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      اولويت در مراقبت اورژانسی از بيماران را هنگام پذيرش بکار می برد. 1
      بيماران را به شيوه صحيح ترياژ می نمايد. 2

نحوه صحيح احيای قلبی ريوی پايه و پيشرفته را می داند و با نظارت مربی در عمليات  3

 احيای قلبی ريوی شرکت می نمايد.

     

      تهيه می نمايد. EKGبيمار را به نحو صحيح مانيتورينگ نموده و از او  4

      عاليم حياتی بيمار را به نحو صحيح کنترل می نمايد. 5
نسبت به نحو استفاده و عوارض داروها آگاهی داشته و داروها را با نظارت مربی به نحو  6

 ريق می نمايد.صحيح تز

     

به نحو صحيح از دستگاه تهويه مکانيکی استفاده نموده و از بيمار تحت تهويه مراقبت  7

 .الزم را به عمل می آورد

     

      انواع سرم ها را می شناسد و سرم تراپی را به نحو صحيح بر بالين بيمار انجام می دهد. 8
 NGT) را شرح می دهد و نحوه مراقبت از آنهاعلل و عاليم مربوط به انواع مسموميت  9

 را می داند. گذاری، گاواژ زغال فعال، شست و شو( 

     

را شرح داده و نحوه مراقبت پرستاری  COPDعلل و عاليم مربوط به تنگی نفس، آسم،  11

 از آنها را می داند.

     

و نحوه مراقبت پرستاری از آنها را را شرح داده MI علل و عاليم مربوط به آنژين صدری،  11

 می داند.

     

      را شرح داده و نحوه مراقبت پرستاری از آنها را می داند. GIBعلل و عاليم مربوط به  12
را شرح داده و نحوه مراقبت پرستاری از آنها را DKA علل و عاليم مربوط به ديابت و  13

 می داند.

     

را شرح داده و نحوه مراقبت پرستاری از آنها را می TIAو  CVAعلل و عاليم مربوط به  14

 داند.

     

علل و عاليم مربوط به تب و لرز، ضعف و بيحالی و... را شرح داده و مراقبت پرستاری از  15

 آنها را می داند.
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