ته نام خذا
دانطگاه علوم پضضکی ضهیذ تهطتی
دانطکذه پشستاسی و هاهایی

طبقه بندی تشخیص های پرستاری
تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت سغح هوشیاری
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

کاهص سطح هوضیاسی
احتوال تشوص صذهه و تشوها ( سقوط)
احتوال تشوص آسپیشاسیوى
الگوی غیش هوثش تنفسی
پاکساصی غیشهوثش ساه هوایی
تغزیه  :کوتش اص نیاص تذى
کاهص حجن هایعات تذى

 -8اختالل دس تحشک جسوانی
 -9تغییش دس پشفوصیوى تافتی
 -11اختالل دس سالهت پوست
 -11تغییش دس غطاء هوکوسی دهاى
 -12تی کنتشلی ادساس
 -13تی کنتشلی هذفوع
 -14کوثود اطالعات

تشخیص های پرستاری مربوط اختالالت سیستم عصبی
 -1تغییش دس پشفوصیوى تافت هغض
 -2احتوال تشوص صذهه ناضی اص افضایص فطاس خوىICP/
 -3احتوال تشوص صذهه ناضی اص عذم تعادل
 -4کاهص سطح هوضیاسی
 -5احتوال صذهه چطوی( خطکی قشنیه)
 -6الگوی غیش هوثش تنفسی
 -7پاکساصی غیش هوثش ساه هوایی
 -8اختالل دس عول تلع
 -9تغزیه کوتش اص نیاص تذى
 -11اختالل دس تشقشاسی استثاط کالهی
 -11اهوال یک طشفه تذى

 -12اختالل دس سالهت پوست و تافت
 -13اختالل دس تحشک جسوانی
 -14ناتوانی دس هشاقثت اص خود
 -15تی کنتشلی ادساس
 -16احتثاس ادساس
 -17تی کنتشلی هذفوع
 -18یثوست
 -19احتوال تشوص عفونت
 -21احتوال تشوص اسپیشاسیوى
 -21اختالل دس الگوی خواب
 -22کوثود اطالعات

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت تنفسی
 -1الگوی غیش هوثش تنفسی

 -11تغزیه کوتش اص نیاص تذى

 -2پاکساصی غیشهوثش ساه هوایی

 -11اختالل دس تشقشاسی استثاط کالهی
 -12اختالل دس تحشک جسوانی

 -4تغییش دس پشفوصیوى تافتی

 -13عذم تحول فعالیت

 -5دسد قفسه سینه
 -6کاهص سطح هوضیاسی

 -14اختالل دس تحشک جسوانی
 -15خستگی

 -7اختالل دس سالهت پوست

 -16نا توانی دس هشاقثت اص خود

 -8تغییش دس غطاء موکوسی دهان

 -17اختالل دس الگوی خواب

 -9احتوال افضایص دسجه حشاست تذى

 -18کوثود اطالعات

 -3اختالل دس تثادالت گاصی

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت قلبی
 -12دسد قفسه سینه
 -13تغزیه کوتش اص نیاص تذى
 -14اختالل دس آساهص ته دلیل تهوع و استفشاغ
 -15اختالل دس سالهت پوست
 -16تغییش دس غطاء هوکوسی دهاى
 -17یثوست
 -18اختالل دس الگوی دفع ادساس
 -19افضایص دسجه حشاست تذى
 -21اختالل دس تعادل هایعات تذى
 -21اختالل دس الگوی خواب
 -22کوثود اطالعات

 -1تغییش دس پشفوصیوى تافتی
 -2تغییش دس تشوى ده قلثی
 -3احتوال کاهص سطح هوضیاسی
 -4الگوی غیش هوثش تنفسی
 -5پاکساصی غیشهوثش ساه هوایی
 -6اختالل دس تثادالت گاصی
 -7افضایص حجن هایعات تذى
 -8عذم تحول فعالیت
 -9اختالل دس تحشک جسوانی
 -11خستگی
 -11نا توانی دس هشاقثت اص خود

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت عروقی
 -5اختالل دس خواب
 -6ناتوانی دس هشاقثت اص خود
 -7کوثود اطالعات

-1
-2
-3
-4

دسد
تغییش دس پشفوصیوى تافتی :ادم
عذم تحول فعالیت
افضایص دسجه حشاست تذى

-1
-2
-3
-4
-5
-6

خستگی
تغزیه کوتش اص نیاص تذى
الگوی غیش هوثش تنفسی
کاهص دسجه حشاست تذى
تغییش دس تشوى ده قلثی
تغییش دس غطاء هوکوسی دهاى

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

دسد ( استخوانی /عضالنی /هفاصل /کولیکی)
احتوال تشوص عفونت
تغییش دس الگوی دفع ادساس
احتوال افضایص دسجه حشاست تذى
احتوال اختالل دس سالهت پوست و تافت
اختالل دس آساهص ته دلیل تهوع و استفشاغ
خستگی
تغییش دس سطح هوضیاسی
افضایص حجن هایعال تذى

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت هماتولوژیک
 -7احتوال تشوص عفونت
 -8احتوال تشوص صذهه( ضکستگی ،خونشیضی ،تشوهثوآهثولی)
 -9دسد استخوانی
 -11دسد احطایی
 -11احتوال خونشیضی
 -12کوثود اطالعات
تشخیص های پرستاری مربوط به کلیوی
 -11اختالل دس تعادل هایعات و الکتشولیت ها
 -11احتوال پش فطاسی خوى
 -12تغزیه کوتش اص نیاص تذى
 -13اختالل دس آساهص ته دلیل خاسش
 -14تغییش دس غطاء هوکوسی دهاى
 -15عذم تحول فعالیت
 -16ناتوانی دس هشاقثت اص خود
 -17کوثود اطالعات

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت گوارشی
تشخیص های مرتبظ با وضعیت جسمانی
 -1اختالل دس آساهص ته دلیل تهوع و استفشاغ
 -2دسد احطایی
 -3تغییش دس غطاء هوکوسی دهاى
 -4اختالل دس عول تلع
 -5احتوال تشوص آسپیشاسیوى
 -6تغزیه کوتش اص نیاص تذى
 -7اختالل دس تعادل هایعات و الکتشولیت ها(اسهال /استفشاغ)
 -8کاهص دسجه حشاست تذى
 -9افضایص دسجه حشاست تذى
 -11کاهص حجن هایعات تذى ( خونشیضی)

تشخیص های مرتبظ با وضعیت روانی و عاعفی
 -11اسهال
 -12یثوست
 -13خستگی
 -14عذم تحول فعالیت
 -15اتساع ضکن
 -16کاهص تشوى ده قلثی
 -17احتوال اختالل دس سالهت پوست
 -18احتوال کاهص سطح هوضیاسی
 -19اختالل دس پشفوصیوى تافتی( ادم)
 -21کوثود اطالعات

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت اسکلتی عضالنی
-1
-2
-3
-4
-5
-6

دسد استخوانی  /هفاصل
احتوال تشوص صذهه( ضکستگی هجذد)
اختالل دس تحشک جسوانی
ناتوانی دس هشاقثا اص خود
تغزیه کوتش اص نیاص تذى
احتوال افضایص دسجه حشاست تذى

 -7احتوال اختالل دس سالهت پوست
 -8احتوال تشوص عفونت
 -9احتوال اختالل دس حس و حشکت انذام
 -11احتوال تشوص خونشیضی
 -11کوثود اطالعات

تشخیص های پرستاری مربوط به اختالالت عفونی
 -1افضایص دسجه حشاست تذى
 -2کاهص دسجه حشاست تذى
 -3تغییش دس پشفوصیوى تافتی
 -4کاهص تشوى ده قلثی
 -5احتوال تغییش دس الگوی دفع ادساس
 -6تغزیه کوتش اص نیاص تذى
 -7تغییش دس سطح هوضیاسی
 -8احتوال تشوص صذهه( )DIC
 -9احتوال تشوص صذهه( ناسسایی کلیه /قلة /تنفس)
 -11سش دسد
 -11کاهص حجن هایعات تذى

 -12تغییش دس تعادل الکتشولیت های تذى
 -13خستگی
 -14عذم تحول فعالیت
 -15ناتوانی دس هشاقثت اص خود
 -16دسد عضالنی و هفصلی
 -17الگوی غیش هوثش تنفسی
 -18پاکساصی غیشهوثش ساه هوایی
 -19تغییش دس پشفوصیوى تافتی
 -21اختالل دس سالهت پوست
 -21اسهال
 -22کوثود اطالعات

تشخیص های پرستاری مرتبظ با وضعیت روانی و عاعفی
-1
-2
-3
-4

اضطشاب و تشس
تغییش دس فشاینذ تفکش
اختالل دس تصویش رهنی فشد اص خود
انکاس

 -5انذوه و نا اهیذی
 -6استفاده اص سوش های غیش هوثش هفاتله
 -7اختالل دس اعتواد ته نفس

