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   مقدمه:

 را پذیرش بیمار آسپتیک اصول رعایت با اتاق کردن آماده از پس سیار فرد نقش در و شده عمل اتاق وارد دانشجو کارآموزی واحد این در

 همچنین .می کند همکاری پرپ و در انجام داده قرار تخت روی بر مناسب وضعیت در را بیمار می دهد. سپس انتقال عمل اتاق به و کرده

 .و مستندسازی بر عهدۀ وی می باشد انجام ثبت .می کند باز را بطری ها و وسایل و کرده آماده را استریل فیلد

 شروع را پروسیجر اینکه ضمن می شود. استریل فیلد وارد و نموده اسکراب دستها را اسکراب نقش در دانشجو همچنین کارآموزی دراین

 شده برداشته نمونه از و گیرد کار به را جراحی وسایل داشته، اکسپوژر بافت ها را جراح توانایی دوم یا اول کمک نقش در باید می نماید؛

همکاری  هموستاز و در انجام پوشانده دستکش و گان جراحی تیم به اعضاء دانشجو عالوه بر این، .آورد. عمل به را الزم مراقبت های نیز

   الزم را انجام می دهد.

   کلی: هدف

 آشنایی با تکنیک کار در اتاق عمل
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   رفتاری: اهداف

 در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود که: 

 ۱. . آسپتیک را رعایت نمایداصول  

 2. . یفت اتاق را آماده و تجهیز نمایدشروع شدر  

 ۳. . نیاز برای پروسیجر را تهیه نمایدوسایل مورد  

 ۴. . نموده و به اتاق عمل انتقال دهد بیمار را پذیرش 

 ۵. . پوزیشن صحیح بر روی تخت قرار دهدبیمار را با  

 6. . مناسب قرار دهدپد کوتر را در محل  

 7. . اولیه و ثانویه همکاری کندم پرپ در انجا 

 8. . فیلد استریل را آماده نماید 

 9. . استریل را به روش صحیح باز نمایدوسایل و بسته های  

 ۱1. بطری ها را به روش صحیح باز نماید.  

 ۱۱. . یستمهای جمع آوری را آماده نمایدکتترها، درنها و س 

 ۱2. اسکراب دست را انجام دهد.   

 ۱۳. .  ستها را بعد از اسکراب خشک نمایدد 

 ۱۴. .  و دستکش را به روش استریل بپوشد گان 

 ۱۵. .  رپ اثاثیه(تجهیزات) را انجام دهدد 

 ۱6. . وع نموده و اکسپوژر را انجام دهدپروسیجر جراحی را شر 

 ۱7. . به عمل آورداز نمونه مراقبت الزم را  

 ۱8. .  لوازم و تجهیزات را به کار گیرد وسایل جراحی و 

 ۱9. . یه زدن را به روش صحیح انجام دهدبخ 

 21. . ها، سوزنها و وسایل را انجام دهدشمارش گاز 

 2۱. . پانسمان زخم را انجام دهد 

 22. .  سپتیک را در حین عمل رعایت نمایداصول آ 

 2۳. . جراحی را به روش صحیح خاتمه دهدعمل  

 2۴. . با روش صحیح گان و دستکش بپوشاندبه اعضا تیم جراحی  

 2۵. . اسکراب در هموستاز همکاری می کنددر نقش فرد  

  ثبت را به روش صحیح انجام دهد. 

 
 

.26 

   دوره: سیاستهای
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   تدریس روش

علوم پزشکی اصفهان ارائه می گردد و بیمارستان های دانشگاه  عمل اتاق بخش در طبق برنامه گروه اتاق عمل کارآموزی این

 بر حسب نیاز استفاده می گردد.  Demonstration, Role modelingاز روشهای

  

   فراگیران: و فعالیتهای مسئولیتها

  

   حضور به موقع در محل کارآموزی 

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

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

ناخنها و عدم استفاده از ناخن مصنوعی و الک ناخن، پوشش کامل موها، عدم استفاده از لوازم آرایشی و عطر و ادکلن ،عدم 

چی ، منع جویدن آدامس و مکیدن آب نبات، پوشیدن یونیفرم تمیز ،مناسب و سالم استفاده از جواهرات و زیور آالت و ساعت م

  (و ...

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

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

   پذیرش و احساس مسئولیت نسبت به بیمار با عالقه 

   حمایت از بیمار 

   انجام فعالیتها به موقع، با سرعت و دقت مناسب 

   عدم ترک محل کارآموزی بدون اجازه 

   رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 

   رعایت اصول ایمنی حین کار 

  صرفه جویی در کاربرد وسایل مصرفی 

   محرم اسرار بیمار و خانواده وی 

   عدم غیبت در کارآموزی 

 در صورت تمایل دانشجویان می توانند با راهنمایی مدرس هر گونه )مشارکت در فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی

 ، تحقیق و پژوهش و...( انجام دهند .  Internetفعالیت جنبی مانند یافتن مقاالت تحقیقاتی یا موردی در 

 و تکمیل فرم های مربوط به کارنامه عملکرد بالینی الکترونیک در همان روز کارآموزی و به اسم مربی مربوطه ثبت 

  

   استاد: وظایف 

   ها سرفصل ارائه •
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   ویژه اهداف به رسیدن جهت دانشجویان سواالت به پاسخ •

   نظر مورد مهارت سطح دانشجو به دستیابی جهت تالش •

   دانشجو ای دوره ارزیابی •

  

   دانشجو: ارزشیابی روش

  اخالق حرفه ای، اعتماد به نفس، فعالیت و همکاری •

ارزشیابی نهائی دانشجو بر اساس فعالیت های 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 آموزی.  •

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

   
   مقررات

 طبق مصوبات دانشکده و آیین نامه آموزشی دانشکده، کار آموزی حذف می گردد . ۰۱/۰به ازای غیبت دانشجو بیش از 

غیبت مجاز برابر روز های غیبت و هر غیبت غیر مجاز دو برابر روز غیبت مجاز و غیر مجاز هر دو نیاز به جبران دارند. به ازاء هر )

  (های غیبت جبران شود.

  .مربی مجاز به کسر نمره به ازاء روز های غیبت در کار آموزی می باشد 

  روز بعد از اعالم نمره، دانشجو می تواند اعتراض کند.  3در صورت اعتراض به نمره حداکثر تا 
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 ۲ جدول مباحث بالینی کارآموزی تکنیک اتاق عمل

 ردیف  روز    موضوع
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 1   جلسه اول  آموزش بالینی نحوه پذیرش بیمار و انتقال وی به اتاق عمل و اجرای چک لیست جراحی ایمن

متناسب با  )تشریح وظایف فرد سیار و اسکراب قبل، حین و بعد از اعمال جراحی تخصصی 

  (تخصص های مرکز بالینی محل کارآموزی
 2   جلسه دوم

 3   جلسه سوم  آموزش بالینی نحوه پوزیشن دادن به بیمار و مالحظات اختصاصی مربوط به هر پوزیشن جراحی

 4   جلسه چهارم  اختصاصی در فیلد تخصصی آموزش بالینی به کارگیری تجهیزات

 5   جلسه پنجم  بررسی چالش های مهارت ارتباطی بین اعضای تیم جراحی ،همکاران و دانشجویان

 6   جلسه ششم  آموزش نحوه به کارگیری انواع کتتر ها و درن های در فیلد تخصصی

 7   جلسه هفتم  نحوه مراقبت از انواع نمونه های جراحی در فیلد تخصصی

 8   جلسه هشتم  (گاز، لنگاز،  ابزار و ... )بررسی چالش های مرتبط با شمارش آیتم های جراحی

 9   جلسه نهم  (با رویکرد پانسمان های نوین و اختصاصی)آموزش بالینی انواع پانسمان ها جراحی

 10   جلسه دهم  فیلد تخصصیآموزش بالینی شناخت و بررسی مطالعات تصویرداری و آزمایشگاهی در 

   

  


