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  ، حقوق بیمار  ، توجهات روحی و روانی نیازهاي اساسی انسان ، بهداشت 

  

  خانم بخشا   

2 

 
 

30/6/98  
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  بر آن عوامل موثرو  کنترل عالیم حیاتی تعریف

و عوامل تاثیر گذار بر فشارخون،  علللزوم کنترل فشار خون و   

 و علل و درمان آن هایپر تانسیون و هیپوتانسیون 

 

 خانم بخشا  
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30/6/98  12-10  

  )درجه حرارت و تنفس(

تعریف درجه حرارت ، عوامل تاثیر گذار بر درجه حرارت  ، تعریف 

  هیپرترمی و هیپوترمی و چگونگی کنترل آن

تنفس طبیعی  و عوامل موثر بر تنفس  ، فرق بین تنفس طبیعی و 

، اصطالحات رایج در ارتباط با تنفس مشکل دار  تنفس مشکل دار

  ختالالت تنفس،ا

  

  خانم حیدري 
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و عوامل تاثیر گذار برنبض ،تالیکاردي و  علللزوم کنترل نبض و 

و  برادیکاردي و عوامل تاثیر گذار بر اختالالت ریتم و ریت قلب

 چگونگی کنترل بیمار دچار اختالالت نبض 

 ابخشخانم   

5 

 

6/7/98  
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اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبه دارویی و نکات ایمنی در 

  استعمال داروها
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6 
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10 -8  اشکال مختلف دارویی و اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون آن ها      
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 12-10  
، وریدي ،تزریق جلدي و  روش هاي رسانیدن دارو به وسیله تزریق عضالنی

 محاسبات دارویی -زیر جلدي

- بخشاخانم 

 حیدري

8 20/7/98  10-8   خانم بخشاجهیزات اتاق تاریخچه اتاق عمل ، تفکیک و شناخت فضاهاي فیزیکی و ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  اصول ایمنی و حفاظتی کار در اتاق عمل  ،عمل استانداردها 

9 
20/7/98  

 
12-10   ر آنهابخشهاي بستري و اصول اولیه کار د 

 حیدريخانم 

10 

4/8/98  

10-8  

طرز استفاده از وسایل برقی و غیر برقی و روش نگهداري آن ها ، اعضاي تیم 

جراحی و بیهوشی ، روابط انسانی و حرفه اي در اتاق عمل، و طرز رفتار 

  حرفه اي
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11 11/8/98  12-10   خانم حیدري  پرونده بیمار و اصول ثبت گزارش پرستاري 

10 
18/8/98  
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اتاق عمل بیهوشی ، سرپرستار، سوپروایزر و متخصص ایف کارشناس ظو

   در اتاق عمل جراحی و بیهوشی

  خانم بخشا

11 
18/8/98  

12-10  
 -تغییر وضعیت دادن بیمار بر روي تخت و نکات ایمنی(اصول ایمنی 

  )حفاظت فردي

 حیدريخانم 
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ع اعمال جراحی ، اصول پذیرش بیمار در بخش و آماده سازي بیمار براي انوا

  اتاق عمل  و مراقبت هاي عمومی

 خانم بخشا
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16 2/9/98  10-8   خانم بخشا  آشنایی با روش ها و نحوه اداره راه هوایی بیمار و عوارض مربوطه روشهاي  

17 2/9/98  12-10   خانم حیدري  اکسیژن درمانی و تجهیزات آن 

  ردیف
محل   

  برگزاري
  عناوین جلسه عملی

  

1.     

ی
شک

پز
را

پی
ه 

کد
ش

دان
ک 

تی
را

پ
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