دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
دانشکده پرستاری و مامایی

Course plan
نام درس :تکنولوژی اتاق عمل ارولوژی و مراقبت

تعدا د واحد 1 :واحد

های آن
مقطع :کارشناسی پیوسته اتاق عمل

مدت زمان ارائه درس 11 :ساعت نظری

پیش نیاز :فیزیولوژی  -1تشریح  -1آسیب شناسی و

مکان :دانشکده پرستاری و مامایی

بافت شناسی
مدرس  /مدرسین :ساالر عبداهلل نژاد

رئوس مطالب:
 -1آشنایی با مالحظات کلی در آندوسکوپی جراحی های ارولوژی  ،نفرکتومی  ،نفروستومی  ،پیلوپالستی،
انواع لیتوتریپسی کلیه ( PCNLو).....حالب ،اورودینامیک ،لیتوتریپسی حالب ،سیستوستومی،
وزیکوستومی ،سیستوپالستی ،هیدروسلکتومی ،اسپرماتوسلکتومی ،پروستاتکتومی و انواع جراحی های
ادراری (اتساع ،استنت گذاری ،ترمیم مجرا و  )....و نقش کمک اول یا اسکراب ( دست شسته ) در این
جراحی ها
 -1آشنایی با مراقبت های قبل و بعد از هر یک از این جراحی ها

هدف کلی درس:
آشنایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک های جراحی در جراحی های ارولوژی

اهداف ویژه رفتاری:
با توجه به سرفصل های درسی در جدول زیر آمده است.
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آموز

دانشجو

شی
مروری بر آناتومی سیستم ادراری و آشنایی با برش های

1

یادگیری فعال

سخنرانی
و بحث
عمومی
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جراحی و وسایل ارولوژی

1

واریکوسکتومی،هیدروسلکتومی،اسپرماتوسلکتومی،هیپ
وسپادیاس،اپی سپادیاس ،تورشن بیضه ،کریپتوارگیدیسم

3

آشنایی با انواع روش های جراحی های مجاری ادراری
،روشهای لیتوتریپسی کلیه و حالب()PCNL-ESWL-TUL

4

انواع روشهای پروستاتکتومی( TUR-Pو روش باز و
بیوپسی پروستات)،سیستکتومی،سیستوستومی و اختالالت
مثانه

5

آشنایی با روشهای

یادگیری فعال

نفرکتومی،نفروستومی،پیلوپالستی،کلیه پلی کیستیک،
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عمومی

ایت برد-
پروژکتور
اسالید

آدرنالکتومی

6

نقش سیرکولر و اسکراب در اعمال ارولوژی ،عوارض
اعمال ارولوژی

یادگیری فعال

سخنرانی
و بحث
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ترجمه متن و
انجام تکالیف
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منابع اصلی درس:
1- Surgical Technology for the surgical Technologist. A positive Care ApproachAssociation of surgical Technologist.
2- Alexander s surgical procedures. Jane C. Rothrock , Shetti Alexander. Last edition.
3- Alexander’s care of the patient in surgery – Jane C. Rothrock. Mosby; 11 edition
1- Berry & Kohns Operating Room Technique. Nancymarie Phiips. Publisher Mosby last
Edition

5- Surgical Technology: Principles and Practice –Joanna Kutcher Fuller- Saunders ; 6
edition
6- Perioperative Medicine Steven L.Cohn.2111. Springer.

منابع کمکی درس:

 -7نانسی ماری .فیلیپس تکنیک اتاق عمل بری و کوهن اعمال جراحی ( .جلد دوم) ترجمه لیال ساداتی  ،احسان
گلچینی و دیگران .انتشارات جامعه نگر
 -8ماکسین گلدمن ،راهنمای جامع اتاق عمل ،ترجمه خوش تراش ،مهروش و همکاران ،انتشارات صبورا 2931
 -3ساداتی ،لیال -گلچینی احسان .تکنولوژی جراحی ارولوژی ،انتشارات جامعه نگر .چاپ سوم .2931
 21قارداشی فاطمه ،زردشت رقیه اصول کلی تکنولوژی جراحی  ،انتشارات سالمی .2983

شیوه ارزشیابی:
کتبی و شفاهی
نحوه محاسبه نمره کلی:
آزمون پایان ترم  66درصد نمره آزمون میان ترم  16درصد نمره
شرکت فعال در کالس  16درصد نمره انجام تکالیف  16درصد نمره

مقررات آموزشی:
 -1حضور دانشجو در تمامی کالسها الزامی است.
 -1کسر نمره در صورت غیبت بیش از حد تعیین شده در آیین نامه آموزشی
 -3عدم استفاده از گوشی همراه و خاموش بودن آن
 -4ارائه تکلیف قبل از برگزاری امتحان پایان ترم

