مشخصات کلی:
عنوان درس :اصول و فنون عملکرد

مدت جلسه 16 :جلسه

استاد درس :سمانه باقریان

فرد سیار و اسکراب

گروه مخاطب :دانشجویان ترم 3اتاق عمل

مکان تشکیل کالس112:

پیوسته
هدف کل  :آشنایي با اصول عملکرد و وظایف فرد سیار و اسکراب در اتاق عمل
*اهداف رفتاری( :اهداف را با توجه به حیطه ها وسطوح مختلف بنویسید)

 -1آشنایي با وظایف و عملکرد فرد سیار قبل،حین و پس از عمل جراحي
 -2آشنایي با نحوه آماده كردن پوست بیمارجهت عمل جراحي
 -3آشنایي با نحوه مراقبت از نمونه
 -4آشنایي با پوزیشن هاي مختلف بیمار جهت عمل جراحي
 -5آشنایي با عالئم حیاتي
 -6آشنایي با نحوه سوندگذاري دستگاه گوارش
 -7آشنایي با هموستاز(بندآوردن خونریزي)
 -8آشنایي با نحوه كاتتریزاسیون مجراي ادراري
 -9آشنایي با زخم هاي جراحي
 -10آشنایي با انواع تزریقات و انما
 -11آشنایي با مراقبت ازجسد
 -12آشنایي با چگونگي آماده سازي اطفال ونوزادان براي عمل جراحي
 -13آشنایي با ایجاد و حفظ محیط استریل
 -14آشنایي با نحوه چیدمان وسایل اتاق عمل
 -15آشنایي با نحوه باز كردن وسایل استریل قبل از اسکراب جراحي
 -16آشنایي با اسکراب جراحي(شستن دست)
 -17آشنایي با نحوه شمارش گازها
 -18آشنایي با نحوه پوشیدن گان و دستکش
 -19آشنایي با انواع انسزیون هاي جراحي و تکنیک هاي حین عمل
 -20تمرین عملي انواع تزریقات
 -21تمرین عملي كنترل عالیم حیاتي
 -22تمرین عملي كاتتریزاسیون مجراي ادراري و سوندگذاري دستگاه گوارش
 -23تمرین عملي پوشیدن گان و دستکش
 -24تمرین عملي اسکراب جراحي(شستن دست)
روش های تدریس :سخنراني ،پاورپوینت ،بحث گروهي
وسایل آموزشی :ویدئوپرژكتور ،تجهیزات اتاق مهارتهاي بالیني
ارائه درس{ کاربرد روش ها و وسایل ،با تاکید بر تفکیک فعالیتهای استاد و دانشجو}

جمع بندی ونتیجه گیری:

زمان 50 :دقیقه

زمان 15:دقیقه

ارزشیابی تکوینی:

زمان15:دقیقه

تعیین وتکلیف:

زمان 15:دقیقه

.

زمان15 :دقیقه

تحلیل و تفسیر:
منابع :اصول و فنون عملکرد فرد سیار (لیال ساداتي ،احسان گلچیني)
اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب (لیال ساداتي ،احسان گلچیني)

جدول زمان بندی

جدول زمان بندی اراﺋﻪ درسعملکرد فرد اسکراب و سیرکولر در اتاق عمل
ﺟلﺴﻪ اول

اهداف درس -شرح درس -آشنایی با آمادگی و آرایش عمومی اتاق عمل

ﺟلﺴﻪ دوم

پذیرش بیمار در اتاق عمل و نقل و انتقال بیمار تحت عمل ﺟراحی

ﺟلﺴﻪ سوم

نحوه پوزیشن دهی مناسب بﻪ بیمار تحت عمل ﺟراحی

ﺟلﺴﻪ چهارم

آماده کردن پوست بیمار و پرپ اولیﻪ و ثانویﻪ

ﺟلﺴﻪ پنجم

ایمنی بیمار در اتاق عمل

ﺟلﺴﻪ ششم

مراقبت از نمونﻪ ها

ﺟلﺴﻪ هفنم

ایجاد و حفظ محیط استریل

ﺟلﺴﻪ هشتم

امتحان میان ترم -شمارش گازها و ایزارهای ﺟراحی

ﺟلﺴﻪ نهم

طرز بﺴتن و باز کردن وسایل استریل

ﺟلﺴﻪ دهم

وظایف اسکراب قبل ،حین و بعد از عمل ﺟراحی
نحوه شﺴتن دستها ،نحوه پوشیدن گان و دستکش

ﺟلﺴﻪ یازدهم

نحوه پوشاندن گان و دستکش ،انواع وسایل و گازهای قابل شمارش

ﺟلﺴﻪ دوازدهم

تکنیک های حین عمل

ﺟلﺴﻪ سیزدهم

هموستاز و راه های پیشگیری از خونریزی

ﺟلﺴﻪ چهاردهم

انواع بخیﻪ ها و انﺴزیون های ﺟراحی

ﺟلﺴﻪ پانزدهم

مراقبت های بعداز عمل -انواع پانﺴمان و مراقبت از درن ها

ﺟلﺴﻪ شانزدهم

امتحان پایان ترم

