
 

 

 

 

  

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 

 

 : یپرستارمراقبت های 

ي یلیع یآهپ اغلة - کیَتیت یآًت هصزف تِ ِیتَص. 1

کاهل  زٍرُ زر ٍ قیزق صَرت تِ - يیلیع یآهَکغ ایٍ

 . رٍس 10 تا 14 یتزا آى

 قطزات اس اعتفازُ ٍ تة ٍضس زرز ضس اس اعتفازُ. 2

 . کَزک آراهؼ ؼیافشا یتزا ؽسُ گزم گَػ

 ٍقَع ای ییزارٍ پاعد افتیزر ػسم صَرت زر . 3

 ییؽٌَا ًا ای ٍ تیهٌٌض ، تیسیهاعتَئ هثل یػَارض

 ؽاهل کِ کٌس یه سایپ ضزٍرت یجزاح اًجام ؾزًٍسُیپ

 ٍ – یاًیه گَػ اس تزؽح ِیترل هٌظَر تِ -یگَتَهیزًیه

 یاًیه گَػ اس تزؽحات سىیکؾ هٌظَر تِ – توپاًَعٌتش

 .تاؽس یه -

 ٍ ًؾَز گَػ ٍارز آب تا تَز هزاقة سیتا حوام زر. 4

 لیاعتز پٌثِ تا را گَػ سیتا شیً کَزک اعتحوام اس تؼس

 .کزز ذؾک

 ٍ هثتال گَػ عوت زر گزم آب غِیک اس اعتفازُ .5

 گَػ زاذل شیت ًَک اجغام کززى ٍارز ػسم

 اس یزیجلَگ یتزا ؼاتیها ٍ ًزم نیرص تیرػا . 6

 .سىیجَ

 :عمل از بعد یآموزشها

 تاس زّاى تا کززى يیف ٍ ػطغِ ، عزفِ اًجام . 1

 قزار صَرت زر عاػت 20 تا عز زازى تکاى اس شیپزّ. 2

 گَػ پزٍتش زازى

 ٌّگام زر تاال طزف تِ ؽسُ ػول گَػ زازى قزار. 3

 سىیذَات

 ذارج اس پظ ، ػول اس تؼس ییؽٌَا کاّؼ تْثَز . 4

 ؽسى

 گَػ زاذل تزؽحات ٍ پاًغواى

 ٍارز اس شیپزّ ٍ گَػ هَرز زر لیاعتز ًکات تیرػا . 5

 شیت ًَک اجغام کززى

تزؽح چزکی  ذزٍج، تة صَرت زر پشؽک تِ هزاجؼِ. 6

 ، زرز گَػاس گَػ

 کَزکاى هٌثغ :کتاب راٌّوای تالیٌی پزعتاری

 57236833ؽوارُ تواط تیوارعتاى ػالهِ تْلَل    

 1199اطفال    زاذلی 

 هی تَاًیس تا هزاجؼِ تِ آزرط ایٌتزًتی هسزجَی گزاهی ؽوا

www.gmu.ac.ir  اًتراب هزکش آهَسؽی، پضٍّؾی زرهاًی ٍ

ػالهِ تْلَل گٌاتازی اس هٌَی ؽثکِ ّا ٍ هزاکش زرهاًی ٍ 

هزاجؼِ تِ ٍاحس آهَسػ عالهت تِ عایز هطالة اهَسؽی 

 زعتزعی پیسا کٌیس

 

 

 عفونت گوش میانی

 )راتط آهَسؽی (پزیچِ  :تْیِ کٌٌسُ 

 12/9/97تارید تاس ًگزی : 

 ٍیزاعت ػلوی : عَپزٍایشر آهَسػ عالهت 



 

 

 ست؟یچ یانیم تیاوت
 

 يیزٍه ٍ تَزُ یاًیه گَػ التْاب ، یاًیه تیاٍت

 ، ذززعال ٍکَزکاى زذَاراىیؽ زر غیؽا یواریت

 اٍج . اعت یفَقاً یٌفغتغتن یع ػفًَت اس پظ

 اى َعیؽ. اعت یعالگ6 تا یهاّگ 6 يیت آى َعیؽ

 .اعت ؾتزیت سهغتاى ٍ شییپا فصل زر

 ؾتزیت کَزکاى، زر یواریت يیا کٌٌسُ هغتؼس ػاهل

 لَلِ تَزى نیٍهغتق یکَتاّ ، یضیػلت ػز تِ

 ، اعتاػ لَلِ یکیاًغساز هکاً . تاؽس یه اعتاػ

 تَاًس یه ي اًغسازیٍا ؽَز یه آى یؼیطث کار هاًغ

 یا تَهَرّایٍ  سیآزًَئ ، یآلزص ، ػفًَت ػلت تِ

احتثاط  تاػث ةیتزت يیا تِ ٍ تاؽس حلقی -تیٌی

ًاحیِ  اس غوْایارگاً ؽسى سُیکؾ ای تزؽحات

 اذتالف ػلت تِ ( یاًیگَػ ه تِ حلقی -تیٌی

ػفًَت جاز یا تِ هٌجز تَاًس یه ٍ گززز )فؾار

 ؽَز. یچزک ایٍ یعزٍس یاًیهگَػ 

 

 : نوع دو در یانیم تیاوت

 لیزل تِ اکثزا ٍ صواخ پززُ پؾت زر قایزق : ازح

 ٍ گززز یه جازیا ِیپٌَهًَ اعتزپتَکَکتاکتزی 

)هؼوَال  فیالط غیٍع یّا کیَتیت یآًت تا آى زرهاى

)ػول جزاحی تزای یزًگَتَهیه ػول ای ٍتشریقی( 

 .تاؽس یه ذارج کززى هایغ اس گَػ هیاًی(

 یاًیه گَػ ثاتت ای کٌٌسُ ػَز یچزک ػفًَت : هشهي

، ذزٍج تزؽحات  ییؽٌَا کاّؼ یقسر تا اغلة ٍ َزُت

 صواخ پززُعَراخ ؽسگی  اس یزرجات ٍ چزکی اس گَػ

 یآًت تا یًاکاف زرهاى ػلت تِ ؾتزیت ٍ اعت ّوزاُ

، یؾٌْازیپ زرهاى هؼوَال. ؽَز یه جازیا کیَتیت

)تزهین پززُ ٍ ذارج یسکتَهیتوپاًَهاعتَئ ػول جزاح

 .تاؽس یه کززى تزؽحات پؾت پززُ(
 

 :یانیم تیاوت میعال

 را هثتال گَػ هزتة ًَپا ای زذَاریؽ ، حاز تیاٍت زر

 زرز اس ؽثْا ، چزذاًس یه هزتة را عز ، کؾس یه

 ؽَز یه آرام ًؾغتِ حالت زر یٍل کؾس یه ازیفز

 ٍ ؽًَس عغت ای زیپذ کیتحز اعت هوکي اىیًَپا.

  باشند داشته اسهال و استفراغ ،ییاشتها یبهی ػوَ ػالئن

 

 

 زر ٍ ؽَز یه زرز سیتؾس تاػث سىیجَ ٍ سىیهک

 صواخ پززُ َىیپزفَراع اس یزرجات ای تحسب ٌِیهؼا

 غسز ،التْاب یحلق ،ػفًَت زرجِ 40 اس ؼیت تة ،

 تیاٍت زر یٍل. اعت هؾَْز گززى پؾت یلٌفاٍ

 زرز یٍل زارز ٍجَز ییًاؽٌَا اس یزرجات ، هشهي

 .ًسارز
 

 : یانیم تیاوت عیشا عوارض

 ٍ حلقی  -التْاب تیٌی ، یاًیه تیاٍت غیؽا ػارضِ

 ، تیسیهاعتَئ ، ییًاؽٌَا :ؽاهل ػَارض زیعا

 آتغِ ، تیهٌٌض - جوجوِ زرٍى یچزک ػَارض

 صَرت ػصة ةیآع ٍ – یهَضؼ تیاًغفال ، یهغش

 .تاؽس یه) یپارالض(


