بسمٍ تعبلی
داوطكدٌ علًم پسضكی ي خدمبت بُداضتی درمبوی ضًضتر
طرح درس ببلیىی
Clinical course plan
وبم درس :کار آهَسی تكٌيک ( )1اتاق ػول
ویمسبل ديم99- 98:
گريٌ آمًزضی :اتاق ػول ٍ فَریت ّای پشضكی
پیص ویبز :اصَل ٍ فٌَى ٍ ػولكزد فزد اسكزاب  ،اصَل ٍ فٌَى ٍ ػولكزد فزد سيار ،کار آهَسی رفتار در اتاق ػول
رضتٍ ي ممطع تحصیلی :کارضٌاسی اتاق ػول
ريز ي سبعت برگساری :ضٌثِ ،یكطٌثِ ٍ دٍضٌثِ 8 - 13
محل برگساری :اتاق ػول تيوارستاى خاتن االًثياء

تعداد سبعبت 102 :ساػت

کد درس1291275:
وبم مسئًل درس :خاًن صالحٌضادیاى – خاًن کياهزسی
E-mail:
َدف کلی ديرٌ:
آضٌایی تا تكٌيک کار در اتاق ػول
اَداف یبدگیری:
اس فزاگيزاى اًتظار هی رٍد کِ در پایاى دٍرُ قادر تِ اًجام هَارد سیز تاضٌذ:
 اصَل آسپتيک را رػایت ًوایذ.
 در ضزٍع ضيفت اتاق را آهادُ ٍ تجْيش ًوایذ.
ٍ سایل هَرد ًياس تزای پزٍسيجز را تْيِ ًوایذ.
 تيوار را پذیزش ًوَدُ ٍ تِ اتاق ػول اًتقال دّذ.
 تيوار را تا پَسیطي صحيح تز رٍی تخت قزار دّذ.
 پذ کَتز را در هحل هٌاسة قزار دّذ.
 در اًجام پزج اٍليِ ٍ ثاًَیِ ّوكاری کٌذ..
 فيلذ استزیل را آهادُ ًوایذ.
ٍ سایل استزیل راتِ رٍش صحيح تاس ًوایذ.
 تطزیْا را تِ رٍش صحيح تاس ًوایذ.
 کتتزّا ،درًْا ٍ سيستوْای جوغ آٍری را آهادُ ًوایذ.
 اسكزاب دست را اًجام دّذ.
 دستْا را تؼذ اس اسكزاب خطک ًوایذ.
 گاى ٍ دستكص را تِ رٍش استزیل تپَضذ.
 درج اثاثيِ را اًجام دّذ.
 فيلذ استزیل را آهادُ ًوایذ.
 پزٍسيجز را ضزٍع ًوَدُ ٍ اکسپَصر را اًجام دّذ.
 اس ًوًَِ هزاقثت السم را تِ ػول آٍرد.
ٍ سایل جزاحی ٍ لَاسم ٍ تجْيشات را تِ کار گيزد.
 تخيِ سدى را تِ رٍش صحيح اًجام دّذ.
 ضوارش گاسّا ،سَسًْا ٍ ٍسایل را اًجام دّذ.
 پاًسواى سخن را اًجام دّذ.
 اصَل اسپتيک را در حيي ػول رػایت ًوایذ.







ػول جزاحی راتِ رٍش صحيح خاتوِ دّذ.
تِ اػضا تين جزاحی تا رٍش صحيح گاى ٍ دستكص تپَضاًذ.
در ًقص فزد اسكزاب در ّوَستاس ّوكاری هی کٌذ.
در ًقص فزد اسكزاب در ّوَستاس ّوكاری هی کٌذ.
ثثت را تِ رٍش صحيح اًجام دّذ.

از داوطجًیبن اوتظبر می ريد طبك ممررات آمًزضی ،اخاللی ،رفتبری ي پًضطی مىدرج در کتببچٍ ی تًجیُی بیمبرستبن رفتبر
ومبیىد.
راَىمبی کبرآمًزی داوطجًیبن
-

تقسين تيواراى تيي داًطجَیاى

-

آضٌایی داًطجَیاى تا تجْيشات تخص

-

اًتخاب یک کيس تَسط داًطجَ ٍ اجزای فزآیٌذ پزستاری تا تاکيذ تز تطخيص ّای پزستاری

-

ادامٍ ريود آمًزش مطببك بب کتببچٍ آمًزضی (الگ بًن)

وحًٌ ارزضیببی ي امتیبز مربًط بٍ آن:
الف) ارزضیببی برطبك معیبرَبی تعییه ضدٌ در الگ بًن الكتريویكی 8 :ومرٌ
ة) فعبلیت َبی آمًزضی 8 :ومرٌ


ارائٍ شيروبل کالة ي کىفراوس آمًزضی در ارتببط بب مًضًعبت مًرد ویبز ببلیه 4 :ومرٌ



ضرکت فعبل در بحث َبی گريَی ي پرسص ي پبسخ َبی ببلیىی 2.5 :ومرٌ



ضرکت فعبل در امًر محًلٍ 2.5 :ومرٌ



ارائٍ بٍ مًلع تكبلیف آمًزضی 2 :ومرٌ

ج) رعبیت کدَبی مربًط بٍ اخالق داوطجًیی مىدرج در الگ بًن الكتريویكی 4 :ومرٌ
مىببع:
1 surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 2d Edition,2013
2. Alexanders Care of the patient in surgery , twelfth edition2007
3. Surgical Technology principles And practice , Fourth Edition, 2005
4. Instrumentation for the operating room , Aphotographic manual ,seventh Edition 2007
 -5راٌّوای جاهغ پزستاری اتاق ػول تزجوِ هضگاى لطفی  ،صوذ اًتظار  ،تْزاى  ،جاهؼِ ًگزً ،طز سالن .1392،

