مهارت ها و روش های بالینی پزستاری
کنتزل عالیم حیاتی-بزرعی ٍیضگی

کنتزل عفونت-ؽغتي دعت ،پَؽیذى روش های فزاهم کزدن آرامص و

ّای ًبض بز رٍی ؽزیاى ّای هختلف،

دعتکؼ تویش ٍ اعتزیل ،پَؽیذى گاى

آسایص و بهداضت-درعت کزدى

ارسیابی تٌفظ ،کٌتزل فؾارخَى ،اًذاسُ

ٍ هاعک ،هزاقبت اس هذدجَی ایشٍلِ

تخت با ٍ بذٍى هذدجَ ،درعت کزدى

گیزی درجِ حزارت اس ًَاحی هختلف

تخت بؼذ اس ػول ،هاعاص پؾت ،حوام در

بذى

تخت ،ؽغتي عز ،دّاًؾَیِ ،حوام آب
ٍلزم ،کوپزط گزم ،کوپزط عزد،
اعتفادُ اس کیغِ آب گزم ٍ عزد،
کوپزط اعتزیل گزم

حزکت دادن و جابجا کزدن بیمار-

تغذیه-غذا اس راُ دّاى ،گذاؽتي ٍ در

دفع روده ای-هزاقبت اس اعتَهی ٍ

جابجایی بیوار اس تخت بِ صٌذلی ٍ

آٍردى عًَذ هؼذُ ،الٍاص ٍ گاٍاِص ،هزاقبت

پَعت اطزاف آى ،هزاقبت اس کلغتَهی،

بزاًکارد ٍ اًتقال بیوار ٍ قزار دادى بیوار

اس گاعتزٍعتَهی  ،پوپ ّای تغذیِ،

اعتفادُ اس لگي ،اًوا ،رکتال تیَب

در ٍضؼیت ّای هختلف ،حزکت دادى

بزرعی قٌذ خَى با گلَکَهتز

بیوار در تخت ،اعتفادُ اس هحذٍد کٌٌذُ
ّاٍ ،رسػ فؼال ٍ غیز فؼال در داهٌِ
حزکتی ،اعتفادُ اس ػصا ٍ ٍاکز ،رٍػ
ّای حول هصذٍم
ادراری-تناسلی -گذاؽتي ٍ درآٍردى

معاینه جسمی-بزرعی عز تا ًَک پا

جمع آوری نمونه-گزفتي ًوًَِ

عًَذ فَلی ،گذاؽتي عًَذ ًالتَى،

خَى/فلبَتَهی ،گزفتي ًوًَِ هذفَع،

هزاقبت اس پزیٌِ

جوغ آٍری ادرار  42عاػتِ ،گزفتِ
ًوًَِ ادرار تویش ٍ اعتزیل ،بزرعی
گلَکَهتزیً ،وًَِ گیزی اس حلق ٍ خلط

مزاقبت تنفسی-تأهیي اکغیضى اس

مزاقبت ارتوپدی و عزوقی-اعتفادُ

مایعات و الکتزولیت ها-دعتزعی

طزیق عًَذ ٍ اًَاع هاعک ،عاکؾي راُ

اس جَراب االعتیک ٍ جَراب ضذ

ٍریذی ،هزاقبت اس آًضیَکت ،هزاقبت اس

َّایی ،عاکؾي لَلِ تزاؽِ ،عاکؾي

آهبَلی ،هزاقبت اس فیکغاتَرّای

خط ٍریذ هزکشی ،هزاقبت اس کاتتز
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تزاکیاعتَهی ،هزاقبت اس تزاکیاعتَهی،

خارجی ،هزاقبت اس تزاکؾي ،آتل بٌذی

ؽزیاًی ،درآٍردى آًضیَکتٍ ،صل کزدى

هزاقبت اس لَلِ تزاؽِ ،اعتفادُ اس

ٍ ثابت عاسی در اختالالت ػضالًی،

ٍ تٌظین ٍ تؼَیض عزم ،اًفَسیَى ٍ

آهبَبگً ،بَالیشر ،پالظ اکغیوتزی،

ؽکغتگی ٍ تزٍها ،گچ گیزی ٍ هزاقبت

بَلَط هایاػاتّ ،پاریي الک ،قلوذٍػ،

اعپیزٍهتز اًگیشؽی ،فیشیَتزاپی تٌفغی،

اس آى

تغذیِ کاهل ٍریذی

هزاقبت اس چغت تیَب
مزاقبت اس سخم-هزاقبت اس درى ّا ٍ

مدیزیت درد-بزرعی درد ،هغکي

تجویش دارو-آهادُ عاسی ٍ تجَیش

ّوٍَاگ ،ؽغتؾَی سخن ،تؼَیض

تحت کٌتزل بیوار ،رٍػ ّای تي

دارٍّای خَراکی ،هَضؼی ،تشریق

پاًغواى ،کؾیذى بخیِ ،کٌتزل

آراهی ،تغییز ٍضؼیت ،رٍػ ّای

ػضالًی ،داخل جلذی ٍ سیزجلذی،

خًَزیشی ،اًَاع باًذاص ،پاًغواى ًَیي

اًحزاف فکز

قطزُ ّای چؾن ٍ گَػ ٍ بیٌی ،پواد
چؾن ،ؽغتؾَی گَػ

احیای قلبی-ریوی-هزاحل احیاء
قلبی -ریَی  ،CPRاًجام  CPRتَعط
یک ٍ دٍ ًفز ،اًجام  CPRدر کَدکاى ٍ
ًَساداى ،رٍػّای تٌفظ هصٌَػی،
رٍػ ّای باس کزدى راُ َّایی
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