
 

تعداد  واحد:                                        رشته و مقطع تحصیلی:                                                            تاریخ شروع و اتمام :             

  

 اسامی دانشجویان رزشیابی اختصاصیعنوان ا رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بيماران  بيماران را هنگام پذيرش بکار می برد  اولويت در مراقبت اورژانسی از 1

 را به شيوه صحيح ترياژ می نمايد.

     

2 EKG .کار با تجهيزات بخش را بداند.بيمار را به نحو صحيح تهيه می نمايد      

لبی ريوی پايه و پيشرفته را بداند و با نظارت مربی در نحوه صحيح احيای ق 3

 عمليات احيای قلبی ريوی شرکت می نمايد.

     

      با کمک مربی بخيه می زند. کابرد انواع نخهای بخيه را می داند. 4

      انواع شکستگی و عاليم مربوط به آن را ذکر می کند. 5

      و بانداژ می کند. با روش صحيح بيمار را پانسمان نموده 6

می گيرد و مراقبت های مربوط به آتل را  ا آتلبا کمک مربی عضو مصدوم ر 7

 انجام می دهد.

     

با کمک مربی عضو مصدوم را گچ می گيرد و مراقبت های مربوط به گچ   8

 گيری را انجام می دهد.

     

      انواع تزريقات را با نظارت مربی بر بالين بيمار انجام می دهد 9

      به نحو صحيح سرم تراپی می کند. انواع سرم را می شناسد و 11

سوختگی را بر اساس عمق و وسعت طبقه بندی نموده و از بيمار سوخته  11

 .(مراقبت می نمايد.)پانسمان، سرم تراپی، پيشگيری از هايپوترمی و ...

     

و GCSنحوه صحيح کنترل عاليم حياتی و سطح هوشياری بيمار را با معيار  12

FOUR SCORE .را می داند 

     

انواع خونريزی های مغزی و مراقبت های پرستاری مربوط به ترومای سر را می  13

 داند.

     

      نخاعی را می داند. طناب مراقبت پرستاری از بيمار دچار صدمات 14

آموزش های حين ترخيص به انواع بيماران)بريدگی ها، پانسمان زخم ها و  15

 ساير مراقبت های الزم( را به بيمار و خانواده وی ارائه می دهد.
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