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 کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه

 یپرستار تیریمد ، درمان معاونت

 یتیریمد موفق یها تجربه گزارش: موضوع

 یپرستار تیریمد در را پرستاران کمک آموزش-تیریمد واحد یساز فعال: عنوان

،  تجربهههه ههههای موفهههق مهههدیریتی وگهههزارش راسهههتای ارت هههای مهههدیریترسههها نهههد د بهههه استر هههار مهههی   

-"فعههههال سههههازی واحههههد مههههدیریت  ه علههههوم پزشههههکی کرمانشههههاه  ادانشههههگ مههههدیریت تههههدمای پرسههههتاری 

ا در مههههدیریت پرسههههتاری "معرفههههی مههههی نمایههههد در راسههههتای افههههزای      رآمههههوزش کمههههک پرسههههتاران  

نهههی در  نجهههام پهههای  ههههای سهههکا اکیفیهههت وارت ایمرا ههههت ههههای پرسهههتاری،مدیریت پرسهههتاری پههه  از   

ینههههد را در آارائههههه مرا ههههت ههههای پرسههههتاری اولیهههه ایههه  فر    سهههمر مراکهههز تابعهههه بهههها ههههد  افهههزای       

بهههه ا ههه ع  ینهههد انت هههاد گردید  آبرنامهههه عملیهههاتی تهههود  هههرار داد در ابتهههدا کارشهههنا  سهههتادی ایههه  فر    

 241نفههههر کمههههک پرسههههتار در مراکههههز درمههههانی و آموزشههههی درمههههانی و تعههههداد 251تعههههداد میرسههههاند 

در ههههههر یهههههک از   مهههههی باشهههههند نفهههههر در بیمارسهههههتانبای تجومهههههی بهههههه انجهههههام و یفهههههه مشههههه ول      

بیمارسههههتانبا نیههههز یههههک رابههههت کمههههک پرسههههتاری ربههههت بر ههههراری ارتههههها  کمههههک پرسههههتاران بهههها         

دو در 79مههههدیریت پرسههههتاری و پوشهههه  نیازهههههای آموزشههههی ایشههههان تعیههههی  گردیههههد از ابتههههدای سههههال  

تاری بههههای  برگزارگردیههههد   79اردیهبشههههت و مههههرداد  دروعملههههی ومبههههارتی   دوره کهههه   ت ههههوری  

مههههوزش آدرایههه  دوره ممالههه  زیر   )دوره ت هههوریر برگهههزار شههههد کهههه   اردیهبشهههت  12دیهبشهههت و  ار7

 داده شد 

 اران  هق دستورالعمل وزارت انه ح و ایف کمک پرستشر 

 داشتی در بیماران وروش مریر مرا هتبای ببموزش آ 

   و  وضههههد عفههههونی کننههههده ههههها زداها زانههههواع گنههههداروش اسههههتفاده امههههول ببداشههههت مرههههیت

 مراکز درمانی  زی ابزار وسموح درپاکسا

  امول ات ق حرفه ای وتعامل با بیماران 

 CPR  پایه 

 عینههههیالزم بههههه اکههههر اسههههت ارزشههههیابی افههههراد بهههها اسههههتفاده از روش سههههاتتار یافتههههه هدفمنههههد      

OSCE) های بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گردید  ر در مرکز مباری 

عملهههههی و کارگهههههاه  ،آموزشهههههی  نیازههههههایدور دوم پههههه  از بررسهههههی مجهههههدد واولویهههههت بنهههههدی   در  

همهههاهنگی نبا  ههههق بیمارسهههتادران شههها ل کمهههک پرسهههتاربرگزارشهههد وسهههه گهههروه  در  الههه مبهههارتی 

از بههها مراکهههز ربهههت تسهههبیل شهههرکت کمهههک پرسهههتاران از یهههک سهههو وعهههدم ایجهههاد کمههههود در ب شهههبا    

مههههرداد در مرکههههز 19مههههرداد و12و  رداد مهههه 25هههههر گههههروه در تههههاری  مشهههه   شههههده ،سههههوی دیگر

مهههوزش عملهههی آبههها کلیهههه امکانهههای آموزشههی الزم در ایههه  تجهههو  ترهههت   ی اسهههتان مبارتبههای بهههالین 

  س  مباری در مواد زیر  رار گرفتندوک



     ابزاررراحهههی و  ضهههدعفونیو   شسهههت وشهههو  پانسهههمان نرهههوه ههههای آشهههنایی بههها انهههواع سهههت

 پگ کردن 

  آموزش نروه مریر رابجایی بیمار 

  ببداشتی بیمار  پروسیجرهای مربو  به نظافت ومرا هتاررای 

 نجام وتمری  اCPR پایه 

 یپرسهههتار تیریمهههد یکهههار یهههها تیهههفعال  هههول در برنامهههه تهههداوم سهههازد یمههه نشهههان تههها ر

  است گرفته  رار


