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 :دانطجویان پرستاری

:

آقای نریمانی

هدف کلی درس  :ؽٌاخت اتاق ػول جْت تزًاهِ ریشی صحیح تزای اًجام کار ،یادگیزی ٍظایف پزعتار د رهزالثت ّای لثل ،حیي ٍتؼذاس ػول
اهداف کلی جلسات  ( :جهت هر جلسه یک هدف )

 - 1آشنایی دانشجویان با تاریخچه جراحی وپرستاری

در اتاق عمل ،صفات وشخصیت ورفتار پرستار ا تا ق عمل،ساختمان

وتشکیالت اتاق عمل ،فضای اتاق عمل ،وسایل اتاق عمل،نظافت وایمنی در اتاق عمل

 - 2آؽٌایی داًؾجَیاى تا هزکش اعتزیل( ٍ)CSRرٍػ ّای اعتزیلیشاعیَىٍ،ظایف لاًًَی پزعتار اتاق ػول ٍ،عایل ضزٍری جزاحی
،لَاػذٍهمزرات تکٌیک اعتزیل ،پیؾگیزی اس ػفًَت
 - 3آؽٌایی داًؾجَیاى تا ٍظایف پزعتار عیار ٍاعکزاب ،پذیزػ تیوا ردر اتاق ػول ،پَسیؾي ّای جزاحی ،پَؽاًذى تیوار ،رٍػ
ّای اعکزاب ٍ اًَاع تزٍػ ّای جزاحی ٍعَسًْای تخیِ
- 4

آؽٌایی داًؾجَیاى تا هزالثت ّای پزعتاری فثل اس ػول ،آهادُ عاسی تزای تیَْؽی ٍهزاحل آى ،اًَاع تیَْؽی ٍهزالثت ّا ی
تؼذاس ػول ٍاتاق ریکاٍری

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :
جلسه اول
هدف کلی :

آشنایی دانشجویان با تاریخچه جراحی وپرستاری

در اتاق عمل ،صفات وشخصیت ورفتار پرستار ا تا ق

عمل،ساختمان وتشکیالت اتاق عمل ،فضای اتاق عمل ،وسایل اتاق عمل،نظافت وایمنی در اتاق عمل
اهداف ویژه :
درپایان دانطجو قادر باضد :

 )1تاریخچه تؾکیل اتاق عمل رابه اختصا ر شرح دهذ .
)2خصَصیات پزعتار اتاق عمل رابیان کنذ.
 )3عاختواى ٍتؾکیالت اتاق عمل را تَضیح دّذ.
ٍ )4عایل ثاتت اتاق عمل وکاربرد آنها را شرح دهذ.
ً)5کات ایوٌی در اتاق عمل را تیاى ًوایذ

.

جلسه دوم

هدف کلی  :آؽٌایی داًؾجَیاى تا هزکش اعتزیل(ٍ)CSRرٍػ ّای اعتزیلیشاعیَىٍ،ظایف لاًًَی پزعتار اتاق ػول ٍ،عایل ضزٍری
جزاحی ،لَاػذٍهمزرات تکٌیک اعتزیل  ،پیؾگیزی اس ػفًَت
اهداف ویژه :
-درپایان دانطجو قادر باضد :

ٍ )1رٍػ ّای اعتزیلیشاعیَى در اتاق عمل رابه اختصا ر شرح دهذ .
ٍ )2ظایف لاًًَی پزعتار اتاق ػول را تیاى کٌذ .
 )3هَارد کارتزد ٍطزساعتفادُ صحیح ٍعایل اتاق ػول راتَضیح دّذ
 )4رٍػ ّای پیؾگیزی اس اًتؾار ػفًَت اتاق ػول راتَضیح دّذ
 )5خصَصیات لثاط هٌاعة تزای پزعٌل اتاق عمل رابیان کنذ
جلسه سوم

هدف کلی  :آؽٌایی داًؾجَیاى تا ٍظایف پزعتار عیار ٍاعکزاب ،پذیزػ تیوا ردر اتاق ػول ،پَسیؾي ّای جزاحی ،پَؽاًذى
تیوار ،رٍػ ّای اعکزاب ٍ اًَاع تزٍػ ّای جزاحی ٍعَسًْای تخیِ
اهداف ویژه :
درپایان دانطجو قادر باضد :

:
ٍ )1ظایف پزعتار عیار ٍاعکزاب راؽزح دادُ ٍتا ّن همایغِ ًوایذ.
ً)2کات السم در ٌّگام پذیزػ تیوار در اتاق ػول راؽزح دّذػکظ عادُ لفغِ عیٌِ Chest X ray
 )3اًَاع پَسیؾي ّای جزاحی ٍراّکار ّای پیؾگیز ی ٍجلَگیزی اس اس ػَارض هزتطِ را تیاى هی کٌذ
 4رٍػ ّای اعکزاب در اتاق ػول راتَضیح دّذ
 )5اًَاع تزٍػ ّای جزاحی ٍعَسًْای تخیِ را راتَضیح دّذ
 )6کاتتزیشاعیَى للثی ؽاهل :آًضیَگزافی ؽزیاى کزًٍز ،للة راعت،للة چپ
)7هاًتیَریٌگَضؼیت ّوَدیٌاهیک تْاجویCVP-PCWP-LVEDP-…..:
جلسه چهارم

هدف کلی  :آؽٌایی داًؾجَیاى تا هزالثت ّای پزعتاری فثل اس ػول ،آهادُ عاسی تزای تیَْؽی ٍهزاحل آى ،اًَاع تیَْؽی ٍهزالثت ّا
ی تؼذاس ػول ٍاتاق ریکاٍری
اهداف ویژه :
درپایان دانطجو قادر باضد :

)1

هزالثت ّای پزعتاری فثل اس ػول جزاحی تا تیَْؽی ػوَهی راتیاى کٌذ

)2

هزاحل آهادُ عاسی تزای تیَْؽی ػوَّی ٍاعپایٌال را ؽزح دّذ

)3

هزاحل تیَْؽی ،اًَاع تیَْؽی ٍکارتزد آًْا را تیاى ًواییذتظاّزات تالیٌی تیواریْای ؽزیاى کزًٍزی (آتزٍاعکلزٍس) را
تَضیح دّذ.

)4

درهاى ّای طثی ٍ پزعتاری در تیواریْای ؽزیاى کزًٍزی را تَضیح دّذ .

)5

درهاى ّای جزاحی ٍ پزعتاری هزتَطِ در تیواریْای ؽزیاى کزًٍزی را ؽزح دّذ .

منابغ :
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.
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رسانه های کمک آموزضی ٍ :ایت تزد – ٍیذیَپزٍصکتَر -رایانه
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آزمون پبیبن دوره
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تاریخ

ساعت

مقررات درس و انتظارات از دانطجو :

 از دانشجویان عسیس انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محذودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر چهبیشتر به نکات زیر توجه نمایذ .

 - 1حضَر هٌظن ٍ دلیك در کالط
 - 2ؽزکت در فؼالیتْای کالط ٍ تحث ّای گزٍّی
 - 3هزاجؼِ تِ هٌاتغ هؼزفی ؽذُ جْت هطالؼِ تیؾتز ٍ در صَرت ٍجَد ّز گًَِ اؽکال ٍ هغَال در عاػتْای هؾاٍرُ تا ایٌجاًة
هطزح ًوائیذ .
ً - 4حَُ اهتحاى پایاى تزم تِ صَرت عؤاالت چٌذ گشیٌِ ای ٍ تؾزیحی هی تاؽذ .
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وپرستاری در اتاق عمل ،صفات
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آؽٌایی داًؾجَیاى تا هزکش
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 -آؽٌایی داًؾجَیاى تا ٍظایف
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وایت برد – رایانه
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پزعتار عیار ٍاعکزاب ،پذیزػ تیوا
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 - 6آؽٌایی داًؾجَیاى تا هزالثت ّای
پزعتاری فثل اس ػول ،آهادُ عاسی
تزای تیَْؽی ٍهزاحل آى ،اًَاع
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سخنرانی  ،بحث گروهی
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