شریانی

 

 

 

 

 

 

 

  



 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ویژه 
ضمن بررسی نیاز  ، اصول مراقبت هاي پرستاري در بخش ویژه آشنا گردیده و با بکار گیري آموخته هاي قبلی خوددر این واحد درسی دانشجو با 

یت و بر تصمیم گیري و انتخاب اولو.ي، کلیوي و یا نارسایی چند ارگان مرافبت می نمایداز مبتالیان به اختالالت قلبی عروق هاي بیماران بدحال،
 . و نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده اهتمام دارد،  هاي مراقبتی در بیماران حاد و تحت حاد

  :هدف کلی
با تاکید . قلبی عروقی ، کلیوي و تنفسی بر اساس فرآیند پرستاريمبتال به اختالالت  بدحال کسب مهارت در مراقبت از مددجویان            

 .بیمار و خانواده از زمان بستري تا هنگام ترخیصآموزش به نوتوانی و بر

 
 

 :اهداف ویژه
 .مراقبت کلی از بیماران با صدمات مغزي نخاعی -1

 ) LOCو  GCSتعیین ( انجام معاینه مردمک و معاینه عصبی بیمار -2

 .تکمیل فلوشیت -3

 ایزوله کردن بیماران، انواع ایزوله -4

 پیشگیري از عفونت کاتتر ها و نحوه درمان  -5

  ...)مانیتور، دستگاه الکتروشوك، پمپ انفوزیون،دستگاه نوارقلب، دستگاه پیس میکر قلب،( قلب  تجهیزات و وسایل بخش هاي ویژهکار با  -6

 و شناخت آریتمی ها  ECGتفسیر  -7

 ...)، ساکشن، T-pieceدستگاه پالس اکسیمتر، ونتیالتور، ( کار با تجهیزات بخش مراقبت هاي ویژه -8

شناخت دستگاه و محلول هاي دیالیز، وصل و جدا نمودن بیمار از دستگاه دیالیز، آموزش خود مراقبتی در ( مراقبت از بیمار تحت همودیالیز -9
 )همودیالیز شامل تغذیه، مصرف داروها،فعالیت بدنی بیمارتحت 

 ...)خون ، ادرار، مدفوع، مایع مغزي نخاعی،خلط، و (تفسیر آزمایشات معمول  -10

  .ستاري و برنامه آموزش مراقبت از خود و آموزش به بیمار و خانواده تدوین فرآیند پر -11
 
 
 

 
 



 )بخش مراقبت هاي ویژه(جدول ثبت کلی دستورالعمل هاي پرستاري 
 

 مالحظات امضاء مربی تاریخ حداقل دفعات انجام دستور العمل

    2 پانسمان سوختگی

    2 قطره واستفاده از پماد چشمیچکاندن 

    2 چکاندن قطره گوش 

    2 کنترل و مراقبت از ناحیه اپیزیاتومی

    V/B 2بررسی

    Preeclampsia  2کنترل بیمار 

    MgSo4  2مراقبت پرستاري در تزریق 

    2 تجویزآمپول رگام 

    ICU  3بخش   Flow sheetتکمیل 

    3 معاینه مردمک 

    LOC  3و GCSتعیین 

    NGT  2تغذیه با 

    NGT  2تعویض 

    2 تعویض سوند ادراري 

رعایت اصول ایمنی در آماده کردن داروي 
    2 شیمی درمانی

کنترل عفونت و رعایت ایزوالسیون در 
    2 بیماران تحت شیمی درمانی

کنترل تغذیه-(آموزش به بیمار در خصوص
    3 )درمانیعوارض شیمی عفونت-

    2 باز کردن راه وریدي مناسب شیمی درمانی
مایع درمانی قبل و بعد از شیمی 

    Premed ،Washing ( 2(درمانی

بررسی ،گزارش و مدیریت  عوارض جانبی 
عوارض گوارشـــی ـ (داروهاي شیمی درمانی 

تنفسی ـ خونی ـ کلیوي ـ کبدي ـ پوستی ـ 
 )عصبی
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