معاونت آموزشی

طرح درس

نام درس  :تکنولوژی
اتاق عمل تووراس
قلووووع و عوووو وق و
م اقبت های آن
مقطع  :سارشناسی

تعداد واحد 3 :

تعداد دانشجو :

رشوو  : :تکنولوووژی
اتاق عمل

نیمسال :

وو
وودرس  :دس و
مو
وان دس و
باق یو
آموزشووی دس وو
اب اهیم پور

پیش نیاز  :تش یح 1
ِی  1آسیع
فیزیولوژ
شناسی و بافت شناسی

عنوان درس  :تکنولوژی اتاق عمل توراکس  ،قلب و عروق و
مراقبت های آن

 2 :ساعت

مدت تدری
ه جلس:

متتل

هدف سلی ( :اهداف کلی و رفتاری با توجه به حیط هها و س طو
نوشته شود)
حیط :شناخ ی:


آش نا ی دانو نو ان ب ا آن اتومی و فید ول وژی دس ت ا
ترمینولوژی



آشنا ی دانونو ان با آشنا ی با ت ت های توتیصی و روش های معا نه
فید کی و بیمارهای تن ی



آشنا ی دانونو ان با آشنا ی با ابدار و تنهیدات مورد است اد
جراحی های دست ا تن ی و توراکس

در



آشنا ی دانونو ان با برش های توراکس



آشنا ی دانونو ان با انواع پروسینرهای جراحی توراکس

تن

ی ،



آناتومی و فید ولوژی دست ا



آشنا ی دانونو ان آشنا ی با اقدامات توتیصی در اعمال جراحی قل ب
و عروق



آشنا ی دانونو ان با توجهات و مراقبتهای اعمال جراحی قلب



آشنا ی دانونو ان با وسا ل و تنهیدات جراحی قلب



آشنا ی دانونو ان با بای پس قلبی ر وی



آشنا ی دانونو ان با آنژ وپال تی ع روق کرون ر و ب ای پ س ع روق
کرونر



آشنا ی دانونو ان با بیمار های مادرزادی قلب و جراحی های آن



بیمار های در چه قلبی و جراحیهای آن




آشنا ی دانونو ان با پیس میکر
ِژی عروق محیطی
آناتومی و فید ولو

قلب و عروق  ،ترمینولوژی
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آشنا ی دانونو ان با جراحی عروق
توجهات و اقدامات توتیصی در اعمال جراحی عروق

حیط :عاطفی:

حیط :روانی ح س ی:

اهداف رف اری
حیط :شناخ ی:



























آناتومی دست ا تن ی فوقانی  ،تحتانی و توراکس را کامل شر دهد
فید ولوژی دست ا تن ی فوقانی  ،تحتانی و توراکس را کام ل ش ر
دهد
ترمینولوژی مربوط به سی تم تن س را بیان کند
انواع ت ت های توتیص دست ا تن ی را ذکر کند
ی
نحو گرفتن صحیح تار تچه سالمتی و معا نه فید کی سی تم تن
را شر دهد
انواع روش های معا نه فید کی در بیماری های تن ی را نام ببرد
ی را ب ه
ابدار را ج در جراحی توراکس و بیماری ه ای سی تم تن
ت کیک نام ببرد
برونکوسکوپی و مد استینوسکوپی را شر دهد.
نحو توراکوستومی و گذاشتن چ ت تیوپ را کامل توضیح دهد
تیمکتومی را به اختصار شر دهد
نقش پرستار سیرکوالر و اسکراب در اعمال جراحی های فوق را توض یح
دهد
مراقبت های الدم قبل و بعد از عمل های فوق را گام ب ه گ ام ش ر
دهد
آناتومی و فید ولوژی قلب و در چه های قلبی را ب ه ت کی ک توض یح
دهد
ترمینولوژی سی تم قلب و عروق را بیان کند
گردش خون کرونری را شر دهد
سی تم هدا تی قلب را توضیح دهد
انواع سونو گرافی و سی تی آنژ و وکاربرد هر کدام را شر دهد
انواع اکوکارد وگرافی را به اختصار بیان کند
انواع ت ت های متداول قلبی را با ذکر علت توضیح دهد
انواع مراقبتهای اعمال جراحی قلب در بتش های جراحی قلب ،ر کاوری
و سی سی و اشار کرد و ت اوت آنها را بیان کند نقش فرد اس کراب
در مداخالت فوق را با ذکر مثال بیان کند
نقش فرد سیرکوالر در مداخالت فوق را با ذکر مثال شر دهد
انواع وسا ل و تنهیدات عمل جراحی قلب را نام ببرد
بای پاس قلبی ر وی ا ماشین قلب و ر ه را به ت ضیل شر دهد
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کاربرد ماشین قلب و ر ه ( بای پاس قلبی ر وی) را نام ببرد
عوارض ناشی از عمل بای پاس قلبی ر وی را بیان کند
نقش فرد اسکراب در جراحی های فوق را با ذکر مثال بیان کند
مراقبت های الدم قبل و بعد از عمل های فوق را گام ب ه گ ام ش ر
دهد
عوارض جراحی های قلب را به طور متتصر توضیح دهد
نقش فرد اسکراب در جراحی های فوق را با ذکر مثال بیان کند
مراقبت های الدم قبل و بعد از عمل های فوق را گام ب ه گ ام ش ر
دهد
انواع پیس میکر را نام ببرد
نقش پرستار سیرکوالر و اسکراب در ا ن اعمال جراحی را بیان نما د
مراقبت های الدم قبل و بعد از عمل های فوق را گام به گ ام ش ر
دهد
قش فرد اسکراب و سیرکوالر در جراحیهای فوق را با ذکر مثال بی ان
کند
مراقبتهای الدم قبل و بعد از عمل های فوق را گام به گام شر دهد



حیط :عاطفی:










حیط :روانی ح س ی:

روش تدری

:

وسا ل کمک آموزشی:

ستنرانی – پرسش و پاسخ – بحث گروهی

ت بوردوماژ
وا
پاورپو نت

رف ارهای ورودی :

ک –کت

اب-

سنجش آغازین
نحوه انجام سنجش آغازین

زمان
الزم

پرسش و پاسخ

فعالیووت هووای یووادای ی دانشووجویان
یادای ی)

روش ارائه درس:

تجووار

فعالیت تکمیلی جهت جب ان
نواقص بعد از سنجش آغازین
برگداری جل ه رفع اشکال

زمان
الزم

زم
الزم:

ان
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ستنرانی – پرسش و پاسخ – بحث گروهی

نحوهی ارزشیابی دانشجو حین تدری





ارزشیابی تکوینی):

امتحان میان ترم  30درصد
امتحان فا نال  40درصد
تکالی آموزشی  20درصد
حضور در کالس  10درصد

منابع :

تاریخ :

نان ی ماری  .اصول کار در اتاق عم ل)
جلد دوم از تکنیک ه ای ک ار در ات اق
عمل بری و کوهن (ترجمه ساداتی ل یال،
ران  .انتو ارات
گلچینی اح ان و د
جامع ه ن ر  .چ اپ اخ ر 8 .ماک ین ،
گلدمن  ،راهنمای جامع اتاق عمل ترجمه
خوش تراش مهروش وهمکاران .انتو ارات
صبورا  .اخر ن چاپ 9 .ساداتی  ،لی ال –
گلچینی  ،اح ان  .تکنولوژی جراحی قلب
و عروق و ت وراکس  .انتو ارات جامع ه
ن ر  .چاپ اخر
ع ص :آموزش  :کالس درس دانوکد

تهی :و تنظیم :

زم
الزم

ان

