
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
  و کار در اتاق عمل پرستاري  مهارت هاي ) درسcourse planطرح  دوره (

  

   و کار در اتاق عمل پرستاري  مهارت هاي:  نام درس
  97مهر  تاریخ برگزاري:  97-98تحصیلی  اولنیم سال  طول دوره:
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 21/11/97 تاریخ امتحان پایان ترم:  نفر 21 تعداد دانشجویان:

 -پیش نیاز:   اخانم بخش مدرسین:گروه 

  در انتها ذکر شده است. منابع:  کارشناسی هوشبري رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
  

  ل قبل حین و بعد از عمل و اشنایی با بخش اتاق عمل و مقررات اناشنایی دانشجو با مفاهیم اولیه و از بیمار در مراح ف کلی:اهدا

  

  : دانشجویان پس از طی دوره باید در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند:اهداف اختصاصی
  سالمتی را از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف کند.. 1

  بیان کند. .نیازهاي اساسی انسان را بر اساس هرم مازلو2

  .خصوصیات اتاق عمل را شرح دهد.3

  .وسایل و تجهیزات اتاق عمل را شرح دهد.4

  .اصول ایمنی و حفاظت در اتاق عمل را توضیح دهد.5

  . گان و ماسک و دستکش استریل را به شیوه صحیح بپوشد.6

  .اعضاء تیم جراحی و هوشبري را نام ببرد.7

  .طرز رفتار در اتاق عمل را شرح دهد.8

  .انواع اعمال جراحی از نظر ضرورت را بیان کند.9

  .حقوق بیمار را شرح دهد.10

  .توجهات روحی روانی مورد نیاز بیمار را توضیح دهد.11

  .درجه حرارت بدن را بدرستی اندازه گیري کند .12

  . ضمن توجه داشتن به میزان طبیعی تنفس تنفس بیمار را اندازه گرفته و ارزیابی کند.13

  اع نبض را روي مانکن نشان دهد..انو14

  .طریقه اندازه گیري فشار خون را بدرستی لنجام دهد.15

  .نحوه ي انجام سونداژ طبق اصول پرستاري را روي موالژنشان دهد.16



  را شرح دهد. NGT.موارد کاربرد 17

  . تکنیک گذاشتن سوند بینی معدي را بدرستی براي موالژ انجام دهد.18

  و درمانی را شرح داده وهنگام دارو دادن ان را رعایت کند..اصول اولیه دار19

  زیرجلدي داخل جلدي)بدرستی و طبق اصول انجام دهد.-وریدي-.تزریقات به شیوه هاي مختلف را (عضالنی20

  .روش هاي مختلف برقراري راه وریدي را بدرستی انجام دهد.21

  .اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل را بیان کند.22

  بت عمومی از بیماران پس از اعمال جراحی را شرح دهد..مراق23

  . نحوه انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد را شرح دهد.24

  ق ریکاوري را توضیح دهد.ا.مشخصات ات25

  .اصول اولیه پرستاري در اتاق ریکاوري را توضیح دهد.26

  .وظایف کارشناس هوشبري را بطور موردي بیان کند.27

  ت فردي و پیشگیري از مخاطرات شغلی را توضیح دهد..اصول حفاظ28

  سالمتی را از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف کند.. 1-1
  نیازهاي اساسی انسان را بر اساس هرم مازلو بیان کند.. 1- 2
  عوامل موثر برسالمتی را شرح دهد.. 3-1
  
  لزوم کنترل عالیم حیاتی را بیان کند.. 1-2
  ر فشار خون را نام ببرد.عوامل موثرب. 2- 2
 علل هایپر تانسیون را توضیح دهد.. 3-2
 . تنفس و عوامل موثر بر تنفس را توضیح دهد.4-2
  فرق بین تنفس طبیعی و تنفس مشکل دار را بیان کند.. 5-2
  .را تعریف کندو هیپو پنه  تاکی پنه . 6-2
  .اختالالت تنفس را شرح دهد .7-2
  
  
  توضیح دهد. فشار نبض رانبض  و . 1-3
  تاکیکاردي و برادیکاردي را توضیح دهد  . 2-3
  عوامل موثر بر میزان نبض را توضیح دهد  . 3-3
  میزان طبیعی درجه حرارت از راههاي مختلف را بیان کند.. 4-3
  .عوامل موثر بر درجه حرارت کم و زیاد را توضیح دهد 5-3
  متابولیسم پایه را در یک سطر تعریف کند.. 6-3
  مراقبت هاي پرستاري در هیپرترمی را توضیح دهد. 7-3
  
  
  انواع دستورات دارویی را توضیح دهد.. 1-4
  نواع فراورده هاي دارویی را تعریف کند.ا.4- 2
  اقدامات ایمنی هنگام اماده کردن دارو را شرح دهد.. 3-4
  توضیح دهد ودینامیک و فاماکوکینتیک دارو رافارماک .4-4



  اطق تزریق را بداند  نکات آناتومیک من.6-4
  نحوه ي تجویز دارو ها را شرح دهد..7-4
  
  
  .اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون هاي شکل هاي مختلف دارویی را توضیح دهد. 1-5
  اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبه دارو یی را توضیح دهد . 5- 2
  نکات ایمنی در استعمال داروها را بیان کند . 3-5
  شرح دهد اي رسانیدن دارو به وسیله تزریق را . روش ه4-5
  نکات آناتومیک تزریق عضالنی را تشریح کند . 1-6
  نکات آناتومیک تزریق وریدي را تشریح کند. 6- 2
  نکات آناتومیک تزریق زیر جلدي را تشریح کند. 3-6
  . نکات آناتومیک تزریق جلدي را تشریح کند4-6
  .را توضیح دهد تزریقات  انواع  استفاده از روش هاي یون هاياندیکاسیون ها و کنتراندیکاس .5-6
  اتاق عمل را توضیح دهد  فضاي فیزیکی . 1-7
  را تشریح کند  اتاق عمل و وسایل  تجهیزات. 7- 2
  . استانداردها و اصول ایمنی و حفاظتی کار در اتاق عمل را توضیح دهد3-7
  عکس آن در اتاق عمل می شوند را شرح دهد. ابزارها و وسائلی که موجب حفظ ایمنی و بر4-7
  نکات استریل در اتاق عمل را شرح دهد.. 5-7
  . ایمنی استریلیزاسیون را توضیح دهد  6-7
  . اقدامات ا حتیاطی جهت حفظ استریلیزاسیون را توضیح دهد7-7
  
  طرز رفتار در اتاق عمل را توضیح دهد.. 1-8
  بیان کند. اصول روابط حرفه اي در اتاق عمل را .8- 2
  اصول همکاري در کار دسته جمعی را توضیح دهد . 3-8
 چگونگی هماري با تیم جراحی و بیهوشی به عنوان یک کارشناس بیهوشی در حدود اختیارات را تشریح نماید . 4-8
  
  از ریکاوري را توضیح دهد. رنحوه پذیرش و ترخیص بیما. 1-9
  د.را شرح دهاستاندارد  مشخصات ریکاوري . 2-9
  اصول اولیه کار در ریکاوري را بیان کند.. 3-9
  پرسنل و وظایف آن ها را دراتاق ریکاوري را تشریح نماید . 4-9
  
  
  چگونگی تغییر وضعیت دادن به بیمار را شرح دهد.. 1-10
  نحوه ي انتقال بیمار از تخت به روي برانکارد را توضیح دهد.. 2-10

  را توضیح دهد   ( سوپاین ، لیتاتومی، ترنلنبرگ، کلیه ، ترندلنبرك معکوس و.....وضعیت ها نکات ایمنی تخت عمل و انواع .1-11

  

  . مفهوم آماده سازي بیمار براي جراحی را شرح دهد.1-12
  . اصول آماده سازي یسمار براي جراحی را توضیح دهد 12- 2
  

  اصول پذیرش بیمار به اتاق عمل را توضیح دهد . 1-13
  . مراحل مراقبتی بیمار در اتاق عمل را شرح دهد13- 2



  ایف کارشناس هوشبري در اتاق عمل را توضیح دهد.ظو .1-14
  در اتاق عمل را توضیح دهد. پرستار سیار و اسکرابایف ظو. 2-14
  در اتاق عمل را توضیح دهد. اتاق عملایف کارشناس ظو. 3-14
  عمل را توضیح دهد.در اتاق  سر پرستار و سوپر وایزرایف ظو. 4-14
  در اتاق عمل را توضیح دهد. متخصص هوشبري و جراحایف ظو. 5-14
  
  .پرونده بیمار و اصول ثبت گزارش را توضیح دهد . 1-15

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  
  

  مدرس  عناوین ساعت ردیف

1 12-10  

، حقوق  نیازهاي اساسی انسان ، شت سازمان جهانی بهداهاي مختلف و  از دیدگاه  و بهبودي  سالمتیتعریف 
  ، توجهات روحی و روانی بیمار 

  

  خانم بخشا

2 12-10  

  ، نبض، درجه حرارت و تنفس) فشار خون رعالئم حیاتی (عوامل موثرب ،لزوم کنترل عالیم حیاتی 

  کنترل آنتعریف درجه حرارت ، عوامل تاثیر گذار بر درجه حرارت  ، تعریف هیپرترمی و هیپوترمی و چگونگی 

  

  خانم بخشا

3 12-10  

 و علل و درمان آنهایپر تانسیون  و عوامل تاثیر گذار بر فشارخون ،هیپوتانسیون و  علللزوم کنترل فشار خون و 

اصطالحات رایج در ارتباط ، تنفس طبیعی  و عوامل موثر بر تنفس  ، فرق بین تنفس طبیعی و تنفس مشکل دار 
  تنفسختالالت با تنفس مشکل دار ،ا

 

 خانم بخشا

4 12-10  
تالیکاردي و برادیکاردي و عوامل تاثیر گذار بر اختالالت ریتم ، نبضو عوامل تاثیر گذار بر عللو  نبضلزوم کنترل 

  و چگونگی کنترل بیمار دچار اختالالت نبض و ریت 

 

 خانم بخشا

5 12-10  استعمال داروها اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبه دارویی و نکات ایمنی در 
 خانم بخشا

6 12-10  ای مختلف دارویی و اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون آن ھا٨شکل ه 
 خانم بخشا

7 12-10  ،تزریق جلدی و زیر جلدی روش ھای رسانیدن دارو بھ وسیلھ تزریق عضالنی ، وریدی 
 خانم بخشا

١٠-١٢ ٨ جھیزات اتاق عمل استانداردھا ،اصول ایمنی و تاریخچھ اتاق عمل ، تفکیک و شناخت فضاھای فیزیکی و ت 
  حفاظتی کار در اتاق عمل

 خانم بخشا

١٠-١٢ ٩ طرز استفاده از وسایل برقی و غیر برقی و روش نگھداری آن ھا ، اعضای تیم جراحی و بیھوشی ، روابط  
  انسانی و حرفھ ای در اتاق عمل، و طرز رفتار حرفھ ای

 خانم بخشا

١٠-١٢ ١٠  خانم بخشا  روش ھا و نحوه اداره راه ھوایی بیمار و عوارض مربوطھ و روش ھا و تجھیزات اکسیژن درمانیآشنایی با  

١٠-١٢ ١١ طبقھ بندی و انواع ا آشنایی با روش ھا و نحوه اداره راه ھوایی بیمار و عوارض مربوطھ و روش ھا و  
  تجھیزات اکسیژن درمانی

 خانم بخشا

١٠-١٢ ١٢  خانم بخشا  رای انواع اعمال جراحی ، اصول پذیرش بیمار در بخش و اتاق عمل  و مراقبت ھای عمومیآماده سازی بیمار ب 

١٠-١٢ ١٣  خانم بخشا  کلیاتی از اتاق بھبودی ، نحوه پذیرش و ترخیص بیمار  

١٠-١٢ ١٤     در اتاق عمل  اتاق عمل بیھوشی ، سرپرستار، سوپروایزر و متخصص جراحی و بیھوشیایف کارشناس ظو 

١٠-١٢ ١٥     پرونده بیمار و اصول ثبت گزارش  

محل   ردیف
  عناوین جلسه عملی  برگزاري

  

دان   .١ کد
ش ه  یرا
 خانم بخشا فشار خوننبض تنفس  و  درجھ حرارت بدن   طریقھ اندازه گیریپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



٢.   
 خانم بخشا فشار خوننبض تنفس  و  درجھ حرارت بدن   طریقھ اندازه گیری

٣.   
 خانم بخشا تزریق زیر جلدی ، ی در عضالت مختلفتزریق عضالن

٤.   
 خانم بخشا تزریق داخل جلدیو  تزریق وریدی 

٥.   
 خانم بخشا و معده انجام سونداژمثانھ 

٦.   
 خانم بخشا پوشیدن گان ماسک و دستکش استریل

٧.   
 خانم بخشا پانسمان تمیز و دیگر پانسمان ھاانجام 

٨.     
  انم بخشاخ  گزارش نویسی و ثبت آن در پرونده
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