
 ماوکه ي مًالژَای مربًط بٍ زوان ي زایمان

 

 

 (fHR)ًکي آهَسشی پیشزفتِ هزبَط بِ رًٍذ سایوبى بِ ّوزاُ قببلیت شٌیذى صذای قلب جٌیي هب -1

 ریَی ًَساد–هزبَط بِ اصَل احیبی قلبی  ًکي آهَسشی پیشزفتِهب -2

 هَالص آهَسشی هؼبیٌبت پستبى -3

 هَالص آهَسشی سزطبى پستبى -4

 ضؼیت ٍ طزس قزارگیزی جٌیي در رحن هبدرهَالص آهَسشی اًَاع ٍ -5

 هی رحن ٍتؼییي هَقؼیت سزٍیکس ٍرحن ٍ لَلِ ّبی رحنآًبتَ-هَالص آهَسشی آًبتَهی لگي -6

 هبًَر لئَپَلذ ٍ هبًَر ارتَالًی هَالص آهَسشی -7

 اًذاسُ گیزی افبسوبى ٍ دیالتبسیَى دّبًِ رحن خبًن ببردار هَالص آهَسشی -8

 یاًَاع اپی سیبتَه هَالص آهَسشی -9

 (ػفًَت غذد ببرتَلي -هشکالت سزٍیکس-سزٍیسیت:هبًٌذ)اًَاع بیوبریْبی سًبى  هَالص آهَسشی -11

 اًَاع هؼبیٌبت رحن ٍ ٍاصى خبًن ببردار هَالص آهَسشی -11

 هؼبیٌِ فیشیکی ًَساد ٍتؼییي ارتفبع رحن هبدر هَالص آهَسشی -12

 ( سبلن ٍ یب بب هشکل سیبًَس)هزاقبتْبی هزبَط بِ ًَساد تبسُ هتَلذ شذُ  -13

 

 مربًط بٍ ايريلًژیماوکه ي مًالژَای 
 

 هذل آهَسشی آسپیزاسیَى سَپزاپَپیک-1

 هذل آهَسشی سًَذاص ادراری خبًن ٍآقب -2

 تستیس هؼبیٌبت هذل آهَسشی -3
 

 

 ENTماوکه ي مًالژَای مربًط بٍ معایىات گًش ي حلق ي بیىی 

 

 هؼبیٌبت گَش ٍ اًَاع بیوبریْبی گَش-1

 بب اهکبًبت کَتز ٍ تبهپَى کزدى(اس بیٌی خًَزیشی )اپیستبکسی -2
 

 

 

 

 

 

 



 ماوکه ي مًالژَای مربًط بٍ جراحی عمًمی
 

 (chest tub)هذل آهَسشی تَراسٌتش -1

 هذل آهَسشی اًَاع اًسشیًَْبی جزاحی ٍ درى ّب -2

 هؼبیٌبت تَشِ رکتبلی هذل آهَسشی -3

 (اس ًظز هحل آى ) تزاکئَستَهی  هذل آهَسشی -4

 (اس ًظز هحل آى ) سًَذ سَپزاپَبیک  هذل آهَسشی -5

 3ٍ  2ٍ  1هزبَط بِ جزاحت ببفت ًزم ٍ استخَاى ٍ اًَاع سَختگی درجِ  هذل آهَسشی -6
 

 

 

 

 مراقبتُای يیژٌ ماوکه ي مًالژَای مربًط بٍ
 

 (بشرگسبل-اطفبل-ًَساد)هذل آهَسشی اًتَببسیَى دّبًی  -1

 (CPR)ٍ بشرگسبل هذل آهَسشی احیبی پبیِ ٍ پیشزفتِ قلبی ریَی ًَساد  -2

 (هبًَر ّویلیچ)هذل آهَسشی اًسذاد راُ َّایی ًبشی اس جسن خبرجی  -3

 

 

 سایر ماوکه ي مًالژَای مًجًد 
 

 دست تشریقبت ٍ ریذی هذل آهَسشی -1

 هزحلِ سخن بستز 4 هذل آهَسشی -2

 دست ٍ پبی سَچَر جْت بخیِ سدى هذل آهَسشی -3

 ببًذاصآهپَتِ قسوت فَقبًی ٍ تحتبًی بذى هذل آهَسشی -4

  تشریقبت داخل ػضالًی هذل آهَسشی -5

 هذل آهَسشی هزاقبت اس تزاکئَستَهی -6

 (هؼذُ ای-بِ ّوزاُ قببلیت ایٌتَببسیَى ٍگذاشتي سًَذ بیٌی) هذل آهَسشی هزاقبت اس تزاکئَستَهی -7

 هذل آهَسشی سوغ قلب ٍ ریِ -8

 (هؼذُ ای-لَلِ گذاری بیٌی)هذل آهَسشی تغذیِ اس راُ بیٌی  -9

 ٍ دست ًَسادهذل آهَسشی رگ گیزی سز  -11

 هذل آهَسشی آًبتَهی بذى -11

 هبًکي آهَسشی پیشزفتِ توبم تٌِ پزستبری ًَساد ٍ بشرگسبل -12


