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هدف کلی درس :آشنایی با كلیات و مفاهیم بیماری ها ،آشنایی با كلیات و مفاهیم و تکنیك های جراحی در جراحی های اورژانس ،تروما و
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شرح درس :در این درس دانشجو بیماری های اورژانسی ،ترومایی و ناشی از بحرانها و حوادث غیرمترقبه را كه نیازمند جراحی است ،می شناسد
و با اعمال جراحی مربوط به آن و مراقبت های قبل و بعد از عمل آشنا می شود.
اهداف ویژه رفتاری:
شماره
جلسه
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رئوس

اهداف ویژه رفتاری

نحوه ارائه

وسایل آموزشی

مطالب
پیشگیری از دانشجو بتواند:
حیطه شناختی:
تروما و
 رویکردهای پیشگیری از تروماهای مختلف را بشناسد.
مکانیسم
های تروما  قوانین فیزیك موردئ نیاز در تروماها را درک نماید.
 تفاوت میان تروماهای انفجاری ،نافذ و غیر نافذ را درک نماید.
 ارتباط بین مکانیسم های مشخص آسیب را با شکل آسیب وارده بیان كند.
 اهمیت مکانیسم آسیب ( )MOIرا در ارزیابی ،مدیریت و برآوردهای مداوم بیمار
ترومایی درک نماید.
 سیستم های امتیازدهی تروما را بشناسد.
حیطه عاطفی:
 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.
دانشجو بتواند:
ارزیابی
صحنه حادثه حیطه شناختی:
 وظایف حرفه ای در مراحل اولیه حضور در صحنه حادثه را ذكر كند.
 هفت مرحله رهاسازی را توضیح دهد.
 نکات مهم در ارزیابی صحنه حادثه را شرح دهد.
 آنالیز برخورد با وسایل نقلیه را درک كند.
 تغییرات شاخص در اتومبیل را بشناسد.
حیطه عاطفی:
 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.
دانشجو بتواند:
بررسی و
احیای بیمار حیطه شناختی:
 تیم تروما و نقشهای تیم تروما و تیم اورژانس پیش بیمارستانی را در تروما تعریف
ترومایی
نمایند.
 اولویتهای بررسی اولیه را در رابطه با  ABCDEشرح دهند.
 از مراحل بررسی اولیه آگاهی داشته باشند.

تکلیف
دانشجو

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
و پاسخ
نرمافزار
Power point

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
در جلسه
آینده

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
پاسخ و
نرمافزار
Power point

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
در جلسه
آینده

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
پاسخ و
نرمافزار
Power point

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
در جلسه
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 اجزای مختلف بررسی ثانویه را شناسایی نمایند.
حیطه عاطفی:
 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.
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جراحی در
ترومای
شکم

5

در جراحی
ترومای

سینه قفسه

دانشجو بتواند:
حیطه شناختی:
 با صدمات غیر نافذ شکم آشنا شود.
 با صدمات نافذ شکم آشنا شود.
 نحوه ارزیابی بیماران با ترومای شکمی را بیان كند.
 جراحات كبد ،طحال ،روده ها و پانکراس را شناسایی كند.
 با تکنیك های جراحی در ترومای شکمی آشنا شود.
 مراقبت های قبل ،حین و بعد از عمل جراحی ترومای شکمی را شرح دهد.
حیطه عاطفی :

 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.
دانشجو بتواند:
حیطه شناختی:








با صدمات غیر نافذ قلبی آشنا شود.
صدمات نافذ قلب را بشناسد.
صدمات مری را بیان كند.
با صدمات دیافراگم آشنا شود.
نحوه ارزیابی بیماران با ترومای قفسه سینه را شرح دهد.
با تکنیك های جراحی در ترومای قلبی ،مری و دیافراگم آشنا شود.
مراقبت های قبل ،حین و بعد از اعمال جراحی ترومای قلبی ،مری و دیافراگم را
بداند.

آینده

وایت برد -كتاب،
فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
نرمافزار
Power point

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
پاسخ و
نرمافزار
Power point

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
جلسه در
آینده

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
جلسه در
آینده

حیطه عاطفی:

 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.
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جراحی در
تروماي
سر و گردن
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دانشجو بتواند:
حیطه شناختی:
 نحوه ارزیابی بیماران با ترومای سر و گردن را بیان نماید.
 با ضایعات منتشر مغزی و تکان مغزی آشنا شود.
 هماتوماپیدورال و ساب دورال را بشناسد و با هم مقایسه كند.
 شکستگی های جمجمه را بشناسد.
 با صدمات مهره های گردن آشنا شود.
 صدمات نخاع را بشناسد.
 با صدمات چشم و گوش و صورت آشنا شود.
 تدابیر اورژانس در صدمات سر و گردن را ذكر كند.
 با تکنیك های جراحی در ترومای سر و گردن آشنا شود.
 مراقبت های قبل ،حین و بعد از اعمال جراحی سر و گردن را توضیح دهد.
حیطه عاطفی:
 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
پاسخ و
نرمافزار
Power point

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
جلسه در
آینده

در جراحی
تروماي

دانشجو بتواند:
حیطه شناختی:
 با صدمات اندام فوقانی آشنا شود.

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
پاسخ و

آمادگی
برای
پاسخ به

ارتوپدي
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 با صدمات اندام تحتانی آشنا شود.
 نحوه ارزیابی بیماران با ترومای ارتوپدی را بیان نماید.
 سندرم كمپارتمان را توضیح دهد.
 رابدومیولیز را شرح دهد.
 تکنیك های جراحی در ترومای ارتوپدی را شرح دهد.
 مراقبت های قبل ،حین و بعد از عمل جراحی ترومای ارتوپدی را شرح دهد.
حیطه عاطفی:
 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.
 دانشجو بتواند:

جراحی در

 حیطه شناختی:
 كمیت های اندازه گیری بیان كند.
 كاربردهای واحد اندازه گیری  SIرا بفهمد.
 با ارائه خدمات فوری در بحران ها آشنا شود.
 آماده سازی اتاق عمل در بحران ها و حوادث غیر مترقبه را فرا گیرد.
حیطه عاطفی:
 در بحث كالسی به صورت فعاالنه و با اشتیاق شركت نماید.

بحران ها
و حوادث
غیر مترقبه
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امتحان
ترم پایان

دانشجو بتواند
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید.
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک كرده باشد.
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شركت كند.

منابع اصلی درس:

.3
.4
.5
.6
.7

نرمافزار
Power point

سواالت
جلسه در
آینده

سخنرانی ،حل وایت برد -كتاب،
مسئله ،پرسش فیلم آموزشی،
دیتا پروژكتور-
پاسخ و
نرمافزار
Power point

آمادگی
برای
پاسخ به
سواالت
جلسه در
آینده

حل مسئله

--------

راه حل
مسائل
داده شده
است.

1. Surgical technology for the surgical technologist approach.Delmar Publisher,
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شیوه ارزشیابی:

ارزشیابی به صورت كتبی كه  % 20كل نمره با استفاده از كوئیز و پرسش در كالس و  % 80باقیمانده در امتحان پایان ترم محاسبه میگردد.
نحوه محاسبه نمره کلی:
نحوه محاسبه آزمون پایان ترم  % 80كل نمره
كوئیز و تکالیف درسی  % 20كل نمره
مقررات آموزشی:
𝟑

-

بیش از 𝟔𝟏 نباید غیبت کالسی داشته باشند.

-

سرکالس موبایل روشن نباشد.

-

شئونات اسالمی سر کالس رعایت شود.

