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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

 

 طرح دوره                                             

 تكنولوژي اتاق عمل  در اورژانس تروما بحران ها 

 و حوادث غيرمترقبه و مراقبت های آن

  

 :تهيه کنندگان

 فاطمه فروزان

 خانم خدادادی

کاری كميته طرح ردس مرکز مطالعات و توسعه آموزش   دانشکده پیرازپشكيبا هم

 

 

 

 

 

 0011مهر                                              سال : ماه
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 پيراپزشکیدانشکده 

تكنولوژي اتاق عمل  در اورژانس تروما  :نام درس 

 بحران ها و حوادث غيرمترقبه و مراقبت های آن

 1 :تعداد واحد 

 هفته8 :مدت زمان ارائه درس    97كارشناسي اتاق عمل  :رشته و مقطع تحصيلي 

  :زمان شروع و پايان  خانم فروزان:مسئول درس

 صبح 01الي  8يکشنبه ها 

تشريح آسيب شناسی و بافت  2فيزيولوژی :پيشنياز 

 شناسی

 پيراپزشکیدانشكده : محل آموزش

 

 

 

 

 

 

 : هدف نهايي دوره

 هدف نهايی دوره رديف

 آشنايی با تكنيك هاي جراحي در اورژانس تروما بحران ها و حوادث غيرمترقبه  1

 آشنايی با اصول مراقبت از بيمار در شرايط مذكور در سه مرحله قبل حين و بعد از جراحي 2

 : اهداف اختصاصی دوره 

ردی

 ف

 اهداف اختصاصی دوره

 اوليه را در شرايط اورژانس بداندانواع تروما و اقدامات  1

 اصول مراقبت از بيمار در شرايط تهديد كننده حيات را بداند 2

 مالحظات كلي جراحي در تروما و اورژانس را بداند 3
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 مراقبت هاي پرستاري را قبل حين و بعد از جراحي هاي تروما و اورژانس بداند 4

 با انواع روش هاي جراحي مربوطه آشنا گردد 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زمانبندي دروس

 روش تدريس سرفصل مطالب جلسات 

 

 استاد مربوطه 

 (11/7/1011جلسه اول) 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

 

انواع تروما و -آناتومی ارگان های شکم

صدمات نافذ و غير نافذ ناحيه شکم و 

نحوه ارزيابی بيماران -عوارض و عالئم آنها

مراقبت های -اوليهاقدامات -با ترومای شکم

 پرستاری.

آپانديسيت، كله سيستيت،انسداد روده،زخم 

هاي گوارشي،پريتونيت، تروماي كبد و 

 طحال، پارگي آنوريسم آئورت شكمي

 

 فروزانخانم  آنالين  

 (18/7/1011) جلسه دوم 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

انواع تروماهای ناحيه -آناتومی قفسه سينه

اقدامات -قفسه سينه و عوارض و عالئم آنها

تروماهاي -مراقبت های پرستاری-اوليه

اختالالت فضاي جنب -توراكس

)هموتوراكس، 

پنوموتوراكس،هموپنوموتوراكس،افيوژن 

آسيب عروق قلبي،آسيب هاي نافذ -پلور(

 قلب،پارگي آنوريسم قلبي 

 فروزانخانم  آنالين  

آشنايي با انواع تروماهاي مربوط به سر و  (52/7/1011جلسه سوم ) 

گردن و نكات جراحي و مراقبت هاي 

 فروزانخانم  آنالين  
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 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

 آناتومي-پرستاري قبل حين و بعد از جراحي

اقدامات اوليه در تروماهاي -مغز و گردن

روش هاي بررسي سطح -سرو گردن

خونريزي هاي اسكالپ،انواع -هوشياري

خونريزي هاي مغزي)اپيدورال،ساب 

 -( ICH ، IVHدورال،ساب آراكنوئيد، 

انواع جراحي هاي -شكستگي قاعده جمجمه

 يزاتابزار و تجه-سر و گردن

 (9/8/1011)جلسه چهارم 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

انواع -آناتومی اندام های فوقانی و تحتانی

تروماهای ناحيه فوقانی و تحتانی بدن و 

مراقبت -اقدامات اوليه-عوارض و عالئم آنها

 -های پرستاری

-انواع شكستگي هاي اورژانس

dislocations -  آسيب هاي شرياني اندام

 سندرم كمپارتمان-ها

 فروزانخانم  آنالين  

 (11/8/1011)جلسه پنجم 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

آناتومی ارگان های حياتی اطفال و تفاوت 

انواع -های آناتوميک با بدن بزرگساالن

-اقدامات اوليه-تروماهای شايع در اطفال

 مراقبت های پرستاری

 و حوادث غير مترقبهجراحی در بحران ها 

 فروزانخانم  آنالين  

 (52/8/1011)جلسه ششم 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

 انواع روش های جراحی ابزار و تجهيزات و

پروسيجر هاي جراحي مربوط به اورژانس 

های شکم نظير آپانديسيت، كله سيستيت، 

انسداد روده، زخم هاي گوارشي، پريتونيت، 

آنوريسم آئورت تروماي كبد و طحال، پارگي 

 شكمي

 

 خدادادیخانم  آنالين  

 (21/8/1011)جلسه هفتم 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

پروسيجر هاي جراحي مربوط به تروماهاي 

اختالالت فضاي جنب -توراكس

-)هموتوراكس،پنوموتوراكس، ،افيوژن پلور(

آسيب عروق قلبي،آسيب هاي نافذ قلب،پارگي 

انواع روش های  - CABGآنوريسم قلبي ، 

 ابزار و تجهيزات-جراحی

 ادیخدادخانم  آنالين  

 (7/9/1011)جلسه هشتم

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

روش جراحي در خونريزي هاي 

اسكالپ،انواع خونريزي هاي 

مغزي)اپيدورال،ساب دورال،ساب آراكنوئيد، 

ICH ، IVH )- شكستگي قاعده جمجمه-

ابزار و -انواع جراحي هاي سر و گردن

 تجهيزات

 خدادادیخانم  آنالين  
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 (10/9/1011)جلسه نهم 

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

روش هاي جراحي در انواع شكستگي هاي 

آمپوتاسيون،  – dislocations-اورژانس

سندرم -آسيب هاي شرياني اندام ها

ابزار و -انواع روش های جراحی-كمپارتمان

 تجهيزات

 خانم خدادادی آنالين  

 (51/9/1011)جلسه دهم  

 (11-8يکشنبه )ساعت 

 

روش های جراحی در اورژانس زنان و 

زايمان، ترومای سيستم ادراری تناسلی، 

 تجهيزاتترومای چشم و صورت، ابزار و 

 خانم خدادادی آنالين  

 

 : منابع درسي 

-  surgical Technology for Surgical Technologist: A Positive Care Approach,Caruthers ,et al Delmar 

Publishers last edition. 

 انتشارات. ليال ساداتی و احسان گلچينیترجمه . جلد اول تکنيک های کار در اتاق عمل بری و کهن)اصول کار در اتاق عمل . نانسی ماری

 آخرين چاپ. جامعه نگر

. انتشارات جامعه نگر. حسين شرفي،فاطيما رضايي،دکتر جمشيد اسالمي. تکنولوژي اتاق عمل در اورژانس،تروما و مراقبت هاي آن

0991 

 :نحوه ارزشيابي 

 درصد نمره  11آزمون پايان ترم 

 درصد نمره 20آزمون ميانترم 

 درصد نمره 01( ارائه فردی)انجام تکليف 

 درصد نمره 10حضور فعال در جلسات آنالين 

 19/8/1011تاريخ آزمون ميانترم: 

  


