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هدف کلی :آشنايي با تعاريف،ريسك فاكتورها،روشهاي پيشگيري،ودرمان عفونتهاي جراحي وانواع
زخمهاي جراحي
اهداف اختصاصی :انتظار مي رود پس از فراگیری مطالب دانشجو قادر باشد:
نوع حیطه يادگیری
رديف

تعريف پروفیالکسی وروشهای هختلف و زهاى
هناسب آنرا بذانذ

شناختی
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بیاى کنذ




ههارتی
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تعريف  SIRS,Sepsis,Infection,Septic shockرا
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تعريف SSIودسته بنذی ،فاکتورهای هوثر در
ايجاد آنرا بذانذ

اپیذهیولوژی SSI ,وتاثیر آنرا بر اقتظاد درهاى

بذانذ

فاکتورهای هساعذ کننذه  SSIرا بذانذ





توانای تشخیض عفونت زخن در بیواراى جراحی



را داشته باشذ

طبقه بنذی زخوهای جراحی را بیاى کنذ



توانای طبقه بنذی زخن را بر اساس نوع بیواری



اولیه داشته باشذ
انذيکاسیونهای استفاده از آنتی بیوتیک

پروفیالکس بر اساس طبقه بنذی زخن را بذانذ
درهاى بیوار هبتال به SSIرا بذانذ
تعريف پريتونیت وانواع اى واتیولوژی انرا را

بذانذ

روشهای تشخیظی ودرهاى انواع پريتونیت را

شرح دهذ .

عالئن کلنیکی عفونت شذيذ بافت نرم يا گاز

گانگرى را بهتر است بذانذ

انذيکاسیونهای پروفیالکسی پس از تواس را

بذانذ

با توجه به نقش SSIدر اقتظاد درهاى احساس

هسولیت حرفه ای استفاده از روشهای آسپتیک

در پیشگیری از عفونت زخن

توضیح به بیوار در خظوص پیشگیری از عفونت

زخن
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