
 

 9911اسفند                                                         هرکس هْارت ّای بالیٌی  واحد: 

 داًطجَیاى پسضکی هقطغ کارآهَزی مقطع:

  (ABGخَى ضریاًی ) گاز ًوًَِ گیری  عنوان مهبرت:

 ٍ هرکس هْارتْای بالیٌی اٍرشاًس طباػعای ّیات ػلوی گرٍُ  مسئول برنبمه:

 ٍ اًجام آىخَى ضریاًی گاز ًوًَِ گیری آضٌایی با تکٌیک  هدف کلی:

 در حیطه دانص: 

 .تَظیح دّذرا  فوَرال-براکیال-ّای رادیالآًاتَهی ضریاى داًطجَ بایذ -1

 .کٌذبیاى را  ًوًَِ گیری گاز خَى ضریاًیاًذیکاسیًَْا ٍ کٌتراًذیکاسیًَْای ٍ ػَارض -2

 .خًَگیری ضریاًی را تطریح کٌذهراحل اًجام تکٌیک -3

برای الکلی هحلَل ، گاىدستکص استریل، لیست کٌذ. )را ضریاًی ٍسایل هَرد ًیاز برای اًجام هْارت -4

برای سرًگ  ي،یذٍکادیل برای ًوًَِ گیری،  23Gٍ ًیذل  سرًگ ّپاریٌِپَست ،  ظذ ػفًَی کردى

 (برای تسریق زیر جلذی لیذٍکادیي 27G-25لیذٍکادیي، ًیذل 

 

 :یطه نگرشحدر 

 داًطجَ بایذ ًْایت تالش ٍ پطتکار خَد را برای بْبَد فراگیری ٍ اًجام هْارت اًجام دّذ. 

 در حیطه مهبرتی:

 :بتَاًذ داًطجَ بایذ

 اًجام دّذ.را طبق چک لیست هربَطِ  خًَگیری ضریاًیهْارت هراحل هختلف اًجام  -1

ٍظؼیت خَابیذُ بِ پطت قرار دادُ ٍ تست  هَالش حاظر ضذُ ٍ آى را در در کٌار بیوارًوا یاتذا بایذ با -2

 ًجام دّذ.ابرای بیوارًوا یا هَالش  آلي را

برای ًوًَِ گیری از ضریاى رادیال بایذ هسیر ضریاى را در دست غیر غالب ارزیابی ًوَدُ ٍ با قرار  -4

 ي ظرباى ٍجَد دارد لوس ًوایذ.هحلی را کِ بیطتریخَد دادى ًَک اًگطتاى 

دستْارا هجذدا ، ًوَدُس با الکل هحل هَرد ًظر را توی ،پس از تؼییي هحل هٌاسب برای ًوًَِ گیری -5

 بپَضذ.گاى ضستِ ٍ دستکص ٍ 

هحلَل بی حسی را آهادُ ًوَدُ ٍ در هسیر ضریاى بصَرت زیرجلذی بؼذ از آسپیراسیَى هٌفی تسریق  -6

 کٌذ.

 

 

 

 عنوان مهارت:

خونگیری 

 شریانی

 



درجِ بِ سوت ػقب خن کٌذ ٍ  32تا22سرًگ ًوًَِ گیری را ّپاریٌِ ًوایذ ٍ هج دست را در زاٍیِ   -7

 از سطح پَست ٍارد ًوایذ. 32 -452 ، ًیذل را با زاٍیِ  بیوارًوا یا هَالش پس از اطالع بِ

ر بِ آّستگی ًیذل را بِ سوت ضریاى ّذایت ًوَدُ تا زهاًی کِ کاّص ًاگْاًی هقاٍهت در هسی -8

 ًیذل را احساس ًوَدُ ٍ جریاى خَى را داخل سرًگ هطاّذُ ًوایذ.

دقیقِ  3-5بِ هذت بِ هحط پرضذى سرًگ، ًیذل را خارج ًوَدُ ٍ با گاز رٍی هحل پاًکچر ضذُ  -9

 بذّذ.هحکن فطار 

 ًوًَِ بچسباًذ. در اًتْا َّای داخل ًوًَِ را خارج ًوَدُ ٍ برچسب هطخصات بیوار را بر رٍی  -12

 

 سازی ًوایص ضبیِ – سخٌراًی -آهَزضی  کوک ٍسایل: تدریس روش

                    هستقل بطَر هْارت ػولی اًجام: دانطجو فعبلیت

 ایستگاُ آزهَى: ارزیببی ضیوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مهارت:

 خونگیری 

 شریانی

 

 


