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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 0011-۹۹سال تحصيلی        دوم لنيمسا

 :مقدمه

 آموخته و شده مواجه بیماران با عمل اتاق از طرحتر  استرس کم نسبتاً و واقعی محیط یک در تادر این کارآموزی دانشجو بر بالین بیمار حاضر می گردد   
پذیرش ،از انتقال عفونت در این کارآموزی دانشجو روش های مراقبت پرستاری مانند پیشگیری .های مراقبتی به کار گیرد روش مورد در را خود نظریه های

 ،پانسمان،ما ،انکنترل جذب و دفع مایعات ،کنترل عالئم حیاتی ،روش های مختلف تزریقات ،تامین آسایش و بهداشت فردی بیمار ،ترخیص و انتقال بیمار ،
برای حضور فعال در اتاق عمل آماده میو بندد را به کار میتراپی   IVجمع آوری نمونه های خون و ادرار و ،گذاشتن لوله معده ،شیو ناحیه عمل ،سونداژ 

 .شود

 

  :هدف کلی

 تدارک موقعیت مناسب و واقعی برای دانشجو جهت انجام روش های مراقبتی

 

 اهداف رفتاري: 

 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود كه :

 .اصول علمی و اخالقی رفتار در بخش را بیان نمایند ، قوانین ، مقررات– ۱

 با بیمار و همکاران ارتباط مناسب برقرار نماید.، اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اطرافیان را توضیح داده  - ۲

 
                     مهارتهاي بالینی کار آموزي   نام درس

 واحد ۲: تعداد واحد

 وزیمعملی کارآنوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 لینیاصول مهارتهای با:  پيش نيازدروس 

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

 ايام هفتهساعات حضور در دفتر: 

 4455شماره درس :

  فرهمند آقایان شکرانی=-جوادی-ها ابراهیمیخانم  :  ينمدرس

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir     

 قطع وترم: مرشته ،

                                                 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل ۲دانشجویان ترم 

 شف کليشاد-آيت اله کاشانیبيمارستان :   کارآموزیمکان 

 کاشانی عصر شنبه الی دوشنبه:  های کارآموزی روز

 شنبه صبح وعصر شفا کليشاد 0وشنبه الی  

 31الی  .3 عصرو .3الی  و  43.7صبح  کارآموزی: ساعت 
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 عالئم حیاتی مددجو را کنترل و ثبت نماید و مواردی غیر طبیعی را گزارش کند.-۳

 در این امر مشارکت نمایند.،نحوه پذیرش در بخش را توضیح داده - ۴

 آموزش داده و او را جهت ترخیص آماده نمایند.به مددجو -  ۵

 مشارکت نمایند.در رفع نیازهای اولیه بیماران – ۶

 را انجام دهد.تخت جابجایی و تغییر پوزیشن بیمار در  - ۷

 نظارت و کنترل در مورد تغذیه و دفع مددجو داشته باشد و موارد غیر طبیعی را گزارش کند.-  ۸

 اکسیژن تراپی به نحوه صحیح استفاده کند و عملکرد درمانی خود را ارزیابی نمایند. در صورت نیاز از وسایل -۹ 

 از وسایل استریل به نحوه صحیح استفاده نمایند- ۱۱

 طبق اصول آموخته شده همکاری نمایند. ، اصول دارو درمانی و نکات ایمنی را توضیح داده در اصول دارو درمانی- ۱۱

۱۲- IO بت نماید.مددجو را کنترل و ث 

 از زخم مددجو به طرز صحیح مراقبت و پانسمان نمایند. -۱۱

 از مددجو جهت آزمایشات تشخیصی نمونه گیری نمایند. - ۱۴

 در برقراری راه وریدی و درمان داخل وریدی همکاری نماید. ۱۵

 قطرات سرم را تنظیم نماید. ۱۶

 انجام و ارزیابی نمایند. صحیح تکنیک را طرز مددجو را جهت سونداژ آماده و به - ۱۷

 صحیح را انجام دهد. ثبت پس از انجام مراقبت ها با رعایت اصول و قوانین  - ۱۸

 اصول صحیح در پیشگیری از عفونت را به اجرا درآورد. - ۱۱

 را به اجرا درآورد. شیومددجو را جهت اتاق عمل آماده و به طرز صحیح تکنیک -۰۲  

 روش های تدريس:

 ساعت با انجام مراقبت به صورت عملی بر بالین بیمار انجام می گردد. ۰۲ ۲نفره به صورت سه روز در هفته به مدت ۰۲تا  ۸های گروه  درس دراین 

 روش ارزشیابی عملی:

 .بر اساس چک لیست شامل دو بخش )موارد عمومی و اختصاصی( صورت می پذیرد
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 ه را تشکیل می دهند.درصد کل نمر ۷۵درصد و موارد اختصاصی  ۲۵موارد عمومی 

 اعالم خواهد شد.به مدیر گروه  دو هفته پس از اتمام کارآموزی ، نمره 

 :درس  سیاست ها و قوانین

استاد می تواند از حضور دانشجو به محل کارآموزی جلوگیری نموده و آن روز را غیبت ، دقیقه  ۱۱حضور به موقع در بخش)در صورت تاخیر بیش از - ۱
 محسوب نماید(

 رعایت قوانین مربوط به ظاهر دانشجو)آقایان روپوش سفید شلوار مشکی یا سرمه ای کفش سفید یا مشکی  - ۲

 خانم ها: روپوش سفید شلوار و مقنعه مشکی یا سرمه ای کفش سفید یا مشکی و بدون آرایش و استفاده از زیورآالت(.

 کفش جلو باز یا نیم پاشنه مجاز نمی باشد. کفش دانشجویان بایستی پاشنه راحت داشته باشد استفاده از - ۱

 استفاده از عطرهای تند مجاز نیست.- ۴

 آنهاالصاق می گردد. مقنعه دانشجویان با آرم دانشگاه آزاد نجف آباد که روی اتیکت  -  ۵

 ت نماید.خانواده بیمار و کارکنان رعای-بیماران-رفتارهای حرفه ای مناسب و رعایت اخالق اسالمی را با استاد - ۶

 احساس مسئولیت نسبت به بیمار و..... - ۷

 های داشته باشد.فعالیت درسرعت عمل - ۸

 عدم به همراه داشتن کتاب در کاراموزی. -۱

 قبل از ورود به بخش مهارت ها را تمرین نمایند.-۰۲

هد بود و در صورت غیبت مجاز بیش از یک دهم خوا صفرعدم غیبت در کاراموزی)در صورت غیبت غیر مجاز بیش از یک دهم نمره کاراموزی - ۱۱
 .کارآموزی حذف می شود( 

 دانشجو در زمان حضور در بالین خود را به بیمار معرفی نمایند.- ۱۲

 محرم اسرار مددجو و خانواده باشد و موارد اخالقی و قانونی حرفه ای را در نظر بگیرد. ۱۱-

 باشد.مددجو را در هر شرایطی که هست قبول داشته  -۱۴

 در مواردی که از آن اطالعات کامل ندارد اطالعات الزم را از استاد یا تیم درمان کسب نماید.- ۱۵

 در بالین بیمار غیر قابل قبول است.، جویدن آدامس و مکیدن آب نبات  -۱۶

 عدم رعایت موارد فوق باعث حذف دانشجو از برنامه شده و با انجام شغل و مغایرت دارد.- ۱۷
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 ج از بخش بدون اجازه ممنوع می باشد.خرو- ۱۸

 منابع:

 ترجمه طاهره نجفی و همکاران.: ۱۱۱۲اصول و فنون پرستاری پرتو و پری  ۱

 ، تعریف جمعی از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.۱۱۱۱راهنمای اجرای مهارتهای بالینی  ۲

1-Perry and Potter Nursing Inter ventions&Clinical skills,2016 

 2-surgical technology for the surgical technologist                     

 مواردی را كه دانشجو بايد بگذراند

 کنترل عالئم حیاتی

  دارو دادن

 IM-SCتزریق 

 انتقال وحرکت بیمار

 پانسمان

 نمونه گیری خون

 سونداژ -مراقبت از سوند

 وریدیانفوزیون 

 تزریق وریدی

 اکسیژن تراپی

 IOکنترل 

 برطرف کردن نیاز تغذیه بیمار
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