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 مقدمه
 Logbookدانشجوي گرامي  دفترچه حاضر تحت عنوان 

)LB ارورزی اتاق عمل به منظور ثبت کليه ) دوره ک

بالينی شما در طول دوره  _هاي  آموزشي فعاليت

جهت    LBطراحي شده است . اطالعات موجود در 
و حضور و غياب مورد  پايان دوره ارزشيابي 

استفاده قرار مي گيرد . لذا خواهشمند است در 
دقت خود را مبذول فرمائيد و در  تکميل آن حداکثر

آن را تحويل مربی مربوطه  وره کارآموزیپايان د
 دهيد.

دانشکده پيراپزشکی لطفا در صورت هرگونه سوال به 

 .مراجعه نماييد

 )EDOدفتر توسعه آموزش دانشکده پيراپزشکی (
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 :کلی هدف
 و صحيح اصول بکارگيري با دانشجو دوره اين در

 ENTچشم و  عرصه هايکارآموزی در عملی تجارب
 و تخصصی تئوري هايمهارت بکارگيري همچنين و

 هايتکنيک و مقررات و موازين با هاآن تطابق
 با تا آورد می بدست را فرصت اين اختصاصی
 عملکردي معايب مربی نظارت تحت مکرر،  تمرين

 هامهارت انجام در کافی تسلط و نموده رفع را
 .آورد دستب را

 رفتاری اهداف
 :باشد قادر بايد فراگير
 ضدعفونی و آماده روز ابتداي در را عمل اتاق

 .نمايد
 عمل اتاق در بيمار پذيرش مورد در نکات کليه
 .کند ارزيابی را
 را سيرکولري هايفعاليت بيهوشی شروع موقع در
 .دهد انجام ترتيب به عمل اتاق در
 به بيمار رگ در بيهوشی داروي تزريق از پس

 .دهد انجام ترتيب به را وظايفش اسکراب عنوان
 نهائی پرپ قبيل از وظايفی اسکراب حين در
 پوشاندندرپ ( و )عمل محل نهايی ضدعفونی(

 جراحی تيم به و دهد انجام را )شان با بيمار
 .نمايد کمک

 و پانسمان و بخيه مثل عمل پايان اقدامات کليه
 .گيرد بکار را غيره
 منظم و مرتب بعد هايعمل ادامه جهت را اتاق
 .نمايد

فرآيند انتقال بيوپسی را بيمار را به 
 خوبی انجام دهد.
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 نکات قابل توجه
 بوك الگ در را خود علمی و عملی تجربيات کليه
 مربی تاييد به کنيد و پيوست يا نموده و ثبت

 .برسانيد مربوطه
 الزامی کارآموزي دوره شروع از بوك الگ تکميل
 است.
 داشته همراه به اوقات تمامی در را بوك الگ

 در اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشيد
 از اطالعات ثبت از ترتيب اين به شود، اقدام آن

 باشد می توام خطا با که حافظه به رجوع طريق
 .شد خواهد پيشگيري

 در کوتاهی زمان فعاليت هر پايان در است بهتر
 داده تخصيص تکميل به عاليتف انجام محل همان
 مورد اطالعات تا شود
 باشد دسترس در سهولت به نياز
 تشخيص که زمان هر در است مجاز آموزشی گروه
 در برداري نسخه يا بررسی جهت را بوك الگ دهد

  اختيار
 .بگيرد
 و کلی اهداف به توجه با دوره اتمام از قبل

 عدم صورت در گروه سوي از شده تعيين اختصاصی
 مربوط مربی اطالع به موضوع مهارت، يک يادگيري
 .شود رسانده

مسئوليت حفظ و نگهداری دفترچه به عهده 
 قبلی اطالعات ، شدن مفقود صورت دانشجوست. در

رفت بنابراين در حفظ آن  خواهد بين از شما
  کوشا باشيد.

 
 .برسد بالينی مربی امضاي به بايد بوك الگ
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 قوانين و مقررات آموزشی
 

تا  ۷.۳۰ساعت کارآموزی از ساعت  .۱
 ۱۹.۳۰تا  ۱۳.۳۰در شيفت صبح،  ۱۳.۳۰

به بايست لذا میباشد میشيفت عصر 
 موقع در اتاق عمل حضور يابد.

يونيقرم مخصوص اتاق عمل ( داشتن دم  .۲
 (ترجيحا جلوبسته) پايی پالستيکی

قابل شستشو و راحت ، برای خانم ها 
 داشتن روپوش و شلوار و مقنعه سبز

قايان داشتن آمخصوص اتاق عمل، برای 
کاله، پيراهن آستين کوتاه و شلوار 

سبز مخصوص اتاق عمل ) همچنين  
اتيکت دانشجويی و ماسک در هنگام 

 حضور در اتاق عمل داشته باشد.
ظاهری مرتب و فاقد هرگونه داشتن  .۳

داشتن مو و ناخن نامتعارف،  آرايش
کوتاه برای جلوگيری از انتشار 

همراه نداشتن زيورآالت و  عفونت،
جواهرات و هر گونه انگشتر و ساعت 

  داشته باشد. و...)  مچی
تلفن همراه در ساعات حضور در اتاق  .۴

 عمل همراه نداشته باشد.
های آموزشی حضور مستمر در فعاليت .۵

 ديگر دانشجويان داشته باشد.
ای مناسب نسبت به رفتارهای حرفه .۶

بيمار، استاد، تيم درمان و 
 داشته باشد. جوياندانش
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تمام جلسات مربوط  در حضور دانشجو  .۷
به کارآموزی الزامی است . در هر 
دوره يک روز غيبت موجه مجاز است که 
کسر يک روز لحاظ می گردد. در صورت 
تخطی دانشجو در غيبت بيش از يک روز 

گردد و نمره تعداد کسرها دوبرابر می
نمره) کم می  ۱مربوط به انضباط (

يبت روز اول هر دوره نيز با گردد. غ
 کسر يک نمره تمام همراه است.

با جابجايی بين گروهی به هيچ وجه  .۸
 موافقت نمی گردد.

رعايت قوانين و مقررات آموزشي در  .۹
شركت ، ارائه تکاليف يادگيری، بخش

و مشارکت فعال در  ،در بحث گروهي
يادگيری و يادگيری خودراهبر از 

لحاظ  مواردی هستند که در ارزشيابی
 می شود.

 شده گرفته نظر در تكاليف كليه .۱۰
تحويل را در پايان دوره مربي  توسط

                 دهد. 
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 بر اساس چک ليست جدول ثبت گزارش روزانه
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۲          
۳          
۴          
۵          
۶          
۷          
۸          
۹          
۱۰          
۱۱          
۱۲          

۱۳          

۱۴          

۱۵          

۱۶          

۱۷          

۱۸          

۱۹          
۲۰          
۲۱          
۲۲          
۲۳          
۲۴          
۲۵          
۲۶          
۲۷          
۲۸          
۲۹          
۳۰          
۳۱          
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۳۲          
۳۳          
۳۴          
۳۵          
۳۶          
۳۷          
۳۸          
۳۹          
۴۰          

 ارزشيابی  هایچک ليست

 ارزشيابی عمومی : ۱جدول

 ۰ ۲۵/۰ ۵/۰ ۷۵/۰ ۱ موارد                                                         

         موقع به و منظم حضور ۱

مقررات تعيين  و يونيفرم رعايت ۲
 شده

     

 تيم با مناسب ارتباط برقراری ۳
   درمان

     

 صحيح و مناسب باطارت برقراری ۴
  بيمار با

     

پذيری وداشتن نگرش   مسئوليت   ۵
           ایحرفه

     

انتقاد پذيری و عدم تکرار  ۶
 اشتباهات

     

و دقت  انجام کارها با سرعت ۷
 مناسب 

     

      انجام کارها با حداقل وابستگی ۸

رعايت اصول ايمنی حين کار جهت  ۹
مار و مراقبت از خود، بي
 تجهيزات گران قيمت

     

      صرفه جويی در کاربرد وسايل ۱۰

   نمره) ۱۰(نمره نهايی 
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 و اسکراب فرد عملکرد و اصولارزشيابی  : ۲جدول
 (مهارت عمومی)سيرکولر
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موارد مورد ارزيابی          

 امتياز کسب شده
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آماده و ضدعفونی نمودن  ۱
    شيفت  ابتداي    در   عمل   اتاق

    

آگاهی از اعمال جراحی  ۲
 مربوط به اتاق خود

    

 و کوتر ، چراغ چک کردن ۳
 عملکرد نظر از ساکشن

    

 گان پشت بندهاي کردن باز ۴
 روي وي وقراردادن بيمار
 حفظ پوشش تخت با

    

  مورد   در   نکات   رعايت کليه ۵
  عمل   اتاق  در  بيمار   پذيرش 

(شناسايی بيماربه طور 
  صحيح، ...)

    

     آموزش صحيح به بيمار  ۶

 ا صفحه الکترود دادن قرار ۷
 مناسب بدن جاي در کوتر ي

 بيمار

    

 به کردن اسکراب در توانايی ۸
 روش استاندارد

    

     پوشيدن گان به روش صحيح ۹

شيدن دستکش بطور صحيح و پو ۱۰
 ترجيحًا به روش بسته 

    

ها توجه به تاريخ روی پک ۱۱
های قبل از باز کردن ست
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 جراحی 

باز کردن گاز وازلين،  ۱۲
ها و ها ، نخها، پکبطری

 ساير وسايل با روش استريل 

    

ها و شمارش گازها، سوزن ۱۳
وسايل در نقش فرد اسکراب و 

 سيار 

    

آماده نمودن ميز به طور  ۱۴
کامل، متناسب با نوع عمل و 

 کامالً استريل

    

  نهائی   انجام پرپ اوليه و ۱۵
  )  ارتوپدی(  

    

مشارکت در پوشاندن گان و  ۱۶
 دستکش به اعضاء تيم جراحی 

    

 مشارکت در انجام درپ ۱۷
  )شان   با   بيمار   پوشاندن(

    

 و کوتر و ساکشن کردن آماده ۱۸
 فيلد به هاآن فيکس کردن

 عمل

    

آماده بودن فيلد استريل در  ۱۹
شروع پروسيجر به عنوان فرد 

 اسکراب 

    

 نور و در نقش سيرکولرتنظيم ۲۰
 سياليکتيک در چراغ موقعيت

 عمل محل

    

ها در طول جراحی بازکردن نخ ۲۱
بعد از چک نمودن، قرار 

دادن بر روی يک گاز و در 
ار جراح قرار دادن در اختي

 زمان نياز

    

تشخيص نيازهای جراح در طول  ۲۲
 جراحی بطور صحيح و به موقع 

    

آماده و روشن کردن دستگاه  ۲۳
کوتر و ساکشن را در شروع 
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بستن تورنيکه در قسمت  ۲۴
ديستال اندام، تنظيم فشار 

و روشن کردن آن پس از 
دستور جراح در اعمال 

  ارتوپدی

    

 جراح نياز مورد ابزار دادن ۲۵
 روش اصولی به

    

     مشارکت در انجام اکسپوز  ۲۶

 شناخت نام و طرز کار ابزار ۲۷
  مورد نياز جراحی

    

به کار گرفتن لوازم و  ۲۸
 تجهيزات به طور صحيح 

    

دقت الزم تا پايان عمل جهت  ۲۹
 استريل ماندن 

    

 صرفی رام قرار دادن گازهاي ۳۰
 جهت تايی پنج هايرديف در

شمارش به عنوان فرد 
 سيرکولر 

    

 گازها و وسايل شمارش دقيق ۳۱
نهايی بيمار  بخيه از قبل

با صدای بلند در حضور 
 پرستار سيرکولر

    

بخيه زدن پوست با دقت و  ۳۲
 سرعت عمل 

    

  اقدامات   کليه  بکارگيری ۳۳
 و  ...)پانسمان    (   عمل   پايان 

    

کمک به جابجايی بيمار بر  ۳۴
 روی برانکارد 

    

 در اتاق فعال و مداوم حضور ۳۵
 عمل پايان تا
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کنترل کليه وسايل داخل ست    ۳۶
و تحويل به قسمت شستشو پس 

 از اتمام عمل

    

قرار دادن نمونه در محلول  ۳۷
فرمالدئيد، ثبت در دفتر و 
ه گذاشتن بر روی قفسه مربوط

 جهت ارسال 

    

  ادامه   جهت   مرتب نمودن اتاق ۳۸
  بعد   هايعمل 

    

حضور در اتاق عمل تا پايان  ۳۹
عمل (در صورت لزوم به ترک 

اتاق، به پرسنل اتاق و 
 دهد)مربی  حتمًا اطالع می

    

همکاری الزم با ديگر  ۴۰
 دانشجويان 

    

  )۲۰نمره نهايی( 

 

 تخصصی هایمهارت چک ليست ارزشيابی

 حشمتيههای تخصصی بيمارستان مهارت : ارزشيابی۳

 کارآموزی در عرصه چشم :۱-۳

د
ر
ف
ي

 

 زامتيا                        
 موارد مورد ارزيابی

۱ ۷۵/۰ ۵/
۰  

۰ 

شم را  ۱ حی چ صطالحات جرا مل ا طور کا به 
 بداند

    

حی  ۲ سزيون در جرا نوان اک به ع يوم  پترژ
 ی نقش نمايدفرد اسکراب ايفا

    

 پترژيوم رااکسزيون  جراحی ست ابزارهای ۳
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

در جراحی کاتاراکت به روش فيکو اسکراب  ۴
 نمايد

    

 فيکو روش به کاتاراکت جراحی ابزارهای ۵
  نمايد بيان را
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و از قلـم  نمايد        Prime را   فيکو   دستگاه ۶
 فيکو و نوک آن مراقبت الزم به عمل آورد

    

در جراحـــــی کاتاراکـــــت بـــــه روش  ۷
 اکستراکپسوالر اسکراب نمايد

    

ـــزار ۸ ـــی اب ـــت جراح ـــه کاتاراک  روش ب
 نمايد بيان را اکستراکپسوالر 

    

     کاربرد انواع لنز داخل چشمی را بداند ۹

 کـار بـه صحيح طور به را   چشمی   هاي   قطره ۱۰
   ردگي

    

 به )DCR( سيستورينوستومیداکرودرجراحی ۱۱
 نمايد نقش ايفای فرداسکراب عنوان

    

ــــای ۱۲ ــــت ابزاره ــــی س ــــرو جراح  داک
 و بشناســد را )DCR(  سيستورينوســتومی

  نمايد بيان را يک هر کار طرز

    

سکراب  ۱۳ نوان ا به ع نگ  حی پروبي در جرا
 ايفای نقش نمايد

    

 بشناسداحی پروبينگ را ابزارهای ست جر ۱۴
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و

    

 عمل ناحيه رده وشيلد چشمی را به کار ب ۱۵
 نمايد پانسمانبه طور صحيح  را

    

سکراب  ۱۶ نوان ا به ع شاالزيون  حی  در جرا
 ايفای نقش نمايد

    

 بشناسد را  شاالزيون جراحی ست ابزارهای ۱۷
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و 

    

سم  ۱۸ حی استرابي نوان بهدر جرا سکراب ع  ا
 نمايد نقش ايفای

    

ــای ۱۹ ــت ابزاره ــی س ــم جراح  را  استرابيس
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و   بشناسد

    

ـــه  ۲۰ ـــد قرني ـــی پيون  corneal) در جراح
transplant)نقـش ايفـای اسـکراب عنوان به 

 نمايد

    

 corneal)قرنيـه وندپي جراحی ست ابزارهای ۲۱
transplant) را يک هر کار طرز و   بشناسد  را 

  نمايد بيان

    

 جراحـــــــــــــــــــــــــــــی در ۲۲
ستی/ايريدکتومی)گلوکوم  به (ترابکولوپال
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 نمايد نقش ايفای  اسکراب عنوان

ـــــــای ۲۳ ـــــــت ابزاره ـــــــی س  جراح
کوم ستی(  گلو يدکتومی/ترابکولوپال  را )اير

 نمايد بيان را يک هر کار طرز و   بشناسد  

    

 ترميم انتروپيون و اکتروپيون جراحی در ۲۴
 نمايد نقش ايفای   اسکراب عنوان به

    

سکراب  ۲۵ نوان ا به ع تومی  حی ويترک در جرا
 ايفای نقش نمايد

    

  امتياز) ۲۵(امتياز  
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 ENT عرصه در کارآموزی: ۲-۳ 

                                                           
 موارد مورد ارزيابی

۱  ۷۵/۰ ۵/۰ ۰ 

       را نام ببرد ENTاصطالحات جراحی  ۱

 فرد نقش در آدنوتانسيلکتومی جراحی در   ۲
 نمايد وظيفه انجام اسکراب

    

   آدنوتانسيلکتومی جراحی ست ابزارهای ۳
 بيان را يک هر کار طرز و بشناسد را

  نمايد

    

 فرد عنوان سپتوپالستی به احیجر در ۴
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را   سپتوپالستی جراحی ست ابزارهای ۵
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 فرد عنوان رينوپالستی به جراحی در ۶
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را  رينوپالستی  جراحی ست ابزارهای ۷
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 فرد عنوان به پوليپکتومی جراحی در ۸
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را   پوليپکتومی جراحی ست ابزارهای ۹
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 لوک به -کالدول آنتروستومی/ جراحی در ۱۰
 نمايد نقش ايفای اسکراب فرد عنوان

    

/ آنتروستومی راحیج ست ابزارهای ۱۱
 هر کار طرز و بشناسد را   لوک -کالدول 

  نمايد بيان را يک

    

ميرنگوتومی با گذاشتن لوله   جراحی در ۱۲

 فرد عنوان ) بهPEبرابر کننده فشار (
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را    ميرنگوتومی جراحی ست ابزارهای ۱۳
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 ماستوئيدکتومی/ تيمپانوپالستی جراحی در ۱۴
 نمايد نقش ايفای اسکراب فرد عنوان به

    

 وتيمپانوپالستی  جراحی ست ابزارهای ۱۵
 هر کار طرز و بشناسد را ماستوئيدکتومی

  نمايد بيان را يک

    

     )upppاوولوپالتوفارينگوپالستی ( جراحی در ۱۶
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 نمايد نقش ايفای اسکراب فرد عنوان به

 جراحی ست ابزارهای ۱۷

 را   )  uppp ( اوولوپالتوفارينگوپالستی
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 فرد عنوان به جراحی تيروئيدکتومی در ۱۸
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را   تيروئيدکتومی جراحی ست ابزارهای ۱۹
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 فرد عنوان به سيالوليتوتومی جراحی در ۲۰
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را   سيالوليتوتومی جراحی ست ابزارهای ۲۱
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

 جراحی در ۲۲
 الرنگوسکوپی/برونکوسکوپی/ازوفاگوسکوپی

 نمايد نقش ايفای اسکراب فرد عنوان به

    

 جراحی ست ایابزاره ۲۳
   ازوفاگوسکوپی/برونکوسکوپی/الرنگوسکوپی

 بيان را يک هر کار طرز و بشناسد را  
  نمايد

    

 فرد عنوان به ريداکشن بينی جراحی در ۲۴
 نمايد نقش ايفای اسکراب

    

 را ريداکشن بينی جراحی ست ابزارهای ۲۵
  نمايد بيان را يک هر کار طرز و بشناسد

    

  امتياز) ۲۵(امتياز 
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 قلب و عروقکارآموزی در عرصه : ۳-۳

 

 

 

 

 

 

                                                           
 موارد مورد ارزيابی

۱  ۷۵/۰ ۵/
۰ 

۰ 

آشنايی با وسايل اختصاصی ست آپ قلب  ۱
 هاباز و کاربرد آن

      

آشنايی با وسايل اختصاصی ست آپ ريه  ۲
 هاو کاربرد آن

    

 آپ ست اختصاصی وسايل با آشنايی ۳
 هاآن کاربرد و  ظريف کرونر

    

آشنايی با وسايل اختصاصی ست آپ  ۴
 هادريچه و کاربرد آن

    

آشنايی با وسايل اختصاصی ست آپ قلب  ۵
 بسته

    

     CPBPآشنايی با مشخصات دستگاه  ۶

بيهوشی عمومی و  َآشنايی با تفاوت ۷
 بيهوشی قلب باز

    

های مورد آشنايی با کاربرد نخ ۸
 های قلباستفاده در جراحی

    

     آشنايی با نحوه جراحی قلب باز ۹

     آشنايی بانحوه جراحی قلب بسته ۱۰

  امتياز) ۱۰(امتياز 
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 اطفالکارآموزی در عرصه : ۴-۳

                                                           
 مورد ارزيابی موارد

۱  ۷۵/۰ ۵/
۰ 

۰ 

       حمايت از نوزاد از نظر سقوط از تخت ۱

     حمايت نوزاد از نظر درجه حرارت   ۲

های ظريف و تخصصی اعمال شناسايی ست ۳
 هاجراحی نوزادان و محافظت از آن

    

های ظريف و تخصصی اعمال بکارگيری ست ۴
 جراحی نوزادان

    

های زم جهت سالمت بافتانجام توجهات ال ۵
 سالم نوزاد در حين عمل

    

  امتياز) ۵امتياز نهايی ( 
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 ارائه کنفرانس

کنفرانس ارائه نمايد.   ۳دانشجو بايد حداقل  
، چشمهای  کنفراس ها مرتبط با تکنولوژی جراحی

ENT  با هماهنگی مربی مربوطه ارائه  قلب و عروقو
 نمايد.

 نمونه چک ليست ارزيابی مهارت های ارائه کنفرانس 

ف
ي
د
ر

 

  ارزيابی  مهارت
س
ن
ا
ر
ف
ن
ک

۱
 

 
س
ن
ا
ر
ف
ن
ک

۲
 

س
ن
ا
ر
ف
ن
ک

 
۳ 

 

   

 خير بله
کنفرانس خود را در تاريخ تعيين شده  ۱

 ارائه می دهد.
     

      به محتوای موضوع درس کامالً مسلط است. ۲

از روش های جلب مشارکت دانشجو مانند  ۳
 پرسش و پاسخ استفاده می کند.

     

از رسانه های آموزشی مناسب مانند  ٤
رد در انتقال مفاهيم تصاوير يا وايت ب

 کمک می گيرد.

     

از زبان بدن مناسب مانند برقراری  ٥
تماس چشمی با تمام مخاطبان استفاده 

 می کند.

     

به سؤاالت مطرح شده از طرف دانشجويان و  ٦
 مربی به خوبی پاسخ می دهد.

     

      ۱.٥جمع هر کنفرانس  
   ۳جمع کل  
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 جدول حضور وغياب

 حشمتيهتان بيمارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ماه

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بهمن

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اسفند

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ فروردين

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ارديبهشت

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ خرداد

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ تير

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 
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 ):امتياز ۱۵ارائه تکاليف (

های مراقبتی و گزارش روزانه در مورد فعاليت
 مورد ۵حداقل  کتبی)-های فراگرفته (شفاهیآموزش
 .ضميمه الگ بوک نمايدرا 

ارائه کنفرانس و و شرکت در آزمون پرسش و پاسخ  
 نمره)  ۷(

 نمره) ۳کالب (ارائه ژورنال 
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 نحوه ارزشيابی: 

 متيازا مورد انتظار  امتياز نحوه ارزشيابی

  ۱۰ (ارزشيابی عمومی) ۱جدول 

 و (ارزشيابی اصول ۲جدول 
 سيرکولر) و اسکراب فرد عملکرد

۲۰  

های (ارزشيابی مهارت ۳جدول 
 تخصصی)

  ۲۵ شمچ

ENT ۲۵  

  ۱۰ لبق

  ۵ لاطفا

  ۵ دورهگزارش  تکاليف

پرسش و /کنفرانس
 پاسخ

۷  

  ۳ کالبژورنال 

  ۱۰ به بيمارآموزش 

  ۱۲۰ نمره نهايی 
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 آموزش به بيمار

مراقبت از بيمار در اتاق عمل در راستای حفظ 

امنيت و آسايش در اتاق عمل برای بيمار و همکاری 

بين پرسنل اتاق عمل و تنظيم برنامه اسکراب و 

-باشد. همچنين پيگيری برنامه مراقبتسيرکولر می

های قبل از عمل در بخش در زمينه اطالع رسانی در 

ل جراحی و ايجاد اعتماد و تقويت مجدد زمينه عم

توانايی مؤثر بر نتيجه عمل جراحی نظير شرکت در 

باشد . در ضمن بايد شأن و برنامه مراقبت می

احترام بيمار حفظ شود همچنين استانداردهای 

مراقبت جراحی و شناسايی عوامل خطرزای موجود 

برای بيمار به منظور کاهش خطر جراحی بايد صورت 

 گيرد.

 مراقبت از بيمار در طول عمل جراحی :

o کاهش اضطراب 

o  جلوگيری از صدمه هنگام وضعيت دادن

 در طول عمل جراحی

o  محافظت از بيمار در مقابل صدمه يا

 آسيب

o حمايت بيمار 

o پايش و مراقبت از عوارض احتمالی 
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محيط اتاق عمل ممکن است به نظر  : کاهش اضطراب

ناساندن بيمار سرد، بی روح و ترسناک باشد ش

افراد، صدا کردن بيمار به اسم به صورت گرم و 

دوستانه بطور مکرر و پاسخ گويی به سؤاالت بيمار 

شود . گفتن ساير جزئيات به باعث آرامش او می

بيمار در آماده سازی و کسب تجربه و کنترل خود و 

 کند.مشارکت در وقايع کمک می

ل جلوگيری از صدمه هنگام وضعيت دادن در طول عم

جهت جلوگيری از احتمال عدم راحتی بيمار   جراحی:

و صدمه به عروق و اعصاب و مناطق استخوانی بايد 

 عوامل زير در نظر گرفته شود:

* بيمار در وضعيت خوابيده يا بيداری بايستی در 

 ترين وضعيت ممکن قرار گيرد.راحت

 * محل عمل بايستی کامالً در معرض ديد باشد.

و ايجاد فشار به قسمتی از بدن، * وضعيت نامناسب 

ها ممکن است منجر به استفاده از رکاب يا تراکشن

 اعمال فشار به مسير عروقی شود.

* فشار بازوها به قفسه سينه يا فشرده شدن دور 

قفسه سينه يا گردن می تواند منجر به انسداد 

 تنفسی شود.
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* از فشار آوردن به روی اعصاب بايد جلوگيری شود 

ها يا پاها ممکن ها، دستنامناسب بازو و وضعيت

 است منجر به فلج يا صدمه به اعصاب شود.

* امنيت بيماران بايستی حفظ شود خصوصًا بيماران 

 الغر، مسن  و چاق 

* قبل از القای بيهوشی بيمار بايستی آرامش کامل 

 را بدست آورده باشد.

 محافظت از بيماران در مقابل صدمه يا آسيب : -

ق ايجاد يک محيط امن می توان امنيت بيمار از طري

را تأمين نمود. همچنين بايد صحت اطالعات بيمار 

را تأييد کرد و برگه ويژه عمل را تکميل کرد. 

تکنيک آسپتيک را نيز بايد کامًال رعايت کرد. 

گزارشات پرونده در مورد نکات زير بايد مجددًا 

 کنترل شود:

حی به همراه * رضايت نامه صحيح برای عمل جرا

 امضای بيمار

* اوراق کامل مربوط به سابقه بهداشتی و معاينه 

 فيزيکی

 * نتايج مطالعات تشخيصی

 * آلرژی ها
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همچنين جلوگيری از وارد آمدن ضربه و صدمه شامل 

-های کنار آن میهای تخت و نردهاستفاده از محافظ

باشد و بيمار بيهوش را نبايد به هيچ عنوان تنها 

 گذاشت.

کات مربوط به پيشگيری از سوختگی الکتريکی محل ن

کوتر را نيز بايد در نظر داشت و زير بيمار حتمًا 

 بايد خشک باشد.

به علت از دست دادن هوشياری در  حمايت بيمار : -

طول بيهوشی، بيمار نياز به محافظت و حمايت 

بيشتری دارد. حمايت بيمار در اتاق عمل شامل حفظ 

انی و حفظ حقوق و احترام آسايش فيزيکی و رو

باشد. از ايجاد سروصدا بايد اجتناب کرد بيمار می

راجع به بيمار حتی در موقع بيهوشی از نظر ظاهر، 

شغل، درآمد و وضع عادی نبايد صحبت کرد. و کالً 

 اطالعات بيمار را محرمانه نگه داشت.

از مسئوليت  پايش و مراقبت از عوارض احتمالی : -

تخصص بيهوشی است که عوارض را های جراحی و م

کنترل کنند ولی پرستار اتاق عمل نقش مهمی را در 

کند . بايد عالئم کنترل عوارض احتمالی ايفا می

حياتی و برخی عالئم مانند تهوع، استفراغ، 

آنافيالکسی، هيپوکسی، هيپرترمی، هيپوترمی و 

انعقاد منتشر داخل عروقی را در نظر داشت. حفظ و 

يک آسپتيک از وظايف همه پرسنل تيم رعايت تکن

 باشد.جراحی می
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به محض ورود بيمار به اتاق عمل و  دانشجوی عزيز:
قبل از بيهوش شدن او، الزم است پس از برقراری 
ارتباط کالمی و دوستانه (مانند احوالپرسی)، 

 آموزش های ذيل با زبان ساده انجام گردد.

ی قرار شما تحت بيهوشی يا بی حس خانم/آقای....
خواهيد گرفت، بنابراين هيچ دردری حين جراحی 

 نخواهيد داشت.

با محلول ضدعفونی کننده مانند بتادين محل عمل 
های روی پوست از بين شود تا ميکروبتميز می
 بروند.

با پارچه های تميز تمام قسمت های بدن شما به جز 
 شود.محل عمل، پوشانده می

)، فقط پرسنل هم (در جراحی هايی مانند هموروئيد
جنس با شما در اتاق حضور دارند و رفت و آمدهای 

 شود.اضافی به اتاق انجام نمی

شويد و در صورت داشتن پس از عمل به بخش منتقل می
 درد، مسکن دريافت خواهيد کرد.

بعد از عمل تا زمانی که به شما اجازه خوردن و 
 آشاميدن داده نشده است؛ چيزی نخوريد.

به منظور پيشگيری از عوارض هرچه  بعد از عمل
 سريعتر با موافقت پزشک معالجتان حرکت کنيد.

(در جراحی هايی مانند هرنی)، تا دو ماه از 
 برداشتن اجسام سنگين خودداری کنيد.

روز، بعد از عمل  ۷-۱۴ها بين برای کشيدن بخيه
بسته به نظر پزشک، به مطب يا درمانگاه مراجعه 

 کنيد.

سرشار از پروتئين و ويتامين آ و  از مواد غذايی
سی برای التيام سريعتر زخم استفاده کنيد (انواع 

 گوشت، لبنيات،جگر، ميوه های زرد و نارنجی).
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