
 

 

 پیراپزشكی دانشكده

 2 تکنیک اتاق عمل كارآموزي الگ بوک

 كارآموزيواحد 2واحد:  تعداد

 عمل اتاق كارشناسي دانشجويان

 سبزوار پزشکي علوم دانشگاه نظر تحت هاي بیمارستان عمل اتاق  كارآموزي: محل

 

 نام و نام خانوادگي:

 شماره دانشجويي:

 

 

 



2 
 

 

 مقدمه:

 اصطالح به به و نموده آوري ياد را خود هاي كرده و رفتار روز هر پايان در انسانيهر  

 فرد هر است الزم انديشه وسعت و عميق بينش كنار در. نمايد مي رسيدگي خود حسابهاي

 تجربيات آوري جمع و ثبت. گيرد بكار زندگي در و نموده بازنگري را خود عملي تجربيات

 براي نيز را اي زمينه تواند مي اوردكه مي فراهم ارزشمند اي مجموعه تدريج به عملي

 مهم عملكرد و تجربيات كارآموزان  جهان هاي دانشگاه اكثر در. آورد فراهم بعدي تحقيقات

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

 نداشته مربوطه اساتيد طرف از خود پژوهشي آموزشي فعاليت نحوه از مناسبي بازخورد اگر

 اگر مجموع در. شما مخفي خواهد ماند پيشرفت هاي زمينه و كار نقائص طبيعتاً باشيد

لطفا  اين  هستيد خودباليني هاي  فعاليت از مناسب عملي علمي كارنامه يك داشتن عالقمند

 و مناسب آموزش براي وسيله بهترين دفترچهاين  زيرا تكميل نمائيد نقادانه و دقيقدفترچه را 

 .موقع است به

عالوه بر انجام تحت نظارت مستقيم استاد مربوطه  شما ،كارآموزي واحد دراين شرح درس:

دقيق وظايف اسكراب و سيار در فيلدهاي جراحي عمومي و اختصاصي )ارتوپدي، مغز و 

، زنان، قلب، پوست و سوختگي( به عنوان اسكراب اول يا دوم و توضيح ENTاعصاب، چشم، 

 ي بستن زخم را نيز به عهده خواهيد داشت.ها و نحوهانواع برش

نمندي اميد است بتوانيد در جهت ارتقاء توا ،دوره كارآموزي اين آرزوي موفقيت در طيبا 

 علمي عملي خود كوشا باشيد.

 (EDOدفتر توسعه آموزش دانشكده پيراپزشكي )

 6931مهرماه 
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  هدف کلی:

 مهارت هاي تكنيكي در اتاق عملآشنايي با 

 اهداف رفتاری:

دانشجويان ضمن بكارگيري دانش تئوري و عملي و افزايش مهارت خود در وظايف آموخته 

 هاي الزم را كسب نمايند.موارد ذيل نيز مهارتهاي قبلي، در شده و كارآموزي

 هاي بافت و ...(مروري بر آناتومي )آناتومي نواحي مختلف بدن، اليه -1

هاي خاص هاي جراحي )ورتيكال، ترانسورس، ابليك و انواع انسزيونانسزيون -2

 ناحيه شكم، لگن و قفسه سينه و ...(

ها، هموستاز، بستن ون اليهوسايل و تجهيزات مربوط به اكسپوز و بخيه )ديسكسي -3

 زخم و ...( شامل:

 هاانواع اكارتورها و نحوه بكارگيري آن 

 انواع وسايل و مواد جلوگيري از خونريزي

 ها و وسايل مربوطهانواع بخيه

 

 قوانین و مقرارت آموزشی

 0.31-03.31ساعات کارآموزی صبح 

  پيراهنو  ها خانم براي سبز مقنعه و شلوار و روپوششامل  عمل اتاق مخصوص يونيفرماز 

 دمپاييآقايان همچنين داشتن  براي عمل اتاق مخصوص سبز شلوار و كوتاه آستين

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

 .نصب اتيكت ضروري است  

 در اتاق عمل ممنوع است. مچي ساعت و انگشتر هرگونه و جواهرات و زيورآالت داشتن 

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

  ضروري عفونت انتشار از جلوگيري به منظور )فاقد الک(كوتاه ناخن و موتوجه كافي در ،

 است.

 الزامي است. عمل اتاق در حضور هنگام در ماسك و كاله داشتن 

  لحاظ گردد. عمل اتاق در موقع به حضوردقت و نظم كافي در 
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  درماني در بخش رعايت اصول اخالقي و  -برخورد با بيماران، همكاران، كادر آموزشيدر

 شئونات اسالمي را نمايد.

  ك روز يدر هر دوره  تمام جلسات مربوط به كارآموزي الزامي است . در حضور دانشجو

غيبت موجه مجاز است كه كسر يك روز لحاظ مي گردد. در صورت تخطي دانشجو در 

 6) باطنمره مربوط به انض مي گردد و برابرسه غيبت بيش از يك روز تعداد كسرها 

 غيبت روز اول هر دوره نيز با كسر يك نمره تمام همراه است. مي گردد. نمره( كم

  موافقت نمي گردد.جابجايي بين گروهي به هيچ وجه با 

 شركت در بحث ، ارائه تكاليف يادگيري، رعايت قوانين و مقررات آموزشي در بخش

و مشاركت فعال در يادگيري و يادگيري خودراهبر از مواردي هستند كه در  ،گروهي

 .ارزشيابي لحاظ مي شود

 الزامي استدانشجويان  ديگر آموزشي هاي فعاليت در مستمر حضور. 

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

 نكاتی که می بایست به آن دقت شود: 

  ثبت نماييد )و يا پيوست  شود(. كارپوشهدر  را  خود علمي و عملي تجربيات كليه 

 و تحويل آن به مربي مربوطه در روز آخر  كارآموزي دوره شروع از كارپوشه كميل ت

 .الزامي استكارآموزي مربوطه 

 ثبت به نسبت لزوم موقع در تا ديباش داشته به همراه ،اوقات تمامي دررا  كارپوشه 

 با كه حافظه به رجوع طريق از اطالعات ثبت از ترتيب اين بهشود  اقدام درآن اطالعات

 .شد خواهد پيشگيري باشد مي توام خطا

  تكميل به انجام فعاليت محل همان در كوتاهي زمان فعاليت هر پايان در است بهتر، 

 .باشد دسترس در سهولت به نياز مورد اطالعات تا شود داده تخصيص

 .جدول حضور و غياب به طور روزانه توسط مربي و در ابتداي شيفت تكميل گردد 

 نسخه يا بررسي جهترا  كارپوشه دهد تشخيص كه زمان هر در است مجاز آموزشي گروه 

 .بگيرد اختيار در برداري
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  رويدادهايي كه شما در باره آن تامل كرديد و سوال براي تان ايجاد شد و چيزي را ياد

گرفتيد، درسي از آن گرفتيد، تجربه قابل توجه اي برايتان بود، را بنويسيد. توصيه مي 

 مورد از تجربيات خود را بنويسيد.  دوشود 

 خطاهاي باليني باشد كه مرتكب شده ايد.حداقل يك مورد آن مي بايست مربوط به 

 . چه اتفاقي افتاد؟6

 . احساسات و افكارتان چه بود؟2

 . خوب و بد اين تجربه چه بود؟9

 . چه درسي از اين موقعيت گرفتيد؟4

 . چه كارهاي ديگري مي توانستيد انجام دهيد؟5

 ؟. اگر دوباره اتفاق بيفتد چه خواهيد كرد1
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 عمومی ارزشیابی لیست چک
 نمره 5/0 موارد                                                          

  حضور منظم و به موقع 1

  رعایت یونیفرم و مقررات تعیین شده 2

  برقراری ارتباط مناسب با تیم درمان  3

  برقراری ارتباط مناسب و صحیح با بیمار  4

  ای          مسئولیت  پذیری وداشتن نگرش حرفه  5

  انتقاد پذیری و عدم تکرار اشتباهات 6

  انجام کارها با سرعت و دقت مناسب  7

  انجام کارها با حداقل وابستگی 8

  رعایت اصول ایمنی حین کار جهت مراقبت از خود، بیمار و تجهیزات گران قیمت 9

  وسایلصرفه جویی در کاربرد  10

  5نهایی  امتیاز
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          بیمار انتقال و پذیرش 1

 اتاق نمودن عفونی ضد و تجهیز .

 (شیفت شروع در) عمل

         

آماده نمودن میز استریل متناسب  3

 با نوع عمل

         

          پوزیشن دادن به بیمار 4

          آموزش به بیمار 0

باز کردن وسایل به صورت  6

 استریل

         

          قرار دادن پد کوتر .

          اسکراب و خشک کردن دست ها 8

          پوشیدن گان و دستکش 9

          متناسب با نوع عمل میزچیدن  15

          پرپ اولیه و ثانویه 11

          درپ بیمار .1

فیکس کردن سر ساکشن، قلم  13

 کوتر در محل عمل

         

          کمک به اکسپوژر محل عمل 14

شمارش گاز، لنگاز، ابزار و سوزن  10

 ها

         

          بخیه زدن محل انسیزیون 16

          پانسمان محل عمل .1

          کار با تجهیزات برقی و غیربرقی 18

انتقال میز با وسایل به اتاق  19

 شستشو

         

آماده سازی اتاق جهت عمل  5.

 بعدی

         

  ( 02امتیاز نهایی )
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 ارزشیابی

کسب  امتیاز امتیاز  

 شده

  امتياز 5  ارزشیابی عمومی

مشارکت فعال در ارائه کنفرانس های بالینی و آزمون پایان 

 دوره 

  امتياز 2

  امتياز 9 تكمیل تكالیف) پیوست ها( 

  امتياز22 عملكرد در اتاق عمل بر اساس چک لیست های ارزشیابی 

کدام ارائه گزارش مورد یا یک پروپوزال در حیطه اتاق عمل هر 

 نمره مازاد درنظر گرفته می شود. 0

  

  امتیاز31 امتياز نهايي 

  نمره 22نمره نهايي 

  :جدول حضور و غیاب

 

 نام مربی تاریخ حضور بیمارستان

      امداد

     

      مبینی

     

      حشمتیه

     

      واسعی
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 :بیمار به آموزش

 ارتباط برقراري از پس است الزم او، شدن بيهوش از قبل و عمل اتاق به بيمار ورود محض به

 .گردد انجام ساده زبان با ذيل هاي آموزش ،(احوالپرسي مانند) دوستانه و كالمي

 جراحي حين دردري هيچ بنابراين گرفت، خواهيد قرار حسي بي يا بيهوشي تحت شما

 .داشت نخواهيد

 روي هاي ميكروب تا شود مي تميز عمل محل بتادين مانند كننده ضدعفوني محلول با

 .بروند بين از پوست

 .شود مي پوشانده عمل، محل جز به شما بدن هاي قسمت تمام تميز هاي پارچه با

 و دارند حضور اتاق در شما با جنس هم پرسنل فقط ،(هموروئيد مانند هايي جراحي در)

 .شود نمي انجام اتاق به اضافي آمدهاي و رفت

 .كرد خواهيد دريافت مسكن درد، داشتن صورت در و شويد مي منتقل بخش به عمل از پس

 .نخوريد چيزي است؛ نشده داده آشاميدن و خوردن اجازه شما به كه زماني تا عمل از بعد

 .كنيد حركت سريعتر هرچه عوارض از پيشگيري منظور به عمل از بعد

 .كنيد خودداري سنگين اجسام برداشتن از ماه دو تا ،(هرني مانند هايي جراحي در)

 درمانگاه يا مطب به پزشك، نظر به بسته عمل از بعد روز، 7-64 بين ها بخيه كشيدن براي

 .كنيد مراجعه

 كنيد استفاده زخم سريعتر التيام براي سي و آ ويتامين و پروتئين از سرشار غذايي مواد از

 (.نارنجي و زرد هاي ميوه لبنيات،جگر، گوشت، انواع)

  : منابع اصلی 
 Surgical technology for the surgical technologist: a positive 

care approach, Caruthers, et al Delmar publishers (2014). 

 Phillips NF. Berry and Kohn's Operating Room Technique: 

Elsevier Mosby; 2007. 


