داًطکذُ خیراخسضکی
قالة ًگارش طرح درس زرهی
ػٌَاى درس :زکٌَلَشی جراحی در جراحیْای خَسر ٍ سَخسگی ٍ خیًَذ

هخاطثاى :داًطجَیاى زرم سَم کارضٌاسی ًاخیَسسِ ازاق ػول

زؼذاد ٍاحذٍ1 :احذ ًظری

ساػر خاسخگَیی تِ سَاالذ فراگیر :ضٌثِ ّا ساػر 14-16

زهاى ارایِ درس :یکطٌثِ ّا ّ14-16طر ّفسِ دٍم ًیوسال دٍم 99-00

هذرس :سویرا فساحی کارضٌاسی ارضذ خرسساری

درس ٍ خیص ًیاز :فیسیَلَشی  ،1زطریح  -1خیطٌیاز یا ّوسهاى تا آسیة ضٌاسی

ّدف کلی دٍرُ :آضٌایی تا کلیاذ ٍ هفاّین تیواریْا ،آضٌایی تا کلیاذ ٍ هفاّین ٍ زکٌیکْای جراحی خَسر ٍ
سَخسگی ٍ خیًَذ
اّداف کلی جلسات:
 -1آًازَهی خَسر را زَضیح دّذ
 -2خازَفیسیَلَشی سَخسگی را زَضیح دّذ
 -3سَخسگیْا ٍ اًَاع آى را را زَضیح دّذ
-4رٍضْای ترآٍرد ٍسؼر سَخسگی را زَضیح دّذ
 -5هراقثر از تیوار دارای سَخسگی را زَضیح دّذ
 - 6اًَاع خاًسواى سَخسگی را زَضیح دّذ
 -7اًَاع گرافر ٍ خیًَذ سَخسگی را زَضیح دّذ
 -8ػَارض سَخسگی ٍ راّکارّای آى را زَضیح دّذ

اّداف ٍیژُ بِ تفکیک اّداف کلی ّر جلسِ :
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ّدف کلی جلسِ اٍل :آًازَهی خَسر را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ اٍل:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
ً .1-1قص خَسر را تیاى ًوایذ.
 .1-2ضواین ٍ الیِ ّای خَسر را ضرح دّذ.
 .1-3الیِ ّای اخیذرم ،درم ٍ ّیدَدرم را زَضیح دّذ ٍ ٍظایف آًْا را زَضیح دّذ .
 .1-4اًَاع ضایؼاذ خَسسی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ را زَضیح دّذ
ّدف کلی جلسِ دٍم :خازَفیسیَلَشی سَخسگی را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ دٍم:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
 .2-1زغییراذ قلثی ػرٍقی حاصل از سَخسگی در تیوار را زَضیح دّذ ٍ اقذاهاذ الزم را تیاى ًوایذ.
 .2-2زغییراذ آب ٍ الکسرٍلیر حاصل از سَخسگی در تیوار را زَضیح دّذ اقذاهاذ الزم را تیاى ًوایذ.
 .2-3زغییراذ ریَی حاصل از سَخسگی در تیوار را زَضیح دّذ ٍ اقذاهاذ الزم را تیاى ًوایذ.
 .2-4زغییراذ کلثَی حاصل از سَخسگی در تیوار را زَضیح دّذ ٍ اقذاهاذ الزم را تیاى ًوایذ.
 .2-5زغییراذ سیسسن ایوٌی حاصل از سَخسگی در تیوار را زَضیح دّذ ٍ اقذاهاذ الزم را تیاى ًوایذ.
 .2-6زغییراذ سیسسن گَارضی حاصل از سَخسگی در تیوار را زَضیح دّذ ٍ اقذاهاذ الزم را تیاى ًوایذ.
ّدف کلی جلسِ سَم :سَخسگیْا ٍ اًَاع آى را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ سَم:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
 .3-1سَخسگی را زؼریف ًوایذ.
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 .3-2اًَاع طثقِ تٌذی سَخسگی را تیاى ًوایذ.
 .3-3هٌاتغ ایجاد سَخسگی را زَضیح دّذ ٍ هقایسِ کٌذ.
 .3-4درجاذ سَخسگی را تا هطخصاذ آًْا ضرح دّذ.
 .3-5اقذاهاذ الزم را ترای هَاجِْ فرد سَخسِ اًجام دّذ.
ّدف کلی جلسِ چْارم :رٍضْای ترآٍرد ٍسؼر سَخسگی را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ چْارم:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
 .4-1قاًَى  9را در زؼییي ٍسؼر سَخسگی تسرگساالى ٍ اطفال زَضیح دّذ.
 .4-2رٍش الًذ ٍ ترٍدر را در زؼییي ٍسؼر سَخسگی تسرگساالى ٍ اطفال زَضیح دّذ ٍ تسَاًذ درصذ سَخسگی
تیواراى تا ایي رٍش را زخویي تسًذ.
 .4-3رٍش کف دسر را در زؼییي ٍسؼر سَخسگی تسرگساالى ٍ اطفال زَضیح دّذ.
ّدف کلی جلسِ پٌجن :هراقثر از تیوار دارای سَخسگی را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ پٌجن:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
.5-1هراقثسْای هرحلِ احیا در هراقثر از تیوار دارای سَخسگی را زَضیح دّذ.
 .5-2هراقثسْای هرحلِ حاد در هراقثر از تیوار دارای سَخسگی را زَضیح دّذ.
 :5-3هراقثسْای هرحلِ تاززَاًی در هراقثر از تیوار دارای سَخسگی را زَضیح دّذ
ّدف کلی جلسِ ششن :اًَاع خاًسواى سَخسگی را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ ششن:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
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 -6-1اًَاع خاًسواى سَخسگی را زَضیح دّذ.
 .6-2هطخصاذ خاًسواى تیَلَشیک را زَضیح دّذ .
 .6-3هسایا ٍ هؼایة ٍ هطخصاذ خاًسواًْای تیَسٌسسیک ٍ سٌسسیک  ،هازریکس  ،BCGاٍج سایر ،زگادرم ٍ
دئَدرم را زَضیح دّذ.
ّدف کلی جلسِ ّفتن :اًَاع گرافر ٍ خیًَذ سَخسگی را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ ّفتن:
در پایاى داًشجَ قادر باشد:
 .7-1اًَاع گرافسْای خَسسی ٍ تافسی ٍ فلدْا را زَضیح دّذ.
 .7-1-1هطخصاذ گرافر تا ضخاهر کاهل را زَضیح دّذ.
 .7-1-2هطخصاذ گرافر تا ضخاهر اسدلیر را زَضیح دّذ.
 .7-1-3هطخصاذ گرافر کاهدَزیر را زَضیح دّذ.
 .7-1-4هطخصاذ گرافر آزاد اٍهٌسال را زَضیح دّذ.
 .7-1-5فلح چرخطی را زَضیح دّذ.
 .7-1-6هطخصاذ گرافر کراس فیٌگر را زَضیح دّذ.
 .7-1-7هسایا ٍ هؼایة اکسدٌذر تافسی را زَضیح دّذ.
 .7-2اًَاع درهازَم ّا را زَضیح دّذ
 .7-3هراقثسْای الزم از هحل گرافر را زَضیح دّذ
 .7-4اقذاهاذ الزم در حیي جراحی را تِ ػٌَاى فرد اسکراب زَضیح دّذ
ّدف کلی جلسِ ّشتن :ػَارض سَخسگی ٍ راّکارّای آى را زَضیح دّذ
اّداف ٍیژُ جلسِ ّشتن:
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:در پایاى داًشجَ قادر باشد
 ػَارض هرحلِ ًَزَاًی سَخسگی را زَضیح دّذ.8-1
. ًحَُ اسکارٍزَهی ٍ اسکارکسَهی را زَضیح دّذ-8-2
. فاسیَزَهی را زَضیح دّذ.8-3
. هراقثسْای قثل ٍ تؼذ از ػول جراحی را زَضیح دّذ.8-4

:هٌاتغ
1-Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar Learning,
IBSN 0766806626
2- Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach,
Caruthers, et al Delmar Publishers
3- Instructor's Manual to Accompany Surgical Technology for the Surgical
Technologist: A Positive Care Approach Junge, T Delmar Publishers
4- Study Guide to Accompany Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive
Care Approach Junfe, T Delmar Publishers
5- Berry & kohn's O[erating Room Technique, publisher Mosby, ISBN 033019803.
6- Alexander's Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. Publisher Mosby, ISBN
0323016227.
7- Pocket Guide to the Operating Room, publisher F. A.Davis, ISB 080360033X
8- Gruendemann, Barbura J. Commprthensive Preoperative Nursing Volume 1. Jones and
Bartleit
9- Phippen, Mark. L. and wells, Maryann. Patient care during operative and invasive procedures.
Sanders. 2000.
10- Hind, Martin and wicker, poul. Principles of perioperative practice. Churchill
livingstone. 2002. phippen, Mark. L. and wells' maryam. Patient care During.
Operative and invasive proccdures. Saunders.
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