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مقدمه و شرح درس
عول جزاحي يك كبر تيوي ّوبٌّگ را هيعلجذ .در ايي دٍرُ داًؾجَ كِ لجالً ثب هحيظ اتبق عول ٍ ؽزايظ كبر در
اتبق عول آؽٌب ؽذُ اعت هيآهَسد كِ چگًَِ ثصَرت فزد اعتزيل (اعكزاة) ٍ فزد غيزاعتزيل (عيزكَليت) ثغَر
هغتمل ٍارد تين جزاحي ؽَد .در ايي كبرآهَسي داًؾجَ ثب اًَاع عولّبي جزاحي هزثَط ثِ ثيوبريْبي عيغتن
ادراري آؽٌب هيؽَد ٍ در كٌبر جزاح ثعٌَاى اعكزاح اٍل فعبليت هيًوبيذ .اس عزفي داًؾجَ ثذليل كبركزدى حيي
پزٍعيجزّبي جزاحي عوَهي در تزم گذؽتِ عولكزد اٍ در جْت يبري در اعوبلجزاحي اختصبصي در عي ايي

دٍرُ افشايؼ هييبثذ.
اهداف کلی
آؽٌبيي ثب هفبّين ٍ رٍؽْبي علوي ٍ عولي هغزح ؽذُ در هجبحث جزاحيْبي اٍرلَصي

اهداف رفتبری
در پبيبى ايي درط ّز داًؾجَ لبدر خَاّذ ثَد وِ:
 -1در اثتذا پظ اس حضَر ثِ هَلع لَاًيي ٍ همزرات ٍرٍد ثِ اتبق عول را رعبيت ٍ اجزا ًوبيذ.
 -2ضذعفًَي رٍساًِ اتبق عول را اًجبم ٍ ٍعبيل ٍ تجْيشات ّز اتبق عول را چك ٍ تكويل ًوبيذ.
 -3ثيوبراى ارجبعي ثِ اتبق عول ارٍلَصي را ثب تَجِ ثِ ؽزايظ ثيوبر ثب دلت پذيزػ ٍ ثِ اتبق عول ّذايت ًوبيذ.
ّ -4وكبري ٍ دلت السم در ًمل اًتمبل ٍ پَسيؾي دادى ثيوبر ثِ تخت اتبق عول را اًجبم دّذ.
ً -5حَٓ پزح ٍ درح ٍعيع در عول جزاحي ارٍلَضي را ثكبرگيزد.
 -6تجْيش ٍ آهبدُ ًوَدى اتبق عول را ثب تَجِ ثِ ًَع عول جزاحي عيغتن ادراري ارسيبثي ٍ ثكبرگيزد.
 -7عول عيزكَلتيٌگ ٍ اعكزاثيٌيگ را ثزاعبط اعتبًذارد ٍ ًَع عول جزاحي اًجبم هي دّذ
 -8كليِ ٍعبيل ارٍلَصي را ثؾٌبعذ ٍ ثِ هَلع در اختيبر جزاح لزار دادُ ٍ ثِ حزاح كوك كٌذ.
 -9اًَاع خظ ثزػ ّبي جزاحي ارٍلَصي را ثؾٌبعذ ٍ ثزًبهِ ريشي آى را لجل اس عول ٍ حيي پَسيؾي دادى ثكبر
گيزد.
 -11صزفِ جَيي در ٍعبيل ٍ تجْيشات جْت كبّؼ ّشيٌِ ّبي ثيوبر ٍ هَعغِ را ثكبر گيزد.
 -11گشارػ كبر را ثِ عَر كبهل ٍ دليك ثجت ًوبيذ.
 -12در حيي عول تَجِ السم ثِ تكٌيك عول ّبي هختلف ارٍلَصي داؽتِ ثبؽذ ٍ در سهبى خَدػ ثِ كبر ثگيزد.
 -13پظ اس پبيبى عول تَجِ السم ثِ ثيوبر داؽتِ ٍ كليِ هزالجت ّبي ثعذ اس عول را ثِ كبر ثگيزد.

سیبستهبی دوره
رٍػ تذريظ
ايي ٍاحذ وبرآهَسي ثِ صَرت  5رٍس در ّفتِ در ثخؼ اتبق عول ثيوبرعتبى ًَرارائِ هيگزدد ٍ اس رٍؽْبي
 Demonstration, Role modelingثز حغت ًيبس اعتفبدُ هيگزدد.

مسئولیتهب وفعبلیتهبی فراگیران
حضور به موقع در محل کبرآموزی

 پبيجٌذي ثِ اصَل ثيوبرعتبى ٍ داًؾىذُ جْت ظبّز ٍ ًحَُ لجبط پَؽيذى (حجبة ٍ )...
 رعبيت لَاًيي ٍ عيبعتْبي ثيوبرعتبى ٍ داًؾىذُ(ًصت اتيىت خَاًب ثب آرم داًؾگبًُ ،ذاؽتي تلفي
ّ وزاُ ،وَتبُ ثَدى ًبخٌْب ٍ عذم اعتفبدُ اس ًبخي هصٌَعي ٍ الن ًبخي ،پَؽؼ وبهل هَّب ،عذم

اعتفبدُ اس لَاسم آرايؾي ٍ عطز ٍ ادولي ،عذم اعتفبدُ اس جَاّزات ٍ سيَر آالت ٍ عبعت هچي ،هٌع
جَيذى آداهظ ٍ هىيذى آة ًجبت ،پَؽيذى يًَيفزم تويش ،هٌبعت ٍ عبلن ٍ )...
 رعبيت رفتبرّبي حزفِاي هٌبعت ٍ اخالق اعالهي ًغجت ثِ اعتبد ،تين درهبى ،ثيوبر ٍ خبًَادُاػ
ّ وىبري ٍ ارتجبط هٌبعت ثب تين درهبى ،پزعٌل ٍ عبيز داًؾجَيبى
 پذيزػ ٍ احغبط هغئَليت ًغجت ثِ ثيوبر ثب عاللِ
 حوبيت اس ثيوبر
 اًجبم فعبليتْب ثِ هَلع ،ثب عزعت ٍ دلت هٌبعت
 عذم تزن هحل وبرآهَسي ثذٍى اجبسُ
 رفتي ثِ اعتزاحت ثب اجبسُ ٍ ثذٍى تلف ًوَدى ٍلت
 رعبيت اصَل ايوٌي حيي وبر
 صزفِ جَيي در وبرثزد ٍعبيل
 هحزم اعزار ثيوبر ٍ خبًَادُاػ
 عذم غيجت در وبرآهَسي
 هؾبروت در فعبليتْبي علوي ،پضٍّؾي ٍ آهَسؽي(در صَرت توبيل داًؾجَيبى هيتَاًٌذ ثب
راٌّوبيي هذرط ّز گًَِ فعبليت جٌجي هبًٌذ يبفتي همبالت تحميمبتي يب هَردي در ،Internet
تحميك ٍ پضٍّؼ ٍ )...اًجبم دٌّذ.
 ثجت ٍ تىويل فزهْبي هزثَط ثِ وبرًبهِ عولىزد
وظبیف استبد
 -1ارائِ عزفصلّب
 -2پبعخ ثِ عَاالت داًؾجَيبى جْت رعيذى ثِ اّذاف ٍيضُ

روش ارزشیببی دانشجو
 اخالق حزفِاي -اعتوبد ثِ ًفظ -فعبليت ٍ ّوىبري
 چه ليغت ارسؽيبثي ٍتعبهل ثب عزپزعتبراى اتبق عول جْت ارسؽيبثي داًؾجَيبى
 ارسؽيبثي ًْبئي داًؾجَ يبى پيَعتِ عالٍُ ثز هَرد فَق ثز اعبط وبرًبهِ عولىزد ثبليٌي وبرؽٌبعبى اتبق
عول ثِ ؽزح سيز هيثبؽذ:

 هجوَعِ اي اس:
(ارسؽيبثي عولي داًؾجَ تَعط پزعٌل)
چه ليغت ارسؽيبثي عوَهي ٍ %7هجوَع اهتيبسات عطح هْبرت  ،%04فعبليتْب  ،%51تجبرة ثبليٌي ٍ %04
تىبليف ٍ فعبليتْبي علوي %8اعت.
آسهَى هيبى دٍرُ ٍ پبيبى دٍرُ
سهبى تحَيل تىبليف حذاوثز تب پبيبى آخزيي جلغِ وبرآهَسي
در صَرتي وِ تىبليف ثب تأخيز در اختيبر هذرط لزار گيزد ًوزُاي ثِ آى تعلك ًويگيزد
مقررات
 ثِ اساي غيجت داًؾجَ ثيؼ اس  5/54طجك هصَثبت داًؾىذُ ٍ آييي ًبهِ آهَسؽي داًؾىذُ،
وبرآهَسي حذف هيگزدد(غيجت هجبس ٍ غيزهجبس ّز دٍ ًيبس ثِ ججزاى دارًذ .ثِ اساي غيجت هجبس
ثزاثز رٍسّبي غيجت ٍ غيجت غيزهجبس دٍ ثزاثز رٍسّبي غيجت ججزاى ؽَد)
 هزثي هجبس ثِ وغز ًوزُ ثِ اساي رٍسّبي وبرآهَسي هيثبؽذ.
 در صَرت اعتزاض ثِ ًوزُ حذاوثز تب يه ّفتِ ثعذ اس اعالم ًوزُ ،داًؾجَ هيتَاًذ اعتزاض وٌذ.

هٌبثع:
.

-Surgical technology for the surgical technologist , Apositive care approach, 4d
Edition,2014
-Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth
Edition، 2017

- Shirley M. Tighe.Instrumentation for the Operating Room: A Photographic
Manual. Mosby. 2011
-Jane C. RothrockAlexander's Care of the Patient in Surgery, 15e. Mosby.2014

عبداتي ليال ،گلچيٌي احغبى  ،تىٌَلَصي جزاحي ثزاي تىٌَلَصيغت ّبي جزاحي ،تْزاى ً ،ؾز جبهعِ ًگز.5090

