بسته آموزشی :

رفع نیازهای دفعی بیمار

گريٌ َذف :

کمک بُیار

تْيِ ٍ تٌظين :ليال آلبهلل ضىن آثبؼي
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 دادن ي گرفته لًلٍ ادرار
اَذاف
-1فزاّن آٍرؼى ٍسيلِ اي خْت ؼفغ ثزاي ثيوبراى هطؽٍؼ ثِ تػت
-2خوغ آٍري ًوًَِ اؼرار
-3فزاّن آٍرؼى ٍسيلِ اي ثِ هٌظَر اًؽاسُ گيزي يب ثزرسي اؼرار
يسايل الزم
لَلِ اؼرار( هػػَظ آلبيبى ٍ هػػَظ غبًوْب) ،وبغذ تَالت ،لگي ٍ پبرذ آة ،غبثَى ،ضَلٍِ ،سبيل خوغ
آٍري ًوًَِ ؼر غَرت لشٍم
ريش کار:
 .1غلَت ثيوبر را فزاّن وٌيؽ
 .2لَلِ اؼرار را رٍي غٌؽلي ٍ پَضص آى را رٍي لجِ پبييي تػت لزار ؼّيؽ.
 .3ثيوبر را ؼر ٍضغ راضتي لزار ؼّيؽ .ؼر غَرتي وِ ٍضؼيت سالهت ثيوبر ايدبة هي وٌؽ هي تَاًؽ هثبًِ غَؼ را
ؼر ٍضؼيت ايستبؼُ تػليِ ًوبيؽ.
 .4لَلِ را ؼر اغتيبر ثيوبر ثگذاريؽ .ؼر غَرت لشٍم طزيمِ استفبؼُ اس آى را تَضيص ؼّيؽ .ؼر غَرتي وِ ثيوبر ًيبس
ثِ ووه ؼارؼ اٍ را يبري وٌيؽ.
 .5سًگ اغجبر ٍ وبغذ تَالت را ؼر اغتيبر ثيوبر لزار ؼاؼُ ،ؼر غَرتي وِ ٍضؼيت سالهت ٍي ايدبة هي وٌؽ اٍ را
تٌْب ثگذاريؽ.
 .6پس اس ػالهت اس طزف ثيوبر ثِ اتبق ثزگزؼيؽ.
 .7ؼر غَرت ًيبس خْت تويش وزؼى اطزاف هدزاي اؼرار ،آة ؼر اغتيبر ثيوبر لزار ؼّيؽ.
 .8ؼر غَرت ًيبس خْت تويش وزؼى ٍ غطه وزؼى ،ثيوبر را يبري وٌيؽ.
 .9لَلِ اؼرار را ثزؼاضتِ ثب پَضص ثپَضبًيؽ ٍ رٍي غٌؽلي لزار ؼّيؽ.
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 .10ؼر غَرت لشٍم ثيوبر را ؼر ضستي ؼستْب ووه وٌيؽ.
 .11ثيوبر را ؼر ٍضغ راضتي لزار ؼّيؽ .پَضص ّبي تػت را هزتت وٌيؽ.
ٍ .12سبيل را ثِ هطل هزثَطِ ثزگزؼاًيؽ.
 .13لَلِ اؼرار را ثِ اتبق هػػَظ ثزؼُ ،ؼر زگًَگي هطتَيبت آى ؼلت وٌيؽ .ؼر غَرت لشٍم همؽار اؼرار را
اًؽاسُ گيزي وزؼُ ٍ يب ًوًَِ اي خْت آسهبيطگبُ تْيِ وٌيؽ.
 .14السم است لَلِ تويش ضؽُ ٍ ؼر هطل هػػَظ لزار گيزؼ.
 .15ؼستْب را ثطَييؽ.
 .16ؼر غَرت لشٍم اطالػبت غَؼ را ؼر راثطِ ثب ًىبت هَرؼ ثزرسي ٍ ًىبت هَرؼ ارسضيبثي ثِ پزستبر هسئَل
ثيوبر گشارش وٌيؽ.
 استفادٌ از سًوذ خارجي ادرار در مردان:
سًَؽ وبًؽٍهي وِ ثِ ػٌَاى سًَؽ غبرخي ّن ضٌبغتِ هي ضَؼ ،سيستن تػليِ اؼرار ثزاي هزؼاى است.
اَذاف:
 .1خوغ آٍري اؼرار ٍ وٌتزل ثي اغتيبري اؼراري
 .2فزاّن آٍرؼى اهىبى فؼبليت خسوي ثزاي ثيوبر ثؽٍى تزس اس ًطت اؼرار
 .3پيطگيزي اس تطزيه پَست ًبضي اس ثي اغتيبري اؼرار
يسايل الزم:
هالفِ ،هطوغ ٍ رٍيِ ،ؼستىص يىجبر هػزف ،غبثَى ٍ لگي هطتَي آة گزم ،ليف ٍ ضَلِ ،وبًؽٍم ،ويسِ خوغ
آٍري اؼرارًَ ،ار زست
ريش کار:
 .1ؼستَر گذاضتي سًَؽ غبرخي اؼرار را اس پزستبر هسئَل سؤال وٌيؽ.
ٍ .2سبيل را آهبؼُ وزؼُ ثِ اتبق ثيوبر ثجزيؽ ٍ غلَت اٍ را فزاّن وٌيؽ.
3

 .3ثِ ثيوبر ؼر هَرؼ اًدبم وبر تَضيص ؼّيؽ.
 .4ثيوبر را ؼر ٍضؼيت ثِ پطت غَاثيؽُ يب ًطستِ لزار ؼّيؽ.
 .5هطوغ ٍ رٍيِ را سيز ًبضيِ تٌبسلي لزار ؼّيؽً .بضيِ تٌبسلي ثيوبر را ثزٌِّ وٌيؽ.
 .6ؼستىص ّب را ثپَضيؽ.
 .7آلت تٌبسلي را ثب ليف آغطتِ ثِ آة گزم ٍ غبثَى ضستِ ،آثىطي وزؼُ غطه وٌيؽ.
 .8لجِ ثباليي وبًؽٍم را ثِ طزف غبرج تب وٌيؽ.
 .9آلت تٌبسلي را ؼاغل وبًؽٍم لزار ؼاؼُ ٍ لجِ تب ضؽُ را رٍي آلت تٌبسلي ثزگزؼاًيؽ .ؼلت وٌيؽ وِ ؼر ضؽٍؼ 2/5
سبًتي هتز فبغلِ ثيي ًَن آلت تٌبسلي ٍ سًَؽ هتػل ثِ اًتْبي وبًؽٍم ثبلي ثبضؽ.
 .10لَلِ ويسِ خوغ آٍري اؼرار را ثِ لَلِ هتػل ثِ اًتْبي وبًؽٍم ٍغل وٌيؽ.
 .11ؼستىص ّب را غبرج وٌيؽ.
 .12ؼر غَرتي وِ وبًؽٍم هدْش ثِ زست هػػَظ ثبضؽ آى را ثبثت وٌيؽ .ؼر غيز ايي غَرت ثب استفبؼُ اس ًَار
زست ،آى را ثِ آلت تٌبسلي ثيوبر ٍغل وٌيؽ .ؼلت وٌيؽ ثبثت وزؼى وبًؽٍم ثِ آلت تٌبسلي هَخت ايدبؼ فطبر
اضبفي ًگزؼؼ.
 .13زٌبًسِ ثيوبر لبؼر ثِ غزٍج اس تػت ًوي ثبضؽ ويسِ را ثَسيلِ لالة فلشي يب ثبًؽ ثِ لجِ تػت هتػل وٌيؽ .ؼر
غيز ايي غَرت ويسِ را ثِ سبق پبي ثيوبر ثبثت ًوبييؽ.
ٍ .14سبيل را ثِ هطل هزثَطِ ثزگزؼاًيؽ.
 .15ؼستْب را ثطَئيؽ.
 .16ثِ ثيوبر ثگَييؽ وِ ويسِ خوغ آٍري اؼرار ّوَارُ السم است پبييي تز اس سطص وبًؽٍم لزار گيزؼ ٍ اس ّز گًَِ
پير غَرؼگي لَلِ ّب خلَگيزي ثِ ػول آيؽ.
 30 .17ؼليمِ ثؼؽ اس گذاضتي وبًؽٍم ،آلت تٌبسلي را اس ًظز تَرم ٍ تغييز رًگ وٌتزل وٌيؽ.
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 .18خزيبى اؼرار را وٌتزل وٌيؽ.
 .19ؼر غَرت استفبؼُ هستوز اس وبًؽٍم ،رٍساًِ السم است وبًؽٍم تؼَيض ضؽُ ،هزالجت السم اس پَست آلت
تٌبسلي ثؼول آيؽ.
 .20اطالػبت غَؼ را ؼر راثطِ ثب ًىبت هَرؼ ثزرسي ،هؽاغالت اًدبم ضؽُ ٍ ًىبت هَرؼ ارسضيبثي ضبهل سهبى ٍ
ٍخَؼ ًَاضي تطزيه ضؽُ رٍي آلت تٌبسلي ثِ پزستبر گشارش وٌيؽ.
بیرين آيردن سًوذ کاوذيمي:
اغلت هي تَاى وبًؽٍم ّب را ثِ آسبًي لَلِ وزؼُ ٍ ثيزٍى آٍرؼ ٍ اگز ؼر ثيزٍى آٍرؼى آى هطىل ؼاريؽ هي تَاًيؽ
اس يه تىِ پبرزِ ًن ؼار گزم ثزاي ضل وزؼى زسجٌؽگي آى ووه ثگيزيؽ.
ريش کار:
 .1لجِ وبًؽٍم را ؼر ًشؼيىي لسوت تطتبًي آلت تٌبسلي ثگيزيؽ ٍ ثِ ؼلت آى را اس آلت تٌبسلي ثيزٍى ثىطيؽ.
 .2ؼر غَرت ٍخَؼ همبٍهت سيبؼ هػػَغب اگز وبًؽٍم را تبسُ ثىبر ثزؼُ ثبضيؽ پبرزِ ًن ؼار را ؼٍر وبًؽٍم
ثپيسيؽ.
 .3پبرزِ ثِ هؽت  1ؼليمِ يب ثيطتز ؼر آًدب ًگِ ؼاريؽ .ؼٍثبرُ ثِ هاليوت سؼي وٌيؽ وبًؽٍم را ثيزٍى آٍريؽ.
 .4ثزاي ثزؼاضتي ويسِ تػليِ ًَارّبي پب را ثبس وٌيؽ ٍ لَلِ راثط را اس ثبالي ويسِ خؽا وٌيؽ.
ًىبت هَرؼ ارسضيبثي
تَرم ٍ تغييز رًگ آلت تٌبسلي ،خزيبى اؼرار ،تطزيه پَست
 خالي کردن بگ ادراري بیمار:
اّؽاف
 .1وٌتزل هيشاى اؼرار ؼفغ ضؽُ
 .2خلَگيزي اس ػفًَت اؼراري
يسايل الزم:
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ظزف هؽرج تػليِ اؼرار ،ؼستىص يىجبر هػزف
ريش کار:
.1

ؼستىص يىجبر هػزف ثپَضيؽ.

.2

ظزف هؽرج را سيز ثگ اؼراري لزار ؼّيؽ.

.3

پير اًتْبي ثگ اؼراري را خْت تػليِ اؼرار ثِ ؼاغل ظزف هؽرج ثبس وٌيؽ.

.4

پير اًتْبي ثگ اؼراري را هطىن ثجٌؽيؽ.

.5

همؽار اؼرار تػليِ ضؽُ را ؼر ظزف هؽرج اًؽاسُ گيزي وٌيؽ.

.6

ؼستىص ّب را ؼرآٍريؽ.

.7

ؼستْب را ثطَئيؽ.

.8

سهبى غبلي وزؼى ثگ اؼرار ٍ ّز گًَِ هَرؼ غيز طجؼي را ثِ پزستبر ثػص گشارش وٌيؽ.

 دادن ي گرفته لگه تًالت در تخت:
اَذاف:
.1

فزاّن آٍرؼى ٍسيلِ اي خْت ؼفغ هَاؼ سايؽ تَسط ثيوبراى هطؽٍؼ ثِ تػت

.2

خوغ آٍري ًوًَِ هؽفَع

.3

فزاّن آٍرؼى ٍسيلِ اي ثِ هٌظَر اًؽاسُ گيزي يب ثزرسي هؽفَع ثيوبر

يسايل الزم:
لگي تَالت اس ًَع هٌبست ٍ پَضص آى ،وبغذ تَالت ،لگي ٍ پبرذ آة ،غبثَى ،ضَلِ ،ؼستىص يىجبر هػزف،
ٍسبيل خوغ آٍري ًوًَِ ؼر غَرت لشٍم
ريش کار:
 .1غلَت ثيوبر را فزاّن وٌيؽ.
 .2ؼستىص ّب را ثپَضيؽ.
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 .3لگي را رٍي غٌؽلي يب ؼر پبييي تػت ثيوبر لزار ؼّيؽ .ؼر غَرتي لگي سزؼ يب گزم است ؼرخِ ضزارت آى را
ثب آة گزم يب سزؼ تٌظين وٌيؽ.
 .4ثيوبر را ؼر ٍضغ راضتي وِ ضزايط اٍ اخبسُ هي ؼّؽ لزار ؼّيؽ.
 .5پَضص ّبي رٍي ثيوبر را ثِ طزف همبثل تب وزؼُ ،پيزاّي ثيوبر را تب ضؽ ووز ثبال سؼُ ٍ ضلَار اٍ را تب ضؽ
ساًَّب پبييي ثىطيؽ.
 .6رٍوص رٍي لگي را رٍي لجِ پبييي تػت لزار ؼّيؽ.
 .7لگي را سيز ثيوبر لزار ؼّيؽ:
الف) ؼر غَرتي وِ ثيوبر لبؼر ثِ ّوىبري هي ثبضؽ اس اٍ ثػَاّيؽ وِ ساًَاًص را غن وزؼُ ،ثب لزار ؼاؼى ٍسى غَؼ
رٍي پطت ٍ وف پبّب ثبسي غَؼ را ثلٌؽ وٌؽ( ؼر غَرت اهىبى استفبؼُ اس تزاپش خْت ثلٌؽ وزؼى ثبسي پيطٌْبؼ هي
ضَؼ) .ؼر ايي ضبل هزالت ثب لزار ؼاؼى يه ؼست غَؼ سيز ووز ثيوبر ٍ اّزم وزؼى سبػؽ رٍي تػت ؼر ثبال ثزؼى
ثبسي ثِ ثيوبر ووه وزؼُ ثب ؼست ؼيگز لگٌي را سيز ثيوبر لزار هي ؼّؽ .ثزاي لزار ؼاؼى لگي سيز ثبسي السم است:
 .1زٌبًسِ ثبسي ثيوبر ؼر اثز تؼزيك هزطَة ثبضؽ ،اثتؽا پَست غطه ضَؼ.
 .2ؼّبًِ ثبريه لگي ثِ طزف پبييي تػت ثَؼُ ٍ لسوت غبف ٍ پْي سيز ثبسي لزار گيزؼ.
 .3ؼر غَرت استفبؼُ اس لگي ضىستگي ،ثبيؽ لسوت غبف سيز ثبسي لزار ؼاؼُ ضَؼ.
ة) ؼر غَرتي وِ ثيوبر لبؼر ثِ ّوىبري ًوي ثبضؽ ،اس ضػع ؼيگزي ووه گزفتِ يب ثيوبر را ثِ يه طزف
ؼر ضبلي وِ غَرت اٍ ثِ طزف ضوب لزار ؼارؼ ثسزغبًيؽ ،لگي را ؼر ًبضيِ ثبسي اٍ لزار ؼّيؽ ،ؼٍثبرُ ؼر ضبلي وِ
لگي ؼر هطل ضفظ ضؽُ است ،ثيوبر را ثِ آراهي ثِ پطت ثسزغبًيؽ.
 .8رٍي ثيوبر را ثپَضبًيؽ ٍ هيلِ وٌبر تػت را ثبال ثشًيؽ.
 .9ؼر غَرت اهىبى سز تػت را ووي ثبال ثيبٍريؽ.
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 .10وبغذ تَالت ٍ سًگ اغجبر را ؼر ؼستزس ثيوبر گذاضتِ ،تٌْبيص ثگذاريؽ ٍ اس اٍ ثػَاّيؽ پس اس اتوبم سًگ
اغجبر را ثِ غؽا آٍرؼ .ؼر هَارؼي وِ تزن وزؼى ثيوبر هدبس ًيست ؼر وٌبر اٍ ثوبًيؽ.
 .11ثِ هطض ػالهت اس طزف ثيوبر ثِ اتبق ثزگزؼيؽ ،سز تػت را پبييي ثيبٍريؽ.
 .12ؼر غَرت لشٍم ثزاي پبويشگي پزيٌِ ،ليف ٍ آة ؼر اغتيبر ثيوبر لزار ؼّيؽ ثزاي تويش وزؼى پزيٌِ ؼر ثيوبراى
سى ّويطِ السم است وبغذ تَالت اس خلَ ثِ ػمت وطيؽُ ضَؼ.
 .13ؼر غَرت لشٍم ؼر تويش وزؼى ٍ غطه وزؼى پزيٌِ ثِ ثيوبر ووه وٌيؽ.
 .14لگي را اس سيز ثيوبر ثزؼاريؽ.
الف) ؼر غَرتي وِ ثيوبر لبؼر ثِ ّوىبري ثَؼُ ،ثِ ّوبى تزتيت لجل ثيوبر را ثلٌؽ وزؼُ ٍ لگي را ثزؼاريؽ.
ة) ؼر غَرتي وِ ثيوبر لبؼر ثِ ّوىبري ًجَؼُ ،ؼر ضبلي وِ ثب يه ؼست هطىن لگي را ًگِ ؼاضتِ ايؽ ثب ؼست
ؼيگز ثِ آراهي ثيوبر را ثِ پْلَ ثغلطبًيؽ ٍ لگي را ثزؼاريؽ.
 .15فَرا رٍي لگي را پَضبًيؽُ ٍ آى را رٍي غٌؽلي لزار ؼّيؽ.
ٍ .16سبيل ضستطَي ؼست را ؼر ؼستزس ثيوبر ثگذاريؽ يب اگز لبؼر ًجَؼُ ،ؼستْبيص را ثطَئيؽ.
 .17ثيوبر را ؼر ٍضغ راضتي لزار ؼّيؽ ٍ پَضص ّبي تػت را هزتت وٌيؽ.
َّ .18اي اتبق را تَْيِ وٌيؽ.
ٍ .19سبيل را ثِ هطل هزثَطِ ثزگزؼاًيؽُ ،تَخِ السم را اس آًْب ثؼول آٍريؽ.
 .20ؼر ٍضغ ٍ زگًَگي هؽفَع ؼلت وٌيؽ ،ؼر غَرت ٍخَؼ ٍضتَيبت غيز طجيؼي لجل اس ؼٍر ريػتي ثِ پزستبر
گشارش ؼّيؽ ،زٌبًسِ السم است ًوًَِ اي ثِ آسهبيطگبُ فزستبؼُ ضَؼ هطبثك رٍش آهَغتِ ضؽُ رفتبر وٌيؽ.
 .21السم است لگي تويش ضؽُ ٍ ؼر هطل هػػَظ لزار ؼاؼُ ضَؼ.
 .22ؼستْب را ثطَييؽ.
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 .23ؼر غَرت لشٍم اطالػبت غَؼ را ؼر راثطِ ثب ًىبت هَرؼ ثزرسي ٍ ًىبت هَرؼ ارسضيبثي ثِ پزستبر ثػص
گشارش وٌيؽ.
ًىبت هَرؼ ارسضيبثي
همؽار ،رًگ ،هطتَيبت ٍ ثٍَ ،خَؼ ّز گًَِ هَرؼ غيز طجيؼي ؼر ًبضيِ پزيٌِ ٍ همؼؽ
 آشىايي با وحًٌ اوجام اوًاع تىقیٍ:
اَذاف
 .1تطزيه ضزوبت ؼٍؼي ٍ رفغ يجَست يب ًفع
ً .2زم وزؼى هؽفَع ٍ ززة وزؼى ًبضيِ راست رٍؼُ ٍ وَلَى
 .3تويش وزؼى ًَاضي راست رٍؼُ ٍ وَلَى ثزاي اًدبم هؼبيٌِ
 .4تػليِ رٍؼُ ّب لجل اس ػول خزاضي يب اًدبم سايوبى ثِ هٌظَر پيطگيزي اس ؼفغ ًبگْبًي ٍ آلَؼگي ّبي ثؼؽي
ًىبت هَرؼ ثزرسي
ثؼؽ اس تػليِ رٍؼُ تَخِ ثِ همؽار ،رًگ ٍ هطتَيبت هؽفَعٍ ،خَؼ اتسبع ضىن( ضىن هتسغ ٍ هتَرم ّوزاُ ثب
اضسبس سفتي ؼر لوس) ،لؽرت وٌتزل اسفٌىتز تَسط ثيوبر ،تَاًبيي ثيوبر ثزاي استفبؼُ اس تَالت يب لگي ؼر تػت
الف) تىقیٍ شستشًيي:
يسايل الزم
سيٌي ضبٍي :لَلِ الستيىي ثلٌؽ ؼر ضؽٍؼ  50سبًتي هتز ،ضيطِ راثط ٍ پير ٍ وٌتزل ،لَلِ روتبل ضوبرُ هٌبست،
ظزف تٌميِ ،ؼهبسٌح آة ،هطلَل ؼستَر ؼاؼُ ضؽُ ثِ همؽار السم ،پبرذ هؽرج ،هبؼُ ززة وٌٌؽُ ،وبغذ تَالت،
ريسيَر ،ؼستىص يىجبر هػزف ،يه ػؽؼ هالفِ ،هطوغ ٍ رٍيِ ،لگي تَالت ٍ رٍيِ ،پبيِ سَم
ريش کار
 .1ؼستَر پشضه را پزستبر ثػص ثِ ؼلت وٌتزل وٌيؽ.
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 .2ثيوبر را اس ثزًبهِ هزالجتي هَرؼ ًظز هطلغ وٌيؽ ،ؼاًستي ايي ًىتِ ضزٍري است وِ ثب ٍرٍؼ هطلَل تٌميِ ثيوبر
اضسبس پزي غَاّؽ وزؼ.
ٍ .3سبيل را هطبثك ؼستَر سيز ؼر اتبق وبر هْيب وٌيؽ:
الف) يه سز لَلِ ثلٌؽ را ثِ طزف تٌميِ ٍغل وزؼُ ،سز ؼيگز آى را ثِ ضيطِ راثط هتػل وٌيؽ.
ة) لَلِ روتبل را ثِ سز آساؼ ضيطِ راثط ٍغل وٌيؽ.
ج) پير وٌتزل را ثِ لَلِ ٍغل وٌيؽ ٍ ثجٌؽيؽ ،زٌبًسِ پير وٌتزل هَخَؼ ًيست اس پٌس استفبؼُ وٌيؽ.
ؼ) هطلَل را ؼرٍى پبرذ هؽرج آهبؼُ وٌيؽ ،ضدن هطلَل را هطبثك ؼستَر پشضه يب ًَع تٌميِ تْيِ وٌيؽ ،ثب ؼهبسٌح
گزهبي هطلَل آهبؼُ ضؽُ را اًؽاسُ ثگيزيؽ( ضزارت هٌبست ؼر ضؽٍؼ  34-40ؼرخِ سبًتي گزاؼ هي ثبضؽ).
ٍ) پير وٌتزل را ضل وٌيؽ ٍ اخبسُ ؼّيؽ وِ همؽار ووي هطلَل اس لَلِ غبرج ضَؼ .ثؽيي تزتيت َّاي ؼاغل لَلِ ّب
غبرج ضؽُ ،ؼر ضوي اس ثبس ثَؼى لَلِ ّب هطوئي ضَيؽ ٍ سپس پير وٌتزل را ثجٌؽيؽ.
س) همؽار ووي هبؼُ ززة وٌٌؽُ را رٍي وبغذ تَالت گذاضتِ ،ثِ ؼٍر پٌح سبًتي هتز اثتؽاي لَلِ روتبل ثپيسيؽ ،سز
لَلِ روتبل را ؼرٍى ريسيَر لزار ؼّيؽ.
ش) ٍسبيل آهبؼُ ضؽُ را ؼرٍى سيٌي لزار ؼّيؽ.
 .4سيٌي آهبؼُ ضؽُ را ثِ اتبق ثيوبر ثزؼُ ،غلَت اٍ را فزاّن وٌيؽ.
 .5ثب استفبؼُ اس هالفِ ،پَضطْبي رٍي ثيوبر را ثِ طزف پبييي تػت تب وٌيؽ.
 .6ثبلطْب را اس سيز سز ثيوبر ثزؼاريؽ ،ؼر غَرت لشٍم فمط اس يه ثبلص استفبؼُ وٌيؽ.
 .7هطوغ ٍ رٍيِ را سيز ثبسي ثيوبر پْي وٌيؽ ،ضلَار ثيوبر را تب ضؽ ساًَّب پبييي ثىطيؽ.
 .8ثيوبر را ثِ لجِ تػت ًشؼيه غَؼتبى ثيبٍريؽ ٍ اٍ را ثِ پْلَي زپ ثزگزؼاًيؽ ،طَري وِ پطتص ثِ طزف ضوب
ثبضؽ ،سپس اس اٍ ثػَاّيؽ وِ ساًَي راست را تب ضؽ هوىي غن وٌؽ.
 .9ؼستىطْب را ثپَضيؽ.
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 .10لگي تَالت را سيز هالفِ پبييي تػت لزار ؼّيؽ.
 .11ظزف ضبٍي هطلَل تٌميِ را ثب ارتفبع  30سبًتي هتز اس سطص تػت ثِ پبيِ سزم آٍيشاى وٌيؽ.
 .12هالفِ را ثِ طزف همبثل تب وٌيؽثِ طَري وِ ثبسي ثيوبر ثزٌِّ ضَؼ.
 .13وبغذ تَالت را وِ ؼٍر لَلِ روتبل پيسيؽُ ثَؼيؽ ثزؼاريؽ ،ؼلت وٌيؽ وِ هَاؼ ززة وٌٌؽُ ،سَراظ لَلِ را
هسؽٍؼ ًىزؼُ ثبضؽ.
 .14سز لَلِ روتبل را ؼر ؼست راست گزفتِ ،ثب ؼست زپ لجْبي ثبسي را اس ّن خؽا وزؼُ ٍ لَلِ را ؼر ضؽٍؼ -15
 10سبًتي هتز ثِ آراهي ثِ طزف ثبال ؼر خْت ًبف ٍارؼ همؼؽ وٌيؽ .ثزاي تسْيل ٍرٍؼ لَلِ اس ثيوبر ثػَاّيؽ وِ
ًفس ػويك ثىطؽّ .زگش لَلِ را ثب فطبر ٍارؼ ًىٌيؽ ،ؼر غَرت ٍخَؼ همبٍهت لَلِ را غبرج وزؼُ ٍ ثِ پزستبر
هسئَل گشارش ؼّيؽ.
 .15ؼر ضبلي وِ لَلِ را ثب ؼست زپ ؼر هطل ًگِ ؼاضتِ ايؽ ،ثب ؼست راست پير وٌتزل را ثبس وٌيؽ تب هطلَل ٍارؼ
راست رٍؼُ ضَؼ.
 .16ثِ هٌظَر خلَگيزي اس ٍرٍؼ سزيغ هبيغ ثِ رٍؼُ ،ارتفبع ظزف تٌميِ اس همؼؽ ّزگش ًجبيؽ ثيطتز اس  30سبًتي هتز
ثبضؽ.
 .17اس ثيوبر ثػَاّيؽ وِ ًفس ػويك ثىطؽ ٍ ػضالت غَؼ را ضل وٌؽ.
 .18خزيبى هبيغ را وٌتزل وٌيؽ ؼر ضوي ثِ ظزف تٌميِ ًگبُ وٌيؽ وِ هطلَل توبم ًطَؼ.
 .19پس اس ػجَر ول هطلَل يب زٌبًسِ ثيوبر لبؼر ثِ وٌتزل غَؼ ًيست پير وٌتزل را ثجٌؽيؽ ٍ سز لَلِ روتبل را اس
راست رٍؼُ غبرج وٌيؽ.
 .20لگي را اس سيز ثيوبر ثزؼاضتِ ،رٍي آى را ثپَضبًيؽ ٍ رٍي غٌؽلي لزار ؼّيؽ.
 .21هطوغ ٍ رٍيِ را اس سيز ثيوبر ثزؼاريؽ.
 .22ثيوبر را ؼر ٍضغ راضتي لزار ؼّيؽ ٍ ٍسبيل را ثِ اتبق هزثَطِ ثزگزؼاًيؽ.
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 .23ؼستْب را ثطَييؽ.
وکات مًرد ارزشیابي
همؽار ،رًگ ٍ هطتَيبت هطلَل ثزگطتي ،تسىيي ًفع ضىنّ ،ز گًَِ هطىل پؽيؽ آهؽُ
ب) تىقیٍ باقي ماوذوي
هطلَل ثب ضدن ون( 90-120سي سي) ثب ؼرخِ ضزارت  33ؼرخِ سبًتي گزاؼ ثِ ٍسيلِ يه لَلِ روتبل ٍ ليف ؼاؼُ
هي ضَؼ .ثيوبر السم است ضؽالل ثزاي هؽت  30ؼليمِ هطلَل تٌميِ را ؼر رٍؼُ غَؼ ًگِ ؼارؼ.
وکات مًرد تًجٍ در اوجام اوًاع تىقیٍ:
 .1اًوب ثيص اس  3هزتجِ اًدبم ًگيزؼ.
 .2ؼر غَرتي وِ هبيغ ثزگطتي فبلؽ هؽفَع ثبضؽ ثِ پشضه اطالع ؼاؼُ ضَؼ.
 .3ؼهبي هطلَل اًوب :ؼر ثبلؼيي  ٍ 34-40ؼر وَؼوبى  37ؼرخِ سبًتي گزاؼ هي ثبضؽ.
 .4تَخِ ؼاضتِ ثبضيؽ وِ هطلَل اًوبي سزؼ ثبػث وبّص ؼهب ٍ وزاهپْبي ضىوي ٍ هطلَلْبي گزهتز ثبػث غؽهبت
ضزارتي هي ضَؼ.
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