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 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی جهرم

 دانشکده پرستاری و پیرا پزشکی
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 اصول مراقبت در اتاق ریکاوریکارآموزی نام درس: 

 ساعت کارآموزی(102) واحد2تعداد واحد:

، ،کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراباصول و فنون عملکرد فرد سیارکاراموزی پیش نیاز:

 کارآموزی تکنیک در اتاق عمل

 و محل کارآموزیزمان ، اساتید گروه 

 شنبه پیمانیه(   یک)صبح شنبه تا شادفردزهرا  خانم ها 

 پیمانیه(   شنبه تا چهارشنبه  دو)صبح مریم شادفرد

  و یکشنبه ( شنبه)اتاق عمل مطهری صبح  خانم تقی زادگان

 (چهارشنبه تا  دوشنبه –مطهری ل )اتاق عم نجاتیآقای 

 (چهارشنبه ه تاپیمانیه عصر شنب)اتاق عمل  خانم خدادادی

 شادفردخانم مسئول درس: 

 

 نحوه ارزشیابی

 نمره6ارزشیابی اختصاصی:   -نمره  6ارزشیابی عمومی: 

 نمره2گ بوک:ارائه ی ال -نمره    2: ارائه ی تکالیف

 نمره0ترم: امتحان کتبی پایان 

 مقررات

 می باشد.12حد نمره قبولی  -

صفر دانشجو نمره طبق مقررات آموزشی ، ساعات کارآموزی مهبیش از یک د غیبتدر صورت  -

 خواهد شد.

ول درس می باشد و مدت زمان ارائه تکالیف و لوگ بوک ها تنها تا زمان مشخص شده توسط مسئ -

 با تاخیر نمره آن بخش برای دانشجو لحاظ نخواهد شد. در صورت ارائه 

 درسیکمک  منابع 

 1191 ، بری و کهن،تکنولوژی جراحی. 

 1190اتاق عمل،لیال ساداتی، ابزار و تجهیزات. 

  1190، لیال ساداتی،مراقبت در اتاق ریکاوریاصول. 

  ،1191اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی، فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده 

 اهداف کلی
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 و مراقبت های بعد از عمل در اتاق ریکاورینحوه ارائه نشجو انتظار می رود با در پایان این کارآموزی از دا

 ترخیص بیماران از معیارهای ،ترانسفیوژن خون به آن هاکنترل عوارض پس از بیهوشی در اتاق ریکاوری، 

  .آشنا شود اروهای ترالی اورژانسو د های ریکاور ینحوه کار با دستگاه  اتاق ریکاوری،

 اهداف اختصاصی

سرویس  هفت درگرفته  صورتاهداف قابل دستیابی دراین کارآموزی با توجه به نوع عمل های جراحی 

اتاق عمل و ارائه مراقبت های بعد از عمل در  و ارولوژی ارتوپدی ،جنرال، اعصاب، ENT زنان، چشم،جراحی 

 هفته ای تنظیم گردیده است. 0دوره آموزش  یک در اتاق ریکاوری طیو رعایت احتیاطات این سرویس ها 

کارآموزی ضمن برقراری جلسه اول کارآموزی مربیان محترم باید در هفته اول الزم به ذکر است که 

رد انتظار از و هم چنین اهداف مو ی مرتبط با کارآموزییین نامه هابا قوانین آموزش بالینی و آدانشجویان را 

 .آنان آشنا نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 شادفردمریم خانم  اهداف قابل دستیابی در اتاق عمل پیمانیه )صبح(

از ریکاوری به بخش و منزل )مقیاس های ترخیص در  وه ترخیص بیمارانبا نحمربی: آشنا ساختن دانشجو 

   و دستگاه مانیتور رد دستگاه وارمر خوننحوه عملکو  بیهوشی میلر( 

ارائه کنفرانسی در رابطه با موارد مصرف و منع مصرف، عوارض و احتیاطات داروهای ترالی   تکلیف دانشجو:

 لیدوکائین، دوپامین، دوبوتامین، هیدروکورتیزون(سولفات اتروپین، اورژانس و بیهوشی )
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 زهرا شادفردخانم  اهداف قابل دستیابی در اتاق عمل پیمانیه )صبح(

 آشنا ساختن دانشجوبا نحوه کارکرد دستگاه دیسی شوک مربی : 

ترالی ارائه کنفرانسی در رابطه با موارد مصرف و منع مصرف، عوارض و احتیاطات داروهای   تکلیف دانشجو:

 (گلوکونات کلسیم، دکستروز هیپر تونیک، دیگوگسین، اپی نفرین، آمینوفیلین، افدریناورژانس و بیهوشی )

 خانم خدادادی اهداف قابل دستیابی در اتاق عمل پیمانیه )عصر(

نحوه تزریق خون و فراورده های آن در اتاق آشنایی با  ،عوارض پس از بیهوشی در اتاق ریکاوری مربی:

 ریکاوری

ارائه کنفرانسی در رابطه با موارد مصرف و منع مصرف، عوارض و احتیاطات داروهای ترالی   تکلیف دانشجو:

 ،، مپریدینمایدزمتوکلوپرامید، بیکربنات سدیم، سولفات منیزیم، سولفات مرفین، فوراورژانس و بیهوشی )

 (ول، نیتروگلیسیرین، دگزامتازون، دیازپامهیدراالزین، مانیت

 (بی در اتاق عمل مطهری )خانم تقی زادگاناهداف قابل دستیا

و و مراقبت های ویژه بعد از عمل جراحی  کار با دستگاه پالس اکسی متربا نحوه مربی: آشنا ساختن دانشجو 

 در اتاق بهبودی ENTزنان و 

کلرور پتاسیم، نالوکسان، با موارد مصرف داروهای ترالی اورژانس )ارائه کنفراسی در رابطه   تکلیف دانشجو:

 ، (نئوستیگمن، نیفی دیپین )آداالت

 (آقای نجاتی اهداف قابل دستیابی در اتاق عمل مطهری )

آشنا ساختن دانشجو با نحوه ترخیص بیماران از ریکاوری به بخش و منزل )مقیاس های ترخیص در بیهوشی 

 هی آپگار و تحویل نوزاد به بخش زایشگاه میلر( و نحوه نمره د

پروپرانولول، فلومازنیل، )ارائه کنفراسی در رابطه با موارد مصرف داروهای ترالی اورژانس  تکلیف دانشجو:

 ( اکسی توسین، سوکسینیل کولین

 با موارد مصرف داروهای ترالی اورژانس ارائه کنفراسی در رابطه 
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 اصول مراقبت در اتاق ریکاوریچک لیست ارزشیابی کارآموزی 

 ی:مسئول درس : تقی زادگان                                                                                                نام مرب

 نام دانشجو                                                         

 آیتم مورد ارزشیابی      

         

          وقت شناسی-1

          وضعیت ظاهر -2

          عالقه به کار -3

          احساس مسولیت -4

          نحوه همکاری-5

          انتقاد پذیری -6

          رعایت قوانین و مقرارت بخش -7

          سرعت عمل -8

          نظم و ترتیب در کارها-9

          ول ایمنی بیماررعایت اص-10

          رعایت اصول بهداشتی و ایمنی-11

          برقراری ارتباط مناسب با بیمار-12

          اهداف اختصاصی

توانایی پذیرش بیمار از اتاق عمل به اتاق ریکاوری و -1

 کمک به انتقال بیمار به بخش هنگام ترخیص از ریکاوری

         

          نیتورینگ بیمار در اتاق ریکاوریتوانایی ما-2

انجام مراقبت های اختصاصی در ریکاوری )بررسی -3

 intake outپانسمان و درن،گرم نگه داشتن بیمار، چک 

put 

         

          چک کردن وسایل و تجهیزات ریکاوری-4

          توانایی تکمیل پرونده در ریکاوری-5

در دفتر ریکاوری و تحویل آن به همراه  توانایی ثبت نمونه-6

 بیمار

         

          توانایی شرکت در اعمال جراحی به عنوان اسکراب اول-7

          توانایی شرکت در اعمال جراحی به عنوان اسکراب دوم -8

          توانایی شرکت در اعمال جراحی به عنوان فرد سیرکوالر -9

          با دستگا هها و تجهیزات اتاق عمل توانایی کار کردن-10

          آشنایی با دستگاههای ریکاوری -11

          آشنایی با داروهای ترالی اورژانس -12

          نمره 12نمره ارزشیابی صفات عمومی و اختصاصی از 

          نمره 2 نمره تکالیف از

          تعداد غیبت های )موجه و غیر موجه(

          نمره 10نمره نهایی از 

 0خیلی ضعیف :         25/0ضعیف :         5/0متوسط :              75/0خوب :              1امتیازات: عالی :
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