فزم ارسشیببی کبرآهوسی پزستبری آنکولوژی
نبم درس :کبرآهوسی پزستبری آنکولوژی
تعذاد واحذ  1 :واحذ
شزح درس:
در ایي ٍاحذ درسی فزاگیز ثب ضزایف فیشیکی ٍ رٍاًی ثخص آًکَلَصی آضٌب هی گزدد ؛ ٍثب ثْزُ گیزی اس آهَختِ ّبی قجلی خَد،
هزاقجت پزستبری هجتٌی ثز ضَاّذ را در دٍ سهیٌِ هزاقجت ّبی تسکیٌی ٍ کوَتزاپی ،اس ثیوبراى هجتال ثِ سزقبى اًجبم هی دّذ .
هذف کلی:
آضٌبیی ٍ کست هِ ارت فزاگیزاى در خػَظ هزاقجت پزستبری در اختالالت آًکَلَصیک ٍ ػَارؼ ًبضی اس ثیوبری ٍ ًیش ػَارؼ
ًبضی اس درهبى ّبی هزثَقِ ثز اسبط تطخیع ّبی پزستبری ٍ هجتٌی ثز ضَاّذ .

اهداف ویژه:

فزاگیز ثبیذ ثتَاًذ در ثزخَرد ثب ثیوبراى هجتال ثِ سزقبى ثِ اّذاف سیز دست یبثذ :

 - 1شرح حبل سزیغ  ،غحیح ٍ هٌبسجی اس ثیوبراى اخذ ًوبیذ .
 - 2ػالین حیبتی ثیوبر را ثزرسی ٍ کٌتزل ًوبیذً (.ظز ثِ اّویت خبظ ایي پزٍسیضر قجل ٍ حیي کوَتزاپی )
ً - 3بم گذاری ،هزحلِ ثٌذی ٍ رٍضْبی تطخیع سزقبى را تطزیح کٌذ .
 - 4رٍضْبی درهبى سزقبى را ثطٌبسذ (.ثب تبکیذ ثز ضیوی درهبًی ادجَاًت ٍ ًئَادجَاًت ٍ ،رادیَتزاپی )
 - 5در فزآیٌذ ضیوی درهبًی ًقص فؼبل داضتِ ثبضذ (.ضٌبخت رصین ّبی درهبًی چٌذ دارٍیی ،ضٌبخت دارٍّب ً ،حَُ تجَیشٍ ،
ػَارؼ جبًجی هزثَـ ثِ ّز دارٍ ،اجزای ضیوی درهبًی ٍ هَارد ثِ کبرگیزی )Washing ٍ Pre med
 - 6رگ گیزی ٍ هزاقجت اس رگ (پیطگیزی اس ًطت دارٍ اس رگ ،درهبى ًطت دارٍ اس رگ ) در ثیوبراى تحت ضیوی درهبًی را
ثز اسبط خف هطی اًجبم دّذ.
 - 7ضٌبخت ٍ ّوکبری در اًجبم پزٍسیضرّبی تخػػی ثخص آًکَلَصی ()BMA,BMB,Tap,IT
 - 8ضٌبخت ػَارؼ ٍ ًحَُ هذیزیت ػَارؼ آًکَلَصیک .
 - 9ضٌبخت ػَارؼ ٍ ًحَُ هذیزیت ػَارؼ ضیوی درهبًی.
 - 10یبفتِ ّبی هَجَد در آسهبیطبت خَى ثیوبراى ٍ ،ػالین ثبلیٌی هزثَـ ثِ ّز کذام را ضٌبسبیی،تفسیز ٍ گشارش ًوبیذ .
 - 11در فزایٌذ تزخیع ٍ آهَسش ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ هطبرکت ًوبیذ .

صفبت عووهی هورد انتظبر اس دانشجویبى در هحیط ببلینی

احسبس

 -6اًجبم ثِ هَقغ ٍ کبهل ٍظبیف ،تؼْذات ٍ هسئَلیت ّب

هسئولیت

 -7گشارش هَارد خبظ ثِ هزثی یب هسئَل ثخص
ّ -8وکبری ٍ احسبط هسئَلیت در قجبل سبیز افزاد گزٍُ
 -9اًجبم ٍظبیف ثب ػالقِ هٌذی ٍ رؾبیت

عالقه به کبر

 -10توبیل ثِ یبدگیزی کبرّبی جذیذ
 -11استفبدُ هَثز اس سبػبت کبرآهَسی

رعبیت نظن و
دقت
انتقبد پذیزی
رفتبر و بزخورد

 -12ثزًبهِ ریشی غحیح جْت اًجبم اهَر هحَلِ
 -13اًجبم ٍظبیف ثب در ًظز گزفتي اٍلَیت ّب
 -14دقت در اًجبم غحیح ٍظبیف
 -15قجَل اًتقبدات ٍ ارادُ ٍ تالش در اس ثیي ثزدى اضکبالت
ّ -16وکبری ٍرفتبر احتزام آهیش ثب هزثی  ،پزسٌل ٍ ّوکبراى در هحیف کبرآهَسی
 -17غجز ٍ حَغلِ ٍ رفتبر احتزام آهیش ثب هذدجَیبى ٍ ارائِ راٌّوبیی ّبی السم ثِ آًبى

حفظ ایونی و

 -18ثزرسی ایوٌی هحیف ثیوبر ٍ در غَرت ًیبس ثِ کبر ثزدى تذاثیز ایوٌی

کنتزل عفونت

 -19رػبیت اغَل ٍ هقزرات هزثَـ ثِ کٌتزرل ػفًَت

رعبیت اصول

 -20هحزهبًِ ًگْذاضتي اقالػبت ثیوبر ٍ قزار ًذادى آى در اختیبر دیگزاى

اخالقی
اعتوبد به نفس

 -21ضزکت دادى ثیوبر در تػوین گیزی ّبی هزاقجتی ٍ درهبًی
 -22قذرت اظْبر ًظز کزدى در هَاجِْ ثب هَقؼیت ّبی چبلص ثزاًگیش
 -23اًجبم دادى ٍظبیف هحَلِ ثذٍى اؾكزاة

1

هویشه()1

ً -5ػت اتیکت هطخػبت داًطجَ رٍی رٍپَش

گبهی ()0/75

 -3داضتي یًَیفزم هٌبست (رٍپَش سبدُ سفیذ،تویش،راحت ٰ ثبضلَار هطکی
پبرچِ ای) کفص راحت جلَثستِ ٍ ثذٍى غذا
 -4هقٌؼِ هطکی ثلٌذ ثب پَضص کبهل هَّب ثذٍى آرایص ثزای خبًن ّب  ،آرایص
هَّبی داًطجَیبى پسزثػَرت هتؼبرف

اغلب ()0/5

ً -2ذاضتي غیجت

بنذرت()0/25

وضعیت ظبهز

 -1حؿَر ثِ هَقغ در هحل کبرآهَسی

هشبهذه نشذ()0

صفبت عووهی

وقت شنبسی

هعیبرهب

هحیف ثبلیٌی....................:

هزاقبت پزستبری در بخش آنکولوژی
هذت سهبى کبرآهَسی...... :سبػت  ......رٍس
درٍط پیص ًیبس...................................... :

 -2کست هْبرت در هزاقجت اس ثیوبر هجتال ثِ
اختالالت خًَی ( لَسوی ،کن خًَی ،سیکل سل،
لٌفَم ٍ تحت ضیوی درهبًی ) ثز اسبط فزآیٌذ

 -3ثجت گشارش در پزًٍذُ ثیوبر

ضٌبخت تؼذادی اس دارٍّبی ضیوی درهبًی (ًحَُ
تجَیش،ػَارؼ)
ثبس کزدى راُ ٍریذی هٌبست ضیوی درهبًی
هبیغ ٍ دارٍ درهبًی قجل ٍ ثؼذ اس ضیوی درهبًی ( Premed ,
)Washing
هزاقجت اس رگ ٍ اقذام هٌبست در پیطگیزی اس ًطت دارٍ
تزاًسفیَصى خَى ٍ فزآٍردُ ّبی خَ ًی
آهبدُ کزدى ٍسبیل ٍّوکبری در اًجبم پزٍسیضر تؼَیؽ
خَى
ثزرسی ٍ گشارش ػالین ٍ ًطبًِ ّب در ثیوبر لَکوی
ثزرسی ،گشارش ٍ هذیزیت ػَارؼ جبًجی دارٍّبی ضیوی
درهبًی (ػَارؼ گَارضی،تٌفسی،خًَی،کلیَی  ،پَستی
،ػػجی)
آهبدُ کزدى ٍسبیل ٍ ّوکبری در اًجبم پزٍسیضرّبی
خبظ()BMA,BMB,Tap, IT
تفسیز آسهبیطبت هؼوَل (، CSF,CBC& WBCdiff,
ثیَضیوی خَى ،ادرار  ،هذفَع  ،کطت )

ثجت گشارش در پزًٍذُ ثیوبر( ثز اسبط خف هطی
ثخص ضیوی درهبًی)

2

بطور کبهل انجبم هیدهذ()1

ضٌبخت دارٍّب ،هَرد هػزفً ،حَُ تجَیش ،ػَارؼ جبًجی
( GCSF ,Mesna ,Venofer, Hydroxy urea,
))kytril

نسبتب کبهل انجبم هیدهذ()0/75

 -1ضٌبخت ثخص آًکَلَصی ٍ اغَل اخالقی ٍ
حزفِ ای کبر در ایي ثخص

هزثی هیجبیست:
ؾوي هؼزفی ثخص ٍ تطزیح هطخػبت فیشیکی ،
حزف ای ثزقزاری ارتجبـ ٍ ًیش
اغَل اخالقی ٍ ُ
هزاقجت اس ثیوبراى سزقبًی را تطزیح ًوبیذ ٍ .
غحت ػولکزد ٍ پبیجٌذی داًطجَ ثِ هزاقجت ثز
اسبط فزآیٌذ پزستبری را ارسیبثی کٌذ .

رػبیت اغَل حفبظت ضخػی در اتبق َّد
رػبیت اغَل کٌتزل ػفًَت ٍ ایشٍالسیَى درثخص
آًکَلَصی
رػبیت اغَل ایوٌی در آهبدُ کزدى دارٍّبی ضیوی درهبًی
دفغ غحیح ٍسبیل ٍ پسوبًذ دارٍّبی ضیوی درهبًی
ثزقزاری ارتجبـ هٌبست حزفِ ای ثب ثیوبر ،خبًَادُ ٍ پزسٌل
آهَسش ثِ ثیوبر (در خػَظ تغذیِ  ،کٌتزل ػفًَت ٍ
ػَارؼ ضیوی درهبًی )

بب راهنوبیی کبهل انجبم هیدهذ()0/5

ایفبی نقش)

نبقص انجبم هیدهذ()0/25

اهذاف

(بب استزاتژی هبی بحث گزوهی ،هعزفی هنببع،

توانبیی انجبم کبر را نذارد()0

فعبلیت هزبی
شواهذ یبدگیزی

