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 آزمايشگاهمقررات 

و حضور در تابلوي اعالنات نصب می شود توجه به ساعت دقیق برگزاري کالسها و گروه بندي ها  برنامه کالسها .1

 ضروري است.در گروه مربوطه 

 جلوگیري خواهد   شد.ود به کالس بعد از حضور اساتید از ورداشته باشد و  دانشجو باید به موقع در کالس حضور .2

دانشجو باید در تمام جلسات مربوط به هر درس حضور داشته باشد. ساعت غیبت مجاز در کالس هاي عملی و  .3

ت تجاوز کند در صورت وجود گواهی دال بر غیبت موجه درس حذف و در غیر اینصور 17/2آزمایشگاهی نباید از 

 نمره صفر منظور خواهد شد.

 تجسمی از محیط بیمارستان است. لذا رعایت قوانین حرفه اي الزامی است. آزمایشگاه مهارت هاي بالینی .4

 .ضروري استها جهت حضور در کالس و اتیكت مخصوص تعیین شدهاستفاده از یونیفرم  .5

 کفش سفید پرستاري، شلوار سورمه ايو مانتو سفید، مقنعه دانشجویان پرستاري: یونیفرم 

 مشكی، کفش تیرهشلوار و مانتو سفید، مقنعه دانشجویان پزشكی و مامایی: یونیفرم 

 جلوگیري خواهد شد.آزمایشگاه در صورت نداشتن یونیفرم تعیین شده، از ورود دانشجو به  .6

 .می باشدممنوع  آزمایشگاهدر و الک ناخن بلند  ،داشتن زیور آالت .7

 کالس عملی ضروري است. رعایت ادب، صبر و دقت در .8

تحویل وسایل به  در استفاده صحیح از مانكن ها و موالژها و وسایل آزمایشگاه حداکثر دقت را داشته باشید. .9

 آزمایشگاه جزء وظایف دانشجویان می باشد.مسئول 

ورد به هیچ وجه از تلفن همراه در کالس هاي عملی استفاده نفرمایید در صورت استفاده مطابق مقررات برخ .10

 خواهد شد.

 عملی ممنوع است، می توانید مطالب مهم را یادداشت کنید. هاي هرگونه فیلمبرداري در کالس .11

نمایش داده می شود. دانشجو  نكن یا موالژدر کالس هاي عملی مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روي ما .12

راي تمرین تكنیک ها در نظر گرفته موظف است با دقت به مراحل و چگونگی انجام تكنیک توجه کند ساعاتی نیز ب

 مهارتهاي آموخته شده را تمرین کند.هماهنگی با مسئول آزمایشگاه، شده که دانشجو با 
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 رئوس مطالب

 پايه ريوي قلبي احياءعنوان مبحث جلسه اول:

 در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:اهداف:

 به نمایش گذارد. واییه راه بازکردن براي را Jaw thrustوHTCLمانور ✓

 نماید. باز هوایی را  با فرض آسیب ستون فقرات گردنی روي موالژ راه ✓

 نماید. باز هوایی را با فرض عدم آسیب ستون فقرات گردنی روي موالژ راه ✓

 تنفس، نوزاد و بزرگسال مانكن روي ایروي و ماسک)شیلد(، صورت محافظ وسایل از هرکدام با جداگانه ✓

 .کند نتمری را مصنوعی

 . دهد انجام بزرگسال به درستی موالژ روي بر دهان به دهان، و دهان به بینی را مصنوعی تنفس ✓

 . کند توجه مانكن سینه قفسه رفتن وپایین باال به مصنوعی تنفس همزمان با دادن، موالژ روي ✓

 . کند تمرینبه خوبی  را بینی و دهان به دهان تنفس، نوزاد مانكن یک روي ✓

 به نمایش گذارد.ا ماساژر درست محلو نوزاد  بزرگسال مانكن روي ✓

 روي موالژ بزرگسال، کودک، و نوزاد، براي انجام کمپرس قلبی پوزیشن دست را به نمایش گذارد. ✓

 . دهد انجام نظرمربی زیر را سرعت(فشار،  عمق )تعداد، قلبی کمپرس صحیح روش بهروي مانكن بزرگسال  ✓

 ریوي را تمرین نماید. وضعیت ریكاوري پس از احیاي قلی ✓

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 محافظ صورت )شیلد( یا ماسک صورت، ایروي، پایه ریوي قلبی احیاي موالژ

 

 نحوه اجرا: 

تواند از مرگ حتمی تنفسی شده است با انجام صحیح مانورهاي احیا قلبی تنفسی می-فردي که دچار ایست قلبی

ت قلبی، غرق شدن، خفگی یا مصرف زیاده از حد مواد مخدر، احیاي قلبی ریوي نجات پیدا کند. درمواردي مثل ایس

شوید وقتی که به عنوان اولین نفر بر بالین فرد فاقد عالیم هوشیاري حاضر می .تواند فرد را به زندگی بازگرداندمی

نند دود، گاز گرفتگی، کنترل محیط به این دلیل که هر گونه عامل خطري ما :باید به برخی نكات مهم توجه کنید

کند تیكه هیچ عامل خطري فرد بیهوش و احیاگر را تهدید نمی احتمال ریزش آوار و ... وجود نداشته باشد. در صو

 :فرآیندهاي احیا را شروع کنید

C-A-B — compressions, airway, breathing 

 ارزیابی وضعیت هوشیاري. 1

  فشرده سازي قفسه سینه. 2

  ه هوایی و بررسی تنفسبازکردن را.  3

 تنفس مصنوعی و بررسی نبض کاروتید.4

 وضعیت ریكاوري پس ازاحیاء. 5
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ارزیابی هوشیاري: در ارزیابی هوشیاري بیمار را صدا بزنید یا تكان بدهید و یا یک تحریک دردناک به بیمار وارد  .1

است این تكان دادن به نرمی صورت  نكته: باید دقت کرد که در بیماران با احتمال صدمه ستون فقرات الزم.کنید

 .گیرد

ثانیه نبض  10براي شروع عملیات احیا در بیماري که پاسخگو نبوده و تنفس ندارد شما می توانید به مدت  .2

کاروتید بیمار را بررسی نمایید درصورت فقدان نبض باید فشردن قفسه سینه را شروع کنید، اما در صورت وجود 

دقیقه به طور  2باردر دقیقه انجام داده و نبض را هر  12تا  10تهویه تنفسی را با سرعت  نبض تنها باید براي بیمار

 متناوب ارزیابی نمایید.

معتبرترین نشانه ایست قلبی فقدان نبض می باشد. در بالغین و کودکان نبض کاروتید و در شیرخوران و نوزادان  .3

شما باید ضربان شریان کاروتید را در هر سمتی که  گردد. بازویی براکیال بررسی می به علت کوتاه بودن گردن نبض

ثانیه ارزیابی نمایید. براي این کار ابتدا با استفاده 10به بیمار نزدیكتر هستید با استفاده از روش مناسب و حداکثر در

بسمت پایین از دو انگشت میانه و اشاره برجستگی غضروف تیروئید در تراشه را پیدا کرده و سپس انگشتان خود را 

در شیاري که بین تراشه و عضله گردن وجود دارد، بلغزانید. توجه کنید این کار را دو طرفه انجام ندهید و هرگز از 

 انگشت شست خود نیز استفاده نكنید.

بزرگساالن و  در  ثانیه چک کنید10تا  5نبض کاروتید بیمار رابه مدت قلبی:  اساژو م فشرده سازي قفسه سینه. 4

سال و شیرخواران از نبض بازوئی یا براکیال استفاده کنید  3 زیر و در کودکان سال از نبض کاروتید 3 ان بااليکودک

 کامال .بزنید زانو کناربیمار را شرود کنید)ماساژ قلبی)احیا که ثانیه موفق به یافتن آن نشدید الزم است10اگردر طی 

 وصل هم به را بیمار سینه دو نوک  که  فرضی خط کنید پیدا را سینه قفسه مرکز. بگیرید قرار بیمار سینه در عمو

 قرار اول دست روي را دوم دست دهید،پاشنه  قرار فرضی خط وسط در را غالب دست پاشنه کنید رسم کند می

 از نباید دستها. کنید قالب هم در را دستانتان انگشتان.  باشد داشته تماس بیمار سینه با نباید دست انگشتاند. دهی

. باشد سینه قفسه با تماس در باید دست فشار، اعمال مدت تمام در. باشند بازو امتداددر  باید و شوند خم آرنج ناحیه

 به رو ماساژ هنگام باید احیاگیر صورت. نكنید جابجا را آن یا نداشته بر سینه قفسه روي از را  خود دست وجه هیچ به

 .باشد جلو

 :  قانون مهم 3 •

 متر سانتی 6 ماساژ عمق حداکثر و سانتیمتر 5 ماساژ عمق حداقل.  هیدد فشار حكمم •

 دقیقه درر با 120 حداکثر و بار 100 ماساژ سرعت حداقل. دهید ماساژ ریعس •

 ها ماساژ بین در سینه قفسه به دادن تكیه بدون اول حالت به سینه ي قفسه برگشت ي اجازه •

 2 بار ماساژ قلبی 30. می باشد 2به  30صورت  فره یا بیشتر بهعملیات احیا در بزرگساالن در هر شرایطی یک ن

 .مصنوعی تنفس 

ارزیابی تنفس بیمار با نگاه کردن، شنیدن و احساس کردن همزمان با تكان : بازکردن راه هوایی و بررسی تنفس .5

نرمال نیست یعنی  دادن و صدا زدن بیمار، وضعیت تنفسی او بررسی شود؛ اگر فرد بیهوش تنفس ندارد و یا تنفس او

 . تنفس سطحی و غیرموثر دارد

در   Jaw thrustانجام مانور و  Head tilt – chin liftبازنگهداشتن راه هوایی با مانور : تنفس مصنوعی .6

ابتدا سر بیمار را رو به عقب برگردانید و خود در سمت چپ بیمار قرار  . بیماران مشكوک به ضایعه مهره گردنی

  داشتن ماسک یک بار مصرف، آن را روي دهان بیمار قرار داده و دو تنفس به بیمار دهید.بگیرید؛ در صورت 
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Head tilt – jaw thrust 

 

 عنوان مبحث جلسه دوم: فرصت هاي تمرين و تكرار جلسه اول
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  هيمليخ مانور: مسو عنوان مبحث جلسه

 در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:اهداف:

را زیر نظر «باالي یكسال»در کودکان Back Blow & Chest Thrustمانور ضربه به پشت و فشردن قفسه سینه  ✓

 مربی تمرین نماید.

 زیرنظرمربی را«زیر یكسال»درکودکان Back Blow & Chest Thrustسینه قفسه وفشردن پشت به مانورضربه ✓

 .نماید تمرین

 .دهد انجامه هوش بودن با فرض ب کودک موالژ برروي را مانورهیملیخ ✓

 .دهد با فرض بیهوش بودن انجام کودک موالژ برروي را مانورهیملیخ ✓

 .دهد انجام هوشیار وضعیت در بزرگسال موالژ رابرروي هیملیخمانور ✓

 .دهد انجام بیهوش دروضعیت بزرگسال موالژ برروي را هیملیخمانور ✓

 .دهد خودنشان رابرروي مانورهیملیخ ✓

 

 رد نياز:وسايل و تجهيزات مو

o ژ مانور هیملیخموال 

 

 نحوه اجرا: 

o به و داده قرار دیگر دست در را خود مشتاز تعیین محل در باالي ناف و زیر دیافراگم، براي بزرگساالن هوشیار  پس 

 وارد آورد. فشار زیر قفسه سینه داخل و باال سمت

 

 ارزشيابي تكويني:

 ن، کودکان و نوزاداندر بزرگساالآزمون عملی بر اساس مراحل انجام کار 

 

 

 

 

 سوم م: فرصت هاي تمرين و تكرار جلسهچهارعنوان مبحث جلسه 
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 : بانداژپنجم عنوان مبحث جلسه
 اهداف

 جلوگیري از خونریزي  .1

 پیشگیري یا کاهش ادم .2

 افزایش بازگشت وریدي .3

 ثابت نگه داشتن پانسمان .4

 ثابت نگه داشتن قسمتی از بدن .5

 

 تجهيزات و وسايل مورد نياز

 باند، نوار چسب، وسایل پانسمان در صورت لزوم، دستكش یكبار مصرف، کیسه نایلونی

 

 نحوه اجرا

 خود را به بیمار معرفی نمائید. .1

  نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وي بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید. .2

 کنید. ضرورت انجام کار و نحوه همكاري بیمار را مشخص کنید. قبل از اجراي روش بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع  .3

 همكاري بیمار افزایش و اضطراب او کاهش می یابد.دليل: 

 وسایل را روي میز در دسترس قرار دهید. .4

 خلوت بیمار را حفظ کنید. پرده هاي اطراف تخت را بكشید و در صورت امكان درب اتاق را ببندید. .5

ا از نظر نیاز احتمالی به مداخألت غیر دارویی جهت کاهش درد یا داروهاي مسكن بررسی نمائید. طبق قبل از بانداژ، بیمار ر .6

 دستور پزشک مسكن بدهید و زمان کافی براي تأثیر ضد درد در نظر بگیرید. 

از گذشت  اگر حین بانداژ بیمار دچار درد شدید شد رویه  را متوقف ساخته، مسكن تجویزي پزشک را تجویز نمائید. بعد .7

 مدت زمان الزم مجددا کار را ادامه دهید. 

 کیسه نایلونی را در قسمت پایین تخت در دسترس قرار دهید. .8

 تخت را در وضعیت راحتی براي انجام کار تنظیم کنید که معموالً در سطح آرنج پرستار است.  .9

 یه مورد نظر را فراهم نمائید.به بیمار کمک کنید تا در وضعیت راحتی قرار گیرد. تكیه گاه الزم براي ناح .10

 در صورت نیاز بیمار را با ملحفه بپوشانید، و تنها ناحیه مورد نظر را در معرض دید قرار دهید.  .11

 در صورت وجود زخم و نیاز به انجام پانسمان، زیر محل مورد نظر دروشیت قرار دهید.  .12

 دقیقه باالتر قرار دهید. 15-30 قبل از انجام بانداژ جهت تسهیل بازگشت وریدي، انتهاي اندام را .13

 بانداژ مورد نظر را انجام دهید. .14

در صورتی که بعد از بانداژ بیمار از درد، سوزش، خارش و بیحسی شكایت داشت باند را کمی شل نموده و وضعیت بیمار  .15

 را مجددا بررسی نمائید.

 جهت تثبیت بانداژ از گیره فلزي استفاده نكنید. چون احتمال آسیب به بیمار وجود دارد.  .16

 در صورت امكان انگشتان را بانداژ نكنید چون تغییر رنگ آنها نشانه اختالل جریان خون است. .17

 به صورت متناوب گردش خون انتهاي اندام را بررسی نمائید. .18

 بته به دستور کتبی پزشک در مورد باز کردن باند توجه نمائید.ساعت بسته نباشد. ال 8بانداژ بیش از  .19

 اگر از بانداژ کشی استفاده می کنید، باند را از انتها به ابتداي عضو ببندید. .20
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 بانداژ حلقوي ساده
 باند را در دست غالب خود نگه دارید. به طوري که قسمت لوله شده آن به سمت باال قرار گیرد. .1

 ي باند را باز نمائید.سانتی متر ابتدا 8 .2

 انتهاي باز شده را روي ناحیه مورد نظر قرار داده و آن را با شصت دست غیر غالبتان ثابت نگه دارید. .3

 
 شروع بانداژ

 با حرکت دورانی منظم، چندین الیه )بر حسب نیاز( باند را دور عضو مورد نظر بپیچید. .4

 الیه قبلی را بپوشاند. تا  هر الیه باند نكته:

 باند را به گونه اي محكم ببندید که  گردش خون ناحیه مختل نشده و بیمار احساس راحتی داشته باشد. .5

دور روي یكدیگر بپیچانید  2انتهاي باند را به وسیله چسب تثبیت نمائید. براي محكم شدن بانداژ می توانید در انتها باند را  .6

 و سپس چسب بزنید.

 رپيچ معكوسباند ما

 دور بانداژ ساده انجام دهید. 2 .1

 درجه نسبت به عضو باال بیاورید. 30انتهاي باند را  .2

 شست دست آزاد خود را روي لبه باالیی باند، وسط عضو، قرار دهید. .3

 

 
 قرار دادن شست دست آزاد خود بر روي لبه بااليي باند

 ردانید.سانتی متر باز و سپس آنرا روي خود برگ 15باند را حدود  .4

 

 
 برگشت باند روي اليه قبلي 

 

 الیه قبل را بپوشاند. به همین طریق بانداژ را ادامه دهید. به طوري که هر الیه  .5

 دور بانداژ حلقوي ساده انجام داده و با چسب ثابت نمائید. 2در انتها  .6
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 انجام بانداژ حلقوي

 بانداژ برگشتي

 ي انجام دهید.دور روي پیشانی بانداژ حلقو 2 .1

 در حالی که آنرا با دست دیگر نگه داشته اید باند را از جلو به عقب سر ببرید و برگردید. .2

 عرض الیه مرکزي را بپوشاند.  این عمل را در طرف راست بانداژ مرکزي انجام دهید به صورتی که  .3

 سمت چپ الیه مرکزي نیز، این عمل را انجام دهید.  .4

دور بانداژ حلقوي ساده آنرا محكم  2مت چپ و راست الیه مرکزي را بانداژ کنید تا ناحیه کامالَ پوشانده شود. و با متناوبَا س .5

 و با چسب ثابت نمائید.

 
 8مراحل انجام بانداژ سرباند 

 دور زیر مفصل شروع کنید. 2بانداژ را  .1

 بپیچید.  8سپس باند را باال، دور و پایین مفصل به شكل  .2

 عرض الیه قبل را بپوشاند. را تا حد الزم ادامه دهید. به طوري که هر الیه این عمل .3

 دور حلقوي تمام و با چسب ثابت کنید. 2بانداژ را باالي مفصل با  .4

 

 
 8بانداژ 

 بانداژ شست

 دور حلقوي اطراف مچ شروع کنید. 2بانداژ را با  .1

 بانداژ کنید) در صورت امكان نوک شصت بیرون گذاشته شود(.سر باند را پایین آورده و نوک شصت را دورانی  .2

 باند را به طرف باال برگردانده و به دور مچ بپیچید. .3
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 عرض الیه قبلی را بپوشاند. مجددا به طرف پایین برگردانده و شصت را بانداژ کنید به طوري که هر الیه جدید  .4

 اژ را تمام و با چسب ثابت نمائید.دور حلقوي به دور مچ باند 2در نهایت با  .5

 

 
 بانداژ شست

 

 

 

 جلسه پنجم فرصت هاي تمرين و تكرارششم :  مبحث جلسه
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 :باز كردن راه هوايي در اقدامات پيشرفته حفظ حيات هفتمعنوان مبحث جلسه 

 در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:اهداف:

 را تمرین نماید. Frass Maneuverزبان  مانور باال بردن فک و ✓

 .نحوه لوله گذاري صحیح بر روي موالژرا انجام دهد، بااستفاده ازالرنگوسكوپ ✓

 موالژ تمرین نماید. باز کردن راه هوایی راروي، در سایز مناسبLMA بااستفاده از انواع ✓

بر اساس قد موالژ باز کردن راه  مري )کامبی تیوب(، و انتخاب سایز مناسب-با استفاده از لوله ترکیبی ناي ✓

 هوایی موالژ را تمرین نماید. 

 .باز بودن راه هوایی را بر روي موالژ با باال آمد نقفسه سینه هنگام استفاده از آمبوبگ تمرین نماید ✓

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

ازه و انواع مختلف، ژل موالژ راه هوایی، موالژ مقطع الرنژ، دستكش التكس، الرنژیال ماسک ایروي در اند

سی سی ،  20سی سی و  50، سرنگ 41و  37سی سی ، کامبی تیوب در دو سایز مختلف 10لوبریكانت، سرنگ 

 آمبوبگ و ماسک و رابط

 

 نحوه اجرا: 

o عملی بر اساس روند انجام کار روي موالژ  راه هوایی انجام می گیرد. تكنیک 

 

 ارزشيابي تكويني:

 حل انجام کار در موالژ بزرگسال.آزمون عملی بر اساس مرا

 

 
 

 

 هفتمفرصت هاي تمرين و تكرار جلسه  :هشتمعنوان مبحث جلسه 
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 انواع بخیهنهم:  عنوان مبحث جلسه
 اهداف

 بستن زخم  .1

 کمک به ترمیم سریع زخم .2

 جلوگیري از ایجاد عفونت  .3

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 بخیه )شان، سوزن گیر، پنس، پنست، قیچی پانسمان( ست، پد مخصوص بخیه، انواع نخ هاي بخیه

 دستكش استریل ، سی سی و سرسوزن 2سرنگ ، لیدوکایین، نرمال سالین

 

 نحوه اجرا: 

 آشنايي با انواع بخيه

 تقسيم بندي بخيه

 بخیه منقطع یا جدا: .1

لیت تنظیم کشش بخیه. این نوع مشخصات این نوع بخیه عبارتست از، کاربرد آسان، بسته شدن آناتومیک و ایمنی زخم، قاب

 بخیه بیشتربراي پوست، بافت زیرجلد، فاسیا، عروق، اعصاب، لوله گوارش و مجاري ادراري کاربرد دارد.

 مزایاي این نوع بخیه شامل: تعدیل کشش در طول خط بخیه و پارگی یک گره که اهمیت چندانی ندارد.

شود(. و سبب افزایش مقدار جویی میپیوسته درمصرف نخ کمتر صرفهمعایب: وقت گیر است، اقتصادي نیست )نسبت به نوع 

 شود .جسم خارجی در زخم می

 

  
 بخيه منقطع

 .ساده پیوسته :2

این نوع بخیه جهت پوست، بافت زیرجلد، فاسیا، لوله گوارش و مجاري ادراري کاربرد دارد. نسبت به نوع منقطع سریعتر است. 

شود(. نسبت به ورود هوا یا آب نفوذ ناپذیرتراست، تنظیم کشش با آن مشكل اقتصادي است )درمصرف نخ صرفه جویی می

 شود . است، درصورت ضعیف بودن گره یا  بازشدن آن، زخم بطورکامل باز می

 

 
 بخيه پيوسته
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 .ساده درون پوستی منقطع:3

شود. جهت ترمیم درون پوستی و زیرکوتیكول بكارمی رت معكوس براي مدفون کردن گره ها استفاده میاین نوع بخیه، بصو

 رود.

 
 بخيه ساده درون پوستي منقطع  

 

 .درون پوستی پیوسته:4

کند. نزدیک مییک نوع تغییریافته ازمترس افقی است. از بخیه هاي پوستی ضعیف تراست. لبه هاي زخم را بخوبی به یكدیگر 

 شود. براي بستن درون پوستی یا زیرجلدي کاربرد دارد.در مصرف نخ صرفه جویی می

 
 بخيه درون پوستي پيوسته

 . قفل کردن فورد :5

مشابه ساده پیوسته بوده با این تفاوت که پایداري آن درصورت معیوب شدن گره بیشتراست.کشیدن این نوع سخت تر است و 

 رود. ترمیم پوست بكار می جهت

 

 
 بخيه قفل كردن فورد

 

 .کاشینگ یا بالشی:6

کند. براي بستن احشاي کند و به مخاط تجاوز نمییک واریاسیون ازمترس افقی پیوسته می باشد. فقط زیر مخاط را درگیر می

 تو خالی مانند مثانه، معده یا رحم بكار می رود.
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 بخيه كاشينگ 

 قطع یا تشكی افقی:. مترس افقی من7

شود. بنابراین قسمت هاي بیشتري از بافت زخم بسته به میزان کشش گره باعث به خارج چرخیدن لبه هاي زخم ومخاط می

گیرند و ممكن است خونرسانی را مختل کند. جهت بستن نواحی پرکشش و یا گهگاه براي ترمیم در مجاورت هم قرار می

 ا ماهیچه با عروق کم درفاسیاي لبه زخم کاربرد دارد.تاندون هاي مسطح ی

 
 بخيه مترس افقي منقطع

 

 . مترس عمودي منقطع یا تشكی عمودي:8

شود که قسمتهاي بیشتري از بافت زخم در مجاورت هم قرار شود و باعث میباعث چرخاندن لبه هاي زخم بطرف خارج می

یی که در معرض کشش قرار دارند نسبت به نوع افقی استحكام بهتري دارد. وکمتر باعث بسته شدن عروق در گیرند. در بافتها

 شود. براي بستن زخم در نواحی تحت کشش مانند بعضی نواحی پوست کاربرد دارد.لبه هاي زخم می

 

 
 بخيه مترس عمودي منقطع

 دور: -نزدیک و نزدیک -.دور9

یه واریاسیونی از مترس عمودي می باشد. کشش الزم براي قراردادن لبه هاي زخم درکنار هم را بدون این که لبه این نوع بخ

 کند. جهت پوست، زیرجلد و فاسیا که تحت فشار باشند کاربرد دارد.زخم مستقیماً تحت کشش باشد، فراهم می

 

 



16 
 

      
 دور -نزديك و نزديك -بخيه دور

 

 

 ارزشيابي تكويني:

 و طريقه خارج كردن آن ها. بخيهآزمون عملی بر اساس تكنیک هاي 

 

 

 

 

 

 نهمفرصت هاي تمرين و تكرار جلسه  :دهم عنوان مبحث جلسه
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 مصدوم جابجايي و : انتقالدهميازعنوان مبحث جلسه 

 

 در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:اهداف:

 . دهد انجام فرضی بیمار روي بر pre hospitalدرمرحله را مصدوم فیزیكی معاینه روشهاي ✓

 سه، دونفره، یكنفره) مختلف روشهاي به را حادثه محل از مصدوم انتقال و جابجائی صحیح روشهاي ✓

 .دهد انجام( وچندنفره نفره

 مختلف را اجرا نماید. اي حمله با توجه به موقعیت و شرایط محل حادثه، استفاده از انواع ✓

 بسازد. ده از امكانات موجود، یک برانكاربا استفاد ✓

 .دهد نجامد  ابرانكار برروي را فرضی مصدوم گذاشتن نحوه ✓

 

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 متري 6دو عدد چوب بلند دو متري، طناب صندلی، زیر انداز، 

 نحوه اجرا: 
  :عوامل موثر در انتخاب حمل مصدوم

 نفرات کمک کننده .1

 داد گرانقدرت جسمانی ام .2

 وزن مصدوم.3

 نوع آسیب دیدگی.4

 مسافت .5
 

 (انواع حمل هاي يك نفره)حمل هاي بدون تجهيزات

 

 :حمل آغوشي.1

در زمان هایی که مصدوم کم سن وسال است )وزن آن کم است( وهمچنین سرعت عمل مورد نیاز است از این نوع 

 حمل استفاده می شود

 
 .نكته: این حمل مخصوص کودکان و نوزادان است
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 حمل عصايي:. 2

ست در مصدومینی استفاده می شود که دچار شكستگی در پا یا در مواردي که دچار شكستگی ستون فقرات شده ا

 (مصدوم وجود ندارد. back boardولی وسیله اي براي فیكس کردن )

نحوه حمل به این صورت است که در کنار مصدوم و در سمت پاي آسیب دیده قرار گرفته دست مصدوم روي گردن 

 امدادگر قرار می گیرد با یک دست، دست مصدوم و با دست دیگر قسمت کمربند مصدوم گرفته می شود.

 
 

 :حمل كولي .3

در شرایطی استفاده می شود که مسافت بسیار طوالنی باشد در این نوع حمل مصدوم همانند کوله پشتی روي پشت 

ر می گیرد به نحوي که دستهاي امدادگر از زیر پاي مصدوم عبور کرده و دستهاي مصدوم که از باالي امدادگر قرا

 .گردن امدادگر آمده گرفته می شود

 

 
 :حمل كششي .4

   در این نوع حمل مصدوم کشیده می شود

  : انواع حمل كششي

 

 حمل یک دست ویک پا

 حمل دومچ: شامل مچ دست ومچ پا



19 
 

 حمل از شانه

 حمل با پتو وملحفه

حمل آتش نشانی: در مواردي استفاده می شود که محیط مملو از دود و گاز باشد ومصدوم بیهوش باشد.به این 

ه دستهاي به وسیله باند یا هر وسیله اي که ثابت شده و به پشت گردن امدادگر می افتد و امدادگر به صورت ک

 .صورت چهار دست وپا مصدوم را از محیط بیرون می برد

 

 انواع حمل هاي دونفره 

 حمل چهار مچ  -3 حمل سه مچ  -2  حمل دو مچ.1

  :طريقه حمل چهار مچ

پ مچ دست راست را گرفته و امدادگر دیگر هم با مچ دست راست مچ دست چپش در این حمل ابتدا با مچ دست چ

 .حمل را انجام می دهیم   را می گیرد سپس

 

  حمل صندلي

جهت انتقال مصدوم از راه پله ها و راهروهاي تنگ استفاده می شود مانند فردي که دچار سكته قلبی شده ودر 

 .صدوم اورا روي صندلی نشانده وبه بیرون حمل می کنیم داخل یک راهرو تنگ قرار داردبراي انتقال م
 

 (حمل ذنبه اي )پس و پيش

در این حمل مصدوم بر روي زمین دراز کشیده و سر مصدوم را مورد حفاظت قرار می دهیم وسپس یک امدادگر دو 

ه داخل پشت حمل می دست خود را از زیر دست هاي مصدوم عبور داده و امدادگر دوم پاهاي مصدوم را از زیر زانو ب

کند این حمل در موقعی استفاده می شود که خطر یا احتمال خروج محتویات معده وجود داشته باشد و در این 

 حالت تكنسین یا امدادگر رو به روي مصدوم قرار می گیرد

 

 
 ارزشيابي تكويني:

 مصدوم. جابجایی و انتقالهاي یكآزمون عملی بر اساس تكن

 

 

 

 يازدهم  فرصت هاي تمرين و تكرار جلسه :دوازدهم عنوان مبحث جلسه

 
 


