چک لیست و فرم ارزشیابی امتحان  –QSCEپراتیک -زمان  01دقیقه
سوند بینی -معدی

"سوند بینی -معدی"

ردیف

مراحل انجبم کبر

 -1رٍش کبر را ثزای هذدجَ تَضیح هی دّذ

 -2ایجبد فضبی خصَصی ثزای ثیوبر

 -3آهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًیبس

دستزس ٍی لزار هی دّذ

ٍی حَلِ هی اًذاسد ٍ لگي ضستطَ را در

 -4ثیوبر را در ٍضعیت ًطستِ لزار دادُ رٍی سیٌِ

 -5دستْبیص را ضستِ ٍدستکص هی پَضذ

جْت ثبس ثَدى را ثزرسی ًوبیذ

 -6ثب استفبدُ اس چزاغ لَُ سَراخْبی ثیٌی ثیوبر اس

کزدى لَلِ هوٌَع است

 -7در صَرت ضکستگی ثیٌی  ،پلیپ ٍاًحزاف ٍارد

ًوبیذ

ًفس هی کطذ تب لَلِ را اس ّوبى سَراخ ٍارد

ثیٌی را ثب اًگطت ثگیزد ٍثگَیذ ثب کذام ثْتز

7

 -8اس ثیوبر هی خَاّذ کِ ّز کذام اس سَراخ ّبی

6

تَجِ هی کٌذ

5

هی گذارد ٍیب ثِ عالهتْبی هطخص ضذُ رٍی آى

4

گیزد رٍی لَلِ را ثب هبصیک یب ًَارچست عالهت

3

ًزهِ گَش ٍ اس آًجب تب سائذُ گشیفَئیذ اًذاسُ هی

2

 -9طَلی اس لَلِ را کِ ثبیذ ٍارد ضَد اس ًَک ثیٌی تب

1

ًَ -11ک لَلِ را ثب صل لَثزیکبًت آغطتِ هی ًوبیذ
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ردیف

مراحل انجبم کبر

لسوت خلفی فبرًکس ٍارد هی ًوبیذ

 -11اس سَراخ ثیٌی ثِ آراهی لَلِ را ثِ

اعوبل ًیزٍ تب هیشاى هطخص ٍارد ًوبیذ

عول ثلع را اًجبم هی دّذ لَلِ را ثذٍى

آة تطَیك ًوبیذ ّوبًطَر کِ هذدجَ

ثِ جلَ خن ًوَدُ ٍ اٍرا ثِ ًَضیذى آرام

 -12اس هذدجَ هی خَاّذ سزش را ثِ آراهی

لزارگزفتي لَلِ در هعذُ هطوئي ضَد

 -13لجل چست سدى اس ثب سِ رٍش اس

ًوبیذ ثِ رًگ ٍدرجِ PHآى تَجِ ًوبیذ

ًوبیذ
 -14ضیزُ هعذُ را ثب سزًگ گبٍاص 61آسپیزُ

ثبالی اپی گبستز را ثب گَضی گَش هی

هعذُ تشریك هی ًوبیذ ٍّوشهبى لسوت

 11 -15تب  21هیلی لیتز َّا ثِ داخل لَلِ

خبرج ًوبیذ

صَرت ایجبد حجبة ثالفبصلِ لَلِ را

 -16سز لَلِ را داخل ظزف آة گذاضتِ در

مسئول پراتیک

لَلِ را ثِ لجبس ثیوبر ثبثت ًوبیذ

شریفی

ثبثت ًوبیذ ّوچٌیي ثب سٌجبق یب چست

بب تشکر

چست لَلِ را رٍی ثیٌی ثِ رٍش صحیح

7

 -17در صَرت اطویٌبى اس هکبى لَلِ ثب

6

گبٍاص ٍصل ًوبیذ

5

 -18اًتْبی لَلِ را ثِ یَریي ثگ یب سزًگ

4

ٍضعیت راحت لزار هی دّذ

3

 -19دستْب را هی ضَیذ ٍهذدجَ را در

2

 -21هیشاى تزضحبت ًٍَع آى را گشارش ًوبیذ

1

جمع

*

اسبمی دانشجویبن

