
 

                          99هبه   اسفنذ                                                 هرکس ههبرت هبی ببلینی واحذ:

 1: داوطجًیان پسضکی درمقطع کارآمًزیهقطع

 تًمیازی ترمیم اپی : اوجام يعنواى ههبرت

 تالیىی َای مرکسمُارت ي  مامایی زوان ي: گريٌ هسئول برنبهه

 تًمی ي اوجام آن .اآضىائی تا تکىیک ترمیم اپی زیهذف کلی : 

  درحیطه دانص :

 . دَذ ضرح تًمی رااداوطجً تایذ تتًاوذ ترمیم اپی زیپایان ایه ديرٌ  در -1

 ویاز ي ست اپی زیاتًمی تًضیح دَذ.يسایل مًرد تا داوطجً تایذ  -2

 تًضیح دَذ. ترمیم اپی زیاتًمی ي وحًٌ سًچًر َر الیٍ راالیٍ َای  -3

 تًضیح دَذ.وخ مىاسة ترای ترمیم َر الیٍ را  -4

  .را تًضیح دَذي ضرایط استریل ًٌ اوجام پرج ي درج وح -5

 را ضرح دَذ آن آضىایی تا مراقثت َای تعذ از ترمیم اپی زیاتًمی ي آمًزش -6

 درحیطه نگرش :

معایىٍ اوجام اوجام ایه  پطتکار خًد را ترای تُثًد فراگیری ي داوطجً تایذ وُایت تالش ي

 دَذ.

 درحیطه ههبرتی :

 تذَذ. مًالش يضعیت مىاسة را ريی تخت زایمان تٍ -1

 کردٌ ي کىترل کىذ. جمع آيریيسایل مًرد ویاز را  -2

 .تپًضذگان ي دستکص -3

 دَذ. محل ترمیم را تذرستی اوجام  پرج ي درج -4

 تامپًن را تذرستی در داخل ياشن قرار دَذ. -5

 کىذ.ديز الزم جُت تیحسی مىاسة در محل ترش را تذرستی اوتخاب  -6

 تیحسی مىاسة را در محل ایجاد کىذ. -7

 کىذ. را در تعذاد ي وًع مىاسة اوتخاب وخ تخیٍ -8

 اوتُای زخم را تذرستی ترمیم کىذ. -9

 عمق زخم را کامالً تثىذد. -11 

 عنواى ههبرت:

توهیبترهین اپی زی    
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 َای تریذٌ ضذٌ َایمه را تخًتی تُم ترساوذ. لثٍ -11

 َای فًرضت را تخًتی تُم ترساوذ. لثٍ -12

 کىذ. عضالت فاسیای پریىٍ را تخًتی ترمیم  -13

 کىذ. عريق خًوریسی دَىذٌ را جُت پیطگیری از َماتًم تخًتی لیگاتًر می -14

 را تخًتی تا تخیٍ مىاسة ترمیم کىذ. پًست -15

 ىذ.تامپًن را خارج ک -16

 تًضیح دَذ.َای الزم تعذ از ترمیم را  صیٍتً -17

 تذرستی تجًیس کىذ. داريَای مًرد ویاز -18

 

 نوبیص سبیه سبزی –سخنرانی  -روش تذریس: وسبیل کوک آهوزضی

 فعبلیت دستیبر: انجبم عولی ههبرت بطور هستقل

 ارزیببی: آزهوى ایستگبهیضیوه 

 

 

 عنواى ههبرت:
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