ياحد رشت

هعرفی رؼتِ پرظتبری
پرظتبری رؼتِ ای هعتقل ٍ ؼبخِ ای از علَم پسؼکی اظت کِ داًػ آهَختگبى آى بِ عٌَاى عضَی از تین
بْذاؼت در عرصِ ّبی هختلف هربَط بِ ارائِ خذهبت بْذاؼتی ،آهَزؼی ،پصٍّؽی ،هؽبٍرُ ای ،پیؽگیری ،هذیریتی
ٍ حوبیتی ،هراقبت ّبی درهبًی ٍ تَاًبخؽی هی پردازًذ.
دٍرُ کبرؼٌبظی پیَظتِ پرظتبری اٍلیي هقغع تحصیلی رؼتِ پرظتبری اظت کِ برًبهِ آى بر اظبض ضَابظ
علوی ٍ ارغ ّبی اظالهی تْیِ ٍ تذٍیي ؼذُ ؼذُ اظت .آهَزغ پرظتبری در ظغح کبرؼٌبظی زهیٌِ ظبز تربیت
پرظتبر حرفِ ای اظت کِ بِ عٌَاى یک پرظتبر عوَهی بتَاًذ بررظی ٍ ؼٌبخت ٍضعیت ظالهت ،ارائِ خذهبت ٍ
ّوبٌّگی هراقبت ّب را در عرصِ ّبی هختلف بِ فرد ،خبًَادُ ٍ جبهعِ عْذُ دار ؼًَذ.
رظبلت ( : ) Mission
رظبلت آهَزغ پرظتبری در هقغع کبرؼٌبظی تربیت ًیرٍی اًعبًی آگبُ ،هتعْذ ،خبرُ ٍ کبرآهذی اظت کِ بب
کعب تَاًبیی ّبی حرفِ ای ٍ بْرُ هٌذی از داًػ رٍز خذهبت هَرد ًیبز بْذاؼتی ،هراقبتی ٍ تَاًبخؽی هقرٍى بِ
صرقِ را در ببالتریي ظغح اظتبًذارد جْت تأهیي ،حفظ ٍ ارتقبء ظغح ظالهت جبهعِ بتَاًذ ارائِ دّذ .ایي هْن از
عریق آهَزغ ،پصٍّػ ٍ تَظعِ داًػ پرظتبری هیعر هی ببؼذ.
درٍض اصلی رؼتِ پرظتبری :
پرظتبری بیوبری ّبی داخلی جراحی – پرظتبری بیوبری ّبی کَدکبى – پرظتبری بیوبری ّبی رٍاًی

–

پرظتبری بْذاؼت جبهعِ – پرظتبری بْذاؼت هبدراى ٍ ًَزاداى – پرظتبری ٍیصُ – هذیریت پرظتبری
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ياحد رشت

عرصِ ّبی اؼتغبل بِ کبر برای پرظتبر :
داًػ آهَختگبى ایي رؼتِ عالٍُ بر بیوبرظتبى ّب هی تَاًٌذ در هراکس بْذاؼتی ( درهبًگبّْب) ،دفبتر ظتبدی ٍ
ٍزارتخبًِ ای ،هراکس اٍرشاًط ،هراکس خصَصی کِ خذهبت هراقبت در هٌسل را بِ عْذُ دارًذ ٍ در برخی از هراکس
صعتی ٍ کبرخبًِ ّب هؽغَل بِ کبر ؼًَذ.
کبرایی در جبهعِ :
پرظتبر یک عضَ هْن در تین هراقبت بْذاؼتی اظت ٍ دارای ًقؽْبی گعتر دُ ای از جولِ ًقػ هراقبتی،
حوبیتی ،درهبًیّ ،وبٌّگی ،هؽَرتی ،هذیریتی ٍ تحقیقبتی هی ببؼذ .بِ ایي هعٌب کِ پرظتبر ٍظیفِ هراقبت ٍ حوبیت از
بیوبرٍ ،ظیفِ ّوبًْگی بیي بیوبر ٍ پسؼک ٍ بیوبر ٍ خبًَادُ بیوبر ( اًتقبل دٌّذُ خَاظت ّب ٍ ًیبز ّبی بیوبر یب
هذدجَ) ،هعئَلیت هذیریت بخػ ( اٍلَیت بٌذی برای رظیذگی بْبیوبراى ٍ تصوین گیری بِ هَقع در هَرد بیوبراى
اٍرشاًعی )ٍ ،ظیفِ آهَزغ بِ بیوبر در جْت تغببق بب هؽکالت ٍ ًبراحتی ّبی پیػ آهذُ ٍ ٍظیفِ تحقیق درببرُ رٍغ
ّبی هراقبتی کِ اعوبل کردُ اظت ٍ تحقیق بر ًحَُ کبّػ تعذاد رٍز ّبی بعتری یک بیوبر را بر عْذُ دارد.
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