
 

                              99ماه  سال  اسفند                                                  هرکس هْارت ّای تالیٌی  واحد:

 پاًسواى عنوان مهارت:

 1داًطجَیاى پسضکی در هقطع کارآهَزی  گروه هدف :

 تطَر صحیح اًجام دّذ.پاًسواى اًَاع زخن را هدف کلی: 

 درحیطه دانص :

  :ترای اًجام هْارت پاًسواى هَارد زیر را ضرح دّذ داًطجَ تایذ تتَاًذ

 -رسیَر-گالی پات -قیچی-پٌست -پٌس - پٌثِ -گاز :ست پاًسواى ) پاًسواى ًیاز ترای اًجامٍسایل هَرد -1

 (یکثار هصرفدستکص استریل ٍ  -لکَپالستچسة  -تاًذ-سرم فیسیَلَشی -تتادیي

 پاًسواى هراحل اًجام هْارت  -2

 هحل پاًسواىآًاتَهی  -3

 تکٌیک ّای استریل در راتطِ تا اًجام پاًسواى-4

 طثقِ تٌذی اًَاع زخن ّا -5

 تکٌیک ّای تاًذاش زخن -6

 ترای کٌترل عفًَت  تیَتیک هَظعی یا سیستویک آًتی-7

 در ارتثاغ تا پاًسواى ٍ هراقثت از زخن الزم  هْارت ّای-8

 تا تَجِ تِ ًَع آىپاًسواى را زهاى هٌاسة تعَیط -9

 

 درحیطه نگرش :

 داًطجَ تایذ ًْایت تالش ٍپطتکار خَد را ترای تْثَد فراگیری ٍاًجام ایي هْارت اًجام دّذ.-1

 :  درحیطه مهارتی

 ًوایذ.ٍسایل هَرد ًیاز در پاًسواى را تذرستی اًتخاب -1

 تَجِ ًَع زخن پاًسواى را اًجام دّذ.تا -2

 تکٌیکْای استریل را در هَرد پرٍسیجر پاًسواى تذرستی اًجام دّذ.-3

 .رای پاًسواى را تذرستی اًجام دّذسازی زخن، ت اقذاهات الزم در جْت آهادُ -4

 زخن را تذرستی تا گاز استریل پَضص دّذ.-5

 

 

 عنوان مهارت:

 پانسمان

 

 



 ًَار چسة پاًسواى را تذرستی در هحل تچسثاًذ.  -6

 تکٌیکْای هٌاسة جْت پاًسواى زخوْای ٍاقع در ًقاغ هختلف تذى را تذرستی اًجام دّذ. -7

 در صَرت ًیاز تِ تاًذاش، هَارد الزم ترای تاًذاش کردى را تذرستی رعایت کتذ.-8

 سیستویک را در صَرت لسٍم، تذرستی تجَیس کٌذ.تیَتیک هَظعی یا  آًتی-9

 اقذاهات هقتعی را در هَرد عَارض پیص آهذُ در زخن پاًسواى ضذُ؛ تذرستی اًجام دّذ.-11

 آهَزضْای الزم را تذّذ. ًوادر ارتثاغ تا پاًسواى ٍ هراقثت از زخن تِ تیوار-11

 پاًسواى را در زهاى هٌاسة تعَیط ًوایذ.-12

 

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

                    هستقل تطَر هْارت عولی اًجام: دانطجو فعالیت

 یایستگاّ آزهَى: ارزیابی ضیوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مهارت:

 پانسمان

 

 


