ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻋﻨﻮان درس :ﻓﺮآﯾﻨﺪ و اﺻﻮل آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر

ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش :ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺖ
ﻧﺎم اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه :ﺳﺎرا ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮان :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻫﻢ ﻧﯿﺎز :ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻮش و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

ﺷﺮح درس
اوﺗﯿﺖ) (Otitisﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ در ﮔﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﻟﺘﻬﺎب ﮔﻮش اﺳﺖ.اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن راﯾﺞ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﺗﯿﺖ:
اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻋﺎدی و ﺑﺪﺧﯿﻢ(
اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺣﺎد،ﺳﺮوز و ﻣﺰﻣﻦ(
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ،درﻣﺎن ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﮔﻮش
ﮔﻮش اﻧﺴﺎن از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 vﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ أﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ را ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺠﺮای ﮔﻮش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻﻟﻪ ﮔﻮش و ﻣﺠﺮای ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﺠﺮای ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﺑﻪ ﭘﺮده ی ﺻﻤﺎخ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه  ،ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﻮاﻧﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﻮش و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
 vﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻣﻮاج را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﻀﯽ و ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺮد اﺳﺖ.
 vﮔﻮش داﺧﻠﯽ
ﮔﻮش داﺧﻠﯽ اﻣﻮاج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و آن را ﺑﻪ أﻣﻮاج ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎری ﻧﯿﻢ داﯾﺮه و اﺗﺮﯾﮑﻮل
و ﺳﺎﮐﻮل اﺳﺖ.

اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺪﺧﯿﻢ
ﻋﺎدی

ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی

اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺳﺮوز

ﻣﺰﻣﻦ

ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری :ورود آب ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺌﻮﻣﯿﻠﯿﺖ

ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮﺛﺮ:

ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری :در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﻪ ﻣﺠﺮای ﮔﻮش ،ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﯿﺠﮕﺎه

اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ

ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺿﺮﺑﻪ ی

ی ﺑﺮوز دوره ﻫﺎی

ﺑﻪ ﻣﺠﺮای ﮔﻮش و ورو

اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ

 ،ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﻮس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا

ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر

ﺗﮑﺮاری اوﺗﯿﺖ ﺣﺎد

د ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ

ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.

و ﻣﻮرﮐﺴﻼ ﮐﺎﺗﺎراﻟﯿﺲ

ﻣﺤﯿﻂ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه

ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی

ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﺮژی ﺑﻮﺟﻮد

ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ

ﻣﻮﺛﺮ :اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک

ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ

ﻃﻼﯾﯽ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺎرچ ﻧﯿﺰ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎد

ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻋﺎدی

ﺣﺎد

اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺳﺮوز

ﻣﺰﻣﻦ

ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر درد ،ﺗﺮﺷﺢ از ﻣﺠﺮا ،ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت از ﮔﻮش ،ﺗﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺟﺎت
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﳌﺲ و ﮔﺎه ﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺳﮑﻮپ ،ﻣﺠﺮای ﮔﻮش

و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

از

ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ وﺧﺮوج ﻣﺘﻨﺎوب
اﺣﺘﻘﺎن در ﮔﻮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪﺑﻮ

دﭼﺎر ارﯾﺖ و ادم اﺳﺖ .در ﻋﻔﻮﻧﺖ

ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ اﺳﭙﻮر ﺳﯿﺎه ﻣﻮﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﺖ

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺳﮑﻮپ  ،ﭘﺮده

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ی ﺻﻤﺎخ ﮐﺪر ﺑﻮده و ﺣﺒﺎب
ﻫﺎی ﻫﻮاﳑﮑﻦ اﺳﺖ در
ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.

ﳑﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد.

روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮای اﻧﻮاع اوﺗﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺳﮑﻮپ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮش و اﺳﺘﺨﻮان ﮔﯿﺠﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﻣﺎن ﻃﺒﯽ
اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻋﺎدی

ﺣﺎد

اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ

ﻣﺰﻣﻦ

ﺑﯿﻤﺎران ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای  ۴۸ﺗﺎ  ۹۶در ﺻﻮرت ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺳﺎﮐﺸﻦ دﻗﯿﻖ ﮔﻮش در زﯾﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺖ .ﺑﺮای درﻣﺎن

از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ

ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺮﮐﯽ ،از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

ﮐﻮرﺗﯿﺶ ﮐﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﯾﺎ ﭘﻮدر اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻮد.

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری
■ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ از ﮔﻮش ﭘﺎک ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و از آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل
ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﺎﺧﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
■ از ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﻣﺠﺮای ﮔﻮش ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﯾﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
وازﻟﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﮐﺮدن و
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
در آﺧﺮ از ﻓﺮاﮔﯿﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ،آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺖ  ،اﻧﻮاع آن،
ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎری ،ﻋﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن  ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران  ،درﻣﺎن ﻃﺒﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.

ﺣﯿﻄﻪ

ﺳﻄﺢ

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ
آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﻮش را ﺗﻮﺿﯿﺢ

-۱آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮش را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

دﻫﺪ.

-۲ﻧﺤﻮه ی رﺳﯿﺪن ﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۳ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﻮش را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۲اﻧﻮاع اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۳اﻧﻮاع اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ را را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۱ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺒﺐ اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺎدی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۲ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺒﺐ اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺎد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۳ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺮوز را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

 -۴ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۱ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺎدی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۲ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﺳﮑﻮپ در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺎدی

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
-۳ﻋﻼﺋﻢ اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺎد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۴ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺳﮑﻮپ در اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

ﺳﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ
راه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﺑﺪاﻧﺪ.

روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﯿﻄﻪ

ﺳﻄﺢ

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری
-۱ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﮕﯿﺮد.

رواﻧﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ

ﺗﺴﻠﻂ

-۲ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﳓﺎم دﻫﺪ.

رواﻧﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ

ﲤﺮﯾﻦ

-۳ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

درک و ﻓﻬﻢ

-۱داروﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺎدی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۳ﮔﺮوه ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺎد را ﻧﺎم

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

ﺑﺒﺮد.

ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

 -۴داروﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

-۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﳓﺎم

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

دﻫﺪ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺖ را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽ

روش ﺗﺪرﯾﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ

رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
وﯾﺪﺋﻮ ﭘﺮژﮐﺘﻮر و ﳕﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ
-۱اوﺗﯿﺖ و اﺷﮑﺎل آن را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
-۲راه ﻫﺎی درﻣﺎن اوﺗﯿﺖ ﺣﺎد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
 -۳ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺗﯿﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺿﻤﺎﺋﻢ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
-۱ﮐﺘﺎب ﺑﺮوﻧﺮ و ﺳﻮدارث ﺟﻠﺪ ۱۵ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ،وﯾﺮاﺳﺖ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ۱۳۹۷ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻣﻨﺼﻮره ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﭘﻮر و دﮐﺘﺮ
ﻃﺎﻫﺮه ﳓﻔﯽ  ،ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ
-۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺶ ﺳﺒﺰ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی دﮐﺘﺮﻓﺮزاﻧﻪ ﺿﻤﯿﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ دﮐﺘﺮای ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ
ﺷﻤﺎره  ۴۴ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۶
 -۳ﮐﺘﺎب اﺻﻮل آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭼﺎپ  ۱۳۹۶ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﻔﻮی و ﻃﺎﻫﺮه ﺑﺮزوﯾﯽ ،ﻧﺸﺮ ﺳﺎﳌﯽ

