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  : هدف كلي

ثیوبراى دارای فَریتْبی پشضکی در سیستوْبی عصبجی   عولی در هزاقجت اس  هْبرتْبی ٍتئَری ثکبرگیزی آهَختِ ّبی 

  ایوٌی  غذد درٍى ریش  گَارضی ٍ ادراری تٌبسلی 

 

 :سدر  شرح                   

در ایي کبرآهَسی داًطجَ ثب استفبدُ اس داًص ٍ هْبرتْبی کست ضذُ ثِ ثزرسی ٍ ضٌبخت ٍضعیت سالهت ثیوبراى هجتال 

ثِ فَرتیْبی پشضکی اعصبة  دیبثت  آلزصیک ضَک آًبفیالکسی  دردّبی ضبکوی ٍ سببیز فَریتْببی سیسبتن گَارضبی      

پزداختِ ٍ تذاثیز هزاقجتْبی السم را در ایي هزحلِ ثِ اجزا درآٍرد ثعالٍُ ثِ داًطجَ کوک هی ضَد کِ ثب ثْبزُ گیبزی اس   

یي حبد ٍ فَری پزداختبِ ٍ تبذاثیز هزاقجتْببی السم را در ایبي     هْبرتْبی تفکز خالق  ثزًبهِ هزاقجت در هزحلِ ٍ هصذٍه

هزحلِ ثِ اجزا درآٍرد. ثعالٍُ ثِ داًطجَ کوک هیطَد کِ ثب ثْزُ گیزی اس هْبرتْبی تفکز خالق ثزًبهِ هزاقجت در هزحلِ 

 ت. فَری را اجزا ٍ ارسیبثی ًوبیذ. آهَسش ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی ًیش یکی اس ارکبى ایي کبرآهَسی اس
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 روزه  11دوره  2مدت دوره:

 بخص فوریتهای داخلی، اعصاب، گوارش و مسمومیتها  محیط:



 ، اعصاب، گوارش و مسمومیتهای مراکس آموزضی براساس برنامه زمانبنذی ضذه فوریتهای داخلیبخطهای حضور فعال در كشیک: 

 

  :نحوه ارزشیابي

 استفبدُ اس فزم ارسیبثی عولکزد داًطجَ  اًجبم ٍ ارائِ تکبلیف ثبلیٌی

   

  :فهرست منابغ

 طجی پیص ثیوبرستبًی پبیِ    ّفي ثزًت  کبرى کیت  اٍرصاًسْبیٍچ جَسفهیستَ .1

 رتز راثزت  چزی ریچبرد  اٍرصاًسْبی طجی پیص ثیوبرستبًی هیبًِ ثلیذ سَثزایبى  پَ .2


