بسوِ تعالی
داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تاکستاى
داًطکذُ پرستاری
فرم طرح درس
پرستاری بسرگساالى ٍ سالوٌذاى -3اتاق عول
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرسً :ذا ضایستِ فر

آخزیي هذرک تحصیلی :کارضٌاسی ارضذ

رضتِ تحصیلی :پرستاری هرالبت ّای ٍیژُ

رتجِ داًطگبّی :هربی حك التذریس

رضتِ تحصیلی فزاگیزاى :پرستاری

تزم5 :

هقغغ :کارضٌاسی

گزٍُ آهَسضی :پرستاری

تؼذاد فزاگیزاى:

ػٌَاى درس ثِ عَر کبهل :پرستاری بسرگسال ٍ سالوٌذ ( )3
ًَع درس:

تئَری ■

سهبى ضزٍع کالس1395/9/16:

ػولی □

کبر آهَسی □

تؼذاد ٍاحذ0/35 :

سهبى خبتوِ کالس 1395/09/30 :تبریخ اهتحبى هیبى تزم - :پبیبى تزم:

تکَیٌی■
هزحلِ ای □
هزاحل ارسضیبثی
فؼبلیت داًطجَ اًجبم تکبلیف حضَر ٍ غیبة ........10............درصذ اس ًوزُ ًْبیی
اهتحبى هیبى تزم..............................-.............................درصذ اس ًوزُ ًْبیی
کَئیشّبی اًجبم ضذُ ......................درصذ اس ًوزُ ًْبیی
اهتحبى پبیبى تزم..................................... 90.........................درصذ اس ًوزُ ًْبیی
ًَع اهتحبى هیبى تزم
کزدًی□
ًَع اهتحبى پبیبى تزم
کزدًی■

ضفبّی □

تطزیحی □

چٌذ گشیٌِ ای □

ضفبّی □

تطزیحی □

چٌذ گشیٌِ ای ■

صحیح ٍ غلظ□
صحیح ٍ غلظ ■

جَر
جَر

ضزحی اس درس  :در ایي درس داًطجَ ضوي فراگيری هفاّين کلی در ارتباط با بيوار ٍ اصَل هرالبتی ،با ساختار ٍ
تجْيسات بخص اتاق عول ٍ بخص استریل هرکسی ( )CSRآضٌا ضذُّ ،وچٌيي چگًَگی آهادُ سازی ٍ هرالبت از
بيوار در هراحل لبل ،حيي ٍ پس از عول جراحی را فرا هی گيرد.

هٌبثغ اصلی تذریس درس هَرد ًظز:
1-Medical – surgical nursing -8th edition – 2009 –Joyce M.Black- Jane Hokanson Hawks
-2رٍش کبر در اتبق ػول(ػوَهی) ،تألیف رقیِ سردضت  ،فبعوِ قبرداضی؛ .1388
3- Operating Room Technique -11 ed .Berry & Kohn’s
th

ّذف کلی:
در ایي درس داًطجَ ضوي فزاگیزی هفبّین کلی در ارتجبط ثب ثیوبر ٍ اصَل هزاقجتی ،ثب سبختبر ٍ تجْیشات ثخص اتبق
ػول ٍ ثخص استزیل هزکشی ( )CSRآضٌب ضذُّ ،وچٌیي چگًَگی آهبدُ سبسی ٍ هزاقجت اس ثیوبر در هزاحل قجل ،حیي
ٍ پس اس ػول جزاحی را فزا هی گیزد.
اّذاف اختصاصی :
 آضٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ ٍ اصَل پزستبری در هزاحل قجل ،حیي ٍ ثؼذ اس ػول آضٌبیی ثب ثخص اتبق ػول ٍ هقزرات آىجلسِ اٍل :
ػٌَاى هجحث : :آضٌایی با طبمِ بٌذی اعوال جراحی هرالبت عوَهی ازبيواراى لبل ازعول جراحی ـ الذاهات
پرستاری پيص از عول جراحی

اّذاف اختصبصی :داًطجَدر پبیبى کالس ثبیذ ثتَاًذ :













اػوبل جزاحی راثزحست سهبىًَ ،عّ ،ذف ٍخغزتقسین ثٌذی ًوبیذ .
فؼبلیت ّبی پزستبری در هزحلِ پیص اس ػول را ضزح دّذ.
ًحَُ صحیح آهبدُ کزدى ثیوبر قجل اس ػول ٍ هزاقجتْبی قجل اسػول را تَضیح دّذ.
ًحَُ صحیح پذیزش ثیوبر در اتبق ػول را تَضیح دّذ.
دالیل خغزات حیي ػول در هَرد سبلوٌذاى را ثزضوزد.
دالیل ػَارض ثؼذ اس ػول در ثیوبراى چبق را تَضیح دّذ.
ضزٍرت اخذ رضبیت ًبهِ آگبّبًِ در  3هَرد ًبم ثجزد.
ریسک فبکتَرّبی تبثیز گذار ثز ػول جزاحی را ًبم ثجزد.
چگًَگی ثزرسی ٍضؼیت سیستن ّبی هختلف ثذى قجل اس ػول را ضزح دّذ.
ًوًَِ ّبیی اس دارٍّبی ثبلقَُ هَثز ثز ػول جزاحی را ًبم ثجزد 4( .هَرد)
ًوًَِ ّبیی اس آهَسش ّبی پیص اس ػول جْت پیطگیزی اس ػَارض پس اس جزاحی را ثزضوزد.
ًیبس ّبی ثیوبر قجل اس ػول را (اس ًظز رٍحی ـ رٍاًی) ضزح دّذ.

حیغِ  :ضٌبختی■

ػبعفی □

رٍاًی حزکتی□

رٍش آهَسضی . :سخٌزاى ـ پزسص ٍ پبسخ
ٍسیلِ کوک آهَسضیٍ ٍ power point :ایت ثزد.
جلسِ دٍم :
ػٌَاى هجحث  :آضٌایی با ساختار ٍتجْيسات اتاق عول ـ رٍش ّای استریليساسيَى ٍ رعایت
استاًذاردّای اتاق عول ـ الذاهات پرستاری حيي ٍ پس ازعول جراحی

اّذاف اختصبصی :داًطجَدر پبیبى کالس ثبیذ ثتَاًذ :
 قسوتْبی هختلف اتبق ػول ٍ ٍیژگی ّبی آى راتَضیح دّذ .
ٍ سبیل هَجَد دراتبق ػول را ًبم ثجزد.
ً حَُ ٍرٍد ثِ قسوت ّبی هختلف اتبق ػول را ضزح دّذ.
 ثخص CSRراهؼزفی ًوَدُ ٍ ٍیژگی ٍسبختبر آًزا ضزح دّذ.
 رٍضْبی استزیل کزدى ٍسبیل را ثیبى ًوبیذ.
 اصَل ًظبفت ٍضذػفًَی درهَرد اجشاء اتبق ػول راضزح دّذ.
 استبًذاردّب ٍاصَل هحبفظت فزدی راثیبى ًوبیذ.
 رٍش ثبسکزدى ستْبٍ پگْبرا تَضیح دّذ.
 اًَاع هحلَلْبی ضذػفًَی کٌٌذُ راّوزاُ ثب هَارد استفبدُ ٍتبثیزات آًْب را ًبم ثجزد.
 افزاد تطکیل دٌّذُ تین جزاحی را ًبم ثجزد.
 هالحظبت سبلوٌذی هزتجظ ثب هذاخالت حیي ػول را ضزح دّذ.
 خظ هص ّبی اسبسی در اًجبم جزاحی آسپتیک را تَضیح دّذ.
 اًَاع رٍش ّبی ثیَْضی را ًبم ثجزد.
 ثیَْضی ػوَهی ٍ هزاحل آى را تَضیح دّذ.
 دارٍّبی رایج ٍریذی هَرد استفبدُ در ثیَْضی را ًبم ثجزد ( 4هَرد)
 ثی حسی ًخبػی را ضزح دّذ.
ٍ ظبیف پزستبر سیزکَالر را ًبم ثجزد.
ً قص پزستبر اسکزاة را ثیبى کٌذ.
 ػَارض ثبلقَُ در حیي ػول را ًبم ثجزد.
 چگًَگی استفبدُ اس فزآیٌذ حرستبری جْت ثْیٌِ ضذى ًتبیج در سهبى حیي ػول ضزح دّذ.
ً قص پزستبر را جْت اعویٌبى اس ایوٌی ثیوبر ٌّگبم هزحلِ حیي ػول تَضیح دّذ.
حیغِ  :ضٌبختی■

ػبعفی □

رٍاًی حزکتی□

رٍش آهَسضی . :سخٌزاى ـ پزسص ٍ پبسخ
ٍسیلِ کوک آهَسضیٍ ٍ power point :ایت ثزد.
جلسِ سَم :
عًَاى هجحث  :آضٌایی با ٍضعيت ّای جراحی ٍ اًَاع برش ّای جراحی
اّذاف اختصبصی :داًطجَدر پبیبى کالس ثبیذ ثتَاًذ :







اًَاع ثزش ّبی جزاحی را ًبم ثجزد.
اًسشیَى ّبی ضکوی را ثِ تفکیک تطزیح کٌذ.
اًسشیَى ّبی اػوبل جزاحی سًبى ٍ سایوبى را ًبم ثجزد.
خغزات ٍ صذهبت ًبضی اس ٍضؼیت ًبهٌبست ثیوبر را ًبم ثجزد.
اًَاع ٍضؼیت ّبی هَرد استفبدُ در اػوبل هختلف جزاحی را تَضیح ثذّذ.
ًکبت السم در ٍضؼیت دادى ثِ ثیوبر ضزح ًوبیذ.

حیغِ  :ضٌبختی■

رٍاًی حزکتی□

ػبعفی □

رٍش آهَسضی . :سخٌزاى ـ پزسص ٍ پبسخ
ٍسیلِ کوک آهَسضیٍ ٍ power point :ایت ثزد.

جلسِ

تاریخ

عٌَاى

هذرس

1

95/09/16

الذاهات پرستاری پيص از عول جراحی

ضایستِ فر

2

95/09/23

الذاهات پرستاری حيي ٍ پس از عول

ضایستِ فر

3

94/02/30

جراحی
آضٌایی با ٍضعيت ّای جراحی ٍ اًَاع
برش ّای جراحی

ضایستِ فر

