تئٛرعیٗ پزعتبری ٔتِٛذ ٘یٛیٛرن  ٚثٟتزیٗ ٔزثی درأز لٛا٘یٗ
ثٟذاؽتی اجتٕبعی عجذاِ ٝآرسٚی اعتمالَ  ٚؽزایظ وبٔال حزف ٝای ثزای پزعتبراٖ را در
عز داؽت أ ٚعتمذ اعت ثزای ایٙى ٝپزعتبر تٕبْ حبالت حزف ٝای خٛد را ث ٝدعت آٚرد ثبیذ
یه پبی ٝعّٕی لٛی داؽت ٝثبؽذ

أ ٚؾىالت ٌ 21ب٘ ٝرا ثزای ارسؽیبثی در ٘ظز ٌزفت  ٚاس رٚیىزد حُ ٔؾىُ ثزای ٔؾىالت
پزعتبری اعتفبدٕٛ٘ ٜد ٕٞ ٚچٙیٗ ثز اعبط ٞزْ ٘یبسٞبی اعبعی ٔبسِٔ ٛزاحُ تىبُٔ
اریىغ ٖٛاعتفبدٕٛ٘ ٜد ا ٚثیبٖ ٔی وٙذ ٔؾىالت پزعتبری ٚضعیت ٞبیی ٞغتٙذ و ٝفزد ثب
آٖ ٔٛاج ٝثٛد ٚ ٜپزعتبری ثب اعتفبد ٜاس فزایٙذ حُ ٔؾىُ ثزای ثزعزف وزدٖ ایٗ ٘یبس ٚ
رعیذٖ ٔذدج ٛث ٝعبِی تزیٗ عّٕىزد ٕٔىٗ الذاْ ٔی ٕ٘بیذ .
ٚی ٔزالجت ٔٙحضز ث ٝفزد اس ثیٕبر را در پزعتبری ٔٔ ٟٓی دا٘ذ  ٚتبویذ وزد ٜاعت ؤ ٝزوش
ثمُ پزعتبری ٔؾىالت ثیٕبر یب ٔذدجٛعت .

ایٗ ٔؾىالت در ثیٕبراٖ ث 4 ٝدعت ٝتمغیٓ ٔی ؽٛد
٘ -1یبس ٞبی ٔزالجتی پبی ٝثزای  ٕٝٞثیٕبراٖ )(Basic care needs
٘ -2یبسٞبی ٔزالجتی ٍٟ٘ذار٘ذ(Sustenal care needs( ٜ
٘ -3یبسٞبی ٔزالجتی درٔب٘ی )(Remedial Care needs
٘ -4یبسٞبی ٔزالجتی تجذیذ پذیز )(Restoratire care needs

 -1حفظ ثٟذاؽت  ٚراحتی جغٕی
 -2تبٔیٗ حذاوثز فعبِیتٚ ،رسػ ،اعتزاحت  ٚخٛاة
 -3ارتمبی ایٕٙی  ٚپیؾٍیزی اس فذٔبت ،تقبدفبت  ٚعبیز آعیت ٞب  ٚپیؾٍیزی اس عف٘ٛت
 -4حفظ ٔىب٘یشْ ٞبی ٔٙبعت جغٕی  ٚپیؾٍیزی  ٚافالح ثذؽىّی ٞب

 -5تغٟیُ حفظ اوغیضٖ رعب٘ی ث ٕٝٞ ٝعّٞ َٛبی ثذٖ
 -6تغٟیُ حفظ تغذی ٝثزای تٕبْ عّٞ َٛبی ثذٖ
 -7تغٟیُ حفظ دفع

 -8تغٟیُ حفظ تعبدَ ٔبیعبت  ٚاِىتزِٚیت ٞب
 -9ؽٙبعبیی پبعخ ٞبی فیشیِٛٛصیىی ثذٖ ث ٝؽزایظ ثیٕبری
 -10تغٟیُ حفظ ٔىب٘یشْ ٞبی تٙظیٓ وٙٙذ ٚ ٜعّٕىزدی
 -11تغٟیُ حفظ عّٕىزد ٞبی حغی

 -12تجییٗ پذیزػ ٚاوٙؼ ٞب  ٚاحغبعبت  ٚتجزثیبت ٔثجت ٙٔ ٚفی
 -13تعییٗ  ٚپذیزػ ارتجبعبت ثیٗ فزدی در سٔبٖ ثیٕبری جغٕی  ٚرٚا٘ی
 -14تغٟیُ  ٚحفظ ارتجبط والٔی  ٚغیز والٔی ٔٛثز

 -15ارتمب  ٚتٛعع ٝارتجبعبت ثیٗ فزدی خالق
 -16تغٟیُ پیؾزفت جٟت دعتیبثی ث ٝاٞذاف رٚحب٘ی ٔؾخـ

 -17ایجاد ي حفظ یک محیط درماوی
 -18تغٟیُ آٌبٞی اس خٛد ث ٝعٛٙاٖ فزدی ثب ٘یبسٞبی تىبّٔی ،احغبعی ٚ
جغٕی ٔختّف

 -19پذیزػ حذاوثز ٞذف ٞبی ٕٔىٗ در وبٞؼ ٔحذٚدیت ٞبی جغٕی  ٚاحغبعی ي
 -20اعتفبد ٜاس ٔٙبثع ٔٛجٛد ث ٝعٛٙاٖ یه وٕه ثزای حُ ٔؾىالت ایجبد ؽذ ٜثٚ ٝعیّ ٝثیٕبری
 -21درن ٘مؼ ٔؾىالت اجتٕبعی ث ٝعٛٙاٖ فبوتٛرٞبی ٔذاخّ ٝوٙٙذ ٜدر عُّ ثیٕبری

ئتٛری عجذاِ ٝثزای تعییٗ ٔؾىالت ثیٕبراٖ ٔ 10زحّ ٝرا ثیبٖ ٔی وٙذ  -1 :ؽٙبعبیی ثیٕبر

 -2دعت ٝثٙذی اعالعبت ٔٛجٛد ٔ ٚزثٛط
 -3یىغبٖ عبسی احتٕبالت ارائ ٝؽذ ٜثٚ ٝعیّ ٝثیٕبراٖ در راثغ ٝثب ٔؾىالت پزعتبری ٔؾبثٝ
 -4تعییٗ ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ی
ٕٞ -5بٕٛ٘ ًٙٞدٖ  ٚافالح ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ی ٔغبثك ثب ثیٕبر
 -6اعٕیٙبٖ یبفتٗ اس درن  ٚدریبفت ثیٕبر اس ٔؾىالت پزعتبری

 -7تذأ ْٚؾبٞذ ٚ ٜارسؽیبثی ثیٕبر ثغٛر ٔذا ْٚثزای تعییٗ ٍ٘زػ ٞب ٘ ٚؾب٘ٞ ٝبی ٔٛثز ثز رفتبرػ
 -8ثزرعی ٚ ٚاوٙؼ ٞب  ٚعىظ اِعُٕ ٞبی ثیٕبر  ٚخب٘ٛاد ٜاػ اس ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ی ٔ ٚیشاٖ درٌیزی آٟ٘ب
در ایٗ ثز٘بٔٝ
 -9تعییٗ ایٙى ٝپزعتبراٖ چغٛر ٔؾىالت پزعتبری ثیٕبراٖ را احغبط ٔی وٙٙذ
 -10ثحث  ٚتٛعع ٝیه ثز٘بٔٔ ٝزالجت پزعتبری جبٔع

عجذأِٟ 11 ٝبرت ثزای ؽٙبعبیی ٔؾىالت پزعتبری تٛعظ پزعتبراٖ ثیبٖ وزد: ٜ

ٔ -1ؾبٞذٚ ٜضعیت عالٔتی

ٞ -7ذایت فعبِیت ٞب ٙٔ ٚبثع ا٘غب٘ی

ٟٔ -2برت ٞبی ارتجبعی

 -8ثز٘بٔ ٝریشی  ٚعبسٔب٘ذٞی فعبِیت ٞب

 -3اعتفبد ٜاس ٔٙبثع ا٘غب٘ی

 -9اعتفبد ٜاس ٟٔبرت ٞبی ٔزالجتی

 -4حُ ٔغئّٝ

 -10اعتفبد ٜاس ٔٙبثع  ٚرٚػ ٞب

 -5وبرثزد دا٘ؼ

 -11فزایٙذ پزعتبری

 -6آٔٛسػ ث ٝثیٕبر  ٚخب٘ٛاد ٜاػ

عجذاِ ٝپزعتبری را در خذٔت ث ٝافزاد  ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب  ٚثٙبثزایٗ خذٔت ث ٝجبٔعٔ ٝی دا٘ذ پزعتبری را
عّٓ ٙٞ ٚز ٔی دا٘ذ  ٚرإٙٞبیی را ثزای اعتفبد ٜپزعتبراٖ در تعییٗ حُ ٔؾىالت ثیٕبراٖ ارائ ٝوزدٜ
اعت عجذاِ ٝ٘ ٝتٟٙب ث ٝعٛر ٚاضح تقٛیز پزعتبری را ؤٟ ٝزثبٖ ٔ ٚزالجت وٙٙذ ٜاعت را ارائٔ ٝی وٙذ
ثّىٚ ٝی ٔعتمذ اعت پزعتبر فزدی ثبٛٞػ – ثب ِیبلت  ٚثب ٟٔبرت اعت و ٝث ٝخقٛؿ ثزای فزآٞ
وزدٖ خذٔت ث ٝثیٕبر آٔبد ٜؽذ ٜاعت.
فزایٙذ پزعتبری را ث ٝعٛٙاٖ حُ ٔؾىُ ٔی دا٘ذ ٔ.ؾبٞذٔ ٜغتمیٓ ٘یبسٞبی آؽىبر ٕٔىٗ اعت أب

تعییٗ ٘یبسٞبی پٟٙبٖ ث ٝتجحز در ٟٔبرت ٞبی ارتجبعی  ٚتعبُٔ ثب ثیٕبر ٘یبس دارد.
اي معتقذ است کٍ پزضکان بٍ داوص بیطتز دربارٌ پیطگیزی ي باستًاوی وسبت بٍ پزستاران

ویاس داروذ در ضمه پزستاران ویش بایذ دربارٌ پیطگیزی ي باستًاوی اطالعاتی داضتٍ باضىذ

ٔ -1ؾىالت آؽىبر ( ٔؾىالت جغٕی) ٔ -2ؾىُ پٟٙبٖ (اجتٕبعی  ٚرٚا٘ی)
عجذاِ ٝثیبٖ ٔی وٙذ ؤ ٝؾىُ پزعتبری ٚضعیتی اعت و ٝثیٕبر یب خب٘ٛاد ٜا ٚدر آٖ لزار داؽتٚ ٝ
پزعتبر ٔی تٛا٘ذ ث ٝفٛرت آؽىبر یب پٟٙبٖ اس عزیك ا٘جبْ اعٕبَ حزف ٝای اػ ث ٝآٟ٘ب وٕه وٙذ تب آٖ

ٔٛلعیت تبٔیٗ ؽٛد .

حُ ٔغئّ ٝؽبُٔ فزایٙذ ؽٙبعبیی ٔؾىالت آَؽىبر یب پٟٙبٖ  ٚتجشی ٚ ٝتحّیُ  ٚا٘تخبة راٞ ٜبی
ٔٙبعت ثزای حُ ٔؾىالت اعت .
عبذاله معتقذ است که اگر فراینذ حل مشکل به درستی در مورد بیمار اجرا نشود بیمار
مراقبت مطلوبی دریافت نخواهذ کرد
ٚی رٚػ ٔقبحج ٝو ٝثبعث ایجبد پبعخ ٞبی ثبس اس جب٘ت ثیٕبر ٔی ؽٛد را ٔٛثز تزیٗ رٚػ ثزای

ؽٙبعبیی ٔؾىالت پزعتبری ٔی دا٘ذ .

ثیٕبر فزدی اعت و ٝدارای ٘یبسٞبی جغٕی ،رٚحی  ٚاجتٕبعی ثٛد ٜؤ ٝی تٛا٘ذ ث ٝفٛرت آؽىبرا (
٘یبسٞبی جغٕی )  ٚیب پٟٙبٖ( ٘یبسٞبی رٚا٘ی – اجتٕبعی) ثبؽذ اس ٘ظز ٚی تٕبْ افزاد دارای ظزفیت
یبدٌیزی  ٚوٕه ث ٝخٛد ٞغتٙذ .
بٍ دلیل ایىکٍ ضىاسایی ایه ویاس َا ي بیماران در حالت کما ي یا اطفال بذين کمک
خاوًادٌ ضان مطکل است لذا استفادٌ اس ایه مذل ممکه است در ایه افزاد با مطکل
مًاجٍ ضًد .
ایٗ ٔذَ ٔغزح ٔی وٙذ و ٝثب حُ ٞز ٔؾىُ ؽخـ ثٚ ٝضعیت عبِٓ  ٚیب ٚضعیتی ؤ ٝی تٛا٘ذ
عبسٌبری یب ٔمبثّ ٝپیذا وٙذ ثز ٔی ٌزدد ثٙبثزایٗ ایذ ٜوّیت ) (Holismدر ایٗ ٔذَ ٚجٛد ٘ذارد .

( Holismایذٌ کلیت) می گًیذ کل در طبیعت عامل مطخصی است ي ومی تًان آن
را تبذیل بٍ مجمًعٍ اجشاء خًد کزد

در ٔذَ عجذاِ ٝتٕبْ اؽخبؿ دارای تٛا٘بیی وٕه ث ٝخٛد  ٚظزفیت

یبدٌیزی ٞغتٙذ و ٝاس یه فزد ث ٝفزد دیٍز فزق ٔی وٙذ.

عالٔت ٍٙٞ :بٔی و ٝفزد ٘یبس ٞبی تبٔیٗ ٘ؾذ ٚ ٜاختالالت ٚالعی یب پیؼ ثیٙی ؽذ٘ ٜذاؽت ٝثبؽذ .

ٔحیظ ٔفٟٔٛی اعت و ٝحذالُ ثحث راجع ث ٝآٖ ؽذ ٜاعت {ٌشی }17 ٝٙاس ٔؾىالت ٌ 21ب٘ ٝثٝ
ٔف ْٟٛایجبد یه ٔحیظ درٔب٘ی اؽبر ٜوزد ٜاعت وٌ ٝفت ٝثیٕبر ثب ٔحیظ خٛد در تعبُٔ ثٛد ٚ ٜپزعتبر
٘یش ثخؾی اس ٔحیظ

اعت(.اٌز پزعتبر حبِت ٔٙفی  ٚثذ ث ٝثیٕبر ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ دٞذ فضب ٔٙفی ٔی ؽٛد)

ٕٞچٙیٗ ٌفت ٝاعت ؤ ٝحیظ ؽبُٔ خب٘ٛاد ٜاعت و ٝفزد اس آٖ ٚارد ثیٕبرعتبٖ ٔی ؽٛد ٚی ثیبٖ ٔی

وٙذ و ٝفعبِیت پزعتبر اس چبرچٛة ثیٕبرعتبٖ خبرج ؽذ ٜاعت  ٚجبٔع ٝرا ٘یش در ثز ٔی ٌیزد .اٚ
ٔعتمذ اعت و ٝپزعتبری ٔحذٚد ث ٝتعییٗ ٔؾىالت ثیٕبراٖ ثغتزی در ثیٕبرعتبٖ ٘یغت.

درماوُای پزستاری در مذل عبذالٍ ضامل
-1مزاقبت َای پیطگیزی (بُذاضت ،امىیت ،يرسش ،استزاحت)
 -2مزاقبت َای وگُذاروذٌ (رياوی ،اجتماعی)
 -3مزاقبت َای درماوی (وظارت بز اکسیژن رساوی ،تغذیٍ)
 -4مزاقبت اصالحی (ساسش با بیماری ي ساسش با سوذگی)

 -1وب٘ ٖٛپزعتبری ٔؾىالت ثیٕبر ٔ ٚذدج ٛاعت و ٝثز ثیٕبر ٔ ٚؾىالت ٚی ٔتٕزوش اعت
٘ -2یبسٞبی ثیٕبر  ٚتبٔیٗ ایٗ ٘یبس ٞب اس عزیك خذٔبت پزعتبری تٟٙب دِیُ ثزای حزف ٝپزعتبری اعت

و ٝاس جشئیبت ث ٝحبِت عٕٔٛی ٔی رعذ اعتفبدٕٛ٘ ٜدٜ
عجذاِ ٝاس ٔؾبٞذات ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝلجال در ٔغبِعبت ٔختّف ارائ ٝؽذ ٜثٛد ث ٝعٛٙاٖ اعبعی ثزای ٘ؾب٘ٝ
ؽٙبعی اعتفبد ٜوزد ٜاعت .

; عجذاِ ٝدر چٟبرچٛة پٙذاؽتی اس اٍِٛی ٘یبسٞب اعتفبد ٜوزد ٜاعت
 ٔؾىالت پزعتبری ٌ 21ب٘ ٝرا ثزای آٔٛسػ  ٚارسؽیبثی در-

٘ظز ٌزفت ٚ ٝتٕزوش ثز رٚػ حُ ٔغئّ ٝدارد

 أ ٚعتمذ ثٛد و ٝپزعتبر ثبیذ یه پبی ٝعّٕی لٛی داؽت ٝثبؽذ و ٝاس وٙتزَ-

پشؽىی دٚر  ٚث ٝعٕت فّغفٔ ٝزالجت جبٔع ٔتٕزوش ثز ثیٕبر عیز وٙذ.

 -پزعتبری خذٔت ث ٝافزاد ،خب٘ٛاد ٜآٟ٘بعت ثٙبثزایٗ خذٔت ث ٝجبٔع ٝثز اعبط ٙٞز  ٚعّٓ

پزعتبری اعت
 اس رٚیىزد ٔتٕزوش ث ٝثیٕبر فحجت وزدِٚ ٜی ث ٝتعییٗ  ٚحُ ٔؾىُ خبؿ تٛعظ پزعتبرپزداخت ٝاعت ٔ ٚزوش ثمُ پزعتبری ٔؾىالت ثیٕبر یب ٔذدج ٛاعت.
ٔ -ؾىالت آؽىبر ٔ ٚؾىالت ٟ٘بٖ را ٘بْ ثزد ٜاعت

-

فزایٙذ ٔؾىُ را ث ٝجبی فزایٙذ پزعتبری ٔغزح وزد ٜاعت

-

در ٔذَ عجذاِٞ ٝذف پزعتبری وٕه ث ٝافزادی ثزای ثزعزف وزدٖ ٘یبسٞبی ثٟذاؽتی  ٚعبسٌبری ثب
ٔؾىالت ٔزثٛط ث ٝعالٔتی اعت در ٔذَ ٚی ٔؾىالت پزعتبر ؽزایغی اعت و ٝثیٕبر ثب آٟ٘ب ر ٚثٝ
رٔ ٚی ؽٛد در آٖ ؽزایظ پزعتبر ٔی تٛا٘ذ ث ٝعٛر پٟٙبٖ  ٚآؽىبرا (در ارتجبط ثب ٔ 21ؾىُ) ث ٝثیٕبر
وٕه وٙذ.

