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بزار و تجهيزات كم مچنين با حضور در اتاق عمل، در نقش سيار و اسكراب، ابزار و تجهيزات اتاق عمل به ويژه اهفراگيران  مقدمه:

اسكپي را به كار مي گيرند و با استفاده از آموخته هاي خود توانائيشان را در ارائه مراقبت به بيمار  ابزار و تجهيزات تهاجمي مثل انواع
  افزايش خواهند داد. هاي گوارش و غدد، زنان و اطفال قبل، حين و پس از جراحي

  
نقش اسكراب و سيار در آماده در و اداره بيمار در دوره قبل حين و پس از عمل جراحي با فعاليت كسب مهارت  دف كلي:ه

 تجهيزات نوين  و كم تهاجميتهاجمي، بزار به كارگيري اسازي بيمار، آماده سازي فيلد جراحي، 

 اهداف رفتاري:
  از فراگيران انتظار مي رود كه در پايان دوره قادر به انجام موارد زير باشند:

 نقش سيار انجام دهد.مقدمات الزم براي شروع اعمال جراحي اسكپي را در  ١ .1

 در پذيرش بيمار به اتاق عمل مشاركت كند .2

 در نقل و انتقال بيمار به اتاق عمل مشاركت كند .3

 در نقش سيار در وضعيت دهي به بيمار مشاركت كند .4

 در نقش سيار ضمائم الزم تخت براي وضعيت دهي را آماده كرده به كار گيرد .5

 گيري كند. دستگاه الپاراسكپ را ست آپ و آماده به كار .6

 گروه آموزشي 
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 ساير تجهيزات الزم براي شروع عمل را آماده به كار گيري كند. .٧

 حين عمل تغييرات الزم مورد درخواست جراح را روي دستگاه اعمال كند. .8

 .اول و دوم شركت كند اسكراب در نقش براي اعمال جراحي اسكپي .٩

 .اول و دوم شركت كند اسكراب در نقشبراي اعمال جراحي كه به تشخيص خود مهارت كم تري در آنها دارد؛  .1٠

  در نقش اسكراب در پايان عمل وسايل و ابزار را به نحو صحيح ديس اسمبل كرده و به اتاق كار تحويل دهد .11
 

 
  :)، ملزومات مورد نياز تدريس بالينيها و رويكردهاي آموزش باليني شيوهوش تدريس(ر
  

 گردد و از روشارائه مي فيضدر بخش اتاق عمل الكتيو بيمارستان روز صبح براي دانشجويان پيوسته  ١٠اين واحد كارآموزي به صورت 

  گردد.بر حسب نياز استفاده مي  Demonstration, observation آموزشي

 فراگيران: فعاليتهاي
  حضور به موقع در محل كارآموزي

  پايبندي به اصول بيمارستان و دانشكده جهت ظاهر و نحوه لباس پوشيدن 

  رعايت قوانين و سياستهاي بيمارستان و دانشكده(نصب اتيكت خوانا با آرم دانشگاه، نداشتن تلفن همراه، كوتاه بودن ناخنها و

ن، پوشش كامل موها، عدم استفاده از لوازم آرايشي و عطر و ادكلن، عدم استفاده عدم استفاده از ناخن مصنوعي و الك ناخ

  از جواهرات و زيور آالت و ساعت مچي ، منع جويدن آدامس و مكيدن آب نبات، پوشيدن يونيفرم تميز، مناسب و سالم و ...)

 اشمار و خانوادهاي مناسب و اخالق اسالمي نسبت به استاد، تيم درمان، بيرعايت رفتارهاي حرفه  

 همكاري و ارتباط مناسب با تيم درمان، پرسنل و ساير دانشجويان  

 پذيرش و احساس مسئوليت نسبت به بيمار با عالقه  

 حمايت از بيمار  

 انجام فعاليتها به موقع، با سرعت و دقت مناسب  

 عدم ترك محل كارآموزي بدون اجازه  

  وقترفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن  

 رعايت اصول ايمني حين كار  

 صرفه جويي در كاربرد وسايل  

 اشمحرم اسرار بيمار و خانواده 

 عدم غيبت در كارآموزي  



 توانند با راهنمايي مدرس هر گونه فعاليت مشاركت در فعاليتهاي علمي، پژوهشي و آموزشي(در صورت تمايل دانشجويان مي

  ، تحقيق و پژوهش و...) انجام دهند.Internetدر جنبي مانند يافتن مقاالت تحقيقاتي يا موردي 

 ثبت و تكميل فرمهاي مربوط به كارنامه عملكرد

  روز مي باشد. 1٠طول مدت كارآموزي 
و مشاركت فعال در و امام حسين  الزهرا هاي شهيد بهشتي (فقط براي دانشجويان خانم)، بيمارستانحضور در اتاق عمل  .1

از ابتداي پذيرش بيمار  پروسيجر گوارش و غدد 5پروسيجر زنان و  2اطفال،  جراحي پروسيجر 2در حداقل اسكراب نقش 
با پروسيجرهايي است كه به شيوه اسكپيك يا كم اولويت انتخاب پروسيجرها  در اتاق عمل تا تحويل وسايل به اتاق كار.

 تهاجمي انجام مي شود.
دانشجو مجاز خواهد بود در صورت فراهم بودن شرايط انجام هر يك از مهارت هاي اختصاصي مشخص شده در الگ  .2

 بوك به انجام آن مهارت اقدام و در صورت تاييد، در الگ بوك امضا بگيرد. 
(جراحي اطفال، زنان ،  تايپ شده از اعمال جراحي كه در آن مشاركت داشته است؛ گزارش كار 4دانشجو موظف است  .3

تهيه و فايل ورد گزارش خود را حداكثر تا دو هفته پس از آخرين روز كارآموزي به  گوارش و غدد هر كدام يك گزارش)
 گزارش ها در برگه هاي جداگانه تهيه گردند. استاد تحويل نمايد.
  ر گيرنده تمام موارد زير باشد:گزارش ها بايد در ب

تشخيص، نام عمل جراحي، محل نام جراح، تاريخ و ساعت، مشخصات بيمار،   -گزارش كارآموزي در نقش اسكراب
عمل، اقدامات انجام شده توسط دانشجو براي بيمار قبل از شروع عمل در اتاق پريمد و در هنگام نقل و انتقال بيمار به 

مدت زمان شستن دست ها و ماده مورد نشجو براي بيمار قبل از شروع عمل، م شده توسط دااتاق عمل، اقدامات انجا
فته به كار گرلوازم استفاده، چيدمان ميز جراحي، شمارش، آماده سازي ساير اعضاي تيم براي ورود به حوزه استريل، 

 سطح همكاري در ين انجام پروسيجر، نحوه پاكيزه سازي ابزار ح(تمام لوازم به كار رفته به تفصيل بيان شود)،  شده
  تحويل وسايل به اتاق كار. به كار رفته.بخيه و نوع  بخيه زدن ،پانسمان اكسپوژر، هموستاز،

  : توجه
 .قبل از نگارش، چالش ها و اشكاالت خود در زمينه هر روش را  برطرف نمايد 
  به تفصيل بيان شودجراحي  پروسيجردر گزارش شرح . 
  بر گيرنده يادداشتهاي باز انديشي دانشجو باشد.گزارش بايد در 
  در هر گزارش بايد جمالتي مبني بر كسب نگرش هاي جديد از انجام كار تيمي در اتاق عمل ملحوظ باشد. به

عنوان مثال نگرش خود را در مورد اثر بخشي هر روش توضيح داده و چنانچه مقاله تحقيقي در آن رابطه 
 آن مقايسه كند. مطالعه كرده است با نتايج

  گزارش را بالفاصله بنويسد و تا زمان تحويل به استاد در كار پوشه خود قرار دهد و در صورت لزوم تغييرات
 الزم را در آن اعمال كند.

  
 

  :(فرم ارزشيابي) نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي
  :(مطابق با الگ بوك) عمومي

 فعاليت و همكاري -اعتماد به نفس -اياخالق حرفه  



  :(مطابق با الگ بوك)اختصاصي

  و ارزيابي هاي طول دوره انجام خواهد شد.  DOPSبا استفاده از شيوه 
  

 نمره ٥٥                  آمده است (به تفكيك در الگ بوك) دوره كارآموزيارزيابي هاي طول مدت  .١

  نمره  ٢٠                 تكميل تعداد مورد نظر از تجارب يادگيري در الگ بوك                                .٢
 نمره ٢٠                                                                                          باليني    تجاربگزارش هاي  .3

  نمره ٥ايت اخالق و موازين حرفه اي                                                                                    رع .4
  نمره ١٠٠مجموع نمره                                                                                                                                

 
  سياستها و قوانين دوره:

كه به  دانشجو يان موظفند تمام قوانين مربوط به پوشش حرفه اي و اسالمي و نصب اتيكت بر روي لباس  (در جايي -1
شده،از حضور  در صورت عدم رعايت هريك از موارد ذكر را رعايت كنند. متري قابل خواندن باشد ) 2راحتي از فاصله 

  دانشجو در مركز جلوگيري به عمل آمده و براي دانشجو غيبت منظور خواهد شد.
دانشجو.يان  موظف هستند راس ساعت مقرر در مركز مورد نظر،حضوريابند و فعاالنه تا پايان زما ن مقرر در محل  -2

 كارآموزي حضور داشته باشند . 

دقيقه ديرآمدگي داشته باشد تذكر شفاهي داده خواهد شد.درصورت تكرار  15به دانشجويي كه براي اولين بار حداكثر  -3
دانشجو غايب محسوب خواهد شد. اين دانشجو بسته به درخواست فردي مي تواند  در آن روز براي جلوگيري  ديرآمدگي،

مي گردد. و بايد  اش در مركز بماند و برنامه محوله را انجام دهد ولي عمال غايب محسوب از خلل در فرايند يادگيري
 كارآموزي جبراني معادل يك روز به ازاء هر غيبت ناشي از دير آمدگي انجام دهد.

 در صورت غيبت غير مجاز بيش از يك روز ، نمره كارورزي براي دانشجو صفر منظور خواهد شد. -4

 نمره كسر نمره و دو روز كارآموزي جبراني بدنبال خواهد داشت. 2يك روز غيبت غير مجاز  -5

استعالجي بايستي  { (ابتال به بيماري (دانشجو)، فوت بستگان درجه يك ) .در صورت ابتال به بيماري، ك روزغيبت مجازي -6
  توسط پزشك معتمد دانشگاه تاييد شود.}يك روز كارآموزي جبراني خواهد داشت.

  
 
1- References: 
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Online Data Bases : 

  



استفاده  براي تهيه محتواي سمينار و مقاالت دانشجويان مي توانند از كليه كتب و مقاالت معتبر مرتبط با موضوع
به آن ها رجوع كنند عبارتند  onlineنمايند. برخي از برترين مجالت و سايت هايي كه دانشجويان مي توانند به صورت 

  از:
1- Journal of AORN 
2- Interactive cardiovascular and thoracic surgery 
3- Infection control practices advisory committee (HICPAC) 
4- AST Journal: The Surgical Technologist 
5- Journal of orthopedic trauma 
6- Journal of orthopedic research 
7- Ashrae journal articles 
8- Infection control today 
9- Center for disease control (CDC) 

 
 در دسترس مي باشد.  www.nm.mui.ac.irدانشكده    web site*شناسنامه كامل درس در                       
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