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آضٌایی ٍ یادگيزي ٍ تَاى هْارتی هزاقثت ّاي تؼذ اس ػول جزاحی ٍ آضٌایی تا اتاق ریکاٍري ٍ تجْيشات آى
اَداف یبدگیری:
اس فزاگيزاى اًتظار هی رٍد کِ در پایاى دٍرُ قادر تِ اًجام هَارد سیز تاضٌذ:
 هَارد هَرد تزرسی ٌّگام پذیزش تيوار در تخص  PACUرا ضزح دادُ ٍ تکار گيزد.
ٍ ظایف ٍ هزاقثت ّاي پزستاري اتاق تْثَدي را تذاًذ ٍ ػالئن ٍ ػَارض تؼذ اس ػول را ًوایص دّذ.
 درد را تؼزیف اًَاع دردّا را تطٌاسذ.
 فاکتَرّاي هؤحز تز درد تؼذ اس ػول جزاحی را کار گيزد.
 دارٍّاي هسکي را ًام تثزد .هشایا ٍ ػَارض ّز یک اس دارٍّاي هسکي را تطٌاسذ.
 اًَاع هخذرّا را ًام تثزد .تطٌاسذ ػَارض ّز یک اس دارٍّاي راکٌتزل ًوایذ.
 هؼيارّاي تزخيص تيواراى اس ریکاٍري را تذاًذ ٍتِ کار تثٌذد.





ػَاهلی هؤحز در تيذار ضذى تأخيزي اس تيَْضی را تذاًذ.
آریتوی ّاي قلثی تطٌاسذ ٍتطخيص دّذ.
در صَرت هطاّذُ گشارش ػَاهلی کِ سثة اًسذاد راُ َّاي فَقاًی هی ضَد تطٌاسذ ٍ پيطگيزي ًوایذ.
ضَک ٍ اًَاع آى راضٌاختِ ٍ ًحَُ تزخَرد تا اى را تذاًذ.

 ػلل ّيپَکسی را ضزح دادُ تطٌاسذ ٍتطخيص دّذٍ پزٍسيجز درهاى را اًجام دّذ.
 جذب هایؼات ٍ ًحَُ کٌتزل جذب ٍدفغ هایؼات حثت ًوایذ.
 رٍش ّاي اکسيژى درهاًی را ضزح دّذٍ استفادُ ًوایذ.
 اًَاع هاسک ّاي السم جْت اکسيژى تطٌاسذ استفادُ ًوایذ-
 حثت را تِ رٍش صحيح اًجام دّذ.

از داوطجًیبن اوتظبر می ريد طبك ممررات آمًزضی ،اخاللی ،رفتبری ي پًضطی مىدرج در کتببچٍ ی تًجیُی بیمبرستبن رفتبر
ومبیىد.

راَىمبی کبرآمًزی داوطجًیبن
-

تقسين تيواراى تيي داًطجَیاى

-

آضٌایی داًطجَیاى تا تجْيشات تخص

-

اًتخاب یک کيس تَسط داًطجَ ٍ اجزاي فزآیٌذ پزستاري تا تاکيذ تز تطخيص ّاي پزستاري

-

ادامٍ ريود آمًزش مطببك بب کتببچٍ آمًزضی (الگ بًن)

وحًٌ ارزضیببی ي امتیبز مربًط بٍ آن:
الف) ارزضیببی برطبك معیبرَبی تعییه ضدٌ در الگ بًن الكتريویكی 8 :ومرٌ
ة) فعبلیت َبی آمًزضی 8 :ومرٌ


ارائٍ شيروبل کالة ي کىفراوس آمًزضی در ارتببط بب مًضًعبت مًرد ویبز ببلیه 2 :ومرٌ



ضرکت فعبل در بحث َبی گريَی ي پرسص ي پبسخ َبی ببلیىی 0.5 :ومرٌ



ضرکت فعبل در امًر محًلٍ 0.5 :ومرٌ



ارائٍ بٍ مًلع تكبلیف آمًزضی 0 :ومرٌ

ج) رعبیت کدَبی مربًط بٍ اخالق داوطجًیی مىدرج در الگ بًن الكتريویكی 2 :ومرٌ
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