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 آموختفکرت  به نام آن که جان را
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس
 به الزم ومهارت دانش كارگيري به  با و  شود مي آشنا اورژانس عمل اتاق در مددجويان نيازهاي با  دانشجو درس اين در

 به است قادر و پرداخت  خواهد  ثانويه صدمات  از پيشگيري و مددجو حيات حفظ جهت مناسب و مقتضي متصمي اتخاذ

در اين كارآموزي دانشجو    .نمايد   اداره عمل از بعد  و قبل حين،  را  بيمار و نموده فراهم را جراحي عمل مقدمات سرعت

نمايد. از طرفي دانشجو  اول فعاليت مي  ب اسكرا  شود و در كنار جراح بعنوانآشنا مياورزانس  جراحي    العما با انواع  

در جهت ياري در    سرعت عملشدر طي اين دوره بدليل كاركردن حين پروسيجرهاي جراحي عمومي در ترم گذشته  

 . يابد  افزايش مي اورژانسجراحي اعمال

 : ف کلی درساهدا
   ورژانساآشنايي با مفاهيم و روشهاي علمي و عملي مطرح شده در مباحث جراحيهاي 

 :اهداف رفتاری
 دانشجو در پايان كارآموزي قادر باشد:  

 در ابتدا قوانين و مقررات ورود به اتاق عمل را رعايت و اجرا نمايد. -1

 گروه آموزشی اتاق عمل 
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 وسايل و تجهيزات هر اتاق عمل را چک و تحويل و تحول نمايد. -2

 افي پذيرش نمايد.بيماران ارجاعي به اتاق عمل اورژانس را با توجه به شرايط بيمار با دقت و سرعت ك -3

 ارزيابي و همكاري در هدايت بيمار به اتاق عمل مربوطه را انجام دهد. -4

 تجهير و آماده نمودن اتاق عمل را با توجه به نوع عمل جراحي ارزيابي و بكار گيرد. -5

 همكاري و دقت الزم در نقل و انتقال بيمار به تخت اتاق عمل را انجام دهد. -6

،پرپ اوليه و فيلد استريل را در شروع پروسيجر در نقش فرد سيركولر بكااار انجام پوزيشن، نصب پد كوتري -7

 گيرد.

وسايل جانبي جهت نصب به بيمار و پوشاندن گان و دستكش به اعضاء تيم جراحي در نقش فاارد ساايركولر  -8

 را انجام دهد.

ركولر و فيلد استريل و فعاليت هاي الزم در شروع هر پروساايجر جراحااي اورژانااس را در نقااش فاارد سااي -9

 اسكراپ آماده و بكار گيرد.

لوازمات و تجهيزات جراحي را به طور صحيح در انجام اكسپوژر، رزكسيون وهموستازيس در كوتاااهترين   -10

 زمان بكار گيرد.

فعاليت هاي پاياني عمل جراحي همانند بخيه زدن، شمارش وسايل و گازها  و پانسمان زخاام را در نقااش   -11

 وقع انجام دهد.  فرد سيركولر و اسكراپ به م

گزارش كار را به طور كامل و دقيق در دفتر گزارش، پرونده بيمار و سيستم هاي نرم افزاري كامپيوتر ثباات   -12

 نمايد.

 صرفه جويي در وسايل و تجهيرات جهت كاهش هزينه هاي بيمار و موسسه را بكار گيرد.  -13

دقاات كااافي بااا توجااه بااه تجااارب   دستورات سوپروايزر اورژانس و مربي مربوطه را در زمان مناسااب و  -14

 كارآموزي اتاق هاي عمل گذشته پيروي و بكار بندد. 

  اران را سرمشق كار خود قرار دهد.در شرايط اورژانس كمک، گذشت و فداكاري جهت بيماران و همك  -15

 پيشنهادات و انتقادات مفيد و سازنده را با تغيير در عملكرد خود نشان دهد. -16

 

  : تکالیف
 به موقع در محل كارآموزي حضور مرتب و -1

 پوشيدن لباس مناسب و داشتن ظاهري مطلوب   -2

 مطالعه و بحث و تبادل نظر در باره مباحثي كه مراقبت آنها را در اتاق عمل اورژانس بعهده دارد.  -3
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 همكاري مناسب با پرسنل اتاق بهبودي مخصوصاً در شرايط اورژانس  -4

 و صحت كار جهت بيماران ارجاعي سرعت عمل منطقي، مناسب به همراه اعتماد بنفس

 
 

 :ی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابی نحوه 

 

 ارزشيالي دانشجو در دو مرحله انجام مي گيرد:  

مشاهده مستقيم دانشجو در طول دوره بمنظور ارزيابي توان علمي و مراقبتي دانشجو )عالمت زدن چک  -1

رهايي است كه دانشجو در طول دوره حداقل دو يا سه بار  مربوط به پروسيج هاي واقع در لوگ بوک،ليست

 نمره  %75انجام داده است( 

 %25ارزشيابي بصورت امتحان شفاهي يا كتبي در حد چندين سؤال كلي بمنظور ارزيابي توان علمي دانشجو  -2

 ه اضافه نمره در صورتي كه دانشجويي فعاليت اضافي داشته باشد بر حسب كيفيت كار ارائه داده به كل نمر

 مي گردد.  

 

 : دوره  و قوانین هااست یس

مشمول کسر    سقف مشخص شده درآئین نامه آموزشی درصورتی مجاز خواهد بود و   جلسات درس تا  غیبت در

و  نمره نمی شود  ارائه مدارک مستند  با  و  که  معاون محترم آموزشی    گواهی معتبر  با تشخیص  و  تائید شده 

 دانشکده مجاز محسوب شود. 

 : شودمی عمل غیبت های غیر مجاز تا سقف کمتراز چهار هفدهم بشرح زیر  مورد در

 جلسه غیبت مجاز، قابل بخشش 1

 نمره  2تا   ، کسرغیبت گروهی
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 منبع مدرس ئوس مطالبر ردیف 

 درسطبق طرح  مربی مربوطه  انواع تروما آشنایی با  آشنایی با طرح درس و  1

دن اتاق عمل در  نحوه آماده کرآشنایی با انواع  2

 ران ها بحادث و و ح

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

نحوه ارزیابی بیماران با ترومای  آشنایی با  3

 شکمی

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

  ترومای با ماران یب یابیارز نحوهایی با آشن 4

 نه یقفسه س

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

  یبا تروما ماران یب یابیارز نحوهآشنایی با  5

 یارتوپد

 سدرق طرح بط مربوطه مربی 

  یبا تروما ماران یب یابینحوه ارزآشنایی با  6

 سروگردن 

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

  یبا تروما ن مارایب یابینحوه ارزآشنایی با  7

 یاورولوژ

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

موارد  با  ماران یب یابینحوه ارزآشنایی با  8

 اورژانس ژنیکولوژی 

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

ارزیابی و مدیریت بیمار ه حونی با یآشنا 9

 ، زخم تروماتیکدچار شوک تروماتیک 

 طبق طرح درس مربی مربوطه 

 طبق طرح درس مربی مربوطه  وره جمع بندی و امتحان پایان د 10

 

 


