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: تطخیص َای پزستاری جذیذ  
 

 سٌذسم تشن اػتیاد حاد 

 خغش تشٍص ػفًَت هحل جشاحی 

  خطىی هخاط دّاىخغش تشٍص 

 خغش تشٍص تشٍهثَآهثَلی ٍسیذی 

 خغش تشٍص تحلیل جٌسی صًاى 

 خغش تشٍص صذهات ضغلی 

  تذى دهای ًاواسآهذخغش تٌظین     
 


 آهادگی تشای افضایص سَاد سالهت 

 ًاواسآهذی پَیایی تغزیِ دس ًَجَاًاى 

 ًاواسآهذی پَیایی تغزیِ دس وَدواى 

 ًاواسآهذی پَیایی تغزیِ دس ضیشخَاساى 

 خغش تشٍص سٌذسم ػذم تؼادل هتاتَلیه 

 ػذم تؼادل هیذاى اًشطی 

  اپایذاسفطاس خَى ًتشٍص خغش 

  خغش تشٍص ػَاسض دٍسُ گزس دس هْاجشیي 

 Neonatal abstinence syndrome


 
 

 تطخیص َای پزستاری حذف ضذٌ:

 
 خغش سضذ ًاهٌاسة 

 ػذم اًغثاق 

 اهذگی تیواس تشای تؼادل تْتش هایؼات 

  تشای دفغ ادساسی تْتشآهادگی تیواس 

 

 خغش تشٍص اختالل دس ػولىشد للثی ػشٍلی 

 خغش تشٍص خًَشساًی ًاواسآهذ دستگاُ گَاسش 

 خغش تشٍص خًَشساًی ًاواسآهذ دستگاُ ادساسی 

 خغش تشٍص ػذم تؼادل دسجِ حشاست تذى 

 

 

 

 ن)خًراسگان(اصفُا ذياح یمآساد اسال داوطگاٌ 

ییامامي  یپزستار ٌذداوطک  

 ي کارتزد آن در تالیه (0288-0202)واوذا  تطخیص َای پزستاری 

تزجمٍ ي تذيیه : مزیم رادمُز )دکتزی پزستاری(
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 (0202-0288واوذا   )تطخیص َای پزستاری
 

کالس ي  تطخیص پزستاری

 طثمٍ

 ردیف اتعاد

)عشح هشالثت پشستاسی( تفشیحیواّص فؼالیت ّای  .1

سالهتافضایص سَاد  جْتآهادگی  .2

()عشح هشالثت پشستاسی ساوذ ضیَُ صًذگی  .3

آگاّی اص 
 سالهت

ارتماء 

 سالمت

8 

  سالهتًاواسآهذی دس هذیشیت  .6

 تْثَد هذیشیت سالهت  جْت آهادگی .7

 ًاواسآهذ سالهت خاًَادُهذیشیت  .8

 ًاواسآهذی دس حفاظت اص خَد .9
 

 )تشًاهِ هشالثت پشستاسی(  یسالخَسدگ ضؼف سٌذسم .1

 یسالخَسدگ ضؼفخغش اتتال تِ سٌذسم  .2

 جاهؼِ سالهت  ووثَد .3

 سفتاسّای سالهت دس هؼشض خغش .4

 )تشًاهِ هشالثت پشستاسی( ًاواسآهذی دس حفظ سالهت .5

هذیشیت 
 سالهت

    ًاواسآهذی دس پَیایی تغزیِ دس وَدواى .8

 ضیشخَاساىًاواسآهذی دس پَیایی تغزیِ دس  .9

10.  ًَصاد )عشح هشالثت  ًاواسآهذ تغزیِالگَی
      (پشستاسی

      چالی .11

     اضافِ ٍصى .12

      خغش اضافِ ٍصى  .13

 اختالل دس تلغ .14

تغزیِ ًاهتؼادل: ووتش اص ًیاص تذى )عشح هشالثت  .1
 (پشستاسی

   تشای تغزیِ تْتش آهادگی .2

   ضیش هادس  ًاوافی تَلیذ  .3

4.  عشح هشالثت پشستاسی ًاواسآهذضیشدّی()  

 ()عشح هشالثت پشستاسیضیشدّی هٌمغغ  .5

       تا ضیش هادس تْتش تغزیِ جْتآهادگی  .6

      ًاواسآهذی دس پَیایی تغزیِ ًَجَاًاى .7

 0 تغذیٍ غزا خَسدى

() ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد  ّضن 

() ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد  جزب 

   )عشح هشالثت پشستاسی( گلَوض خَىسغح ًاپایذاس تشٍص خغش  .1

  ًَصاد سٍتیٌویی ّیپشتیل .2

  ًَصاداى سٍتیٌویی ّیپشتیل اتتال تِخغش  .3

  اختالل دس ػولىشد وثذ تشٍص خغش .4

هتاتَلیه ػذم تؼادلسٌذسم تشٍص خغش  .5

 هتاتَلیسن

 ػذم تؼادل الىتشٍلیتی  تشٍص خغش .1

 تشٍص ػذم تؼادل حجن هایؼات خغش  .2

 ووثَد حجن هایغ )تشًاهِ هشالثت پشستاسی(  .3

 خغش ووثَد حجن هایغ )تشًاهِ هشالثت پشستاسی(  .4

 )تشًاهِ هشالثت پشستاسی(افضایص حجن هایؼات  .5

 ّیذساسیَى
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 ادساس استشسی تی اختیاسی .5

   فَسیتی ادساستی اختیاسی  .6

   ادساسفَسیتی  تی اختیاسی تشٍصخغش  .7

احتثاس ادساس .8

 

    ادساس دفغ ختالل دسا .1

2. ادساس تی اختیاسی ػولىشدی      

   ادساسسشسیضی  تی اختیاسی .3

   ادساسسفلىسی  تی اختیاسی  .4

 

دفع ي  ػولىشد ادساسی

 تثادالت

3 

   یثَست هضهي ػولىشدیاتتال تِ خغش  .5

   اسْال .6

      گَاسضیاختالل دس حشوات  .7

    گَاسضیاختالل دس حشوات خغش اتتال تِ  .8

 سٍدُ ای تی اختیاسی .9

    (یثَست )عشح هشالثت پشستاسی .1

    خغش اتتال تِ یثَست .2

 یثَست احساس  .3

   یثَست هضهي ػولىشدی .4



ػولىشد دستگاُ 
 گَاسش

 ) ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد(
 

 ػولىشد پَست

 ػولىشد تٌفس اختالل دس تثادل گاصی .1

 تی خَاتی .1

 اص خَاب هحشٍهیت .2

 آهادگی تیواس جْت خَاب تْتش .3

 الگَی خَاب هختل ضذُ .4

خَاب ٍ 
 استشاحت

فعالیت ي 

 استزاحت

4 

 اختالل دس ًطستي      .5

    اختالل دس ایستادى .6

 فشد تشای جاتجاییتَاًایی اختالل دس  .7

 ساُ سفتياختالل دس     .8

   تشٍص سٌذسم تٌثلی / ػذم تحشنخغش  .1

    اختالل دس تحشن دس تستش .2

  تحشن فیضیىیدس اختالل .3

    صٌذلی چشخذاساختالل دس حشوت تا     .4

 فؼالیت ٍ ٍسصش

 ػذم تؼادل هیذاى اًشطی .1

 خستگی .2

 سشگشداًی .3

 تؼادل اًشطی

    ًا پایذاسفطاس خَى  تشٍص خغش .7

       تافت للثی خًَشساًی واّص تشٍص خغش .8

تافت هغضی  تشٍص اختالل دس خًَشساًی خغش  .9

     تافت هحیغی خًَشساًیاختالل دس  .10

تافت هحیغی خًَشساًیاختالل دس تشٍص  خغش  .11

 اختالل دس پاسخ تیواس دس ٌّگام جذاساصی اص ًٍتیالتَس       .12

    ػذم تحول فؼالیت .1

2. ػذم تحول فؼالیت تشٍص خغش     

3. الگَی تٌفس ًاواسآهذ     

      واّص خشٍجی للة .4

      واّص خشٍجی للةتشٍص  خغش  .5

        تَْیِ خَدتخَداختالل دس  .6

ٍاوٌص ّای 
للثی ػشٍلی/ 

 سیَی

 ًاتَاًی فشد دس تَالت سفتي ٍ ًظافت اص خَد      .5

 آهادگی تیواس دس هشالثت تْتش اص خَد .6

غفلت اص خَد    .7

 
 
 

دس هٌضل   اختالل هشالثت .1

    ًاتَاًی فشد دس استحوام خَد .2

    ًاتَاًی فشد دس لثاس پَضیذى خَد .3

   دس تغزیِ خَدًاتَاًی فشد   .4

 هشالثت اص خَد
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درن ي  تَجِ غفلت یه جاًثِ .1

 لضايت

5 
 آگاّی ) ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد(
حساسیت ٍ  ) ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد(

 دسن
 اًگیضُ  وٌتشلاختالل دس  .5

 ووثَد آگاّی .6

 اعالػات افضایص تیواس جْت آهادگی .7

     دس حافظِ اختالل .8

    حادگیجی  .1

      حاد تشٍص گیجی  خغش  .2

     ی هضهيگیح .3

 احساس   ًاپایذاسوٌتشل  .4

 لضاٍت

 تْتشتشای استثاعات تیواس  آهادگی  .1
  استثاعات والهی اختالل دس .2

 

 استثاط

 خغش تشٍص اختالل دس َّیت  فشدی .4
 آهادگی تشای خَد پٌذاسی تْتش .5

 ًا اهیذی .1

 اًساًیخغش  ًضٍل وشاهت   .2
 اختالل دس َّیت  فشدی .3

هفَْم اص خَد) 
 خَد پٌذاسی(

 

درن اس 

 خًد

6 

 ػضت ًفس پاییي هضهي  .1

 خغش تشٍص ػضت ًفس پاییي هضهي  .2

 ػضت ًفس پاییي هَلؼیتی .3

 خغش تشٍص ػضت ًفس پاییي هَلؼیتی .4

احتشام تِ ًفس 
 )ػضت ًفس(

 

 اختالل دس تصَیش رٌّی .1
 

 تصَیش رٌّی

 ًمص هشالثت وٌٌذُفطاس ًاضی اص ایفای  .1

 خغش تشٍص فطاس ًاضی اص ایفای ًمص هشالثت وٌٌذُ .2

 اختالل دس فشصًذ داسی .3

 آهادگی تشای فشصًذ داسی تْتش .4

ًمص  ّای 
 هشالثتی

ارتثاط 

 ومص

7 

 خغش تشٍص اختالل دس ٍاتستگی .1
 فشآیٌذ ّای ًاواسآهذ خاًَادگی .2
 فشآیٌذ خاًَادگی هٌمغغ .3
 آهادگی تشای تْثَد فشآیٌذّای خاًَادگی .4

 

 سٍاتظ خاًَادگی

 استثاط تی اثش .1
 خغش تشٍص استثاط تی اثش .2
 تؼاسض دس ایفای ًمص ٍالذیي .3
 ایفای ًمص ًاواسآهذ .4
 اختالل دس تؼاهل اجتواػی .5

 
 

 

 ایفای ًمص



5 
 

 
 ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد

مسایل  َّیت جٌسی

 جىسی

8 

 اختالل جٌسی .1
 الگَی ًاواسآهذ جٌسی  .2

 

 ػولىشد جٌسی

 فشآیٌذ ًاواسآهذ  تچِ صایی .1
 آهادگی تْثَد فشآیٌذ تچِ صایی .2
 خغش  تشٍص فشآیٌذ ًاواسآهذ  تچِ صایی .3

 جٌیي -خغش تشٍص اختالل دس جفت هادس .4

 تَلیذ هثل

 خغش تشٍص ػَاسض دٍسُ گزس دس هْاجشیي  .1
 سٌذسم تؼذ اص تشٍها .2
 خغش تشٍص سٌذسم تؼذ اص تشٍها .3
 سٌذسم استشس تغییشهىاى .4

 تِ سٌذسم استشس تغییشهىاىخغش اتتال  .5

پاسخ تؼذ اص 
 تشٍها

تطاتك ي 

تحمل 

 تىص

9 

   ًاتَاًی .19

تشٍص ًاتَاًیخغش  .02

    تَاًایی تشای افضایص آهادگی .21

    تاب آٍسیاختالل دس  .22

23.  اختالل دسخغشتاب آٍسی   

   تْثَد تاب آٍسیآهادگی تشای  .24

هضهي  اًذٍُ .25

 تیص اص حذ استشس   .26



 خاًَادُ تشای اًجام تغاتكًاتَاًی  .10

آهادگی تْثَد ٍضؼیت تغاتك دس  .11
خاًَادُ

      اضغشاب هشي  .12

     ًاواسآهذاًىاس  .13

     تشس  .14

      اًذٍُ .15

        اًذٍُ ػاسضِ داس .16

  خغش تشٍص اًذٍُ ػاسضِ داس .17

    اختالل دس تٌظین خلك .18



 فؼالیت ًاواسآهذ ًاهِ سیضیتش .1

 ًاواسآهذخغش تشًاهِ سیضی  .2
 تفؼالی

عشح هشالثت اضغشاب .3

      پشستاسی

تغاتك دفاػی .4

     ًاواسآهذ تغاتك  .5

6.  تغاتك تْتش جْتآهادگی    

      تغاتك ًاواسآهذ اجتواػی .7

تغاتك  تیواس جْت آهادگی .8
   تْتش اجتواػی

 اختالل دس تغاتك خاًَادُ  .9

پاسخ ّای 
 تغاتك

 سفتاس آضفتِ ضیشخَاس .7
 ضیشخَاسخغش تشٍص سفتاس آضفتِ دس  .8

 آهادگی تشای تْثَد سفتاس آضفتِ ضیشخَاس .9
 
 
 

 
 
 
 

 سٌذسم تشن اػتیاد حاد .1
 خغش تشٍص سٌذسم تشن اػتیاد حاد .2
 دیس سفلىسی اٍتًََهیه .3
 خغش تشٍص دیس سفلىسی اٍتًََهیه .4
ظشفیت تغاتمی واّص یافتِ داخل  .5

 هغضی

. Neonatal abstinence 

syndrome 

استشس ّای 
 ػصثی سفتاسی
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اصًل  اسصش ّا حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد( ) ایي عثمِ دس

 سوذگی

82 
 اػتمادات آهادگی جْت سفاُ تْتش هؼٌَی .1

 اختالل دس دیٌذاسی     .7

 اختالل دس دیٌذاسی    تشٍص خغش .8

 تْثَد ٍضؼیت دیٌذاسی   آهادگی  .9

 تٌص هؼٌَی  .10

 تشٍص تٌص هؼٌَیخغش  .11

 تْتش       آهادگی تشای تصوین گیشی  .1

  گیشی     تصوین تؼاسض دس .2

 آصاداًِ      اختالل دس تصوین گیشی .3

 آصاداًِ     اختالل دس تصوین گیشیخغش تشٍص  .4

 آصاداًِ تْتش     آهادگی تشای تصوین گیشی  .5

    اخاللی تٌص .6

تَافك تیي 
اسصش/ اػتماد / 

 ػول

 خغش ػفًَت .1
 خغش تشٍص ػفًَت هحل جشاحی .2
 

ایمىی ي  خغش ػفًَت

 حفاظت

88 

 اختالل دس تشٍص خغش .21
پَست تواهیت

ًَصاد ًاگْاًی خغش هشي .22

    خغش خفگی .23

 دس تْثَدی پس اصتاخیش  .24
   جشاحی

25. دس  تاخیش تشٍص  خغش
جشاحی  تْثَدی پس اص

       یتافت اختالل دس تواهیت .26

27. اختالل دس  تشٍص خغش
       یتافت تواهیت

تشٍهثَآهثَلی  تشٍص خغش .28
ٍسیذی

 
 



خغش ًاضی اص ٍضؼیت تذى حیي  .11
ػول جشاحی

خغش آسیة حشاستی .12

غطای هخاعی  اختالل دس تواهیت  .13
دّاى

غطای  اختالل دس تواهیت خغش  .14
هخاعی دّاى

ػولىشد  دس اختالل تشٍص خغش .15
 هحیغی ػشٍلی ػصثی

فیضیىی صذهِخغش .16

ػشٍلی صذهِخغش  .17

خغش اتتال تِ صخن هؼذُ .18

خغش ضَن  .19

پَست )عشح  تواهیت اختالل دس .20
 (هشالثت پشستاسی

ساُ ّای  پاوساصی  ًاواسآهذ .1
َّایی

خغش آسپیشاسیَى .2

خًَشیضی )عشح هشالثت  خغش .3
(پشستاسی

اختالل دس ساختواى دًذاى  .4
ّا

خغش اتتال تِ خطىی چطن .5

خغش اتتال تِ خطىی دّاى .6

خغش افتادى .7

خغش آسیة دیذگی لشًیِ .8

خغش صذهات .9

خغش آسیة دستگاُ ادساسی .10



 آسیة جسوی

    صًاى جٌسی تحلیلغش خ .1

 ّذایت دیگشاى خغش اػوال خطًَت تا .2

اػوال خطًَت تا ّذایت دیگشاىخغش دس هؼشض  .3

آسیة سساًی تِ خَد .4

 آسیة سساًی تِ خَدخغش  .5

خغش خَدوطی .6
 

 خطًَت

    آلَدگی .1

آلَدگی خغش .2

خغش آسیة ضغلی .3

خغشات 
 هحیغی



7 
 

  هسوَهیتخغش  .4
     حاجة یذداستِ هَاد  هضشخغش ٍاوٌص ّای  .1

       ٍاوٌص آلشطیه تشٍص خغش  .2

   التىستِ ٍاوٌص آلشطی  .3

4.   التىستِ خغش ٍاوٌص آلشطی 

فشآیٌذّای 
 دفاػی

    افضایص دسجِ حشاست تذى .1

 واّص دسجِ حشاست تذى .2

3.  تشٍص واّص دسجِ حشاست تذىخغش 

حیي ػول جشاحی تشٍص واّص دسجِ حشاست تذىخغش  .4

    تذى دهای ًاواسآهذ تٌظین .5

     تذى دهای ًاواسآهذخغش تٌظین  .6

تٌظین دسجِ 
 حشاست

دسد هضهي .5

سٌذسم دسد هضهي .6

 دسد صایواى .7

اختالل دس ساحتی .1

آهادگی تْثَد ٍضؼیت ساحتی .2

تَْع .3

 دسد حاد .4

آسایص 
 جسواًی

 80 آسایص

اختالل دس ساحتی .1

 آهادگی  تیواس تشای ساحتی تْتش .2
 آسایص هحیغی

اختالل دس ساحتی .1

آهادگی تیواس جْت ساحتی تْتش .2

خغش تشٍص تٌْایی .3

 اًضٍای اجتواػی .4

آسایص 
 اجتواػی

رضذ ي  سضذ ایي عثمِ دس حال حاضش تطخیص پشستاسی  ًذاسد

 تکامل

83 

 خغش تشٍص تاخیش دس تىاهل .1

 

 تىاهل
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 عصثیاختالالت سیستم  ٍت تطخیص َای پزستاری مزتًط
 ادساس دفغ ختالل دسا   
 دس دفغ ادساس.... تی اختیاسی 

 احتثاس ادساس

 سٍدُ ای تی اختیاسی 
 سٌذسم تؼذ اص تشٍها 
 خغش تشٍص سٌذسم تؼذ اص تشٍها 

 خغش افتادى 

 خغش صذهات 

 خغش آسیة حشاستی 

 (پَست )عشح هشالثت پشستاسی تواهیت اختالل دس 

 پَست اختالل دس تواهیت تشٍص خغش 

 فیضیىی صذهِخغش 

 

 

  تافت هغضی  تشٍص اختالل دس خًَشساًی خغش

 ِاختالل دس حافظ     

  حادگیجی    

  حادتشٍص گیجی  خغش      

 ی هضهيگیح    
  تْتشتشای استثاعات تیواس آهادگی 
 استثاعات والهی اختالل دس  

 سٌذسم تشن اػتیاد حاد 
 خغش تشٍص سٌذسم تشن اػتیاد حاد 

 تشٍهثَآهثَلی ٍسیذی تشٍص خغش

 خغش اتتال تِ خطىی چطن 

 ِخغش آسیة دیذگی لشًی 

 تذى دهای ًاواسآهذ تٌظین    

  تذى دهای ًاواسآهذخغش تٌظین     

 

 

 

 تىفسیاختالالت سیستم  ٍتتطخیص َای پزستاری مزتًط 
 اختالل دس تثادل گاصی 
 الگَی تٌفس ًاواسآهذ      
 اختالل دس تَْیِ خَدتخَد      

       اختالل دس پاسخ تیواس دس ٌّگام جذاساصی اص ًٍتیالتَس 

 خغش خفگی     

 ساُ ّای َّایی پاوساصی  ًاواسآهذ

 خغش آسپیشاسیَى

 

 

 

 در اختالالت سیستم َای تذن تطخیص َای پزستاری کارتزد تزخی

 (0202-0288واوذا  )
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 گًارش ي کثذاختالالت  ٍت تطخیص َای پزستاری مزتًط
 چالی      

 اضافِ ٍصى     

  خغش اضافِ ٍصى      

 اختالل دس تلغ 

  (تذى )عشح هشالثت پشستاسیتغزیِ ًاهتؼادل: ووتش اص ًیاص 

 تشای تغزیِ تْتش آهادگی   

 ُخغش اتتال تِ صخن هؼذ

  غطای هخاعی  اختالل دس تواهیت 

  غطای هخاعی دّاى اختالل دس تواهیت خغش

 خغش اتتال تِ خطىی دّاى 

 

 
 
 

 

 

  عشح هشالثت پشستاسی( گلَوض خَىسغح ًاپایذاس تشٍص خغش(   

 ًَصاد سٍتیٌویی ّیپشتیل  

  ًَصاداى سٍتیٌویی ّیپشتیل اتتال تِخغش  

 اختالل دس ػولىشد وثذ تشٍص خغش  

  هتاتَلیه ػذم تؼادلسٌذسم تشٍص خغش 

 (یثَست )عشح هشالثت پشستاسی    

 خغش اتتال تِ یثَست    

  یثَست احساس 

 یثَست هضهي ػولىشدی   

  یثَست هضهي ػولىشدیاتتال تِ خغش   

 اسْال   

  گَاسضیدس حشوات اختالل      

  ِگَاسضیاختالل دس حشوات خغش اتتال ت    

 سٍدُ ای تی اختیاسی 

 

 

 اسکلتی عضالویاختالالت  ٍت تطخیص َای پزستاری مزتًط
  تشٍص سٌذسم تٌثلی / ػذم تحشنخغش   

 اختالل دس تحشن دس تستش    

 اختالل دستحشن فیضیىی  

  صٌذلی چشخذاساختالل دس حشوت تا    

 

      اختالل دس ًطستي 

 اختالل دس ایستادى    

  فشد تشای جاتجاییتَاًایی اختالل دس 

  ساُ سفتياختالل دس 
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 للة ي عزيقاختالالت  ٍتتطخیص َای پزستاری مزتًط 
 ػذم تحول فؼالیت    

 ػذم تحول فؼالیت تشٍص خغش      

 واّص خشٍجی للة      

  واّص خشٍجی للةتشٍص  خغش      

 ًا پایذاسخَى فطاس تشٍص خغش    

 تافت للثی خًَشساًی واّص تشٍص خغش       

  تافت هحیغی خًَشساًیاختالل دس     

  تافت هحیغی خًَشساًیاختالل دس تشٍص  خغش

 

  خغش ضَن

 یتافت اختالل دس تواهیت       

 یتافت اختالل دس تواهیت تشٍص خغش       

 تشٍهثَآهثَلی ٍسیذی تشٍص خغش

  ػشٍلی صذهِخغش

  ٍاوٌص آلشطیه تشٍص خغش        

 

 

 دستگاٌ ادراری ي تعادل مایعاتاختالالت  ٍت تطخیص َای پزستاری مزتًط
 ػذم تؼادل الىتشٍلیتی  تشٍص خغش 

  تشٍص ػذم تؼادل حجن هایؼات خغش 

  )ووثَد حجن هایغ )تشًاهِ هشالثت پشستاسی 

  )خغش ووثَد حجن هایغ )تشًاهِ هشالثت پشستاسی 

  تشًاهِ هشالثت پشستاسی(افضایص حجن هایؼات( 

 ادساس دفغ ختالل دسا    

 ادساس تی اختیاسی ػولىشدی      

 ادساسسشسیضی  تی اختیاسی   

 ادساسسفلىسی  تی اختیاسی 

 ادساس استشسی تی اختیاسی 

  فَسیتی ادساستی اختیاسی   

  ادساسفَسیتی  تی اختیاسی تشٍصخغش   

 احتثاس ادساس

 

 

 

 تٍ اختالالت خًابتطخیص َای پزستاری مزتًط 
 تی خَاتی 

 هحشٍهیت اص خَاب 
 آهادگی تیواس جْت خَاب تْتش 

 ُالگَی خَاب هختل ضذ 
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 عاطفی -رياوی  اختالالت  ٍتتطخیص َای پزستاری مزتًط 
 ًا اهیذی 

   اًساًیخغش  ًضٍل وشاهت 
 اختالل دس َّیت  فشدی 

 خغش تشٍص اختالل دس َّیت  فشدی 
 تْتش ) هفَْم اص خَد( آهادگی تشای خَد پٌذاسی 
 فشآیٌذ ّای ًاواسآهذ خاًَادگی 
 فشآیٌذ خاًَادگی هٌمغغ 

 اضغشابعشح هشالثت پشستاسی      

 تغاتك دفاػی

 ًاواسآهذ تغاتك     

  تغاتك تْتش جْتآهادگی    

 تغاتك ًاواسآهذ اجتواػی      

 تغاتك تْتش اجتواػی تیواس جْت آهادگی   

 ُاختالل دس تغاتك خاًَاد 

 اخاللی تٌص    

 خغش اػوال خطًَت تا ّذایت دیگشاى 

  اػوال خطًَت تا ّذایت دیگشاىخغش دس هؼشض

 آسیة سساًی تِ خَد

  آسیة سساًی تِ خَدخغش 

 خغش خَدوطی 

 اجتواػی( اختالل دس ساحتی (

 تْتش ) اجتواػی(آهادگی تیواس جْت ساحتی

 خغش تشٍص تٌْایی

  اجتواػیاًضٍای 
 ًاتَاًی خاًَادُ تشای اًجام تغاتك 

 ُآهادگی تْثَد ٍضؼیت تغاتك دس خاًَاد

 اضغشاب هشي      

  ًاواسآهذاًىاس     

 تشس     

 ٍُاًذ     

 ٍُهضهي  اًذ 

 اًذٍُ ػاسضِ داس        

 خغش تشٍص اًذٍُ ػاسضِ داس  

 اختالل دس تٌظین خلك    

 ًاتَاًی   

  تشٍص ًاتَاًیخغش

 تَاًایی تشای افضایص آهادگی    

 اختالل دستاب آٍسی    

  اختالل دسخغشتاب آٍسی   

  تْثَد تاب آٍسیآهادگی تشای   

 تیص اص حذ استشس 
 گیشی     تصوین تؼاسض دس  

 آصاداًِ      اختالل دس تصوین گیشی 

  آصاداًِ     اختالل دس تصوین گیشیخغش تشٍص 

  آصاداًِ تْتش     آهادگی تشای تصوین گیشی 

 تٌص هؼٌَی 

  تشٍص تٌص هؼٌَیخغش 

 اختالل دس تصَیش رٌّی 
  ػضت ًفس پاییي هضهي 

  خغش تشٍص ػضت ًفس پاییي هضهي 

 ػضت ًفس پاییي هَلؼیتی 

 خغش تشٍص ػضت ًفس پاییي هَلؼیتی 

 اختالل جٌسی 
 الگَی ًاواسآهذ جٌسی 

 سٌذسم استشس تغییشهىاى 

  تغییشهىاىخغش اتتال تِ سٌذسم استشس 

 

 

 

 



12 
 

 تخص َای عمًمی   تٍ تخص  جزاحی يتطخیص َای پزستاری مزتًط 
 خغش ػفًَت 
 خغش تشٍص ػفًَت هحل جشاحی 
  هسوَهیتخغش  

 هحیغی( آلَدگی (   

 هحیغی(آلَدگی خغش (

 افضایص دسجِ حشاست تذى    

 واّص دسجِ حشاست تذى 

  تشٍص واّص دسجِ حشاست تذىخغش 

  حیي ػول جشاحی حشاست تذىتشٍص واّص دسجِ خغش 
 سٌذسم دسد هضهي 

 دسد هضهي 

 اختالل دس ساحتی

 آهادگی تْثَد ٍضؼیت ساحتی

 تَْع

 دسد حاد 
 

 خغش ًاضی اص ٍضؼیت تذى حیي ػول جشاحی 

 (خًَشیضی )عشح هشالثت پشستاسی خغش

  خغش ضَن

  جشاحی دس تْثَدی پس اصتاخیش   

 جشاحی  دس تْثَدی پس اص تاخیش تشٍص  خغش 

 هحیغی( اختالل دس ساحتی (

 تْتش ) هحیغی(آهادگی  تیواس تشای ساحتی 

 

 

 تٍ اختالل در مزالثتتطخیص َای پزستاری مزتًط 
 دس هٌضل   اختالل هشالثت

 ًاتَاًی فشد دس استحوام خَد    

 ًاتَاًی فشد دس لثاس پَضیذى خَد    

 ًاتَاًی فشد دس تغزیِ خَد  

      ًاتَاًی فشد دس تَالت سفتي ٍ ًظافت اص خَد 

 

 آهادگی تیواس دس هشالثت تْتش اص خَد 

 غفلت اص خَد 

 ووثَد آگاّی 

 اعالػات افضایص تیواس جْت آهادگی 

 

 

 

 

 

 


