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 شرح درس:
 با وظایف فرد سیار و اسکراب در مراقبت از بیمار در دوره ی جراحی آشنا شده و چگونگی انجام آنها را به صورت نظریدر این درس دانشجو 

 قبت از بیمار را انجام دهد. و عملی می آموزد تا بتواند در نقش پرستار سیار و اسکراب اول و دوم مرا 

 

 هــدف کلــي:

   ایجاد توانایی در دانشجو برای ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال یا سالمند کاندید عمل جراحی) قبل، حین و بعد از عمل(

 :درس اهــداف ويژه

 از دانشجويان انتظار مي رود در پايان اين درس بتوانند:

 عمل را ذکر کند.وظایف کلی فرد سرکولیت در اتاق  

 وظایف فرد سرکولیت و اسکراب را از یکدیگر افتراق دهد.

 وظایف فرد اسکراب را شرح دهد.

 انواع نمونه و نمونه گیری را تعریف نماید.  

 تجهیزات پایه تمیزکردن مکانیکی پوست محل عمل جراحی را نام ببرد       

 شرح دهد.   اقدامات الزم جهت آماده کردن پوست محل عمل جراحی را

 محلولهای آنتی سپتیك رایج را نام برده و توضیح دهد.  

 فونی محل عمل را شرح دهد.  عصول ضد ا

 روش های بند آوردن خونریزی )هموستاز(را توضیح دهد.  

 را توضیح دهد.   یتحت عمل جراح ماریدر اتاق عمل و نقل و انتقال ب ماریب رشیپذ

 را بیان کند.  یمل جراحتحت ع ماریمناسب به ب  یده شنیپوز  نحوه

 را شرح دهد. در اتاق عمل  ماریب یمنیا

 را شرح دهد.   یجراح یزارهای شمارش گازها و انحوه 

 را شرح دهد. یجراح ی ها ون یها و انسز ه ی انواع بخ

 را بیان کند.  بعداز عمل ی ها مراقبت

   



 

 

 جدول زمان بندی ارائه جلسات
 

 اهداف موضوع جلسه 
 و انتظارات  افهد ، تبیین انجش آغازینس 1

 اسکراب ، فرد سیار  اولیه، نقش فرد  مفاهیم 

، ایمنی و اصول آسپتیك در اتاق    سرکولرفرد  وظایف  

 عمل 

 را نام ببرد.   یجراح م یت  لی راستریو غ  لیاستر   یاعضا 1

 کند.   انیب  یو بعد از جراح نیرا در مراحل قبل، ح رکوالریپرستار س فیوظا 2

 ان کند.وظایف کلی فرد اسکراب را بی 3

 دهد.  ح یوض جراح را ت ف یها و وظا یژگیو 4

 کمك جراح را ذکر کند.  ف یها و وظا یژگیو 5

 اصول آسپتیك در اتاق عمل را بر شمارد. 6
 ارزشیابی تشخیصی  2

 اصول ورود به اتاق عمل 

 ، پذیرش بیمار ، پوزیشن دادن شرایط اتاق عمل

 شرح دهد.  یپرسنل اتاق عمل را قبل از ورود به اتاق جراح یآمادگ  ینحوه  1

 دهد.  ح یرا توض یکاله جراح  یها یژگیو 2

 را ذکر کند.  یماسك جراح یها یژگیو 3

 کند.  انیرا ب  یمحافظ جراح نك یروکش کفش و ع  یها یژگیو 4

 دهد. ح یطرز رفتار در اتاق عمل  را توض5

 کند. انیدر اتاق عمل را ب ی روابط حرفه ا اصول6

 نحوه ی اماده سازی بیمار برای عمل جراحی را شرح دهد.  7 

   به اتاق عمل را توضیح دهد.چگونگی پذیرش بیمار  8

 کند.  انیرا ب یمناسب جراح شنیپوز ك ی  یها یژگیو 9

 را شرح دهد.  یجراح  شنی پوز ك ی یو مراقبت  یمنینکات ا 10

 ام ببرد.  را ن یجراح شنیپوز ی برا ریپذ  بیآس انیمددجو 11

ا  یجراح  شنیانواع پوز  12 بالقوه و نکات  ببرد و کاربرد، عوارض  نام  را    شن یهر پوز  ی اقبتو مر   ی منیرا 

 دهد.  ح یتوض

 
 پرپ و درپ  3

 

 دهد.  ح یرا توض یجراح  ی  هیهدف از آماده کردن پوست ناح 1

 را شرح دهد.  یجراح  ی  هیآماده نمودن پوست ناح  ینحوه  2

 کند.  سهیرا با هم مقا  هیو ثانو هیپرپ اول  3

 دهد.  ح ینکات مهم پرپ کردن را توض 4

 شرح دهد.  یراحپرپ را برحسب نوع ج ینواح 5

 کند.  انیرا ب  یجراح یانواع مختلف درپ ها بیو معا  ایمزا 6

 شرح دهد.   یرا در انجام درپ جراح یاصول علم 7

 
 اده از گان و ماسك و دستکش استریل را شرح داده و عمال نشان دهد.طریقه استف1 ، شمارش گازها، مراقبت از نمونهاسکراب جراحی 4

 کند    انیست را در اتاق عمل بهدف از اسکراب نمودن د2

 اسکراب دست را نام ببرد.   ی مورد استفاده برا یمحلول ها 3

 نحوه اسکراب کردن را شرح دهد.  4

 دهد.  ح ی نکات مهم در اسکراب کردن دست را توض 5

 گازها را شرح دهد. اصول شمارش  6

 انواع نمونه و مراقبت های خاص آن را شرح دهد. 
 دهد.    ح یرا توض هیبخ یانواع نخ ها تایخصوص 1 انواع بخیه 5

 را شرح دهد.  هیبخ یانواع نخ ها  یکاربردها 2

 کند.   انیرا ب یجراح یسوزن ها اتیخصوص 3

 کند.  سهیرا با هم مقا هیبخ یانواع نخ ها 4

 دهد.   ح یتوض  اتیرا همراه با جزئ هیبخ  یها ك یانواع تکن 5
  آزمون تراکمی  6

 

 

 



 

 

 روش تدريس:

 ارائه تکلیف از طریق سامانه نوید تدریس خواهد شد.شی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی و به منظور دستیابی به اهداف آموز 

 وظایف و تکالیف دانشجو: 

 باشند.   ال داشتهدر مباحث درس شرکت فعدانشجویان می بایست 

 روش ارزشیابی دانشجو: 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت  ردیف 

 1 5 شرکت فعال در مباحث  1

 19 95 کمی ازمون ترا 2
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