
 

                              99مبه  سبل  اسفنذ                                                        ٔروس ٟٔبر تٟبی ثبِیٙی  واحذ:

 (دا٘طجٛیبٖ پسضىی دٚرٜ ٔمذٔبتی )فیسیٛپبتِٛٛشیمقطع: 

 آرترٚسٙتسعنوان مهبرت: 

 رٚٔبتِٛٛشیٌرٜٚ مسئول برنبمه: 

 ٘فر ثطٛر ٔتٛسط 01اِی  8: تعذاد دانطجویبن

 سبعت 2: مذت

 وست ٟٔبرت ٚ تٛا٘بیی در ا٘جبْ صحیح پبح اسٕیر: هذف کلی

 در حیطه دانص:

 :ثتٛا٘ذ ٔٛارد زیر را ضرح دٞذدا٘طجٛ ثبیذ در پبیبٖ دٚرٜ 

 ا٘ذیىبسیٖٛ ٚ وٙترا٘ذیىبسیٖٛ ٞبی پبراسٙتس وٝ ضبُٔ: -0

 هب: انذیکبسیون

یٕبری آرتریت ٔب٘ٙذ  ثجٟت افتراق  ٔبیع ٔفصُ اِتٟبثی ) -2آرتریت سپتیه -0 :تطخیصی –الف  

 –3(ٜ..استئٛ آرتریت ، ترٚٔب ٚ غیر(ٚ ٘یس  غیر اِتٟبثی )ٔب٘ٙذ اسپٛ٘ذیّٛآرترٚپبتی رٚٔبتٛئیذ ٚ ِٛپٛس

  ٚثذخیٓ خیٓ خٛش تٛٔٛرٞبی ٔب٘ٙذ ٘بضبیع عُّ –4 وریستبِی ٞبی آرتریت تطخیص جٟت

 زیبدی ثسیبر ٔبیع وٝ ٔٛاردی در تخّیٝ جٟت –2تسریك استرٚئیذ داخُ ٔفصُ  -0: درمبنی –ة 

-4 ٔفصُ داخُ ضستطٛی جٟت –ROM) )3 تحرن افسایص ٚ درد وبٞص جٟت ضٛد ٔی تجٕع

  ٕٞآرترٚز ٔب٘ٙذ ٔٛاردی در وبُٔ تخّیٝ

 کنترانذیکبسیون هب:

ٕٞٛفیّی ٚ  -3عفٛ٘ت ٞبی سیستٕیه -2عفٛ٘ت ٞبی ِٛوبَ ٔب٘ٙذ سِّٛیت ٕٞراٜ  -0:مطلق  -الف

 .ت ثٝ ٔٛادی وٝ در تسریك ثىبر رٚدآِرشی ٘سج -4سبیر اختالالت ا٘عمبدی 

 خریت ضذٜ وٝ ثعیذ است پبسخ دٞذ .ٔفبصُ ثسیبر ت : سبین -ة

 پٛزیطٗ ٔٙبست جٟت آرترٚسٙتس ثر رٚی ٔٛالش. -2

 

 عنوان مهبرت:

 آرتروسنتس

 



 آرترٚسٙتس.آ٘بتٛٔی ٔحُ  -3

سٛزٖ  -دستىص استریُ   -ست استریُ آسپیراسیٖٛ ٚ یب تسریك ٚسبیُ ٔٛرد٘یبز جٟت آرترٚسٙتس ) -4

 20سرً٘  2 -ثرای ٔفبصُ وٛچه 25سر سٛزٖ ضٕبرٜ  -ثرای ٔفبصُ ثسري 08سرسٛزٖ ضٕبرٜ یب 

cc-  ً٘سٛاة  ٚ ٔحیط وطت ٔٙبست  -٪0ِیذٚوبئیٗ  -سی سی جٟت تسریك 5سر) 

 ٘جبْ آرترٚسٙتس ثٝ ترتیت ٚ ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیری ٔبیع.ٔراحُ ا -5

آسپیراسیٖٛ ٔفصُ  ٔصٙٛعی )پرٚتس( ثٟتر است تحت ضرایط وبُٔ آسپتیه ا٘جبْ ضٛد.)تحت توجه : 

 (آرترٚسىٛپی

 

  : نگرضیدرحیطه 

 دا٘طجٛ ثبیذ ٟ٘بیت تالش ٚ پطتىبر خٛد را ثرای ثٟجٛد فراٌیری ٚ ا٘جبْ ٟٔبرت ا٘جبْ دٞذ.

 در حیطه مهبرتی:

0-      ٝ در  ٔرٛالش  زا٘ٛ در ٚضعیت دراز وطیذٜ)اوستب٘سیٖٛ( است  وبُٔ لررار ٔری ٌیررد  در ضررایطی ور

 ٚضعیت خٛاثیذٜ ثٝ پطت لرار ٌرفتٝ است . 

  .ِٕس وٙبرٜ ٞبی استخٛاٖ پبتال -2

   وٙذ.ثٝ دٚ رٚش ِتراَ ٚ یب ٔذیبَ الذاْ ثٝ پبراسٙتس  -3

 وٙذ. حس ثی سی سی 2 سرً٘ ٚ 26 سٛزٖ سر وٕه ثٝ ٚ  ٪0ٔٛضع را ثب تسریك  ِیذوبئیٗ   -4

 وٙذ.در ضىبف پبتّٛ فٕٛراَ سٛزٖ را ٚارد ٔفصُ پُ تحتب٘ی  یٗ پُ  فٛلب٘ی ٚث -5

 . وٙذسپس آسپیراسیٖٛ را ثٝ آٞستٍی ضرٚع  -6

  وٙذ.پس از تخّیٝ وبُٔ ٔبیع ٔفصُ ثٝ داخُ سرً٘ ثتذریج سٛزٖ را  -7

   وٙذ.ارسبَ ٔبیع ٔفصُ را جٟت ثررسی ٚ آ٘بِیس  -8

 

 

 

 

 

 

 

مهارت:عنىان   

 آرتروسنتز

 

 

 



 :چک لیست آرتروزسنتس 

 ضستطٛی وبُٔ دست ٞب  -0

  Gather equipmentذ. تجٟیسات را آٔبدٜ ٔی وٙ -2

 ٔعرفی ٔی وٙذ.  ٔٛالشپسضه خٛد را ثٝ  -3

 دٞذ.تٛضیح ٔی دٞذ وٝ چٝ عّٕی ٔیخٛاٞذ ا٘جبْ ٔٛالش ثرای  -4

5- Procedure  تٛضیح ٔی دٞذ . ٔٛالشرا ثرای 

 . ذدر یه ٚضعیت راحت لرار ٔی دٞ ٔٛالش -6

 ٚضعیت ٔفصُ در حبِت ٔطّٛة لرار دادٜ ضٛد .  -7

 .وٙذ ٔطخص را سٛزٖ ٚرٚد ٔحُ – 8

 .  ثپٛضذ دستىص – 9

  .وٙذ عفٛ٘ی ضذ را ٔفصُ – 01

 ٚ آسپیرٜ وٙذ . سٛزٖ را ثب زاٚیٝ ٔٙبست ٚارد -00

 .ثعذ از خبرج وردٖ سٛزٖ ، پٛست را تٕیس وٙذ -02

 .تطىر وٙذٔٛالش از  -03

 ٔبیع آسپیرٜ ضذٜ را ثرای آزٔبیص در ِِٛٝ ٞبی ٔٙبست ارسبَ وٙذ .  -04

 

 

 ٕ٘بیص ضجیٝ سبزی –سخٙرا٘ی  -: ٚسبیُ وٕه آٔٛزضی روش تذریس

                    : ا٘جبْ عّٕی ٟٔبرت ثطٛر ٔستمُفعبلیت دانطجو

 آزٖٔٛ ایستٍبٜ: ضیوه ارزیببی

 

: عنوان مهبرت  

 چک لیست

 آرتروسنتس

 


