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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 دانشکده پیراپزشکی، گروه تکنولوژي جراحی

 

 

تکنیک اتاق عمل و اصول مراقبت در اتاق بهبوديکارآموزي   

دانشجوي گرامی ضمن خوشامدگویی ورود شما به نیمسال جدید، دفترچه حاضر 

 اصول و عمل اتاق تکنیکدوره کارآموزي  LB (Log Book(تحت عنوان 

بالینی شما در  –، به منظور ثبت کلیه فعالیت هاي آموزشی بهبودي اتاق در مراقبت

جهت  LBدر پایان دوره اطالعات موجود در . طول کارآموزي طراحی شده است

. تعیین نمرات بخش، ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد

  . خواهشمند است در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرمایید لذا

  :نام کارآموز

  : شماره دانشجویی
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  بالینی آموزش قوانین  

   :به نکات زیر توجه داشته باشید محترم دانشجوي

 اتاق تکنیکبهبودي،  اتاق در مراقبت اصول و عمل اتاق تکنیککارآموزي  .1

واحد و  4مجموعا ) ساعت 102( واحد 2ن اهر کدام به میز 2 و 1 عمل

به منظور ) ساعت 102(واحد  2نیز به میزان  مراقبت در اتاق بهبودي

اجرا می  ششد نیاز در ترم ربا مهارت هاي علمی و عملی مو شماآشنایی 

  .شود

 موقع به حضور برابر برنامه اعالمی مقرر، بالینی آموزشی هاي مکان کلیه در .2

 .باشید داشته

 .باشد می 13:30 الی 7:30 از حضور ساعات .3

با توجه به کم بودن . ساعات کارآموزي می باشد 1/0مدت مجاز غیبت   .4

 .ساعات کارآموزي دانشجو نمی تواند در طول دوره غیبت نماید

هر هفته از ابتداي شروع ترم  یکشنبهو  شنبهروزهاي کارآموزي، روزهاي  .5

 .تحصیلی می باشد

 .وزهاي کارآموزي الزامی می باشدبه همراه داشتن الگ بوك در تمامی ر .6

 دیشو حاضرکارآموزي  محل در موقع بهبه هر دلیلی نتوانستید  چنانچه .7

 .دیده اطالع خود مربی به موضوع را

 .دیکن ترك نباید را کارآموزي محلمربی  اجازه بدون .8

 .دینمای استفاده عمل اتاق محیط در همراه تلفن از نباید عنوان هیچ به .9
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 گیري شکل موجب برخورد هر اول ثانیه 15- 20 در فرد هرظا اینکه به نظر .10

 .است ضروري آراسته ظاهر داشتن ،گردد می فرد از ذهنی تصوري

 شود پوشیده مقنعه یا کاله زیر کامالً و) آقایان(کوتاه  بایستی موها .11

 .)خواهران(

 آرایشی لوازم و آالت زیور الك، از استفاده و باشد کوتاه بایستی ها ناخن .12

  .باشد می ممنوع

 در دانشجو وسایل سایر و جواهرات مفقودي جوابگوي دانشکده و بیمارستان .13

 را وسایل اینگونه دانشجو که است این حالت بهترین. باشد نمی عمل اتاق

 .نیاورد خود همراه

 .باشد می الزامی اتیکت داشتن همراه .14

 استاندارد بصورت دست مناسب شستشوي بیمار با تماس هر از بعد و قبل .15

 وجود بدن مایعات و خون با تماس احتمال که مواردي کلیه در و ضروریست

  .شود پوشیده مصرف یکبار دستکش دارد

 و دیده اطالع خود مربی به مایعات و خون با مستقیم تماس صورت در .16

 براي حادثه فرم یک مربوطه مربی و دینمای دنبال را بیمارستان پروتکل

  .نماید تکمیل دانشجو

 ها ساعت آن با بتواند که( راحت کامالً و سبک دمپایی یا کفش جفت یک .17

  .دیکن تهیه) بایستد

  .دینمای کار آن در و یافته سازگاري پراسترس موقعیت با دیباش قادر .18

  .دیباش خورده صبحانه کارآموزي در حضور هنگام حتماً .19



دانشکده پیراپزشکی گروه تکنولوژي اتاق عمل         

 

 بدون و عنوان هیچ به نباید شده محول بیمار یا پروسیجر کردن دنبال .20

  .شود قطع مربی با هماهنگی

 اسرار حفظ بر عالوه اما کنند مطالعه را بیماران پرونده توانند می دانشجویان .21

  .کنند خارج پرستاري ایستگاه از را آن نباید هرگز بیمار،

 افراد اختیار در را آن یا و گرفته کپی بیمار پرونده از عنوان هیچ به نباید .22

  .ددهی قرار متفرقه

 توسط نهایی نمره 5 و باشد می نمره 15 گبو الگ از حاصل نمره کل .23

  .شد خواهد داده گروه اساتید

  

  

  

  تاریخ          دانشجو امضا     
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اتاق عمل هاي اهداف کار آموزي تکنیک  

  :در پایان کارآموزي دانشجو قادر خواهد بود

 .در ابتداي هر شیفت اتاق عمل را به صورت استاندارد تحویل بگیرد .1

 .ه اتاق عمل را کنترل نمایدبرنامه روزان .2

 . اتاق عمل را متناسب با نوع جراحی آماده کند .3

نظم و ترتیب و الویت ها را طبق آنچه به طور نظري آموخته رعایت کرده و  .4

 .انجام دهد

 .بیمار را تحویل گرفته و پرونده او را کنترل و مطالعه نماید .5

هش اضطراب وي کمک با بیمار ارتباط مناسب برقرار کرده و به آرامش و کا .6

 .نماید

پوزیشن مناسب، پرپ (به عنوان فرد سیرکولر در اتاق عمل فعالیت نماید  .7

 ...).اولیه، کمک به تیم استریل و

 .وسایل برقی و غیر برقی اتاق عمل را به طور صحیح به کار گیرد .8

 .در مصرف وسایل صرفه جویی نماید .9

 .به عنوان فرد استریل در تیم جراحی همکاري نماید .10

 ).اولیه و نهایی(موضع عمل را پرپ یا ضد عفونی نماید  .11

 .به تیم استریل، گان و دستکش بپوشاند .12

 .دراپینگ را به طور صحیح انجام دهد .13

 .اصول اسکرابینگ را رعایت و طبق یک تکنیک علمی انجام دهد .14
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 .وسایل و تجهیزات میز عمل را بر اساس الویت و استاندارد بچیند .15

 .اح را به موقع و صحیح در اختیار وي قرار دهدوسایل مورد نیاز جر .16

را ) سیرکولر و اسکراب(در حین و پایان عمل ... شمارش ابزار ها، گاز، لنگاز و .17

 . انجام دهد

 . مشارکت نماید... در فیکس کردن درن ها، آتل بندي و  .18

 .در پایان جراحی، پوست را بخیه زده و ناحیه عمل را پانسمان کند .19

 .وك تیز را پس از شمارش جمع آوري نمایدست ها و وسایل ن .20

پس از اتمام عمل،کلیه وسایل داخل ست را کنترل و به قسمت شستشو  .21

 .تحویل دهد

 .در جا به جایی و انتقال بیمار به ریکاوري مشارکت داشته باشد .22

 .اتاق را جهت اعمال جراحی بعدي آماده نماید .23

و کاربرد هر یک را توضیح با انواع نخ هاي جراحی آشنایی داشته و تفاوت ها  .24

 .دهد

به تشخیص قبل از عمل، انواع برش هاي جراحی و نحوه بستن زخمها توجه  .25

  .ویژه داشته باشد
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 اهداف کارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي

 .محل و موقعیت اتاق بهبودي را بشناسد .1

 .اتاق بهبودي را جهت استفاده بیمار، آماده کند .2

 .اق بهبودي را شرح دهدوسایل موجود در ات .3

 .وسایل ضروري را در کنار تخت بیمار قرار دهد .4

 .نحوه تحویل بیمار از اتاق عمل را بداند .5

 .راه هاي هوایی را باز نگه دارد .6

 .بیمار را در پوزیشن مناسب قرار دهد .7

 .عالیم هیپوکسی را بررسی کند .8

) رماسک، سوند بینی و چاد(اکسیژن درمانی بیمار را با روش مناسب  .9

 .انجام دهد

 .وسایل محافظتی بیمار را در تخت یا برانکارد به کار گیرد .10

 .عالیم حیاتی بیمار را بر حسب روتین کنترل و ثبت کند .11

 .عوارض بعد از عمل را توصیف، تشخیص و حتی االمکان پیشگیري کند .12

 .را کنترل کند...) درن، کاتتر و (محل جراحی و پانسمان  .13

 .کنترل کند و ادامه دهد انفوزیون وریدي بیمار را .14

 .داروهاي مورد نیاز تزریقی را بر حسب دستور اجرا نماید  .15
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مراقبت هاي انجام شده، داروهاي تجویز شده، ساعت ورود و (مشاهدات  .16

 .را ثبت نماید) خروج و سطح هوشیاري بیمار

 .عالیم شوك را شناسایی کند و در صورت وقوع اطالع دهد .17

ي پرستاري مربوط به داروهاي پرمصرف در موارد استفاده و مراقبت ها .18

 .ریکاوري را بیان کند

مراقبت هاي اختصاصی از بیماران تحت جراحی هاي مختلف را انجام  .19

 .دهد

 .موارد اورژانسی را سریعا به پزشک و همکاران اطالع دهد .20
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  لیست حضور و غیاب دانشجویان

  

  

  ....مرکز آموزشی درمانی: هفته اول 4

                  روز

                  تاریخ

  :توضیحات

  امضاء مربی

  ....مرکز آموزشی درمانی: هفته دوم 4

                  روز

                  تاریخ

  :توضیحات

  امضاء مربی
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  ....مرکز آموزشی درمانی: هفته سوم 4

                  روز

                  تاریخ

  :توضیحات

  امضاء مربی

  ....مرکز آموزشی درمانی: هفته چهارم 4

                  روز

                  تاریخ

  :توضیحات

  امضاء مربی

  

  

  

  



دانشکده پیراپزشکی گروه تکنولوژي اتاق عمل         

 

  "ارزشیابی اخالق حرفه اي و عمومی کارآموزي اتاق عمل"

  )چهار هفته اول(

 آیتم تحت ارزشیابی
  سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5  

 عمومی

      حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزي  1

2 
نحوه لباس پوشیدن و ( ز درمانی و دانشکده پایبندي به قوانین مرک

 ...)حفظ ظاهر آراسته و 

     

      داشتن قدرت ابتکار و خالقیت در حین انجام کار 3

4 
داشتن اعتماد به نفس حین انجام فعالیت و درخواست کمک در 

  صورت نیاز

     

      قیمت  رعایت اصول ایمنی حین کار مراقبت از تجهیزات گران 5

      هاي بیمار جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه صرفه 6

      انجام کار با سرعت و دقت مناسب و سازگاري با محیط پر استرس 7

8 
کمک به سایر دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود و فعالیت 

 به عنوان عضوي از تیم

     

9 
در نقش فرد (پایان فعالیت تشکر و قدردانی از کادر درمانی بعد از 

  )سیار و اسکراب

     

       پیشنهادات و انتقادات پذیرش 10

 اخالق حرفه اي در اتاق عمل

       بیمار آداب و رسوماعتقادات و  احترام به 1

       حفظ حریم خصوصی بیمار در اتاق عمل  2

       کنترل رضایت نامه هاي بیمار 3

       اق عملحفظ اسرار بیمار در ات 4
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       رعایت موازین منشور حقوق بیمار در اتاق عمل  5

      مسئولیت پذیري حرفه اي نسبت به وظایف خود حس داشتن 6

7 
ارتباط حرفه اي مناسب با بیمار، پرسنل، پزشک، سایر دانشجویان و 

 استاد مربوطه

     

      و ترك بیمار خودداري از تنها گذاشتن 8

       اقبت معنوي در بیمار قبل از عمل جراحیانجام مر 9

       )قصور(گزارش خطاي بالینی  10

       داشتن صداقت، تعهد حرفه اي و وجدان جراحی در عملکرد بالینی 11

       رعایت ایمنی بیمار در عملکرد بالینی 12

       در عملکرد بالینی STEEP*رعایت  13

14 
و ) زیکی، شیمیایی و بیولوژیکیفی( رعایت مقررات ایمنی شغلی

  مدیریت خطر

     

 تایید مربی مربوطه

 

 ارائه مراقبت ایمن)Safe(  

 ارائه مراقبت به موقع)Timely(  

 ارائه مراقبت کافی)Expertise(  

  ارائه مراقبت موثر)Efficient(  

 ارائه مراقبت بیمار محور)Patient centered(  
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  کرد فرد سیاراصول و فنون عمل چک لیست ارزیابی

  : )چهار هفته اول( نام مرکز درمانی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      ...)بازکردن وسایل و (توانایی رعایت اصول آسپتیک  1

2 
توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس برنامه 

 روزانه اتاق عمل

     

      و انتقال بیمار توانایی انجام پذیرش  3

      کنترل موضع عمل از نظر شیو و تمیزي 4

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روي تخت  5

      توانایی انجام پرپ اولیه 6

7 
به ...) مانند بتادین، نرمال سالین و (توانایی اضافه کردن مایعات 

 میدان استریل 

     

8 
کوتر، سیالتیک، (تجهیزات در طول عمل توانایی به کارگیري لوازم و 

 ...)ساکشن و 

     

9 
هاي  ها و سیستم گیري و مراقبت از کاتترها، درن توانایی به کار

 آوري  جمع

     

      توانایی مراقبت و ارسال نمونه  10
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  چک لیست ارزیابی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5  

      در نقش فرد سیار) گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش  11

      توانایی پانسمان زخم 12

      پرکردن چک لیست جراحی ایمن و وسایل مصرفی بیمار 13

      حضور مداوم و موثر در اتاق عمل تا پایان عمل  14

      برقراري نظم و کنترل رفت و آمد به داخل اتاق عمل  15

      ...)انتقال بیمار و (توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی  16

17 
توانایی ضد عفونی نمودن اتاق و آماده سازي اتاق براي عمل 

 بعدي

     

      آشنایی با انواع نخ هاي جراحی  18

      آشنایی با انواع ابزار و تجهیزات جراحی  19

      اع بیماریهاي جراحیآشنایی با آناتومی و انو  20

  

  

  تایید مربی مربوطه
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  2و  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکنیک جراحی

  : )چهار هفته اول( نام مرکز درمانی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

       تحویل گرفتن بیمار  1

       ....)برگه رضایت، برگه مشاوره،( کنترل پرونده بیمار  2

3  
نوار  ،ECGآندوسکوپی، ( بیمار ررسی گزارشات پاراکلینیکیب

  ....)مغز، نوار عضله، 

     

      توانایی رعایت اصول آسپتیک در طول پروسه جراحی 4

5 
توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس 

 برنامه روزانه اتاق عمل 

     

6 
ر اساس اصول ها ب توانایی اسکراب و خشک کردن دست

 استاندارد 

     

      )باز و بسته( توانایی پوشیدن گان و دستکش 7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به تیم جراحی 8

      توانایی انجام پرپ ثانویه 9

      کردن بیماردرپ  انجام توانایی 10

11 
چینش میز جراحی بر اساس (توانایی آماده نمودن فیلد استریل 

 ...)نوع عمل و 
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  مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ...و  توانایی فیکس کردن قلم کوتر و لوله ساکشن 12

13 
اتصال تیغه به ( توانایی بکارگیري وسایل و تجهیزات جراحی

 ...) بیستوري، درن، استاپلر، لیگاشور، و 

     

       ... بافت ها و الیه هايبدن، بیان آناتومی قسمت هاي مختلف   14

15  
ناحیه شکم، (مشاهده و تحلیل انواع انسزیون هاي جراحی 

  .. لگن، قفسه سینه و

     

      توانایی شناخت و پیش بینی ابزار مورد نیاز جراح  16

17  

آماده (توانایی انجام فعالیت در نقش کمک اول یا دوم جراحی 

داشتن میز جراحی، کمک در سازي نخ هاي جراحی، تمیز نگه 

 ...)اکسپوژر و 

     

18  
اکسپوز  ،الیه هامشاهده و همکاري در هموستاز، دیسکسیون 

  ... بستن زخم و ناحیه،

     

      توانایی مراقبت از نمونه در نقش فرد اسکراب  19

       توانایی بخیه زدن  20

       )گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش   21

       ایی پانسمان زخمتوان  22
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 هـــارتم
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ابزار جراحی بعد از عمل  وانایی جمع آوري وسایل نوك تیز وت 23

      خارج نمودن صحیح گان و دستکش پس از جراحی 24

25  
ابزار جراحی، وسایل ( توانایی شستشو وسایل و تجهیزات جراحی

 )... ایل برقی،وس آندوسکوپی و

     

26  
غییر پوزیشن بیمار، ت( عمل جراحی پایانتوانایی انجام فعالیت در 

 ...)، مرتب کردن اتاق و انتقال بیمار

     

  

  تایید مربی مربوطه

  

  

  

 

 

 چ
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 چک لیست ارزشیابی اختصاصی اصول مراقبت در اتاق بهبودي

  : )چهار هفته اول( نام مرکز درمانی

ف
دی

  مهارت ر
شایستگی مورد انتظار سطح  

1 2 3 4 5  

      وسایل موجود در ریکاوري را نام ببرد و کاربرد هر یک را بداند  1

آشنایی با موارد استفاده و مراقبت هاي مربوط به داروهاي پرمصرف  2

  ریکاوري

     

مانیتورینگ، (چک کردن وسایل اتاق بهبودي در ابتداي هر شیفت  3

 ..)و  ترالی احیا، ساکشن

     

      توانایی نحوه تحویل بیمار از اتاق عمل 4

       قرار دادن بیمار در پوزیشن مناسب با توجه به نوع عمل 5

       به کارگیري وسایل محافظتی بیمار در تخت یا برانکارد 6

      قرار دادن وسایل ضروري در کنار تخت بیمار 7

       رینگ و ارزیابی مستمر بیماروصل کردن بیمار به دستگاه مانیتو 8

  باز نگه داشتن راه هاي هوایی بیمار 9

  استفاده صحیح از پوزیشن جهت باز نگهداشتن راه هوایی) الف

  هوایی هجهت باز نگهداشتن را airway استفاده صحیح از) ب

  استفاده صحیح از ساکشن در صورت لزوم) ج

ماسک، کانوالي ( انجام اکسیژن درمانی بیمار با روش مناسب) د

 ..)بینی و 
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       کنترل صحیح عالئم حیاتی بیمار  10

هیپوکسی، : بررسی بیمار از نظر عوارض شایع احتمالی مانند 11

  خونریزي، شوك

     

 ،CVlineها، کاتتر،  درن(کنترل محل پانسمان و اتصاالت بیمار  12

IVline  و(..  

     

      کنترل انفوزیون هاي بیمار  13

       اجراي صحیح دستورات پزشک 14

ساعت ورود و خروج، سطح (ثبت گزارش ریکاوري به طور صحیح  15

 هوشیاري بیمار، نوع عمل، محل انسزیون، میزان ترشحات، مراقبت

هاي انجام شده، معیارهاي الزم جهت ترخیص مانند تنفس، رنگ 

  ) جویز شدهداروهاي ت پوست، فعالیت اندام ها و سطح هوشیاري،

     

      تحویل صحیح بیمار به پرستار بخش 16

 

 

  تایید مربی مربوطه
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  "ارزشیابی اخالق حرفه اي و عمومی کارآموزي اتاق عمل"

  )چهار هفته دوم(

 آیتم تحت ارزشیابی
  سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5  

 عمومی

      حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزي  1

2 
نحوه لباس پوشیدن و ( پایبندي به قوانین مرکز درمانی و دانشکده 

 ...)حفظ ظاهر آراسته و 

     

      داشتن قدرت ابتکار و خالقیت در حین انجام کار 3

4 
داشتن اعتماد به نفس حین انجام فعالیت و درخواست کمک در 

  صورت نیاز

     

      قیمت  تجهیزات گران رعایت اصول ایمنی حین کار مراقبت از 5

      هاي بیمار جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه صرفه 6

      انجام کار با سرعت و دقت مناسب و سازگاري با محیط پر استرس 7

8 
کمک به سایر دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود و فعالیت 

 به عنوان عضوي از تیم

     

9 
در نقش فرد (دانی از کادر درمانی بعد از پایان فعالیت تشکر و قدر

  )سیار و اسکراب

     

       پذیرش پیشنهادات و انتقادات 10

 اخالق حرفه اي در اتاق عمل

       احترام به اعتقادات و آداب و رسوم بیمار 1

       حفظ حریم خصوصی بیمار در اتاق عمل  2

       کنترل رضایت نامه هاي بیمار 3

       حفظ اسرار بیمار در اتاق عمل 4
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       رعایت موازین منشور حقوق بیمار در اتاق عمل  5

      داشتن حس مسئولیت پذیري حرفه اي نسبت به وظایف خود 6

7 
ارتباط حرفه اي مناسب با بیمار، پرسنل، پزشک، سایر دانشجویان و 

 استاد مربوطه

     

      ترك بیمار خودداري از تنها گذاشتن و 8

       انجام مراقبت معنوي در بیمار قبل از عمل جراحی 9

       )قصور(گزارش خطاي بالینی  10

       داشتن صداقت، تعهد حرفه اي و وجدان جراحی در عملکرد بالینی 11

       رعایت ایمنی بیمار در عملکرد بالینی 12

       در عملکرد بالینی STEEP*رعایت  13

14 
و ) فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی(رعایت مقررات ایمنی شغلی 

  مدیریت خطر

     

 تایید مربی مربوطه

 

 ارائه مراقبت ایمن)Safe(  

 ارائه مراقبت به موقع)Timely(  

 ارائه مراقبت کافی)Expertise(  

  ارائه مراقبت موثر)Efficient(  

 ارائه مراقبت بیمار محور)Patient centered(  
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  یست ارزیابی اصول و فنون عملکرد فرد سیارچک ل

  ): چهار هفته دوم( نام مرکز درمانی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      ...)بازکردن وسایل و (توانایی رعایت اصول آسپتیک  1

2 
توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس برنامه 

 روزانه اتاق عمل

     

      توانایی انجام پذیرش و انتقال بیمار  3

      کنترل موضع عمل از نظر شیو و تمیزي 4

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روي تخت  5

      توانایی انجام پرپ اولیه 6

7 
به ...) مانند بتادین، نرمال سالین و (توانایی اضافه کردن مایعات 

 میدان استریل 

     

8 
کوتر، سیالتیک، (توانایی به کارگیري لوازم و تجهیزات در طول عمل 

 ...)ساکشن و 

     

9 
هاي  ها و سیستم گیري و مراقبت از کاتترها، درن توانایی به کار

 آوري  جمع

     

      توانایی مراقبت و ارسال نمونه  10
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  چک لیست ارزیابی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

شایستگی مورد  سطح

 انتظار

1 2 3 4 5  

      در نقش فرد سیار) گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش  11

      توانایی پانسمان زخم 12

      پرکردن چک لیست جراحی ایمن و وسایل مصرفی بیمار 13

      حضور مداوم و موثر در اتاق عمل تا پایان عمل  14

      و آمد به داخل اتاق عمل  برقراري نظم و کنترل رفت 15

      ...)انتقال بیمار و (توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی  16

17 
توانایی ضد عفونی نمودن اتاق و آماده سازي اتاق براي عمل 

 بعدي

     

      آشنایی با انواع نخ هاي جراحی  18

      آشنایی با انواع ابزار و تجهیزات جراحی  19

      آشنایی با آناتومی و انواع بیماریهاي جراحی  20

  

  

  تایید مربی مربوطه

  



دانشکده پیراپزشکی گروه تکنولوژي اتاق عمل         

 

  2و  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکنیک جراحی

  : )چهار هفته دوم( نام مرکز درمانی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

       تحویل گرفتن بیمار  1

       ....)برگه مشاوره،برگه رضایت، ( کنترل پرونده بیمار  2

3  
نوار  ،ECGآندوسکوپی، ( بیمار بررسی گزارشات پاراکلینیکی

  ....)مغز، نوار عضله، 

     

      توانایی رعایت اصول آسپتیک در طول پروسه جراحی 4

5 
توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس 

 برنامه روزانه اتاق عمل 

     

6 
ها بر اساس اصول  اسکراب و خشک کردن دست توانایی

 استاندارد 

     

      )باز و بسته(توانایی پوشیدن گان و دستکش  7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به تیم جراحی 8

      توانایی انجام پرپ ثانویه 9

      توانایی انجام درپ کردن بیمار 10

11 
چینش میز جراحی بر اساس (فیلد استریل  توانایی آماده نمودن

 ...)نوع عمل و 
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  مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ...توانایی فیکس کردن قلم کوتر و لوله ساکشن و  12

13 
اتصال تیغه به (توانایی بکارگیري وسایل و تجهیزات جراحی 

 ...) بیستوري، درن، استاپلر، لیگاشور، و 

     

       ... بافت ها و الیه هايبیان آناتومی قسمت هاي مختلف بدن،   14

15  
ناحیه شکم، (مشاهده و تحلیل انواع انسزیون هاي جراحی 

  .. لگن، قفسه سینه و

     

      توانایی شناخت و پیش بینی ابزار مورد نیاز جراح  16

17  

آماده (ی توانایی انجام فعالیت در نقش کمک اول یا دوم جراح

سازي نخ هاي جراحی، تمیز نگه داشتن میز جراحی، کمک در 

 ...)اکسپوژر و 

     

18  
اکسپوز  ،الیه هامشاهده و همکاري در هموستاز، دیسکسیون 

  ... بستن زخم و ناحیه،

     

      توانایی مراقبت از نمونه در نقش فرد اسکراب  19

       توانایی بخیه زدن  20

       )گاز، سوزن و وسایل(ارش توانایی شم  21

       توانایی پانسمان زخم  22



دانشکده پیراپزشکی گروه تکنولوژي اتاق عمل         

 

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      توانایی جمع آوري وسایل نوك تیز و ابزار جراحی بعد از عمل  23

      خارج نمودن صحیح گان و دستکش پس از جراحی 24

25  
ابزار جراحی، وسایل (حی توانایی شستشو وسایل و تجهیزات جرا

 )...آندوسکوپی و وسایل برقی، 

     

26  
تغییر پوزیشن بیمار، (توانایی انجام فعالیت در پایان عمل جراحی 

 ...)انتقال بیمار، مرتب کردن اتاق و 

     

  

  تایید مربی مربوطه

  

  

  

 

 

 چ
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 چک لیست ارزشیابی اختصاصی اصول مراقبت در اتاق بهبودي

  : )چهار هفته دوم( انینام مرکز درم

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5  

      وسایل موجود در ریکاوري را نام ببرد و کاربرد هر یک را بداند  1

آشنایی با موارد استفاده و مراقبت هاي مربوط به داروهاي پرمصرف  2

  ریکاوري

     

مانیتورینگ، (ر شیفت چک کردن وسایل اتاق بهبودي در ابتداي ه 3

 ..)ترالی احیا، ساکشن و 

     

      توانایی نحوه تحویل بیمار از اتاق عمل 4

       قرار دادن بیمار در پوزیشن مناسب با توجه به نوع عمل 5

       به کارگیري وسایل محافظتی بیمار در تخت یا برانکارد 6

      قرار دادن وسایل ضروري در کنار تخت بیمار 7

       وصل کردن بیمار به دستگاه مانیتورینگ و ارزیابی مستمر بیمار 8

  باز نگه داشتن راه هاي هوایی بیمار 9

  استفاده صحیح از پوزیشن جهت باز نگهداشتن راه هوایی) الف

  جهت باز نگهداشتن راه هوایی airwayاستفاده صحیح از ) ب

  استفاده صحیح از ساکشن در صورت لزوم) ج

ماسک، کانوالي (نجام اکسیژن درمانی بیمار با روش مناسب ا) د

 ..)بینی و 
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       کنترل صحیح عالئم حیاتی بیمار  10

هیپوکسی، : بررسی بیمار از نظر عوارض شایع احتمالی مانند 11

  خونریزي، شوك

     

 ،CVlineها، کاتتر،  درن(کنترل محل پانسمان و اتصاالت بیمار  12

IVline  و.(.  

     

      کنترل انفوزیون هاي بیمار  13

       اجراي صحیح دستورات پزشک 14

ساعت ورود و خروج، سطح (ثبت گزارش ریکاوري به طور صحیح  15

 هوشیاري بیمار، نوع عمل، محل انسزیون، میزان ترشحات، مراقبت

هاي انجام شده، معیارهاي الزم جهت ترخیص مانند تنفس، رنگ 

  ) لیت اندام ها و سطح هوشیاري، داروهاي تجویز شدهپوست، فعا

     

      تحویل صحیح بیمار به پرستار بخش 16

 

 

  تایید مربی مربوطه
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  "ارزشیابی اخالق حرفه اي و عمومی کارآموزي اتاق عمل"

  )چهار هفته سوم(

 آیتم تحت ارزشیابی
  سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5  

 عمومی

      ه موقع و آماده شدن در محل کارآموزي حضور ب 1

2 
نحوه لباس پوشیدن و ( پایبندي به قوانین مرکز درمانی و دانشکده 

 ...)حفظ ظاهر آراسته و 

     

      داشتن قدرت ابتکار و خالقیت در حین انجام کار 3

4 
داشتن اعتماد به نفس حین انجام فعالیت و درخواست کمک در 

  صورت نیاز

     

      قیمت  رعایت اصول ایمنی حین کار مراقبت از تجهیزات گران 5

      هاي بیمار جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه صرفه 6

      انجام کار با سرعت و دقت مناسب و سازگاري با محیط پر استرس 7

8 
کمک به سایر دانشجویان و پرسنل بعد از اتمام کار خود و فعالیت 

 ه عنوان عضوي از تیمب

     

9 
در نقش فرد (تشکر و قدردانی از کادر درمانی بعد از پایان فعالیت 

  )سیار و اسکراب

     

       پذیرش پیشنهادات و انتقادات 10

 اخالق حرفه اي در اتاق عمل

       احترام به اعتقادات و آداب و رسوم بیمار 1

       حفظ حریم خصوصی بیمار در اتاق عمل  2

       کنترل رضایت نامه هاي بیمار 3

       حفظ اسرار بیمار در اتاق عمل 4
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       رعایت موازین منشور حقوق بیمار در اتاق عمل  5

      داشتن حس مسئولیت پذیري حرفه اي نسبت به وظایف خود 6

7 
ارتباط حرفه اي مناسب با بیمار، پرسنل، پزشک، سایر دانشجویان و 

 ربوطهاستاد م

     

      خودداري از تنها گذاشتن و ترك بیمار 8

       انجام مراقبت معنوي در بیمار قبل از عمل جراحی 9

       )قصور(گزارش خطاي بالینی  10

       داشتن صداقت، تعهد حرفه اي و وجدان جراحی در عملکرد بالینی 11

       رعایت ایمنی بیمار در عملکرد بالینی 12

       در عملکرد بالینی STEEP*عایت ر 13

14 
و ) فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی(رعایت مقررات ایمنی شغلی 

  مدیریت خطر

     

 تایید مربی مربوطه

 

 ارائه مراقبت ایمن)Safe(  

 ارائه مراقبت به موقع)Timely(  

 ارائه مراقبت کافی)Expertise(  

  ارائه مراقبت موثر)Efficient(  

  بیمار محورارائه مراقبت)Patient centered(  
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  چک لیست ارزیابی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

  ): چهار هفته سوم( نام مرکز درمانی

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      ...)بازکردن وسایل و (توانایی رعایت اصول آسپتیک  1

2 
شیفت بر اساس برنامه  توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع

 روزانه اتاق عمل

     

      توانایی انجام پذیرش و انتقال بیمار  3

      کنترل موضع عمل از نظر شیو و تمیزي 4

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روي تخت  5

      توانایی انجام پرپ اولیه 6

7 
به ...) سالین و مانند بتادین، نرمال (توانایی اضافه کردن مایعات 

 میدان استریل 

     

8 
کوتر، سیالتیک، (توانایی به کارگیري لوازم و تجهیزات در طول عمل 

 ...)ساکشن و 

     

9 
هاي  ها و سیستم گیري و مراقبت از کاتترها، درن توانایی به کار

 آوري  جمع

     

      توانایی مراقبت و ارسال نمونه  10
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  ل و فنون عملکرد فرد سیارچک لیست ارزیابی اصو

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5  

      در نقش فرد سیار) گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش  11

      توانایی پانسمان زخم 12

      پرکردن چک لیست جراحی ایمن و وسایل مصرفی بیمار 13

      عمل  حضور مداوم و موثر در اتاق عمل تا پایان 14

      برقراري نظم و کنترل رفت و آمد به داخل اتاق عمل  15

      ...)انتقال بیمار و (توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی  16

17 
توانایی ضد عفونی نمودن اتاق و آماده سازي اتاق براي عمل 

 بعدي

     

      آشنایی با انواع نخ هاي جراحی  18

      ی با انواع ابزار و تجهیزات جراحیآشنای  19

      آشنایی با آناتومی و انواع بیماریهاي جراحی  20

  

  

  تایید مربی مربوطه
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  2و  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکنیک جراحی

  : )چهار هفته سوم( نام مرکز درمانی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

       تحویل گرفتن بیمار  1

       ....)برگه رضایت، برگه مشاوره،( کنترل پرونده بیمار  2

3  
نوار  ،ECGآندوسکوپی، ( بیمار بررسی گزارشات پاراکلینیکی

  ....)مغز، نوار عضله، 

     

      توانایی رعایت اصول آسپتیک در طول پروسه جراحی 4

5 
توانایی تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس 

 رنامه روزانه اتاق عمل ب

     

6 
ها بر اساس اصول  توانایی اسکراب و خشک کردن دست

 استاندارد 

     

      )باز و بسته(توانایی پوشیدن گان و دستکش  7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به تیم جراحی 8

      توانایی انجام پرپ ثانویه 9

      توانایی انجام درپ کردن بیمار 10

11 
چینش میز جراحی بر اساس (توانایی آماده نمودن فیلد استریل 

 ...)نوع عمل و 

     



دانشکده پیراپزشکی گروه تکنولوژي اتاق عمل         

 

  مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ...توانایی فیکس کردن قلم کوتر و لوله ساکشن و  12

13 
اتصال تیغه به (توانایی بکارگیري وسایل و تجهیزات جراحی 

 ...) ، استاپلر، لیگاشور، و بیستوري، درن

     

       ... بافت ها و الیه هايبیان آناتومی قسمت هاي مختلف بدن،   14

15  
ناحیه شکم، (مشاهده و تحلیل انواع انسزیون هاي جراحی 

  .. لگن، قفسه سینه و

     

      توانایی شناخت و پیش بینی ابزار مورد نیاز جراح  16

17  

آماده (ت در نقش کمک اول یا دوم جراحی توانایی انجام فعالی

سازي نخ هاي جراحی، تمیز نگه داشتن میز جراحی، کمک در 

 ...)اکسپوژر و 

     

18  
اکسپوز  ،الیه هامشاهده و همکاري در هموستاز، دیسکسیون 

  ... بستن زخم و ناحیه،

     

      توانایی مراقبت از نمونه در نقش فرد اسکراب  19

       بخیه زدنتوانایی   20

       )گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش   21

       توانایی پانسمان زخم  22
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      توانایی جمع آوري وسایل نوك تیز و ابزار جراحی بعد از عمل  23

      خارج نمودن صحیح گان و دستکش پس از جراحی 24

25  
ابزار جراحی، وسایل (یی شستشو وسایل و تجهیزات جراحی توانا

 )...آندوسکوپی و وسایل برقی، 

     

26  
تغییر پوزیشن بیمار، (توانایی انجام فعالیت در پایان عمل جراحی 

 ...)انتقال بیمار، مرتب کردن اتاق و 

     

  

  تایید مربی مربوطه

  

  

  

 

 

 چ
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در اتاق بهبودي چک لیست ارزشیابی اختصاصی اصول مراقبت  

  : )چهار هفته سوم( نام مرکز درمانی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5  

      وسایل موجود در ریکاوري را نام ببرد و کاربرد هر یک را بداند  1

آشنایی با موارد استفاده و مراقبت هاي مربوط به داروهاي پرمصرف  2

  ریکاوري

     

مانیتورینگ، (سایل اتاق بهبودي در ابتداي هر شیفت چک کردن و 3

 ..)ترالی احیا، ساکشن و 

     

      توانایی نحوه تحویل بیمار از اتاق عمل 4

       قرار دادن بیمار در پوزیشن مناسب با توجه به نوع عمل 5

       به کارگیري وسایل محافظتی بیمار در تخت یا برانکارد 6

      ل ضروري در کنار تخت بیمارقرار دادن وسای 7

       وصل کردن بیمار به دستگاه مانیتورینگ و ارزیابی مستمر بیمار 8

  باز نگه داشتن راه هاي هوایی بیمار 9

  استفاده صحیح از پوزیشن جهت باز نگهداشتن راه هوایی) الف

  جهت باز نگهداشتن راه هوایی airwayاستفاده صحیح از ) ب

  ح از ساکشن در صورت لزوماستفاده صحی) ج

ماسک، کانوالي (انجام اکسیژن درمانی بیمار با روش مناسب ) د

 ..)بینی و 
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       کنترل صحیح عالئم حیاتی بیمار  10

هیپوکسی، : بررسی بیمار از نظر عوارض شایع احتمالی مانند 11

  خونریزي، شوك

     

 ،CVlineا، کاتتر، ه درن(کنترل محل پانسمان و اتصاالت بیمار  12

IVline  و(..  

     

      کنترل انفوزیون هاي بیمار  13

       اجراي صحیح دستورات پزشک 14

ساعت ورود و خروج، سطح (ثبت گزارش ریکاوري به طور صحیح  15

 هوشیاري بیمار، نوع عمل، محل انسزیون، میزان ترشحات، مراقبت

یص مانند تنفس، رنگ هاي انجام شده، معیارهاي الزم جهت ترخ

  ) پوست، فعالیت اندام ها و سطح هوشیاري، داروهاي تجویز شده

     

      تحویل صحیح بیمار به پرستار بخش 16

 

 

  تایید مربی مربوطه
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  "ارزشیابی اخالق حرفه اي و عمومی کارآموزي اتاق عمل"

  )چهار هفته چهارم(

 آیتم تحت ارزشیابی
  رسطح شایستگی مورد انتظا

1 2 3 4 5  

 عمومی

      حضور به موقع و آماده شدن در محل کارآموزي  1

2 
نحوه لباس پوشیدن و ( پایبندي به قوانین مرکز درمانی و دانشکده 

 ...)حفظ ظاهر آراسته و 

     

      داشتن قدرت ابتکار و خالقیت در حین انجام کار 3

4 
درخواست کمک در  داشتن اعتماد به نفس حین انجام فعالیت و

  صورت نیاز

     

      قیمت  رعایت اصول ایمنی حین کار مراقبت از تجهیزات گران 5

      هاي بیمار جویی در کاربرد وسایل به منظور کاهش هزینه صرفه 6

      انجام کار با سرعت و دقت مناسب و سازگاري با محیط پر استرس 7

8 
عد از اتمام کار خود و فعالیت کمک به سایر دانشجویان و پرسنل ب

 به عنوان عضوي از تیم

     

9 
در نقش فرد (تشکر و قدردانی از کادر درمانی بعد از پایان فعالیت 

  )سیار و اسکراب

     

       پذیرش پیشنهادات و انتقادات 10

 اخالق حرفه اي در اتاق عمل

       احترام به اعتقادات و آداب و رسوم بیمار 1

       حریم خصوصی بیمار در اتاق عمل  حفظ 2

       کنترل رضایت نامه هاي بیمار 3

       حفظ اسرار بیمار در اتاق عمل 4
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       رعایت موازین منشور حقوق بیمار در اتاق عمل  5

      داشتن حس مسئولیت پذیري حرفه اي نسبت به وظایف خود 6

7 
پزشک، سایر دانشجویان و ارتباط حرفه اي مناسب با بیمار، پرسنل، 

 استاد مربوطه

     

      خودداري از تنها گذاشتن و ترك بیمار 8

       انجام مراقبت معنوي در بیمار قبل از عمل جراحی 9

       )قصور(گزارش خطاي بالینی  10

       داشتن صداقت، تعهد حرفه اي و وجدان جراحی در عملکرد بالینی 11

       ار در عملکرد بالینیرعایت ایمنی بیم 12

       در عملکرد بالینی STEEP*رعایت  13

14 
و ) فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی(رعایت مقررات ایمنی شغلی 

  مدیریت خطر

     

 تایید مربی مربوطه

 

 ارائه مراقبت ایمن)Safe(  

 ارائه مراقبت به موقع)Timely(  

 ارائه مراقبت کافی)Expertise(  

  موثر ارائه مراقبت)Efficient(  

 ارائه مراقبت بیمار محور)Patient centered(  
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  چک لیست ارزیابی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

  ): چهارمچهار هفته (نام مرکز درمانی 

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5 

      ...)بازکردن وسایل و (توانایی رعایت اصول آسپتیک  1

2 
تجهیز و آماده نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس برنامه توانایی 

 روزانه اتاق عمل

     

      توانایی انجام پذیرش و انتقال بیمار  3

      کنترل موضع عمل از نظر شیو و تمیزي 4

      توانایی پوزیشن دادن به بیمار روي تخت  5

      توانایی انجام پرپ اولیه 6

7 
به ...) مانند بتادین، نرمال سالین و (ردن مایعات توانایی اضافه ک

 میدان استریل 

     

8 
کوتر، سیالتیک، (توانایی به کارگیري لوازم و تجهیزات در طول عمل 

 ...)ساکشن و 

     

9 
هاي  ها و سیستم گیري و مراقبت از کاتترها، درن توانایی به کار

 آوري  جمع

     

      مونه توانایی مراقبت و ارسال ن 10
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  چک لیست ارزیابی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

 مهـــارت

سطح شایستگی مورد 

 انتظار

1 2 3 4 5  

      در نقش فرد سیار) گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش  11

      توانایی پانسمان زخم 12

      پرکردن چک لیست جراحی ایمن و وسایل مصرفی بیمار 13

      داوم و موثر در اتاق عمل تا پایان عمل حضور م 14

      برقراري نظم و کنترل رفت و آمد به داخل اتاق عمل  15

      ...)انتقال بیمار و (توانایی انجام فعالیت در اختتام عمل جراحی  16

17 
توانایی ضد عفونی نمودن اتاق و آماده سازي اتاق براي عمل 

 بعدي

     

      واع نخ هاي جراحی آشنایی با ان 18

      آشنایی با انواع ابزار و تجهیزات جراحی  19

      آشنایی با آناتومی و انواع بیماریهاي جراحی  20

  

  

  تایید مربی مربوطه
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  2و  1 چک لیست ارزشیابی اختصاصی تکنیک جراحی

  : )چهار هفته چهارم( نام مرکز درمانی

 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

       تحویل گرفتن بیمار  1

       ....)برگه رضایت، برگه مشاوره،( کنترل پرونده بیمار  2

3  
نوار  ،ECGآندوسکوپی، ( بیمار بررسی گزارشات پاراکلینیکی

  ....)مغز، نوار عضله، 

     

      توانایی رعایت اصول آسپتیک در طول پروسه جراحی 4

5 
نمودن اتاق در شروع شیفت بر اساس  توانایی تجهیز و آماده

 برنامه روزانه اتاق عمل 

     

6 
ها بر اساس اصول  توانایی اسکراب و خشک کردن دست

 استاندارد 

     

      )باز و بسته(توانایی پوشیدن گان و دستکش  7

      توانایی پوشاندن گان و دستکش به تیم جراحی 8

      توانایی انجام پرپ ثانویه 9

      توانایی انجام درپ کردن بیمار 10

11 
چینش میز جراحی بر اساس (توانایی آماده نمودن فیلد استریل 

 ...)نوع عمل و 
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  مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      ...توانایی فیکس کردن قلم کوتر و لوله ساکشن و  12

13 
اتصال تیغه به (جراحی  توانایی بکارگیري وسایل و تجهیزات

 ...) بیستوري، درن، استاپلر، لیگاشور، و 

     

       ... بافت ها و الیه هايبیان آناتومی قسمت هاي مختلف بدن،   14

15  
ناحیه شکم، (مشاهده و تحلیل انواع انسزیون هاي جراحی 

  .. لگن، قفسه سینه و

     

      جراح توانایی شناخت و پیش بینی ابزار مورد نیاز  16

17  

آماده (توانایی انجام فعالیت در نقش کمک اول یا دوم جراحی 

سازي نخ هاي جراحی، تمیز نگه داشتن میز جراحی، کمک در 

 ...)اکسپوژر و 

     

18  
اکسپوز  ،الیه هامشاهده و همکاري در هموستاز، دیسکسیون 

  ... بستن زخم و ناحیه،

     

      ر نقش فرد اسکرابتوانایی مراقبت از نمونه د  19

       توانایی بخیه زدن  20

       )گاز، سوزن و وسایل(توانایی شمارش   21

       توانایی پانسمان زخم  22
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 مهـــارت
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5 

      توانایی جمع آوري وسایل نوك تیز و ابزار جراحی بعد از عمل  23

      و دستکش پس از جراحیخارج نمودن صحیح گان  24

25  
ابزار جراحی، وسایل (توانایی شستشو وسایل و تجهیزات جراحی 

 )...آندوسکوپی و وسایل برقی، 

     

26  
تغییر پوزیشن بیمار، (توانایی انجام فعالیت در پایان عمل جراحی 

 ...)انتقال بیمار، مرتب کردن اتاق و 

     

  

  تایید مربی مربوطه

  

  

  

 

 

 چ
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لیست ارزشیابی اختصاصی اصول مراقبت در اتاق بهبودي چک  

  : )چهار هفته چهارم( نام مرکز درمانی

ف
دی

  مهارت ر
 سطح شایستگی مورد انتظار

1 2 3 4 5  

      وسایل موجود در ریکاوري را نام ببرد و کاربرد هر یک را بداند  1

هاي پرمصرف آشنایی با موارد استفاده و مراقبت هاي مربوط به دارو 2

  ریکاوري

     

مانیتورینگ، (چک کردن وسایل اتاق بهبودي در ابتداي هر شیفت  3

 ..)ترالی احیا، ساکشن و 

     

      توانایی نحوه تحویل بیمار از اتاق عمل 4

       قرار دادن بیمار در پوزیشن مناسب با توجه به نوع عمل 5

       ت یا برانکاردبه کارگیري وسایل محافظتی بیمار در تخ 6

      قرار دادن وسایل ضروري در کنار تخت بیمار 7

       وصل کردن بیمار به دستگاه مانیتورینگ و ارزیابی مستمر بیمار 8

  باز نگه داشتن راه هاي هوایی بیمار 9

  استفاده صحیح از پوزیشن جهت باز نگهداشتن راه هوایی) الف

  از نگهداشتن راه هواییجهت ب airwayاستفاده صحیح از ) ب

  استفاده صحیح از ساکشن در صورت لزوم) ج

ماسک، کانوالي (انجام اکسیژن درمانی بیمار با روش مناسب ) د

 ..)بینی و 
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       کنترل صحیح عالئم حیاتی بیمار  10

هیپوکسی، : بررسی بیمار از نظر عوارض شایع احتمالی مانند 11

  خونریزي، شوك

     

 ،CVlineها، کاتتر،  درن(ل محل پانسمان و اتصاالت بیمار کنتر 12

IVline  و(..  

     

      کنترل انفوزیون هاي بیمار  13

       اجراي صحیح دستورات پزشک 14

ساعت ورود و خروج، سطح (ثبت گزارش ریکاوري به طور صحیح  15

 هوشیاري بیمار، نوع عمل، محل انسزیون، میزان ترشحات، مراقبت

هاي انجام شده، معیارهاي الزم جهت ترخیص مانند تنفس، رنگ 

  ) پوست، فعالیت اندام ها و سطح هوشیاري، داروهاي تجویز شده

     

      تحویل صحیح بیمار به پرستار بخش 16

 

 

  تایید مربی مربوطه
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دانشجوي گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل در برنامه کارآموزي به 

 :پزشکی مراجعه و یا با مدیر گروه تماس بگیریددانشکده پیرا

  

  

 )مدیر گروه اتاق عمل(قربان محمد کوچکی 

 09113709712تلفن تماس  

 m.kochaki@goums.ac.ir: آدرس پست الکترونیک

 
 
 

  بخش انتقادات و پیشنهادات

  شجوانتقاد و پیشنهاد دان  هفته کارآموزي
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