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 مقذمٍ 
 خَد حؼبثْبی اكغالح ثِ ثِ ٍ ًوَدُ آٍسی یبد سا خَد ّبی كشدُ ٍ سفتبس سٍص ّش پبیبى دس اًؼبًیّش 

 ًگشی ساثبص خَد ػولی تدشثيبت فشد ّش اػت الصم اًذیـِ ٍػؼت ٍ ػويق ثيٌؾ كٌبس دس. ًوبیذ هی سػيذگی

 هی فشاّن اسصؿوٌذ ای هدوَػِ تذسیح ثِ ػولی تدشثيبت آٍسی خوغ ٍ ثجت. گيشد ثکبس صًذگی دس ٍ ًوَدُ

 كبسآهَصاى خْبى ّبی داًـگبُ اكثش دس. آٍسد فشاّن ثؼذی تحقيقبت ثشای ًيض سا ای صهيٌِ تَاًذ هی ٍسدكِآ

 . اػت آًبى ػولکشد اسصیبثی اػبع ایي ٍ سػبًٌذ هی ثجت ثِ هدوَػِ ای دس سا خَد هْن ػولکشد ٍ تدشثيبت
ِ  اػبتيذ عشف اص خَد پظٍّـی آهَصؿی فؼبليت ًحَُ اص هٌبػجی ثبصخَسد اگش ِ  هشثَعه  ؼتهب  عجي ثبؿهيذ  ًذاؿهت

 ػلوی كبسًبهِ یك داؿتي ػالقوٌذ اگش هدوَع دس. ؿوب هخفی خَاّذ هبًذ پيـشفت ّبی صهيٌِ ٍ كبس ًقبئق

ایهي   صیهشا  تکويل ًوبئيهذ  ًقبداًِ ٍ دقيقایي دفتشچِ سا لغفب  ّؼتيذ خَدثبليٌی ّبی  فؼبليت اص هٌبػت ػولی
 .هَقغ اػت ثِ ٍ هٌبػت آهَصؽ ثشای ٍػيلِ ثْتشیي دفتشچِ

اهيذ اػت ثتَاًيذ دس خْت استقبء تَاًوٌذی ػلوهی  ثخؾ ػفًَی  ی هَفقيت دس عی دٍسُ كبسآهَصیضوي آسصٍ
 ػولی خَد كَؿب ثبؿيذ.

 قًاویه ي مقشاست آمًصشی

  هی ثبؿذ. :3 الی  7::0ػبػت كبسآهَصی دس ثخؾ اص ػبػت 

 ُؿهلَاس   سٍپَؽ ػهفيذ، هقٌؼهِ    اتيکت، اػتفبدُ اص" اػتفبدُ اص یًَيفشم هغبثق هقشاست داًـکذ ٍ
 .ضشٍسی هی ثبؿذ "هـکی ٍ كفؾ ػبدُ، ػذم اػتفبدُ اص ؿلَاس خيي

  ُدس صهيٌِ كَتبُ ًگِ داؿتي ًبخي ٍ ػذم اػتفبدُ اص صیَس آالت هتؼبقت قَاًيي ٍ هقشسات داًـکذ
 ذ.يػول ًوبی

 دسهبًی دس ثخؾ سػبیهت اكهَ     -دس ثشخَسد ثب ثيوبساى، ّوشاّبى آًْب، ّوکبساى، كبدس آهَصؿی
 ٍ ؿئًَبت اػالهی سا ًوبیذ. اخالقی

    ... ٍ ِخشٍج اص ثخؾ یب ثيوبسػتبى تحت ػٌبٍیٌی هبًٌذ: پيگيشی اههَس اداسی، ؿهشكت دس خلؼه  
 .هيؼش هی ثبؿذفقظ ثب كؼت هدَص اص اػتبد هشثَعِ 

  َػهبػبت یيجهت داًـهدَ دس     الضاهی اػت كبسآهَصیتوبم خلؼبت هشثَط ثِ  دس حضَس داًـد ٍ
 ػبػبت آى دسع ًجبیذ تدبٍص ًوبیذ. هدوَع 7.3ایي دسٍع اص 

  شًهت دس استجهبط ثهب هَضهَع     اختلبف ثخـی اص ػبػت كبسآهَصی ثِ اػتفبدُ اص كتبثخبًهِ ٍ ایٌت
 .هشثَعِ اهکبى پزیش اػت  اػتبدب ًظش ثدس عَ  كبسآهَصی  كبسآهَصی

 ؿهشكت دس ثحهگ گشٍّهی   ، اسائِ تکبليف یبدگيشی، سػبیت قَاًيي ٍ هقشسات آهَصؿی دس ثخؾ، 
ههَاسدی ّؼهتٌذ كهِ دس     ائِ هشاقجت ّب ٍ هـبسكت فؼب  دس یبدگيشی ٍ یبدگيشی خهَدساّجش اص اس

 .(دس اًتْبی الگ ثَک ثِ تفليل هـخق ؿذُ اػت) اسصؿيبثی لحبػ هی ؿَد

 ثبليٌی خَد تحَیل دّيذ. تبدكليِ تکبليف خَد سا دس پبیبى دٍسُ ثِ اػ 
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 شًد:وکاتی کٍ می تایست تٍ آن دقت                    

  ِیب پيَػت  ؿَد(.)ٍ ثجت ًوبیيذ  الگ ثَکدس  خَد ػلوی ٍ ػولی تدشثيبت كلي 

 اػت الضاهی كبسآهَصی دٍسُ ؿشٍع اص الگ ثَک کويل ت. 

 اعالػهبت  ثجت ثِ ًؼجت لضٍم هَقغ دس تب ذيثبؿ داؿتِ ثِ ّوشاُ اٍقبت توبهی دسسا  الگ ثَک 

 ههی  تَام خغب ثب كِ حبفظِ ثِ سخَع یقعش اص اعالػبت ثجت اص تشتيت ایي ثِؿَد  اقذام دسآى

 .ؿذ خَاّذ پيـگيشی ثبؿذ

  اًدهبم فؼبليهت   هحهل  ّوهبى  دس كَتهبّی  صههبى  فؼبليهت  ّش پبیبى دس اػت ثْتش  ِ  تکويهل  ثه
 .ثبؿذ دػتشع دس ػَْلت ثِ ًيبص هَسد اعالػبت تب ؿَد دادُ تخليق

 ٍُیهب  ثشسػهی  خْتالگ ثَک  دّذ تـخيق كِ صهبى ّش دس اػت هدبص آهَصؿی گش  ِ  ًؼهخ

 .ثگيشد اختيبس دس ثشداسی

  ثبیذ ثِ اهضبی هذیش گشٍُ ثشػذالگ ثَک. 

  هی ثبؿذ. پٌدن آرس گشگبى، هشكض آهَصؿی دسهبًی ػفًَی ثخؾ :دٍسُ هحل ثشگضاسی 

 

 () ػضَ ّيئت ػلوی داًـکذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی ثَیِ گشگبى  ػلی اكجش ػجذاللْی هذیش گشٍُ: 
  ali_kavosi3:31@yahoo.com ی كبٍػیثخؾ ػفًَی: ػل هشثی كبسآهَصی 

    730355:7:13         آدسع ٍ ؿوبسُ توبع: داًـکذُ پشػتبسی ٍ هبهبئی ثَیِ

 لغفب هـخلبت خَد سا دس ایي قؼوت ثٌَیؼيذ

 مشخصات کاسيسص
 

 داًـدَیی: ؿوبسُ                        :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
  تشم تحليلی:

Email: 
 

 

 : يسٌَذف کلی د
 ػفًَت ّبی ٍ هشاقجت اص ثيوبساى هجتال ثِ  ػفًَی ٍاگيش ٍ یيش ٍاگيش ثب ثيوبسی ّبی   داًـدَیبى آؿٌبیی

ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ثب تبكيذ ثش آهَصؽ ثِ   ٍ ًقق  ػيؼتن ایوٌی  ، گَاسؿی ، كليَی، ػيؼتن تٌفؼی
 ثيوبس  

  :اص فشاگيشاى اًتظبس هی سٍد كِ دس پبیبى دٍسُ قبدس ثِ اًدبم هَاسد صیش ثبؿٌذ :دگیشییااَذاف 

mailto:ali_kavosi1365@yahoo.com
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 ثشسػی ثيوبس ٍ تؼييي ًيبص ّبی اٍثب تبكيذ ثش ًيبص ّبی آهَصؿی  -3
ٍ تکويل فشم هشثَعِ ٍ اسػب  ثِ خوغ آٍسی كحيح ًوًَِ ّبی خَى، ادساس ، خلظ، هذفَع ،  -2

 اصهبیـگبُ 

 سٍؽ كحيح  اخشای دػتَسات داسٍیی ثِ -:

 اخشای كحيح هبیغ دسهبًی داخل ٍسیذی ٍ هشاقجت ّبی هشثَعِ  -5

 اًدبم كحيح پبًؼوبى دس كَست لضٍم  -1

 اًدبم كحيح ػًَذاط هثبًِ ٍ سػبیت اكَ  اػپتيك  -3

 اًدبم كحيح ػبكـي تشؿحبت حلقی دس كَست لضٍم  -0

 اًدبم كحيح اكؼيظى تشاپی ٍ هشاقجت ّبی آى -8

 ّبی تـخيلی   كوك ثِ پضؿك دس اًدبم پشٍػيدش  -9

 I&Oكٌتش  دقيق  -37

   اقذاهبت الصم سا خْت كٌتش  تت ثيوبس اًدبم دّذ  -33

 سٍؽ ّبی كٌتش  ػفًَت سا ٌّگبم هشاقجت اص هذدخَ ثکبس ثٌذد -32

 ایضٍالػيَى هؼکَع سا ثـٌبػذ -:3

 احتيبعبت اػتبًذاسد سا ثشای پيـگيشی اص اًتقب  ػفًَت ثکبس ثٌذد. -35

 قق ػيؼتن ایوٌی سا سػبیت ًوبیذًکبت آػپتيك سا دس هَسد ثيوبساى ثب ً -31

ثش اػبع فشآیٌذ پشػتبسی ثشای ثيوبساى هجتال ثِ ػفًَت ّبی  تٌفؼی گَاسؿی ٍ ػلجی ٍ... ثشًبهِ  -33
 هشاقجتی تذٍیي كشدُ ٍ اخشا ًوبیذ.

 ًکبت الصم سا دس ایضٍالػيَى ثيوبس ػفًَی ٍاگيشداس ثکبس ثٌذد -30

 ثيوبسی ػفًَی ٍاگيش سا اص یيش ٍاگيشتوبیض دّذ  -38

 َؿتي كحيح گضاسؽ پشػتبسی ثش عجق اكَ  ثيوبسػتبىً  -39

----------------------------------------------------------------------- 

 اوتظارات یادگیزی خًد را اس گذراودن ایه کارآمًسی بىًیسید:

 

 
 ػفًَی ثشگِ ثجت ؿيفت ّبی گزساًذُ ؿذُ دس ثخؾ

 سيص 1 2 3 4 5 6 7 8 امضای مشتی

        
 

 

 تاسیخ َش شیفت
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                                   عفونیفعالیت های ضروری در بخش 

 سيصَای کاسآمًصی

 اقذام مشاقثتی
 اسصیاتی 8 7 6 5 4 3 2 1

          پذیزش ثیوبر ٍ هعبیٌِ فیشیکی ٍی
          (I&O)کٌتزل جذة ٍ دفع

          سًَذاصهثبًِ ٍ هزالجت اس فَلی
          صهعذُ ٍ گبٍاصسًَذا

          ضستطَ ٍ تعَیض پبًسوبى سخن
          گشارش ًَیسی

          سزم تزاپی
          کٌتزل کبرت دارٍیی ٍ کبردکس

          دارٍ دادى ٍ آهَسش ّبی هزثَعِ
          کٌتزل عالین حیبتی

          احتیبعبت استبًذارد حیي اًجبم پزٍسیجز ّب
          تغییز پَسیطي ٍ پیطگیزی اس سخن فطبری

          جوع آٍری ًوًَِ ) خلظ ٍ خَى ٍ...(
رعبیت ًکبت آسپتیک در ثیوبراى ثب کبّص 

 سغح ایوٌی
         

          کٌتزل تت ٍ الذاهبت جْت کبّص آى
          اکسیضى درهبًی 

هزاثت ّبی لجل ٍ پس اس پزٍسیجزّبی 

 تطخیػی
         

          تعَیض آًضیَکت ٍ خًَگیزی
          آهَسش ّبی تزخیع
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گسارش پرستاری: یک ومًوٍ اص گضاسش پشستاسی تیماسی کٍ مشاقثت آوشا تٍ عُذٌ داشتٍ ایذ سا دس 

.ایه قسمت ثثت ومائیذ  

اقذاهبت داسٍیی ٍ  گضاسؽ پشػتبسی
 دسهبًی

تبسیخ ٍ 
 ؿيفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .لطفا خالصه ای از فعالیت های آموزشی انجام شذه خود را در بخش ثبت نمائیذ :گسارش روزانه

 خالكِ فؼبليت ّبی اًدبم ؿذُ :تبسیخ

 
 
 

 ًکبت آهَصؿی یبد گشفتِ ؿذُ :  
 
 
 

 

کارآموزی اول هفته  
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گسارش پرستاری: یک ومًوٍ اص گضاسش پشستاسی تیماسی کٍ مشاقثت آوشا تٍ عُذٌ داشتٍ ایذ سا دس 

.ایه قسمت ثثت ومائیذ  

اقذاهبت داسٍیی ٍ  گضاسؽ پشػتبسی
 دسهبًی

تبسیخ ٍ 
 ؿيفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .لطفا خالصه ای از فعالیت های آموزشی انجام شذه خود را در بخش ثبت نمائیذ :گسارش روزانه

 الكِ فؼبليت ّبی اًدبم ؿذُخ :تبسیخ

 
 
 

 ًکبت آهَصؿی یبد گشفتِ ؿذُ :  
 
 
 

 

دوم کارآموزی هفته  



 اریپرست چهارم ترم                                             8                            کارشناسی پرستاری   

 

   

گسارش پرستاری: یک ومًوٍ اص گضاسش پشستاسی تیماسی کٍ مشاقثت آوشا تٍ عُذٌ داشتٍ ایذ سا دس 

.ایه قسمت ثثت ومائیذ  

اقذاهبت داسٍیی ٍ  گضاسؽ پشػتبسی
 دسهبًی

تبسیخ ٍ 
 ؿيفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .لطفا خالصه ای از فعالیت های آموزشی انجام شذه خود را در بخش ثبت نمائیذ :گسارش روزانه

 خالكِ فؼبليت ّبی اًدبم ؿذُ :تبسیخ

 
 
 

 ًکبت آهَصؿی یبد گشفتِ ؿذُ :  
 
 
 

 

سوم کارآموزی هفته  
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گسارش پرستاری: یک ومًوٍ اص گضاسش پشستاسی تیماسی کٍ مشاقثت آوشا تٍ عُذٌ داشتٍ ایذ سا دس 

.سمت ثثت ومائیذایه ق  

اقذاهبت داسٍیی ٍ  گضاسؽ پشػتبسی
 دسهبًی

تبسیخ ٍ 
 ؿيفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .لطفا خالصه ای از فعالیت های آموزشی انجام شذه خود را در بخش ثبت نمائیذ :گسارش روزانه

 خالكِ فؼبليت ّبی اًدبم ؿذُ :تبسیخ

 
 
 

 ًکبت آهَصؿی یبد گشفتِ ؿذُ :  
 
 
 

 

چهارم کارآموزی هفته  
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  :علمی -عالیت های آموزشیف

 

 اسائِ دادُ ایذ سا ثجت ًوبئيذ. دسكبسآهَصی كِ ٍ هشاقجت داسٍئی آهَصؽ ثِ ثيوبس ،ثبليٌی لغفب خالكِ ای اص كٌفشاًغ     

 

 ػٌَاى كٌفشاًغ ثبليٌی  ٍ تبسیخ اسائِ آى  اهضبی هشثی هؼئَ  پيَػت

  

 

 

 

 ػٌَاى آهَصؽ ثِ ثيوبس  اهضبی هشثی هؼئَ  پيَػت

  

 

 

 

 ػٌَاى داسٍی اًتخبثی ٍ اسائِ ًکبت هشاقجتی اهضبی هشثی هؼئَ  پيَػت
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 فرم ارزشیابی:کارآموزی بخش عفونی
 ٍ رضتِ تحػیلی:ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                                                                                                      تزم 

 هحل کبرآهَسی:                                              هذت کبرآهَسی:                                   تعذاد غیجت:

 ًوزPost Test :1ًُوزُ                             ًوزُ 4ًوزُ                                ًوزُ تکبلیف: 15ًوزُ کبرآهَسی: 

 خیلی خَة هَارد ارسضیبثی

  

 هالحظبت ضعیف  هتَسظ  خَة 

 رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی

      رعبیت ًظن، اًضجبط ٍ ٍلت ضٌبسی

      آراستگی ظبّزی ٍ رعبیت ضئًَبت اخاللی

      اخاللی فزدی  ٍ حزفِ ای هَاسیيرعبیت 

      هسئَلیت پذیزی ٍ فعبل ثَدى در اًجبم اهَر

      ذی ٍ دلت در اًجبم ٍظبیف هحَلِالَیت ثٌ

      هحزهبًِ ًگْذاضتي اسزار ثیوبراى

      اًتمبد پذیزی ٍ تالش ثزای اغالح رفتبر

ارتجبط غحیح ٍ هٌبست ثب دیگزاى )هزثی، پزسٌل، 

 ثیوبر ٍ ...(
     

 موارد ارزشیابی تخصصی
 خیلی خَة

 

 خَة
 هتَسظ

 

 هالحظبت ضعیف

      زکت در گشارش تعَیض ضیفتگشارش ًَیسی اغَلی ٍ ض

      کٌتزل دلیك کبردکس ٍ پزًٍذُ

      یعفًَ ثیوبری ّبی ثِهجتال  تَاًبیی ثزرسی کبهل ثیوبراى 

      تَاًبیی افتزاق یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی غیز عجیعی اس عجیعی

      ثیوبر ثستزی در ثخص ٍ رفع ًیبسّبی ٍیتَاًبیی هزالجت اس

پزٍسجزّبی خبظ )سًَذاص هعذُ ٍ هثبًِ،  تَاًبیی اًجبم

سبکطي، اکسیضى تزاپی، تعَیض آًضیَکت ٍ کٌتزل 

I&O)... 

     

        ارائِ هزالجت پزستبری تَام ثب هْبرت 

      آضٌبیی ثب اغغالحبت رایج در ثخص



 اریپرست چهارم ترم                                             12                            کارشناسی پرستاری   

 

      تَاًبیی کبرثزد ضیَُ ّبی غحیح دارٍ درهبًی

      باٍلَیت ثٌذی ٍ تزتیت در اًجبم کبرّ 

      اًجبم پیگیزی ّبی هزثَط ثِ ثیوبر

      تَاًبیی آهَسش ّبی السم ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی

      هطبرکت فعبل در ثحث گزٍّی/ راًذّب/ کٌفزاًس ّب

      علمی فعالیت َای آمًصشی

      گضاسش پشستاسی

      گضاسش کاس سيصاوٍ

         معشفی مًسد )حذاقل یک مًسد (

      فشایىذ پشستاسی )حذاقل یک مًسد (

 POST TEST       

      ومشٌ کاسآمًصی:

 تزکش :
 . داوشجًیان می تایست اتتذا خًد اسصیاتی اوجام دَىذ سپس استاد مشتًطٍ فشم اسصشیاتی سا تکمیل ومایذ -

 ومایىذ. داوشجًیان می تایست فشآیىذ پشستاسی خًدسا تشاساس گضاسش مًسد اوتخاب شذٌ ثثت -

 موارد ارزشیابی:        

 نمره(15نمره برگه ارزشیابی)(1

 نمره کل(3نمره ) 6الف(رفتار حرفه ای و مهارت ارتباط: 

 نمره کل(12نمره)24ب(ارزشیابی تخصصی 
 نمره(4(نمره تکالیف )2

 نمره( 75/0الف(گسارش پرستاری)        

 نمره( 1) معرفی مورد همراه با فرآینذ پرستاریب(        

 (نمره 75/0ج(گسارش کار روزانه)        

 نمره( 5/1(فعالیت های آموزشی علمی)د        
 نمرهPost test (1)نمره (3

 

 تبسیخ ٍ اهضبء داًـدَ
 

 اهضبء هذیش گشٍُ      تبسیخ ٍ اهضبء هذسع ثبليٌی            
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 راهنمای ثبت فعالیت ها

 :case reportنحوه نگارش 

 ًسد خًد سا تٍ تشتیة قسمت َای ریل ثثت ومائیذ.لطفا گضاسش م

 آهَصؿی هَسد  یك هؼشفی

 بیمار مبتال به سل معرفی: مثال
 ًبم اػتبدپشًٍذُ، ؿوبسُ ثيوبس، ًبم تلفي، ٍ ایويل داًـدَ، ًبم ػٌَاى،: اٍ  كفحِ

 ثيوبسی دسثبسُ ؿشحی ٍ آى ؿيَع یب ثشٍص هيضاى ٍ هـکل اّويت: هقذهِالف( 
 هحل صًذگیتبّل، ػي،خٌغ،گشٍُ خًَی،تحليالت ،ؿبهل ثشسػی ٍ ؿٌبخت ثيوبس) :هَسد ة( هؼشفی

،ػبثقِ ثيوبسی دسثيوبسػتبى ػلت هشاخؼِ،ػالئن ثيوبسی،ػالئن حيبتی ، ػبثقِ ثؼتشی ؿذىتبسیخ ٍ،
 ،هَاد هخذس ٍ...( یبػبثقِ هلشف داسٍ،یزاّب،حؼبػيت ثِ داسٍّب ٍ،ػول خشاحیّبی صهيٌِ ای،ػبثقِ 

دسهبًی اًدبم  اقذاهبت قغؼی، تـخيق ،پضؿك اٍليِ تـخيق ،توبهی ػيؼتن ّبکی هؼبیٌِ فيضی
 یيشعجيؼی یب ٍ عجيؼی دسثبسُ تَضيح ّوشاُ ثِ ّب گشافی ٍ آصهبیـبت ،)ػول خشاحی ، داسٍّب ٍ...(ؿذُ
  ثَدى

ج( فشآیٌذ پشػتبسی: ثشاػبع ػالئن هَخَد دس ثيوبس)ؿبهل تـخيق پشػتبسی ،اّذاف، تذاثيشپشػتبسی 
 ٍ اخشای آًْب ٍ دسًْبیت اسصؿيبثی هی ثبؿذ(

 هَسد ًکبت تشیي ، ثجت هْن ؿذُ هؼشفی هَسد دس تَخِ قبثل ًکبت  ثِ اؿبسُ: د( ثحگ ٍ ًتيدِ گيشی
 گضاسؽ ایي اص ؿوب یبدگيشی ٍ

 هشثَعِ پضؿك یب ٍ پشػٌل ٍ خبًَادُ ّوکبسی اص لضٍم كَست دس: تـکش ٍ تقذیش

 ضشٍسی ًٍکَس دػتَسالؼول عجق ًگبسؽ آئيي ًکبت سػبیت ٍ بدُ ؿذُهٌبثغ اػتف دقيق ركش: هٌبثغُ( 
 . اػت

 

 نحوه نگارش فرآینذ پرستاری

 .لطفا فشآیىذ پشستاسی خًد سا تٍ صًست ریل ثثت ومائیذ
 اسصؿيبثی تذاثيشپشػتبسی ٍ اخشا )ثشآیٌذ هَسد اًتظبس(اّذاف تـخيق پشػتبسی

احتمال اختالل درسالمت پًست ي 

ط با بی حزکتی ي بافت درارتبا

CBR بًدن بیمار 

بیمار درطًل مدت بستزی 

 دچارهیچ گًوه سخم بستز،قزمشی،

التهاب، روگ پزیدگی یا وکزيس بافت 

 دروًاحی تحت فشاروشًد.

بزرسی پًست وًاحی تحت فشار  -

 درهزشیف

 ساعت2هز بیمار تغییز يضعیت-

خشک بًدن مالفه های بیمار ي -

 وداشته چیه ي چزيک 

  ي......

 بیمار درطًل مدت بستزی دچار

 هیچ گًوه سخم بستز،قزمشی،

التهاب، روگ پزیدگی یا وکزيس بافت 

 وداشت.دروًاحی تحت فشار

 


