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مقدمه
پيـشفتٟبي حٛص ٜدا٘ؾ  ٚفٙبٚسي دس ٔشالجتٞبي ثٟذاؿتي ،چبِؾٞبي فٕذٜاي سا پيؾ سٚي پشػتتبساٖ لتشاس داد ٜاػتت
تٕبٔي پشػتبساٖ ،كشف٘ؾش اص تخلق خٛد ،دس فقبِيتٞتبي وتبسي ختٛد ثتب چتبِؾٞتبي اخقلتي ٔٛارت ٝؿتذ ،ٜثتشاي
تلٕيٌٓيشي دس ٘مؾٞبي ػٙتي  ٚرذيذ خٛد ٘يبصٔٙذ دا٘ؾ فشدي ٔ ٚـبٚسٌ ٜشٞٚي ٞؼتٙذ ٍٕٞبٖ ثش ايٗ تٛافك ٞؼتٙذ
و ٝثشخٛسداسي اص حؼبػيتٞبي اخقلي يىي اص ّٔضٔٚبت فّٕىشد پشػتتبساٖ اػتت ٔؼتتِيتٞتبي اخقلتي پشػتتبساٖ دس
فّٕىشد ٔ ٚشالجت ٔؼتّضْ ايٗ اػت و ٝايـبٖ اص ثبٚسٞبي خٛد ٔغّـ ثتٛدٕٞ ،ٜچٙتيٗ ٔجتب٘ي  ٚاكت َٛتلّيتُ اخقلتي ٚ
تلٕيٓ ٌيشي ث ٝكٛست ٔٙؼزٓ؛ تذٚيٗ ؿذ ٚ ٜدس دػتشع ثبؿٙذ آييٗٞب (يب وذٞب)ي اخقلي سإٙٞتبٞتبي ٘ؾتبْٔٙتذي
ثشاي ؿىُ دٞي سفتبس اخقلي اػت اص ػٛي ديٍش ،چبِؾٞبيي وٞ ٝش پشػتبس ثب آٖ سٚثٝس ٚاػت اص فشٍٙٞي ثت ٝفشٙٞتً
ديٍش ٔتفبٚت خٛاٞذ ثٛد آييٗ اخقق دس پشػتبسي ثٝعٛس ٔؼتميٓ ثش فّٕىتشد پشػتتبس دس ٔشالجتت اص ثيٕتبس تٕشوتض داسد
ٚالقيت ايٗ اػت و ٝدس ا٘زبْ ٞشيه اص ٚؽبئف پشػتبسئٕ ،ىٗ اػت ٔمٛالت ثلج ثشاٍ٘يض اخقلي ايزبد ؿٛد
دس ربٔقٔ ٝب ثب فشٚ ًٙٞاالي ايشا٘يتبػقٔي ،پشػتبسي ثيٕبس فجبدت ٔلؼٛة ٔي ؿٛد آيبت  ٚاحبيتج ٔتقتذدي ثتش اسصؽ
ٚاالي ٔشالجت اص ثيٕبساٖ تبويذ داس٘ذ و ٝتزّي آٖ دس حشفٝي پشػتبسي اػت ٘بٍٔزاسي سٚص ٚالدت حضشت صيٙت(ع) ثٝ
فٛٙاٖ سٚص پشػتبس افتخبسي ثضسي ثشاي ايٗ لـش اسصؿٕٙذ اػت و ٝثش ربيٍبٚ ٜاالي آ٘بٖ كلّٔ ٝتيٌتزاسد ٞشچٙتذ اكتَٛ
وّي  ٚاسصؿٟبي ا٘ؼب٘ي حبوٓ ثش حشف ٝپشػتبسي ٔٛسد تأييذ اػقْ اػت أب ثب تٛر ٝث ٝؽشايف خبف اخقلي ٔ ٚقٛٙي وتٝ
دس اخقق اػقٔي ٔـٟٛد اػتٛٔ ،اسد ريُ ث ٝفٛٙاٖ ٔجب٘ي اسصؿي اػقٔي-ايشا٘ي دس حشف ٝپشػتبسي ،لبثُ اػتٙبد اػت:
 ثٙب ث ٝآيبت وشيٕ ٝلشآٖ ٔشم  ٚؿفبء دس دػت پشٚسدٌبس ٔتقبَ اػت ِ ٚزا پشػتبس دس تٕبْ ؿشايظ ٚؽبيف ٔلِٛتٝ
سا ثب تٛوُ  ٚاػتقب٘ت اص رات ثبسيتقبِي ث ٝا٘زبْ ٔيسػب٘ذ
 ٕٝٞ ا٘ؼبٟ٘ب اص ؿأٖ  ٚوشأت ٚاالي ا٘ؼب٘ي ثشخٛسداس٘ذ  ٚالصْ اػت دس ٞش حبِتي ٔٛسد احتتشاْ لتشاس ٌيش٘تذ ِٚتي
ثيٕبس  ٚيب فشد ػبِٕي و٘ ٝيبصي دس ساثغ ٝثب ػقٔت خٛد داسد ،ؿبيؼت ٝتٛر ٚ ٝاحتشاْ ٚيظ ٜاي اػت ِتزا تٕتبٔي
ثيٕبساٖ ،ثذ ٖٚدس٘ؾش ٌشفتٗ ٚضقيت ارتٕبفي ،التلتبدي  ٚفشٍٙٞتي ،تٛػتظ پشػتتبس ٔتٛسد احتتشاْ  ٚحٕبيتت
سٚحي_سٚا٘ي لشاس ٔيٌيش٘ذ
 حفؼ حيبت ٞش ا٘ؼبٖ دس ٞش ربيٍبٛٔ ٚ ٜلقيتي و ٝثبؿذ ٚؽيفٞ ٝش ٔؼّٕب٘ي اػت ِٚتي پشػتتبس ثٛاػتغ ٝتمجتُ
ٔؼئِٛيتي ٚيظ ،ٜدس لجبَ ٘فغ ٚربٖ ثيٕبس ٔؼئ َٛخٛاٞذ ثٛد الصْ اػت آي ٝؿتشيف( ٝػتٛسٔ ٜبئتذٕٞ )32 ٜتٛاسٜ
ٔذ٘ؾش ثبؿذ و٘ ٝزبت ربٖ يه ا٘ؼبٖ سا ثشاثش ثب احيبء تٕبْ ا٘ؼبٟ٘ب دا٘ؼت ٝاػت
 تمٛيت سٚحي ٔ ٚقٛٙي ثيٕبس اص ٔٙؾش اػقْ دس ثٟجٛد ا ٚتأحيش ٌزاس اػت ِزا ٚؽيف ٝاخقلي پشػتبس اػت و ٝثيٕبس
سا دِذاسي داد ٚ ٜصٔي ٝٙسا ثشاي پزيشؽ ٕٞشا ٜثب عيت ٘فغ ثيٕبسي فشا ٓٞوٙذ
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دس صٔبٖ ٔقبكش  ٚدس دٚسٞ ٜـت ػبِ ٝر ًٙتلٕيّي ،وـٛس ٔب ؿبٞذ ايخبس  ٚفذاوبسي فؾيٓ پشػتتبساٖ دس دفتبؿ اص ويتبٖ
ٔي ٟٗاػقٔي ثٛد ٜاػت و ٝاٍِٞٛب  ٚاػغٛسٞ ٜبي ايٗ دٚساٖ ٔيتٛا٘ٙذ اِٟبْ ثختؾ اسصؽٞتبي ٚاالي اختقق پشػتتبسي
ثبؿٙذ
تذٚيٗ سإٙٞبي وـٛسي اخقق دس پظٞٚؾ (وذٞبي ٌ26ب٘ )ٝدس ػبَ  ٚ 1378سإٙٞبٞبي اختلبكي اختقق دس پتظٞٚؾ
(ٙٔ ٚ )1384ـٛس ربٔـ حمٛق ثيٕبس (ٕٞٝ٘ٛ٘ )1388بيي اص اػٙبد اخقلي ٔجتٙي ثش فش ًٙٞايشا٘ي  ٚاػقٔي ٞؼتٙذ ايٗ
آييٗ دس ساػتبي تىٕيُ ٔزٕٛفٝي آييٗٞب  ٚسإٙٞبٞبي اخقلي ٔشتجظ ثب حٛصٜي ػتقٔت دس رٕٟتٛسي اػتقٔي ايتشاٖ
تذٚيٗ ؿذ ٜاػت ٔخبعجبٖ ايٗ آييٗ فجبست اص تٕبٔي ؿبغّيٗ حشفٝي پشػتبسي دس حٛصٜٞبي خذٔبت آٔٛصؿي ،پظٞٚـي،
ٔذيشيتي ،ثٟذاؿتي  ٚثبِيٙي ،دس تٕبٔي سدٜٞبٔ ،يثبؿذ ايٗ آييٗ دس فٛاكُ صٔب٘ي ٔمتضيٛٔ ،سد تزذيذ٘ؾش  ٚثٝسٚص سػب٘ي لشاس
خٛاٞذ ٌشفت ٕٞچٙيٗ ثبيذ دس ثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي  ٚثبصآٔٛصي پشػتبساٖ – دس تٕتبٔي سدٜٞتبي تللتيّي  ٚآٔٛصؿتي – ٌٙزب٘تذٜ
ؿٛد
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ارزش ها
پشػتبساٖ ٔؼِٚٛيت داس٘ذ دس حيغ ٝؿغّي خٛد ثش ٔجٙبي اسصؽ ٞبي حشف ٝاي تلٕيٓ ٌيشي  ٚفقبِيتت وٙٙتذ اسصؽ ٞتب ٔفتبٞيٕي
ٞؼتٙذ و ٝراتأ اسصؿٕٙذ٘ذ  ٚتٛػظ فشد يب ربٔقٔ ٝجٙب ٔ ٚقن دسػتي ٘ ٚبدسػتي افٕبَ لشاس ٔي ٌيش٘ذ دس حشف ٝپشػتبسي ٘يتض ،ثتب
تٛر ٝث ٝربيٍبٚ ٜاالي آٖ ،اسصؽ ٞبي حشف ٝاي تٛػظ ا٘زٕٗ ٞب  ٚػبصٔبٖ ٞبي حشفٝاي ٔقيٗ ؿذ ٜا٘ذ دس وـتٛس ٔتب تقتبِيٓ ديتٗ
ٔجيٗ اػقْ٘ ٚ ،يض لب٘ ٖٛاػبػي دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد ،حذٚد ٔ ٚشصٞبي فُٕ سا ٔقيٗ ٔيٕ٘بيٙذ اسصؽٞبي اخقلي دس فيٗ ا٘غجبق ثب
ٔجب٘ي ديٙي ،فشأّّي  ٚرٟبٖ ؿٕٞ َٛؼتٙذ ٟٔٓتشيٗ اسصؽ ٞبيي و ٝدس حشف ٝپشػتبسي ثبيذ ٔٛسد ِلبػ لشاس ٌيشد فجبستٙذ اص:
 1احتشاْ ثٔ ٝذدر ٛثيٕبس  ٚحفؼ ؿأٖ  ٚوشأت ا٘ؼب٘ي
ٛ٘ 2فذٚػتي ٕٞ ٚذِي
 3پبيجٙذي ث ٝتقٟذات حشف ٝاي
 4پبػخٍٛيي ٔ ،ؼِٚٛيت پزيشي ٚ ٚرذاٖ وبسي
 5فذاِت دس خذٔت سػب٘ي
 6تقٟذ ث ٝكذالت ٚ ٚفبداسي
 7حفؼ حشيٓ خلٛكي ثيٕبساٖ  ٚتقٟذ ث ٝساصداسي  ٚأب٘تذاسي
 8استمبء كقحيت فّٕي  ٚفّٕي ث ٝعٛس ٔذاْٚ
 9استمب آٌبٞي اص ٔمشسات حشف ٝاي  ٚدػتٛساِقُٕ ٞبي اخقلي  ٚسفبيت آٖ ٞب
 11احتشاْ ٔتمبثُ ثب ػبيش اسائٝدٙٞذٌبٖ ٔشالجت ػقٔت  ٚثشلشاسي استجبط ٔٙبػت ثب آ٘بٖ
 11احتشاْ ث ٝاػتمقَ فشدي ٔذدر ٛثيٕبس
 12ؿفمت ٟٔ ٚشثب٘ي
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راهىماهاي اخالقي
 -0پرستار ي جامعه
پشػتبس ثبيذ:
 1دس رٟت استمبي ػقٔت ربٔق ،ٝپيـٍيشي اص ثيٕبسي ٞب ،افبد ٜػقٔت  ٚوبٞؾ دسد  ٚس٘ذ ،وٛؿؾ وٙتذ  ٚآٖ سا سػتبِت اكتّي
خٛد ثذا٘ذ
ٔ 2شالجت پشػتبسي سا كشفٙؾش اص ٘ظادّٔ ،يتٔ ،زٞت ،فش ،ًٙٞرٙغ ،ػٗٚ ،ضقيت التلبدي-ارتٕبفئ ،ؼبئُ ػيبػتي ،ثيٕتبسي
رؼٕي يب سٚحي-سٚا٘ي يب ٞش فبُٔ ديٍشي اسائ ٝدٞذ  ٚدس رٟت حزف ثي فذاِتي ٘ ٚبثشاثشي دس ربٔق ٝثىٛؿذ
ٔ 3شالجت ٞبي پشػتبسي سا ثب سفبيت احتشاْ ث ٝحمٛق ا٘ؼب٘ي  ٚتب حذ أىبٖ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ اسصؽ ٞب ،آداة  ٚسػت ْٛارتٕتبفي،
فشٍٙٞي  ٚافتمبدات ديٙي ٔذدر ٛثيٕبس اساي ٝدٞذ
 4ث ٝربٔق ٝدس صٔيٞ ٝٙبي استمبي ػقٔتي  ٚپيـٍيشي اص ثيٕبسي ٞب آٔٛصؽ دٞذ  ٚايٗ سا اص ٔ ٟٓتشيٗ ٔؼِٚٛيت ٞبي خٛد ثذا٘تذ
ٔشالجت پشػتبسي  ٚآٔٛصؽ اػتب٘ذاسد ثبيذ ٔتٙبػت ثب فش ،ًٙٞثبٚسٞب ،اسصؽٞب ٘ ٚيبصٞبي افشاد اساي ٝؿٛد
 5ث ٝچبِؾ ٞب ٔ ٚؼبيُ اخقلي دس ٔليظ ربٔقٔ ٚ ٝليظ وبس و ٝلذاػت حشف ٝپشػتبسي سا ٔخذٚؽ ٔي وٙذ تٛرت ٚ ٝحؼبػتيت
داؿت ،ٝدس ٔٛالـ الصْ سا ٜحُ  ٚپبػخ ٔٙبػت سا پيـٟٙبد دٞذ
 6ضٕٗ ٕٞىبسي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب ػبيش افشادٌ ،شٞ ٜٚب ٟ٘ ٚبدٞبي ارتٕبفي رٟت ثشعشف وشدٖ ٘يبصٞتبي ارتٕتبفي  ٚسفتـ ٔؼتبيُ
اخقلي ٔغشح دس حيغٔ ٝشالجت ٞبي ػقٔت تقؽ وٙذ
 7ثٌ ٝشٞ ٜٚب  ٚافشاد آػيت پزيش اص لجيُ وٛدوبٖ ،ػبِٕٙذاٖ ،افشاد دچبس ٘بتٛا٘ي ٔ ٚقِّٛيت ٞبي رؼٕي ،ثيٕتبساٖ سٚا٘تي ٔ ٚب٘ٙتذ
آٖ ٞب تٛرٚ ٝيظ ٜوٙذ
 8ضٕٗ تٛر ٝث ٝػقٔت دس ػغح ٔلّي ،دس ساػتبي حل َٛاٞذاف ػقٔت دس ػغح ّٔي  ٚرٟب٘ي ٘يض تقؽ ٕٞ ٚىبسي وٙذ
 9دس ثلشاٖ ٞب  ٚحٛادث عجيقي ٕٞچ ٖٛر ،ًٙصِضِ ،ٝػيٌُ ٕٝٞ ،يشي ثيٕبسي ٞب ٔ ٚب٘ٙذ آٖ ٞب ٔؼِٚٛيت ٞب ٚ ٚؽبيف خٛد سا
ثب دس٘ؾش ٌشفتٗ احتيبعبت الصْ ا٘زبْ دٞذ
 -2پرستار ي تعهد حرفهاي
پشػتبس ثبيذ:
ٍٙٞ 1بْ ارشاي ٔذاخقت پشػتبسي  ٚتلٕيٓ ٌيشي ٞبي ثبِيٙئ ،ؼِٚٛيت ٞتبي اخقلتي سا ٕٞب٘ٙتذ ٔؼتِٚٛيت ٞتبي حمتٛلي ٚ
حشف ٝاي دس ٘ؾش ثٍيشد
 2دس حذ ٚؽبيف  ٚاختيبسات خٛد ،دس رٟت فشا ٓٞآٚسدٖ ٔليغي أٗ  ٚػبِٓ ثشاي ٔذدر ٛثيٕبس وٛؿب ثبؿذ
 3ثب حضٛس ثٛٔ ٝلـ ،ا٘زبْ ٚؽبيف حشف ٝاي ث٘ ٝل ٛاحؼٗ ٚ ،حجت دليك  ٚوبُٔ ٔشالجت ٞبي ا٘زبْ ؿذ ،ٜأٙيتت ٔتذدر ٛثيٕبس سا
تأٔيٗ وٙذ
 4ثشاػبع اػتب٘ذاسدٞبي حشف ٝاي حبكُ اص ٘تبيذ تلميمبت ٔقتجش  ٚؿٛاٞذ ٔٛرٛد ،ثٟتتشيٗ ٔشالجتت سا ثتٔ ٝتذدر ٛثيٕبس اسايتٝ
دٞذ
 5تٕبٔي ٔذاخقت پشػتبسي سا ثب حفؼ فضت  ٚاحتشاْ ٔذدر ٛثيٕبس  ٚخب٘ٛادٜي ا ٚا٘زبْ دٞذ
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 6حذاوخش وٛؿؾ خٛد سا ثشاي حفؼ اػشاس ثيٕبس ،سفبيت حشيٓ خلٛكي ا ،ٚاحتشاْ ث ٝاػتمقَ فشدي  ٚوؼت سضبيت آٌبٞب٘ ،ٝثٝ
فُٕ آٚسد
 7ثب ؿٙبػبيي ٌ ٚضاسؽ خغبٞبي حشف ٝاي ٕٞىبساٖ تيٓ دسٔب٘ي اص ثشٚص كذٔبت احتٕبِي ثٔ ٝذدر ٛثيٕبس پيؾ ٌيشي وٙذ
 8دس كٛست خغب دس ٔذاخقت پشػتبسي ،كبدلب٘ ٝثٔ ٝذدر ٛثيٕبس تٛضيح داد ،ٜدس ٞش ؿشايغي ساػتٍٛيي  ٚا٘لبف سا ػش ِٛحتٝ
وبسخٛد لشاس دٞذ
 9تٛا٘بيي ٞبي رؼٕي ،سٚا٘ي ،ارتٕبفي ٔ ٚقٛٙي خٛد سا حفؼ وٙذ  ٚاستمب دٞذ
 11دس رٟت حفؼ كقحيت حشف ٝاي ،دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبي خٛد سا ث ٝسٚص ٍ٘ ٝداسد
 11تٛإ٘ٙذي  ٚدا٘ؾ وبفي ثشاي ٔشالجت ٔتحش  ٚايٕٗ ،ثذ٘ ٖٚؾبست ٔؼتميٓ سا داؿت ،ٝدس ثشاثش الذأبت خٛد پبػخٍ ٛثبؿذ
 12ث ٌٝ٘ٛ ٝاي فُٕ وٙذ و ٝافتجبس  ٚحيخيت حشف ٝاؽ صيش ػتاَ ٘شٚد
 13تٛر ٝداؿت ٝثبؿذ و ٝاص ٘بْ ٛٔ ٚلقيت ٚي رٟت تجّيغ تزبسي ٔللٛالت اػتفبد٘ ٜـٛد
 14اص پزيشؽ ٞشٌٞ ٝ٘ٛذي ٝيب أتيبصي اص ٔذدر ٛثيٕبس يب ثؼتٍبٖ ٚي ،ؤٕ ٝىٗ اػت ٔٛرت ٔقتزٚساتي دس حتبَ يتب آيٙتذ ٜؿتٛد
پشٞيض وٙذ
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 -9پرستار ي ارائه خدمات باليىي
پشػتبس ثبيذ:
خٛد سا ثب روش ٘بْ ،فٛٙاٖ ٘ ٚمؾ حشفٝاي ثٔ ٝذدر ٛثيٕبس ٔقشفي وٙذ
اسائ ٝذاخقت پشػتبسي سا ثب احتشاْ وبُٔ ثٔ ٝذدر ٛثيٕبس  ٚحفؼ ؿبٖ ٚي ا٘زبْ دٞذ
خٛاػتٞٝبي ٔذدر ٛثيٕبس سا كشفٙؾش اص ػٗ ،رٙغ٘ ،ظادٛٔ ،لقيتٚ ،ضقيت التلبدي ،ػجه ص٘ذٌي ،فشٔ ،ًٙٞزٞت ،ثبٚسٞبي
ػيبػي  ٚتٛا٘بيي رؼٕي اٛٔ ،ٚسد تٛرٔ ٚ ٝقحؾ ٝلشاس دٞذ
ٔشالجتٞب سا ٔجتٙي ثش دا٘ؾ سٚص  ٚلضبٚت كليح پشػتبسي ا٘زبْ دٞذ
استجبعي ٕٞشا ٜثب ٔقعفت دس سفتبس  ٚوقْ داؿت ٝثبؿذ ،ث٘ ٝلٛي و ٝثب رّت افتٕبد ٔذدر ٛثيٕبس ثتٛا٘ذ ٘يبصٞب ٍ٘ ٚشا٘ي ٞبي ثيٕبس
سا دسيبثذ
لجُ اص ا٘زبْ ٞشٌٔ ٝ٘ٛذاخقت پشػتبسي ،سضبيت آٌبٞب٘ٝي ثيٕبس يب ػشپشػت لب٘٘ٛي ٚي سا رّت وٙذ دس ٕٞيٗ ساػتب اعقفبت
وبفي دس ٔٛسد الذأبت پشػتبسي سا دس اختيبس ثيٕبس لشاس دٞذ تب ثيٕبس أىبٖ لج َٛيب سد آٌبٞب٘ ٝخذٔبت ٔشالجتي سا داؿت ٝثبؿذ
ٍٙٞبْ اساي ٝيه ٔلل َٛرذيذ يب ثىبسٌيشي آٖ دس ثبِيٗ ،آٌبٞي وبُٔ اص خغشات احتٕبِي آٖ ٚػيّ ٝداؿت ٝثبؿذ ٕٞ ٚچٙيٗ
اعقفبت الصْ دس ٔٛسد فٛايذ ٔ ٚضشات اػتفبد ٜاص آٖ ٔلل َٛسا دس اختيبس ٔذدر ٛثيٕبس ثٍزاسد تب أىبٖ ا٘تخبة آٌبٞب٘ ٝثشاي ٚي
فشا ٓٞؿٛد
آٌب ٜثبؿذ ٞيچ وغ حك ٘ذاسد ث ٝربي يه فشد ثبِغ كقحيت داس ،سضبيت دٞذ  ٚدس ٔٛسد وٛدوبٖ ،حك سضبيت رضء ٔؼِٚٛيتٞبي
ليٓ لب٘٘ٛي اػت
رٟت تٛإ٘ٙذ ػبصي ٔذدر ٛثيٕبس ثب تٛر ٝث ٝعشح ٔشالجتي  ٚثش٘بٔ ٝتشخيق ،ثٔ ٝذدر ٛثيٕبس  ٚخب٘ٛادٚ ٜي آٔٛصؽ دٞذ
ث ٝعٛس اػتخٙبء ،دس ٔٛالـ اٚسطا٘غ و ٝالذاْ دسٔب٘ي دس اػشؿ ٚلت ثشاي حفؼ ص٘ذٌي ٔذدر ٛثيٕبس ضشٚسي اػت ،ثذ ٖٚسضبيت
ثيٕبس الذأبت الصْ سا ؿشٚؿ وٙذ
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دس ؿشايغي ؤ ٝذدر ٛثيٕبس لبدس ث ٝافقْ سضبيت ٘جٛد ،ٜاعقؿ اص خٛاػتٚ ٝي ٘يض أىبٖ پزيش ٘جبؿذ ،ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبي
ٔٛرٛد  ٚثب دس٘ؾش ٌشفتٗ ٔلّلت ٔذدر ٛثيٕبس ٙٔ ،بػتتشيٗ الذاْ سا ثشاي ا ٚا٘زبْ دٞذ
ثشاي ثي خغش ثٛدٖ ٔذاخقت پشػتبسي احتيبعبت الصْ سا ثىبس ثٙذد  ٚدس ٔٛاسد الصْ ايٗ ٔٛضٛؿ سا ثب ػبيش افضبي تيٓ ػقٔت ثٝ
ٔـٛست ٌزاسد
وّي ٝاعقفبتي و ٝدس حيٗ فشايٙذ ٔشالجتي ث ٝدػت آٚسد ٜيب دس اختيبس ا ٚلشاس ٔيٌيشد ،سا ػشّ حشفٝاي تّمي وٙذ ٍٔ ٚش دس ٔٛاسد
ٔزبص ،ثذ ٖٚسضبيت ٔذدر ٛثيٕبس دس اختيبس ديٍشاٖ لشاس ٘ذٞذ
اعقفبت دسٔب٘ي ٔذدر ٛثيٕبس سا تٟٙب ثشاي اٞذاف ٔشتجظ ثب ػقٔت (دسٔبٖ ،پظٞٚؾ)  ٚدس رٟت ٔٙتبفـ ثيٕتبس ٔتٛسد اػتتفبد ٜلتشاس
دٞذ ٕٞچٙيٗ ٔذدر ٛثيٕبس سا ٔغّـ وٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت ثخـي اص اعقفبت پش٘ٚذ ٜثب ػبيش افضبء تيٓ دسٔبٖ رٟت ٔـبٚس ٜدسٔتب٘ي
دس ٔيبٖ ٌزاؿت ٝؿٛد
دس ٔٛاسدي و ٝاص اعقفبت ٔذدر ٛثيٕبس دس صٔيٞ ٝٙبي تلميمبتي  ٚآٔٛصؿي اػتفبدٔ ٜي ؿتٛد ثبيتذ ثتب وؼتت سضتبيت ٚي ثتٛدٚ ٜ
ا٘تـبس اعقفبت ثذ ٖٚدسد ٘بْ يب ٞش ٘ـب٘ي ٔٙزش ث ٝؿٙبػبيي ،كٛست ٌيشد.
ٍٙٞبْ ا٘زبْ ٞش ٔذاخّ ٝپشػتبسي ،ث ٝحشيٓ خلٛكي ٔذدر ٛثيٕبس احتشاْ ثٍزاسد
دس ٔٛاسد فذْ أىبٖ خذٔت سػب٘ي ايذ ٜآَ تب صٔبٖ ثشلشاسي ثش٘بٔ ٝرذيذ دسٔب٘ي اسائ ٝشالجت سا دس ثٟتشيٗ ػغح اص تٛا٘بيي ادأٝ
دٞذ
دس ؿشايظ اٚسطا٘غ خبسد اص ٔليظ وبس ٘يض ث ٝاسائ ٝشالجت اص ثيٕبس يب ٔلذ ْٚثپشداصد
دس كٛست ٘بسضبيتي ٔذدر ٛثيٕبس يب ثشٚص ٔـىُ ،حك ٚي ثشاي تغييش پشػتبس ٔؼ َٚٛيب ػبيش ٔشالجبٖ  ٚدسٔبٍ٘شاٖ سا ٔلتشْ ؿٕشدٜ
 ،دس حذ أىبٖ دس رّت سضبيت ٔذدر ٛثيٕبس تقؽ وٙذ
دس كٛست اعقؿ اص ٔٛاسد فذْ سفبيت اػتب٘ذاسدٞبي ٔشالجتي ،ثٔ ٝمبْ ٔؼِٚٛي و ٝاختيبس وبفي ثشاي اكقح ؿشايظ داؿت ٝثبؿذ
اعقؿ دٞذ
ٞشٌ ٝ٘ٛافتشام ٔ ٚـىُ ثيٕبس سا ثٔ ٝؼ َٚٛثخؾ ٌضاسؽ دٞذ
اص ا٘زبْ الذأبتي ؤ ٝؼتّضْ صيشپب ٌزاسدٖ اك َٛاخقلي ،لب٘٘ٛي  ٚؿشفي ثبؿذ حتي دس كٛست دسخٛاػت ثيٕبس پشٞيض وٙذ

 23دس ثيٕبسا٘ي و ٝسٚصٞبي پبيب٘ي حيبت سا ػپشي ٔي وٙٙذ ،ثشاي پزيشؽ ٚالقيت  ٚثش٘بٔ ٝسيضي ٔٙبػت ثشاي ثشآٚسدٖ
خٛاػتٞ ٝبي ثيٕبس ،اص رّٕ ٝا٘زبْ افٕبَ ٔزٞجي يب حجت ٚكيت ،وٕه ٕٞ ٚىبسي وٙذ
 -4پرستار ي همكاران تيم درماوي
پشػتبس ثبيذ:
 1ثب افضبي تيٓ ػقٔتٔ ،ذدر ٛثيٕبس  ٚخب٘ٛادٚ ٜي ،دس ساػتبي اسائٔ ٝتحشتش  ٚثٟتش ٔذاخقت پشػتبسيٕٞ ،ىبسي ٔ ٚـبسوت وٙذ
ٔ 2ذدر ٛثيٕبس يب تلٕيٓ ٌيش٘ذ ٜربيٍضيٗ سا دس اتخبر تلٕيٕبت دس ٔٛسد ٔذاخقت پشػتبسي ٔـبسوت دٞذ
 3دا٘ؾ  ٚتزشث ٝحشف ٝاي خٛد سا ثب ػبيش ٕٞىبساٖ دس ٔيبٖ ٌزاسد
ثب تيٓ دسٔبٖ استجبط ٔتمبثُ ٔجتٙي ثش افتٕبد ثشلشاس وٙذ
4
ثب ػبيش پشػتبساٖ ،اػبتيذ  ٚدا٘ـزٛيبٖ ثشخٛسد  ٚسفتبسي تٛأْ ثب احتشاْ داؿت ٝثبؿذ
5
 6دس كٛست ثشٚص ٞشٌ ٝ٘ٛتقبسم ٔٙبفـ دس ٍٙٞبْ ٔشالجت اص ٔذدر ٛثيٕبس  ،ثب اِٛٚيت حفؼ حمٛق ٔذدر ٛثيٕبس ،آٖ سا ثتب ٕٞىتبساٖ
اسؿذ ٔ ٚؼِٚٛيٗ خٛد ٔغشح  ٚچبس ٜرٛيي وٙذ
7

 7ثب ػغٛح ٔختّف حشفٝاي ،اص رّٕ ٝػشپشػتبس ،ػشپشػتبس ٘بؽشٔ ،ذيش پشػتبسي  ٚسٚػبي ثخؾ ،استجبط حشف ٝاي تٛاْ ثتب احتتشاْ
ٔتمبثُ ثشلشاس وٙذ
 8دس كٛست ٔٛار ٟٝثب ٞش ٘ٛؿ چبِؾ اخقلي ثشاي تلٕيٓ ٌيشي ثب وٕيت ٝاخقق ثيٕبسػتبٖ ٔـٛست وٙذ
ٔذيش پشػتبسي ثبيذ:
 9دس تٕبٔي اثقبد حشف ٝاي ثشاي ػبيش پشػتبساٖ ث ٝفٛٙاٖ اٍِ ٛفُٕ وٙذ
 11حذاوخش تقؽ خٛد سا دس رٟت وؼت اعٕيٙبٖ اص ا٘تمبَ اعقفبت الصْ لب٘٘ٛي  ٚاخقلي ثٕٞ ٝىبساٖ پشػتبس ا٘زبْ دٞذ
 11ؿشايظ الصْ ثشاي ؿشوت پشػتبساٖ دس دٚسٞ ٜبي آٔٛصؽ ٔذا ْٚسا فشا ٓٞوٙذ
 12ثٙٔ ٝؾٛس حُ ٔقضقت اخقلي حيٗ ٔذاخقت پشػتبسي دس كٛست ٘يبص اص ٔـٛست افتشاد ٔتخلتق دس صٔيٙت ٝاختقق حشفت ٝاي
اػتفبد ٜوٙذ
 13ثش اػبع ػّؼّٔ ٝشاتت دس ساػتبي ٔٙبفـ ٔذدر ٛثيٕبس ٕٞپبي ديٍش ٕٞىبساٖ تقؽ وٙذ
 14ثب ٞذف استمبي ويفيت خذٔبت ،حذاوخش تقؽ خٛد سا دس رٟت حفؼ فضبي ٔٙبػت وبسي  ٚافضايؾ اٍ٘يتض ٜحشفتٝاي پشػتتبساٖ
ث ٝا٘زبْ سػب٘ذ
 15دس فشايٙذ اسصؿيبثي  ٚاستمبي حشف ٝاي پشػتبساٖ ،ضٕٗ سفبيت اػتب٘ذاسدٞبي حشف ٝاي  ٚاك َٛاخقق پشػتبسي ،دس ٔزٕٛف ٝخٛد
ٔٙلفب٘ ٝفُٕ وٙذ
 -5پرستار ،آمًزش ي پژيهص
ٔ 1ذسع پشػتبسي ثبيذ ثيـتشيٗ تقؽ خٛد سا دس رٟت آٌب ٜثٛدٖ اص دا٘ؾ سٚص  ٚاستمبء دا٘ؾ  ٚفّٕىشد اخقلي ختٛد ثت ٝفٕتُ
آٚسد
 2ساثغ ٝاػتبد  ٚدا٘ـز ٛدس ٔليظ ٞبي فّٕي ،آٔٛصؿي  ٚتلميمبتي،ثبيذ ٔجتٙي ثش ؿبٖ  ٚاخقق حشف ٝاي تٛاْ ثب احتشاْ ثبؿذ
ٔ 3ذسع پشػتبسي ثبيذ دس ساػتبي استمبء دا٘ؾ ٟٔ ٚبست دا٘ـزٛيبٖ  ٚاستمبء فّٕىشد اخقلي  ٚحشف ٝاي آ٘بٖ تقؽ وٙذ
 4دس ٔٛاسد اػتفبد ٜاص ثيٕبس دس آٔٛصؽ دا٘ـزٛيبٖ ،حمٛق ثيٕبس ٔ ٚقحؾبت اخقلي ٔشتجظ ،ثبيذثت ٝعتٛس دليتك ٚوبٔتُ سفبيتت
ؿٛد
 5دس كٛست فذْ ٕٞىبسي ٔذدر ٛثيٕبس يب خب٘ٛادٚ ٜي دس آٔٛصؽ دا٘ـز٘ ،ٛجبيذ س٘ٚذ اساي ٝخذٔبت ث ٝا ٚتلت تبحيش لشاس ٌيشد
 6دس ساػتبي استمبء خذٔبت ػقٔت ،ويفيت دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي پشػتبساٖ،سإٙٞبٞب  ٚاػتب٘ذاسدٞبي ٔٛرٛد ،ثبيذ ثت ٝعتٛس ٔؼتتٕش
ٔٛسد ثشسػي ٚثبصٍ٘شي لشاس ٌيشد
 7دس كٛست فقبِيت دس حٛص ٜپظٞٚؾ ،پشػتبس ثبيذ ضٕٗ ٌزسا٘ذٖ دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي الصْ ،اص اك ٚ َٛلٛافذ پتظٞٚؾ ٔغّتـ  ٚثتب
سإٙٞبٞبي اخقق دس پظٞٚؾ فٕٔٛي  ٚاختلبكي وـٛسي آؿٙب  ٚث ٝآٖٞب ّٔتضْ ثبؿذ
 8پشػتبس ٘جبيذ اص ربيٍب ٜحشف ٝاي خٛد ثشاي ٔتمبفذ وشدٖ ٔذدر ٛثيٕبس ثشاي ؿشوت دس تلميك اػتفبد ٜوٙذ
 9فذْ پزيشؽ ٔـبسوت دس تلميك اص ػٛي ثيٕبس يب خب٘ٛاد ٜا٘ ٚجبيذ س٘ٚذ اسائ ٝذاخقت پشػتبسي سا تلت تبحيش لشاس دٞذ
 11پشػتبس ثبِيٙي ثبيذ ثشاي استمبي ٟٔبستٞب  ٚؽشفيتٞبي ثبِيٙي دا٘ـزٛيبٖ پشػتبسي ٔ ٚبٔبيي تقؽ وٙذ
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ايه آئيه وامه با وظارت علمي اجرايي جىاب آقاي دوتش ثبلش السيزب٘ي ٕٞ ٚىبسي ؿٛساي ػيبػتٍزاسي ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ
 ٚآٔٛصؽ پضؿىئ ،شوض تلميمبت اخقق  ٚتبسيخ پضؿىي ،دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىي تٟشاٖ ،ػبصٔبٖ ٘ؾبْ پشػتبسي وُ وـٛس،دفتش لبئٓ
ٔمبْ ٚصيشدس أٛس پشػتبسي ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي ،فشٍٙٞؼتبٖ فّ ْٛپضؿىي وـٛس  ٚثٛسد پشػتبسي ٚصاست
ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي تٟي ٚ ٝتذٚيٗ ٌـت ٝاػت
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