
 

               

                              99ماه  سال  اسفند                                                    هزکش هْارت ّای تالیٌی  واحد:

 داًطجَیاى پشضکی دٍرُ هقذهاتی )فیشیَپاتَلَصی(مقطع: 

 گذاری )جایگذاری سوند معده(  NG Tubeعنوان مهارت : 

 آًاتَهی هزی ٍ اعضای هجاٍر  پیص نیاس :

 ًفز 8تِ طَر هتَسط  تعداد دانطجویان :

 ساعت 2 مدت :

تذٍى آسیة رساًذى تِ تیوار   NG tubeکسة داًص ٍ تَاًایی السم تزای جایگذاری  هدف کلی :

 ٍ تذٍى عارضِ

 حیطه دانص:

 :هَارد سیز را ضزح دّذدستَر العولْا ٍ هٌاتع ارائِ ضذُ تتَاًذ  اساسز ٍ ت داًطجَ تایذ در پایاى دٍر

 گذاری  NG tubeاًذیکاسیَى ٍ کٌتزاًذیکاسیَى  .1

  گذاری NG tubeٍسایل هَرد ًیاس هٌاسة  .2

 NGسَراخ تیٌی هٌاسة تزای ٍارد کزدى لَلِ  .3

  NG tube ٍرٍدفاصلِ هٌاسة ًحَُ اًذاسُ گیزی  .4

 گذاری NG tubeپَسیطي صحیح اًجام  .5

  NG tubeًحَُ ٍرٍد  .6

  NG tubeرٍش ّای تاییذ جایگذاری صحیح  .7

  NG tubeًحَُ فیکس کزدى صحیح  .8

 ضستطَی هعذُ ًحَُ اًجام  .9

 

 حیطه نگزضی:

 داًطجَ تایذ ًْایت تالش ٍ پطتکار خَد را تزای تْثَد فزاگیزی ٍ اًجام هْارت اًجام دّذ.

 

 

 

 عنوان مهارت:

 گذاضتن لوله معده

 

 

 



 مهارتی: حیطه

 گذاری را اًتخاب ًوایذ. NG tube هٌاسة ًیاس هَرد ٍسایل .1

 .تطخیص تذّذ تز رٍی هَالص هسیز هٌاسة تزای ٍرٍد لَلِ را تذرستی .2

 کٌذ.هیشاى ٍرٍد لَلِ را اًذاسُ گیزی  .3

 گذاری قزار دّذ. NG tubeهَالص را در ٍضعیت هٌاسة جْت  .4

 اتتذا لَلِ را تا صل لَتزیکاًت لغشًذُ کٌذ. .5

 تیٌی کٌذ ٍ تذٍى فطار لَلِ را تِ سوت جلَ پیص تزاًذ. لَلِ را تا رٍش صحیح  ٍارد .6

 صحیح ،هحل قزارگیزی لَلِ را چک کٌذ. تا استفادُ اس رٍش ّای تاییذ جایگذاری .7

 

 

 NG tubeٍیذئَ پزٍصکتَر ، هاًکي آهَسضی ٍ ٍسایل السم تعثیِ  وسایل مورد نیاس :

 سخٌزاًی ٍ ًوایص عولی روش تدریس: -

 اًجام هْارت عولی فعالیت دانطجو: -

 چک لیست ضیوه ارسیابی : -

 

 

 

 

 رفزانس :        

1- up to date 

2 -  performing medical procedure of new England journal of medicine 

3- practical procedures manual 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مهارت:

 گذاضتن لوله معده

 

 

 



 

NG Tube  چک لیست تعبیه 

 ٍ پزًٍذُ را چک کٌذ  ًواًام تیوار .1

 ٍسائل هَرد ًظز را تِ صَرت صحیح اًتخاب کٌذ  .2

 سالم کٌذ ٍ خَد را هعزفی ًوایذ   .3

 تَضیح دادُ ٍ رضایت را تزای ّوکاری تگیزد  ًوا یا هَالصّذف اس اًجام کار تزای تیوار .4

 دستکص تپَضذ   .5

 را هطخص کٌذ  NGاًذاسُ هٌاسة فزٍ تزدى لَلِ  .6

 سَراخ هٌاسة تیٌی را اًتخاب کٌذ .7

 تخَاّذ تٌطیٌذ ٍ گزدى هختصزی تِ جلَ خن ضَد  ًوااس تیوار .8

 را اس کف حفزُ تیٌی تِ سوت جلَ حزکت دّذ  NGلَلِ  .9

را تِ آّستگی تِ سوت جلوَ   NGهیخَاّذ هقذاری آب تلع کٌذ ، لَلِ  ًوادر حالی کِ اس تیوار .11

 ّذایت هی کٌذ  

 را تائیذ هی کٌذ    tube  NGستجایگذاری در .11

 را رٍی تیٌی ثاتت هی ًوایذ   tube  NGتا رٍش صحیح  .12

 تطکز هی کٌذ   ًوااس تیوار .13

 را اس ًظز عَارض حاد تزرسی هی کٌذ   ًواٍضعیت تیوار .14

 

 

 

 

 

 

 عنوان مهارت:

  گذاضتن لوله معده

 

 

 

 


