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 نشجویی:ره داشما                                                           ادگی: خانوم نام و نا

 امام رضا)ع( :زیمورآمحل کان ستاربیمام نا                                                                  6931 ورودی :

 امضاء:                                         زی:مورآکا و پایان  وعیخ شررتا

 

......................................................................................................................................................................................................... 

 مهر و امضاء:                                                  سرپرستار  اتاق عمل: ات و نظر اتپیشنهاد

 

......................................................................................................................................................................................................... 

 )مربی و عضو هیات علمی گروه تکنولوژی اتاق عمل( جناب آقای کاوی مربی محترم: 

 )مربی و عضو هیات علمی گروه تکنولوژی اتاق عمل( جناب آقای کاویسرکار خانم سوخک و تدوین: 

 8931 شهریور

 امضاء: 

Log Book   

 "اتاق عمل تکنولوژي دفترچه ثبت عملی فعالیت هاي روزانه دانشجویان کارشناسی"

 1کارآموزي تکنیک اتاق عمل 
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  اهداف کلی :

گیرتری انجام خواهد  دتنشجو تحت نظارت مستقیم استاد مربوطه وظایف فرد سیار را به نحو چشمدر این دوره 

) اورولدویی  زندان  داد و به عنوان فرد اسکراب در فیل  جراحی های عمومی و برخی از جراحی های اختصاصی 

مراحل پدییر  عالوه بر آن اطفال و ...( وارد می شود و به عنوان اسکراب اول یا دوم ایفای نقش خواه  داشت. 

 .بیمار  پیگیری تست های تشخیصی و آزمایشگاهی و ... و رفع کمبودهای موجود را به عه ه خواه  گرفت

 اهداف اختصاصی: 

 پس از اتمام دوره دانشجو بتواند: 

  . اتاق عمل را جهت شروع جراحی آماده نمای 

  رعایت کرده وانجام ده .نظم وترتیب واولویتها را طبق آنچه بطور نظری آموخته 

 . بیمار را تحویل گرفته وپرون ه  او را کنترل ومطالعه نمای 

 . وسایل برقی وغیر برقی اتاق عمل را بطور صحیح بکار گیرد وکاربرد هریک را بیان کن 

 )وسایل وتجهیزات اعمال جراحی عمومی را بکارگیرد. ) استریل یا غیر استریل 

 درمصرف وسایل صرفه جویی نمای.  

  بعنوان فرد سیر کولر در اتاق عمل فعالیت نمای. 

 . بعنوان فرد استریل درتیم جراحی همکاری نمای 

 ینگ را رعایت وطبق یک تکنیک عملی انجام ده .اصول اسکراب 

  نهایی(  –موضع عمل را پرپ یا ض  عفونی نمای  ) اولیه 

 . به تیم استریل گان ودستکش بپوشان 

 جام ده .دراپینگ را بطور صحیح ان 

 . وسایل وتجهیزات میزعمل را براساس اولویت واستان ارد بچین 

 . درپایان جراحی پوست را بخیه وناحیه عمل را پانسمان کن 

  مورد نیاز جراح را به موقع وصحیح در اختیار وی قرارده .وسایل 

 . پس از اتمام عمل  کلیه وسایل داخل ست را کنترل وبه قسمت شستشو تحویل ده 

   عفونی اتاق را قبل   حین و بع ازعمل انجام ده .ض 

 . با انواع  نخهای جراحی آشنایی  داشته وتفاوتها وکاربرد هریک را توضیح ده 

  . اتاق عمل را جهت جراحی بع آماده نمای 
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 تکالیف دانشجو:    

 شرکت فعال دربحثهای گروهی -

 ه توسط استادشرکت فعال درکنفرانس ها با عناوین تعیین ش  -

 ارائه یک مقاله از ج ی ترین یورنال ها -

 ها به استاد مربوطه ارائه ج ول فعالیت -

 الزم بذکراست که:

 محاسبه میگردد. 02نمره این کارآموزی از -

 نحوه ارزشیابی:

 نمره  6                                   صفات عمومی 

 نمره 02                                 صفات اختصاصی 

 نمره 0                                     کنفرانس 

Post test                                     0  نمره 

 نمره 0                          ارزشیابی دانشجو توسط سرپرستار بخش
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 صفات عمومی

 همیشه اهداف رفتاری

0 

 اغلب

57/  

 گاهی

7/  

 بن رت

07/  

  غیرقابل

         

 قبول

 مشاه ه نش 

-- 

توضیحات درمواردمنفی 

اق ام وپیگیری مربی 

 ذکرشود

 وقت شناسی:

حضور وخررو  وی ازبشرد درسراع   .6

 مقررانجام می گیرد.

 بموقع تکالیف خود را تحویل میدهد .2

وسایل وتجهیزات درزمان مناسر  وبرا  .9

 نظم وترتی  آماده می نماید.

 انجام میدهدبه موقع وظایف محوله را  .4

درسازماندهی فعالی  ومردیری  زمران  .5

 مهارت دارد.

 داشتن پوشش مناسب:

ازپوشیدن روپوش وشلوار تنگ وکوتراه  .6

با رنگهای تندونامتعارف وعدم اسرتفاده 

 از جوراب اجتناب می کند.

ازپوشیدن مناس  دراتاق عمل متناس   .2

با مقرررات آموزشری م محریا برالینی 

ومررروازیر شررررعی اسرررتفاده مررری 

نماید.)رعای  حجراب وپوشرد کامرل 

موهام نداشتر آراید وزیرورآتت بجرز 

حلقه ازدوا م کوتاه وبردون ت  برودن 

 ناخر 

ازصندل ویا دمپایی قابرل شتتشرو برا  .9

پاشنه ورنگ مناس  )مشکی م قهو ه ای 

با سفید( که هنگام را رفتر تولید صردا 

 نمی کند استفاده می نماید.

از تگ با کارت شناسایی معتبر با نصر   .4

برروی مقنعه درخانمها و در مورد آقایان 

 برروی جی  بات استفاده می نماید.
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 برقراري ارتباط :

اصول ارتباطی صحیح با بیمار وخرانواده  .6

 وی را رعای  می نماید.

صحیح با پزشکان عضرو اصول ارتباطی  .2

 تیم جراحی رعای  می کند.

بطور صحیح با سایر اعضاء تیم جراحری  .9

)سرپرستار و پرسنل ( ارتباط برقرارمری 

 کند.

انتقرررادات وپیشرررنهادات سرررازنده را  .4

 پذیرفته ومورد استفاده قرار میدهد.

 رعایت اصول اخالق حرفه اي :  

از اصول اخالق حرفره ای آگراهی داردو  .6

 ر می گیرد. آنها را بکا

ازحقوق بیمار آگاهی داشرته و آنران را  .2

 حمای  می کند.

بمنظررور کرراهد هزینرره هررای بیمررار  .9

 درکاربرد وسایل صرف جویی می نماید.

 مسئولیت پذیري وخالقیت :

درفعالیتهای آموزشری فعاتنره شررک   .6

 میکند.

مواردغیر استانداردرا شناسایی وجهر   .2

رفع آنها ازطریر  مربری پیگیرری مری 

 نماید.

نتب  به ایجراد موقعیتهرای یرادگیری  .9

متناس  با برنامه آموزشی بررای خرود ) 

 مانند داوطل  شدن ( اقدام می کند.

از افراد ماهر وتجربره جهر  همکراری  .4

 نظارت برفعالی  هماید دعوت می کند.

کارهای محوله را برا عالقره انجرام داده  .5

 بدنبال یادگیری کارهای جدید اس .
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 حفظ سالمت وایمنی وکنترل عفونت: 

وسایل حفراظتی جهر  حفری ایمنری  .6

وسالم  خودم بیمارو سایر اعضراء تریم 

 جراحی بکار

    می گیرد. .2

معیارهای کنترل عفون  ) رف  وآمرد م  .9

کوترراه بررودن نرراخر م شتررتر دسررتها 

 جابجایی وسایل و.....( را بکارمی بندد.

ازتجهیزات گرانقیم  جه  نگهداری از  .4

 استفاده صحیح می نماید. آنها 

 مستند سازي : 

کلیه وسایل مصرفی رادر برگه مشصوص  .6

 ثب  می کند

ثب  مربوط بره نمونره هرای پراتولو ی  .2

 راصحیح انجام میدهد.

 اعتماد به نفس :  .9

وظایف محوله را بدون اضرطراب انجرام  .4

 میدهد.

امورمحولرره را متناسرر  بررا اهررداف  .5

 کارآموزی متتقالً انجام میدهد. 

 تفکر انتقادي : 

متائل ومشکالت موجرود را شناسرایی  .6

 می کند. 

اطالعات تزم را جه  حل متئله جمرع   .2

 آوری می نماید

راه حل های مناس  براساس اولویر  را  .9

 ارائه می کند.

 مناس  تریر راه حل را انتشاب میکند.  .4
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 صفات اختصاصی
 

 اهداف اختصاصی

 

 

 

 

 بازخورد  مربی

 عالی

(0) 

 خوب

(57)/ 

 متوسط

(7)/ 

 ضعیف

(07)/ 

غیر قابل 

 (2قبول )

 

 مشاه ه نش 

درشروع  اعمال جراحی اتاق عمل را آمراده مری  -6

 نماید.

باتوجه به اولویتها وبانظم وترتی  وظایف محولره  -2

 را انجام میدهد.

بیماررا تحویل گرفته وپرونده وی را مطالعه مری  -9

 کند.

کنترل مری مواردذکرشده را با بیمار وپزشک وی  -4

 نماید.

بیماررا بنحو صرحیح بررروی تشر  عمرل قررار  -5

 میدهد.

صح  عملکرد وسرایل برقری را مرورد بررسری  -1

 قرارمیدهد.

اشکال درعملکرد وسایل برقری را گرزارش مری  -7

 نماید وجه  رفع با جایگزینی می نماید.

تجهیزات غیر برقی مورد نیاز جهر  جراحری را  -8

 بررسی می نماید.

وسایل غیر برقی را گرزارش عدم وجود یا اشکال  -3

می نمایدودرجه  تهیه با رفع یا جایگزینی آنهرا 

 پیگیری می نماید.

 درمصرف کلیه وسایل صرفه جویی می نماید. -61

درزمان استفاده از تجهیزات گرانقیمر  نهایر   -66

 دق  را بعمل می آورد.

بعنوان فرد سیرکوتر کلیه وظایف محوله را انجام  -62

 میدهد.

اسرتریل( م دسرتها را برا  بعنوان فرد اسرکراب) -69

 تکنیک عملی اسکراب می نماید.

بعنوان فرد اسکراب ) استریل( درتریم جراحری  -64

 همکاری می نماید.

موضع عمل را ضدعفونی اولیه یا نهایی)پرپ( می  -65

 نماید.
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 درپ ناحیه عمل را بطور صحیح انجام می دهد. -61

به تیم جراحی با رعای  نکات استریلیی گان می  -67

 پوشد.

راحری برا رعایر  نکرات اسرتریلیتی به تیم ج -68

 دستکد می پوشد.

وسایل وتجهیزات میز عمل را براسراس اولویر   -63

 واستاندارد می چیند.

وسایل مورد نیازرا درحریر جراحریم بره موقرع  -21

 وصحیح دراختیارجراح قرارمیدهد.

درپایان جراحی به بشیه کردن پوس  کمک مری  -26

 نماید.

اقدام می درپایان جراحی به پانتمان ناحیه عمل  -22

 نماید.

پس از اتمام جراحی کلیه وسایل داخل س   -29

 را کنترل می نماید.

ده را پس از اتمام جراحی کلیه وسایل کنترل شر -24

 به  قتم  شتتشوتحویل میدهد.

ضد عفونی اتاق ووسایل مرورد نیراز راقبرل  -25

 ازعمل جراحی انجام میدهد.

ضد عفونی اتاق ووسایل مورد نیاز راحریر عمرل  -21

 میدهد.جراحی انجام 

ضدعفونی اتاق ووسایل مرورد نیراز را پرس  -27

 ازعمل جراحی انجام میدهد.

 انواع نشهای جراحی را می شناسد. -28

 کاربرد انواع نشهای جراحی را توضیح میدهد. -23

 اتاق عمل را برای جراحی بعد آماده می نماید. -91
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 اجزاء ارزشیابی

 نمره کت  شده نمره کل موضوع ارزیابی

  نمره 1 ارزشیابی عمومی

  نمره 61 ارزشیابی اختصاصی

Post test 6 نمره  

فعالی  های آموزشی)کنفرانس 

بالینیم داروییم حضور فعال در 

 پرسد و پاسخ(

  نمره 6

ارزشیابی دانشجو توسا 

 سرپرستار بشد

  نمره 2

  21 نمره کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


