باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم ـ دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

کارنامه عملکرد بالینــــــی
ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی  /ورودی  :اتاق عمل

دانشجوی عزیـــــز :

این دفترچه حاوی دستورالعمل هایی است که شما تا پایان دوران کارآموزی و کارآموزی در
عرصه خود بایستی آنها را انجام و صحت انجام هر مهارت توسط مربی مربوطه تأیید و امضاء
گردیده باشد .لذا با توجه به دستورالعمل های ذکر شده در هر بخش سعی نمایید مهارت ذکر
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 7ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال جنرال

شده را انجام و در پایان دوره به امضاء مربی مربوطه برسانید .لازم به ذکر است که دفترچه
تکمیل شده دستورالعمل ها جهت ارزیابی پایان ترم و فارغ التحصیلی شما ضروری می باشد.

موفق باشیـــد

 8ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال جنرال

 9ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال

تذکر : 1

یورولوژی

احتمال دارد که موقعیت انجام یکی از دستورالعمل ها در بخش دیگری فراهم آید .در این

 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال

صورت دانشجو می تواند دستورالعمل را در بخش دیگر انجام دهد.

یورولوژی.
 00ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال چشم

تذکر : 2

کلیه دستورالعمل ها بایستی مشاهده و در صورت اجرای صحیح به امضاء برسد.
 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال چشم.
تذکر : 3

از مربیان محترم تقاضا می شود در محل امضاء نام خود را نیز به طور خوانا ذکر نمایند.

 01ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال زنان.
 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال زنان.

کارآموزی در عرصه اتاق عمـــل ()2

کارآموزی در عرصه اتاق عمـــل ()2
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 0ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال ارتوپدی.

دستورالعمل های پرستاری
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 0ـ پیشگیری از انتقال عفونت
 1ـ رعایت اصول ایزوله
 1ـ پذیرش بیمار
 1ـ انتقال بیمار با برانکارد و ویلچر

 1ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال

 5ـ آماده نمودن پرونده بیمار برای انتقال

ارتوپدی.

به یک بخش دیگر
 6ـ ترخیص بیمار

 1ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال اعصاب.

 7ـ برقراری آسایش فردی بیمار
 8ـ کنترل علایم حیاتی
 9ـ کنترل فشارخون

 1ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال اعصاب.

 01ـ جمع آوری نمونه های ادرار ،خلط و
غیره
 00ـ گذاشتن سوند ادراری

 5ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال ENT

 01ـ خارج کردن سوند ادراری
 01ـ انتقال خون و فرآورده های خونی

 6ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال ENT

 01ـ کنترل جذب و دفع مایعات
 05ـ وصل سرم
 06ـ شستشوی زخم ها

کارآموزی مهارت های بالینی

کارآموزی مهارت های بالینی

دستورالعمل های پرستاری
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مهر و

مهر و

مهر و

مهر و

مهر و

مربی

مربی

مربی

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

مربی

مربی

مربی

مربی

مربی

 07ـ انجام سوچرهای سطحی

 7ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال جنرال

 08ـ پانسمان
 09ـ شیو ناحیه عمل و آماده نمودن بیمار
جهت عمل
 11ـ گرفتن نمونه های مختلف خون
 10ـ رعایت  5اصل صحیح دارو درمانی
 11ـ دادن دارو به روش Infusion
 11ـ اجرای صحیح دادن دارو از طریق
لوله بینی ـ معدی ( کار با ) NGT
 11ـ ثبت دقیق تجویز دارو

 8ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال جنرال

 9ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال
یورولوژی
 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال
یورولوژی.

 15ـ دادن دارو به روش خوراکی
 16ـ تجویز قطره های چشم ،گوش  ،حلق

 00ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال چشم

و بینی
 17ـ انجام تزریق IM

 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال چشم.

 18ـ انجام تزریق SQ

 01ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال زنان.

 19ـ انجام تزریق IV
11ـانجام تزریق (IDواکسن و تستها)
کارآموزی در عرصه اتاق عمـــل ()1

 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال زنان.
کارآموزی در عرصه اتاق عمـــل ()1
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 0ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال ارتوپدی.

مهارت های اتاق عمل
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 0ـ توانایی پذیرش بیمار در اتاق
عمل
 1ـ توانایی کمک در ایجاد پوزیشن

 1ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال

مناسب برای بیمار.

ارتوپدی.

 1ـ توانایی انجام صحیح پرپ در
اعمال چشم

 1ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال اعصاب.

 1ـ توانایی انجام صحیح پرپ در
اعمال زنان
 5ـ توانایی انجام صحیح پرپ در

 1ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال اعصاب.

اعمال یورولوژی
 6ـ توانایی انجام صحیح پرپ در
اعمال ارتوپدی

 5ـ ایفای نقش اسکراب در اعمال ENT

 7ـ توانایی انجام صحیح پرپ در
اعمال نوروسرجری

 6ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال ENT

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 8ـ توانایی انجام صحیح پرپ در
اعمال جنرال

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

مهارت های اتاق عمل
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 0ـ ساکشن راه هوایی دهانی به طریق صحیح.

 9ـ توانایی آماده سازی نمونه های
جراحی
 01ـ آماده کردن وسایل لازم جهت
اعمال جراحی
 00ـ توانایی نصب و راه اندازی
دستگاه کونزی

 1ـ اکسیژن درمانی با کانولا ،ماسک و
آمبوبگ.
 1ـ گرفتن نوار قلب.

 01ـ توانایی نصب و راه اندازی
دستگاه ساکشن
 01ـ توانایی بکارگیری دستگاه

 1ـ در هنگام احیای قلبی ریوی نقش فرد دارو

تورنیکه

دهنده را ایفاء کند.

 01ـ توانایی به کارگیری دستگاه
 5ـ در هنگام احیای قلبی ریوی نقش فرد

لاپراسکوپی
 05ـ توانایی راه اندازی دستگاه
فیکو

دفیبریلاتور دهنده را ایفا کند.
 6ـ در هنگام احیای قلبی ریوی نقش فرد
مسئول برقراری گردش خون را ایفا کند.

 06ـ کمک به اتمام عمل و پانسمان

 7ـ وسایل مورد نیاز احیای قلبی ریوی را چک

بیمار

و آماده کار نماید ( .چک امرجنسی باکس)
کارآموزی روش های احیای قلبی ریوی

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبـــــــودی

دستورالعمل های پرستاری
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پذیرش بیمار از اتاق عمل
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 0ـ انجام اسکراب دستها
مانیتورینگ بیمار در اتاق ریکاوری ( چک
) RR,HR,BP
دادن اکسیژن از طریق ماسک به بیمار
بررسی پانسمان و درن های بیمار

 1ـ پوشیدن صحیح گان و دستکش
استریل به روش بسته
 1ـ آماده سازی میز جراحی

گرم کردن بیمار در ریکاوری
بررسی وضعیت دریافت مایعات
آشنایی با داروهای ریکاوری

 1ـ انجام مراحل مختلف شمارش
وسایل و گازها.
 5ـ پوشاندن گان و دستکش استریل
به سایر اعضای تیم جراحی

کمک به انتقال بیمار
چک کردن وسایل و تجهیزات و ثبت آن.
تحویل بیمار به بخش
تکمیل پرونده در ریکاوری
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

 6ـ انجام درپ صحیح در اعمال
جراحی
 7ـ شست و شو و تحویل وسایل
جراحی استفاده شده به CSR
کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1
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مهارت های اتاق عمل

 0ـ انجام بخیه پوست در اعمال جراحی.

 0ـ ایفای نقش اسکراب دوم در اعمال زنان.

 1ـ ایفای نقش اسکراب دوم در اعمال

 1ـ ایفای نقش اسکراب اول در اعمال زنان.

جراحی چشم
 1ـ ایفای نقش اسکراب اول در اعمال

 1ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال زنان

جراحی چشم.

 1ـ ایفای نقش اسکراب دوم در اعمال ENT

 1ـ ایفای نقش اسکراب دوم در اعمال

.

یورولوژی.

 5ـ ایفای نقش اسکراب اول در اعمال ENT

 5ـ ایفای نقش اسکراب اول در اعمال

.

یورولوژی.

 6ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال ENT

 6ـ ایفای نقش اسکراب دوم در اعمال
جنرال
 7ـ ایفای نقش اسکراب اول در اعمال
جنرال.
 8ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال
چشم.
 9ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال
یورولوژی
 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال
زنان
کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2

 7ـ توانایی انجام بخیه در اعمال جراحی.
 8ـ ایفای نقش اسکراب دوم در اعمال
جراحی اعصاب.
 9ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال جراحی
اعصاب.
 01ـایفای نقش اسکراب دوم در اعمال
ارتوپدی
 00ـ ایفای نقش اسکراب اول در اعمال
ارتوپدی.
 01ـ ایفای نقش سیرکولار در اعمال
ارتوپدی.
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