بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی
ًام درس :هقذهِ ای بز تکٌَلَصی جزاحی
پیشٌیاس ً :ذارد
ردُ داًشجَیی :داًشجَیاى کارشٌاسی اتاق عول

هیشاى ٍاحذ درسی :دٍ ٍاحذ
ًیوسال تحصیلی :اٍل 95-94
هحل تشکیل کالس :داًشکذُ پزستاری ٍ هاهایی

ًام هذرس  :دکتز هحوذ افشار
شزح ٍاحذ:
بزای یافتي هْارت در سهیٌِ جزاحی ٍ ارائِ خذهات بِ جاهعِ شٌاخت حزفِ اس ًظز تاریخی ٍ اخالقی ٍ
تکٌیکی اهزی ضزٍری است بذٍى آگاّی اس سحوات گذشتگاى ٍ ضعف ّای آًْا ًوی تَاى حزفِ ای را پا بز
جا ًگِ داشت .هقایسِ گذشتِ ٍ حال در سهیٌِ تکٌَلَصی اتاق عول ها را با هَضَعاتی آشٌا هی ساسد کِ ّن
خَشحال کٌٌذُ ٍ ّن غوٌاک است .بذیي هٌظَر در ایي درس بِ تاریخچِ ،شغل ،خصَصیات تین اتاق عول،
طزح فیشیکی ،هَضَعات قاًًَی ،هزاقبت ّای قبل اس جزاحیً ،حَُ اًتقال بیوار ،سَگٌذ جزاحی ،پَسیشي ّای
هختلف در جزاحی ،هذیزیت خطز ٍ رٍش ّای شغل یابی خَاّین پزداخت.

ّذف کلی :
آؼٌبیی بب تکٌَلَشی جراحی
اّذاف جسیی:
داًؽجَیبى در پبیبى دٍرُ قبدر ببؼٌذ.:
 - 1بب ظیر تکبهلی جراحی ٍ تبریخچِ اتبق عول آؼٌب ؼذُ ٍ آى را تَـیف ًوبیٌذ.
 - 2بب ؼغل کبرؼٌبظی اتبق عول ٍ حرفِ ّبی هر تبظ آؼٌب ؼذُ ٍ آى را تَـیف ًوبیٌذ
 - 3بب هعئَلیت ّبی افراد گرٍُ آؼٌب ؼذُ ٍ آًْب را پیگیری ًوبیٌذ
 - 4بب خفَـیبت کبرؼٌبظبى اتبق عول آؼٌب ؼذُ ٍ از آًْب پیرٍی ًوبیٌذ.
 - 5بب ٍظبیف در ضوي عول ّبی جراحی آؼٌب ؼذُ ٍ آًْب را بکبر ببٌذًذ.
 - 6بب حط ّوکبری آؼٌب ؼذُ ٍآى را در اتبق عول بکبرببٌذًذ.
 - 7بب ارتببعبت حرفِ ای آؼٌب ؼذُ ٍ آى را پیگیری ًوبیٌذ.
 - 8بب رٍغ ّبی حفبظت از پرظٌل آؼٌب ؼًَذ ٍ آى را پیگیری ٍ بکبر ببٌذًذ.
 - 9بب عرح فیسیکی اتبق عول آؼٌب ؼذُ ٍ آى را تَضیح دٌّذ.
 - 10بب هَارد قبًًَی کِ هوکي اظت در اتبق عول بب آى رٍبرٍ ؼَد آؼٌب ؼذُ ٍ آى را بکبر ببٌذد.
ٍ - 11اشُ  PERIOPERATIVEرا دٍ خظ تعریف ًوبیٌذ.
 - 12چْبر تؽخیؿ پرظتبری در حیغِ جراحی را ًبم ببرًذ.
 - 13پٌج هذاخلِ پرظتبری را ًبم ببرًذ.
 - 14ظغَح اًتخبة بیوبر در اًجبم جراحی را ًبم بردُ ٍ آى را تَـیف ًوبیٌذ .برای ّر یک از ظغَح در هثبل
بسًٌذ.

 - 15رٍتیي قبل از عول را تَضیح دٌّذ.
- 16راُ ّبی اثر بخػ در آهَزغ بِ بیوبر را ًبم ببرًذ.
 - 17دٍ هَرد درحوبیت عبعفی از بیوبر را تَضیح دٌّذ.
 - 18تعت ّبی آزهبیؽگبّی ٍ ظبیر تعت ّب را ًبم ببرًذ.
ً - 19حَُ ؼٌبظبیی بیوبر را در ظِ خظ تَضیح دٌّذ.
 - 20دارٍّبی پرُ هذیکبظیَى ًبم ببرًذ.
 - 21تَجْبت خبؾ در بیوبراى کٌْعبل را ًبم ببرًذ.
ً - 22حَُ درظت اًتقبل بیوبر بِ اتبق عول ٍ برعکط را تَضیح دٌّذ.
 - 23تَجْبت در اًتقبل بِ بخػ بعتری را تَضیح دٌّذ.
ٍ - 24رزغ ّب ٍ تکٌیک ّبی تٌفعی را ًبم بردُ ٍ تَضیح دٌّذ.
 - 25پَزیؽي ّبی هختلف در اعوبل جراحی را تَـیف کٌٌذ.
- 26پَزیؽي ّبی هختلف را بب ّن هقبیعِ کٌٌذ ٍ کبربرد آًْب را در اعوبل جراحی ًبم ببرًذ..
 - 27راّْبی جلَگیری از ـذهبت بذًی حیي پَزیؽي دادى بیوبر را تَضیح دادُ ٍ در ببلیي بکبر ببٌذًذ.
 - 28هذیریت خغر را تعریف ًوبیٌذ.
 - 29ارزغ هیریت ریعک را تَـیف کٌٌذ.
 - 30اجسای هذیریت ریعک را ًبم بردُ ٍتَضیح دٌّذ.
 - 31تضویي کیفیت هراقبت از بیوبر را تعریف کٌٌذ.
 - 32ارتببط بیي تضویي کیفیت ٍ هذیریت ریعک را تَضیح دٌّذ.
 - 33تفبٍت بیي تضویي کیفیت ٍ هذیریت ریعک را تَضیح دٌّذ.
 - 34رٍغ ّبی حل هؽکالت را بیبى ٍ تَضیح دٌّذ.

رٍغ تذریط
ظخٌراًی – پرظػ ٍ پبظخ -حل هعئلِ

ٍظبیل کوک آهَزؼی
ٍایت برد – PowerPoint
تکبلیف (ٍظبیف) داًؽجَ
هغبلعِ درٍض جلعبت قبل (ؼرکت در فرآیٌذ پرظػ ٍ پبظخ)
ارائِ تکبلیف هحَلِ در هَعذ هقرر
حضَر هعتور در کالض
ًحَُ ارزؼیببی
حضَر هٌظن ٍ فعبل در کالض درض ٍ عذم غیبت ( 10درـذ ًورُ ًْبیی)
آزهَى هیبى ترم  20درـذ ًورُ ًْبیی
آزهَى تئَری پبیبى ترم  60درـذ ًورُ ًْبیی
اًجبم تکبلیف 10درـذ ًورُ ًْبیی

هٌببع:
- .1لغفی ،هصگبى ٍ اًتظبر ـوذ .راٌّوبی جبهع پرظتبری اتبق عول .جبهعِ ًگر 1382
 .2بریٌط .جی .پرظتبری در اتبق عول(رٍغ ٍ هراقبت) ترجوِ دکتر قبظن هقبرُ دّکردی ،بؽری1373 ،
 .3هجیذی علی ،هْبرت ّبی ببلیٌی کبر در اتبق عول ،اًتؽبرات بؽری 1384
 .4حعي زادُ ظلوبظی ،هٌیرُ .پرظتبری اعبق عول

جذٍل زهبى بٌذی جلعبت
جلعِ

عٌَاى

اٍل

تبریخچِ جراحی

دٍم

تبریخچِ جراحی

ظَم

ؼغل ٍ حرفِ ّبی هرتبظ بب اتبق عول ،خفَـیبت حرفِ ای

چْبرم

حط ّوکبری ٍ ارتببعبت حرفِ ای ،حفبظت از پرظٌل

پٌجن

عرح فیسیکی اتبق عول

ؼؽن

عرح فیسیکی اتبق عول

ّفتن

هَارد قبًًَی در اتبق عول

ّؽتن

هَارد قبًًَی در اتبق عول

ًْن

هراقبت ّبی قبل از عول

دّن

هراقبت ّبی قبل از عول

یبزدّن

ًحَُ اًتقبل بیوبراىٍ ،رزغ ّبی تٌفعی

دٍازدّن

پَزیؽي بیوبر در اتبق عول

ظیسدّن

پَزیؽي بیوبر در اتبق عول

چْبردّن

ؼغل یببی

پبًسدّن

ظَگٌذ در جراحی

ؼبًسدّن

هذیریت ریعک

ّفذّن

هذیریت ریعک

