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 اتاق عمل گروه آموزشی: 

 اطفال -غدد  –گوارش -كارآموزي در عرصه  توراكس درس: 

 اتاق عمل جراحي  بيمارستان نمازي بخش:

 

 اطالعات دانشجو:

 نيمسال تحصيلي:                     شماره دانشجوئي:              نام خانوادگي:            نام:   

 

 تاريخ شروع دوره:                       تاريخ اتمام دوره:  

 گزارش تاريخ و زمان تاخير ورود :

 گزارش تاريخ و زمان تعجيل خروج :  

 گزارش غيبت :

 مربي:

 نام ونام خانوادگي:                      گرايش ومقطع تحصيلي:

 نمره 6صفات عمومي : 

 نمره 41صفات اختصاصي : 

 دانشجو :نمره 

       

 تنظيم:نرجس آب شرشري

 89بهمن  تاريخ تدوين:

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 عملی دانشجويان کارشناسی پرستاري فعاليتهايدفترچه ثبت روزانه 

"Log book" 
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 صفات عمومی دانشجویان در محیط های بالینی 

 امتیاز معیارها  صفات عمومی

 همیشه 

1 

 اغلب 

57/0 

 گاهی 

7/0 

 بندرت 

57/0 

 غیرقابل قبول

 صفر

 مشاهده نشد

- 

 حضور بموقع در محل كارآموزي  -4 وقت شناسی 

 انجام بموقع وظايف محوله و مراقبت از بيمار در طي شيفت  -2

 ارائه بموقع تکاليف محوله  -3

 نداشتن غيبت  -1

      

 پوشيدن يونيفرم مناسب :  -5 وضعيت ظاهر

نداشتن آرايش و عدم استفاده از زيور آالت )خانم ها( و عدم استفاده از آرايش  -6

 غير متعارف صورت و مو) آقايان( 

 نصب كارت شناسايي معتبر روي مقنعه )خانم ها( و جيب باال )آقايان(   -7

      

 ارائه دانش ، اطالعات و راهنمائيهاي الزم به بيمار و خانواده  -9 رعايت اصول اخالقی 

 شركت دادن بيمار و خانواده در تصميم گيري هاي درماني  -8

 محرمانه نگهداشتن اطالعات مربوط به بيمار  -41

      

رعايت اصول 

 ارتباطی 

برقراري ارتباط صحيح و توأم با ادب با بيمار و خانواده براساس نياز و متناسب  -44

 با سطح درک آنها 

 ؤدبانه و احترام آميز با پرسنل و همکاران همکاري و رفتار م -42

 همکاري و رفتار مؤدبانه با مربي و همکالسي ها   -43

      

 احساس مسئوليت در قبال نيازهاي آموزشي بيمار و انجام اقدام مناسب  -41 مسئوليت پذيري 

شركت فعال در كليه فعاليتهاي آموزشي و پيگيري مشکالت بيمار همراه با  -45

 رفتارهاي خالقانه 

 ارائه گزارش و مستندات بطور صحيح  -46

      

 برانگيزقدرت اظهار نظردر موقعيتهاي چالش  -47 اعتماد به نفس 

 انجام امور محوله بدون اضطراب و وابستگي و به شکل صحيح  -49

      

 شناسايي مشکالت بيمار و خانواده و محيط درماني از طريق بررسي صحيح  -48 تفکر انتقادي 

 در نظر گرفتن اولويت ها در حل مشکالت و ارائه مراقبتها  -21

      

       وارده و تالش در جهت اصالح آنهاپذيرش انتقادات  -24 انتقاد پذيري 

 برنامه ريزي جهت انجام امورمحوله با در نظر گرفتن اولويت ها  -22 نظم و دقت 

 دقت در انجام امور محوله  -23

      

 تمايل به يادگيري مهارتهاي جديد و تقويت مهارت هاي كسب شده  -21 عالقه مندي

 انجام امور باعالقه و رضايت و به شکل داوطلبانه  -25

 استفاده موثر و مفيد از ساعت كارآموزي -26

      

حفظ ايمنی ، خلوت 

 و کنترل عفونت 

  privacyرعايت اصول  -27

 بررسي ايمني محيط و بکارگيري تدابير ضروري  -29

( و كوتاه نگهداشتن  effective hand washingشستشوي موثر دستها ) -28

 ناخن 

 رعايت اصول و مقررات كنترل عفونت  -31
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 قلب و عروق –توراکس  –اطفال -گوارش وغددصفات اختصاصی کاراموزی جراحی 

اغلب  (1هميشه ) اهداف رفتاري

(57/0) 

 گاهی 

(7/0) 

 بندرت 

 (2/0) 

غيرقابل قبول  

 )صفر(

 مشاهده نشد

 پذيرش بيمار در اتاق عمل را ارزيابي  مي كند. كليه ي نکات در مورد -4

 بيماررا از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي بررسي مي نمايد. -2

 در موقع شروع بيهوشي فعاليت هاي سيركولري  را در اتاق عمل به ترتيب انجام مي دهد. -3

 ترتيب انجام مي دهد.پس از تزريق داروي بيهوشي در رگ بيمار بعنوان اسکراب وظائفش را به  -1

 با نياز هاي مددجويان در اتاق عمل اورژانس آشنايي دارد. -5

 با اتکا به دانش و مهارت خويش  در شرايط اورژانس جهت حفظ حيات مددجو  تصميم مناسب مي گيرد.  -6

 در شرايط اورژانس به سرعت مقدمات عمل جراحي را فراهم مي نمايد. -7

 را حين ، قبل و بعد از عمل اداره نمايد.در شرايط اورژانس قادر است بيمار  -9

 در حيطه جراحي مورد عالقه اش ايفاي نقش مي نمايد. -8

      

 

 جراحی توراکس
 

 ست هاي توراكوتومي را مي شناسد و بکار مي گيرد. -41

 پوزيشن هاي مختلف اعمال جراحي روي سيستم تنفس را بکار مي گيرد. -44

دره را در اعمال جراحي توراكس انجام مي دهد و به تيم  در حين اسککککراب وظائفي از قبيل پره نهايي و -42

 جراحي كمک مي نمايد.

 اكارتورهاي مختلف توراكس را در حين عمل بکار گيرد. -43

 در صورت وسيع بودن عمل ميز مايو را به طور صحيح استريل نموده و بکار مي گيرد. -41

 كار گيرد. تجهيزات و وسايل را قبل از آندوسکوپي ريه شناسايي و آماده و به -45

به عنوان پرسککتار اسکککراب در جراحي توراكوتومي ، لوبکتومي ، بيوپسککي ريه ، ، تيمکتمي و ... فعاليت مي  -46

 نمايد.

كليه ي اقدامات پايان عمل  توراكس مثل بخيه و پانسککمان  ، بلوكاژ بين دنده اي و هواگيري ريه را با كمک  -47

 جراح انجام مي دهد.

 جراحي  هاي اورژانس توراكس از قبيل  گذاشتن چست تيوب فعاليت مي نمايد.به عنوان پرستار اسکراب در  -49

 مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي توراكس را انجام مي دهد. -48

 مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي اورژانس توراكس را انجام مي دهد. -21

 جراحی گوارش و غدد
 اعمال جراحي گوارش و غدد را نام برده و بکار مي گيرد.وسايل اختصاصي ست ها وابسته به  -24

 وسايل اختصاصي تک پيچ اعم از اكارتورها ، كلمپ ها ، پروب ها و ديالتورها را مي شناسد و بکار مي گيرد. -22

 نحوه بکارگيري وسايل جراحي را با توجه به نوع نسج ارزيابي و بکار مي گيرد. -23

 با نحوه آناستوموزهاي  مختلف در اعمال جراحي گوارش و غدد آشنايي دارد.  -21

 به عنوان پرستار اسکراب اول در آناستوموزهاي اعمال جراحي گوارش فعاليت مي نمايد.  -25

 نحوه ي گره زدن با دست  را به كار مي بندد.  -26

 وسايل الزم در شستشوي زخم هاي جراحي گوارش را آماده و بکار مي گيرد. -27

 تجهيزات و وسايل الپاروسکوپي در اعمال جراحي گوارش را آماده ، نصب و بکار مي گيرد. -29

وسايل الپاروسکوپي را پس از استفاده به طور صحيح شستشو داده  و جهت استريليزاسيون بسته بندي مي  -28

 نمايد.

 در دوختن حفره ي شکم به جراح كمک مي نمايد. -31

ي ترميمي هرنيا  ،جراحيهاي مري ، معده ، روده كوچک ، كولون ، به عنوان پرسککتار اسکککراب در جراحي ها -34

 كيسه صفرا ، پانکراس ، انوركتال  و ... فعاليت مي نمايد.

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي  هاي اورژانس گوارش فعاليت مي نمايد. -32

 مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي گوارش را انجام مي دهد. -33

 هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي اورژانس گوارش را انجام مي دهد.مراقبت  -31

 جراحی اطفال
 

 ست هاي ظريف و تخصصي اعمال جراحي نوزادان را شناخته و بکار مي گيرد.  -35

 توجهات الزم جهت سالمت بافت هاي سالم اطفال در حين عمل را به  -36

 كار مي گيرد.

 حرارت بدن ، و گرسنگي را انجام مي دهد. حمايت نوزاد از نظر سقوط از تخت ، درجه -37

به عنوان پرستار اسکراب در جراحي هاي آترزي مري ،  آترزي مجاري صفراوي ، آنوس بسته ، آمفالوسل ، و  -39

 ... فعاليت مي نمايد.
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 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي  هاي اورژانس اطفال فعاليت مي نمايد. -38

 مل جراحي اطفال را انجام مي دهد.مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از ع -11

 مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي اورژانس اطفال را انجام مي دهد. -14

 ارتوپدي و اعصاب

 ست هاي خاص اعمال جراحي ارتوپدي را بشناسد وبکار گيرد. -12

 وسايل برقي مربوط  به اعمال جراحي هاي ارتوپدي را بشناسد و بکارگيرد. -13

 جراحي هاي ارتوپدي را بشناسد و بکارگيرد.پروتز هاي خاص  -11

 اكارتورهاي مختلف جراحي هاي ارتوپدي را بشناسد و بکارگيرد. -15

 پوزشينهاي مورد نياز اعمال جراحي ارتوپدي براي بيمار انجام دهد. -16

 طرز كار با فيکساتورهاي خارجي و داخلي ارتوپدي را بشناسد و بکارگيرد. -17

 را بشناسد و به ترتيب بکار گيرد. تجهيزات تعبيه ي پيچ در استخوان -19

 وسايل گچ گيري و آتل بندي براي بيمار بکار گيرد. -18

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي هاي اورژانس ارتوپدي فعاليت مي نمايد. -51

 مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي اورژانس ارتوپدي را انجام مي دهد. -54

 

 بشناسد وبکار گيرد. ست هاي خاص اعمال جراحي اعصاب را -52

 اكارتورهاي مختلف جراحي هاي اعصاب را بشناسد و بکارگيرد. -53

 پروتز هاي خاص جراحي هاي اعصاب را بشناسد و بکارگيرد. -51

 وسايل بند آوردن خونريزي در اعمال جراحي اعصاب را آماده سازد و بکار گيرد. -55

 طرق بکارگيري داروها جهت اعمال مختلف را گزارش دهد. -56

 رقي مربوط  به اعمال جراحي هاي اعصاب را بشناسد و بکارگيرد.وسايل ب -57

 پوزشينهاي مورد نياز اعمال جراحي اعصاب براي بيمار انجام دهد. -59

 انواع جراحي هاي كرانيال ،نخاعي را ذكر نمايد. -58

 مراقبت قبل و بعد از عمل جراحي هاي اعصاب را به طور صحيح  انجام مي دهد. -61

 عروقي و هولدرهاي مربوطه اشنا بوده و آنها را بکار گيرد.با كليپس هاي پوستي و  -64

 تجهيزات جراحي برش استخوان جمجمه را به ترتيب استفاده نموده و با روش كار آنها آشنا باشد.  -62

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي لومبار المينکتومي فعاليت مي نمايد. -63

 ت مي نمايد.به عنوان پرستار اسکراب در جراحي ديسکتومي فعالي -61

به عنوان پرستار اسکراب در جراحي لومبار ديسکسکوپي  ، سرويکال ديسکتومي ،لومبار ديسکتومي فعاليت  -65

 مي نمايد.

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي كرانيوتومي فعاليت مي نمايد. -66

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي اورژانس فعاليت مي نمايد. -67

 

 يورولوژي

 اعمال جراحي اورولوژي را بشناسد وبکار گيرد.ست هاي خاص  -69

 وضعيت هاي مختلف اعمال جراحي روي سيستم ادراري تناسلي را بکار گيرد. -68

 پره و دره در اعمال جراحي سيستم ادراري تناسلي را با كيفيت مطلوب انجام دهد. -71

 وسايل برداشتن دنده در اعمال جراحي كليوي را به ترتيب آماده وبه كار گيرد. -74

 ار كاتترها و درنهاي سيستم ادراري را ارزيابي و آنها را براي بيمار بکار گيرد.ك -72

 تجهيزات و و سايل و غيره را قبل از عمل آندوسکوپي سيستم ادراري شناسايي ،آماده و بکارگيرد. -73

 برقراري شستشوي سيستم ادراري را انجام دهد. -71

 ت مي نمايد.به عنوان پرستار اسکراب در جراحي سيستم ادراري فعالي -75

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي اورژانس سيستم ادراري فعاليت مي نمايد -76

 با مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي سيستم ادراري آشنايي دارد. -77

 با مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي اورژانس سيستم ادراري آشنايي دارد. -79

 جراحی قلب و عروق

 ي جايگذاري ،و كاربرد فيلتر اجوف تنهايي آشنايي دارد.با نحوه  -78

 انواع جراحي هاي قلب را ذكر نمايد. -91

 با تجهيزات مورد نياز نظير درجراحي قلب و عروق دستگاه باي پس و ... آشنايي دارد. -94

 روش ها و مزاياي استفاده از تجهيزات كمک بطني را   -92

 شرح مي دهد.

 صنوعي را توصيف نمايد.مزايا و معايب انواع دريچه هاي م -93

 مراقبت قبل و بعد از عمل تعويض دريچه قلبي را به طور صحيح  انجام مي دهد. -91

 مراقبت قبل و بعد از عمل ترميم دريچه قلبي را به طور صحيح انجام مي دهد. -95

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي باي پس كرونري فعاليت مي نمايد. -96

 PDAر.آنومالي هاي مادرزادي قلبي )نظي -97

 كوآركتاسيون آئورت و.....(را توضيح مي دهد. -

 نحوه ي جراحي هاي ترميم آنومالي هاي مادرزادي قلب را توضيح مي دهد. -99

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي ترميم آنومالي هاي مادرزادي قلب وعروق فعاليت مي نمايد. -98

 با ست مورد استفاده در جراحي قلب و عروق آشنايي دارد. -81
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 و نشانه هاي انوريسم شرياني را توضيح مي دهد. عالئم -84

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي آنوريسکتومي فعاليت مي نمايد. -82

 به عنوان پرستار اسکراب در جراحي اورژانس قلب وعروق فعاليت مي نمايد. -83

 با مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحي اورژانس قلب و عروق آشنايي دارد. -81

 

، پرسککنل بيهوشککيال و اتاق عمل ارتبافال ط مناسککب بين دنده اي  و هواگيري ريه را با كمک جراح  راحان -85

 ارزيابي و انجامه كار  مي دهد. 

 نام بيمار را با پرونابي ده وليست عمل و دستبند مشخصات كنترل مي كند. -86

رد نياز )مانند اجازه عمل پرونده  بيمار را قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارک پزشککککي مو -87

،آمادگي هاي عمل ، داروهاي قبل از عمل ، عدم داشککتن وسککايل مصککنوعي و زيور آالت و........ بررسککي مي 

 نمايد.

 اطالعات الزم در مورد كليه قسمت هاي اتاق عمل را داراست. -89

 تعداد  اتاق عمل  را مي داند. -88

 تعداد اسکجول و مشخصات آن ها را مي داند. -411

 بيهوشي و جراحي را مي شناسد. همکاران -414

 از شرح وظايف پرسنل آگاهي دارد. -412

 با روش هاي استريليزاسيون و ضدعفوني و نحوه بکار گيري آنها آشنايي دارد. -413

 از وجود لوازم و امکانات مورد نياز  اعمال جراحي وكمبود ها آگاهي دارد. -411

عمل را   قبل و بعد  از جراحي و همچنين در وسايل جراحي  و استفاده مناسب از آن ها توسط پرستار اتاق  -415

 هنگام نظافت كردن كنترل  مي نمايد.

 در صورت نقص در وسايل گزارش مي دهد. -416

 اتاق عمل را از نظر نور كافي ، سيستم برق رساني ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاكيزگي كنترل مي نمايد. -417

 بر عملکرد پرسنل خدماتي نظارت كامل دارد. -419

 تحويل و تحول دراتاق عمل حاضر مي شود.به موقع جهت   -418

 اتاق عمل را به دقت تحويل گرفته ونکات مهم را يادداشت مي كند. -441

 

 هنگام تحويل گرفتن اتاق عمل به حفظ حريم بيمار در اتاق عمل توجه دارد.  -444

 در جريان كليه امور اتاق عمل مي باشد. -442

 را بررسي مي نمايد.تحويل وسايل  مخصوص جراحي طبق نظر جراح به اتاق عمل    -443

ستان را  -441 شدن آن را طبق نظر بيمار شده از بدن بيمار )پيچ و پالک( به بيمار يا معدوم  سايل  خارج  تحويل و

 بررسي مي نمايد.

 تناسب  وسايل جراحي در اتاق عمل با نوع جراحي را بررسي مي نمايد.  -445

 سرم بيمار و اتيکت هاي مربوطه را بررسي مي نمايد.  -446

 ز ارشات پرستاري جهت تحويل بيمار به اتاق عمل را بررسي مي نمايد.كامل بودن گ -447

 ثبت شرح عمل به طور كامل در پرونده را بررسي مي نمايد. -449

 ثبت كدجراحي و بيهوشي در پرونده را بررسي مي نمايد. -448

 ثبت نوع عمل جراحي و  نوع بيهوشي در پرونده را بررسي مي نمايد -421

 ک جهت بيوپسي را بررسي مي نمايدمهمور شدن برگه پرشده توسط پزش  -424

ضافي ديگر در هنگام ورود به اتاق  -422 شتن لباس ا سري ، دمپايي و ندا ستبند ، كاله يا رو يمار را از نظر گان ، د

 عمل بررسي مي نمايد.

 درج راست ويا چپ بودن اندام را برروي  دستبند و پرونده بيمار را بررسي مي نمايد. -423
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