
 

 مقطع:                              1401سال                                         واحد:

 پانسمان عنوان مهارت:

 1دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی  گروه هدف :

 پانسمان انواع زخم را بطور صحيح انجام دهد.هدف کلی: 

  درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :هدف اختصاصی :

 درحیطه دانش :

كاپ  -قيچي -پنس -بيسن -پنبه -دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد. ست پانسمان: ) گاز-1

 دستكش استریل و یكبار مصرف -لكوپالست -باند -بتادین -استيل(

 نام ببرد.دانشجو باید بتواند مراحل انجام مهارت  مذکور را -2

 دانشجو باید بتواند آناتومی دستگاه مذکور را توصيف نماید.-3

 درحیطه نگرش :

 دانشجو باید نهایت تالش وپشتکار خود را برای بهبود فراگيری وانجام این مهارت انجام دهد.-1

را دانشجو باید نهایت تالش خود را برای اینکه بيمار درهنگام انجام مهارت درآرامش کامل باشد -2

 انجام دهد .

 :  درحیطه مهارتی

 .از تميز بودن دستها مطمئن باشد 

 .وسایل مورد نياز در پانسمان را بدرستي انتخاب نماید 

 .زخمها را بدرستي طبقه بندي نماید 

 .با هر نوع زخم بدرستي برخورد نماید 

 .تكنيكهاي استریل را در مورد پروسيجر پانسمان بدرستي انجام دهد 

  سازي زخم، براي پانسمان را بدرستي انجام دهد.در جهت آماده اقدامات الزم 

 بخيه زدن یا لزوم ارجاع به مراكز تخصصي؛ تصميم مناسب اتخاذ كند. -در مورد انتخاب پانسمان صرف 

  .زخم را بدرستي با گاز استریل پوشش دهد 

   .نوار چسب پانسمان را بدرستي در محل بچسباند 

 ان زخمهاي واقع در نقاط مختلف بدن را بدرستی انجام دهد. تكنيكهاي مناسب جهت پانسم 

 .در صورت نياز به بانداژ، موارد الزم براي بانداژ كردن را بدرستي رعایت كتد 

 بيوتيك موضعي یا سيستميك را در صورت لزوم، بدرستي تجویز كند.آنتي 

 تي انجام دهد.اقدامات مقتضي را در مورد عوارض پيش آمده در زخم پانسمان شده؛ بدرس 

 .در ارتباط با پانسمان و مراقبت از زخم به بيمار؛ آموزشهاي الزم را بدهد 

 .پانسمان را در زمان مناسب تعویض نماید 

 

 سازی نمایش شبیه – سخنرانی -آموزشی  کمک وسایل: تدریس روش

                    مستقل بطور مهارت عملی انجام: دانشجو فعالیت

 یایستگاه آزمون: ارزیابی شیوه

 

 عنوان مهارت:

 پانسمان

 

 



 

 

 مقطع:                              99ماه  سال  اسفند                                        واحد:

 بانداژ و فيكساسيون شكستگيها عنوان مهارت:

 1دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی  گروه هدف :

 را بطور صحيح بانداژ كند و از آتل بدرستي استفاده نماید.اندام شكسته شده هدف کلی: 

  درپایان این دوره دانشجو باید بتواند :هدف اختصاصی :

 درحیطه دانش :

هاي باندهاي مخصوص بانداژ در اندازه -دانشجو باید بتواند وسایل مورد لزوم را نام ببرد. ) آتل-1

 مختلف 

 مهارت  مذکور را نام ببرد.دانشجو باید بتواند مراحل انجام -2

 دانشجو باید بتواند آناتومی دستگاه مذکور را توصيف نماید.-3

 درحیطه نگرش :

 دانشجو باید نهایت تالش وپشتکار خود را برای بهبود فراگيری وانجام این مهارت انجام دهد.-1

آرامش کامل باشد را دانشجو باید نهایت تالش خود را برای اینکه بيمار درهنگام انجام مهارت در-2

 انجام دهد .

 :  درحیطه مهارتی

 .با انواع باندها و كاربرد آنها آشنایي دارد 

 .نكات الزم در بانداژ صحيح را بدرستي رعایت كند 

  كند.وسایل الزم جهت فيكساسيون شكستگيها را بدرستي انتخاب 

  برد.انواع تكنيكهاي مختلف بانداژ را در محلهاي صحيح بكار 

 دامهاي مختلف تكنيكهاي مناسب بانداژ را بكار برد.در ان 

  دهد.اندام شكسته را بدرستي ارزیابي نموده و اقدامات مقتضي را انجام 

  كند.خونریزي را در اندام شكسته بدرستي كنترل 

  كند.قسمت دیستال اندام شكسته را جهت تعيين برقراري جریان خون مناسب؛ بدرستي ارزیابي 

 كند.ا بطور مناسب حركت داده و جابجا اندام شكسته ر 

 .عالیم وجود مشكل در اندام بانداژ شده را تشخيص دهد 

 هاي وجود مشكل در اندام بانداژ شده را تشخيص دهد.نشانه 

 را ؛ بدرستي اصالح كند. هادر شكستگيهاانحرافات و جابجایي 

 دهد.ها در شكستگيها را ؛ تشخيص عوارض اصالح انحرافات و جابجایي 

 .اندام شكسته شده را با استفاده از آتل بدرستي ثابت نماید 

 .قانون فيكس كردن یك مفصل باالتر و یك مفصل پایينتر از محل شكستگي را رعایت نماید   

 

 سازی نمایش شبیه – سخنرانی -آموزشی  کمک وسایل: تدریس روش

                    مستقل بطور مهارت عملی انجام: دانشجو فعالیت

 ایستگاهی آزمون: ارزیابی شیوه

 

 عنوان مهارت:

 بانداژ

 

 


