
 

 گاه علوم پزشکی کرمانشاهدانش

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

پنجم ترم  مخاطبان:   اتاق عمل : روش کار در3پرستاری بزرگساالن/سالمندان   عنوان درس :

  کارشناسی پرستاری

 

         واحد نظری 52/0: )یا سهم استاد از واحد(:تعدادواحد

  45-41ساعت  دوشنبهروزهای شنبه و  واالت فراگیر:سخگویی به سپاساعت 

    زمان ارائه درس:

 69-61سال  دوم، نیمسال 61-61شنبه، ساعت 

 دکتر علیرضا عبدی مدرس: 
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 هدف کلی درس :
 در اتاق عمل است روشهای مراقبت پرستاریهدف اصلی این درس آگاهی و شناخت دانشجویان با 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 در اتاق عملها انواع جراحیفضای فیزیکی اتاق عمل، کنترل عفونت و با  آشنایی -4

 فرایند پرستاری در بیمار تحت جراحینقش پرستار در اتاق عمل، روشهای بیهوشی و آشنایی با  -5
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 
 دف کلی جلسه اول:ه

 ها در اتاق عملآشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل، کنترل عفونت و انواع جراحی -4

 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 وسایل مورد نیاز در یک اتاق عمل معمولی را نام ببرد. -1-1
 انواع روشهای استریل کردن وسایل اتاق عمل را توضیح دهد -1-2
 و شناخت از بیمار قبل از عمل جراحی را توضیح دهد عیارهای بررسیم -1-3
 اقدامات دارویی قبل از عمل جراحی را بیان کند -1-4
 اصول انتقال ایمن بیمار از بخش به اتاق عمل را شرح دهد -1-5
 اصول حمایت روحی و روانی قبل از عمل از بیمار را توضیح دهد -1-6
 های بیمار حین جراحی را شرح دهدانواع پوزیشن -1-7

 
 
 

 جلسه دوم: هدف کلی

 آشنایی با نقش پرستار در اتاق عمل، روشهای بیهوشی و فرایند پرستاری در بیمار تحت جراحی -5
 

 اهداف ویژه جلسه دوم:
 در پایان دانشجو باید قادر باشد



 مراقبت از راه هوایی بیمار در حین بیهوشی را بیان کند   -2-1
 اصول جایگزینی مایعات و تزریق خون را شرح دهد  -2-2
 را بیان کند CSRوظایف پرستار سیرکوالر، اسکراب، ریکاوری و   -2-3
 مراقبتهای پرستاری در بخش ریکاوری بعد از عمل را شرح دهد  -2-4
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 روش تدریس:

سایتها و مقاالت معتبر علمی، بکارگیری رویکرد عملکرد از ، استفاده سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 

 ، کار عملیمبتنی بر شواهد
 
 

 وسایل آموزشی :

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، ماژیک
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 - 3/36/ (31) 18 ن کتبیآزمو آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

 - - (11) 2 حضور و غیاب

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

های رود دانشجویان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار می -4

 مطالعه قبلی وارد کالس شوند. کالسی با

 غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزشیابی پایانی موثر است. -5
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4 7/45/52 
 

آشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل، کنترل عفونت و 

 ها در اتاق عملانواع جراحی

 

 عبدی

5 41/45/52 
 

پرستار در اتاق عمل، روشهای بیهوشی آشنایی با نقش 

 و فرایند پرستاری در بیمار تحت جراحی

 

 عبدی

 


