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آل را رکر کٌذ
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دالیل ٍیسیت قجل از عول ثیوبر تَظط

هجبحثِ

پرٍشکتَر

هطبلعِ هٌبثع

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

هتخفؿ ثیَْؼی را تَضیح دّذ
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گبزّبی اظتٌؽبقی جذیذ را ًبم ثردُ ٍ خَاؾ
آًرا تَضیح دّیذ
هقبدیر ًرهبل فؽبر اکعیصى ٍ  co2در خَى
ؼریبًیٍ ،ریذی ٍ حبثچِ ّب را ثذاًذ
ّیپَکعی را تعریف کردُ ٍ اًَاع آًرا تَضیح
دّیذ
هکبًیعن اثر دارٍّبی ثیحعی هَضعی را
تَضیح دّذ
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اداره راه هىایی

اًَاع ثی حط کٌٌذُ ّبی هَضعی را ًبم
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ٍیذئَ

َّایی فَقبًی را ثیبى کٌذ
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ًحَُ عفت گیری حٌجرُ ،تبرّبی ـَتی را
ثذاًذ

اهتحبى تئَری هیبى

اجسای هعبیٌِ فیسیکی راُ َّایی قجل از عول
را تَضیح دّذ

ظخٌراًی

حبالت پبتَلَشیک کِ ادارُ راُ َّایی را
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تحت تبثیر قرار هی دّذ را ثیبى کٌذ
رٍغ ّبی هختلف ادارُ راُ َّایی را تَضیح
دّذ
ٍظبیل هَرد ًیبز جْت اًتَثبظیَى داخل
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ثب تعریف تؽخیؿ َّیت ٍ راُ ّبی احراز آى
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آماده سازی بیمار قبل از عمل
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پیش درمانی دارویی
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مراحل بیهىشی و مانیتىرینگ
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تط
ثیق دّذ
هراحل هختلف ثیَْؼی را رکر کردُ ٍ تعریف
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ًوبیذ
ًحَُ کٌترل ثیوبر حیي عول ٍ ثیَْؼی ٍ ثب
ٍظبیل هختلف هبًیتَریٌگ آؼٌب ثبؼذ
تذاثیر الزم حیي تغییرات فلجی عرٍقی،
تٌفعی ٍ  ...حیي عول را ثذاًذ

پرٍشکتَر
ظخٌراًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَری هیبى

هطبلعِ هٌبثع
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پبیبى دٍرُ

