پزوسیجزهای اعصاب
پزوسیجز  -1تزرسی سیستن عصثی تیوار
ردیف

هزاحل انجام کار

1

ػّز ٘ ٚط ٜٛا٘دبْ وبـ ـا ث ٝثيٕبـ سٛظيص ٔي ؼٞؽ ضشي اٌف ثيٕبـ لبؼـ ث ٝدبوع ٘جبٌؽ.

2

ؼوز ٞبي غٛؼ ـا ٔي ٌٛيؽ.

3

غّٛر  ٚأٙيز ثيٕبـ ـا ـػبيز ٔي وٙؽ.

4

 (Level of consiousness) Locيب وؽص ٌٛٞيبـي ثيٕبـ ـا ثفـوي ٔي وٙؽ.

5

ٚظؼيز ٔفؼٔه ٞب  ٚضفوبر زٍٓ ثيٕبـ ـا ثفـوي ٔي وٙؽ.

6

ٚظؼيز ضفوشي ثيٕبـ ـا ثفـوي ٔي وٙؽ.

7

ؼـخ ٝضفاـر٘ ،جط ،سٙفه  ٚفٍبـ غ ٖٛثيٕبـ ـا وٙشفَ ٔي وٙؽ.

8

ػّٕىفؼ اػصبة ضىي ـا ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٔي ؼٞؽ.

9

ـفّىه ٞبيي ٔب٘ٙؽ ثبثٙىىي ، ًٌ ،ـفّىه ٞبي ػعالر  ٚـفّىه ٞبي وؽطي ٔب٘ٙؽ
وف دب ـا زه ٔي وٙؽ.

11

وبـوفؼ ػمال٘ي ثيٕبـ ـا ثفـوي ٔي وٙؽ.

11

ٔطشٛاي فىف ثيٕبـ ـا اق ٘ظف سٞ ٚ ٓٞٛؿيبٖ ثفـوي ٔي وٙؽ.

12

ٚظؼيز ٞيدب٘ي ثيٕبـ ـا ثفـوي ٔي وٙؽ.

13

اؼالػبر ث ٝؼوز آٔؽ ٜـا ثٌ ٝفش قيف ثجز ٌ ٚكاـي ٔي وٙؽ.

14

ػّي ـغٓ ػؽْ سغييف ٌفايػ ثبِيٙي اؼالػبر دبي ٝثيٕبـ ـا:
ؼـ صٛـر سغييف ٌفايػ ثيٕبـ ٘ىبر ٔٛـؼ ٘يبق ؼـ ٔٛـؼ سغييف ٌفايػ ـا ثجز ٔي وٙؽ. وؽص ٌٛٞيبـي ثيٕبـ ٚ ٚظؼيز آٌبٞي ثيٕبـ ث ٝففؼٔ ،ىبٖ  ٚقٔبٖ ـا ثجز ٔي وٙؽ. فؼبِيز ٔفؼٔه ٞب ،ػّٕىفؼ ضفوشي  ٚػاليٓ ضيبسي ثيٕبـ ـا ثجز ٔي وٙؽ. ثب سٛخ ٝث ٝػالئٓ اغشصبـي قيف ٘ىبر ٔٛـؼ ٘يبق ؼـ ثفـوي ٚظؼيز ٘فِٛٚليه ثيٕبـ ـاثجز ٔي وٙؽ:
 = A+O×3 -1آٌب ٚ ٜآٌٙب ثٌ ٝػص ٔ ،ىبٖ  ٚسبـيع ٔي ثبٌؽ وOriented = O ٝ
 ٚ A= Alert ٚظفثؽـ  3ثٔ ٝؼٙبي قٔبٖٔ ،ىبٖ ٌ ٚ ٚػص اوز.
ٔ : PERRL -2فؼٔه ٞب ٔىبٚيٌ ،فؼ ٚ ٚاؤ ًٙثجز ثٛ٘ ٝـ ؼاـ٘ؽ و:ٝ
Reactive =R
Round =R
Equal=E
pupil =P
 Light =Lاوز.

تلی

خیز

 : EOMI -3ضفوبر غبـخي وف ٜي زٍٓ وبِٓ اوز وٝ
Intact =I Movement =M
Ocular =O Extra =E
 -4ـفشبـ ثيٕبـ ـا ٘يك ثجز ٔي وٙؽ.

پزوسیجز  -2کنتزل درد تیوار
ردیف

هزاحل انجام کار

1

ؼـؼ ثيٕبـ ـا ثفـوي ٔي وٙؽ:
اِف ٚ -ظؼيز ؼـؼ ثيٕبـ ـا ثب دفويؽٖ وٛاالر وّيؽي  ٚدبوع ٚي ث ٝوٛاالر ثفـوي
ٔي وٙؽ.
ة  -اق ثيٕبـ ٔي غٛاٞؽ و ٝؼٔ َٛؽرٌ ،ؽرٔ ٚ ،ىبٖ ؼـؼ ـا ثيبٖ وٙؽ.
ح -ؼـؼ ثيٕبـ ـا ثٚ ٝوئّ ٝميبن ؼـؼ ؼـ فٛاصُ ٔٙظٓ ،ث ٝؼٛـ ٔثبَ ٞف  2وبػز (ثف
اوبن ٔمفاـر ٔٛوى )ٝثفـوي ٔي وٙؽ.

2

ؼـؼ ثيٕبـ ـا ثب اوشفبؼ ٜاق ٔشؽٞبي قيف سىىيٗ ٔي ثػٍؽ:
اِف  -اوشفبؼ ٜاق ؼاـٞٚب:
 -1ؼـ صٛـسي و ٝثيٕبـ ٔي سٛا٘ؽ اق ـا ٜؼٞبٖ غؿا ثػٛـؼ اق ٔىىٗ ٞبي غيف ٔػؽـ
ٔب٘ٙؽ اوشبٔيٛٙفٗ  ٚؼاـٞٚبي ظؽ اِشٟبة غيف اوشفٚئيؽي ػٕٔٛبً ٞف  4سب  6وبػز  ٚثب
سٛخ ٝث ٝؼوشٛـ دكٌه اوشفبؼٔ ٜي وٙؽ.
 -2ؼـ صٛـر ػؽْ سىىيٗ ؼـؼ ثيٕبـ ثب اوشفبؼ ٜاق ـٚي ثبال اق ٔىىٗ ٞبي ٔػؽـ ثب اثف
ٔشٛوػ ٔب٘ٙؽ وؽئيٗ  ٚغيف ٜؼجك سدٛيك دكٌه اوشفبؼٔ ٜي وٙؽ.
 -3ؼـ صٛـسي و ٝثب الؽأبر ثبال ؼـؼ ثيٕبـ ٛٙٞق اؼأ ٝؼاـؼ ؼجك سدٛيك دكٌه اق
ؼاـٞٚبي ٔػؽـ ثب اثفار لٛي سف ٔب٘ٙؽ ٔففيٗ  ٚدشيؽيٗ اوشفبؼٔ ٜي وٙؽ.
ة  -ضٕبيز ـٚا٘ي:
ٍ٘ -1فا٘ي غٛؼ ـا ٘ىجز ث ٝؼـؼ ثيٕبـ ثب ٔطجز وفؼٖ ث ٝاٍ٘ ٚبٖ ٔي ؼٞؽ ،قيفا ؼـؼ ٚ
٘بسٛا٘ي ٚي ـا ٘بـاضز ٍ٘ ٚفاٖ ٔي وٙؽ و ٝايٗ غٛؼ وجت سٍؽيؽ ؼـؼ ثيٕبـ ٔي ٌٛؼ.
ج  -ؼـ ؼوشفن لفاـ ؼاؼٖ ٚوبيُ ـاضشي خٟز ثيٕبـ  ٚايدبؼ آوبيً ثفاي ٚي:
 -1ثيٕبـ ـا ٞف  2وبػز يه ثبـ سغييف دٛقيٍٗ ٔي ؼٞؽ (خٟز وب ًٞاوذبوٓ ػعال٘ي
ثفؼاٌشٗ فٍبـ اق ـٚي ثف خىشٍي ٞبي اوشػٛا٘ي ظفٚـي اوز).
 -2ؼـ صٛـر ؼـؼ ا٘ؽاْ ٞب ،ا٘ؽاْ ثيٕبـ ـا خٟز وب ًٞاِشٟبة ثبال ٍ٘ٔ ٝي ؼاـؼ.
 -3ؼـ صٛـر ؼاٌشٗ ثفي قغٓ خفاضي ؼـ ٘بضيٌ ٝىٓ قاٚي ٝسػز ثيٕبـ ـا وبٔ ًٞي
ؼٞؽ.
 -4ثفي ٞبي قغٓ خفاضي ـٚي ٘بضيٌ ٝىٓ  ٚلفى ٝوي ٝٙثيٕبـ ـا ثب يه ثبًِ ضٕبيز
ٔي وٙؽ.
 -5خٟز وب٘ ًٞبـاضشي  ٚؼـؼ ثيٕبـ ؼـ صٛـر ِك ْٚاق وٕذفن وفؼ اوشفبؼٔ ٜي
وٙؽ.
 -6خٟز ـيّىه ٌؽٖ ػعالر ثيٕبـ اق ٔبوبل دٍز اوشفبؼٔ ٜي وٙؽ.
 -7اق سٕفيٙبر ضفوشي غيف فؼبَ ( )passiveاوشفبؼٔ ٜي وٙؽ ايٗ ٘ٛع سٕفيٙبر ثٝ
ٌُ ٌؽٖ ػعالر ،ايدبؼ (  )range of motionـاضشي  ٚوب ًٞوػشي ػعالر
وٕه ٔي وٙؽ.
 -8ث ٝثيٕبـ ؼٞبٖ ٌٛئ ٝي ؼٞؽ ِ.يٛاٖ آة ـا ؼـ وٙبـ ٚي لفاـ ٔي ؼٞؽ قيفا ثىيبـي
اق ؼاـٞٚبي ظؽ ؼـؼ ،ؼٞبٖ ثيٕبـ ـا غٍه ٔي وٙؽ.
 -9ؼوز ٞب  ٚصٛـر ثيٕبـ ـا ٔي ٌٛيؽ.

3

ٔفالجز ٞبي خب٘جي:
اِف  -اق ثيٕبـ ٔي غٛاٞؽ و ٝثب سىٙيه ٞبيي ٔب٘ٙؽ سٙفه ػٕيك  ٚسٗ آـأي اثفار ظؽ
ؼـؼ ٔىىٗ ٞب ـا ـٚي ؼـؼ غٛؼ افكايً ؼٞؽ.

تلی

خیز

ة -وف  ٚصؽاي ٔطيػ ـا وبٔ ًٞي ؼٞؽٛ٘ ،ـ اسبق ـا وٓ ٔي وٙؽ.
ح -اق ثيٕبـ ٔي غٛاٞؽ و ٝسدفثيبر غٌٛبيٙؽ غٛؼ ـا يبؼآٚـي وٙؽ يب ث ٝفؼبِيز ٞبي
ٔٛـؼ ػاللِ ٚ ٝؿر ثػً غٛؼ فىف وٙؽ.
ر -ثب دػً وفؼٖ ٔٛقيه يب ـ ٌٗٚوفؼٖ ـاؼي ٚ ٛسٕفوك ؼاؼٖ ثيٕبـ ث ٝآٖ ،ؼـؼٞبيي
و ٝؼـ ٔؽر وٛسبٞي ثؼؽ اق ا٘دبْ دفٚويدفٞبي ؼـؼ٘بن ايدبؼ ٔي ٌ٘ٛؽ ـا ٔي وبٞؽ.
4

سٙفه ػٕيك:
اِف  -اق ثيٕبـ ٔي غٛاٞؽ و ٝث ٝيه ٌي غيفٌٛ ٜؼ  ٚوذه ث ٝآـأي ؼْ  ٚثبق ؼْ وٙؽ
 ٚث ٝثبال  ٚدبييٗ ـفشٗ ٌىٓ غٛؼ سٕفوك وٙؽ.
ة -ا ٚـا سٍٛيك ٔي وٙؽ و ٝؼـ ٞف سٙفه اضىبن ثي ٚق٘ي وٙؽ.

5

آـاْ وبقي ػعال٘ي:
اِف  -اق ثيٕبـ ٔي غٛاٞؽ و ٝثف يه ٌف ٜٚاق ػعالر غٛؼ ٔشٕفوك ٌٛؼ.
ة ٚ-ي ـا سٍٛيك ٔي وٙؽ و ٝػعالر غٛؼ ـا ٔٙمجط وٙؽ  ٚثؼؽ اق  5سب  7ثب٘يٝ
ٔدؽؼاً ػعالر غٛؼ ـا ٌُ وٙؽ .ظٕٙبً ـٚي ٘ٛاضي وٕٛ٘ ٌُ ٝؼ ٜاوز سٕفوك وٙؽ.
ج -اق أ ٚي غٛاٞؽ و ٝسفبٚر ٔيبٖ ٚظؼيز ا٘مجبض  ٚا٘جىبغ ػعالر غٛؼ ـا ثيبٖ
وٙؽ.
ؼ  -ثؼؽ اق آٖ ث ٝسفسيت ٌفٞ ٜٚبي ؼيٍف ػعالر غٛؼ ـا ٔٙمجط ٙٔ ٚجىػ وٙؽ.

6

ٞف ٔفضٌّ ٝبْ ٞبي ثفؼاٌشٌ ٝؽ ٜخٟز اؼاـ ٜؼـؼ ثيٕبـ ـا ثجز ٔي وٙؽ.

7

اؼالػبسي ـا و ٝث ٝصٛـر ؾٙٞي  ٚػيٙي اق ثيٕبـ وىت وفؼ ٜاوز ،يبؼؼاٌز ٔي وٙؽ.

8

ٔىبٖ ،ويفيز  ٚؼٔ َٛؽر ؼـؼ ٞ ٚف فبوشٛـ سىفيغ وٙٙؽ ٜيب سػفيف ؼٙٞؽ ٜؼـؼ ـا
ثجز ٔي وٙؽ.

9

ؼـ صٛـسي و ٝؼـؼ ثيٕبـ وب ًٞديؽا ٘ىفؼ ٜآٖ ـا ثجز ٔي وٙؽ.

11

ٕٞسٙيٗ ػٛاـض ؼـٔبٖ ؼاـٚيي ـا ثجز ٔي وٙؽ.

پزوسیجز  -3تحزیک الکتزیکی عصة اس راه پوست
هزاحل انجام کار

ردیف

1

ؼوز ٞبي غٛؼ ـا ٔي ٌٛيؽ.

2

غّٛر  ٚأٙيز ثيٕبـ ـا ففأ ٓٞي وٙؽ.

3

ؼـ صٛـسي و ٝثيٕبـ ٚاضؽ  TENSـا ٘ؽيؽ ٜاوز ٚوبيُ ـا ث ٝاٍ٘ ٚبٖ ٔي ؼٞؽ ٚ
دفٚويدف ـا ثفاي اٌ ٚفش ٔي ؼٞؽ.

4

لجُ اق ا٘دبْ  Tensثب دؽٞبي اِىّي سٕبْ دٛوز ـا سٕيك ٔي وٙؽ  ٚثٛ٘ ٝاضي وٝ
اِىشفٚؼٞب ث ٝوبـ ٔي ـٚؼ ثيٍشف ؼلز ٔي وٙؽ.

5

دٛوز ـا غٍه ٔي وٙؽ.

6

ٔٞٛبي ٔىب٘ي و ٝاِىشفٚؼٞب لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ ـا ٌئ ٛي وٙؽ يب وّيذه ٔي ق٘ؽ.

7

ا٘شٟبي اِىشفٚؼٞب ـا ث ٝلَ آغٍشٔ ٝي وٙؽ.

8

اِىشفٚؼٞب ـا ث ٝسؼؽاؼ ٔٙبوت ؼـ ٘بضيٙٔ ٝبوت دٛوز لفاـ ٔي ؼٞؽ .ضؽٚؼ  5وب٘شي
ٔشف ثيٗ آٖ فبصّٔ ٝي ٌؿاـؼ.

9

وذه آٖ ٞب ـا ثب ٘ٛاـ زىت يب زىت ظؽ ضىبويز فيىه ٔي وٙؽ .وّي ٝخٛا٘ت
اِىشفٚؼٞب ـا ثب زىت فيىه ٔي وٙؽ.

11

ـاثػ ٞبي  pinـا ث ٝؼاغُ وٛوز اِىشفٚؼ ٚصُ ٔي وٙؽ.

11

٘ٛاضي و ٝؼـ آٖ اِىشفٚؼ ٌؿاٌشٌ ٝؽ ٚ ٜسطُٕ ثيٕبـ ٘ىجز ث ٝـٚي ـا ثجز ٔي وٙؽ .
وٙشفَ ؼـؼٔ ،طُ ٔ ٚيكاٖ ؼـؼ ثيٕبـ ـا اـقيبثي ٔي وٙؽ.

تلی

خیز

پزوسیجز  -4کنتزل تشنج در تیوار
ردیف

هزاحل انجام کار

1

ؼـ صٛـسي و ٝثيٕبـ ٔفضّ ٝاٚـا ( )auraـا سدفثٔ ٝي وٙؽ ث ٝا ٚوٕه ٔي وٙؽ و ٝؼـ
سػز ثػٛاثؽ.

2

٘فؼٞ ٜبي وٙبـ سػز ثيٕبـ ـا ثبال ٔي آٚـؼ.

3

فبصّ ٝسػز ثيٕبـ اق قٔيٗ ـا سٙظيٓ ٔي وٙؽ.

4

اٌف ثيٕبـ اق اسبق غٛؼ ؼٚـ اوز ا ٚـا ث ٝوٕز اسبلً ـإٙٞبيي ٔي وٙؽ .ثبٍِي ـا قيف
وف ثيٕبـ لفاـ ٔي ؼٞؽ.

5

ؼـ ؼ َٛسٍٙح ؼـ وٙبـ ثيٕبـ ٔي ٔب٘ؽ.

6

اٌف ػٛاـظي ٔب٘ٙؽ ٍٔىالر سٙفىي ديٍف٘ٚؽ ٜثفاي ثيٕبـ اسفبق افشبؼ اق ٕٞىبـاٖ ؼيٍف
وٕه ٔي غٛاٞؽ.

7

ٚوبيُ ٔٙبوت ـا آٔبؼٔ ٜي وٙؽ  ٚث ٝدكٌه اؼالع ٔي ؼٞؽ.

8

ؼـ صٛـر أىبٖ غّٛر ثيٕبـ ـا ففأ ٓٞي وٙؽ.

9

ؼـ صٛـسي و ٝثيٕبـ ؼـ ٌفٚع فبق س٘ٛيه سٍٙح لفاـ ؼاـؼ ؼـ صٛـر ٘يبق ـاٛٞ ٜايي ٚي
ـا ثب  air wayثبق ٔي وٙؽ.

11

اخىبْ سيك  ٚوػز ـا اق اؼفاف ثيٕبـ ؼٚـ ٔي وٙؽ ِ ٚجبن ٞبي ا ٚـا ٌُ ٔي وٙؽ.

11

ثٞ ٝير ػٛٙاٖ ضفوز ثيٕبـ ـا ؼـ ٍٙٞبْ سٍٙح ٔطؽٚؼ ٕ٘ي وٙؽ.

12

ثيٕبـ ـا ؼـ ؼ َٛسٍٙح ث ٝؼٛـ ٔؽا ْٚثفـوي ٔي وٙؽ.

13

اٌف ثيٕبـ ثفاي اِٚيٗ ثبـ ؼزبـ سٍٙح ٌؽ ٜاوز وفيؼبً ث ٝدكٌه اؼالع ٔي ؼٞؽ.

14

ؼـ صٛـر ؼوشٛـ دكٌه وفيؼبً خٟز ثيٕبـ غػ ٚـيؽي ٔي ٌيفؼ.

15

ٔطّ٘ َٛفٔبَ وبِيٗ ـا خٟز ثبق ٔب٘ؽٖ ـي ثيٕبـ ؼجك ؼوشٛـدكٌه ٌفٚع ٔي وٙؽ.

16

اٌف سٍٙح ؼٛال٘ي ٌؽ  ٚثيٕبـ ؼزبـ ٞيذٛوىي ٌفؼيؽ اوىيمٖ ـا ؼجك ؼوشٛـ دكٌه
ٌفٚع ٔي وٙؽ.

17

ثفاي ثيٕبـاٖ ٌٙبغشٌ ٝؽ ٜؼيبثز ؼـ صٛـر سٍٙح ؼجك ؼوشٛـ دكٌه ،ؼوىشفٚق 55
ؼـصؽ ٔ 55يّي ِيشف ث ٝصٛـر ٔ Ivpushي ؼٞؽ .ثفاي ثيٕبـاٖ اِىّي mg 155
سيبٔيٗ ثّٛن ٔي ؼٞؽ( .ؼـصٛـر سدٛيك دكٌه) سب سٍٙح ٔشٛلف ٌٛؼ.

18

ثؼؽ اق سٍٙح ،ثيٕبـ ـا ؼـ دٛقيٍٗ ٔٙبوت لفاـ ٔي ؼٞؽ  ٚؼـ صٛـر ٘يبق ا ٚـا وبوٍٗ
ٔي وٙؽ.

19

ثيٕبـ ـا اق ٘ظف خفاضبر زه ٔي وٙؽ.

تلی

خیز

21

ثيٕبـ ـا ؼـ صٛـر أىبٖ ثفٚق سٍٙح ٔدؽؼ آٌبٔ ٜي وٙؽ.

21

قٔب٘ي وٚ ٝظؼيز ثيٕبـ سثجيز ٌؽ ،الؽأبر ٚ ٚظؼيز ثيٕبـ ـا ضيٗ سٍٙح ثجز ٔي
وٙؽ.

22

ثؼؽ اق سٍٙح ػاليٓ ضيبسي ٚ ٚظؼيز ٔغكي ثيٕبـ ـا ٞف  15-25ؼليم ٝثٔ ٝؽر 2
وبػز وٙشفَ ٔي وٙؽ.

23

اق ثيٕبـ ؼـ ٔٛـؼ ٔفضّ ٝاورا  ٚفؼبِيز ٞبيي و ٝسٍٙح ٚي ـا سىفيغ ٔي وٙؽ وٛاَ ٔي
وٙؽ.

24

وّئٍ ٝبٞؽار  ٚيبفشٞ ٝب  ٚالؽأبر ا٘دبْ ٌؽ ٜـا ثجز ٔي وٙؽ:
اِف -سبـيع  ٚقٔبٖ ٌفٚع سٍٙح
ة -ؼٔ َٛؽر سٍٙح
ح ٚ-خٛؼ ثي اغشيبـي اؼـاـ
ر ٚ -خٛؼ ثي اغشيبـي ٔؽفٛع
ص  -آة ـيكي اق ؼٞبٖ
ج  -دبوع ثيٕبـ ث ٝسٍٙح
ذ  -آيب ثيٕبـ ٚاـؼ غٛاة ػٕيك ٌؽ ٜاوز يب غيف
ش ٞ -ف ػبـظ ٝاي و ٝؼـ ؼ َٛسٍٙح اسفبق افشبؼ ٜاوز
ظ -الؽأبر ا٘دبْ ٌؽ ٜسٛوػ دفوشبـ
ؼ -سٍٙح اق وؽاْ لىٕز ثؽٖ ٌفٚع ٌؽ ٜاوز
ؾ -آيب زٍٓ ث ٝيه ؼفف ٔٙطفف ٌؽ ٜيب غيف
ـ -آيب ٌىُ ،ا٘ؽاقٚ ٚ ٜاو ًٙثٛ٘ ٝـ ٔفؼٔه ٞب سغييف ديؽا وفؼ ٜاوز يب غيف
ق ٚ-ظؼيز ٔغكي ثيٕبـ ثؼؽ اق سٍٙح ـا ثجز ٔي وٙؽ.

پزوسیجز  -5کوک در درناص هایع هغشی نخاعی
هزاحل انجام کار

ردیف
1

ـٚي وبـ ـا ثفاي ثيٕبـ  ٚغب٘ٛاؼ ٜاي ٌفش ٔي ؼٞؽ.

2

اق ثيٕبـ يب ففؼ ٔىئٚ َٛي ـظبيز ٘بٔ ٝآٌبٞب٘ٔ ٝي ٌيفؼ.

3

ؼوز ٞبي غٛؼ ـا ٔي ٌٛيؽ.

4

ثفـوي ػصجي ـا ثٙٔ ٝظٛـ سؼييٗ ثؽسف ٌؽٖ ػاليٓ (ٌؽر يبفشٗ ػاليٓ ) ا٘دبْ ٔي
ؼٞؽ.
جای گذاری درى داخل تطنی

5

ثيٕبـ ـا ؼـ ٚظؼيز ٍ٘ىش ٝلفاـ ٔي ؼٞؽ.

6

ٚوبيُ ـا ـٚي ٔيك وٙبـ سػز لفاـ ٔي ؼٞؽ.

7

وز ـا ثبق ٔي وٙؽ.

8

اـسفبع سػز ـا ثفاي ا٘دبْ ٔٙبوت ـٚي ٝؼـٔب٘ي سٙظيٓ ٔي وٙؽ.

9

ٔطُ ٚـٚؼ وبسشف ـا ٍٔػص ٔي وٙؽ.

11

ؼـ ٔفاضُ ا٘دبْ وبـ ث ٝدكٌه وٕه ٔي وٙؽ.

11

ثيٕبـ ـا ث ٝد ّٟٛؼـ ضبِي و ٝزب٘ ٝثب لفى ٝوي ٝٙسٕبن ؼاٌش ٚ ٝدبٞب ؼـ ٌىٓ خٕغ
ٌؽ ٜاوز لفاـ ٔي ؼٞؽ (ٕٞب٘ٙؽ دٛقيٍٗ د٘ٛىىي ٖٛوٕفي).

12

ث ٝثيٕبـ سأويؽ ٔي وٙؽ و ٝسب دبيبٖ وبـ ؼـ ايٗ ٚظؼيز ثٕب٘ؽ.

13

ؼـ ٔفاضُ ا٘دبْ وبـ ث ٝدكٌه وٕه ٔي وٙؽ.

14

ٞف وبػز ٔيكاٖ سػّئ ٝبيغ ٔغكي ٘ػبػي ـا وٙشفَ ٔي وٙؽ.

15

ثفاي سىٟيُ غفٚج ٔ CSFطفظ ٝؼـ٘بل ـا ث ٝؼٛـ ٔىشميٓ  ٚوٕي دبييٗ سف اق ٔطُ
ٚـٚؼ ؼـٖ لفاـ ٔي ؼٞؽ.

16

ثب ثىشٗ والٔخٔ ،يكاٖ ٔبيغ خٕغ ٌؽ ٜؼـ ٔطفظ ٝؼـ ٘بل ـا ثفـوي  ٚثجز ٔي وٙؽ.

17

دب٘ىٕبٖ ٔطُ ٚـٚؼ وبسشف ـا ث ٝؼٛـ ٔىفـ اق ٘ظف ٍ٘ز ٔبيغ ٔغكي ٘ػبػي ثفـوي ٔي
وٙؽ.

18

ِ ِٝٛـا اق ٘ظف وٛـاظ ٌؽٌي ثفـوي ٔي وٙؽ.

19

ٔبيغ  CSFـا اق ٘ظف ـًٌ٘ ،فبفيز ،ضدٓٚ ،خٛؼ غ ٚ ٖٛـوٛة ثفـوي ٔي وٙؽ.

تلی

خیز

21

دف ٌؽٖ ويى ٝي خٕغ آٚـي  CSFـا ضؽاوثف ٞف  8وبػز يب ٔؽبثك ثب ويبوز ٔطُ
وبـ غٛؼ ثجز ٔي وٙؽ ٔيكاٖ  CSFسػّيٌ ٝؽ ٜؼـ  24وبػز ـا ٘يك ثجز ٔي وٙؽ.

پزوسیجز  -6کوک در کنتزل فشار داخل جوجوه
هزاحل انجام کار

ردیف
1

ـٚي وبـ ـا ثفاي ثيٕبـ  ٚغب٘ٛاؼٚ ٜي سٛظيص ٔي ؼٞؽ.

2

اؼٕيٙب ٔي يبثؽ و ٝثيٕبـ يب ففؼ ٔىئٚ َٛي ففْ ـظبيز ٘بٔ ٝـا أعب وفؼ ٜثبٌؽ.

3

ٚخٛؼ ضىبويز ث ٝيؽ ـا خٛيب ٔي ٌٛؼ.

4

ؼـ صٛـسي و ٝايٗ ـٚي ؼـ اٚـلا٘ه يب  ICUا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ،ضفيٓ غصٛصي ثيٕبـ ـا
ضفظ ٔي وٙؽ.

5

ؼوز ٞبي غٛؼ ـا ٔي ٌٛيؽ.

6

ػاليٓ ضيبسي ػصجي ثيٕبـ ـا وٙشفَ ٔي وٙؽ.

7

وف ثيٕبـ ـا ؼجك ؼوشٛـ يب ثٔ ٝيكاٖ  35ؼـخ ٝثبال ٔي آٚـؼ.

8

دؽٞبي ٍ٘ ٝؼاـ٘ؽ ٜـا قيف وف ثيٕبـ لفاـ ٔي ؼٞؽ.

9

ثفاي خٌّٛيفي اق ػف٘ٛزٞٛٔ ،بي ٔطُ ٚـٚؼ وبسشف ث ٝخٕدٕ ٝـا ٔي سفاٌؽ يب وّيذه
ٔي وٙؽ.

11

ث ٝدكٌه ؼـ ا٘دبْ دفح وف ثب ٔطّ َٛثشبؼيٗ  ٚثٔ ٝؽر  2ؼليم ٝوٕه ٔي وٙؽ.

11

دكٌه ٌبٖ اوشفئُ ،بوه  ٚؼوشىً ٔي دٌٛؽ.

12

د ًٌٛاِٚي ٝدً اوشفيُ ـا ثبق ٔي وٙؽ.

13

وف ثيٕبـ ـا ؼـ ٔيبٖ ؼوشبٖ غٛؼ  ٚؼـ ٚظؼيز ٔٙبوت ٔي ٌيفؼ.

14

ثفاي وٙشفَ اظؽفاة ثيٕبـ اق آـاْ ثػً ٞب اوشفبؼٔ ٜي وٙؽ.

15

ثفاي سؼييٗ وؽص ٌٛٞيبـي ثيٕبـ ثب ٚي صطجز ٔي وٙؽ.

16

ده اق ٚاـؼ ٌؽٖ وبسشفٔ ،طُ ـا ثب ٔطّ َٛثشبؼيٗ سٕيك  ٚدب٘ىٕبٖ ٔي وٙؽ.

17

وبسشف ـا ث ٝؼوشٍب ٜوٙشفَ ٚصُ ٔي وٙؽ.

18

ده اق سٙظيٓ ؼوشٍب ٜسٛوػ دكٌه آٖ ـا ثب ٌيفٍٟ٘ ٜؽاـ٘ؽ ٜث ٝوٙبـ سػز ٔشصُ ٔي
وٙؽ.

19

ٔطُ ٚـٚؼ وبسشف ـا ٞف  4وبػز اق ٘ظف ٚخٛؼ لفٔكي ،اِشٟبة ٍ٘ ٚز وٙشفَ ٔي وٙؽ.

21

ؼـ صٛـر غيه ٌؽٖ دب٘ىٕبٖ آٖ ـا سؼٛيط ٔي وٙؽ.

تلی

خیز

21

ثب سٛخ ٝث ٝؼوشٛـ دكٌه يب ٞف وبػز ٚظؼيز ثبِيٙي  ٚػاليٓ ضيبسي ػصجي ثيٕبـ ـا
وٙشفَ ٔي وٙؽ.

22

فٍبـ دففيٛلٖ ٔغكي ( )CPPـا ٞف وبػز ٔطبوجٔ ٝي وٙؽ .ثفاي ٔطبوج ٝآٖ فٍبـ
ؼاغُ خٕدٕ ٝاي ( )ICPـا اق ٔشٛوػ فٍبـ وفغفٌي ( )MAPوٓ ٔي وٙؽ سب فٍبـ
دففيٛلٖ ٔغكي ث ٝؼوز آيؽCPP :MAP-ICP .

23

فٍبـ ٛٔ ٚ ICPج آٖ ـا وٙشفَ ٔي وٙؽ.

24

ٚيمٌي ٞبي ٔبيغ ٔغكي ٘ػبػي ـا ثجز ٔي وٙؽ.

25

قٔبٖ  ٚسبـيع اخفاي ـٚيٚ ،يمٌي ٞبي دب٘ىٕبٖٚ ،او ًٙثيٕبـٔ ،طُ ٚـٚؼ وبسشف ٛ٘ ٚع
ويىشٓ ٔب٘يشٛـي ًٙـا ثجز ٔي وٙؽ .ػاليٓ ضيبسي ػصجي ـا ٞف وبػز يب ثف ضىت ٘يبق
ثيٕبـ ثجز ٔي وٙؽٔ .يكاٖٚ ،يمٌي  ٚسؼؽاؼ ؼفؼبر ؼـ ٘بل  CSFـا ثجز ٔي وٙؽ.

