طرح درس :اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
کد درس 61 :
پیش نیاز  :ندارد
تعداد واحد 2 :واحد

مقطع  :کارشناسی

فراگیران :دانشجویان ترم یک هوشبری
تعداد جلسات  03 :جلسه

نوع واحد  :نظری و عملی

اهداف کلی :

محل اجرا  :دانشکده پیراپزشکی

مدرس :حمیده مظفری

دانشجویان باید در این دوره:
با مفاهیم سالمت و بهبودی آشنا شوند.
توانایی بیان حقوق بیمار را کسب نمایند.
توانایی اندازه گیری عالیم حیاتی بیمار – انجام انواع مختلف تزریقات و راههای دارو درمانی را در بیمار کسب نماید.
توانایی انجام پروسیجرهای پرستاری از جمله لوله گذاری معده و سونداژ مثانه را کسب نمایدو
با فضای فیزیکی اتاق عمل اشنا شده و توانایی انجام کار در اتاق عمل و بیهوشی را فرا می گیرد.
با اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی آشنا می شود.

اهداف رفتاری:
در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو قادر باشد :
مفهوم سالمت و بهبودی را بیان نماید.
 -2منشور حقوق بیمار را بر شمارد.
 -0نحوه کنترل عالیم حیاتی را بیان نماید.
 -4اصول و روشهای نحوه تزریقات را شرح دهد.
-5اصول دارودرمانی را بیان نماید.

 -1مراقبتهای پرستاری قبل – حین و بعد از عمل را لیست نماید.
 -7آمادگیهای قبل از عمل را شرح دهد.
-8اصول حفاظت فردی را بیان نماید.
 -9نحوه پذیرش بیمار به اتاق عمل را بیان نماید.

روشهای تدریس:
سخنرانی -پرسش و پاسخ -استفاده از وسایل سمعی و بصری -پاورپوینت و تخته سیاه
وظائف دانشجویان:
-

در کالس حضور به موقع داشته باشند.

-

مطالب مربوط به هر بحث را قبل از کالس مطالعه نمایند .
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-

در بحثهای گروهی به صورت فعال شرکت نماید.

-

در صورتی که برای هر کدام از فراگیران تکلیفی مشخص شد نسبت به انجام آن اقدام نماید.

محتوی درس:
سالمتی و بهبودی
حقوق بیمار
عالئم حیاتی
لوله گذاری معده و مثانه
دارودرمانی
تاریخچه اتاق عمل
اشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل
تجهیزات و وسایل اتاق عمل و طرز استفاده از آنها
اصول ضدعفونی و تکنیک های استریل
اعضای تیم جراحی و بیهوشی
مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال جراحی
وضعیت دادن بیمار بر روی تخت عمل و نکات ایمنی
اشنایی با اتاق ریکاوری
اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی
نحوه ارزشیابی دانشجو:
حضور به موقع در کالس  %5نمره
شرکت فعال ذر کالس و پاسخگویی  %63نمره
کوئیز  %63نمره
امتحان پایان ترم  %75نمره
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جدول زمان بندی و محتوای درس پیش بینی شده برای هر جلسه :
جلسه اول

سالمتی و بهبودی

جلسه دوم

حقوق بیمار
عالئم حیاتی

جلسه سوم
جلسه چهارم

لوله گذاری معده و مثانه

جلسه پنجم

دارودرمانی

جلسه ششم

تاریخچه اتاق عمل

جلسه هفتم

اشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل

جلسه هشتم

تجهیزات و وسایل اتاق عمل و طرز استفاده از آنها

جلسه نهم

اصول ضدعفونی و تکنیک های استریل

جلسه دهم

اعضای تیم جراحی و بیهوشی

جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم

مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال جراحی
وضعیت دادن بیمار بر روی تخت عمل و نکات ایمنی
اشنایی با اتاق ریکاوری
اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی

وظایف دانشجو در اتاق پراتیک :
مشاهده تکنیک و انجام آن به طور صحیح
نحوه ارزشیابی دانشجو:
توضیح کامل تکنیک %23
آماده کردن وسایل مورد نیاز %63
انجام صحیح تکنیک %13
گزارش تکنیک %63
منابع پیشنهادی برای مطالعه:
اصول پرستاری تیلور
نگرش جامع بر پرستاری ( دوگاس)
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روشهای پرستاری بالینی – ملیحه السادات موسوی – مریم علیخانی
اصول پرستاری و کار در اتاق عمل -رویا اکبرزاده -زهرا استاجی – الدن نجار
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