بروامج التاميه الطبي الطوعي "الطالب "
 -1الرعاية اإلسعافية .

 .1.1االضرمثال االونٍ و انًركرر نكى يٍ لثم االطثاء فٍ االخرصاصاخ انرانُح :
انطة انعاو  ،انجرادح  ،طثة انعُىٌ  ،أيراض انُطاء ،االرٌ و االَف و انذُجرج  ،جراح انرضىح  ،انمهة  ،األعصاب  ،انغذد انصًاء ،األيراض انجهذَح ،أيراض
انجهاز انهضًٍ ،انًطانك انثىنُح ،و انعالج انطثُعٍ .
 .2.1ذطجُم وإصذار انىثائك انطثُح انالزيح (ورلح اإلعالح انًؤلرح  ،يمرطف يٍ انعُاداخ انخارجُح).
 .3.1انرشخُص انًخثرٌ  :انكًُُاء انذُىَح  ،اإلخرثاراخ انطرَرَح نهثىل وانذو  ،عهى انخالَا ،االخرثاراخ انُطُجُح ،اخرثاراخ كاكىنغُرشكٍُ  ،االخرثاراخ انهريىَُح (
يجًىعح انغذج انذرلُح فمظ) .
 .4.1انرشخُص انىظُفٍ  :ذخطُظ انمهة انكهرتائٍ  ،ذخطُظ انذياغ  ،ذصىَر انذياغ  ،ذخطُظ صذي انمهة.
 .5.1ذشخُص األشعح انطُُُح  :انرصىَر انشعاعٍ  ،فذص األشعح انطُُُح نهصذر فٍ دانح األيراض انًعذَح انذادج وصذيح نهعظاو .انرصىَر انًمطعٍ  ،انرصىَر
تانرٍَُ انًغُاطُطٍ (وفما نًؤشراخ انطىارئ) .
 .6.1انفذص تانًىجاخ فىق انصىذُح ألعضاء انثطٍ وانكهً وأجهسج انذىض .
 .7.1االخرثاراخ تانًُظار  :انرُظُر انذاخهٍ .
 .8.1انعالج :انعالج انطثُعٍ (انكهرتاء وانضىء وانذرارج انعالج ،وانًغُاطُطُح وانهُسر)  -يا َصم إنً  10عالجاخ فٍ فررج انرأيٍُ ،وانعالج تانرذنُك او انًطاج
انكالضُكٍ  10جهطاخ نًذج انرأيٍُ  ،ويًارضح انعالج انفُسَائٍ فٍ يجًىعح ذصم إنً  10جهطاخ خالل فررج انرأيٍُ .
 .9.1انفذص االونٍ و انًركرر نكى يٍ لثم االطثاء فٍ انًُسل (ذايٍُ انًطاعذج انطثُح نكى انً انًُسل ،ورنك فٍ انذاالخ انرٍ ألضثاب صذُح ال ًَكُكى فُها انمذوو انً
انًؤضطح انطثُح ) .
 . 10.1انفذص انطثٍ انىلائٍ (تًا فٍ رنك ذصىَر ذأنمٍ ولائٍ ،فُروش َمص انًُاعح انثشرَح االَذز ،انطفهص) يرج وادذج خالل فررج انرايٍُ .
 .2الرعاية في حاالت طوارئ األسىان .
 .1.2االضرمثال وانُصائخ َمذيها األطثاء انًرخصصٍُ فٍ  :أطثاء االضُاٌ انعايٍُ وجرادٍ انفى واألضُاٌ .
 .2.2انرخذَر انًىضعٍ (االرذشاح ،وادصار انعصة  ،وانرخذَر انًىضعٍ انسٍَ ) .
 .3.2دشى االضُاٌ تانًىاد انًعانجح انكًُُائُح .
 .4.2إزانح انذشىاخ نألغراض انطثُح .
 .5.2إصالح ذاج األضُاٌ ارا كاٌ انراكم ال َرجاوز ال ( ٪50تذوٌ دتاتُص) .
 .6.2انرشخُص تاألشعح انطُُُح .
 .7.2لهع االضُاٌ .
 .3الرعاية داخل المستشفى (العالج بالمستشفى في الحاالت الطارئة ) .
 .1.3انعالج َرى فٍ انًشفً فٍ انذاالخ االضعافُح او انطارئح (فٍ غرف ذركىٌ يٍ  -4-3-2اضرج) يجًىعح إضعاف (طىارئ) فٍ انظروف انرٍ ذهذد انذُاج .
 .2.3اإللايح فٍ ودذج انعُاَح انًركسج .
 .3.3اإلَعاظ .
 .4.3ذايٍُ اإللايح ووجثاخ انطعاو فٍ انًطرشفً  ،و ذمذَى انذجى انالزو يٍ األَشطح انطثُح يٍ دُث انًذافظح وانجرادح  .ذمذَى انُصُذح وغُرها يٍ انخذياخ انًهُُح
يٍ لثم االطثاء  .فذص انعجس انًؤلد  ،انخذياخ انًرىضطح انطثُح  .انعايهٍُ .

