
علوم پزشكي تهراندانشگاه دانشكده پرستاري و مامايي   
 

  ليست پروسيژر های فن عملی
 واحد پراتيک

  اهداف درس  معرفي پراتيك و آشنايي با
  معرفي واحد مددجو و وسايل موجود در اتاق پراتيك 

 شستن دست

(a  پوشيدن گان و ماسك و دستكش  
(b     درست كردن تخت باز و بسته  

  درست كردن تخت بعد از عمل 
(a  حركت دادن بيمار در تخت  
(b هاي مختلف  قرار دادن بيمار در وضعيت  

  جابجايي بيمار از تخت به صندلي و برانكارد 
  انتقال بيمار  
  استفاده از پتوي حمام  

  )تخت با مددجو(  –درست كردن تخت پهلو به پهلو 
  درست كردن تخت از باال به پايين 

(a  حمام در تحت  
(b  ماساژ پشت  
(c  نظافت پا و ناخن  
(a  شستن سر  

 (b  دهانشويه ) بيمار معمولي و بيهوش(  
  )شپش( مراقبت از سرآلوده  

  ها   و ثبت آن T ،P  ،Rكنترل 
   BPكنترل 

(a  حمام آب ولرم  
 (b  كمپرس سرد  
 (c كمپرس گرم  
 (D  استفاده از كيسه گرم و سرد  

(a غذا دادن از راه دهان  
(b  سنداژ معده  
(c الواژ  
(e گاستروستومي  

Enema : و انواع آنSiphoning /Retention /Rectal tube /Bowel washout/  
  طرز گرفتن نمونه مدفوع  

  مراقبت از كلستومي 
  شستشوي كلستومي 

  شستن دست به روش استريل 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

درماني تهران، بهداشتي  

 ٩٠ارديبهشت   بسمه تعالی



  پوشيدن دستكش استريل  
  مراقبت از مددجوي ايزوله  

  آماده كردن ترالي پانسمان 
  پانسمان ساده  

  پانسمان با درن و بخيه 
  كوتاه كردن درن  

  ...) انواع ( كشيدن بخيه ها 
  كمپرس استريل گرم 

  شستشوي زخم  
  ...) سرودست و پا   (_انواع بانداژ 

  ) انواع ماسك ها  –سند ( نحوه تأمين اكسيژن از طريق 
  )ووسايل مورد نياز( نمونه گيري از حلق و خلط 

  ) بيني –دهان ( هاي هوايي  ساكشن راه
  كياستومياساكشن تر
 Tracheostomyمراقبت از 

  M.S.Uگرفتن نمونه ادرار استريل و  –شستشوي پرينه 
   24Hو 

  سوندفولي و نالتون 
  ) گوش -بيني –چشمي (قطره : دارو درماني

  مخلوط كردن انسولين با استفاده از سرنگ 
  ) گوش –بيني  –چشمي ( قطره : دارو درماني

  مخلوط كردن انسولين با استفاه از سرنگ
  )انواع و روش (ترزيقات عضالني  

   -)هپارين -انسولين(تزريقات زيرجلدي 
  داخل جلدي

  تزريقات وريدي
  ست خون، ) سرم ، ست هاي ماكروست، ميكروست( معرفي 

  محاسبات دارويي
  مراقبت از جسد 

 


