
 
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 )EDOدفتر توسعه آموزش دانشكده پيراپزشكي (

  اتاق عمل اورژانس و ريكاوريكارآموزي در  هايفعاليت روزانه ثبت دفترچه

)Log Book( 

 سبزوار پزشكي علوم دانشگاه نظر تحت هاي بيمارستان عمل اتاق  كارآموزي: محل

 بيمارستان ...

 مشخصات دانشجو:

 نام و نام خانوادگي:

 شماره دانشجويي:
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 مقدمه: 

 

 يا را خود هاي كرده و رفتار روز هر پايان در انسانيهر 
 مي رسيدگي خود حسابهاي اصطالح به به و نموده آوري

 فرد هر است الزم انديشه وسعت و عميق بينش كنار در. نمايد
 بكار زندگي در و نموده بازنگري را خود عملي تجربيات

 اي مجموعه تدريج به عملي تجربيات آوري جمع و ثبت. گيرد
 نيز را اي زمينه تواند مي اوردكه مي فراهم ارزشمند

 هاي دانشگاه اكثر در. آورد فراهم بعدي تحقيقات براي
 در را خود مهم عملكرد و تجربيات کارآموزان  جهان

 ارزيابي اساس اين و رسانند مي ثبت به مجموعه اي
 . است آنان عملكرد

 Logbookدانشجوي گرامي  دفترچه حاضر تحت عنوان 

)LB  دوره کارورزی اتاق عمل به منظور ثبت کليه (

بالينی شما در طول دوره  _هاي  آموزشي فعاليت

جهت    LBطراحي شده است . اطالعات موجود در 
ارزشيابي پايان دوره  و حضور و غياب مورد 

گيرد . لذا خواهشمند است در استفاده قرار مي
تکميل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرمائيد و در 
پايان دوره کارآموزی آن را تحويل مربی مربوطه 

 دهيد.

 آموزش توسعه لطفا در صورت هرگونه سوال به دفتر

 ) EDO ( مراجعه نماييد   پيراپزشکی دانشکده. 

 

 )EDOدفتر توسعه آموزش دانشکده پيراپزشکی (

 اعضای کميته تدوين کارپوشه:

سميه  ،شوميا خليلی صديقهؤيا اکبرزاده،رخانم ها: 
 نيّری، آقای حسين زاده
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  هدف کلی:

 اورژانس هايجراحی مباحث در شده مطرح عملی و علمی روشهاي و مفاهيم با آشنايی
 و اتاق ريکاوری

 اهداف رفتاری:

 پس از اتمام دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 .بشناسد را بهبود اتاق موقعيت و محل دانشجو  -۱
 .کند آماده بيمار استفاده جهت را بهبودي اطاق  -۲
 .دهد شرح را بهبودي اتاق در موجود وسايل -۳
 .دهد قرار بيمار تخت کنار در را ضروري وسايل  -۴
 .دهد نشان را عمل اتاق از بيمار تحويل نحوه  -۵
 .دارد نگه باز را هوايی راههاي  -۶
 .دهد قرار مناسب پوزيشن در را بيمار  -۷
 .کند جستجو را هيپوکسی عالئم  -۸
 و سوند ,ماسک) مناسب روش با را بيمار درمانی اکسيژن -۹

 .دهد انجام (چادر
 بکار برانکار يا تخت در را بيمار محافظتی وسايل  -۱۰

 .گيرد
 .دهد نمايش را حياتی عالئم کنترل -۱۱
 االمکان حتی و تشخيص ,توصيف را عمل از بعد عوارض -۱۲

 .کند پيشگيري
 .نمايد کنترل را ( ... و کاتتر ,درن) پانسمان محل  -۱۳
۱۴- I/O نمايد ثبت و کنترل را بيمار.  
 .نمايد کنترل را بيمار وريدي انفوزيون  -۱۵
 .دهد انجام را بيمار تزريقات  -۱۶
 تجويز داروهاي ,شده انجام مراقبتهاي) مشاهدات  -۱۷

 را ( بيمار هوشياري سطح و خروج و ورود ساعت ,شده
 .نمايد ثبت
 .نمايد کنترل را گرفته گچ عضو حرکت و رنگ و حس -۱۸
 .دهد اطالع وقوع صورت در و کند شناسائی را شوك عالئم  -۱۹
 به مربوط پرستاري مراقبتهاي و استفاده موارد  -۲۰

 .کند بيان را ريکاوري در مصرف پر داروهاي
 .نکند ترك را بيمار  -۲۱
 جراحيهاي تحت بيماران از اختصاصی مراقبتهاي  -۲۲

 .دهد انجام را مختلف
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 قوانين و مقرارت آموزشي

 دانشجويان عزيز توجه داشته باشند:

 و شلوار و روپوششامل  عمل اتاق مخصوص يونيفرماز  •
 و كوتاه آستين پيراهنو  ها خانم براي سبز مقنعه
آقايان همچنين  براي عمل اتاق مخصوص سبز شلوار

 قابل ترجيحا جلو بسته، پالستيكي دمپاييداشتن 
 استفاده گردد. راحت و شستشو

  نصب اتيکت ضروری است. •
 ساعت و انگشتر هرگونه و جواهرات و زيورآالت داشتن •

 اتاق عمل ممنوع است.در  مچي
 عمل اتاق در حضور ساعات در همراه تلفناستفاده از  •

 ممنوع است.
 جلوگيري به منظور كوتاه ناخن و موتوجه کافی در  •

 ، ضروری است.عفونت انتشار از
الزامی  عمل اتاق در حضور هنگام در ماسك و كاله داشتن •

 است.
لحاظ  عمل اتاق در موقع به حضوردقت و نظم کافی در  •

 گردد.
 -در برخورد با بيماران، همكاران، كادر آموزشي •

درماني در بخش رعايت اصول اخالقي و شئونات 
 اسالمي را نمايد.

تمام جلسات مربوط به  در حضور دانشجو  •
ک روز يدر هر دوره  کارآموزی الزامی است .

غيبت موجه مجاز است که کسر يک روز لحاظ می 
در غيبت بيش از يک  گردد. در صورت تخطی دانشجو

نمره  روز تعداد کسرها دوبرابر می گردد و
غيبت  می گردد. نمره) کم ۱( مربوط به انضباط

روز اول هر دوره نيز با کسر يک نمره تمام 
 همراه است.

موافقت نمی جابجايی بين گروهی به هيچ وجه با  •
 گردد.

، ارائه رعايت قوانين و مقررات آموزشي در بخش •
و مشارکت  ،شركت در بحث گروهيتکاليف يادگيری، 

فعال در يادگيری و يادگيری خودراهبر از 
 .مواردی هستند که در ارزشيابی لحاظ می شود

دانشجويان  ديگر آموزشي هاي فعاليت در مستمر حضور •
 .الزامی است



۵ 
 

مربي به موقع  توسط شده گرفته نظر در تكاليف كليه •
                 .انجام و تحويل گردد

 نکاتی که می بايست به آن دقت شود: 

 کارپوشهدر  را  خود علمي و عملي تجربيات کليه  •
 ثبت نماييد (و يا پيوست  شود).

و تحويل آن  کارآموزی دوره شروع از کارپوشه كميل ت •
کارآموزی مربوطه به مربی مربوطه در روز آخر 

 .الزامی است
 ديباش داشته به همراه ،اوقات تمامي دررا  کارپوشه •

شود  اقدام درآن اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا
 حافظه به رجوع طريق از اطالعات ثبت از ترتيب اين به
 .شد خواهد پيشگيري باشد مي توام خطا با كه

 همان در كوتاهي زمان فعاليت هر پايان در است بهتر  •
 تا شود داده تخصيص ،تكميل به انجام فعاليت محل

 .باشد دسترس در سهولت به نياز مورد اطالعات
جدول حضور و غياب به طور روزانه توسط مربی و  •

 در ابتدای شيفت تکميل گردد.
 دهد تشخيص كه زمان هر در است مجاز آموزشي گروه •

 اختيار در برداري نسخه يا بررسي جهترا  کارپوشه
 .بگيرد

تکميل  نقادانه و دقيقلطفا  اين دفترچه را  •
کمبودها ومشکالت   نظرات، پيشنهادات و. نمائيد

خود را در قسمت مالحظات در هر بخش ذکر کنيد 
های نادر و يا سيجرچنانچه دانشجو بعضی از پرو

در طی کارآموزی انجام  کارپوشهذکر نشده در 
قيد شود و توسط استاد  کارپوشهداد در ذيل 

 مربوطه تأييد و امضاء گردد.
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 های روزانه در ريکاوریفعاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء           مهارت/ تاريخ
 مربی

            تحويل بيمار از اتاق عمل
قرار دادن وسايل ضروری در 

 کنار تخت بيمار
           

قرار دادن بيمار در پوزيشن 
 صحيح با توجه به عمل جراحی 

           

 Jawtrust/    Headانجام مانور 
tilt     

           

            اکسيژن درمانی مناسب 
تخليه ترشحات بيمار با 

 ساکشن 
           

            به کار بردن وسايل محافظتی
            کنترل محل پانسمان و درن 

کنترل از نظر عوارض انسداد 
راه هوايی (هيپوکسی، 
 بيقراری و احتباس ادرار)
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 سرپايیاورژانس يا اتاق عمل های فعاليت

ف
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تعداد  نام فعاليت
موارد 

د انجام شده
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 کيفيت انجام
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تحويل گرفتن  ۱
 بيمار

             

کنترل پرونده  ۲
 بيمار

             

اتاق آماده کردن  ۳
عمل برای شروع 

 عمل جراحی

             

چيدمان وسايل و  ۴
 تجهيزات ميز عمل

             

آماده کردن ميز  ۵
 جراحی

             

پوزيشن دادن به  ۶
 بيمار

             

              پرپ موضع جراحی ۷
کمک به پوشيدن  ۸

گان و دستکش به 
ساير اعضاء تيم 

 جراحی

             

بکارگيری وسايل  ۹
 برقی و غيربرقی

             

قرار دادن وسايل  ۱۰
مورد نياز در 
اختيار تيم 

 استريل

             

شمارش گازها و  ۱۱
 وسايل

             

حفظ شرايط استريل  ۱۲
 در محيط

             

کنترل وسايل داخل  ۱۳
 ست

             

             صرفه جويی در  ۱۴
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 وسايلمصرف 
همکاری در  ۱۵

 پانسمان نهايی
             

های تحويل ست ۱۶
آلوده به قسمت 

 شست و شو

             

ضد عفونی اتاق  ۱۷
 عمل

             

آماده کردن بيمار  ۱۸
جهت انتقال به 

 ريکاوری

             

کمک به انتقال  ۱۹
 بيمار

             

اتاق آماده کردن  ۲۰
 جهت عمل بعدی

             

  ۲۰مجموع امتياز 
 

 ريکاوری اتاق های فعاليت 

 عالی عنوان ارزشيابی اختصاصی رديف
)۱( 

 خوب
)۰.۷۵( 

 متوسط
)۰.۵( 

 ضعيف
)۰.۲۵( 

وسايل موجود در ريکاوری  ۱
 بردرا نام می

    

های الزم در مراقبت ۲
دهد ريکاوری را انجام می

حياتی، (کنترل عالئم 
موضع عمل، اجرای 

 دستورات دارويی)

    

 و کنترل راه هوايی ۳
مانيتورينگ را انجام 

 دهدمی

    

 صحيح طور به را ساکشن ۴
 دهدمی انجام

    

بيمار را با توجه به  ۵
نوع عمل جراحی در 

 دهدپوزيشن صحيح قرار می

    

اکسيژن درمانی بيمار را  ۶
-با روش مناسب انجام می

 دهد

    

بيمار را از نظر عوارض  ۷
-شايع ريکاوری کنترل می
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 نمايد
محل پانسمان (درن و  ۸

-کاتتر) را کنترل می
 نمايد

    

تزريقات بيمار را انجام  ۹
 دهدمی

    

در هنگام ترخيص بيمار  ۱۰
از ريکاوری به معيارهای 
الزم جهت ترخيص با توجه 
به معيار آلدرت توجه 

 نمايدمی

    

 ۱۰ امتياز نهايی 

 چک ليست ارزيابی مهارت های ارائه کنفرانس

ف
ي
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 ارزيابی  مهارت
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ک

۱
 

س
ن
ا
ر
ف
ن
ک

 
۲ 

 

  
 خير بله

کنفرانس خود را در تاريخ تعيين  ۱
 شده ارائه می دهد.

    

به محتوای موضوع درس کامًال مسلط  ۲
 است.

    

از روش های جلب مشارکت دانشجو  ۳
پرسش و پاسخ استفاده می مانند 

 کند.

    

از رسانه های آموزشی مناسب مانند  ٤
تصاوير يا وايت برد در انتقال 

 مفاهيم کمک می گيرد.

    

از زبان بدن مناسب مانند برقراری  ٥
تماس چشمی با تمام مخاطبان 

 استفاده می کند.

    

به سؤاالت مطرح شده از طرف  ٦
پاسخ می دانشجويان و مربی به خوبی 

 دهد.

    

     ۱.٥ هر کنفرانس جمع 
  ۳ جمع کل 
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 )نمره۱(هر آيتم  چک ليست ارزيابی عمومینمونه 

رد
 يف

 توضيحات خير بله آيتم تحت ارزيابی

حضور به موقع و آماده شدن  ۱
 در محل کارآموزی

   

انجام وظايف با حداقل  ۲
 وابستگی

   

فعاليت به عنوان عضوی از  ۳
 تيم

   

پايبندی به اصول دانشگاه  ٤
 جهت نوع پوشش

   

    رعايت قوانين دانشگاه ٥
رفتن به استراحت با اجازه  ٦

 و برگشت بدون اتالف وقت
   

    داشتن اعتماد به نفس ۷
ارتباط مناسب با پزشک،  ۸

 پرستاران، خدمات و بيمار
   

بينش نسبت به دانش و  ۹
 توانايی خود

   

    حمايت از بيمار ۱۰

استقبال از مسئوليت ها با  ۱۱
 عالقه

   

مهارت های سازماندهی  ۱۲
 مديريت زمان و فعاليت ها

   

    نگرش حرفه ای ۱۳

پيروی از دستورات و  ۱٤
 درخواست کمک يا پرسش

   

انجام کار با سرعت و دقت  ۱٥
 مناسب

   

کمک به ديگر دانشجويان و  ۱٦
 پرسنل پس از اتمام کار خود

   

    قبول انتقادات و پيشنهادات ۱۷

    ۱۷ امتياز نهايی 
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 )،۱(پرونده سه بيمار را مطابق پيوست شماره : تکاليف
 .نمايد گزارش را آن نتيجه و مطالعه

دوره را همراه با نکات آموزشی مطابق با گزارش 
  )، تکميل کند.۲پيوست شماره (

  ):۱( شماره پيوست

 گزارش اول

نوع عمل          :سن                خانوادگی:نام و نام 
 :جراحی عمل تاريخ                جراحی:

 

شرح حال مختصر( علت مراجعه، تاريخچه بيماری 
 )فعلی، تاريخچه بيماريهای قبلی و...

 

 

 يافته مهم در معاينات فيزيکی:

  

 

 های تشخيصی انجام شده: نتيجه تست

  

 

استفاده شده برای بيمار(  های تشخيصی نتيجه ساير روش
راديو گرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، 

 نوارقلب و ......)
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 دوم گزارش

نوع عمل          :سن                نام و نام خانوادگی:
 :جراحی عمل تاريخ                جراحی:

 

شرح حال مختصر( علت مراجعه، تاريخچه بيماری 
 )بيماريهای قبلی و...فعلی، تاريخچه 

 

 

 يافته مهم در معاينات فيزيکی:

  

 

 های تشخيصی انجام شده: نتيجه تست

  

 

های تشخيصی استفاده شده برای بيمار(  نتيجه ساير روش
راديو گرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، 

 نوارقلب و ......)
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  جدول حضور و غياب:

تاريخ روزهای حضور در اتاق عمل را تيک  دانشجوی گرامی لطفاً 
 زده و دور روزهای غيبت را خط بگيريد.

 ، واسعی و مبينیبيمارستان امداد (شهيد بهشتی)

 

 

 نحوه ارزشيابی  •

عنوان مورد  رديف
  امتياز ارزشيابی

  ۲۰ اتاق عمل ۱
  ۱۰ ريکاوری ۲
  ۳ کنفرانس ۳
  ۱۷ عمومی ٤
  ۱۰ تکاليف ٥
   نمره نهايی 

 

 

 تاريخ ماه

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بهمن

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اسفند

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ فروردين

۱۶ ۱
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۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ارديبهشت

۱۶ ۱
۷ 

۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ خرداد

۱۶ ۱
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۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 

 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ تير

۱۶ ۱
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معيارهای تعيين درجه بندی ترخيص از واحد 
(معيار  های پس از جراحی و بيهوشیمراقبت
 آلدرت)

 خير بلی

 فعاليت و حرکت: _
                                                              ۲توانايی حرکت دست ها و پاها با دستور 

توانايی حرکت دو دست يا دو پا يا يک دست و يک 
                           ۱پا با دستور 

                                                          ۰عدم توانايی حرکت دست و پاها با دستور 

  

 _تنفس: 
                                                                               ۲توانايی تنفس عميق و سرفه

 ۲اختالل تنفسی
  ۰ايست قلبی

  

 _گردش خون: 
درصد سطح پيش از   -+  ۲۰فشارخون عمومی 

 ۲بيهوشی 
 ۱سطح پيش از درصد  ٤۹تا  ۲۰فشارخون عمومی 
 ۰درصد سطح پيش از بيهوشی ٥۰فشارخون عمومی 

  

 _هشياری:
 ۲کامال بيدار 

  ۱قابل بيدار شدن 
 ۰بدون پاسخ 

  

 اشباع اکسيژن (پالس اکسيمتر):_
 ۲% با تنفس هوای اتاق ۹۲بيشتر از 

نياز به اکسيژن کمکی برای نگهداری اشباع باالی 
      ۱درصد  ۹۰

 ۰صرف اکسيژن کمکی % حتی با م۹۰کمتر از 
 

  


