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ویژه به عمل  هايسایل تخصصی، مراقبت و پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده اي هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از  :شرح درس

اعصاب و قلب و عروق و کلیه  اي پرستاري به ویژه مراقبت تخصصی از سیستم تنفسی وهمی آوردند. بنابراین این افراد باید داراي دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه 
مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران  جهیزات و امکانات بخش هايته، پرستاري با مفهوم وکلیات مراقبت ویژ 6باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم 

بخش هاي آي سی یو و سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند  بدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوي و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، در
رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه اي می گردد. امـید است با تمرین  فونت و سالمت دانشجو، برعبه دلیل نقش پرستار در کنترل  .بکار گیرندتا در زمان مورد نیاز آنها را 

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتکنیکهاي پرستاري، تجربهی بیشتري در انجام 

 

 

 

 

 :شرح درس

طی این کارآموزي دانشجو مهارت هاي بالینی مربوط به بیماري هاي گوش و حلق و بینی را شناخته و با حضور فعاالنه با اعمال 
 جراحی مربوط به این حیطه و مراقبت هاي قبل و بعد از عمل آنها آشنا خواهد شد.  

 

 :هدف کلی

   (TEN(آشنایی با کلیات تکنیک هاي جراحی هاي گوش و حلق و بینی  •

  ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان و انجام وظایف حرفه اي •

 
 :اهداف رفتاري

 :از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند
 

 اصول آسپتیک را رعایت نماید.
  در شروع شیفت اتاق را آماده و تجهیز نماید. .1
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 :سیاستها و قوانین دوره

 مسئولیتها و فعالیتهاي فراگیران:  

 



   حضور به موقع در محل کارآموزي 

  ...  )پایبندي به اصول بیمارستان و دانشکده جهت ظاهر و نحوه لباس پوشیدن) حجاب،رفتار  و 

  رعایت قوانین و سیاستهاي بیمارستان و دانشکده)نصب اتیکت خوانا با آرم دانشگاه، نداشتن تلفن همراه، کوتاه

بودن ناخنها و عدم استفاده از ناخن مصنوعی و الك ناخن، پوشش کامل موها، عدم استفاده از لوازم آرایشی و 

چی ، منع جویدن آدامس و مکیدن آب نبات، عطر و ادکلن، عدم استفاده از جواهرات و زیور آالت و ساعت م

 پوشیدن یونیفرم تمیز، مناسب و سالم و(  ... 

  رعایت رفتارها و اخالق اسالمی و داشتن ادب و احترام نسبت به استاد، همکالسی ها، تیم درمان، بیمار و خانواده

 وي  

   همکاري و ارتباط مناسب با تیم درمان، پرسنل و سایر دانشجویان 

 و احساس مسئولیت نسبت به بیمار با عالقه   پذیرش 

   حمایت از بیمار 

   انجام فعالیتها به موقع، با سرعت و دقت مناسب 

  عدم ترك محل کارآموزي بدون اجازه 

 رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت   

 کار نیح یمنیاصول ا تیرعا   

 یمصرف لیدر کاربرد وسا ییجو صرفه  

 يو خانواده و ماریاسرار ب محرم   

 يدر کارآموز بتیغ عدم   

 ییتوانند با راهنما یم انیدانشجو لی)در صورت تمایو آموزش یپژوهش ،یعلم يتهایدر فعال مشارکت 

و پژوهش و...)  قی، تحق IIIIIIII در يمورد ای یقاتیمقاالت تحق افتنیمانند  یجنب تیمدرس هر گونه فعال

  . انجام دهند

 و به اسم  يدر همان روز کارآموز کیالکترون ینیمربوط به کارنامه عملکرد بال يفرم ها لیو تکم ثبت

  مربوطه یمرب

 

   دانشجو: ارزشیابی روش



  اخالق حرفه اي، اعتماد به نفس، فعالیت و همکاري •

ارزشیابی نهائی دانشجو بر اساس فعالیت هاي بالینی، تکمیل به موقع کارنامه عملکرد بالینی الکترونیک کارشناسان اتاق عمل -

 و تکالیف محوله توسط مربی و هم چنین بازخورد از مسئول و همکاران اتاق عمل می باشد. 

 زمان تحویل تکالیف حداکثر تا پایان آخرین جلسه کار آموزي.  •

 صورتی که تکالیف با تأخیر در اختیار مدرس قرار گیرد، نمره اي به آن تعلق نمی گیرد. در  •

   

   مقررات

 طبق مصوبات دانشکده و آیین نامه آموزشی دانشکده، کار آموزي حذف می گردد . 10/1به ازاي غیبت دانشجو بیش از 

یبت مجاز برابر روز هاي غیبت و هر غیبت غیر مجاز )غیبت مجاز و غیر مجاز هر دو نیاز به جبران دارند. به ازاء هر غ

 دو برابر روز هاي غیبت جبران شود.( 

  .مربی مجاز به کسر نمره به ازاء روز هاي غیبت در کار آموزي می باشد 

 روز بعد از اعالم نمره، دانشجو می تواند اعتراض کند 3در صورت اعتراض به نمره حداکثر تا 

  تکالیف
   ENTکنفرانس مرتبط با یکی از موضوعات اعمال جراحیارائه یک  •

  مورد شرح عمل به صورت مکتوب 3ارائه حداقل  •
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مجموعه اي از اهداف زیر در هر روز بایستی مد نظر قرار گیرد و ،   ENTتذکر: بر اساس ماهیت کارورزي در عرصه 
منظور از روز اول ، دوم و ... این نیست که صرفا یکی از این اهداف، در هر روز دنبال گردد.الزم به ذکر است که براي 

 محقق گردد. پاس شدن دانشجویان  در مجموع کلیه اهداف بایستی
 
 

 ENTاتاق عمل  اهداف رفتاري مورد انتظار در

 اهداف رفتاري تاریخ

 .دینما زیاتاق را آماده و تجه فتیدر شروع ش روز اول
 .دینما هیرا ته جریپروس يبرا ازیمورد ن لیوسا روز دوم
 نموده و به اتاق عمل انتقال دهد. رشیرا پذ ماریب روز سوم

 لزوم پد کوتر را در محل مناسب قرار دهد.در صورت  روز  چهارم

 در صورت لزوم پد کوتر را در محل مناسب قرار دهد. روز پنجم

 کند. يو اسکراب( و همکار اری)نقش فرد س هیو ثانو هیدر انجام پرپ اول ششمروز 

 .دیآماده نما اریرا در نقش فرد س لیاستر لدیف مروز هفت
 کند. يهمکار اریدر نقش فرد اسکراب و س ماریو ب هیدر درپ اثاث روز هشتم

 .دیباز نما حیرا به روش صح لیاستر يو بسته ها لیوسا مروز نه
 .دیباز نما حیها را به روش صح يبطر مدهروز 

 .دیرا آماده نما يجمع آور يستمهایکتترها، درنها و س مروز یازده
 بپوشد. لیگان و دستکش را به روش استر ح،یپس از اسکراب دست به روش صح دهمدوازروز 
 گان و دستکش بپوشاند. حیبه روش صح یجراح میبه اعضا ت دهمزسیروز 



 .دیرا در نقش فرد اسکراب آماده نما لیاستر لدیف دهمچهارروز 
 را انجام دهد. یجراح زیم دمانیچ دهمزپانروز 
 را شروع نموده و اکسپوژر را انجام دهد. جریپروس دهمزشان روز

 .ردیرا به کار گ زاتیو لوازم و تجه یجراح لیوسا دهمهفروز 
 مراقبت الزم را به عمل آورد. عیو ما یبافت ياز نمونه ها دهمهجروز 
 انجام دهد. حیزدن را به روش صح هیبخ دهمزنوروز 
 را انجام دهد. لیشمارش گازها، سوزنها و وسا مبیستروز 
بیست روز 

 مویک
 پانسمان زخم را انجام دهد.

بیست و روز 
 دوم

 .دینما تیعمل رعا نیرا در ح کیاصول آسپت

بیست روز 
 وسوم

 انجام دهد. حیرا به روش صح یدر خاتمه عمل جراح ماریمراقبت از ب

بیست روز 
 وچهارم

 کند. یم يدر نقش فرد اسکراب در هموستاز همکار

بیست روز 
 وپنجم

 انجام دهد. حیثبت را به روش صح

 خ اهداف رفتاريتذکر: تتا اهداف رفتاری

 

 

 خ اهداف رفتاري
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