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 بخش   :رات درون با مقرط تبادر ارنشجو داظایف ح وشر

 ن ماو زیابدر بخش حضووج در خرای ورود و بره تعیین شدن مازست طبق انشجو موظف دا

 عایت نماید.ا را و  ... رغذی و چاف صرو شی زموی آبرنامه هار در حضوای بره تعیین شد

  بخش شرکت نماید.ل تحوو ری نه تعویض نوبت کاارش روزاگزدر 

 ده ستفام اعدو شتن ناخن دانگه ه نشجو )کوتاداعرفی و شرعی ن سته متناسب با شأی آراظاهر

ل کنترل صوا-ه نشکددابط اپوششی مناسب بر طبق ضو-شته باشد. و  ...دایش ت، آراالرآیواز ز

 عایت نماید .ربه نحو صحیح  راباله زتفکیک و عفونت 

  عایت را رصرفه جویی ل صواسیجرها وپرای جرای ابرزم الت ماوملزو سایل ده از وستفادر ا

 نماید.

   ل /مسئور بالینی /سرپرستاد ستااز اسایلده از وستفاایا و سیجر وهر گونه پرای جراجهت

به را ید. تکالیف محوله نماا جرایر نظر مربی را زسیجرها وکلیه پرده و نموزه جاابخش کسب 

 هد .دتحویل م و نجااموقع 

  بخش تحت هر وج از ست .خرامی الززی امورآبه کاط مربوت جلسام تمادر نشجو ر داحضو

 مربوطه میسر میباشد.د ستاز از افقط با کسب مجوان عنو

 درس: شرح

 به الزم، مهارت و دانش کارگیري به با و شود می آشنا اورژانس عمل اتاق در مددجویان نیازهاي با دانشجو کارآموزي، این در

 به است قادر و پرداخت خواهد ثانویه صدمات از پیشگیري و مددجو حیات حفظ جهت مناسب و مقتضی اتخاذ تصمیم

 نماید. اداره عمل از بعد و حین قبل، را بیمار و نموده فراهم را عمل جراحی مقدمات سرعت،

 

  : اورژانس عمل اتاق در کارآموزی در یادگیری اهداف

 :باشد زیر موارد انجام به قادر که رود می انتظار دانشجو از عملی، واحد این گذراندن از پس

 جراحی عمل انجام مراحل تمامی در آسپتیک اصول رعایت 1-

 جراحی عمل شروع جهت عمل اتاق نمودن تجهیز و آماده 2-

 جراحی عمل انجام براي نیاز مورد تجهیزات و وسایل نمودن فراهم 3-

 عمل براي نیاز مورد مواد یا و خون دارو، نمودن فراهم 4-

 ریکاوري( و عمل اتاق به ) آنان ایمن انتقال و بیمار پرونده کنترل و مطالعه با همراه بیماران اصولی گرفتن تحویل 5-
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 جراح نظر طبق بیمار به دادن پوزیشن در همکاري 6-

 آنها از نگهداري توانایی و عمل اتاق برقی غیر و برقی وسایل صحیح بکارگیري 7-

 سیار فرد عنوان به پروسیجر شروع و استریل فیلد سازي آماده جهت جراحی تیم به کمک 8-

 ..( و ثانویه و اولیه پرپ ، سونداژ) عمل شروع جهت بیمار کردن آماده 9-

 علمی تکنیک یک طبق آن انجام و اسکرابینگ اصول رعایت 11-

 اسکراب یا استریل فرد عنوان به جراحی تیم با همکاري 11-

 صحیح طور به بیمار و اثاثیه (درپ)پوشاندن 12-

 استاندارد و اولویت اساس بر تجهیزات و وسایل چیدن و عمل میز کردن آماده 13-

 جراحی هاي ست از مناسب استفاده و جراحی وسایل بندي طبقه با آشنایی 14-

 اسکراب فرد عنوان به جراح به نیاز مورد وسایل صحیح و موقع به دادن قرار اختیار در 15-

 جراحی عمل انجام حین در اکسپوژر و هموستاز انجام به کمک 16-

 ،کنترل الزم هاي شمارش انجام ، زخم پانسمان پوست، کردن بخیه )  جراحی عمل پایان در الزم هاي فعالیت انجام 17-

 ( ... و شستشو قسمت به تحویل و وسایل

 جراحی حین در شده برداشته هاي نمونه از مراقبت 18-

 (جراحی عمل از بعد و حین قبل،) بیمار براي آوري جمع هاي سیستم و ها درن کاتترها، صحیح بکارگیري 19-

 (اسکراب یا و سیرکوالر فرد نقش در) جراحی تیم نیازهاي نمودن برآورده و عمل اتاق شرایط مداوم ارزیابی و مشارکت 21-

 ... و بیماران ، مربیان ، جراحی تیم اعضاي با اي حرفه مؤثر تعامل و ارتباط 21-

 تجهیزات و ابزار عمل، اتاق مختلف هاي قسمت گندزدایی و ضدعفونی اصول با آشنایی 22-

 شده متولد تازه نوزاد از مراقبت 23-

 بیمار پرونده در ثبت انجام به کمک 24-
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 دانشجویان در محیط های بالینیصفات عمومی 

 امتیاز معیارها صفات عمومی
 همیشه

1 

 اغلب

75/1 

 گاهی

5/1 

 بندرت

25/1 

 غیرقابل قبول

 صفر

 مشاهده نشد

- 

 اتاق عملحضور بموقع در -1 وقت شناسی

 انجام بموقع وظایف محوله -2

 ارائه بموقع تکالیف محوله -3

 نداشتن غیبت -4

      

 پوشیدن یونیفرم مناسب : -5 وضعیت ظاهر

نداشتن آرایش و عدم استفاده از زیور آالت )خانم ها( و عدم استفاده از آرایش  -6

 غیر متعارف صورت و مو) آقایان(

 نصب کارت شناسایی معتبر روي مقنعه )خانم ها( و جیب باال )آقایان( -7

      

 ي الزم به بیمار و خانوادهارائه دانش ، اطالعات و راهنمائیها -8 رعایت اصول اخالقی

 در اتاق عملمحرمانه نگهداشتن اطالعات مربوط به بیمار  -9

      

رعایت اصول 

 ارتباطی

برقراري ارتباط صحیح و توأم با ادب با بیمار و خانواده براساس نیاز و  -11

 متناسب با سطح درک آنها

 همکارانؤدبانه و احترام آمیز با پرسنل و همکاري و رفتار م -12

 همکاري و رفتار مؤدبانه با مربی و همکالسی ها -13

      

 احساس مسئولیت در قبال نیازهاي آموزشی بیمار و انجام اقدام مناسب -14 مسئولیت پذیری

 شرکت فعال در کلیه فعالیتهاي آموزشی -15

 ارائه گزارش و مستندات بطور صحیح -16

      

 نظردر موقعیتهاي چالش برانگیزقدرت اظهار  -17 اعتماد به نفس

 انجام امور محوله بدون اضطراب و وابستگی و به شکل صحیح -18

      

       در نظر گرفتن اولویت ها در حل مشکالت و ارائه مراقبتها - -19 تفکر انتقادی

       پذیرش انتقادات وارده و تالش در جهت اصالح آنها -21 انتقاد پذیری

 برنامه ریزي جهت انجام امورمحوله با در نظر گرفتن اولویت ها -22 نظم و دقت

 دقت در انجام امور محوله -23

      

 تمایل به یادگیري مهارتهاي جدید و تقویت مهارت هاي کسب شده -24 عالقه مندی

 انجام امور باعالقه و رضایت و به شکل داوطلبانه -25

 استفاده موثر و مفید از ساعت کارآموزي -26

      

حفظ ایمنی ، خلوت 

 و کنترل عفونت

 privacyرعایت اصول  -27

 بررسی ایمنی محیط و بکارگیري تدابیر ضروري -28

( و کوتاه  effective hand washingشستشوي موثر دستها ) -29

 نگهداشتن ناخن

 رعایت اصول و مقررات کنترل عفونت -31
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 صفات اختصاصی

اغلب  (6)همیشه  اهداف رفتاری

(57/0) 

 گاهی

(7/0) 

 بندرت

 (2/0) 

غیرقابل قبول  

 )صفر(

 مشاهده نشد

کلیه ي نکات در مورد پذیرش بیمار در اتاق عمل را  -1

 ارزیابی  می کند.

بیماررا از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل  -2

 جراحی بررسی می نماید.

در موقع شروع بیهوشی فعالیت هاي سیرکولري  را در  -3

 به ترتیب انجام می دهد. اتاق عمل

پس از تزریق داروي بیهوشی در رگ بیمار بعنوان  -4

 اسکراب وظائفش را به ترتیب انجام می دهد.

با نیاز هاي مددجویان در اتاق عمل اورژانس آشنایی  -5

 دارد.

با اتکا به دانش و مهارت خویش  در شرایط اورژانس  -6

 جهت حفظ حیات مددجو  تصمیم مناسب می گیرد.

یط اورژانس به سرعت مقدمات عمل جراحی را در شرا -7

 فراهم می نماید.

در شرایط اورژانس قادر است بیمار را حین ، قبل و بعد  -8

 از عمل اداره نماید.

 اتاق عمل را براي جراحی هاي اورژانس آماده می کند -9

تجهیزات و پک مورد نیاز براي عملهاي اورژانسی را  -11

 اماده می کند

سیرکوالر در عمل هاي اورژانسی به به عنوان یک فرد  -11

 خوبی ایفاي نقش می کند

به عنوان یک فرد اسکراب در عمل هاي اورژانسی به  -12

 خوبی ایفاي نقش می کند.

وساااایل حفاظتی جهت حفظ ایمنی وساااالمت خود،  -13

 بیمارو سایر اعضاء تیم جراحی بکارمی گیرد

 اورژانس آماده می کندجراحی  بیمار  را براي اعمال -14

نده -15 به طور صاااحیح  پرو مال اورژانس را  مار براي اع بی

 تکمیل می نماید

مراقبت هاي قبل، حین و بعد از عمل جراحی اورژانس  -16

 را به طور صحیح انجام می نماید

 موضع عمل را ضدعفونی اولیه یا نهایی)پرپ( می نماید. -17

 درپ ناحیه عمل را بطور صحیح انجام می دهد. -18
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 .لیی گان می پوشدبه تیم جراحی با رعایت نکات استری -19

ستکش می  -21 ستریلیتی د به تیم جراحی با رعایت نکات ا

 پوشد.

یت  -21 مل را براساااااس اولو یل وتجهیزات میز ع وسااااا

 واستاندارد می چیند.

وسااایل مورد نیازرا درحین جراحی، به موقع وصااحیح  -22

 دراختیارجراح قرارمیدهد.

 درپایان جراحی به بخیه کردن پوست کمک می نماید. -23

 جراحی به پانسمان ناحیه عمل اقدام می نماید.درپایان  -24

پس از اتمام جراحی کلیه وسایل داخل ست را کنترل  -25

 می نماید.

پس از اتمام جراحی کلیه وساااایل کنترل شاااده را به   -26

 قسمت شستشوتحویل میدهد.

قبل ازعمل  وساااایل مورد نیاز را ضاااد عفونی اتاق و -27

 جراحی انجام میدهد.

سایل مورد -28 نیاز را پس ازعمل جراحی  ضدعفونی اتاق وو

 انجام میدهد.

 انواع نخهاي جراحی را می شناسد. -29

 کاربرد انواع نخهاي جراحی را توضیح میدهد. -31

 اتاق عمل را براي جراحی بعد آماده می نماید. -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


