دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
زشکی
دانشکده پ

موضوع تدريس  :هيكرٍبشٌبظي ٍ اظتريليساظيَى

پيش نياز ً :ذارد

فراگيران  :داًشجَيبى َّشبري

مقطع  :کبرشٌبظي

ساعات تدريس  34 :ظبػت

تعداد جلسات  17 :جلعِ

محل اجرا  :داًشكذُ پسشكي

نوع واحد ً :ظري -ػولي

تعداد واحد ٍ 2 :احذ

مدرس  :پرظتَ پَر ػلي-ػضَ ّئيت ػلوي

تبصره  :از دٍ ٍاحذ  26ظبػت ًظري ٍ  8ظبػت ػولي اظت.

شرح درس :
در ايي درض داًشجَ بب طبمِ بٌذي هيكرٍارگبًيعوْبي بيوبريسا ٍ ػفًَتْبي شبيغ بيوبرظتبًي آشٌب شذُ ٍ تذابير ٍ توْيذات الزم جْت
پيشگيري ٍ کٌترل ػفًَتْبي شبيغ بيوبرظتبًي در اتبق ػول ٍ ٍاحذّبي هرالبتْبي ٍيصُ را فرا هي گيرد.

اهداف كلي :
فراگيري کليبت ػلن هيكرٍبشٌبظي ٍ طبمِ بٌذي هيكرٍارگبًيعن ّبي بيوبريسا بب تأکيذ بر رٍشْبي جلَگيري از ػفًَت ٍ رٍشْبي هختلف
اظتريليساظيَى ٍ ضذ ػفًَي

رئوس مطالب :
 _1هرٍري بر کليبت هيكرٍبشٌبظي پسشكي ٍ ّوِ گير شٌبظي
 _2طبمِ بٌذي ببکتريْبي بيوبريسا بب تأکيذ بر هيكرٍبْبي شبيغ در اتبق ػول ٍ اتبق هرالبتْبي ٍيصُ
 _3اًَاع لبرچْب ٍ ٍيرٍظْبي شبيغ بيوبريسا
 _4رٍشْبي تشخيصي هيكرٍارگبًيعوْب
 _5هٌببغ ٍ راّْبي اًتمبل ٍ ايوٌي (دفبع بذى در همببل هيكرٍبْب)
 _6ػفًَتْبي بيوبرظتبًي
 _7راّْبي پيشگيري از ػفًَت از طريك کٌترل هٌببغ ٍ لطغ راّْبي اًتمبل
 _8رٍشْبي هختلف اظتريليساظيَى (فيسيكي ،شيويبيي ٍ کبربرد دظتگبّْب)
 _9اًَاع هحلَلْبي ضذ ػفًَي کٌٌذُ
 _10رٍشْبي ضذ ػفًَي کردى فضبي فيسيكيٍ ،ظبيل ٍ تجْيسات اتبق ػول

روشهاي تدريس :
ظخٌراًي ،پرظش ٍ پبظخPBL ،

وظايف دانشجويان :
 1ـ لبل از حضَر در کالض هطبلب پيش ًيبز ٍ حتي االهكبى هطبلب پيش بيٌي شذُ براي جلعِ هَرد ًظر را هطبلؼِ ًوَدُ ٍ بب آهبدگي ٍ پيش
زهيٌِ رٌّي در کالض حبضر شًَذ.
2ـ پط از ّر جلعِ بب هطبلؼِ هٌببغ پيشٌْبدي  ،آهبدگي پبظخگَيي بِ ظؤاالتي را کِ در جلعِ بؼذي هطرح خَاّذ شذ ،کعب ًوبيذ.
3ـ بب حضَر فؼبل ٍ هذاٍم در کالض ،اًعجبم رٌّي خَد را ًعبت بِ هطبلب ارائِ شذُ حفظ ًوبيذ.
4ـ در صَرتي کِ تكليفي براي ّر کذام از فراگيراى هشخص شذً ،عبت بِ اًجبم بِ هَلغ آى الذام ًوبيٌذ.

نحوه ارزشيابي دانشجو :
ـ حضَر فؼبل در کالض درض ٍ پبظخگَيي بِ ظؤاالت (کتبي يب شفبّي) در هذت زهبى ارائِ درض (ً %10ورُ)
ـ اهتحبى پبيبى ترم (کتبي) (ً %90ورُ)

جدول زمانبندي و محتواي درسي پيش بيني شده براي هر جلسه
رديف

تعداد
جلسات

تاريخ

محتواي درسي پيش بيني شده

ساعت

1

جلعِ اٍل

هرٍري بر کليبت هيكرٍبشٌبظي ،اپيذهيَلَشي ٍ طبمِ بٌذي هيكرٍبْب

2

جلعِ دٍم

اًَاع لبرچْب ٍ ٍيرٍظْبي شبيغ بيوبريسا ٍ رٍشْبي تشخيصي هيكرٍارگبًيعن ّب

3

جلعِ ظَم

هٌببغ ٍ راّْبي اًتمبل ايوٌي

4

جلعِ چْبرم

ػفًَتْبي بيوبرظتبًي

5

جلعِ پٌجن

راّْبي پيشگيري از ػفًَت از طريك کٌترل هٌببغ ٍ لطغ راّْبي اًتمبل

6

جلعِ ششن

رٍشْبي هختلف اظتريليساظيَى

7

جلعِ ّفتن

اًَاع هحلَلْبي ضذ ػفًَي کٌٌذُ

8

جلعِ ّشتن

رٍشْبي ضذ ػفًَي کردى فضبي فيسيكيٍ ،ظبيل ٍ تجْيسات اتبق ػول

منابع پيشنهادي براي مطالعه :
Microbiology principles and explorations Jacquely Q. Black Lates ed.
Medical Microbiology, Jawetz E & et al. Latest ed.
Hospital acquired infection (principles and prevention). GAJ Ayliffe & et al. 3rd ed. 1999.

Operating Room Techniques. (Beery and Kohn s ).Latest ed.
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تهيه و تنظيم  :پرظتَ پَرػلي

