
  عول جزاحی تیٌی

 آهَسش حیي تستزی درتخص:

 اقذاهات قثل اسعول:

درصَرت داضتي ساتقِ تیواری،ساتقِ حساسیت دارٍیی ٍیاغذایی،پزستارٍپشضک هعالج رادرجزیاى تگذاریذ.-  

کلیِ لثاس ّای خَدرادرآٍریذٍلثاس اتاق عول تپَضیذ.-  

درصَرت داضتي آرایص ٍالک ًاخي آى راپاک کٌیذ.-  

اسرفتي تِ اتاق عول اجسام فلشی،گیزُ ی سز،دًذاى هصٌَعی،سوعک ٍ...راخارج کٌیذ.قثل -  

توام هذارک پشضکی راّوزاُ داضتِ تاضیذ.-  

 هزاقثت ّای تعذاسعول:

تِ قزار گیزیذ.س. جْت کاّص تَرم هَضعی در حالت ًیوِ ًط1  

ساعت در صَرت لشٍم. 24.کوپزس یخ رٍی تیٌی تزای 2  

خَى رٍضي را گشارش دّیذ.. تلع هکزر ٍ استفزاغ حاٍی 3  

.اس تزٍس یثَست ٍ اس سزفِ ضذیذ تا تْثَد کاهل پیطگیزی ضَد.4  

ل اس فیي کزدى پزّیش ًواییذ..در رٍسّای اٍلیِ پس اس عو5  

.هذفَع هوکي است تا چٌذ رٍس تیزُ ضَد.6  

. هصزف هایعات را افشایص دّیذ.7  

عول اس تلٌذ کزدى اضیاء سٌگیي خَدداری ضَد.. تا دٍ سِ ّفتِ تعذ اس 8  

.تا یک ّفتِ طاق تاس تخَاتیذ.9  

آى را دست کاری ًکزدُ ٍ خطک  پس اس عول تزداضتِ هی ضَد در عزض ایي هذت.گچ تیٌی هعوَال ّفتِ اٍل 11

درصَرت هطاّذُ ّزگًَِ عالین غیزطثیعی،خًَزیشی ٍ...سٍدتزجْت ٍیشیت تِ ًشدپشضک هزاجعِ ذاریذ.ًگْ

حتواهزاجعِ فزهاییذ. ط پشضککٌیذدرغیزایٌصَرت جْت اًجام هعایٌِ ٍ ٍیشیت هجذد درسهاى تعییي ضذُ تَس  



هحذٍدیت غذایی ًذاریذ تٌْا اس خَردى غذایی کِ تِ جَیذى سیاد ًیاس دارد تپزّیشیذ. . ضوا ّیچ گ11ًَِ  

داضتِ تاضیذ. اس اًذاسُ فیشیکی پزّیش ًواییذ ٍ استزاحت تا دٍ هاُ . اس فعالیت تیص12  

هسَاک ًزم تا هالیوت هسَاک تشًیذ ٍ تا حذ هوکي اس دستکاری لة فَقاًی تپزّیشیذ.. دًذاى ّای خَد را تا 13  

طَالًی تِ هذت دٍ ّفتِ تپزّیشیذ..اس هکالوات 14  

خَد را تطَییذ ٍلی دقت کٌیذ پاًسواى خیس ًطَد.هی تَاًیذ صَرت .ضوا 15  

تِ هذت یک ّفتِ خَدداری کٌیذ. اًذاسُ عضالت صَرت ٍ قْقِْ سدى ٍ فعالیت تیص اس . اس خٌذیذى16  

اس ًَر خَرضیذ تِ هذت ضص ّفتِ تپزّیشیذ. تطَر کاهل. 17  

تِ هذت یک هاُ اجتٌاب کٌیذ. ضٌا کزدى .اس18  

ّفتِ تاقی هی هاًذ ٍلی گاّی تا ضص هاُ اداهِ دارد. 3-2 صَرت ضوا .ٍرم19  

یکواُ تپزّیشیذ. تتِ هذ سدى عیٌک .اس21  

. پس اس تزداضتي گچ اضکالی ًذارد اس لَاسم آرایطی  . استفاد21ُ  
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