داًطکذُ پیزاپشضکی
هَضَع تدریس:همذهِ ای بزتکٌَلَصی اتاق ػول
پیص ًیازً:ذارد
ساػات تدریس16:ساػت
ًَع ٍاحدً:ظزی

فراگیراى:داًطجَیاى اتاق ػول تزم 1
تؼدادٍاحدٍ1:احذ
هحل اجرا:داًطگاُ ػلَم پشضکی بیزجٌذ

هقطغ:کارضٌاسی
تؼدادجلسات  8:جلسِ
هدرس  :دکتز سواًِ بالزیاى

ضرح درس  :در ایي درط داًطجَباى جایگاُ حزفِ ای خَد در اجتواع ٍارتباط آى با سایز حزفِ ّای پشضکی ٍ پیزاپشضکی آضٌا هی ضَد.

اّداف کلی :
-1آهَسش در حَسُ جزاحی
 -2تین هزالبت اس بیوار در حَسُ جزاحی
 -3هحیظ حَسُ جزاحی
 -4اصَل استاًذارد ّای هزالبت اس بیوار در حَسُ جزاحی(لبل-حیي -بؼذ)
-5هذیزیت خغز در اتاق ػول (بیَلَصیکی -هحیغی -ضیویایی-فیشیکی)

اّداف اختصاصی:پس از ارائِ ایي درس از داًطجَاًتظار هی رٍد:
-1تؼزیفی اس جزاحی را بیاى ًوایذ.
 --2تاریخچِ ای اس جزاحی در ایزاى ٍجْاى را تَضیح دّذ.
-3اًَاع جزاحی راضزح دّذ..
 -4هْارتْای ضغل یابی رابِ تفکیک ًمص ارتباعی ٍدرهاًی تَضیح دٌّذ.
 -6اصَل استاًذارد ّای هزالبت اس بیوار در حَسُ جزاحی (لبل-حیي ٍبؼذ اس ػول جزاحی ) را بیاى کٌذ.
-5اػضای تین استزیل ٍغیزاستزایل با ًمص ٍٍظایف هزبَط بِ آًْا ضزح دّذ.
-6هحیظ اتاق ػول ٍ اصَل کار در آى را تؼزیف کٌذ.
-7هفَْم بیواربِ ػٌَاى یک فزد ٍیضُ ضزح دّذ.
-8اًَاع پَسیطي ّای جزاحی را تَضیح دّذ.
-9اًَاع خغزات بیَلَصیکی –هحیغی –ضیویایی ٍفیشیکی رالیست ًوایذ.
رٍضْای تدریس:ایي درط بِ رٍش سخٌزاًی ،بحث گزٍّی،پزسص ٍپاسخ ٍهغالؼِ اًفزادی ارائِ خَاّذ ضذ.

ٍظایف داًطجَ:
حضَر بِ هَلغ
اًجام تکالیف

جدٍل زهاى بٌدی ٍ هحتَی درسی پیص بیٌی ضدُ برای ّر جلسِ
تاریخ

ساػت

ػٌَاى

ردیف

جلسِ

1

جلسِ اٍل

آهَزش در حَزُ جراحی

2

جلسِ دٍم

کارکٌاى اتاق ػول

3

جلسِ سَم

هحیط فیسیکی اتاق ػول

4

جلسِ چْارم

ًقص ارتباطی پرستار اتاق

5

جلسِ پٌجن

6

جلسِ ضطن

7

جلسِ ّفتن

8

جلسِ ّطتن

هحتَی درس پیص بیٌی ضدُ
ٍرفتارّای هَرد اًتظار از

ػول
اصَل استاًدارد هراقبت
بیوار در حَزُ جراحی قبل

داًطجَ
هفَْم جزاحی راتَضیح دّذ-سیز
تکاهلی جزاحی را ضزح دّذ-اًَاع
جزاحی را ًام ببزد-رضتِ کارضٌاسی
اتاق ػول را تَضیح دّذ
تین استزیل ٍغیز استزیل را تؼزیف
کٌذٍاػضای ّزیک را ًام ببزد—
ٍظایف سزپزستار اتاق ػول –پزستار
اتاق ػول (پزستار سیزکَلت –اسکزاب
– پزستار پذیزش) -را ًام ببزدٍ-ظایف
جزاح ٍهتخصص بیَْضی راتَضیح
دّذ-استاًذاردّای ػولی پزستار اتاق
ػول را لیست ًوایذ
هحیظ هوٌَػِ –غیز هوٌَػِ ًٍیوِ
هوٌَػِ را تؼزیف کٌذ-اًَاع عزاحی
اتاق ػول را ًام ببزد-عزاحی
لسوتْای هختلف اتاق ػول راضزح
دّذ
ارتباط را تؼزیف کٌذٍ -ػٌاصز ارتباط را
ًام ببزد-
هفَْم بیوار را تؼزیف کٌذ-آهادگی
بیوار عبك استاًذاردّا ضزح دّذ

از ػول جراحی

هٌابغ:

اصَل استاًدارد هراقبت اًَاع ٍظایف هتمابل فزد اسکزاب
بیوار در حَزُ جراحی حیي ٍسیزکَلت در یک پزٍسیجز جزاحی
ضزح دّذ-پَسیطي ّای جزاحی را ًام
ٍبؼداز ػول جراحی
ببزد-ػَاهل ػفًَت ٍکٌتزل آى را
بطٌاسذ
هدیریت خطر در اتاق ػول اًَاع خغزات هحیغی ٍٍبیَلَصیکی را
ًام ببزد-راّْای کٌتزل ایي خغزات را
(خطرات بیَلَشیکی –
ضزح ًوایذ-
هحیطی)
اًَاع خغزات ضیویایی –فیشیکی را ًام
هدیریت خطر در اتاق
ببزد-راّْای کٌتزل ایي خغزات را
ػول(ضیویایی –فیسیکی)
ضزح ًوایذ-

1-Surgical technology for the surgical technologist: A positive car approach/Association of
Surgical Technologists /Cengage Learning ;4 edition/ISBN:9781111037567
2-Alexander’s surgical procedures/Jane C.Rothrock PhD RN CNOR FAAN(Auther),Sherri
Alexander CST(Author)Mosby;1 edition /ISBN:9780323075558
3-Alexander’s Care of the pation in surgery /jane c.Rothrock PhD RN
CNOR FAAN
(Auther)/Mosby;14 edition/ISBN:9780323069168
4-Berr&Kohn’sOperating Room Teechnique/Nancymari Phillips RN PhDRNFA CNOR
(Auther)Mosby;12edition/ISBN:9780323073585
5-Surgical Technology :principles and practice/Joanna Kotcher Fuller BA BSN RN RGN MPH
(Author)/saunder; 6 edition/ISBN:97814557255069
گلچیٌی احساى ٍدیگزاى اًتطارات،اصَل کار در اتاق ػول(جلذ اٍل اس تکٌیک ّای کار در اتاق ػول بزی ٍکَّي)تزجوِ ساداتی لیال.ًاًسی هاری-6

1393 جاهؼِ ًگز
.اًتطارات جاهؼِ ًگز، گلچیٌی احساى،تزجوِ ساداتی لیال. رسیذًت ّای جزاحی ٍداًطجَیاى اتاق ػول،  ابشار جزاحی بزای پشضکاى.رى ًویتش-7
1392 تْزاى
1392. تْزاى. آضٌایی با ابشار ٍتجْیشات اتاق ػول (ٍیزاست دٍم)اًتطارات جاهؼِ ًگز. گل چیٌی احساى،ساداتی لیال-8
1390.اًتطارات جاهؼِ ًگز. راٌّوای جاهغ ٍسایل ٍست ّای جزاحی، اکبزسادُ رٍیا،ِلارداضی فاعو-9

